คณะผูจ้ ดั ทำ


วันเวลาเดินทางมาถึงปลายปีงบประมาณอีกครั้ง หลายท่านซึ่งรับราชการอาจอยู่
ระหว่างเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือเตรียมแผน
รับกับนโยบายและงานใหม่ ๆ และบางท่าน
อาจพ้นจากหน้าที่การงานซึ่งดำเนินมาเป็น
เวลานาน เพือ่ ยิม้ รับกับชีวติ ภายหลังการ เกษียณ
กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทกุ ท่านโชคดียง่ิ ๆ
ขึ้นไป
วารสารฯ ฉบับนี้ยังคงเนื้อหาสาระที่
น่าสนใจเหมือนเดิม มีกรณีศึกษาที่ชวนให้
คิดว่าการสาธารณสุขของไทยยังต้องพัฒนา
อีกมาก โดยเฉพาะความรู้ของประชาชนใน
การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อยากชวนให้
ท่านพลิกไปอ่านเรื่องความเข้าใจของชาวบ้าน
ต่อการเรียกชื่อยาปฏิชีวนะว่า “ยาแก้อักเสบ”
อยากให้ท่านพิจารณาเกี่ยวกับการตกแต่งสี
ผิวทั้งแบบถาวรและชั่วคราว แล้วช่วยกันคิด
ว่ า เราจะปรั บ ปรุ ง การสาธารณสุ ข กั น ต่ อ ไป
อย่างไร
เราเชือ่ ว่าความรูม้ อี ยูท่ กุ ๆ ที่ สุดแต่ทา่ น
จะไขว่คว้าและแสวงหา อย่างไรก็ตาม วารสารฯ
นีอ้ ยากเป็นสือ่ กลางทีท่ ำเรือ่ งยากเป็นเรือ่ งง่ายให้
ท่าน “ได้รบั ” และ “ใช้” ความรูม้ าเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินชีวติ ประจำวันต่อไป
กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและข้อมูลใหม่ ๆ เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทีป่ รึกษาด้านวิชาการ
1. นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
2. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
3. เภสัชกร 9 วช.ด้านมาตรฐานยา
4. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเครือ่ งมือแพทย์
5. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
6. เภสัชกร 9 วช.ด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
7. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของวัตถุอนั ตราย
8. นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ด้านความปลอดภัย
ของอาหารและการบริโภคอาหาร
9. นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.ด้านมาตรฐานอาหาร
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Case report คือรายงานผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจทัง้
ด้านสาเหตุ และ/หรือการวินจิ ฉัย และ/หรือ การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ADR
วัตถุประสงค์
การนำเสนอ case report เพื่อเป็นการสื่อ
สารข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น
สัญญาณเตือน (signal) เกีย่ วกับอันตรายจากการใช้ยา
รูปแบบ ประกอบด้วย
1. ชือ่ บทความภาษาไทย
2. ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ภาษาไทย พร้อมวุฒกิ ารศึกษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน
300 คำ ประกอบด้วย
3.1 วัตถุประสงค์
3.2 กรณีศกึ ษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรุป

4. เนือ้ หา ได้แก่
4.1 บทนำ เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับยาและเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ
4.2 ข้อมูลผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่
ไป(เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ภูมลิ ำเนา) อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บ
ป่วยในอดีต ประวัตกิ ารใช้ยา ประวัตกิ ารแพ้ยา ประวัติครอบครัว ประวัติสังคม การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สรุปปัญหาความเจ็บป่วย
ในปัจจุบนั หรือการวินจิ ฉัยขัน้ ต้น (provisional diagnosis) การดำเนินโรคหรือการเปลีย่ นแปลงระหว่าง
อยูใ่ นโรงพยาบาล (hospital course) เรียงตามลำดับ
เหตุการณ์
4.3 อภิปรายปัญหาผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับสาเหตุ
การวินจิ ฉัย (หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความ
เกีย่ วข้องกับยาทีส่ งสัย) การรักษา ADR สำหรับผู-้
ป่วยที่ได้นำเสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี
หรือข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
4.4 สรุป

5. เอกสารอ้างอิง (References)
5.1 ลักษณะการอ้างอิง
ในบทความอ้างอิงเป็นตัวเลขแบบใช้การยกขึน้ (superscript) เช่น “การวินจิ ฉัยอาการไม่
พึงประสงค์โดยการใช้ Naranjo’s algorithm1 เป็น คำถามมาตรฐาน 10 ข้อ.............”
5.2 การอ้างอิงท้ายบทความ
5.2.1 หากเป็นวารสาร อ้างอิงดังนี้
ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ ชือ่ บทความ ชือ่ วารสาร (ใช้ชอ่ื ย่อ ถ้าไม่มใี ช้ชอ่ื เต็มได้) ปีทพ่ี มิ พ์ (year) ปีท่ี (volume)
และหน้า ถ้ามีผนู้ พิ นธ์มากกว่า 3 ชือ่ ใส่ 3 ชือ่ แรกและเติม et al. หรือ และคณะ ดังตัวอย่าง
ชือ่ สกุล ชือ่ ตัว ชือ่ กลาง(ย่อ)

ชือ่ บทความ

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
ชือ่ วารสาร
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ชือ่ ตัว

ชือ่ สกุล

2. ปรีชา มนทกานติกลุ , อัศวิน ศรีวไิ ลเจริญ, ศุภวรรณ สุรเมธีกลุ , และคณะ. การศึกษาเบือ้ งต้น;
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตวายจากยาต้านจุลชีพในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์. วารสารสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล(ประเทศไทย)2543; 10: 188-99.
5.2.2 หากเป็นหนังสือตำรา อ้างดังนี้
ผูน้ พิ นธ์เขียนแบบวารสาร ถ้าเป็นบรรณาธิการให้ใส่คำว่า ed. หรือ eds. หรือบรรณาธิการไว้ทา้ ยชือ่
ชือ่ หนังสือ ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (edition) เมือง/จังหวัดทีพ่ มิ พ์ สำนักพิมพ์ และหน้า ดังตัวอย่าง
ชือ่ สกุล ชือ่ ตัว(ย่อ)ของผูน้ พิ นธ์

ชือ่ บทความ

บรรณาธิการ

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.
ชือ่ หนังสือ

เมือง

สำนักพิมพ์

ชือ่ เรือ่ ง

2. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา.ใน : เฉลิมศรี ภุมมางกูร, กฤติกา
ตัญญะแสนสุข (บรรณาธิการ). โอสถกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษทั นิวไทยมิตร จำกัด,
2543 : 179-202.
ชือ่ หนังสือ

