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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นอาการไมพึ่งประสงค์
จากการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพและขอ้มลูใหม ่ๆ เกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ

วันเวลาเดินทางมาถึงปลายปีงบประ-
มาณอีกครั้ง หลายท่านซึ่งรับราชการอาจอยู่
ระหว่างเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือเตรียมแผน
รับกับนโยบายและงานใหม่ ๆ และบางท่าน
อาจพ้นจากหน้าที ่การงานซึ่งดำเนินมาเป็น
เวลานาน เพ่ือย้ิมรับกับชีวิตภายหลังการ เกษียณ
กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีย่ิง ๆ
ขึ้นไป

วารสารฯ ฉบับนี้ยังคงเนื้อหาสาระที่
น่าสนใจเหมือนเดิม มีกรณีศึกษาที่ชวนให้
คิดว่าการสาธารณสุขของไทยยังต้องพัฒนา
อีกมาก โดยเฉพาะความรู้ของประชาชนใน
การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อยากชวนให้
ท่านพลิกไปอ่านเรื่องความเข้าใจของชาวบ้าน
ต่อการเรียกชื่อยาปฏิชีวนะว่า “ยาแก้อักเสบ”
อยากให้ท่านพิจารณาเกี ่ยวกับการตกแต่งสี
ผิวทั้งแบบถาวรและชั่วคราว แล้วช่วยกันคิด
ว่าเราจะปรับปรุงการสาธารณสุขกันต่อไป
อย่างไร

เราเชือ่ว่าความรูม้อียู่ทกุ ๆ ที ่สดุแตท่า่น
จะไขว่คว้าและแสวงหา อย่างไรก็ตาม วารสารฯ
น้ีอยากเป็นส่ือกลางท่ีทำเร่ืองยากเป็นเร่ืองง่ายให้
ท่าน “ได้รับ” และ “ใช้” ความรู้มาเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

กองบรรณาธิการ
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Case report คือรายงานผู้ป่วยท่ีน่าสนใจทัง้
ด้านสาเหต ุและ/หรือการวินิจฉัย และ/หรือ การดูแล
ผู้ปว่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบั ADR
วัตถุประสงค์

การนำเสนอ case report เพื่อเป็นการสื่อ
สารข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น
สัญญาณเตือน (signal) เก่ียวกับอันตรายจากการใช้ยา
รูปแบบ ประกอบดว้ย

1. ช่ือบทความภาษาไทย
2. ช่ือผู้นพินธภ์าษาไทย พร้อมวฒุกิารศกึ-

ษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน

300 คำ ประกอบดว้ย
3.1 วัตถปุระสงค์
3.2 กรณศีกึษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรปุ

4. เนือ้หา ไดแ้ก่
4.1 บทนำ เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณ-

กรรมเกีย่วกับยาและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคต่์าง ๆ
4.2 ขอ้มลูผู้ปว่ย ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่

ไป(เพศ อาย ุนำ้หนกั สว่นสงู ภูมลิำเนา) อาการสำ-
คัญ ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บ
ป่วยในอดีต ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา ประ-
วัติครอบครัว ประวัติสังคม การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สรุปปัญหาความเจ็บป่วย
ในปัจจุบันหรือการวินิจฉัยข้ันต้น (provisional diag-
nosis) การดำเนนิโรคหรอืการเปลีย่นแปลงระหวา่ง
อยู่ในโรงพยาบาล (hospital course) เรยีงตามลำดบั
เหตุการณ์

4.3 อภิปรายปญัหาผูป้ว่ยเกีย่วกบัสาเหตุ
การวินิจฉัย (หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความ
เกีย่วขอ้งกบัยาทีส่งสยั) การรกัษา ADR สำหรบัผู-้
ป่วยที่ได้นำเสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี
หรือข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

4.4 สรปุ

5. เอกสารอา้งองิ (References)
5.1 ลักษณะการอา้งองิ
ในบทความอ้างอิงเป็นตัวเลขแบบใช้การยกข้ึน (superscript) เช่น “การวินิจฉัยอาการไม่

พึงประสงคโ์ดยการใช ้ Naranjo’s algorithm1 เปน็ คำถามมาตรฐาน 10 ข้อ.............”
5.2 การอา้งองิทา้ยบทความ

5.2.1 หากเปน็วารสาร อ้างอิงดังนี้
ช่ือผู้นพินธ ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร (ใชช่ื้อย่อ ถ้าไมม่ใีชช่ื้อเตม็ได)้ ปทีีพิ่มพ ์(year) ปทีี ่(volume)
และหนา้ ถ้ามผู้ีนพินธม์ากกวา่ 3 ช่ือ ใส ่3 ช่ือแรกและเตมิ et al. หรือ และคณะ ดงัตวัอย่าง

1. Suh DC, Woodal BS, Shin SK, et al.Clinical and economic impact of adverse drug reactions in
hospitalized patients. Ann Pharmacother 2000 ; 34: 1373-9

ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือกลาง(ย่อ) ช่ือบทความ
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2. ปรชีา   มนทกานตกิลุ, อัศวิน  ศรีวิไลเจรญิ, ศุภวรรณ  สุรเมธกีลุ, และคณะ. การศกึษาเบือ้งตน้;
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตวายจากยาต้านจุลชีพในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์. วารสารสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล(ประเทศไทย)2543; 10: 188-99.

5.2.2 หากเปน็หนงัสอืตำรา อ้างดงันี้
ผู้นพินธเ์ขยีนแบบวารสาร ถ้าเปน็บรรณาธกิารใหใ้สค่ำวา่ ed. หรือ eds. หรือบรรณาธกิารไวท้า้ยชือ่
ช่ือหนังสอื คร้ังทีพิ่มพ์ (edition) เมอืง/จังหวัดทีพิ่มพ์ สำนกัพิมพ์ และหนา้ ดังตวัอย่าง

1. Dayan A. Toxicology and adverse drug reactions. In: Stephens MDB, Talbot JCC, Routledge
PA, eds. Detection of new adverse drug reactions. 4th ed. London:Macmilland Referenced Ltd,
1999: 87-96.

2. ปราโมทย ์ ตระกลูเพียรกิจ. อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า.ใน : เฉลมิศร ี ภุมมางกรู, กฤตกิา
ตัญญะแสนสขุ (บรรณาธกิาร). โอสถกรรมศาสตร.์ กรงุเทพมหานคร : บรษัิท นวิไทยมติร จำกดั,
2543 : 179-202.

6. การพมิพ์และสง่บทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ
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Respiratory alkalosis1-7 เป็นภาวะความผิด
ปกติที่มี plasma pH เป็นด่าง (pH > 7.45)    เกิดจาก
การมี alveolar ventilation เพิ่มขึ้น (hyperventilation)
ทำให ้plasma pCO2 ลดลง [pCO2 < 40 mmHg] เปน็ pri-
mary events แลว้ม ีplasma bicarbonate [PHCO-

3] ลดลง
เปน็ secondary events

ปกตภิาวะ hyperventilation อาจเกดิจากมกีาร
กระตุน้ brainstem chemoreceptors, peripheral chemo-
receptors, intrapulmonary receptors หรือ brain higher
center ท่ีสามารถควบคมุการหายใจโดยไมผ่่าน chemo-
receptors หรืออาจเกดิจากภาวะ acidemia หรือ hypoxe-
mia ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ปกติ แต่มีบางภาวะที่ร่าง
กายตอบสนองผิดปกติจนทำให้เกิด hyperventilation
เช่น central hyperventilation

การเสียสมดุลระหว่าง CO2 production และ
excretion ในภาวะ respiratory alkalosis จะทำใหม้กีาร
เปลี่ยนแปลงของ plasma pCO2 โดยมีแนวโน้มทำให้
plasma pCO2 ลดลง และทำให ้pH ในเลอืดเพิม่ขึน้ แต่
ร่างกายจะพยายามปรบั pH ใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาวะปกติ
มากท่ีสุด โดยปรับ plasma bicarbonate ให้ลดลงผ่านกล-
ไกการควบคุมระดับ plasma bicarbonate ทางไต เรา
อาจแบ่ง respiratory alkalosis ออกเป็น 2 ภาวะ คือ  acute
และ chronic respiratory alkalosis
Acute respiratory alkalosis

การมี pCO2 ลดลง (hypocapnia) และมี pH เพ่ิม
ขึน้ จะทำให ้proton activity ในเลอืดลดลง ร่างกายจะ
ลดความเข้มข้นของ bicarbonate อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาเป็นนาที  เพื ่อป้องกันไม่ให้ pH เป็นด่างมาก
เกนิไปโดยปล่อย H+ จาก protein, hemoglobin และ
* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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phosphate buffer ในเซลลอ์อกมานอกเซลล ์โดย  pCO2
ทีล่ดลง 10 mmHg จะทำให ้plasma bicarbonate ลดลง
2 mEq/L ปฏิกิริยา acute buffer น้ีจะเกดิขึน้สมบรูณ์ภาย
ใน 15 นาท ีอย่างไรกต็ามแม ้bicarbonate จะลดลง แต่
ระดบั chloride และ anion gap ไมเ่ปลีย่นแปลง

ผลของ acute respiratory alkalosis ตอ่ระบบ
ต่าง ๆ  ในรา่งกายมดัีงนี้

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะนีจ้ะทำใหม้ ีdiffused cerebral vasocon-

striction ทำให ้cerebral blood flow ลดลง หาก  pCO2
ลดลงเหลอื 20 mmHg อย่างรวดเรว็แลว้ cerebral blood
flow จะลดลงมากกวา่ 50 %

ภาวะนี้อาจทำให้หัวใจของผู้ป่วยที่มีอาการ
หนกัอยูแ่ลว้เตน้ผดิจงัหวะแบบ ventricular หรือ supra-
ventricular arrhythmias ได้

2. ระบบประสาทส่วนกลาง
cerebral blood flow ทีล่ดลง ทำใหเ้นือ้เยือ่ของ

สมองมีการใช้ออกซิเจนมากกว่าออกซิเจนท่ีสมองได้รับ
จึงทำให้เกิด venous hypoxemia ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ
เวยีนหวั สบัสน หรืออาจจะมอีาการชกัได้
Chronic respiratory alkalosis

หากมีภาวะ hypocapnia อยู่เป็นเวลานานหลาย
ช่ัวโมง ร่างกายจะลด bicarbonate โดยการเพิม่ renal  bi-
carbonate excretion ภายในเวลา 2-3 วัน ทำใหม้ ีbicar-
bonate ลดลง โดย plasma bicarbonate จะลดลง 4-5
mEq/L ทกุ ๆ 10 mmHg ของ  pCO2 ท่ีลดลง นอกจากนี้
ยังพบว่าจะมกีารเพ่ิมการขบัน้ำและ Na ทางปสัสาวะแต่
ไม่มีการขับ Cl ทำให้ extracellular fluid ลดลงแต่มีระดับ
chloride เพิ่มขึ้น (ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดของการ
ปรบัตวัของไตดงักลา่ว)
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ผลของ chronic respiratory alkalosis ต่อระบบ
ต่าง ๆ  ในรา่งกายมดัีงนี้

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
หลังจากมี hypocapnia หลายวัน cerebral blood

flow และ cardiac output จะกลับสู่ภาวะปกติ ส่วน
extracellular volume จะลดลงประมาณ 10-25% เนือ่ง
จากมกีารสญูเสยี Na ทางไต

2. ระบบประสาทส่วนกลาง
ระดบั pH ใน CSF เกอืบเทา่ปกต ิผู้ปว่ยมกัไม่

มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
มียาหรือสารหลายชนิดที ่เป็นสาเหตุหรือ

เหน่ียวนำให้เกิด respiratory alkalosis โดยส่วนใหญ่เป็น
respiratory stimulants ซ่ึงสามารถสรุปได้พบสังเขปดังน้ี

1. xanthines in high dose2-3

1.1 caffeine8

1.2 theophylline8-9

2. catecholamines2 : pseudoephedrine 8

3. salicylates2-5,10 : salicylate (high dose) มี
direct respiratory stimulant effects5,7

4. hormone therapy replacements : progeste-
rones2-5,9, estrogen plus progesterone9

5. doxapram8,10

6. nicotine3

7. nikethamide7

8. nortriptyline7

9. topiramate8-14 : topiramate เปน็ยากนัชกัตวั
ใหม่ซ่ึงมีสูตรโครงสร้างเป็นอนุพันธ์ุของ D-fructose และ
ม ีsulfamate group ในสตูรโครงสรา้ง  เปน็ยาใหม่ชนิด
หน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีกลไกการออกฤทธ์ิหลายอย่าง

กลไกการออกฤทธิ์ของ topiramate
1. เป็น state-dependent sodium channel

blockers (เช่นเดียวกับ phenytoin และ carbamaze-
pine)8,10-13,14

2. เพิ่มฤทธิ์ของ gamma aminobutyric acid
(GABA) ซึ่งเป็น inhibitory  neurotransmitters โดย
topiramate จับกบั non-benzodiazepine binding site บน
GABAA receptor complex8,10-13,15

3. ต้านฤทธิข์อง non-N-methyl-d-aspartate
(non-NMDA) glutamate receptor และ kainate/alpha-
amino-3-hydroxy-5-methyl lisoxazole-4-propionic acid
(AMPA) receptor subtypes ซึง่จะลดการกระตุน้เซลล์
ประสาท8,10-13,16

4. การมี sulfamate group ในสูตรโครงสร้าง
ทำให้ยานี้มีฤทธิ์เป็น carbonic anhydrase inhibitors
(CAI) ซึง่จะยบัยัง้ carbonic anhydrase isoenzymes II
and IV activity (แต่ความแรงในการยับยั้งน้อยกว่า
acetazolamide) ทำให ้pH ใน cerebrospinal fluid ตำ่ลง
ซึ่งมีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจส่วนกลาง8,10-13

carbonic anhydrase II พบมากที ่เซลล์
ประสาท ส่วน carbonic anhydrase IV พบมากที่
epithelium ของหลอดเลือด ในปอดและ proximal
tubule ของไต การม ีcarbonic anhydrase สามารถทำให้
carbon dioxide จาก cerebrospinal fluid ผ่านออกมายงั
capillary ในสมอง ทำใหไ้มม่ ีcarbon dioxide คัง่อยูใ่น
cerebrospinal fluid จึงไม่มีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการ
หายใจสว่นกลาง

การที่ topiramate สามารถยับยั้ง carbonic
anhydrase II ทำให ้carbon dioxide จาก cerebrospinal
fluid (central environment) ไม่สามารถผ่านออกมายัง
capillary ในสมอง (peripheral environment) ได้
เกดิการคัง่ของ carbon dioxide ใน cerebrospinal fluid
และกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ
สรุป

ความผดิปกตขิองกรดหรอืดา่งเพยีงอยา่งเดยีว
(simple acid-base imbalance) ในภาวะต่าง ๆ  น้ันสามารถ
สรปุครา่ว ๆ ไดด้งัตารางที ่1
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ตารางที ่1แสดงการเปลีย่นแปลงของ plasma pH, plasma bicarbonate (PHCO-
3) และ partial pressure of carbon dioxide

(pCO2) ในภาวะทีมี่ simple acid-base imbalance

* หมายถงึเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้เปน็อนัดบัแรก (primary events)
** หมายถงึ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้เปน็อนัดบัถดัมา ซึง่เปน็กลไกชดเชย (secondary events)

ข้อควรระวัง
ควรระมดัระวงัการใชย้าในกลุม่ทีเ่ปน็สาเหตใุหเ้กดิ metabolic acidosis17 ร่วมกบัยาในกลุม่ทีเ่ปน็สาเหตุ

ใหเ้กดิ respiratory alkalosis (เชน่ metformin ร่วมกบั topiramate) เนือ่งจากการใชย้ากลุม่ดงักลา่วรว่มกนั จะทำให้
plasma pH ดเูหมอืนไมเ่ปลีย่นแปลง แต ่PHCO-