6. การพิมพ์และส่งบทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ
พร้อม diskette ทีร่ ะบุชอ่ื file ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึง ภก.อ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6448677-91 ต่อ 1301, 1302
email: pyptg@mahidol.ac.th
หรือส่งถึง ศูนย์ตดิ ตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ กองแผนงาน
และวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
email : adr@fda.moph.go.th
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Respiratory alkalosis1-7 เป็นภาวะความผิด
ปกติที่มี plasma pH เป็นด่าง (pH > 7.45) เกิดจาก
การมี alveolar ventilation เพิ่มขึ้น (hyperventilation)
ทำให้ plasma pCO2 ลดลง [pCO2 < 40 mmHg] เป็น primary events แล้วมี plasma bicarbonate [PHCO-3] ลดลง
เป็น secondary events
ปกติภาวะ hyperventilation อาจเกิดจากมีการ
กระตุน้ brainstem chemoreceptors, peripheral chemoreceptors, intrapulmonary receptors หรือ brain higher
center ทีส่ ามารถควบคุมการหายใจโดยไม่ผา่ น chemoreceptors หรืออาจเกิดจากภาวะ acidemia หรือ hypoxemia ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ปกติ แต่มีบางภาวะที่ร่าง
กายตอบสนองผิดปกติจนทำให้เกิด hyperventilation
เช่น central hyperventilation
การเสียสมดุลระหว่าง CO2 production และ
excretion ในภาวะ respiratory alkalosis จะทำให้มกี าร
เปลี่ยนแปลงของ plasma pCO2 โดยมีแนวโน้มทำให้
plasma pCO2 ลดลง และทำให้ pH ในเลือดเพิม่ ขึน้ แต่
ร่างกายจะพยายามปรับ pH ให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ
มากทีส่ ดุ โดยปรับ plasma bicarbonate ให้ลดลงผ่านกลไกการควบคุมระดับ 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 เพิม่
ขึน้ จะทำให้ proton activity ในเลือดลดลง ร่างกายจะ
ลดความเข้มข้นของ bicarbonate อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาเป็นนาที เพื่อป้องกันไม่ให้ pH เป็นด่างมาก
เกินไปโดยปล่อย H+ จาก protein, hemoglobin และ
* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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phosphate buffer ในเซลล์ออกมานอกเซลล์ โดย pCO2
ทีล่ ดลง 10 mmHg จะทำให้ plasma bicarbonate ลดลง
2 mEq/L ปฏิกริ ยิ า acute buffer นีจ้ ะเกิดขึน้ สมบูรณ์ภาย
ใน 15 นาที อย่างไรก็ตามแม้ bicarbonate จะลดลง แต่
ระดับ chloride และ anion gap ไม่เปลีย่ นแปลง
ผลของ acute respiratory alkalosis ต่อระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมีดงั นี้
1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะนีจ้ ะทำให้มี diffused cerebral vasoconstriction ทำให้ cerebral blood flow ลดลง หาก pCO2
ลดลงเหลือ 20 mmHg อย่างรวดเร็วแล้ว cerebral blood
flow จะลดลงมากกว่า 50 %
ภาวะนี้อาจทำให้หัวใจของผู้ป่วยที่มีอาการ
หนักอยูแ่ ล้วเต้นผิดจังหวะแบบ ventricular หรือ supraventricular arrhythmias ได้
2. ระบบประสาทส่วนกลาง
cerebral blood flow ทีล่ ดลง ทำให้เนือ้ เยือ่ ของ
สมองมีการใช้ออกซิเจนมากกว่าออกซิเจนทีส่ มองได้รบั
จึงทำให้เกิด venous hypoxemia ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ
เวียนหัว สับสน หรืออาจจะมีอาการชักได้
Chronic respiratory alkalosis
หากมีภาวะ hypocapnia อยูเ่ ป็นเวลานานหลาย
ชัว่ โมง ร่างกายจะลด bicarbonate โดยการเพิม่ renal bicarbonate excretion ภายในเวลา 2-3 วัน ทำให้มี bicarbonate ลดลง โดย plasma bicarbonate จะลดลง 4-5
mEq/L ทุก ๆ 10 mmHg ของ pCO2 ทีล่ ดลง นอกจากนี้
ยังพบว่าจะมีการเพิม่ การขับน้ำและ Na ทางปัสสาวะแต่
ไม่มกี ารขับ Cl ทำให้ extracellular fluid ลดลงแต่มรี ะดับ
chloride เพิ่มขึ้น (ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดของการ
ปรับตัวของไตดังกล่าว)
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ผลของ chronic respiratory alkalosis ต่อระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมีดงั นี้
1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
หลังจากมี hypocapnia หลายวัน cerebral blood
flow และ cardiac output จะกลับสู่ภาวะปกติ ส่วน
extracellular volume จะลดลงประมาณ 10-25% เนือ่ ง
จากมีการสูญเสีย Na ทางไต
2. ระบบประสาทส่วนกลาง
ระดับ pH ใน CSF เกือบเท่าปกติ ผูป้ ว่ ยมักไม่
มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
มี ย าหรื อ สารหลายชนิ ด ที ่ เ ป็ น สาเหตุ ห รื อ
เหนีย่ วนำให้เกิด respiratory alkalosis โดยส่วนใหญ่เป็น
respiratory stimulants ซึง่ สามารถสรุปได้พบสังเขปดังนี้
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 : progeste2-5,9
rones , estrogen plus progesterone9
5. doxapram8,10
6. nicotine3
7. nikethamide7
8. nortriptyline7
9. topiramate8-14 : topiramate เป็นยากันชักตัว
ใหม่ซง่ึ มีสตู รโครงสร้างเป็นอนุพนั ธุข์ อง D-fructose และ
มี sulfamate group ในสูตรโครงสร้าง เป็นยาใหม่ชนิด
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากมีกลไกการออกฤทธิห์ ลายอย่าง
กลไกการออกฤทธิ์ของ topiramate
1. เป็น state-dependent sodium channel
blockers (เช่นเดียวกับ phenytoin และ carbamazepine)8,10-13,14
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2. เพิ่มฤทธิ์ของ gamma aminobutyric acid
(GABA) ซึ่งเป็น inhibitory neurotransmitters โดย
topiramate จับกับ non-benzodiazepine binding site บน
GABAA receptor complex8,10-13,15
3. ต้านฤทธิข์ อง non-N-methyl-d-aspartate
(non-NMDA) glutamate receptor และ kainate/alphaamino-3-hydroxy-5-methyl lisoxazole-4-propionic acid
(AMPA) receptor subtypes ซึง่ จะลดการกระตุน้ เซลล์
ประสาท8,10-13,16
4. การมี sulfamate group ในสูตรโครงสร้าง
ทำให้ยานี้มีฤทธิ์เป็น carbonic anhydrase inhibitors
(CAI) ซึง่ จะยับยัง้ carbonic anhydrase isoenzymes II
and IV activity (แต่ความแรงในการยับยั้งน้อยกว่า
acetazolamide) ทำให้ pH ใน cerebrospinal fluid ต่ำลง
ซึ่งมีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจส่วนกลาง8,10-13
carbonic anhydrase II พบมากที ่ เ ซลล์
ประสาท ส่ ว น carbonic anhydrase IV พบมากที ่
epithelium ของหลอดเลือด ในปอดและ proximal
tubule ของไต การมี carbonic anhydrase สามารถทำให้
carbon dioxide จาก cerebrospinal fluid ผ่านออกมายัง
capillary ในสมอง ทำให้ไม่มี carbon dioxide คัง่ อยูใ่ น
cerebrospinal fluid จึงไม่มีผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมการ
หายใจส่วนกลาง
การที่ topiramate สามารถยับยั้ง carbonic
anhydrase II ทำให้ carbon dioxide จาก cerebrospinal
fluid (central environment) ไม่สามารถผ่านออกมายัง
capillary ในสมอง (peripheral environment) ได้
เกิดการคัง่ ของ carbon dioxide ใน cerebrospinal fluid
และกระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ
สรุป
ความผิดปกติของกรดหรือด่างเพียงอย่างเดียว
(simple acid-base imbalance) ในภาวะต่าง ๆ นัน้ สามารถ
สรุปคร่าว ๆ ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1แสดงการเปลีย่ นแปลงของ plasma pH, plasma bicarbonate (PHCO 3) และ partial pressure of carbon dioxide
(pCO2) ในภาวะทีม่ ี simple acid-base imbalance

ความผิดปกติ
pH

PHCO -3
pCO2

metabolic acidosis
ต่ำลง
ต่ำลง*
ต่ำลง**

metabolic alkalosis respiratory acidosis respiratory alkalosis
สูงขึ้น
ต่ำลง
สูงขึ้น
สูงขึ้น*
สูงขึ้น**
ต่ำลง**
สูงขึ้น**
สูงขึ้น*
ต่ำลง*

* หมายถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นอันดับแรก (primary events)
** หมายถึง เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นอันดับถัดมา ซึง่ เป็นกลไกชดเชย (secondary events)

ข้อควรระวัง
ควรระมัดระวังการใช้ยาในกลุม่ ทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิด metabolic acidosis17 ร่วมกับยาในกลุม่ ทีเ่ ป็นสาเหตุ
ให้เกิด respiratory alkalosis (เช่น metformin ร่วมกับ topiramate) เนือ่ งจากการใช้ยากลุม่ ดังกล่าวร่วมกัน จะทำให้
plasma pH ดูเหมือนไม่เปลีย่ นแปลง แต่ PHCO-3 และ pCO2 จะต่ำลงมากกว่าการใช้ยากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพียงอย่าง
เดียว ในทำนองเดียวกันหากมีความจำเป็นในการใช้ยากลุ่มที่เป็นสาเหตุให้เกิด metabolic alkalosis18 ร่วมกับ
ยาในกลุม่ ทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิด respiratory acidosis19 ก็ควรเพิม่ ความระมัดระวังด้วยเหตุผลในทำนองเดียวกัน
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เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่ม Fluoroquinolones มากขึน้ การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จงึ พบ
มากขึ้นตามไปด้วย ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones ตัว
แรกที่ถูกถอนออกจากตลาดคือยา Fleroxacin (ในปี
1990) เนือ่ งจากพบอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี า้ ยแรง (serious adverse reactions) คือ phototoxicity และในปี
1992 มีการถอนยา Temafloxacin ออกจากตลาดหลัง
จากขึ้นทะเบียนได้ไม่นาน เนื่องจากพบอาการไม่พึง
ประสงค์ทร่ี า้ ยแรงได้แก่ severe hypoglycemia, hepatic
and renal dysfunction, haemolytic anemia และ
anaphylaxis หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า (Temafloxacin syndrome)
ต่อมาในปี 1999 บริษทั ผูผ้ ลิตยา Grepafloxacin ขอถอนยาออกจากตลาดเนื่องจากพบอาการไม่พึง
ประสงค์ทร่ี า้ ยแรงคือ 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
คือ phototoxicity และ cardiotoxicity ส่วนยา Moxifloxacin, Gatifloxacin และ Levofloxacin ได้มกี ารกำหนด
ให้เพิม่ คำเตือนในฉลากยาว่า “การใช้ยานีอ้ าจทำให้เกิด
QT interval prolongation” โดยเฉพาะยา Gatifloxacin
* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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มีการเพิ่มเติมคำเตือนดังนี้ “การใช้ยานี้อาจมีผลต่อ
ระดับน้ำตาลในเลือด” ด้วย
ประวัตคิ วามเป็นมา
ยาในกลุม่ Quinolones ตัวแรกทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1960 คือยา Nalidixic acid มีขอ้ จำกัดใน
การใช้รกั ษา Urinary Tract Infection (UTI) เท่านัน้ ใน
กลางปี 1980 จึงมีการคิดค้นยาใหม่จากการดัดแปลง
สูตรโครงสร้างเดิมของ Quinolones โดยเติม F (fluorine)
และเรียกว่า Fluoroquinolone เพื่อให้มีฤทธิ์ที่แรง
มากขึน้ ขอบเขตในการออกฤทธิก์ ว้างขึน้ ใช้รกั ษาการ
ติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางระบบสืบ
พันธุ์ โรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินอาหารและโรคติดเชือ้
ในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
ในปี 1992 ประเทศสหรัฐอเมริกามียาในกลุม่
Quinolones ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ Ciprofloxacin,
Ofloxacin ซึ่งเป็นยาที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นการฆ่ า เชื ้ อ และมี ข อบเขตใน
การออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น มีทั้งรูปแบบ
ยาฉีดและยารับประทาน
ต่อมาในปี 1996 สหรัฐอเมริกามีการอนุมัติ
ยาใหม่ในกลุม่ Fluoroquinolones ได้แก่ยา Sparfloxacin
และ Levofloxacin และในปลายปี 1997 อนุมตั ยิ า Grepafloxacin และ Trovafloxacin ทั้งนี้ยา Levofloxacin
เป็น active stereoisomer, racemic mixture ของยา
Ofloxacin และเป็นยาที่มีความแรงเป็น 2 เท่าของยา
Ofloxacin
สำหรับประเทศไทยมียาในกลุ่ม Fluoroquinolones จำหน่าย ดังนี้ Ciprofloxacin, Ofloxacin,
Moxifloxacin, Norfloxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Pefloxacin และ Gatifloxacin
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ยา Fluoroquinolones กลุ่มใหม่ ๆ จะมีความ
แตกต่ า งจากยาในกลุ ่ ม เก่ า คื อ มี ค วามสามารถใน
การต้านเชื้อ gram positive ได้มากขึ้น และสามารถ
ให้ยาวันละครัง้ ได้ พบว่ายา Levofloxacin และ Trovafloxacin มีความสามารถในการต้านเชือ้ gram-negative
bacilli ด้วยและยา Trovafloxacin จัดเป็นยาในกลุ่ม
Quinolones ตัวแรกทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ Anarobe
ขอบเขตการออกฤทธิ์
ยาในกลุม่ Fluoroquinolones อาจแบ่งขอบเขต
ในการออกฤทธิไ์ ด้เป็น 4 กลุม่ ดังนี้
1. First Generation ยาในกลุ่มนี้มีความสามารถในการฆ่าเชือ้ ระดับปานกลาง (moderate) ต่อเชือ้
gram negative ได้แก่ Nalidixic acid
2. Second Generation เป็นกลุม่ ทีม่ ขี อบเขต
ในการออกฤทธิค์ รอบคลุมเชือ้ gram negative ได้กว้าง
มากขึน้ รวมถึงเชือ้ Pseudomonas ด้วย และยังมีฤทธิต์ อ่
เชื้อ gram positive บางชนิด เช่น Staphylococcus
aureus แต่ไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อ Streptococcus pneumoniae ทั ้ ง นี ้ ใ นการแบ่ ง กลุ ่ ม อาจแบ่ ง กลุ ่ ม ย่ อ ยเป็ น
กลุ่ม II-b ซึ่งมีขอบเขตในการออกฤทธิ์ต่อเชื้อ gram
positive ได้กว้างขวางมากขึน้ ได้แก่ Sparfloxacin, Grepafloxacin
3. Third Generation เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารพัฒนา
เพิ่มเติม สามารถต้านเชื้อ Streptococcus pneumoniae
และ atypical organism ได้แก่ Levofloxacin
4. Fourth Generation เป็นกลุ่มที่มีขอบเขต
ในการออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ Anarobe ได้แก่ Moxifloxacin และ Trovafloxacin
กลไกในการออกฤทธิ์
ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones จัดเป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้น ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการยับยั้ง
DNA gyrase (เป็น enzyme ที่มีความสำคัญในการ
replication, transcription และ repair bacteria DNA)
และ Topoisomerase IV (เป็น enzyme ที ่ ม ี บ ทบาท
สำคัญในการแบ่ง chromosomal DNA ซึ่งอยู่ในช่วง
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ของการแบ่ง cell)
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์
Cell penetration,
Gyrase affinity