3 และ pCO2 จะตำ่ลงมากกวา่การใชย้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่เพยีงอยา่ง
เดียว ในทำนองเดียวกันหากมีความจำเป็นในการใช้ยากลุ่มที่เป็นสาเหตุให้เกิด metabolic alkalosis18  ร่วมกับ
ยาในกลุม่ทีเ่ปน็สาเหตใุหเ้กดิ respiratory acidosis19 กค็วรเพิม่ความระมดัระวงัดว้ยเหตผุลในทำนองเดยีวกนั
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เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่ม Fluoro-
quinolones มากขึน้ การเกดิอาการไมพึ่งประสงคจ์งึพบ
มากขึ้นตามไปด้วย ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones ตัว
แรกที่ถูกถอนออกจากตลาดคือยา Fleroxacin (ในปี
1990) เนือ่งจากพบอาการไมพึ่งประสงคท์ีร้่ายแรง (se-
rious adverse reactions) คือ phototoxicity และในปี
1992 มีการถอนยา Temafloxacin ออกจากตลาดหลัง
จากขึ้นทะเบียนได้ไม่นาน เนื่องจากพบอาการไม่พึง
ประสงคท์ีร้่ายแรงไดแ้ก ่severe hypoglycemia, hepatic
and renal dysfunction, haemolytic anemia และ
anaphylaxis หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า (Temaflo-
xacin syndrome)

ตอ่มาในป ี1999 บรษิทัผูผ้ลิตยา Grepafloxa-
cin ขอถอนยาออกจากตลาดเนื่องจากพบอาการไม่พึง
ประสงคท์ีร้่ายแรงคอื QT interval prolongation และใน
ปีเดียวกันนี้สหภาพยุโรปถอนยา Trovafloxacin ออก
จากตลาด เนื่องจากมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรงต่อตับ (liver toxicity) จำนวน 152 ฉบับ ใน
จำนวนรายงานทั้งหมดนี้มีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตและ
บางรายจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนตับรวมทั้งสิ้น
9 ราย

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2001  บริษัทผู้ผลิตยา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอถอนยา Sparfloxacin ออก
จากตลาด เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง
คอื phototoxicity และ cardiotoxicity สว่นยา Moxiflo-
xacin, Gatifloxacin และ Levofloxacin ไดมี้การกำหนด
ใหเ้พิม่คำเตอืนในฉลากยาวา่ “การใชย้านีอ้าจทำใหเ้กดิ
QT interval prolongation” โดยเฉพาะยา Gatifloxacin

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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มีการเพิ่มเติมคำเตือนดังนี้ “การใช้ยานี้อาจมีผลต่อ
ระดบันำ้ตาลในเลอืด” ดว้ย
ประวตัคิวามเปน็มา

ยาในกลุม่ Quinolones ตัวแรกทีสั่งเคราะหข้ึ์น
ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1960 คอืยา Nalidixic acid มขีอ้จำกดัใน
การใชรั้กษา Urinary Tract Infection (UTI) เทา่นัน้ ใน
กลางปี 1980 จึงมีการคิดค้นยาใหม่จากการดัดแปลง
สูตรโครงสร้างเดิมของ Quinolones โดยเติม F (fluorine)
และเรียกว่า Fluoroquinolone  เพื่อให้มีฤทธิ์ที ่แรง
มากขึน้  ขอบเขตในการออกฤทธิก์ว้างขึน้ ใช้รักษาการ
ติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางระบบสืบ
พันธ์ุ  โรคติดเช้ือในระบบทางเดินอาหารและโรคติดเช้ือ
ในระบบทางเดนิหายใจ เปน็ตน้

ในป ี1992 ประเทศสหรฐัอเมรกิามยีาในกลุม่
Quinolones ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ Ciprofloxacin,
Ofloxacin ซึ่งเป็นยาที่มีการใช้กันมาก เนื ่องจากมี
ประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื ้อ  และมีขอบเขตใน
การออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น   มีทั้งรูปแบบ
ยาฉีดและยารับประทาน

ต่อมาในปี 1996 สหรัฐอเมริกามีการอนุมัติ
ยาใหม่ในกลุ่ม Fluoroquinolones ได้แก่ยา Sparfloxacin
และ Levofloxacin และในปลายป ี1997 อนมุตัยิา Gre-
pafloxacin และ Trovafloxacin ทั้งนี้ยา Levofloxacin
เป็น active stereoisomer, racemic mixture ของยา
Ofloxacin และเป็นยาที่มีความแรงเป็น 2 เท่าของยา
Ofloxacin

 สำหรับประเทศไทยมียาในกลุ ่ม Fluoro-
quinolones จำหน่าย ดังนี้ Ciprofloxacin, Ofloxacin,
Moxifloxacin, Norfloxacin, Levofloxacin, Lome-
floxacin, Pefloxacin และ Gatifloxacin
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ยา Fluoroquinolones กลุ่มใหม่ ๆ จะมีความ
แตกต่างจากยาในกลุ ่มเก่าคือ มีความสามารถใน
การต้านเชื้อ  gram positive ได้มากขึ้น และสามารถ
ใหย้าวนัละครัง้ได ้  พบวา่ยา Levofloxacin และ Trova-
floxacin มคีวามสามารถในการตา้นเชือ้ gram-negative
bacilli ด้วยและยา Trovafloxacin จัดเป็นยาในกลุ่ม
Quinolones ตวัแรกทีม่ฤีทธิต์า้นเชือ้ Anarobe
ขอบเขตการออกฤทธิ์

ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones อาจแบ่งขอบเขต
ในการออกฤทธิไ์ดเ้ปน็ 4 กลุม่ดงันี้

1. First Generation ยาในกลุ่มนี้มีความสา-
มารถในการฆา่เชือ้ระดบัปานกลาง (moderate) ตอ่เชือ้
gram negative ไดแ้ก ่Nalidixic acid

2. Second Generation เปน็กลุม่ทีม่ขีอบเขต
ในการออกฤทธิค์รอบคลมุเชือ้ gram negative ไดก้วา้ง
มากขึน้ รวมถึงเชือ้ Pseudomonas ด้วย และยงัมฤีทธิต่์อ
เชื้อ gram positive บางชนิด เช่น Staphylococcus
aureus  แต่ไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อ Streptococcus pneumo-
niae   ทั้งนี ้ในการแบ่งกลุ ่มอาจแบ่งกลุ ่มย่อยเป็น
กลุ่ม II-b  ซึ่งมีขอบเขตในการออกฤทธิ์ต่อเชื้อ gram
positive ไดก้ว้างขวางมากขึน้ ไดแ้ก ่Sparfloxacin, Gre-
pafloxacin

3. Third Generation  เปน็กลุม่ทีม่กีารพฒันา
เพิ่มเติม สามารถต้านเชื้อ Streptococcus pneumoniae
และ atypical organism ไดแ้ก ่Levofloxacin

4. Fourth Generation เป็นกลุ่มที่มีขอบเขต
ในการออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ Anarobe ได้แก่ Moxi-
floxacin และ Trovafloxacin
กลไกในการออกฤทธิ์

ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones จัดเป็นยาที่สัง-
เคราะห์ขึ้น ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการยับยั้ง
DNA gyrase (เป็น enzyme ที่มีความสำคัญในการ
replication,  transcription และ repair bacteria DNA)
และ Topoisomerase IV (เป็น enzyme ที่มีบทบาท
สำคัญในการแบ่ง chromosomal DNA ซึ่งอยู่ในช่วง

ของการแบง่ cell)
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์

สูตรโครงสร้างพื้นฐานของ Fluoroquinolone
คอื 4-quinolone หรือ 4-quinolone-3carbonic acid

ตำแหน่งท่ี 3 C-3 carboxylic acid และตำแหน่ง
ที ่4, C-4 มคีวามจำเปน็สำหรบัการออกฤทธิเ์พือ่จบักบั
DNA gyrase

ตำแหน่งท่ี 6, C-6 มี F  อะตอมให้ยาผ่านเข้า cell
bacteria ดขีึน้และจบักบั enzyme DNA gyrase ไดด้ขีึน้

ตำแหน่งท่ี 7, C-7 แทนท่ี methyl group ในสูตร
โครงสรา้ง Nalidixic acid ดว้ย piperazine ring ทำให้
ฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียกว้างมีผลต่อเชื้อ gram positive
เพิ่มขึ้นและครอบคลุมเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
นอกจากนีก้ารเตมิ methyl group เขา้ที ่piperazine ring
เป็น N-methyl piperazine (Ofloxacin) ทำให้มีคุณสมบัติ
ละลายในไขมันเพิ่มขึ้น  ยาจึงดูดซึมและกระจายตัว
ไดด้ขีึน้

ตำแหนง่ที ่1, C-1 ถ้าเปน็  cyclopropyl (Cipro-
floxacin) จะมฤีทธิด์กีวา่ ethyl group (Nalidixic acid)
ถ้าเปน็ oxazine ring (Ofloxacin) จะไมถู่กเปลีย่นสภาพ
ในร่างกาย

ตำแหนง่ท่ี 8 การเตมิ oxazine ring (Ofloxacin)
จะเพ่ิมฤทธ์ิต่อเช้ือแบคทีเรียท่ีไม่ใช้ออกซิเจนและมกีาร
เพิม่ F อีก 1 อะตอมทำใหก้ารดดูซมึเพิม่ขึน้และคา่ครึง่
ชีวิตยาวนานขึน้ (Fleroxacin, Sparfloxacin)

ตำแหน่งที่ 5 ฤทธิ์ของยาจะขึ้นกับกลุ่มที่เติม
โดยความแรงของฤทธิ์ยาเรียงตามลำดับได้ดังนี้ OH ≤
F ≤ Cl ≤ OCH3< NH < CH3

Cell penetration,
Gyrase affinity

Antibacterial
spectrum Overall

potency
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อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ
มีหลายการศกึษาทีแ่สดงถงึความสมัพันธ์ของ

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์กับโครงสร้างรอบ ๆ nu-
cleus ของยากลุม่ Fluoroquinolones เชน่

พบว่าตำแหน่งที่ 1 มีผลต่อการเกิด genetic
toxicity และเป็นตำแหน่งท่ีมีอันตรกิริยากับยา Theophy-
lline ส่วนมากพบได้ในยา Enoxacin, Pefloxacin และ
Ciprofloxacin

หมู่ Carboxyl ในตำแหน่งที่ 3 และหมู่ Keto
ในตำแหน่งที่ 4 เป็นส่วนที่มีผลให้ยาในกลุ่ม Fluoro-
quinolones เกดิอันตรกริิยากบัยา antacid, นม, iron และ
สารประกอบอืน่ทีม่ ีCa2+ และ Mg2+ เปน็สว่นประกอบ
ซึ่งเป็นส่วนที่โลหะเข้าจับทำปฏิกิริยาเกิดเป็น chelate
ทำให้เกิดการตกตะกอนขึ้น

ตำแหน่งที่ 7 เป็นตำแหน่งที่มีผลต่อการจับ
ของ γ-aminobutyric acid (GABA) ในสมองซึง่มผีลตอ่
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของระบบ Central Nervous
System (CNS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการชัก (convul-
sion) ซึง่อาจพบไดจ้ากการใชย้า Fleroxacin, Trovaflo-
xacin และ Grepafloxacin และที่ตำแหน่งนี้ยังมีผลต่อ
การเกดิอนัตรกริิยากบัยา Theophylline ไดด้ว้ย

ตำแหน่งที่ 8 เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ
การเกิดอาการ phototoxicity โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Flu-
orine (F) จะมผีลตอ่การเกดิ phototoxicity ไดม้ากกวา่
Chlorine (Cl) หรือ Nitrogen (N)

การเกิดอาการ phototoxic นั้นพบว่าในกลุ่ม
Dihalogenated quinolones จะมีพิษสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
ไดแ้ก ่Lomefloxacin, Sparfloxacin และ Clinafloxacin
มีการศึกษาระบุว่าตำแหน่งที่ 5 มีผลต่อการเกิด pho-
totoxicity และ QT prolongation

การเกิดพิษต่อตับ (hepatotoxicity) อาจพบ
ไดใ้นกลุม่ยา Quinolones ทีป่ระกอบดว้ย nitrogen (N)
2-3 โมเลกลุ เชน่ Trovafloxacin

ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous
system) มีการศึกษาทดลองทางคลินิกพบว่าการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์ของระบบ Central Nervous System
(CNS) มีความสมัพันธกั์บยากลุม่ Fluoroquinolones ใน
สว่น lipophillic ของโครงสรา้ง ยาใดมคีวามเปน็  lipo-
phillic มากจะสามารถผา่น blood-brain barrier ไดม้าก
จึงส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากตามไปด้วย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยา Rufloxacin, Trovafloxacin ทัง้นี้
อาการไม่พึงประสงค์มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย แตยั่งไมส่ามารถอธบิายเหตผุลได้

ระบบผิวหนัง (skin reaction) อาการไม่พึง
ประสงค์ของระบบผิวหนังอาจพบได้บ่อย  ประมาณ
58% ของการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด
โดยมีรายงานจากการใช้ยากลุ่ม Quinolones 0.5-3%
การเกดิอาการไมพึ่งประสงคข์องระบบนี ้รวมถึงอาการ
photosensitivity (photoallergy และ phototoxicity) ด้วย
ซ่ึงอาจพบไดป้ระมาณ 1%

ระบบหัวใจ (cardiovascular system) มีผล
ทำให้เกิดอาการ QT interval prolongation ซ่ึงอาจพบได้
จากยาใหมใ่นกลุม่ Fluoroquinolones (Newer Fluoro-
quinolone) อาการทีเ่กดิขึน้มลัีกษณะ class effect โดย
เฉพาะยา Moxifloxacin ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีาร
ระบุในเอกสารกำกับยาในส่วนข้อควรระวังว่า “ควร
ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย proarrhythmic”  การเกิด QT
interval prolongation อาจเกดิจากการเพิม่ขนาดยาหรอื
การเพ่ิม rate ดังน้ันในการใหย้ากับผู้ป่วยจึงไม่ควรให้ยา
เร็วเกินไป  จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาพบว่ายา
Ciprofloxacin เป็นยาเก่าในกลุ่ม Fluoroquinolones
(Older Fluoroquinolone) ที่มีรายงานการเกิดอาการ
dysrhythmic ไดม้ากทีส่ดุ

ระบบกล้ามเนื้อ (musculoskeletal) การเกิด
อาการไมพึ่งประสงคข์องระบบนีมี้ลักษณะ class effect
พบได้มากจากการใช้ยา Levofloxacin, Pefloxacin
จากผลการศกึษาในสตัว์ทดลองพบวา่ การใชย้าในกลุม่
Fluoroquinolones อาจทำให้เกิดอาการ arthropathy
รวมทั้งอาจทำลายกัดกร่อนกระดูกอ่อน (cartilage) ได้
ดังนั้นยานี้จึงไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเด็กและหญิง
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มีครรภ์  จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีรายงาน
tendon disorder มากกว่า 2,000 ฉบับ โดยยา Levofloxacin
เป็นยาที่มีรายงานอาการ tendon disorder และ tendon
rupture มากทีสุ่ดคือ 522 ฉบับ ท้ังน้ีการเกดิอาการไมพึ่ง
ประสงคด์งักลา่วมปีจัจยัอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่มกีาร
ใชย้า Corticosteroid ร่วมดว้ย

พิษต่อไต (nephrotoxicity) เป็นอาการที่พบ
ได้ไม่บ่อยนัก (uncommon) เกิดขึ้นจากการทำลายไต
โดยตรงหรือการตอบสนองที่ไวเกินต่อยา (hypersen-
sitivity) อาการไมพึ่งประสงคท์ีพ่บไดบ้อ่ยไดแ้ก ่ crys-
talluria, haematuria, interstitial nephritis และ acute renal
failure ส่วนมากพบไดจ้ากยา Ciprofloxacin

การใชย้าในกลุม่ Quinolones ร่วมกบั Antico-
agulant มีผลทำให้ค่า INR เพิ่มขึ้นหรือ Prothrombin
Time (PT) ยาวนานข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากยาท้ังสองมีอันตร-
กิริยาต่อกัน โดยยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน มีรายงาน

การใช้ยา Ciprofloxacin ร่วมกับ Warfarin แล้วทำให้เกิด
Ciprofloxacin-Warfarin Coagulopathy ทั้งนี้การเกิด
อาการดังกล่าวมักพบในผู้ป่วยสูงอายุ และมีการใช้ยา
อื่น ๆ ร่วมด้วยหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีรายงานการ
เกิดอันตรกิริยาดังกล่าวจากการใช้ยา Norfloxacin,
Ofloxacin และ Levofloxacin โดยเฉพาะยา Levofloxacin
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการระบุในเอกสารกำกับยา
(leaflet) ว่า “การใช้ยานี ้อาจเกิดอันตรกิริยากับยา
Warfarin” รวมถึงยา Moxifloxacin ซึ่งในขณะนี้ได้มี
การเปลี ่ยนแปลงข้อความในเอกสารกำกับยาส่วน
Adverse Reaction ว่าการใช้ยาดังกล่าวมีผลทำให้ค่า
INR เพิม่ขึน้และ PT (Prothrombin Time) ยาวนานขึน้
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บทคัดย่อ
บทนำ   การศกึษานีม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา

อุบัติการณ์ของการเกิดอาการไมพึงประสงคหลังได
รับวัคซีน DTPw ในผูป่วยเด็กทุกรายที่มารับบริการ
โดยใหผูปกครองเด็กสังเกตอาการแลวตอบกลับใหผู
วิจัยทราบทางไปรษณียและสอบถามทางโทรศัพท
ระยะเวลาเกบ็ขอมูล 4 เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาในรูปรอยละ

ผลการศึกษา จากการติดตามผูป่วยเด็กรวม
222 รายสามารถติดตามอาการไมพึงประสงคได 188 ราย
(84.7%) เปน็เดก็อาย ุ18 เดอืนมากทีส่ดุ 61 ราย (32%)
เด็กอายุ 2 เดือน นอยที่สุด 35 ราย(18.6%) พบวาเด็ก
137 ราย(72.9%) ไมเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นเลย
เด็กที่เกิดอาการไมพึงประสงค สวนใหญไมรุนแรง
ได้แก่มีไขสูง 18 ราย (9.6%) ไขต่ำ ๆ 16 ราย (8.5%)
อาการเฉพาะที ่(ปวด บวม แดงบรเิวณทีฉ่ดียา)  17 ราย
(9.0%) และรองกวนนานเกนิ 3 ช่ัวโมง 1 ราย (0.5%)
อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผูป่วยที่ศึกษามีนอยจึง
ไมพบผูป่วยเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง เชน
อาการชัก, Anaphylactic shock เป็นตน

สรุปผลการศึกษา อาการไมพึงประสงคในเด็ก
หลังไดรับวัคซีน DTPw  พบมีอาการไขสูง 9.6% ไขต่ำ ๆ
8.5% อาการเฉพาะที่ (ปวด บวม แดงบริเวณ ที่ฉีดยา)
9.04% รองกวนนานเกิน 3 ชั่วโมง 0.5% และไมเกดิ
อาการไมพึงประสงคขึ้นเลย 72.9%  จึงนับวาวัคซีน
DTPw มคีวามปลอดภยั

ขอเสนอแนะ ควรมีการศึกษาติดตามอาการ
ไมพึงประสงคจากวคัซนี DTPw ในเดก็อยางใกลชิดใน
หลาย ๆ  โรงพยาบาลรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ในการตรวจ
พบอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและมีอุบัติการณต่ำ

บทนำ
วัคซีน DTP  เป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

(Diphtheria), บาดทะยัก (Tetanus) และไอกรน (Pertussis)
ประกอบดวย Purified diphtheria toxoid  25-30 Lf,
Purified tetanus toxoid 5-10 Lf และ Inactivated Bor-
detella pertussis  20,000 ลานตวัตอ 0.5 มล. (whole cell
pertussis) 1,2  ม ี2 ชนดิ คอื DTPw (whole cell pertussis)
และ DTPa (acellular pertussis) สำหรับวัคซีน DTPa
จะสกดัเอา endotoxin และ cell debris ของเชือ้ Pertussis
ออก ซ่ึงวัคซีน DTPa น้ีจะเกิดผลขางเคียงนอยกวา DTPw
แตมรีาคาแพงกวา 3

โรคคอตีบ (Diphtheria) ติดตอกันโดยการไอ
จาม กอใหเกิดปัญหาทั้งในเด็กเล็ก เด็กโตและผูใหญ
จากการสำรวจในปี 2543-2544  พบอัตราการเกิดโรค   0.02
ตอแสนประชากร  ซ่ึงเปน็อัตราทีต่่ำกวาเดมิมาก เนือ่ง
จากมีการใหวัคซีนในเด็กท่ัวไป  อยางไรก็ตามยังพบ เด็กเกิด
โรคไดประปราย  โดยเฉพาะเด็กท่ีไดรับวัคซีนไมครบถวน
มีอัตราการตายรอยละ 10 1,3

โรคบาดทะยกั (Tetanus) พบไดท้ังในเดก็และ
ผูใหญท่ีไมมีภูมิตานทาน  เช้ือน้ีจะอาศัยอยูในดิน  มูลสัตว
และพื้นหญา  การกำจัดเชื้อจากสิ่งแวดลอมดังกลาว
ทำไดยาก  ในประเทศไทยมอัีตราการเกดิโรค  0.2-0.5
ตอแสนประชากร  มีอัตราการตายรอยละ 10  วิธี
ป้องกันที่ไดผลดีมีวิธีเดียวคือ  สรางภูมิตานทานโรค
ไวกอน  ซึ่งไดแกการใหวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน
การปอ้งกนัโรคในทารกแรกเกดิทำไดโดยใหวัคซนีใน
หญิงตัง้ครรภ 1,3

โรคไอกรน (Pertussis) เป็นโรคที่ติดตองาย
โดยผานทางการหายใจ พบไดทุกอายุ แตจะรุนแรงเฉพาะ
ในเด็กเล็กและอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได  พบวาอุบัติ-

*  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    จังหวัดอุบลราชธานี

⌦⌫ 
 ⌫

⌫  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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การณในเด็กเล็กลดนอยลง  นับต้ังแตมีการใหวัคซีนอยาง
ทัว่ถึงแกเดก็ทัว่ไป  แตอุบตักิารณในเดก็โตและผูใหญ
กลับสูงขึ้น  ปัจจุบันในประเทศไทยมีอุบัติการณ่ 1-2
ตอประชากร 1 ลานคน (ปี พ.ศ. 2544) พบอัตราป่วย
สูงสุดในเด็กอายุ 5-9 ปี 3 โรคไอกรนในเด็กโตและ
ผูใหญมีอาการนอยทำใหไมไดรับการวินิจฉัย  จึงเป็น
แหลงเก็บเชื ้อในธรรมชาติทำใหยังคงพบโรคนี้อยู 
ซึ่งวัคซีน DTPw ที่ใชจะมีฤทธิ์ขางเคียงสูงเมื่อใชใน
เดก็โตและผูใหญ 1,3

การผลิตวัคซีน DTPw นอกจากจะมีเชื้อที่ใช
แลว ยังมสีวนประกอบอืน่ ๆ อยูดวย  ไดแก Adjuvant,
Preservative, Stabilizer และสิง่ปนเปือ้น 4

Adjuvant ท่ีนิยมใชคือ Aluminium จะชวยเพ่ิม
ปริมาณของวัคซีนใหมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับฉีดได
วัคซนี DTP 0.5 ml  จะม ีAluminium ประมาณ 1.25 mg

Preservative ท่ีใชในวัคซีน DTP คือ Thimero-
sal 0.005-0.02% w/v

ภูมิคุมกันตอเชื้อของวัคซีน DTPw จะเกิดขึ้น
ตัง้แต 2 สปัดาหหลังฉดีวคัซนีเขม็แรก เดก็ทีฉ่ดีวคัซนี
ครบตามที่กำหนดจะมีโอกาสเป็นโรคคอตีบนอยกวา
เดก็ทีไ่มฉดี 30 เทา 2 ภูมคิุมกนัตอโรคบาดทะยกัจะสงู
เป็น 16 เทา เม่ือฉีดครบ 3 เข็ม และสูงเป็น 150 เทาเม่ือฉีด
เข็มที่ 4 ซึ่งจะคงอยูนาน 10 ปี และสามารถป้องกัน
โรคไอกรนได 50 - 90% 1 ภูมคิุมกนัจะลดลงครึง่หนึง่
เมื ่อเวลาผานไป 6-12 ปี ระยะเวลาที ่ภ ูม ิค ุ มกัน
สามารถป้องกันโรคได ขึ้นอยูกับชนิดของวัคซีนที่ใช
จำนวนครัง้ทีไ่ดรับวคัซนี และตารางการใหวัคซนี 3

กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดใหวัคซีน DTP
อยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยกำหนด
ใหใชวัคซนี DTPw ฉดีใหกบัเดก็ทกุรายในชวงอาย ุ 2,
4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ปี ซึ่งจะใหพรอมกับวัคซีน
ปอ้งกนัโรคโปลโิอ (OPV) ดวยทกุครัง้ และยงัมวัีคซนี
อื ่นที ่ใหพรอมกันคือ ในชวงอายุ 2 และ 6 เดือน
จะไดรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) รวมดวย

ขณะทีเ่ด็กอายุ 18 เดือนจะไดรับวัคซีนป้องกันไขสมอง
อักเสบ (JE) รวมดวยและชวงเด็กอายุ 4-6 ปี จะไดรับ
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)
และ JE เขม็กระตุนรวมดวย ดงัตารางการใหวัคซนีใน
เดก็ 1,2,3,4

การใหวัคซีนในเด็กสามารถป้องกันโรคได
ผลดี แตก็มีเด็กบางคนเกดิอาการไมพึงประสงคหลังจาก
ไดรับวคัซนี โดยทัว่ไปแลวอาการไมพึงประสงคทีเ่กดิ
มกัไมรุนแรง มสีวนนอยเทานัน้ทีเ่กดิอาการรนุแรง

วัคซนี DTPw ทำใหเกดิอาการไมพึงประสงค
เนือ่งจากหลายสาเหต ุไดแก 4

1.ตัวเชื้อในสวนของ Pertussis จะประกอบ
ดวย endotoxin และ pertussis toxin ซึ่งจะกอใหเกิด
อาการแพไดงาย

2.Adjuvant ทีเ่ปน็องคประกอบ  จะทำใหเกดิ
อาการบวมแดง หรือเกดิ sterile abscess ได

3.การเก็บรักษาไมเหมาะสม ทำใหวัคซีนเส่ือม
สภาพ

4.วิธีการฉีดวัคซีน ถาฉีดเขากลามเนื้อไมลึก
พออาจทำใหเกดิ sterile abscess ได

อาการไมพึงประสงคจากวคัซนี DTPw ทีพ่บ
บอยและไมรุนแรง ไดแก ไขสงูเกนิ 39 C (High fever)
มักจะเกิดใน 3-4 ช่ัวโมงหลังฉีด และเป็นอยูไมเกิน 3 วัน
สวนอาการเฉพาะที่ คือ ปวด บวม แดงรอนบริเวณที่
ฉีดยาหรือขางท่ีฉีดยา (Inflammation at injection site)
จะเกิดใน 3-4 ชั่วโมงหลังฉีดเชนกัน แตอาการจะดี
ข้ึนภายใน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงจะมีอาการมากข้ึนในเข็มหลัง ๆ
เพราะรางกายมี antibody อยูทำใหเกิดปฏิกิริยาตรง
ตำแหนงที่ฉีดเพิ่มขึ้น1,2,3,5

อาการไมพึงประสงคจากวคัซนี DTPw ทีพ่บ
นอยแตรุนแรง สวนใหญมักเป็นอาการที่หายไดเอง
และไมมีผลของอาการในระยะยาว มักเกิดภายใน 24
ชั่วโมงหลังไดรับวัคซีน เชน รองกวนติดตอกันนาน
อยางนอย 3 ช่ัวโมงร่วมกับกรีดรองเป็นคร้ังคราว (Persis-
tent screaming) อาการหนามืด/เป็นลม (Hypotonic
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hyporesponsive episodes) เป็นตน  มีสวนนอยเป็น
อาการท่ีตองใหการรักษา เช่น อาการชัก (Convulsion),
Encephalopathy, Anaphylactic shock เปน็ตน 5

ในตางประเทศ  มีรายงานอตัราการเกดิอาการ
ไมพึงประสงคข์องวคัซนี DTPw ไวดงันี ้1

- Anaphylaxis  2 : 100,000 doses
- ชัก (Convulsion) ภายใน 48 ช่ัวโมง หลังฉดี

1 : 1750 doses  สวนใหญเปน็ Febrile convulsion
- Hypotonic - hyporesponsive  episodes (HHE)

ในอตัรา 1 : 1750 doses
- มไีขสงู > 40.5 C ภายใน 48 ช่ัวโมง 0.3%
- รองกวนนานกวา 3 ช่ัวโมง 1:100 doses
- สมัพนัธกบัการเกดิภาวะ Neurological dis-

order (Encephalopathy) ได
สำหรับประเทศไทยมีระบบติดตามอาการ

ไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(Adverse Events Following Immunization: AEFI)
โดยสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และระบบ
รายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์ผาน
ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่
รายงานทีไ่ดรั้บมจีำนวนนอ้ยมาก 5

รายงานอาการไมพึงประสงคจากวัคซีน DTPw
ท่ีศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์
สขุภาพไดรับ มดีงันี ้Anaphylactic reaction, Anaphy-
lactic shock, Cardiac arrest, Convulsion, Edema face,
Fever, Pruritus, Rash, Urticaria, Injection site abscess
เป็นตน6  ซึ่งไมทราบอุบัติการณ   และยังไมมีการ
ศึกษาถึงอุบัติการณของอาการไมพึงประสงคจากวัคซีน
DTPw  ท่ีใหกับเด็กในแผนการสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย  จึงทำการศึกษา
ครั้งนี้  เพื่อหาอุบัติการณของอาการไมพึงประสงค
หลังไดรับวัคซีน DTPw ในผูป่วยเด็กที่มารับวัคซีน
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยติดตามผูป่วย
ทุกราย

วัตถปุระสงค :
เพ ื ่อศ ึกษาอ ุบ ัต ิการณ ของอาการไม พ ึง

ประสงคหลังไดรับวัคซีน  DTPw ในผูป่วยเด็กที่มา

โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรที่ศึกษา : ผูป่วยเด็กที่ไดรับวัคซีน

DTPw ในชวงอาย ุ2, 4, 6 และ 18 เดอืน
สถานที่ทำการศึกษา : คลินิกผู ป่วยเด็ก

โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค  จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาทีศ่กึษา : เดอืนมนีาคม  - สงิหาคม

2546
Inclusion criteria : ผูปว่ยเดก็ทกุรายทีอ่ยูใน

ชวงอายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน ที่ไดรับวัคซีน DTPw
ตามโครงการใหวัคซีนของกระทรวงสาธารณสขุ  ซ่ึงจะ
มาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ทุกบายวันอังคาร
และพฤหสับด ีในชวงเดอืนเมษายน - กรกฎาคม 2546

วิธีการเก็บขอมูล :
1. บันทึกช่ือ-สกุลผูป่วย, อายุ, ท่ีอยู, หมายเลข

โทรศัพทและ Lot. No ของวัคซีนที่ไดรับในแบบเก็บ
ขอมูล

2. อธิบายใหผู ปกครองเด็กทราบถึงอาการ
ไมพึงประสงคจากการฉีดวัคซนี DTPw และใหสังเกต
อาการที่อาจเกิดขึ้น

3. มอบไปรษณียบัตรใหผูปกครองเด็ก และ
ขอให้แจงกลับถึงอาการของเด็กหลังไดรับวัคซีน
ภายใน 7 วัน

4. บันทึกอาการที่เกิดในแบบเก็บขอมูลหลัง
ไดรับไปรษณียบัตรแจงกลับ

5. กรณีผู ปกครองเด็กไมสงไปรษณียบัตร
แจงกลบั จะตดิตามสอบถามทางโทรศพัท หรือซกัถาม
ในการนัดฉีดยาของเด็กครั้งถัดไป