Antibacterial
spectrum

Overall
potency

สูตรโครงสร้างพื้นฐานของ Fluoroquinolone
คือ 4-quinolone หรือ 4-quinolone-3carbonic acid
ตำแหน่งที่ 3 C-3 carboxylic acid และตำแหน่ง
ที่ 4, C-4 มีความจำเป็นสำหรับการออกฤทธิเ์ พือ่ จับกับ
DNA gyrase
ตำแหน่งที่ 6, C-6 มี F อะตอมให้ยาผ่านเข้า cell
bacteria ดีขน้ึ และจับกับ enzyme DNA gyrase ได้ดขี น้ึ
ตำแหน่งที่ 7, C-7 แทนที่ methyl group ในสูตร
โครงสร้าง Nalidixic acid ด้วย piperazine ring ทำให้
ฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียกว้างมีผลต่อเชื้อ gram positive
เพิ่มขึ้นและครอบคลุมเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
นอกจากนีก้ ารเติม methyl group เข้าที่ piperazine ring
เป็น N-methyl piperazine (Ofloxacin) ทำให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ละลายในไขมันเพิ่มขึ้น ยาจึงดูดซึมและกระจายตัว
ได้ดขี น้ึ
ตำแหน่งที่ 1, C-1 ถ้าเป็น cyclopropyl (Ciprofloxacin) จะมีฤทธิด์ กี ว่า ethyl group (Nalidixic acid)
ถ้าเป็น oxazine ring (Ofloxacin) จะไม่ถกู เปลีย่ นสภาพ
ในร่างกาย
ตำแหน่งที่ 8 การเติม oxazine ring (Ofloxacin)
จะเพิม่ ฤทธิต์ อ่ เชือ้ แบคทีเรียทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจนและมีการ
เพิม่ F อีก 1 อะตอมทำให้การดูดซึมเพิม่ ขึน้ และค่าครึง่
ชีวติ ยาวนานขึน้ (Fleroxacin, Sparfloxacin)
ตำแหน่งที่ 5 ฤทธิ์ของยาจะขึ้นกับกลุ่มที่เติม
โดยความแรงของฤทธิ์ยาเรียงตามลำดับได้ดังนี้ OH ≤
F ≤ Cl ≤ OCH3< NH < CH3
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อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ
มีหลายการศึกษาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ของ
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์กับโครงสร้างรอบ ๆ nucleus ของยากลุม่ Fluoroquinolones เช่น
พบว่าตำแหน่งที่ 1 มีผลต่อการเกิด genetic
toxicity และเป็นตำแหน่งทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับยา Theophylline ส่วนมากพบได้ในยา Enoxacin, Pefloxacin และ
Ciprofloxacin
หมู่ Carboxyl ในตำแหน่งที่ 3 และหมู่ Keto
ในตำแหน่งที่ 4 เป็นส่วนที่มีผลให้ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones เกิดอันตรกิรยิ ากับยา antacid, นม, iron และ
สารประกอบอืน่ ทีม่ ี Ca2+ และ Mg2+ เป็นส่วนประกอบ
ซึ่งเป็นส่วนที่โลหะเข้าจับทำปฏิกิริยาเกิดเป็น chelate
ทำให้เกิดการตกตะกอนขึ้น
ตำแหน่งที่ 7 เป็นตำแหน่งที่มีผลต่อการจับ
ของ γ-aminobutyric acid (GABA) ในสมองซึง่ มีผลต่อ
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ของระบบ Central Nervous
System (CNS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการชัก (convulsion) ซึง่ อาจพบได้จากการใช้ยา Fleroxacin, Trovafloxacin และ Grepafloxacin และที่ตำแหน่งนี้ยังมีผลต่อ
การเกิดอันตรกิรยิ ากับยา Theophylline ได้ดว้ ย
ตำแหน่งที่ 8 เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ
การเกิดอาการ phototoxicity โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fluorine (F) จะมีผลต่อการเกิด phototoxicity ได้มากกว่า
Chlorine (Cl) หรือ Nitrogen (N)
การเกิดอาการ phototoxic นั้นพบว่าในกลุ่ม
Dihalogenated quinolones จะมีพิษสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
ได้แก่ Lomefloxacin, Sparfloxacin และ Clinafloxacin
มีการศึกษาระบุว่าตำแหน่งที่ 5 มีผลต่อการเกิด phototoxicity และ QT prolongation
การเกิดพิษต่อตับ (hepatotoxicity) อาจพบ
ได้ในกลุม่ ยา Quinolones ทีป่ ระกอบด้วย nitrogen (N)
2-3 โมเลกุล เช่น Trovafloxacin
ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous
system) มีการศึกษาทดลองทางคลินิกพบว่าการเกิด
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อาการไม่พงึ ประสงค์ของระบบ Central Nervous System
(CNS) มีความสัมพันธ์กบั ยากลุม่ Fluoroquinolones ใน
ส่วน lipophillic ของโครงสร้าง ยาใดมีความเป็น lipophillic มากจะสามารถผ่าน blood-brain barrier ได้มาก
จึงส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากตามไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยา Rufloxacin, Trovafloxacin ทัง้ นี้
อาการไม่พึงประสงค์มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
ระบบผิวหนัง (skin reaction) อาการไม่พึง
ประสงค์ของระบบผิวหนังอาจพบได้บ่อย ประมาณ
58% ของการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด
โดยมีรายงานจากการใช้ยากลุ่ม Quinolones 0.5-3%
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ของระบบนี้ รวมถึงอาการ
photosensitivity (photoallergy และ phototoxicity) ด้วย
ซึง่ อาจพบได้ประมาณ 1%
ระบบหัวใจ (cardiovascular system) มีผล
ทำให้เกิดอาการ QT interval prolongation ซึง่ อาจพบได้
จากยาใหม่ในกลุม่ Fluoroquinolones (Newer Fluoroquinolone) อาการทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะ class effect โดย
เฉพาะยา Moxifloxacin ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
ระบุในเอกสารกำกับยาในส่วนข้อควรระวังว่า “ควร
ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย proarrhythmic” การเกิด QT
interval prolongation อาจเกิดจากการเพิม่ ขนาดยาหรือ
การเพิม่ rate ดังนัน้ ในการให้ยากับผูป้ ว่ ยจึงไม่ควรให้ยา
เร็วเกินไป จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาพบว่ายา
Ciprofloxacin เป็นยาเก่าในกลุ่ม Fluoroquinolones
(Older Fluoroquinolone) ที่มีรายงานการเกิดอาการ
dysrhythmic ได้มากทีส่ ดุ
ระบบกล้ามเนื้อ (musculoskeletal) การเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ของระบบนีม้ ลี กั ษณะ class effect
พบได้มากจากการใช้ยา Levofloxacin, Pefloxacin
จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า การใช้ยาในกลุม่
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 มากทีส่ ดุ คือ 522 ฉบับ ทัง้ นีก้ ารเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ดงั กล่าวมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มีการ
ใช้ยา Corticosteroid ร่วมด้วย
พิษต่อไต (nephrotoxicity) เป็นอาการที่พบ
ได้ไม่บ่อยนัก (uncommon) เกิดขึ้นจากการทำลายไต
โดยตรงหรือการตอบสนองที่ไวเกินต่อยา (hypersensitivity) อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บได้บอ่ ยได้แก่ crystalluria, haematuria, interstitial nephritis และ acute renal
failure ส่วนมากพบได้จากยา Ciprofloxacin
การใช้ยาในกลุม่ Quinolones ร่วมกับ Anticoagulant มีผลทำให้ค่า INR เพิ่มขึ้นหรือ Prothrombin
Time (PT) ยาวนานขึน้ ซึง่ อาจเกิดจากยาทัง้ สองมีอนั ตรกิริยาต่อกัน โดยยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจน มีรายงาน
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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 “การใช้ยานี้อาจเกิดอันตรกิริยากับยา
Warfarin” รวมถึงยา Moxifloxacin ซึ่งในขณะนี้ได้มี
การเปลี ่ ย นแปลงข้ อ ความในเอกสารกำกั บ ยาส่ ว น
Adverse Reaction ว่าการใช้ยาดังกล่าวมีผลทำให้ค่า
INR เพิม่ ขึน้ และ PT (Prothrombin Time) ยาวนานขึน้
เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.

Drug Fact and Comparison, 2003
AHFS drug information, 2002
เภสัชวิทยา เล่ม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
Roberto Leone, Mauro Venegoni, Domenico et al. Adverse Drug
Reaction Related to the use of Fluoroquinolones Antimicrobials.
Drug Safety 2003;26(2) 109-120
5. David C.Hopper. Expanding Uses of Fluoroquinolones. Annals of
Internal Medicine 1998;129(11) 908-910
6. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2003/Oct03.htm
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บทคัดย่อ
บทนำ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
อุบัติการณ์ของการเกิดอาการไมพึงประสงคหลังได
รับวัคซีน DTPw ในผูป่วยเด็กทุกรายที่มารับบริการ
โดยใหผูปกครองเด็กสังเกตอาการแลวตอบกลับใหผู
วิจัยทราบทางไปรษณียและสอบถามทางโทรศัพท
ระยะเวลาเก็บขอมูล 4 เดือน วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาในรูปรอยละ
ผลการศึกษา จากการติดตามผูป่วยเด็กรวม
222 รายสามารถติดตามอาการไมพงึ ประสงคได 188 ราย
(84.7%) เป็นเด็กอายุ 18 เดือนมากทีส่ ดุ 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%)
อาการเฉพาะที่ (ปวด บวม แดงบริเวณทีฉ่ ดี ยา) 17 ราย
(9.0%) และรองกวนนานเกิน 3 ชัว่ โมง 1 ราย (0.5%)
อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผูป่วยที่ศึกษามีนอยจึง
ไมพบผูป่วยเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง เชน
อาการชัก, Anaphylactic shock เป็นตน
สรุปผลการศึกษา อาการไมพงึ ประสงคในเด็ก
หลังไดรบั วัคซีน DTPw พบมีอาการไขสงู 9.6% ไขตำ่ ๆ
8.5% อาการเฉพาะที่ (ปวด บวม แดงบริเวณ ที่ฉีดยา)
9.04% รองกวนนานเกิน 3 ชั่วโมง 0.5% และไมเกิด
อาการไมพึงประสงคขึ้นเลย 72.9% จึงนับวาวัคซีน
DTPw มีความปลอดภัย
ขอเสนอแนะ ควรมีการศึกษาติดตามอาการ
ไมพงึ ประสงคจากวัคซีน DTPw ในเด็กอยางใกลชดิ ใน
หลาย ๆ โรงพยาบาลรวมกัน เพือ่ เพิม่ โอกาส ในการตรวจ
พบอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและมีอุบัติการณต่ำ
* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี

drug 7-3.pmd

8

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

บทนำ
วัคซีน DTP เป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
(Diphtheria), บาดทะยัก (Tetanus) และไอกรน (Pertussis)
ประกอบดวย Purified diphtheria toxoid 25-30 Lf,
Purified tetanus toxoid 5-10 Lf และ Inactivated Bordetella pertussis 20,000 ลานตัวตอ 0.5 มล. (whole cell
pertussis) 1,2 มี 2 ชนิด คือ DTPw (whole cell pertussis)
และ DTPa (acellular pertussis) สำหรับวัคซีน DTPa
จะสกัดเอา endotoxin และ cell debris ของเชือ้ Pertussis
ออก ซึง่ วัคซีน DTPa นีจ้ ะเกิดผลขางเคียงนอยกวา DTPw
แตมรี าคาแพงกวา 3
โรคคอตีบ (Diphtheria) ติดตอกันโดยการไอ
จาม กอใหเกิดปัญหาทั้งในเด็กเล็ก เด็กโตและผูใหญ
จากการสำรวจในปี 2543-2544 พบอัตราการเกิดโรค 0.02
ตอแสนประชากร ซึง่ เป็นอัตราทีต่ ำ่ กวาเดิมมาก เนือ่ ง
จากมีการใหวคั ซีนในเด็กทัว่ ไป อยางไรก็ตามยังพบ เด็กเกิด
โรคไดประปราย โดยเฉพาะเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีนไมครบถวน
มีอตั ราการตายรอยละ 10 1,3
โรคบาดทะยัก (Tetanus) พบไดทง้ั ในเด็กและ
ผูใ หญทไ่ี มมภี มู ติ า นทาน เชือ้ นีจ้ ะอาศัยอยูใ นดิน มูลสัตว
และพื้นหญา การกำจัดเชื้อจากสิ่งแวดลอมดังกลาว
ทำไดยาก ในประเทศไทยมีอตั ราการเกิดโรค 0.2-0.5
ตอแสนประชากร มีอัตราการตายรอยละ 10 วิธี
ป้องกันที่ไดผลดีมีวิธีเดียวคือ สรางภูมิตานทานโรค
ไวกอน ซึ่งไดแกการใหวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน
การป้องกันโรคในทารกแรกเกิดทำไดโดยใหวคั ซีนใน
หญิงตัง้ ครรภ 1,3
โรคไอกรน (Pertussis) เป็นโรคที่ติดตองาย
โดยผานทางการหายใจ พบไดทกุ อายุ แตจะรุนแรงเฉพาะ
ในเด็กเล็กและอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได พบวาอุบัติ-
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การณในเด็กเล็กลดนอยลง นับตัง้ แตมกี ารใหวคั ซีนอยาง
ทัว่ ถึงแกเด็กทัว่ ไป แตอบุ ตั กิ ารณในเด็กโตและผูใ หญ
กลับสูงขึ้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีอุบัติการณ่ 1-2
ตอประชากร 1 ลานคน (ปี พ.ศ. 2544) พบอัตราป่วย
สูงสุดในเด็กอายุ 5-9 ปี 3 โรคไอกรนในเด็กโตและ
ผูใหญมีอาการนอยทำใหไมไดรับการวินิจฉัย จึงเป็น
แหลงเก็บเชื้อในธรรมชาติทำใหยังคงพบโรคนี้อยู
ซึ่งวัคซีน DTPw ที่ใชจะมีฤทธิ์ขางเคียงสูงเมื่อใชใน
เด็กโตและผูใ หญ 1,3
การผลิตวัคซีน DTPw นอกจากจะมีเชื้อที่ใช
แลว ยังมีสว นประกอบอืน่ ๆ อยูด ว ย ไดแก Adjuvant,
Preservative, Stabilizer และสิง่ ปนเปือ้ น 4
Adjuvant ทีน่ ยิ มใชคอื Aluminium จะชวยเพิม่
ปริมาณของวัคซีนใหมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับฉีดได
วัคซีน DTP 0.5 ml จะมี Aluminium ประมาณ 1.25 mg
Preservative ทีใ่ ชในวัคซีน DTP คือ Thimerosal 0.005-0.02% w/v
ภูมิคุมกันตอเชื้อของวัคซีน DTPw จะเกิดขึ้น
ตัง้ แต 2 สัปดาหหลังฉีดวัคซีนเข็มแรก เด็กทีฉ่ ดี วัคซีน
ครบตามที่กำหนดจะมีโอกาสเป็นโรคคอตีบนอยกวา
เด็กทีไ่ มฉดี 30 เทา 2 ภูมคิ มุ กันตอโรคบาดทะยักจะสูง
เป็น 16 เทา เมือ่ ฉีดครบ 3 เข็ม และสูงเป็น 150 เทาเมือ่ ฉีด
เข็มที่ 4 ซึ่งจะคงอยูนาน 10 ปี และสามารถป้องกัน
โรคไอกรนได 50 - 90% 1 ภูมคิ มุ กันจะลดลงครึง่ หนึง่
เมื ่ อ เวลาผ า นไป 6-12 ปี ระยะเวลาที ่ ภ ู ม ิ ค ุ  ม กั น
สามารถป้องกันโรคได ขึ้นอยูกับชนิดของวัคซีนที่ใช
จำนวนครัง้ ทีไ่ ดรบั วัคซีน และตารางการใหวคั ซีน 3
กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดใหวคั ซีน DTP
อยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยกำหนด
ใหใชวคั ซีน DTPw ฉีดใหกบั เด็กทุกรายในชวงอายุ 2,
4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ปี ซึ่งจะใหพรอมกับวัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ดวยทุกครัง้ และยังมีวคั ซีน
อื ่ น ที ่ ใ ห พ ร อ มกั น คื อ ในช ว งอายุ 2 และ 6 เดื อ น
จะไดรบั วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) รวมดวย
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ขณะทีเ่ ด็กอายุ 18 เดือนจะไดรบั วัคซีนป้องกันไขสมอง
อักเสบ (JE) รวมดวยและชวงเด็กอายุ 4-6 ปี จะไดรับ
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)
และ JE เข็มกระตุน รวมดวย ดังตารางการใหวคั ซีนใน
เด็ก 1,2,3,4
การใหวัคซีนในเด็กสามารถป้องกันโรคได
ผลดี แตกม็ เี ด็กบางคนเกิดอาการไมพงึ ประสงคหลังจาก
ไดรบั วัคซีน โดยทัว่ ไปแลวอาการไมพงึ ประสงคทเ่ี กิด
มักไมรนุ แรง มีสว นนอยเทานัน้ ทีเ่ กิดอาการรุนแรง
วัคซีน DTPw ทำใหเกิดอาการไมพงึ ประสงค
เนือ่ งจากหลายสาเหตุ ไดแก 4
1.ตัวเชื้อในสวนของ Pertussis จะประกอบ
ดวย endotoxin และ pertussis toxin ซึ่งจะกอใหเกิด
อาการแพไดงาย
2.Adjuvant ทีเ่ ป็นองคประกอบ จะทำใหเกิด
อาการบวมแดง หรือเกิด sterile abscess ได
3.การเก็บรักษาไมเหมาะสม ทำใหวคั ซีนเสือ่ ม
สภาพ
4.วิธีการฉีดวัคซีน ถาฉีดเขากลามเนื้อไมลึก
พออาจทำใหเกิด sterile abscess ได
อาการไมพงึ ประสงคจากวัคซีน DTPw ทีพ่ บ
บอยและไมรนุ แรง ไดแก ไขสงู เกิน 39 C (High fever)
มักจะเกิดใน 3-4 ชัว่ โมงหลังฉีด และเป็นอยูไ มเกิน 3 วัน
สวนอาการเฉพาะที่ คือ ปวด บวม แดงรอนบริเวณที่
ฉีดยาหรือขางทีฉ่ ดี ยา (Inflammation at injection site)
จะเกิดใน 3-4 ชั่วโมงหลังฉีดเชนกัน แตอาการจะดี
ขึน้ ภายใน 24 ชัว่ โมง ซึง่ จะมีอาการมากขึน้ ในเข็มหลัง ๆ
เพราะรางกายมี antibody อยูทำใหเกิดปฏิกิริยาตรง
ตำแหนงที่ฉีดเพิ่มขึ้น1,2,3,5
อาการไมพงึ ประสงคจากวัคซีน DTPw ทีพ่ บ
นอยแตรุนแรง สวนใหญมักเป็นอาการที่หายไดเอง
และไมมีผลของอาการในระยะยาว มักเกิดภายใน 24
ชั่วโมงหลังไดรับวัคซีน เชน รองกวนติดตอกันนาน
อยางนอย 3 ชัว่ โมงร่วมกับกรีดรองเป็นครัง้ คราว (Persistent screaming) อาการหนามืด/เป็นลม (Hypotonic
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hyporesponsive episodes) เป็นตน มีสวนนอยเป็น
อาการทีต่ อ งใหการรักษา เช่น อาการชัก (Convulsion),
Encephalopathy, Anaphylactic shock เป็นตน 5
ในตางประเทศ มีรายงานอัตราการเกิดอาการ
ไมพงึ ประสงค์ของวัคซีน DTPw ไวดงั นี้ 1
- Anaphylaxis 2 : 100,000 doses
- ชัก (Convulsion) ภายใน 48 ชัว่ โมง หลังฉีด
1 : 1750 doses สวนใหญเป็น Febrile convulsion
- Hypotonic - hyporesponsive episodes (HHE)
ในอัตรา 1 : 1750 doses
- มีไขสงู > 40.5 C ภายใน 48 ชัว่ โมง 0.3%
- รองกวนนานกวา 3 ชัว่ โมง 1:100 doses
- สัมพันธกบั การเกิดภาวะ Neurological disorder (Encephalopathy) ได
สำหรับประเทศไทยมีระบบติดตามอาการ
ไมพงึ ประสงคภายหลังไดรบั การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
(Adverse Events Following Immunization: AEFI)
โดยสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และระบบ
รายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์ผาน
ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่
รายงานทีไ่ ด้รบั มีจำนวนน้อยมาก 5
รายงานอาการไมพงึ ประสงคจากวัคซีน DTPw
ทีศ่ นู ยตดิ ตามอาการไมพงึ ประสงคจากการใชผลิตภัณฑ์
สุขภาพไดรบั มีดงั นี้ Anaphylactic reaction, Anaphylactic shock, Cardiac arrest, Convulsion, Edema face,
Fever, Pruritus, Rash, Urticaria, Injection site abscess
เป็นตน6 ซึ่งไมทราบอุบัติการณ และยังไมมีการ
ศึกษาถึงอุบตั กิ ารณของอาการไมพงึ ประสงคจากวัคซีน
DTPw ทีใ่ หกบั เด็กในแผนการสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย จึงทำการศึกษา
ครั้งนี้ เพื่อหาอุบัติการณของอาการไมพึงประสงค
หลังไดรับวัคซีน DTPw ในผูป่วยเด็กที่มารับวัคซีน
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดยติดตามผูป่วย
ทุกราย
วัตถุประสงค :
เพื ่ อ ศึ ก ษาอุ บ ั ต ิ ก ารณ ข องอาการไม พ ึ ง
ประสงคหลังไดรับวัคซีน DTPw ในผูป่วยเด็กที่มา
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรที่ศึกษา : ผูป่วยเด็กที่ไดรับวัคซีน
DTPw ในชวงอายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน
สถานที่ทำการศึกษา : คลินิกผูป่วยเด็ก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาทีศ่ กึ ษา : เดือนมีนาคม - สิงหาคม
2546
Inclusion criteria : ผูป ว่ ยเด็กทุกรายทีอ่ ยูใ น
ชวงอายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน ที่ไดรับวัคซีน DTPw
ตามโครงการใหวคั ซีนของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ จะ
มาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ทุกบายวันอังคาร
และพฤหัสบดี ในชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2546
วิธีการเก็บขอมูล :
1. บันทึกชือ่ -สกุลผูป ว่ ย, อายุ, ทีอ่ ยู, หมายเลข
โทรศัพทและ Lot. No ของวัคซีนที่ไดรับในแบบเก็บ
ขอมูล
2. อธิบายใหผูปกครองเด็กทราบถึงอาการ
ไมพงึ ประสงคจากการฉีดวัคซีน DTPw และใหสงั เกต
อาการที่อาจเกิดขึ้น
3. มอบไปรษณียบัตรใหผูปกครองเด็ก และ
ขอให้ แ จ ง กลั บ ถึ ง อาการของเด็ ก หลั ง ได ร ั บ วั ค ซี น
ภายใน 7 วัน
4. บันทึกอาการที่เกิดในแบบเก็บขอมูลหลัง
ไดรบั ไปรษณียบัตรแจงกลับ
5. กรณีผูปกครองเด็กไมสงไปรษณียบัตร
แจงกลับ จะติดตามสอบถามทางโทรศัพท หรือซักถาม
ในการนัดฉีดยาของเด็กครั้งถัดไป
วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผล : ใช ส ถิ ต ิ เ ชิ ง
พรรณนาคำนวณหาอุบตั กิ ารณของอาการไมพงึ ประสงค
จากการไดรบั วัคซีน ดังนี้
อุบตั กิ ารณของอาการไมพงึ ประสงค =
จำนวนผูป ว่ ยทีเ่ กิดอาการไมพงึ ประสงค x 100
จำนวนผูป ว่ ยทีไ่ ดรบั วัคซีนทัง้ หมด
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ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูป่วยเด็กที่ศึกษา
1.1 จำนวนผูป่วยที่ศึกษารวม 222 ราย
สามารถติดตามอาการไมพงึ ประสงคได 188 ราย คิดเป็น
รอยละ 84.7 ไมสามารถติดตามอาการไมพึงประสงค
(drop out) 34 ราย คิดเป็นรอยละ 15.3
1.2 อายุและเพศของผูป่วยที่ศึกษา
ตารางที่ 1 อายุและเพศของผู้ป่วยที่ศึกษา
อายุ
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
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%)

อายุเด็กที่ศึกษา
2 เดือน
18 เดือน

19%

32%
4 เดือน
21%

6 เดือน
28%

2. อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บ
ตารางที่ 2 จำนวนและอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ แยกตามอายุของเด็กที่ได้รับวัคซีน DTPw
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

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน
2
3
3
0
3
3
2
5
1
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
3
0
0
0
1
4
4
3
5
0
0
1
1
0
0
0
1
21
29
42
45
35
40
52
61

หมายเหตุ : เด็ก 1 คนได้รับวัคซีน DTPw 1 dose
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รวม
8
13
1
3
6
1
16
2
1
137
188

อุบัติการณ์
(ร้อยละ)
4.3
6.9
0.5
1.6
3.2
0.5
8.5
1.1
0.5
72.9
100




ตารางที่ 3 จำนวนและอุบัติการณ์ (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่เกิดอาการไข้แยกตามอายุของเด็กที่ได้รับวัคซีน DTPw
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ

ไข้สูง > 39 C
ไข้ต่ำ
รวม

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
อุบัติการณ์
2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน (ร้อยละ)
(N=35) (N=40) (N=52) (N=61) (N=188)
6(17.1%) 4(10.0%) 4(7.7%) 4(6.6%) 18(9.6%)
4(11.4%) 4(10.0%) 3(5.8%) 5(8.2%) 16(8.5%)
10(28.5%) 8(20.0%) 7(13.5%) 9(14.8%) 34(18.1%)

ตารางที่ 4 จำนวนและอุบัติการณ์ (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่เกิดอาการ
ปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีดยาแยกตามอายุของเด็ก
ที่ได้รับวัคซีน DTPw
2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน
(N=35) (N=40) (N=52) (N=61)
4(11.4%) 4(10.0%) 4(7.7%) 8(13.1%)

รวม
(N=188)
17(9.0%)