วิเคราะหและประเมินผล : ใชสถิติเชิง
พรรณนาคำนวณหาอุบัติการณของอาการไมพึงประสงค
จากการไดรับวคัซนี  ดงันี้

 จำนวนผูปว่ยทีไ่ดรับวคัซนีทัง้หมด
จำนวนผูปว่ยทีเ่กดิอาการไมพึงประสงค  x  100

อุบัติการณของอาการไมพึงประสงค  =
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ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูป่วยเด็กที่ศึกษา

1.1 จำนวนผูป่วยที่ศึกษารวม 222 ราย
สามารถติดตามอาการไมพึงประสงคได 188 ราย คิดเป็น
รอยละ 84.7 ไมสามารถติดตามอาการไมพึงประสงค
(drop out)  34 ราย คดิเปน็รอยละ 15.3

1.2 อายุและเพศของผูป่วยที่ศึกษา
ตารางที่ 1 อายุและเพศของผู้ป่วยที่ศึกษา

อายุ
2 เดอืน
4 เดอืน
6 เดอืน
18 เดือน
รวม

เด็กชาย
18
23
25
33

99 (52.7%)

เด็กหญิง
17
17
27
28

89 (47.3%)

รวม
35 (19%)
40 (21%)
52 (28%)
61 (32%)

188 (100%)

2  เดือน
19%

4  เดือน
21%6 เดือน

28%

18 เดือน
32%

อายุเด็กที่ศึกษา

2. อาการไมพึ่งประสงคท่ี์พบ

หมายเหตุ : เด็ก 1 คนได้รับวัคซีน DTPw 1 dose

ตารางที่ 2 จำนวนและอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ แยกตามอายุของเด็กที่ได้รับวัคซีน DTPw

2 เดือน
2
3
1
1
3
0
4
0
0
21
35

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ

High Fever (> 39 C)
Inflammation at injection site

Crying lasting 3 hours or more
High Fever + Inflammation at inj. site

 High Fever + Crying
High Fever + Inflammation at inj. site + Crying

Low Fever (ไขต่ำๆ)
Pain at injected leg

Oedema at injected leg
No adverse effects

รวม

4 เดือน
3
3
0
1
0
0
4
0
0
29
40

6 เดือน
3
2
0
1
0
0
3
1
0
42
52

18 เดือน
0
5
0
0
3
1
5
1
1
45
61

รวม
8
13
1
3
6
1
16
2
1

137
188

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ อุบัติการณ์
(ร้อยละ)

4.3
6.9
0.5
1.6
3.2
0.5
8.5
1.1
0.5
72.9
100
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ตารางที่ 3 จำนวนและอุบัติการณ์ (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่เกิดอาการไข้แยกตามอายุของเด็กที่ได้รับวัคซีน DTPw

2 เดือน
(N=35)

6(17.1%)
4(11.4%)
10(28.5%)

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ

ไข้สูง > 39 C
ไข้ต่ำ
รวม

4 เดือน
(N=40)

4(10.0%)
4(10.0%)
8(20.0%)

6 เดือน
(N=52)
4(7.7%)
3(5.8%)
7(13.5%)

18 เดือน
(N=61)
4(6.6%)
5(8.2%)
9(14.8%)

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ อุบัติการณ์
(ร้อยละ)
(N=188)
18(9.6%)
16(8.5%)
34(18.1%)

ตารางที่ 4 จำนวนและอุบัติการณ์ (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่เกิดอาการ
ปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีดยาแยกตามอายุของเด็ก
ที่ได้รับวัคซีน DTPw

2 เดือน
(N=35)

4(11.4%)

4 เดือน
(N=40)

4(10.0%)

6 เดือน
(N=52)
4(7.7%)

18 เดือน
(N=61)

8(13.1%)

รวม
(N=188)
17(9.0%)

อภิปรายผล
จำนวนผูปว่ยเดก็ทีศ่กึษา 222 ราย  ตดิตามผล

ไมได 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.35  ผูป่วยที่สามารถ
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการไดรับวัคซีน DTPw
รวมทัง้สิน้ 188 ราย เปน็เดก็อาย ุ18 เดอืน มากทีส่ดุ 61
ราย (32.4%)  เดก็อาย ุ2 เดอืนนอยทีส่ดุ 35 ราย (18.6%)
เป็นเด็กผูชายจำนวนใกล้เคียงกับเด็กผูหญิง

จากผลการศกึษา พบวาเดก็ 137 ราย (72.9%)
ไมเกิดอาการไมพึงประสงคข้ึนเลย   สำหรับอาการไมพึง
ประสงคทีพ่บสวนใหญไมรุนแรง ไดแก อาการไข  34
ราย (18.1%)  อาการเฉพาะที่คือ ปวด บวม แดงรอน
บรเิวณทีฉ่ดียา 17 ราย (9.0%)     และรองกวนนานเกนิ
3 ช่ัวโมง 1 ราย (0.5%) ไมพบอาการไมพึงประสงคที่
รุนแรง เชน อาการชัก, Anaphylactic shock, Encephalo-
pathy เป็นต้น และอาการไมพึงประสงคทางผิวหนัง เชน
ผ่ืน ลมพิษ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากจำนวนผูป่วยท่ีศึกษามี นอย
ซึ่งอาการไมพึงประสงคดังกลาวมีอุบัติการณต่ำ เชน
จะตรวจพบผู ป่วยเกิดอาการชักได ตองศึกษา
ในผูปว่ยไมนอ้ยกวา 2,000 คน เปน็ตน

เมื่อพิจารณาผูป่วยที่เกิดอาการไข จะพบทั้ง
ผูป่วยท่ีมีไขสูง และไขต่ำ ๆ   อยางไรกต็ามอาการไขและ

อาการเฉพาะที่อาจเป็นผลมาจากวัคซีนอื่นที่ไดรับ
พรอมกันไดโดยวัคซีน OPV อาจทำใหเกิดไขไดนอย
กวา 1% วัคซีน HBV อาจทำใหเกิดไขได 1 - 6% และอาจ
ทำใหเ้กดิอาการเฉพาะท่ีได 5% ขณะทีวั่คซนี JE อาจทำ
ใหเกดิไขได 10% และอาการเฉพาะที ่ 20%1,5

จากการศึกษาพบเด็กมีอาการรองกวนนานเกิน
3 ชั่วโมงในเด็กอายุ 2 เดือนซึ่งตรงกับรายงานการ
ศกึษาของตางประเทศทีพ่บอบุตักิารณประมาณ  1:100
doses1

สำหรับอาการชักและ Hypotonic - hypores-
ponsive episodes (HHE) ซึ่งมีอุบัติการณต่ำ 1:1750
doses1 เนื่องจากในการศึกษานี้มีจำนวนผูป่วยที่ศึกษา
เพยีง 188 ราย จงึไมพบอาการดงักลา่ว รวมทัง้การเกดิ
Anaphylactic shock ซ่ึงมีอุบัติการณต่ำมาก (2 : 100,000
doses) 1  จึงไมพบอาการดงักลา่วเชน่กนั

ผู ป่วยที ่เกิดอาการไมพึงประสงค มีทั ้งที ่
เกดิอาการเดยีว และเกดิไดมากกวา 1 อาการ  อยางไร
ก็ตาม อาการที่พบสวนใหญไมรุนแรง สามารถหาย
ไดเองโดยไมตองใหการรักษา    ตามปกติเมื่อผูป่วย
ไดรับวัคซีน DTPw จะไดรับยาลดไข  Paracetamol syrup
ด้วยทุกราย และพยาบาลจะแนะนำให้ผูปกครองเด็ก
ใหยาลดไขแกเด็กทันทีเมื่อกลับถึงบาน ซึ่งอาจเป็น
สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหพบเดก็มไีขต่ำ ๆ
สรุปผล

การใหวัคซีน DTPw ในเด็ก นับวามีความ
ปลอดภยัมาก ซึง่ 72.9% ของเดก็ทีไ่ดรับวคัซนี DTPw
ไมเกดิอาการไมพึงประสงคขึน้เลย ขณะทีอ่าการไมพึง
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ประสงคที่พบ ก็เป็นอาการที่ไมรุนแรง  หายไดเอง
โดยไมตองรักษา โดยพบอาการไขสูง 9.6% ไขต่ำ ๆ  8.5%
อาการเฉพาะที่ (ปวด บวม แดงบริเวณท่ีฉีดยา) 9.04%
และรองกวนนานเกิน 3 ช่ัวโมง 0.5%

ไมพบผูป่วยเกิดอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง
เชน อาการชัก, Encephalopathy และ Anaphylactic
shock เน่ืองจากเปน็อาการไมพึงประสงคท่ีมีอุบัติการณ
ตำ่ จำนวนผูปว่ยทีศ่กึษามนีอย
ขอเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาติดตามอาการไมพึงประสงคจาก
วัคซีน DTPw ในเด็กอยางใกลชิด ในหลาย ๆ  โรงพยาบาล
รวมกัน เพื่อเพิ่มจำนวนตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะทำใหมี
โอกาสตรวจพบอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและมี
อุบัติการณต่ำได  รวมทั้งหาวิธีการศึกษาที่สามารถ
ประเมินการเกดิอาการไมพึงประสงคได้ถูกตอง แมนยำ
มากขึน้ เชน่ การเยีย่มบานหลงัใหวัคซนีในเดก็  โดยใช
ระบบบริการในสวนของ Primary Care Unit (PCU)  เป็นตน
ขอจำกัด

การศึกษาครั้งนี้ ยังมีขอจำกัดหลายประการ
เชน่  จำนวนผูปว่ยเดก็ทีศ่กึษามนีอย และการประเมนิ

การเกิดอาการไมพึงประสงคของเด็กทำไดยาก เนื่อง
จากเปน็ผูปว่ยกลบับาน จำเปน็ตองใหผูปกครองทีด่แูล
เด็กเป็นผู สังเกตอาการแลวตอบกลับทางไปรษณีย
ซ่ึงอาจมีขอผิดพลาดในการประเมินอาการไมพึงประสงค
ที่เกิดขึ้น เชน อาการไขสูงเกิน 39 C ผูปกครองเด็ก
อาจไมไดใชเทอรโมมิเตอรวัดไขเด็ก แตประเมินโดย
การจบัตวัเดก็วารูสกึรอนมากหรอืนอย เปน็ตน
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูอำนวยการโรงพยาบาลสรรพ-
สิทธิประสงค ท่ีอนุญาตใหทำการศึกษา และขอขอบคุณ
พยาบาลทกุทานในคลนิกิเดก็ หนวยฉดียา และเจาหนา
ท่ีในกลุมงานเภสชักรรมท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาคร้ังน้ี
ประสบผลสำเรจ็ลลุวงดวยดี
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ตารางการให้วัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4-6 ปี

อายุของเด็ก
แรกเกิด
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
18 เดือน
2-2½ ปี

4-6 ปี

BCG
BCG

HBV
HBV1
HBV2

DTPw

DTPw1
DTPw2
DTPw3

DTPw4

DTPw5

OPV

OPV1
OPV2
OPV3

OPV4

OPV5

MMR

MMR1

MMR2

JE

JE1, JE2
1-4 wks apart

JE3
JE4
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* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

องคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสขุ
แนะนำว่ามีวิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา 2 วิธี คือ
ฉีดเขากลาม (Intramuscular) และฉีดเขาในผิวหนัง
(Intradermal) ซึ่งใหผลป้องกันโรคไดเชนเดียวกัน1

เพราะเนือ้เย่ือท่ีช้ันของผวิหนัง คอนขางจะแนน เมือ่ฉีด
แอนติเจนเขาไปพบวาแอนติเจนจะคงอยูเป็นตุ มบน
ผิวหนังไดนาน ไมแพรกระจาย หรือถูกดูดซึมเขา
กระแสเลือดอยางรวดเร็วเหมือนกับการฉีดเขาใต
ผิวหนัง (Subcutaneous injection) หรือฉีดเขากลามจงึมี
โอกาสให antigen presenting cells ซึง่มมีากในชัน้ของ
dermis มาสัมผัสและรับรู แอนติเจนและสงตอไป
กระตุน lymphocyte ในตอมน้ำเหลืองในบริเวณนั้น
ไดอยางดี ดังนั ้นการใหภูมิคุ มกันโดยวิธีฉีดแบบ
Intradermal  จึงใชแอนติเจนเพียงเล็กน้อยประมาณ 1 ใน
5 สวนของขนาดที่ใชฉีดแบบ Intramuscular   จึงเป็น
วิธีที่สามารถลดคาใชจายไดมาก  แตควรใชในสถาน-
บริการสาธารณสขุท่ีมีสภาพพรอมดานอุปกรณควบคมุ
ระบบลูกโซความเย็นไดดี  มีบุคลากรที่ไดรับการฝึก
ใหฉีดเขาในผิวหนังไดถูกตองและมผูีรับบริการมากพอ
เพ่ือท่ีจะใชวัคซีนท่ีละลายแลวใหหมดภายใน 8 ช่ัวโมง1,2

จากมูลคาการใชยาของโรงพยาบาลพระ-
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีในปีงบประมาณ 2544
พบวาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบามีมูลคาการใชเป็น
อันดบัสองคดิเปน็เงนิ 1,162,741 บาท/ป ีซึง่เปน็การฉดี
วัคซีนดวยวิธีเขากลามอยางเดียว และจากสถติิการฉีดยา
ผูป่วยนอก พบวามีผูป่วยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบาไมนอยกวา 4  คน/วัน (4-30 คน/วัน) ทำใหม่ันใจ
ไดวาการฉดีดวยวิธีเขาในผวิหนังจะลดคา่ใช้จ่ายไดจ้ริง

เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานเรื่อง
น้ี ในปี 2545 กลุมงานเภสัชกรรมไดจัดทำ 3 โครงการคือ
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1. โครงการศึกษาดูงานการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสนัุขบาท่ีสภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เพราะเปน็
สถานพยาบาลที่ใชวิธีฉีดแบบเขาในผิวหนัง 100%
ผูไปศึกษาดูงานครั ้งนี ้ประกอบดวย เภสัชกร และ
พยาบาลจากงานตาง ๆ ไดแก่ ผูป่วยนอก อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน หอผูป่วยตาง ๆ และเวชกรรมซึ่งผูไปดูงานได
ทำการฉีดวัคซีนแบบเขาในผิวหนังใหกับผูป่วยจริง

2. โครงการสำรวจวธีิการฉีด Rabies Vaccine
ในโรงพยาบาลศูนย  และโรงพยาบาลท่ัวไปในประเทศไทย
โดยสงแบบสอบถามไปยงัโรงพยาบาล 90 แห่ง ไดรับ
การตอบกลับ 76  แห่ง คิดเป็นรอยละ 84.44 สรุปไดวา
โรงพยาบาลสวนใหญรอยละ 60.53 ใชท้ัง 2 วิธี โดยใชวิธี
Intradermal เป็นอันดับแรกและใชวิธี Intramuscular
กรณีเป็นผูป่วยเด็กหรือบุคคลที่ไมสามารถใหความ
รวมมือในการฉีดแบบ Intradermal

3. โครงการศึกษาประสิทธิผลและอาการไมพึง
ประสงคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาดวยวิธี
Intradermal  เพ่ือตองการทราบวาผูท่ีไดรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบาแบบป้องกันลวงหนาดวยวิธี Intradermal
จากการฉีดของพยาบาลจะมีภูมิคุมกันโรคไดหรือไม
และเกิดอาการไมพึงประสงคอยางไร ผูฉีดเป็นพยาบาล
จากงานผูป่วยนอก 7 คน งานอบัุติเหต-ุฉุกเฉนิ 20 คน
ฉีดวัคซีน PCEC จำนวน 0.1 cc วันท่ี 0 ,7 ,21 ใหแกกลุม
เป้าหมายซ่ึงเป็นเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลจำนวน 30 ราย
ตรวจวัดระดับภูมิคุมกันหลังจากฉีดไป 21 วัน พบวา
รอยละ 100 มีระดับภูมิคุมกันท่ีสามารถป้องกันโรคน้ีได
(> 0.5 IU/ml) อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับ
ไมรุนแรง ระยะเวลาที่เกิดอาการ 1-4 วัน หายไดเอง
โดยไมตองรักษาดังตารางท่ี 1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของคุณวิภาพร ใจเจริญทรัพยและคณะ ซ่ึงไดศึกษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษ
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ตารางที ่3 แสดงจำนวนผูป่้วยท่ีเกิดอาการไมพึ่งประสงค์
แบบ Systemic reaction

Total number
Asthenia
Fever
Headache
Influenza-like symptoms
Regional

lymphadenopathy
Malaise
Nasal congestion
Myalgia
Nausea
Mild edema of extremity
Joint and back pain
Generalized pruritus
Rash mild

maculopapular
Somnolence
Vertigo or dizziness
At least one symptom

299
6

20
3
2
1

6
1
0
0
1
1
0
0

0
5

36

300
12
12
7
5
1

5
0
0
2
0
0
0
0

0
12
40

300
6

11
2
5
0

4
0
0
0
8
8
2
3

3
5

40

Systemic
reaction group

Post-exposure
A (ID) B (IM) C (ID) D (IM)

299
4
8
3

14
1

5
0
1
0
2
2
3
2

4
9

41

Pre-exposure

สุนัขบาท่ีฉีด Intramuscular (IM)  และ Intradermal (ID)
ในผูป่วยจำนวน 1,198 ราย ระยะเวลาท่ีศึกษาพฤษภาคม
1994 - มีนาคม 1996 ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
พบวาผูป่วยท่ีไดรับการฉีดแบบ ID จะเกิด pruritus และ
erythema ไดมากกวาผูป่วยท่ีฉีดแบบ IM อยางมีนัยสำคัญ
และผูป่วยท่ีไดรับการฉีดแบบ IM จะเกิด Pain และ fever
มากกวา ผูป่วยท่ีฉีดแบบ ID อยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงอาการไม
พึงประสงคน้ีมีความรุนแรงนอย สวนอาการอ่ืน ๆ ไมมี
ความแตกตางกัน3 ดังรายละเอียดตามตารางที ่2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะที่

Total number
Ededma at injection site
Urticaria eruption
Pustule at injection site
Erythema at injection site
Induration at injection site
Pain  at injection site
Pruritus at injection site
Rash, generalized
At least one reaction

299
1
0
2

26
8

12
107

0
120

300
6
1
0

18
4
6

69
0

80

300
0
0
0
0
0

52
8
0

58

Local reaction group Post-exposure
A (ID) B (IM) C (ID) D (IM)

299
1
0
0
1
0

65
8
1

71

Pre-exposure

ตารางท่ี 1 อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนด้วยวิธี Intradermal

1. เป็นไตบริเวณที่ฉีด
2. เป็นรอยแดงบริเวณที่ฉีด
3. คันบริเวณที่ฉีด
4. ปวดบริเวณที่ฉีด
5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
6. เป็นไข้
7. ปวดศีรษะ

8
3
4
3
2
-
3

10
5
5
3
-
1
2

11
6
4
3
-
-
-

อาการไม่พึงประสงค์ เวลาที่ฉีด
เข็มท่ี 1 เข็มท่ี 2 เข็มท่ี 3

หลังจากน้ันไดนำเสนอในทีป่ระชุมแพทยของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา  ซึ่งรับทราบแตยังไมเห็น
ดวยถาจะออกเป็นนโยบายของโรงพยาบาล จึงมี
มติใหใชตามความเห็นของแพทยไปกอน หลังจากนั้น
เร่ิมมกีารสัง่ใชวิธี Intradermal (ID) ซ่ึงพบวาในชวง 9
เดือน คือต้ังแตกันยายน 2545 - พฤษภาคม 2546 มีการใช
IM : ID = 710 คร้ัง : 172 คร้ัง จึงไดนำเสนอขอมูลดังกลาว
ในที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2546 ซ่ึงมีมติใหจัดทำโครงการวดั
ระดบัภูมิคุมกนัโรคพษิสนัุขบาจากการฉดีวัคซนีเขาใน
ผิวหนัง   กลุมเป้าหมายคือผูป่วยที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลพระจอมเกลาจำนวน 30 ราย โดยผูป่วย
เหลานี้ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน เป็นการขอความ
รวมมือจากผูป่วย พบวาผูป่วย 30 ราย (100%) มีระดับ
ภูมิคุมกันท่ีสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบาได
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จากสถิติการฉีดยาผูป่วยนอก ต้ังแต ม.ค. - พ.ค.
2547 พบวามีการสั่งฉีดแบบ ID เพิ่มขึ้นมาก มีการสั่ง
ใชแบบ IM : ID = 507 คร้ัง : 526 คร้ัง หรือ 49% : 51%
ถาคิดเป็นมูลคาที่ประหยัดไดตอปีจะเทากับ 830,000
บาท และจากการประชุมแพทยประจำเดือนสิงหาคม
เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2547 ได้มีมติใหจัดทำและใชแนวทาง
การเลือกวิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาในโรงพยา-
บาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีได
จากการศึกษาตลอด 2 ปีท่ีผานมา
บทสรปุ

การป้องกันโรคพิษสุนัขบาโดยการเปลี่ยน
วิธีฉีดจากเขากลามเนื้อมาเป็นเขาในผิวหนังเป็นสิ่งที่
สามารถบริหารจัดการไดในโรงพยาบาล  แตการจะไดมา
ซึ่งแนวทางมาตรฐาน   และนำไปสูการปฏิบัติที่เป็น
จริงนั้น ตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของ
เจาหนาที ่โดยเฉพาะแพทย  ซึ ่งเป็นผู สั ่งใชวัคซีน

และพยาบาลผูฉีดวัคซีน  เน่ืองจากการปอ้งกันโรคพิษ-
สุนัขบา เราหวังผล 100% คือพลาดไมได จึงเป็นมุมมอง
ที่ตองการการศึกษาที่จะทำใหเกิดความมั่นใจในประ-
สิทธิภาพที่ดี   และเกิดอาการไมพึงประสงคที ่ต่ำ
หรือไมรุนแรง   ถาไดรับการพิสูจนและยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของแลวยอมจะสงผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
และยาวนาน กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตร
แกองคกร คือตนทุนที่ลดลงจากการประหยัดคาวัคซีน
และใหประสิทธิผลคือกอใหเกิดภูมิคุ มกันโรคได
เหมือนเดิม
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สุนัขบา. คลินิกวารสารเวชปฏบัิติและการใชยา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 9 กันยายน
2532 : หนา 633-642
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cacy of Purified Vero Cell Rabies Vaccine Given Intramuscularly
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จากการรวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชื้อ HIV จากฐานขอมูลอาการไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพของศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงปี พ.ศ. 2537-2546 เป็นระยะเวลา 10 ปี มีรายงานอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาตานเช้ือ HIV รวม 756 ฉบับ โดยในชวงปีตน ๆ ไดรับรายงานคอนขางต่ำ (3 ฉบับในปี
2537)  แต่มีแนวโนมสูงข้ึนในปีตอ ๆ  มา และสูงสุดในปี 2546 (202 ฉบับ)

ความชุกของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเช้ือ HIV ท่ีคำนวณไดในชวงปี พ.ศ. 2537-2546
(รายละเอียดดังตารางท่ี 1) พบวาความชุกไมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเวลาผานไป โดยพบว่าในปี 2537 มีความ
ชุก 0.17 รายต่อผู้ป่วยโรคเอดส์พันคนต่อปี และค่อนข้างคงท่ีมาจนถึงปี 2541 ท่ีมีความชุกสูงสุด (1.64 รายต่อผู้ป่วย
โรคเอดส์พันคนต่อปี) ในปีต่อมาความชุกลดลงมาอยู่ท่ี 0.34 รายต่อผู้ป่วยโรคเอดส์พันคนต่อปี  และค่อนข้างคงท่ี
เร่ือยมาจนสงูข้ึนมากอกีคร้ังในป ี 2546 (1.16 รายต่อผู้ป่วยโรคเอดสพั์นคนตอ่ปี) ท้ังน้ีอาจเนือ่งมาจากหลายปจัจัย
ได้แก่ อัตราการใชยาตานเช้ือ HIV ของผูป่วยไมคงท่ี  ปัจจัยการเขาถึงยาตานเช้ือ HIV ซ่ึงในยุคแรก ๆ ท่ีมีชนิดและ
ประเภทของยาตานเช้ือ HIV ใหใชคอนขางจำกัดและมีราคาแพง หรือการรณรงคใหเกิดการใชยามากข้ึนส่งผลให้มี
การรายงาน ADR เพ่ิมข้ึนในชวงปี  2541 เป็นตน

แผนภมิูท่ี 1 จำนวนรายงานการเกดิอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชือ้ HIV
และจำนวนผูป่้วยโรคเอดสมี์ชีวิต  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546
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อาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชื้อ
HIV พบไดในผูป่วยท่ีมีอายุต้ังแต 2 สัปดาหจนถึง 76 ปี
สวนใหญพบในผูป่วยชวงอายุ 31-45 ปี รองลงมาคือ ชวง
อายุ 15-30 ปี โดยพบในผูป่วยเพศชายมากกวาเพศหญิง
สำหรับความรายแรงของอาการไมพึงประสงค ฯ พบวา
สวนใหญอาการไมรายแรง คิดเป็นรอยละ 76.1 อาการ
รายแรง คิดเป็นรอยละ 20.2 และหายเป็นปกติโดยไมมี
รองรอยเดิมรอยละ 51.6 ยังมีอาการอยูรอยละ 27.4
และเสียชีวิตเน่ืองจากอาการไมพึงประสงค ฯ รอยละ 0.4
(จำนวน 3 ราย)

เมื่อพิจารณาในแตละกลุมยาตานเชื้อ HIV
พบวา่มกีารรายงานอาการไมพึงประสงค ฯ ในชวง 10
ปีท่ีผานมาท้ังส้ิน 756 ฉบับจากยาตานเช้ือ HIV ท่ีสงสัย
1,676 รายการโดยอาจจำแนกไดเป็น 4 กลุมยา (รายละเอียด
ดังตารางที ่1)  ดังน้ี

1)กลุม Nucleoside reverse transcriptase
inhibitors (NRTIs) ไดแก ตัวยา  abacavir, didanosine,
lamivudine, stavudine, zalcitabine มีรายงานอาการ
ไมพึงประสงคจากยากลุมน้ีมากท่ีสุด คือ จำนวน 1,063
รายการ คิดเป็นรอยละ 51.4 โดยพบอาการไมพึง
ประสงคจากตัวยา lamivudine มากที่สุด จำนวน 352
รายการ (รอยละ 33.1) รองลงมาคือ zidovudine จำนวน
317 รายการ (รอยละ 29.8) และ stavudine จำนวน 215
รายการ (รอยละ 20.2) ตามลำดับ

2)กลุม Nonnucleoside reverse transcriptase
inhibitors (NNRTIs) มีรายงานอาการไมพึงประสงค
จำนวน 234 รายการ คิดเป็นรอยละ 20.3 จากตัวยาดังน้ี
คือ efavirenz จำนวน 119 รายการ (รอยละ 50.9) และ
nevirapine 115 รายการ (รอยละ 49.1)

3)กลุม Protease inhibitors (PI) มีรายงาน
อาการไมพึงประสงค จำนวน 139 รายการ คิดเป็นรอยละ
12.4 จากตัวยาดังน้ี คือ indinavir, nelfinavir, ritonavir  และ
saquinavir โดยพบอาการไมพึงประสงคจากตัวยา
indinavir มากที่สุด จำนวน 71 รายการ (รอยละ 35.3)
รองลงมาคือ ritonavir จำนวน 68 รายการ (รอยละ 33.8)

4) ยาสูตรผสม มีรายงานอาการไมพึงประสงค
จำนวน 178 รายการ คิดเป็นรอยละ 15.9 จากยาสูตรผสม
lamivudine + zidovudine จำนวน 85 รายการ (รอยละ
47.8) และยาสูตรผสม stavudine + lamivudine +
nevirapine จำนวน 93 รายการ (รอยละ 52.2)

เมื่อพิจารณาตามระบบอวัยวะของรางกายที่
เกิดอาการไมพึงประสงค พบวา จากรายงานอาการไมพึง
ประสงค จำนวน 756 ฉบับ จำแนกตามอาการไมพึง
ประสงคของระบบอวัยวะรางกายไดทั ้งสิ ้น 3,707
รายการ (รายงาน 1 ฉบับมีจำนวนอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาไดมากกวา 1 รายการ) ระบบอวัยวะของ
รางกายที ่พบอาการไมพึงประสงคมากเรียงลำดับ
(รายละเอียดดังตารางท่ี  2)  ได้ดังน้ี

1) ระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal
system  disorders) ไดรับรายงานอาการไมพึงประสงค
รวม 1,014 รายการ คิดเป็นรอยละ 27.4 มีอาการไมพึง
ประสงคท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ อาเจียน (nausea) จำนวน
393 รายการ (รอยละ 38.8) diarrhoea จำนวน 152 รายการ
(รอยละ 15.0) และเบื่ออาหาร (anorexia) จำนวน 74
รายการ (รอยละ 7.3)

2) ระบบผิวหนัง (Skin and appendages  dis-
orders) ไดรับรายงานจำนวน 615 รายการ คิดเป็นรอยละ
16.6 อาการท่ีพบสวนใหญ ได้แก่ rash จำนวน 166 รายการ
(รอยละ 27.0) rash maculo-papular จำนวน 127 รายการ
(รอยละ 20.7) และ pruritus จำนวน 74 รายการ (รอยละ
12.0) โดยอาการทางผิวหนังที่พบนอย แตรุนแรงและ
ควรใหความสนใจ ไดแก Stevens Johnson Syndrome
และ erythema multiforme

3) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic
nervous system disorders) ไดรับรายงานอาการไมพึง
ประสงครวม 530 รายการ คดิเปน็รอยละ 14.3 อาการ
ที่พบมาก 3 อันดับแรก ไดแก vomiting จำนวน 271
รายการ (รอยละ 51.1) ทองเสีย (diarrhoea) จำนวน 152
รายการ (รอยละ 28.7) และเบ่ืออาหาร (anorexia) จำนวน
74 รายการ (รอยละ 14.0)
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ตารางที ่2  จำนวนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชือ้เอดสจำแนกตามระบบอวยัวะของรางกาย (ปีพ.ศ. 2537-2546)

หมายเหตุ: รายงานอาการไมพึงประสงค 1 ฉบับ อาจมีอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีผลตอระบบอวัยวะของร่างกาย
มากกวา 1 ระบบ จึงทำใหอาการไมพึงประสงคฯ ที่มีผลตอระบบอวัยวะมีจำนวนมากกวาจำนวนรายงาน

ระบบอวัยวะของรางกาย
GASTRO-INTESTINAL SYSTEM DISORDERS
SKIN AND APPENDAGES DISORDERS
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS
CENTRAL & PERIPHERAL NERVOUS SYST. DISORDERS
BODY AS A WHOLE - GENERAL DISORDERS
PSYCHIATRIC DISORDERS
RED BLOOD CELL DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DISORDERS
LIVER AND BILIARY SYSTEM DISORDERS
WHITE BLOOD CELL DISORDERS
METABOLIC AND NUTRITIONAL DISORDERS
URINARY SYSTEM DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING DISORDERS
RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
RESISTANCE MECHANISM DISORDERS
CARDIOVASCULAR DISORDERS, GENERAL
FOETAL DISORDERS
NEOPLASMS
VISION DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
ENDOCRINE DISORDERS
HEARING AND VESTIBULAR DISORDERS
MYO-, ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS
HEART RATE AND RYTHM DISORDERS
SPECIAL SENSES OTHER, DISORDERS
REPRODUCTIVE DISORDERS, FEMALE
รวม

จำนวน
1,014
615
530
388
384
169
114
85
66
65
57
36
32
26
24
22
16
16
14
11
5
5
5
4
3
1