อภิปรายผล
จำนวนผูป ว่ ยเด็กทีศ่ กึ ษา 222 ราย ติดตามผล
ไมได 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.35 ผูป่วยที่สามารถ
ติดตามอาการไมพงึ ประสงคจากการไดรบั วัคซีน DTPw
รวมทัง้ สิน้ 188 ราย เป็นเด็กอายุ 18 เดือน มากทีส่ ดุ 61
ราย (32.4%) เด็กอายุ 2 เดือนนอยทีส่ ดุ 35 ราย (18.6%)
เป็นเด็กผูชายจำนวนใกล้เคียงกับเด็กผูหญิง
จากผลการศึกษา พบวาเด็ก 137 ราย (72.9%)
ไมเกิดอาการไมพงึ ประสงคขน้ึ เลย สำหรับอาการไมพงึ
ประสงคทพ่ี บสวนใหญไมรนุ แรง ไดแก อาการไข 34
ราย (18.1%) อาการเฉพาะที่คือ ปวด บวม แดงรอน
บริเวณทีฉ่ ดี ยา 17 ราย (9.0%) และรองกวนนานเกิน
3 ชัว่ โมง 1 ราย (0.5%) ไมพบอาการไมพงึ ประสงคท่ี
รุนแรง เชน อาการชัก, Anaphylactic shock, Encephalopathy เป็นต้น และอาการไมพงึ ประสงคทางผิวหนัง เชน
ผืน่ ลมพิษ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากจำนวนผูป ว่ ยทีศ่ กึ ษามี นอย
ซึ่งอาการไมพึงประสงคดังกลาวมีอุบัติการณต่ำ เชน
จะตรวจพบผู  ป ่ ว ยเกิ ด อาการชั ก ได ต อ งศึ ก ษา
ในผูป ว่ ยไมนอ้ ยกวา 2,000 คน เป็นตน
เมื่อพิจารณาผูป่วยที่เกิดอาการไข จะพบทั้ง
ผูป ว่ ยทีม่ ไี ขสงู และไขตำ่ ๆ อยางไรก็ตามอาการไขและ
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อาการเฉพาะที่อาจเป็นผลมาจากวัคซีนอื่นที่ไดรับ
พรอมกันไดโดยวัคซีน OPV อาจทำใหเกิดไขไดนอย
กวา 1% วัคซีน HBV อาจทำใหเกิดไขได 1 - 6% และอาจ
ทำให้เกิดอาการเฉพาะทีไ่ ด 5% ขณะทีว่ คั ซีน JE อาจทำ
ใหเกิดไขได 10% และอาการเฉพาะที่ 20%1,5
จากการศึกษาพบเด็กมีอาการรองกวนนานเกิน
3 ชั่วโมงในเด็กอายุ 2 เดือนซึ่งตรงกับรายงานการ
ศึกษาของตางประเทศทีพ่ บอุบตั กิ ารณประมาณ 1:100
doses1
สำหรับอาการชักและ Hypotonic - hyporesponsive episodes (HHE) ซึ่งมีอุบัติการณต่ำ 1:1750
doses1 เนื่องจากในการศึกษานี้มีจำนวนผูป่วยที่ศึกษา
เพียง 188 ราย จึงไมพบอาการดังกล่าว รวมทัง้ การเกิด
Anaphylactic shock ซึง่ มีอบุ ตั กิ ารณตำ่ มาก (2 : 100,000
doses) 1 จึงไมพบอาการดังกล่าวเช่นกัน
ผู  ป ่ ว ยที ่ เ กิ ด อาการไม พ ึ ง ประสงค มี ท ั ้ ง ที ่
เกิดอาการเดียว และเกิดไดมากกวา 1 อาการ อยางไร
ก็ตาม อาการที่พบสวนใหญไมรุนแรง สามารถหาย
ไดเองโดยไมตองใหการรักษา ตามปกติเมื่อผูป่วย
ไดรบั วัคซีน DTPw จะไดรบั ยาลดไข Paracetamol syrup
ด้วยทุกราย และพยาบาลจะแนะนำให้ผูปกครองเด็ก
ใหยาลดไขแกเด็กทันทีเมื่อกลับถึงบาน ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหพบเด็กมีไขตำ่ ๆ
สรุปผล
การใหวัคซีน DTPw ในเด็ก นับวามีความ
ปลอดภัยมาก ซึง่ 72.9% ของเด็กทีไ่ ดรบั วัคซีน DTPw
ไมเกิดอาการไมพงึ ประสงคขน้ึ เลย ขณะทีอ่ าการไมพงึ
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ประสงคที่พบ ก็เป็นอาการที่ไมรุนแรง หายไดเอง
โดยไมตอ งรักษา โดยพบอาการไขสงู 9.6% ไขตำ่ ๆ 8.5%
อาการเฉพาะที่ (ปวด บวม แดงบริเวณทีฉ่ ดี ยา) 9.04%
และรองกวนนานเกิน 3 ชัว่ โมง 0.5%
ไมพบผูป ว่ ยเกิดอาการไมพงึ ประสงคทร่ี นุ แรง
เชน อาการชัก, Encephalopathy และ Anaphylactic
shock เนือ่ งจากเป็นอาการไมพงึ ประสงคทม่ี อี บุ ตั กิ ารณ
ต่ำ จำนวนผูป ว่ ยทีศ่ กึ ษามีนอ ย
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาติดตามอาการไมพงึ ประสงคจาก
วัคซีน DTPw ในเด็กอยางใกลชดิ ในหลาย ๆ โรงพยาบาล
รวมกัน เพื่อเพิ่มจำนวนตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะทำใหมี
โอกาสตรวจพบอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและมี
อุบัติการณต่ำได รวมทั้งหาวิธีการศึกษาที่สามารถ
ประเมินการเกิดอาการไมพงึ ประสงคได้ถกู ตอง แมนยำ
มากขึน้ เช่น การเยีย่ มบานหลังใหวคั ซีนในเด็ก โดยใช
ระบบบริการในสวนของ Primary Care Unit (PCU) เป็นตน
ขอจำกัด
การศึกษาครั้งนี้ ยังมีขอจำกัดหลายประการ
เช่น จำนวนผูป ว่ ยเด็กทีศ่ กึ ษามีนอ ย และการประเมิน



การเกิดอาการไมพึงประสงคของเด็กทำไดยาก เนื่อง
จากเป็นผูป ว่ ยกลับบาน จำเป็นตองใหผปู กครองทีด่ แู ล
เด็กเป็นผูสังเกตอาการแลวตอบกลับทางไปรษณีย
ซึง่ อาจมีขอ ผิดพลาดในการประเมินอาการไมพงึ ประสงค
ที่เกิดขึ้น เชน อาการไขสูงเกิน 39 C ผูปกครองเด็ก
อาจไมไดใชเทอรโมมิเตอรวัดไขเด็ก แตประเมินโดย
การจับตัวเด็กวารูส กึ รอนมากหรือนอย เป็นตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ทีอ่ นุญาตใหทำการศึกษา และขอขอบคุณ
พยาบาลทุกทานในคลินกิ เด็ก หนวยฉีดยา และเจาหนา
ทีใ่ นกลุม งานเภสัชกรรมทีม่ สี ว นชวยใหการศึกษาครัง้ นี้
ประสบผลสำเร็จลุลว งดวยดี
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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
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JE1, JE2
1-4 wks apart
JE3
JE4
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องคการอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำว่ามีวธิ ฉี ดี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บา 2 วิธี คือ
ฉีดเขากลาม (Intramuscular) และฉีดเขาในผิวหนัง
(Intradermal) ซึ่งใหผลป้องกันโรคไดเชนเดียวกัน1
เพราะเนือ้ เยือ่ ทีช่ น้ั ของผิวหนัง คอนขางจะแนน เมือ่ ฉีด
แอนติเจนเขาไปพบวาแอนติเจนจะคงอยูเป็นตุมบน
ผิวหนังไดนาน ไมแพรกระจาย หรือถูกดูดซึมเขา
กระแสเลื อ ดอย า งรวดเร็ ว เหมื อ นกั บ การฉี ด เข า ใต
ผิวหนัง (Subcutaneous injection) หรือฉีดเขากลามจึงมี
โอกาสให antigen presenting cells ซึง่ มีมากในชัน้ ของ
dermis มาสั ม ผั ส และรั บ รู  แ อนติ เ จนและส ง ต อ ไป
กระตุน lymphocyte ในตอมน้ำเหลืองในบริเวณนั้น
ได อ ย า งดี ดั ง นั ้ น การให ภ ู ม ิ ค ุ  ม กั น โดยวิ ธ ี ฉ ี ด แบบ
Intradermal จึงใชแอนติเจนเพียงเล็กน้อยประมาณ 1 ใน
5 สวนของขนาดที่ใชฉีดแบบ Intramuscular จึงเป็น
วิธีที่สามารถลดคาใชจายไดมาก แตควรใชในสถานบริการสาธารณสุขทีม่ สี ภาพพรอมดานอุปกรณควบคุม
ระบบลูกโซความเย็นไดดี มีบุคลากรที่ไดรับการฝึก
ใหฉดี เขาในผิวหนังไดถกู ตองและมีผรู บั บริการมากพอ
เพือ่ ทีจ่ ะใชวคั ซีนทีล่ ะลายแลวใหหมดภายใน 8 ชัว่ โมง1,2
จากมู ล ค า การใช ย าของโรงพยาบาลพระจอมเกล า จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ใ นปี ง บประมาณ 2544
พบวาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบามีมูลคาการใชเป็น
อันดับสองคิดเป็นเงิน 1,162,741 บาท/ปี ซึง่ เป็นการฉีด
วัคซีนดวยวิธเี ขากลามอยางเดียว และจากสถิตกิ ารฉีดยา
ผูป่วยนอก พบวามีผูป่วยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขั บาไมนอ ยกวา 4 คน/วัน (4-30 คน/วัน) ทำใหมน่ั ใจ
ไดวา การฉีดดวยวิธเี ขาในผิวหนังจะลดค่าใช้จา่ ยได้จริง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานเรื่อง
นี้ ในปี 2545 กลุม งานเภสัชกรรมไดจดั ทำ 3 โครงการคือ
* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
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1. โครงการศึกษาดูงานการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บาทีส่ ภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เพราะเป็น
สถานพยาบาลที่ใชวิธีฉีดแบบเขาในผิวหนัง 100%
ผูไปศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบดวย เภสัชกร และ
พยาบาลจากงานตาง ๆ ไดแก่ ผูป่วยนอก อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน หอผูป่วยตาง ๆ และเวชกรรมซึ่งผูไปดูงานได
ทำการฉีดวัคซีนแบบเขาในผิวหนังใหกบั ผูป ว่ ยจริง
2. โครงการสำรวจวิธกี ารฉีด Rabies Vaccine
ในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยสงแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาล 90 แห่ง ไดรบั
การตอบกลับ 76 แห่ง คิดเป็นรอยละ 84.44 สรุปไดวา
โรงพยาบาลสวนใหญรอ ยละ 60.53 ใชทง้ั 2 วิธี โดยใชวธิ ี
Intradermal เป็นอันดับแรกและใชวิธี Intramuscular
กรณีเป็นผูป่วยเด็กหรือบุคคลที่ไมสามารถใหความ
รวมมือในการฉีดแบบ Intradermal
3. โครงการศึกษาประสิทธิผลและอาการไมพงึ
ประสงคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บาดวยวิธี
Intradermal เพือ่ ตองการทราบวาผูท ไ่ี ดรบั วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บาแบบป้องกันลวงหนาดวยวิธี Intradermal
จากการฉีดของพยาบาลจะมีภูมิคุมกันโรคไดหรือไม
และเกิดอาการไมพงึ ประสงคอยางไร ผูฉ ดี เป็นพยาบาล
จากงานผูป ว่ ยนอก 7 คน งานอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน 20 คน
ฉีดวัคซีน PCEC จำนวน 0.1 cc วันที่ 0 ,7 ,21 ใหแกกลุม
เป้าหมายซึง่ เป็นเจาหนาทีใ่ นโรงพยาบาลจำนวน 30 ราย
ตรวจวัดระดับภูมิคุมกันหลังจากฉีดไป 21 วัน พบวา
รอยละ 100 มีระดับภูมคิ มุ กันทีส่ ามารถป้องกันโรคนีไ้ ด
(> 0.5 IU/ml) อาการไมพงึ ประสงคทเ่ี กิดขึน้ อยูใ นระดับ
ไมรุนแรง ระยะเวลาที่เกิดอาการ 1-4 วัน หายไดเอง
โดยไมตอ งรักษาดังตารางที่ 1 ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของคุณวิภาพร ใจเจริญทรัพยและคณะ ซึง่ ไดศกึ ษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษ
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สุนขั บาทีฉ่ ดี Intramuscular (IM) และ Intradermal (ID) ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอาการไม่พงึ ประสงค์
แบบ Systemic reaction
ในผูป ว่ ยจำนวน 1,198 ราย ระยะเวลาทีศ่ กึ ษาพฤษภาคม
Systemic
Post-exposure Pre-exposure
1994 - มีนาคม 1996 ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
reaction
group
A (ID) B (IM) C (ID) D (IM)
พบวาผูป ว่ ยทีไ่ ดรบั การฉีดแบบ ID จะเกิด pruritus และ
erythema ไดมากกวาผูป ว่ ยทีฉ่ ดี แบบ IM อยางมีนยั สำคัญ Total number
299 299 300 300
6
4
12
6
และผูป ว่ ยทีไ่ ดรบั การฉีดแบบ IM จะเกิด Pain และ fever Asthenia
Fever
20
8
12
11
มากกวา ผูป ว่ ยทีฉ่ ดี แบบ ID อยางมีนยั สำคัญ ซึง่ อาการไม
Headache
3
3
7
2
พึงประสงคนม้ี คี วามรุนแรงนอย สวนอาการอืน่ ๆ ไมมี Influenza-like symptoms 2
14
5
5
ความแตกตางกัน3 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3
Regional
1
1
1
0
ตารางที่ 1 อาการไม่พงึ ประสงค์จากการฉีดวัคซีนด้วยวิธี Intradermal
เวลาที่ฉีด
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3