3,707

รอยละ
27.4
16.6
14.3
10.5
10.4
4.6
3.1
2.3
1.8
1.8
1.5
1.0
0.9
0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

100.0

จากผลการศกึษาดงักลาวขางตน ถือเปน็เพยีง
การศึกษาจากการสบืคนขอมูลยอนหลัง ซ่ึงจะไดทราบ
ถึงความชุกของการเกิดอาการไมพึงประสงค ฯ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทัง้หมดทีป่่วยเป็นโรค
แตไมสามารถทราบถึงอุบัติการณของการเกิดอาการ
ไมพึงประสงค ฯ ได (ผูป่วยที่ไดรับยาและเกิดอาการ
ไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับผูป่วยที่ไดรับยาที่เกิด/
ไมเกิดอาการไมพึงประสงค ฯ) และเนื่องจากเป็นการ

รวบรวมขอมูลรายงานจาก Spontaneous Reporting
System (ระบบรายงานโดยอาศยัความรวมมือ/สมัครใจ)
ท่ีอาจไดปริมาณขอมูลต่ำกวาความเป็นจริง  ดังน้ันเพ่ือให
ไดทราบขอมูลท่ีเป็นประโยชนย่ิงข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะ
ใหจ้ดัทำกรณศีกึษา (case study) ในกลุมตัวอยางผูป่วย
เฉพาะและ/หรือรวมกับการใชคาการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในการคนหาอาการไมพึงประสงค ฯ ซึ่งจะทำ
ใหไดขอมูลในเชิงวิชาการท่ีแมนยำย่ิงข้ึน
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ปัจจุบันการตกแตงสีผิวดวยลวดลายตาง ๆ
กำลังเป็นที ่นิยมกันมาก มีทั ้งตกแตงแบบชั่วคราว
(Temporary skin-staining) และแบบถาวร ( Tattoo and
permanent  makeup ) ท่ีเราเรียกกันโดยท่ัวไปวา  "การสัก"
หนวยงานของรัฐกำลังใหความสนใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภ ัยของกระบวนการเพ ื ่อความสวยงามน ี ้
เพราะพบวาอาจกอใหเกิดปัญหาไดหลายอยาง ตั้งแต
การแพ (allergic reaction) การตดิเชือ้ (infections  that
result from  tattooing) รวมตลอดจนถงึการลบรอยสกั
(Tattoo removal) ดวย

เนือ่งจากการแตงสผิีวแบบชัว่คราว  และแบบ
ถาวรมคีวามแตกตางกนัมาก   ทัง้วธิกีารและความเสีย่ง
ตอการเกิดอันตราย จึงขอกลาวในรายละเอียดของการ
แตงสแีตละแบบ  ดงันี้

1. การแตงสีผิวแบบชั่วคราว (Temporary
tattoos) สวนใหญจะเป็นการแตมสีลงบนผิวกายดวย
สำลช้ืีน ๆ (a moistened wad of cotton) สทีีแ่ตมไวจะ
คอย ๆ จางลงภายในเวลาไมกี่วัน สีที่ใชมักจะเป็น
สทีีอ่นญุาตใหใชกบัผวิหนงั  แตกม็รีายงานวาผูบรโิภค
บางรายเกดิการแพสีเหลาน้ีได       เพราะการแพเป็นเร่ือง
เฉพาะของแตละบุคคล

ในบางทองถิ่นนิยมใชสีจากธรรมชาติที่เรียก
กันวา เฮนนา (Henna) เฮนนาเป็นสีที่ไดจากพืชจะให
สีโทนน้ำตาล (brown, orange-brown, or reddish-
brown)  ในสหรัฐอเมริกาใหใชเฮนนาเป็นสียอมผม
(Hair dye) เทานั้น หามใชเฮนนาสัมผัสกับผิวกายโดย
ตรง เชนนำไปแตงแตมเป็นลวดลายตามรางกาย (Body-
decorating process known as mehndi)    ขณะน้ีพบปัญหา
จากการใชเฮนนา และเฮนนาที่ปรุงแตงดวยสารอื่น ๆ
* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

⌫⌫
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(เพ่ือใหไดสีท่ีเขมข้ึนหรือสีติดทนนานข้ึน)  ท่ีเรียกกันวา
Black henna (หรือ Blue henna) เพราะพบวา  Black  henna
อาจมสีวนผสมของ p-phenylenediamine (PPD) อยูดวย
ซึง่ PPD เปน็สารทีม่ขีอมลูวาอาจกระตุนใหบางคนเกดิ
การแพไดอยางรนุแรง (strong skin sensitizer for some
individuals)

p-phenylenediamine หรือ PPD เป็นสีท่ีหลาย ๆ
ประเทศกำหนดใหใชเฉพาะในผลิตภัณฑยอมผมชนิด
ถาวร มีชื่อทางเคมีอีกหลายชื่อ ไดแก  1,4-diamino-
benzene หรือ  1,4-benzenediamine หรือ  4-aminoa-
niline  หรือ para-benzenediamine   หรือ  para-aminoa-
niline  หรือ  para-diaminobenzene  ที่ฉลากของ
ผลิตภัณฑที่ผสม PPD จะตองแสดงวิธีใชและคำเตือน
ตามที่กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด  โดยในคำเตือน
จะเนนวา สารนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง และกอให
เกดิการแพได  ตองทดสอบการแพกอนใชและทีส่ำคญั
คือ หามนำไปใชยอมขนคิ้ว หรือขนตาอยางเด็ดขาด
เพราะถาเขาตาอาจกอใหเกิดอันตรายถึงขั้นตาบอดได

อันตรายของผลิตภัณฑผสม PPD เมื่อสัมผัส
กบัผวิหนงั  คอือาจกอใหเกดิปฏกิริิยาการแพในบางคน
ซึง่เมือ่เกดิขึน้ครัง้หนึง่แลว หากไปสมัผสักบัสารอืน่ ๆ
ที่มีโครงสรางใกลเคียง (other structurally related
compounds i.e. other para-aminos )  จะกอใหเกิด
การแพอยางรุนแรง เชน  severe lesions, vesical  formation,
scaling, oozing และ edema ถึงแมอาการเหลานี้จะ
สามารถรักษาใหหายได  แตในบางรายผิวหนังอาจถูก
ทำลายหรือสีผิวเปลี ่ยนไปอยางถาวร (permanent
damage or discolouration of the skin) ผูใดที่เคยแพ
สารนี ้ในอนาคตจะมีป ัญหากับการใชผลิตภัณฑ
ประเภทอื่น ๆ ที่มีสวนผสมของสารที่มีโครงสราง
ในทำนองเดียวกัน เชน สียอมผา (Textile dyes) สารป้อง-
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กันแสงแดดบางกลุม  เชน  para-amino benzoic acid
[PABA] - based sunscreens ยาสลบ (Anaesthetics)
ยาปฏิชีวนะบางกลุม เชน sulfa-based antimicrobial
drugs เพราะหากสมัผัสกบัสารเหลานีเ้มือ่ใด จะเกดิการ
แพทีรุ่นแรง (serious dermatitis reactions)  ซึง่จะทำให
คณุภาพชวิีตลดลงมาก

ในสหรฐัอเมรกิา  U.S. Food and Drug Admi-
nistration (U.S. FDA)  โดยปกติจะไมตรวจรับรองผลิตภัณฑ
เครื่องสำอาง หรือสารที่ใชในเครื่องสำอางกอนวาง
จำหนาย แตสำหรับ " สี "  ท่ีเป็นสวนผสมในเคร่ืองสำอาง
นั้นถือเป็นขอยกเวน เพราะเรื่องนี้จะมีการกำกับดูแล
อยางเขมงวด สีที่ใชในเครื่องสำอาง (Color additives)
ตองผานการตรวจรับรองจาก U.S. FDA สำหรับวัตถุ
ประสงคการใชในแตละกรณี (must be approved by
FDA for their intended  use)    และในบางกรณจีะตอง
ผานการรับรองวาสีในทุกรุนการผลิตมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายกำหนด (certified in its own labs that the
composition of each batch meets the regulatory require-
ment)

ในสหภาพยุโรปมีขอกำหนดเก่ียวกับสีท่ีใหใช
ในเครื ่องสำอาง โดยระบุไวอยางละเอียดใน EU
DIRECTIVE 76/768/EEC  Annex  IV  List of Colou-
ring Agents Allowed for Use in Cosmetic Products
ซึง่แบงสอีอกเปน็  4  กลุม  ขึน้อยูกบับรเิวณทีใ่ช (Field
of application)  ไดแก

(1) Colouring agents allowed in all cosmetic
products

(2) Colouring agents allowed in all cosmetic
products except those intended to be applied in the
vicinity of the eyes, in particular eye make-up and eye
make-up remover

(3) Colouring agents allowed exclusively in
cosmetic products intended not to come into contact
with the mucous membranes

(4) Colouring agents allowed exclusively in
cosmetic products intended  to come into contact only
briefly with the skin

สำหรับประเทศไทยมีขอกำหนดเกี่ยวกับการ
ใชสีในเคร่ืองสำอาง โดยจะปรากฏรายละเอียดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 20)  พ.ศ.  2538 เรื่อง
กำหนดสีที ่อนุญาตใหใชเป็นสวนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง   ซึ่งผูประกอบธุรกิจจะตองใชสีผสมใน
เคร่ืองสำอางตามเงือ่นไขท่ีกำหนดไวในประกาศฉบบัน้ี

2. การแตงสีผิวแบบถาวร (Tattoo and perma-
nent makeup)   หรือท่ีคนไทยเรารูจักกันวา การสัก ตาม
พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   อธิบาย
ไววา "สัก" หมายถึงใชเหล็กแหลมจุ มหมึกหรือ
น้ำมันแทงที่ผิวหนังใหเป็นอักขระเครื่องหมาย หรือ
ลวดลาย ถาใชหมึกเรียกวาสักหมึก  ถาใชน้ำมันเรียก
วาสักน้ำมัน ในคำโบราณหมายถึง ทำเครื่องหมายโดย
ใชเหล็กแหลมจุมหมึกแทงที่ผิวหนังเพื่อแสดงเป็น
หลักฐาน  เชน สักขอมือแสดงวาไดขึ้นทะเบียนเป็น
ชายฉกรรจหรือเปน็เลขมสีงักดักรมกองแลว  เปน็ตน

ปัจจุบันรูปแบบและวัตถุประสงคในการสัก
แตกตางไปจากเดิมมาก  เพราะขณะนี้การสักมิไดเป็น
การแสดงเครือ่งหมาย หรือหลักฐานอกีตอไป  แตสวน
ใหญเป็นเรื่องของความสวยงามตามแฟชั่น มีหลากสี
หลายลาย เป็นการตกแตงสีผิวอยางถาวร  ไดแก
การสักเป็นลวดลายสวยงามทีผิ่วหนังบริเวณตาง ๆ    เชน
เนินอก  แผนหลัง   ตนแขน  ขอมือ รวมท้ังสักค้ิว  ขอบตา
ขอบปาก การสักเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงตอ
อันตรายหลายประการ แตขณะน้ีมิไดมีกฎหมายท่ีกำกับ
ดแูลเรือ่งนีโ้ดยตรงจงึยงัไมมกีารกำหนดมาตรฐานของ
อุปกรณ   กรรมวิธี  รวมท้ังสีท่ีใช (Tattoo ink) ในการสัก
ผูบริโภคบางรายเลือกการแตงสีที่ติดทนถาวรนี้ดวย
เหตผุลบางอยาง  เชน  เพือ่ประหยดัเวลา (time saver)
หรือมีความยากลำบากในการแตงหนาแบบชั่วคราว
ทุกวัน (have  physical  difficulty applying regular,
temporary  makeup) หรือชวยแกไขความผิดปกติ
บางอยาง  เชน  ผูทีม่ปีญัหาผวิดางขาว (vitiligo ; a lack
of pigmentation in areas of the skin)  อาจใชการสกัเพือ่
ปกปิดกลบเกลื่อนรอยดางนั้น  หรือผูที ่มีปัญหาผม
ขนคิ้วรวง (alopecia) อาจใชการสักคิ้วถาวรแทนการ
เขยีนคิว้ทกุวนั  เปน็ตน
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U.S. FDA เผยแพรขอมูลวาปัจจุบันสีที ่
นำมาใชในการสกัมมีากกวา 50 เฉดส ี และนบัวนัจะมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมวาขณะนี้ U.S. FDA จะรับรอง
ความปลอดภัยของสีเฉพาะที่ใหใชเป็นสวนผสมใน
เครือ่งสำอาง แตกไ็มมสีชีนดิใดทีผ่านการรบัรองใหใช
ฉดีเขาสูผิวหนงั (non is approved for injection into the
skin) และพบวาสีหลายชนิดท่ีใชใน Tattoo inks เป็นสีท่ี
หามใชกับผิวกาย    บางชนดิเปน็สท่ีีใชในอตุสาหกรรม
(Industrial grade colors)  ซ่ึงเหมาะท่ีจะใชเป็นหมึกพิมพ
หรือสีที่ใชกับรถยนต (suitable for printer's ink or
automobile paint)

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดอันตรายจากการสักมีหลาย
ประการ ไดแก

1. การติดเช้ือ (Infection) เข็มและอุปกรณอ่ืน ๆ
ท่ีใชในการสัก   หากมิไดผานกระบวนการทำใหปลอดเช้ือ
อาจสงผานโรคติดตอตาง ๆ   ได้ เชน   hepatitis  ความเส่ียง
นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ the American Association of
Blood Bank     กำหนดใหผูประสงคจะบริจาคโลหิตตอง
ทิ้งชวงเวลา 1 ปีหลังจากการสักจึงจะสามารถบริจาค
โลหิตได

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอยางยิ่งที่ตองแนใจ
ไดวา อุปกรณสำหรับการสักตองสะอาดปราศจากเชื้อ
กอนนำมาใช้   และเม่ือสักเสร็จแลวตองมีวิธีดูแลผิวหนัง
บริเวณท่ีสัก  (Tattoo area)  อยางเหมาะสมโดยเฉพาะใน
ชวงสัปดาหแรกหลังการสกั

2. ปัญหาจากการลบรอยสัก (Removal  problems)
ปัญหาจากการสกัท่ีพบบอยท่ีสุด คือ สักแลวปรากฏเป็น
ลวดลายทีไ่มถูกใจ   จงึตองการทีจ่ะลบรอยสกันัน้ออก
ไป ซึง่การลบรอยสกัเปน็เรือ่งทียุ่งยากมาก

ประสบการณและความชำนาญ (skill levels)
ของผูทำการสักเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีสำคัญ  เพราะจะมี
ผลโดยตรงตอรอยสักที ่ประณีตและตรงตามความ
ตองการ     และถงึแมวาผลการสกัจะเปน็ทีพึ่งพอใจใน
ระยะแรก    แตตอมาลวดลายอาจจางลง หรือเลอะเลอืน
เนื่องจากการนำสีผานเขาสูผิวหนังลึกเกินไป  สีจึง

แพรกระจายจากจุดนั้น  ทำใหไดภาพที่ไมคมชัดตาม
ตองการ (pigments may migrate beyond the original
sites, resulting in a blurred appearance)

อีกสาเหตุหนึ ่งของความไมพึงพอใจก็คือ
เมื่อเวลาผานไป รางกายของคนเรายอมมีการเปลี่ยน
แปลง รวมทัง้แฟชัน่กเ็ปลีย่นไปดวย ดังนัน้เมือ่สักเสรจ็
ใหม ๆ อาจพอใจกบัลวดลายทีเ่กดิขึน้ แตเมือ่เวลาผาน
ไปสีผิวเปล่ียนไป ความกระชับ เตงตึงของผิวหนังลดลง
ผิวหยอนคลอยยอมทำใหรอยสักที่มีอยูเปลี่ยนแปลง
ไปได  รวมท้ังกระแสความนยิมแฟช่ันท่ีเปล่ียนไปอยาง
รวดเรว็    ยอมทำใหรอยสกัทีค่งอยูอยางถาวรแสดงถงึ
ความลาสมัย สิ่งเหลานี้เป็นที่มาของความตองการ
ลบรอยสัก  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุงยากซับซอน คาใชจายสูง
และแทบจะเป็นไปไมไดเลยที่จะไมเกิดรอยแผลเป็น

กระบวนการลบรอยสักทำไดหลายวิธี เชน
laser  treatments ,  abrasion,  scarification และ surgery
แตบางรายนิยมที่จะสักลวดลายใหมเพื่อปิดทับรอย
สักเดิม

Laser treatments  วิธนีีส้ามารถชวยใหรอยสกั
มีสีออนลง (lighten tattoos)  แตตองทำหลายครั้งอาจ
เป็นสัปดาหหรือเป็นเดือน    และมีขอมูลวาหลายรายเกิด
การแพเมื่อทำ laser treatments  ซึ่งอาจเกิดจาก laser
ไปกระตุนใหสารใน Tattoo ink  เกิดเป็น  allergic  substance

Dermabrasion  เป็นการขัดผิวออกดวย wire
brush หรือ diamond fraise (a type of sanding disc) วิธี
นี้มีโอกาสเกิดแผลเป็นได

Salabrasion  เป็นการใช salt solution เพ่ือกำจัด
ส ี(pigment) บางครัง้ใชรวมกบั dermabrasion

Scarification  เป็นการใช acid solution เพ่ือลบ
รอยสกั แตมกัจะกอใหเกดิแผลเปน็

Surgical removal เป็นการผาตัดแตงผิวเพื่อ
กำจดัรอยสกั   สำหรบัรอยสกัทีม่บีรเิวณกวางอาจตอง
ผาตัดหลายครั้ง

Camouflaging  เป็นการสักทับรอยเดิมหรือ
ปกปิดรอยสักเดิมดวยสีที่กลมกลืนกับสีผิว (cover a
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tattoo with skin-toned pigments)   อยางไรกต็ามสผิีว
บรเิวณนัน้จะแลดไูมเปน็ธรรมชาต ิ เพราะ pigments in
tattoo ink ไมม ีskin's natural translucence

3. การกอใหเกิดการแพ (Allergic reaction)
ถึงแมวาจะมีรายงานการแพจากการสักคอนขางนอย
แตหากเกดิขึน้  การแกไขจะทำไดยาก   เพราะการกำจดั
สีจากรอยสักเป็นเรื่องยากมาก บางครั้งผูที่เกิดการแพ
ตองทนทกุขทรมานอยูนานนบัปี

4. Granulomas เป็นการ form   nodules  รอบ ๆ
ผิวบริเวณรอยสัก

5. Keloid formation    ผูทีม่แีนวโนมจะเกดิ
keloid ไดงาย พึงตระหนักไวเสมอวาการสักมีความเส่ียง
ตอการเกิด keloid ( keloid formation from a tattoo)
keloid สามารถกอตวัไดเมือ่ผิวหนงัถกูรบกวน ( injure
or traumatize skin)  แพทยผิวหนังมีความเห็นวา
การสกัหรอื micropigmentation  เปน็รปูแบบหนึง่ของ
trauma  รวมทัง้การลบรอยสกักเ็ปน็สาเหตขุองการเกดิ
keloid ไดเชนกนั

6. MRI complication มีรายงานวาผูที่มีรอย
สัก หากผานกระบวนการ  magnetic resonance imaging
(MRI) อาจเกิดการบวมหรือรอยไหม (swelling or
burning) บริเวณรอยสักได    ซ่ึงสาเหตุของอาการเหลาน้ี
ยังไมทราบแนชัด  มีเพียงขอสันนิษฐานวานาจะเกดิจาก
ปฏกิริิยาของโลหะหนกั (metallic component in some
pigments) จากสใีนรอยสกั

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผูที่มีรอยสักและ
มีความจำเป็นจะตองใช  MRI ควรแจงตอเจาหนาที่
(radiologist or technician) เพือ่จะไดหลีกเลีย่งอนัตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

จาก U.S. FDA  Talk Paper ซ่ึงเผยแพรเมือ่ 2
กรกฎาคม 2547 ไดเตือนประชาชนวามีรายงานอาการ
ไมพงึประสงคจากการใช  Ink shades of the Premier
Pigment brand of permanent makeup ink      ทีผ่ลิตโดย
Premeir Products ซึ่งทางการอยูระหวางสืบคนหา
สาเหตุของปัญหานี้ ขณะเดียวกันก็ไดเผยแพร่รายละ-

เอยีดของเฉดสตีาง ๆ ทีพ่บปญัหาใหผูสนใจตรวจสอบ
รายละเอยีดไดที ่ http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-
tat2.html ซึง่กลุมควบคมุเครือ่งสำอาง  สำนกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา จะไดใชขอมูลนี้เพื่อการกำกับ
ดูแลเครื่องสำอางในประเทศไทยตอไป

จากขอมูลขางตนสามารถเปรียบเทียบไดโดย
ง ายว าการแตงสีผ ิวกายแบบชั ่วคราวนั ้นมีความ
ปลอดภัยกวาการสักหรือการแตงสีแบบถาวรมาก
แตสำหรับผูที่ยังคงสนใจจะแตงสีผิวกายอยางถาวรพึง
ตระหนกัถึงความเสีย่งในประเดน็ตาง ๆ  อยางรอบคอบ
ประกอบการตดัสนิใจใหดี เพราะการสกัอาจกอใหเกดิ
อาการไมพึงประสงคได     ตัง้แตการแพสซีึง่เปน็เรือ่ง
ทีป่อ้งกนัไดยากเพราะเปน็เรือ่งเฉพาะบคุคล     การตดิ
เชื้อ การเกิดแผลเป็น ไปจนถึงการลบรอยสัก อีกทั้ง
การแกไขปญัหาเหลานีเ้ปน็เรือ่งยุงยาก  ซบัซอนและมี
คาใชจายสูงมาก

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติเคร่ืองสำอาง พ.ศ.  2535
The rules governing cosmetic products in the European Union, vol-
ume1 Cosmetic legislation, 1999 Edition  by EUROPEAN COMMIS-
SION Enterprise Directorate-General Pharmaceuticals and cosmet-
ics [cited 2004 August 6] available from :  URI : http://
pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/pdf/vol_1en.pdf
Tattoos and Permanent Makeup  by U.S. Food and Drug Administra-
tion , November 29,2000; Updated July 1,2004  [ cited 2004 July 30]
available from: URL : http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-204.html
Temporary Tattoos and Henna/Mehndi  by U.S. Food and Drug Ad-
ministration , April 18,2001  [cited 2004 July 30]  available from : URL
: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-tatt.html
FDA Alerts Consumers about Adverse Events Associated with Per-
manent Makeup by  U.S. Food and Drug Administration , July 2,2004
[cited 2004 July 30]  available from : URL : http://www.fda.gov/bbs/
topics/ANSWERS/2004/ANSO1295.html
Justification for Cosmetic Hotlist Item : p-phenylenediamine  by
Health Canada [cited 2004 June 2004] available from : URL: http://
www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/cosmetics/p_phenylenediamine.htm

1.
2.

3.

4.

5.

6.

drug 7-3.pmd 5/10/2547, 19:0824



 ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫⌫  ⌫  

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Amlodipine :
first report of hyperpigmentation

มีรายงานการเกิดภาวะ cutaneous hyperpig-
mentation ในผูป่วยชาวตุรกีเพศชาย อายุ 45 ปี โดย
ผูป่วยไมเคยมีประวัติ photosensitivity มากอน ผูป่วย
ไดรับยา amlodipine ขนาด 10 mg/วัน เป็นเวลา 2 ปี
เพื่อรักษาภาวะ hypertension แลวจึงตรวจพบภาวะ
hyperpigmentation โดยพบอาการที่หนา คอ หลังมือ
แขนและพบการเกดิ slate grey discolouration ทีริ่มฝ-ี
ปาก เม่ือหยุดใชยา amlodipine แลว ภาวะดังกลาวคอย ๆ
หายไป
Arsenic trioxide :
first report of herpes zoster : 2 case reports

มีรายงานผูป่วย 2 รายที่ใช Arsenic trioxide
ในการรักษาภาวะ acute promyelocytic leukaemia
(APL) ประมาณ 10 สปัดาหแลวเกดิการตดิเชือ้ herpes
zoster ซ่ึงคาดวาอาจเกดิจากการกดระบบภมิูคุมกนัของ
arsenic trioxide

ผูปว่ยทัง้ 2 รายนัน้ รายแรกเปน็ผูหญงิอาย ุ 64
ปีใชยา arsenic trioxide มาเป็นเวลา 7 สัปดาหแลวเกิดผ่ืน
erythematous rash เมื่อมีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
พบว่าระดับ WBC, granulocyte, lymphocyte, monocyte
และ eosinophil เพิม่ขึน้ ซึง่แพทยวินจิฉยัวาเปน็ herpes
zoster เมือ่ใหการรกัษาดวย famciclovir อาการหายไป
ภายใน 2 สปัดาห

ผูป่วยอีกรายเป็นเพศชายอายุ 61 ปี เมื่อใชยา
arsenic trioxide ไปประมาณ 2 สปัดาห มผ่ืีนและปวด
บริเวณไหล มีระดับ WBC, lymphocyte, eosinophil
และ basophil สูงขึ้น มีตุม vesicle แพทยวินิจฉัยวาเป็น
herpes zoster เมือ่ไดรับยา famciclovir อาการกห็ายไป
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ผูป่วยท้ัง 2 ราย ใชยา arsenic trioxideจนจบแผนการรักษา
และไมมีการกลับเป็นใหมของภาวะติดเชื้อดังกล่าว
Codeine phosphate :
first report of hypersensitivity syndrome

มรีายงานผูปว่ยชายอาย ุ19 ป ีซึง่ใชยา codeine
phosphate ในการรักษาหวัดในขนาด 10 มิลลิกรัมวันละ
3 ครั้งรวมกับ paracetamol, lysozyme chloride และ
chlorpheniramine ประมาณ 20 วันตอมา เกิดภาวะ
erythematous maculopapular rash ตาม แขนขา มีไข
และเกิดอาการคัน  เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ
10 วันพบภาวะมามโต ตอม น้ำเหลืองโต มีความผิดปกติ
ของระดับเม็ดเลือดขาว ระดับ enzyme ตับและระดับ
C-reactive protein สูง นอกจากน้ีการตรวจ bone marrow
aspiration พบความผดิปกตขิอง megakarycyte platelet-
associated IgG-antibodies ในซีรัม ซึ่งความผิดปกติ
ทัง้หมดทีพ่บนีเ้ปน็ภาวะ hypersensitivity และไมเคยมี
การรายงานมาก่อน  เมื่อผูป่วยไดรับการรักษาอาการ
ดวยยา steroid ความผิดปกติหายไปภายใน 40 วัน
และสามารถออกจากโรงพยาบาลได
Infliximab :
first report of Legionella pneumonia in an elderly
patient

มีรายงานผูป่วยหญิงอายุ 73 ปี ซ่ึงใชยา infliximab
ในขนาด 150 มิลลิกรัม ทุก ๆ 8 สัปดาห รวมกับยา
predimizolone และ methotrexate โดยเมื่อใชยาไป
ประมาณ 1 ปี พบวาผูป่วยเกิดอาการไอ มีไขสูง ปากแหง
มเีสยีงในปอดดานซาย พบวา่ระดบัของ WBC ในเลอืด
สงูและตรวจ culture พบเชือ้ Legionella pneumophilia
ซ่ึงคาดวายา Infliximab อาจไปลดการทำงานของ alveolar
macrophages จึงทำใหเกิดการติดเชื้อดังกลาว
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Olanzapine :
first report of leucocytotic vasculitis in an elderly
patient

มีรายงานผูป่วยหญิงอายุ 82 ปีใชยา olanzapine
ในการรกัษาภาวะ delirium with agitation เปน็เวลา 8
วัน แลวเกิดความผิดปกติของผิวหนัง คือมีผื ่นแพ
erythema

ผูปว่ยไดรับยา olanzapine รวมกบัยา warfarin
เมื ่อเกิดอาการแล้วผู ป่วยหยุดยาและอาการหายไป
แตเมือ่ทดลองใหยาอกีครัง้ ภาวะผืน่แพ erythema กลบั
มาใหม แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นยาอื่น ผู้ป่วยไม่มีอาการดัง
กล่าวกลับมาเป็นอีก
Paclitaxel :
first report of Steven-Johnson Syndrome

ผูปว่ยชายอาย ุ53 ป ีไดรับยา carboplatin และ
paclitaxel เมื่อใช้ยาในวันที่ 3 ซึ่งเป็น dose ที่ 2 ของ
การให paclitaxel ผูปว่ยเกดิอาการ skin eruption, มไีข,
conjunctival และ genital mucosal erosion ซึ่งเป็น

อาการของ Steven-Johnson Syndrome เมื่อไดรับการ
รักษา  ผูป่วยอาการดีข้ึนและเปลีย่นมาใชยา  carboplatin
รวมกบั irinotecan แทน
Rofecoxib :
first report of a lichenoid drug eruption in an elderly
patient

ผูป่วยหญิงอายุ 73 ปี ไดรับยา rofecoxib ใน
ขนาด 25 mg ตอวัน เปน็เวลา 6 เดอืน แลวเกดิอาการ
ผ่ืนแพแบบ lichenoid drug eruption โดยมผ่ืีน papules
บริเวณรอบดวงตาและตามรางกาย เมื่อหยุดยา rofe-
coxib แล้วอาการหายไปและเมือ่ประเมนิความสมัพันธ
โดยใช Naranjo algorithym ไดเกณฑ probable ทัง้นียั้ง
ไมเคยมีรายงานอาการดังกล่าวจากการใช Cox-2 inhi-
bitor มากอ่น
เอกสารอางอิง
1. Reactions Weekly No. 1008 (3 July 2004)
2. Reactions Weekly No. 1011 (24 July 2004)
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Anaphylactic shock เป็นอาการไมพึ่งประสงค์
ที่จัดอยู่ในกลุ่มร้ายแรง (serious) ซึ่งจำเป็นต้องให้การ
รักษาแบบช่วยชีวิต (life-threatening) ถือเป็นปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ท่ีรุนแรง โดยท่ัวไปเกิดจาก lgE mediated reaction1

(ปฏิกิริยา type 1 ของ Gell และ Coombs) เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วเป็นนาทีหรือชั่วโมงภายหลังปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนกับแอนติบอดี ซ่ึงจะหล่ัง chemical mediator
ไปออกฤทธิ์ตามอวัยวะต่าง ๆ  ภาวะนี้อาจรุนแรงจน
เสียชีวิตได้ อาการแสดงอาจแบง่ได้ 2 ประเภทคือ

*  กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี
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จากเชือ้รา Cephalosporium acremo-nium และยา Chloramphenicol ไดจ้ากเชือ้ Streptomyces venezuelae เปน็ตน้
2. ไดจ้ากการสงัเคราะห ์เชน่ยาในกลุม่ Sulfo-namides และกลุม่ Quinolones เปน็ตน้
จากสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีได้รับรายงานจากโรงพยาบาล

ระบบของร่างกาย อาการและอาการแสดง
1. ทัว่ไป (อาการนำ)
2. ผิวหนัง
3. เยื่อเมือก

4. ระบบการหายใจ
ทางเดนิหายใจชว่งบน

ทางเดนิหายใจช่วงล่าง

5. ระบบทางเดินอาหาร

6. ระบบหวัใจและหลอดเลอืด

7. ระบบประสาทสว่นกลาง

อ่อนเพลยี  รู้สกึไมส่บาย
ลมพิษ ผ่ืนแดง
ตาบวม จมกูคดั คนัจมกู angioedema ผิวแดง
และ/หรือซดี อาการเขยีว
จาม น้ำมกูไหล หายใจลำบาก
กล่องเสยีงบวม เสยีงแหบ ล้ินบวม
stridor (เสียงแหบระหวา่งหายใจ)
หายใจลำบาก ถุงลมโปง่พอง อากาศคา้งในปอด
อาการหอบหดื และเสมหะมาก
บบีรดัตวัมากขึน้ อาเจยีน กลนืลำบาก คลืน่ไส้
ปวดทอ้ง รุนแรง ทอ้งเดนิ (บางครัง้มเีลอืดออกรว่มดว้ย)
หัวใจเตน้เรว็ ใจสัน่ ความดนัโลหติตำ่ (หัวใจหยดุเตน้)
coronary insufficiency ร่วมกบัการเปลีย่นแปลงของ
ST-T wave ของคลืน่ไฟฟา้หัวใจ
กงัวล ชัก

1. ปฏิกิริยาเฉพาะที ่เช่นเกิดลมพิษข้ึนตรงบริ-
เวณท่ีฉีดแอนติเจน หรือปากบวมหลังได้รับยา

2. ปฏิกิริยาท่ัวร่างกาย เป็นผลจากหลอดเลอืด
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ทำให้เน้ือเย่ือรอบหลอดเลือดน้ัน
บวมและปริมาณของพลาสมาในระบบไหลเวยีนลดลง)
และกล้ามเนื้อเรียบหดเกร็ง (ทำให้หลอดลมหดเกร็ง
ลำไส้บีบตัว) อาการมักเกิดข้ึนภายใน 30 นาที ภายหลัง
เริ่มมีปฏิกิริยา ซึ่งอาจแบ่งอาการแสดงตามระบบของ
ร่างกายได ้ดังน้ี

สาเหตุหากเกิดจากยา พบ
ว่ายาปฏิชีวนะกลุ่ม Penicillin
เป็นยากลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
มากท่ีสุด

ยาปฏิชีวนะ2 (antibiotics)
หมายถึง สารเคมี หรือยาท่ีสกัด
จากจุลชีพ (แบคทีเร ีย, รา
Actinomycetes) ที ่ม ีผลใน
การยับย้ังการเจรญิเติบโตหรือ
ทำลายจุลชีพชนิดอื่น ซึ่งสา-
มารถจำแนกตามแหลง่ทีม่าได้
2 ประเภท ดงันี้

1. ได้จากการสกัดจาก
จลุชีพ ตวัอย่างเชน่ Penicillin
สกัดได้จากเช้ือรา Penicillium
notatum, ยา Cephalosporin  ได้
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และสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย
ระบบ Spontaneous reporting ในปี 25453 (มกราคม-
ธนัวาคม 2545) และป ี25464 (มกราคม-ธนัวาคม 2546)
พบว่ายากลุ่ม general antiinfectives for systemic use เป็น
กลุ่มยาที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด
(53.92% ในป ี2545 และ 54.90% ในป ี2546) และ ยาใน
กลุ่ม systemic antibiotics มีรายงานมากกว่า systemic
chemotherapeutics ในอตัราสว่นประมาณ 6:2

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ที่เกิดจากความเข้าใจ
ผิดเก่ียวกับสรรพคุณของยา จนทำใหเ้กือบเสียชีวิต ดังน้ี

ผู้ป่วยหญิง อายุ 77 ปี อาชีพแม่บ้าน ถูกส่งตัวมา
จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จากใบส่งตัวระบุว่า
หมดสติก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยไม่มี
โรคประจำตัว ญาติให้ประวัติว่าก่อนมาโรงพยาบาล
ประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยกินยาแก้อักเสบ (ปกติเคยกิน
ไมมี่ปัญหา) ต่อมาคนัตามตวั บ่นแนน่ แล้วหมดสตไิป

PE : E1V1M5, pupil 2 mm  RTLB คลำ pulse
ไมไ่ด ้RR 20 ครัง้/นาท ีHR 72 ครัง้/นาท ี Lung : clear,
no wheezing, CVS : regular, abd : soft ขณะตรวจร่างกาย
เมือ่ให ้ IV. ผู้ปว่ยมอีาการชกัทัง้ตวั HR เปลีย่นจาก 72
เปน็ 180 ครัง้/นาท ีไดใ้ส ่ET-tube

การรักษาท่ีได้ให้ไว้แล้ว Diazepem 10 mg. IV.,
Dexa 4 mg. IV., 0.9% NaCl IV. load 300 cc. BP 90/60
ได้ให้ต่อด้วยอัตรา 120 cc./min, Dopamine 2:1,5 micro-
drip/min ขณะสังเกตการณพ์บ HR drop เป็นช่วง ๆ   R/O
anaphylactic shock with seizure DDX cardiogenic shock

จากการสอบถามตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่า
มีอาการปวดกล้ามเนื้อที่ขา จึงได้นำยาที่มีอยู่ที่บ้านซึ่ง
เป็นยาแคปซูลสีเขียวอ่อน โดยลูกได้บอกกับผู้ป่วยว่า
เป็นยาแก้อักเสบ และผู้ป่วยมีความเข้าใจว่าสามารถรักษา
อาการปวดกล้ามเน้ือท่ีเป็นอยู่ได้ จึงรับประทาน 1 แคปซูล
หลังจากน้ันไม่ถึง 10 นาที มีอาการจามติดต่อกันประมาณ
20 คร้ัง เร่ิมคันท่ีฝ่ามือและศีรษะ ชาตามลำตัว เหง่ือออกมาก
แน่นหน้าอก หมดสติ รู้สึกตัวอีกคร้ังก็อยู่ท่ีโรงพยาบาล
ศูนย์แล้ว ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติแพ้ยาหรือสารอื่น ๆ

มาก่อน แต่ได้ซ้ือยา Penicillin G sodium 500,000 unit
เป็นประจำ เพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ แต่ไม่พบ
การแพ้  เมื่อได้ติดต่อกับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
เน่ืองจากผู้ป่วยบอกว่านำยาท่ีรับประทานมาให้หมอท่ีโรง-
พยาบาลชุมชนได้ข้อมูลว่ายาแคปซลูคือยา amoxycillin

ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันถัดมา แพทย์สรุปว่า
เกิด anaphylactic shock

นี่เป็นตัวอย่างผู้ป่วยรายหนึ่งในบรรดาผู้ป่วย
หลายรายท่ีเกิด anaphylactic shock จากการไดรั้บยา ซ่ึง
อ่านดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ท่ียังมีการใช้ยากันอยู่ ประเด็นปัญหาในกรณน้ีีคือผู้ป่วย
มีความเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะ (ได้รับคำแนะนำว่าเป็นยาแก้
อักเสบ)  มีความสามารถแก้อาการอักเสบของกล้ามเน้ือได้

คำว่า ยาแก้อักเสบ บ่อยครั้งที่บุคลากรทาง
สาธารณสุข จะใช้เรียกยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ (antibiotics)
ในการแนะนำการใชย้าให้กับประชาชนท่ีมารับบริการท่ี
สถานพยาบาล ซ่ึงบางคร้ังทำให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจ
ผิดว่ายาสามารถรักษาอาการอักเสบของกล้ามเน้ือ  ปัญหาน้ี
พบมากในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล  ซ่ึงสามารถหาซ้ือยาแก้อักเสบ
(ยาปฏิชีวนะ) ได้ง่ายจากร้านขายของชำตามหมู่บ้านต่าง ๆ
บ่อยคร้ังท่ีผู้ป่วยมีอาการอักเสบกล้ามเน้ือจากการทำงาน
และมักจะไปซือ้ยาแก้อักเสบ (ยาปฏิชีวนะ)  มารับประ-
ทานเอง โดยคิดว่าสามารถรักษาอาการอักเสบของกล้าม
เนื้อได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ (allergy) ที่รุนแรง
จนอาจเสียชีวิตได้

จริงอยู่ท่ีบุคลากรทางการแพทยท่ี์คลุกคลีกับยา
สามารถแยกแยะสรรพคณุระหว่างตัวยา 2 กลุ่มน้ีได้ (ยา
ปฏิชีวนะกับยาแก้กล้ามเน้ืออักเสบ) แต่ประชาชนท่ัวไป
ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยามาก และได้รับคำแนะนำว่ายา
ที่ได้รับเป็นยาแก้อักเสบ เมื่อเวลามีอาการอักเสบของ
กล้ามเนื้อก็นำยาปฏิชีวนะที่ได้รับคำแนะนำว่าสามารถ
แก้อาการอักเสบได้มารับประทาน หลังจากรับประทานไป
3-4 คร้ัง อาการอักเสบของกลา้มเน้ือก็บรรเทาลงจึงหยุด
ยา เวลาเจ็บปวดกล้ามเน้ือ ก็จะซ้ือมารับประทานอีก (งาน
ของคนชนบทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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เอกสารอ้างอิง
มนตรี ตู้จินดา. Anaphylaxis, ใน : มนตรี ตู้จินดา, บรรณาธิการ
โรคภมูแิพ,้ พิมพค์รัง้ที ่2 กรงุเทพฯ : ยูนติีพั้บลเิคชัน่ ; 2526. หนา้ 177-
183
สุรินทร์  พลเสน. นิยามและหลักทั่วไปในการใช้ยาต้านจุลชีพ, ใน :
ยุพิน สงัวรนิทะ, บรรณาธกิาร เภสชัวิทยา, พิมพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพ ฯ :
Text and Journal Publication ; 2539 หน้า 437
วิทยา  ประชาเฉลมิ. สรปุรายงานอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า (1
มกราคม-31 ธันวาคม 2545) ข้อมูลเบื้องต้น. ข่าวสารด้านยาและผลิต-
ภัณฑส์ขุภาพ 2546 เมษายน-มถุินายน ; 6(2) : 29
สรียา  เวชวิฐาน. สรุปรายงานอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า (1 มก-
ราคม-31 ธันวาคม 2546) ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2547
มกราคม-มนีาคม ; 7(1) : 31

1.

2.

3.

4.

ซ่ึงต้องใช้กล้ามเนือ้ในการทำงาน อาการปวดกลา้มเนือ้
จึงเป็นอาการปกติ ท่ีเกิดควบคู่ข้ึนหลังจากเลิกทำงานแล้ว)
ซ่ึงคุณสมบัติของยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะ Penicillin เป็นยา
ที่มีคุณสมบัตกิระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เกิดปฏิกิริยาการ
แพ้ได้สูง

ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะช่วยกันแนะนำ
สรรพคุณของยาปฏิชีวนะเป็นชื่ออื่น (ที่ไม่ใช่ยาแก้
อักเสบ) เช่น ยาต้านเช้ือ ยาฆ่าเช้ือ ยาทำลายเช้ือ หรือช่ือ
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิดในสรรพ
คุณยา ซ่ึงจะช่วยลดการรับประทานยาปฏิชีวนะลง ทำให้
อุบัติการณ์การแพ้ยาท่ีรุนแรงลดลงในทีสุ่ด
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ในระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ.2547
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต-
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช ้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนทั้งสิ้น 4,054 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 1,586 คน (39.12%)   เพศหญิง 2,455
คน (60.56%) และไม่ระบุเพศ 13 คน (0.32%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 1,069 คน
(26.37%) รองลงมาเปน็ชว่งอาย ุ 45-60 ป ีจำนวน 841
คน (20.74%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 4,054 ฉบับมี
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 7,259 รายการ จากยาที่
สงสัย 4,420 ตัวยา (รายงาน 1 ฉบบัอาจมียาท่ีสงสัยและ
อาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้น แบ่งตามระดับ
ความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 76.99 มีอาการ
ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.86 จะหายเป็นปกติโดยไม่มี
ร่องรอยเดิม

ในจำนวนนี ้มีกลุ ่มยาหลักที ่พบอาการไม่
พึงประสงคม์ากทีส่ดุคอืกลุม่ general antiinfectives for
systemic use จำนวน 2,456 รายการ (55.57%) รองลงมา
คือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน  634 รายการ
(14.34%) อันดับสามได้แก่ยาในกลุ่ม central nervous sys-
tem จำนวน 533 รายการ (12.06%) โดยมีรายละเอียด
ของกลุม่ยาทีส่งสยั  ดังน้ี

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use
ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 2,456
รายการ โดยเป็นยากลุ่ม systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  1,714 รายการ (69.79%) รองลงมาคือ

ยากลุม่ systemic chemotherapeutics จำนวน 429 ราย
การ (17.47%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 634 รายการ
โดยเป็นยากลุ่ม antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 543 รายการ (85.65%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 533 รายการ
โดยเปน็ยากลุม่ analgesics จำนวนมากทีส่ดุเทา่กบั 248
รายการ (46.53%) และรองลงมาคอืยาในกลุม่ antiepi-
leptics เทา่กบั 130 รายการ (24.39%)

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น
7,259  รายการ  พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and ap-
pendages disorders) เป็นอาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บ
มากท่ีสุดเท่ากับ 3,582 รายการ (49.35%) รองลงมาคอื
อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบท่ัวไปของร่างกาย  (body
as a whole general disorders) จำนวน 973 รายการ (13.40%)
และอันดับสามคือ gastro-intestinal system disorders
จำนวน 466 รายการ (6.42%) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1.ระบบผวิหนงั (skin and appendages  dis-
orders) ไดรั้บรายงานรวม 3,582 รายการ ในจำนวนนี้
อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  rash 964 รายการ, pruritus  496
รายการ และ urticaria 529 รายการ ตามลำดับ

2.ระบบทัว่ไปของรา่งกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 973 รายการ
ในจำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  oedema face   164
รายการ, periorbital oedema 108 รายการและ oedema
mouth 103 รายการตามลำดับ

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  system
disorders) ไดรั้บรายงานรวม 466 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการทีพ่บมากทีส่ดุคอื nausea 141 รายการ, vomiting
110 รายการ และ stomatitis  33 รายการ  ตามลำดับ
(ขอ้มลู ณ วันที ่8 กนัยายน 2547)* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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SKIN  AND  APPENDAGES  DISORDERS
BODY  AS  A  WHOLE-GENERAL  DISORDERS
GASTRO-INTESTINAL  SYSTEM  DISORDERS
AUTONOMIC  NERVOUS  SYSTEM  DISORDERS
RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
METABOLIC AND NUTRITIONAL  DISORDERS
CARDIOVASCULAR   DISORDERS,  GENERAL
CENTRAL & PERIPHERAL  NERVOUS  SYST. DISORDERS
URINARY  SYSTEM  DISORDERS
HEART  RATE  AND RYTHM  DISORDERS
LIVER AND BILIARY  SYSTEM  DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING  DISORDERS
PSYCHIATRIC  DISORDERS
VISION  DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL DISORDERS
ENDOCRINE  DISORDERS
APPLICATION  SITE  DISORDERS
RESISTANCE  MECHANISM  DISORDERS
WHITE  BLOOD  CELL  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, MALE
REPRODUCTIVE  DISORDERS, FEMALE
RED  BLOOD CELL  DISORDERS
HEARING  AND  VESTIBULAR  DISORDERS
MYO-, ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS
SPECIAL SENSES OTHER, DISORDERS
NEOPLASMS

ระบบอวัยวะของร่างกาย

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย ( 1 มกราคม -31 สิงหาคม 2547)

ร้อยละจำนวน
3582
973
466
374
290
269
269
269
224
133
56
56
50
43
42
33
30
28
20
13
11
10
10
5
1
1
1

7259

49.35
13.40
6.42
5.15
4.00
3.71
3.71
3.71
3.09
1.83
0.77
0.77
0.69
0.59
0.58
0.45
0.41
0.39
0.28
0.18
0.15
0.14
0.14
0.07
0.01
0.01
0.01

100.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก (1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2547)

GENERAL ANTIINFECTIVES, SYSTEMIC
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
CARDIOVASCULAR SYSTEM
RESPIRATORY SYSTEM
BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPPRESSIVE DRUGS
GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES
SYSTEMIC   HORMONAL   PREPARATIONS,  EXCL. SEX   HORMONES
DERMATOLOGICALS
VARIOUS
SENSORY ORGANS
ANTIPARASITIC PRODUCTS
HERBAL MEDICINES

ร้อยละจำนวน
2456
634
533
215
183
144
81
42
30
29
27
23
13
9
1

55.57
14.34
12.06
4.86
4.14
3.26
1.83
0.95
0.68
0.66
0.61
0.52
0.29
0.20
0.02

Total 4420 100.00

Total