อาการไม่พึงประสงค์
1. เป็นไตบริเวณที่ฉีด

8

10

11

2. เป็นรอยแดงบริเวณที่ฉีด

3

5

6

3. คันบริเวณที่ฉีด

4

5

4

4. ปวดบริเวณที่ฉีด

3

3

3

5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

2

-

-

6. เป็นไข้

-

1

-

7. ปวดศีรษะ

3

2

-

lymphadenopathy
Malaise
6
Nasal congestion
1
Myalgia
0
Nausea
0
Mild edema of extremity 1
Joint and back pain
1
Generalized pruritus
0
Rash mild
0
maculopapular
Somnolence
0
Vertigo or dizziness
5
At least one symptom
36

5
0
1
0
2
2
3
2

5
0
0
2
0
0
0
0

4
0
0
0
8
8
2
3

4
9
41

0
12
40

3
5
40

หลังจากนัน้ ไดนำเสนอในทีป่ ระชุมแพทยของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา ซึ่งรับทราบแตยังไมเห็น
ด ว ยถ า จะออกเป็ น นโยบายของโรงพยาบาล จึ ง มี
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะที่ มติใหใชตามความเห็นของแพทยไปกอน หลังจากนั้น
เริม่ มีการสัง่ ใชวธิ ี Intradermal (ID) ซึง่ พบวาในชวง 9
Post-exposure Pre-exposure
Local reaction group
เดือน คือตัง้ แตกนั ยายน 2545 - พฤษภาคม 2546 มีการใช
A (ID) B (IM) C (ID) D (IM)
IM : ID = 710 ครัง้ : 172 ครัง้ จึงไดนำเสนอขอมูลดังกลาว
Total number
299 299 300 300
ในที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
Ededma at injection site
1
1
6
0
เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2546 ซึง่ มีมติใหจดั ทำโครงการวัด
Urticaria eruption
0
0
1
0
Pustule at injection site
2
0
0
0
ระดับภูมคิ มุ กันโรคพิษสุนขั บาจากการฉีดวัคซีนเขาใน
Erythema at injection site 26
1
18
0
ผิวหนัง กลุมเป้าหมายคือผูป่วยที่มารับการรักษาที่
Induration at injection site 8
0
4
0
โรงพยาบาลพระจอมเกลาจำนวน 30 ราย โดยผูป่วย
Pain at injection site
12
65
6
52
เหลานี้ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน เป็นการขอความ
Pruritus at injection site
107
8
69
8
Rash, generalized
0
1
0
0
รวมมือจากผูป ว่ ย พบวาผูป ว่ ย 30 ราย (100%) มีระดับ
At least one reaction
120
71
80
58
ภูมคิ มุ กันทีส่ ามารถป้องกันโรคพิษสุนขั บาได
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จากสถิตกิ ารฉีดยาผูป ว่ ยนอก ตัง้ แต ม.ค. - พ.ค.
2547 พบวามีการสั่งฉีดแบบ ID เพิ่มขึ้นมาก มีการสั่ง
ใชแบบ IM : ID = 507 ครัง้ : 526 ครัง้ หรือ 49% : 51%
ถาคิดเป็นมูลคาที่ประหยัดไดตอปีจะเทากับ 830,000
บาท และจากการประชุมแพทยประจำเดือนสิงหาคม
เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2547 ได้มมี ติใหจดั ทำและใชแนวทาง
การเลือกวิธฉี ดี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บาในโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เป็นนโยบายทีไ่ ด
จากการศึกษาตลอด 2 ปีทผ่ี า นมา
บทสรุป
การป้องกันโรคพิษสุนัขบาโดยการเปลี่ยน
วิธีฉีดจากเขากลามเนื้อมาเป็นเขาในผิวหนังเป็นสิ่งที่
สามารถบริหารจัดการไดในโรงพยาบาล แตการจะไดมา
ซึ่งแนวทางมาตรฐาน และนำไปสูการปฏิบัติที่เป็น
จริงนั้น ตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของ
เจ า หน า ที ่ โ ดยเฉพาะแพทย ซึ ่ ง เป็ น ผู  ส ั ่ ง ใช ว ั ค ซี น
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และพยาบาลผูฉ ดี วัคซีน เนือ่ งจากการป้องกันโรคพิษสุนขั บา เราหวังผล 100% คือพลาดไมได จึงเป็นมุมมอง
ที่ตองการการศึกษาที่จะทำใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ด ี และเกิดอาการไมพึงประสงคท ี่ต ่ำ
หรือไมรุนแรง ถาไดรับการพิสูจนและยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของแลวยอมจะสงผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
และยาวนาน กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตร
แกองคกร คือตนทุนที่ลดลงจากการประหยัดคาวัคซีน
และให ป ระสิ ท ธิ ผ ลคื อ ก อ ให เ กิ ด ภู ม ิ ค ุ  ม กั น โรคได
เหมือนเดิม
เอกสารอ้างอิง

1. กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข. คูม อื การสรางภูมคิ มุ กัน
โรคพิษสุนัขบา. 2543 หนา 56-71
2. ประพันธ ภานุภาค. กาวใหมของการดูแลรักษาผูสัมผัสโรคพิษสุนขั บา. คลินกิ วารสารเวชปฏิบตั แิ ละการใชยา ปีท่ี 5 ฉบับที่ 9 กันยายน
2532 : หนา 633-642
3. W. Jaijaroensup, Dr. Prasert Thongcharoen, et al. Safety and Efficacy of Purified Vero Cell Rabies Vaccine Given Intramuscularly
and Intradermally. (Results of a prospective Randomized Trial).
Vaccine. 16 , 1998. P ; 1559-1562
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จากการรวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชื้อ HIV จากฐานขอมูลอาการไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพของศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงปี พ.ศ. 2537-2546 เป็นระยะเวลา 10 ปี มีรายงานอาการ
ไมพงึ ประสงคจากการใชยาตานเชือ้ HIV รวม 756 ฉบับ โดยในชวงปีตน ๆ ไดรบั รายงานคอนขางต่ำ (3 ฉบับในปี
2537) แต่มแี นวโนมสูงขึน้ ในปีตอ ๆ มา และสูงสุดในปี 2546 (202 ฉบับ)
ความชุกของการเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาตานเชือ้ HIV ทีค่ ำนวณไดในชวงปี พ.ศ. 2537-2546
(รายละเอียดดังตารางที่ 1) พบวาความชุกไมมแี นวโนมเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมือ่ เวลาผานไป โดยพบว่าในปี 2537 มีความ
ชุก 0.17 รายต่อผูป้ ว่ ยโรคเอดส์พนั คนต่อปี และค่อนข้างคงทีม่ าจนถึงปี 2541 ทีม่ คี วามชุกสูงสุด (1.64 รายต่อผูป้ ว่ ย
โรคเอดส์พนั คนต่อปี) ในปีตอ่ มาความชุกลดลงมาอยูท่ ่ี 0.34 รายต่อผูป้ ว่ ยโรคเอดส์พนั คนต่อปี และค่อนข้างคงที่
เรือ่ ยมาจนสูงขึน้ มากอีกครัง้ ในปี 2546 (1.16 รายต่อผูป้ ว่ ยโรคเอดส์พนั คนต่อปี) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากหลายปัจจัย
ได้แก่ อัตราการใชยาตานเชือ้ HIV ของผูป ว่ ยไมคงที่ ปัจจัยการเขาถึงยาตานเชือ้ HIV ซึง่ ในยุคแรก ๆ ทีม่ ชี นิดและ
ประเภทของยาตานเชือ้ HIV ใหใชคอ นขางจำกัดและมีราคาแพง หรือการรณรงคใหเกิดการใชยามากขึน้ ส่งผลให้มี
การรายงาน ADR เพิม่ ขึน้ ในชวงปี 2541 เป็นตน
แผนภูมทิ ่ี 1 จำนวนรายงานการเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาตานเชือ้ HIV
และจำนวนผูป้ ว่ ยโรคเอดส์มชี วี ติ ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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อาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชื้อ
HIV พบไดในผูป ว่ ยทีม่ อี ายุตง้ั แต 2 สัปดาหจนถึง 76 ปี
สวนใหญพบในผูป ว่ ยชวงอายุ 31-45 ปี รองลงมาคือ ชวง
อายุ 15-30 ปี โดยพบในผูป ว่ ยเพศชายมากกวาเพศหญิง
สำหรับความรายแรงของอาการไมพงึ ประสงค ฯ พบวา
สวนใหญอาการไมรา ยแรง คิดเป็นรอยละ 76.1 อาการ
รายแรง คิดเป็นรอยละ 20.2 และหายเป็นปกติโดยไมมี
รองรอยเดิมรอยละ 51.6 ยังมีอาการอยูรอยละ 27.4
และเสียชีวติ เนือ่ งจากอาการไมพงึ ประสงค ฯ รอยละ 0.4
(จำนวน 3 ราย)
เมื่อพิจารณาในแตละกลุมยาตานเชื้อ HIV
พบว่ามีการรายงานอาการไมพงึ ประสงค ฯ ในชวง 10
ปีทผ่ี า นมาทัง้ สิน้ 756 ฉบับจากยาตานเชือ้ HIV ทีส่ งสัย
1,676 รายการโดยอาจจำแนกไดเป็น 4 กลุม ยา (รายละเอียด
ดังตารางที่ 1) ดังนี้
1) กลุม Nucleoside reverse transcriptase
inhibitors (NRTIs) ไดแก ตัวยา abacavir, didanosine,
lamivudine, stavudine, zalcitabine มีรายงานอาการ
ไมพงึ ประสงคจากยากลุม นีม้ ากทีส่ ดุ คือ จำนวน 1,063
รายการ คิ ด เป็ น ร อ ยละ 51.4 โดยพบอาการไม พ ึ ง
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 จากตัวยาดังนี้
คือ efavirenz จำนวน 119 รายการ (รอยละ 50.9) และ
nevirapine 115 รายการ (รอยละ 49.1)
3) กลุม Protease inhibitors (PI) มีรายงาน
อาการไมพงึ ประสงค จำนวน 139 รายการ คิดเป็นรอยละ
12.4 จากตัวยาดังนี้ คือ indinavir, nelfinavir, ritonavir และ
saquinavir โดยพบอาการไมพึงประสงคจากตัวยา
indinavir มากที่สุด จำนวน 71 รายการ (รอยละ 35.3)
รองลงมาคือ ritonavir จำนวน 68 รายการ (รอยละ 33.8)
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4) ยาสูตรผสม มีรายงานอาการไมพงึ ประสงค
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
เกิดอาการไมพงึ ประสงค พบวา จากรายงานอาการไมพงึ
ประสงค จำนวน 756 ฉบับ จำแนกตามอาการไมพึง
ประสงคของระบบอวัยวะรางกายไดท ั้งสิ้น 3,707
รายการ (รายงาน 1 ฉบับมีจำนวนอาการไมพงึ ประสงค
จากการใชยาไดมากกวา 1 รายการ) ระบบอวัยวะของ
ร า งกายที ่ พ บอาการไม พ ึ ง ประสงค ม ากเรี ย งลำดั บ
(รายละเอียดดังตารางที่ 2) ได้ดงั นี้
1) ระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal
system disorders) ไดรบั รายงานอาการไมพงึ ประสงค
รวม 1,014 รายการ คิดเป็นรอยละ 27.4 มีอาการไมพงึ
ประสงคทพ่ี บมากทีส่ ดุ 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 disorders) ไดรบั รายงานจำนวน 615 รายการ คิดเป็นรอยละ
16.6 อาการทีพ่ บสวนใหญ 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) ระบบประสาทอั ต โนมั ต ิ (Autonomic
nervous system disorders) ไดรบั รายงานอาการไมพงึ
ประสงครวม 530 รายการ คิดเป็นรอยละ 14.3 อาการ
ที่พบมาก 3 อันดับแรก ไดแก vomiting จำนวน 271
รายการ (รอยละ 51.1) ทองเสีย (diarrhoea) จำนวน 152
รายการ (รอยละ 28.7) และเบือ่ อาหาร (anorexia) จำนวน
74 รายการ (รอยละ 14.0)

5/10/2547, 19:08

drug 7-3.pmd

ปี พ.ศ.
ความชุกของ ADR (ตอผูป่วยโรคเอดสพันคน)
จำนวนผูป่วยโรคเอดสมีชีวิต (พันคน)
จำนวนรายงาน ADR จากยาตานเชือ้ HIV (ฉบับ)
1. กลุม NRTI (ฉบับ)
ABACAVIR
DIDANOSINE
LAMIVUDINE
STAVUDINE
ZALCITABINE
ZIDOVUDINE
2. กลุม NNRTI (ฉบับ)
EFAVIRENZ
NEVIRAPINE
3. กลุม PI (ฉบับ)
INDINAVIR
NELFINAVIR
RITONAVIR
SAQUINAVIR
4. ยาสูตรผสม (ฉบับ)
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE
STAVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE

19

3

2537
0.17
17.7
3
3

11

1

2

23

2539
0.23
51.7
12
12

2538
0.72
33.1
24
25

19

9

2540
0.32
71.4
23
28

2541 2542 2543 2544 2545
1.64 0.34 0.46 0.95 0.66
91.1 110.1 129.1 146.3 162.6
149 37 60 139 107
315 48 99 168 135
2
9
3
45
21 39 30
9
127 11 21 45 41
14
18 43 31
9
1
1
129 18 29 38 31
11 38 53 55
35 23 29
7
4
30 26
3
33
7
6
98 33
17
3
3
20 15
3
2
7
6
1
9
7
1
43
3
2
33
2
5
48 32
5
48 27
5

ตารางที่ 1 จำนวนรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตานเชื้อเอดส ในปีพ.ศ. 2537-2546

2546 รวม รอยละ
1.16
174.8
202 756 100.0
230 1,063 51.4
14 1.3
7 163 15.3
107 352 33.1
100 215 20.2
2 0.2
16 317 29.8
77 234 20.3
25 119 50.9
52 115 49.1
24 201 12.4
13 71 35.3
3
22 10.9
8
68 33.8
40 19.9
93 178 15.9
5
85 47.8
88 93 52.2
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ตารางที่ 2 จำนวนอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาตานเชือ้ เอดสจำแนกตามระบบอวัยวะของรางกาย (ปีพ.ศ. 2537-2546)

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

รอยละ

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

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

หมายเหตุ: รายงานอาการไมพึงประสงค 1 ฉบับ อาจมีอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีผลตอระบบอวัยวะของร่างกาย
มากกวา 1 ระบบ จึงทำใหอาการไมพึงประสงคฯ ที่มีผลตอระบบอวัยวะมีจำนวนมากกวาจำนวนรายงาน

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ถือเป็นเพียง
การศึกษาจากการสืบคนขอมูลยอนหลัง ซึง่ จะไดทราบ
ถึงความชุกของการเกิดอาการไมพึงประสงค ฯ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทัง้ หมดทีป่ ว่ ยเป็นโรค
แตไมสามารถทราบถึงอุบัติการณของการเกิดอาการ
ไมพึงประสงค ฯ ได (ผูป่วยที่ไดรับยาและเกิดอาการ
ไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับผูป่วยที่ไดรับยาที่เกิด/
ไมเกิดอาการไมพึงประสงค ฯ) และเนื่องจากเป็นการ

drug 7-3.pmd
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รวบรวมขอมูลรายงานจาก Spontaneous Reporting
System (ระบบรายงานโดยอาศัยความรวมมือ/สมัครใจ)
ทีอ่ าจไดปริมาณขอมูลต่ำกวาความเป็นจริง ดังนัน้ เพือ่ ให
ไดทราบขอมูลทีเ่ ป็นประโยชนยง่ิ ขึน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้จดั ทำกรณีศกึ ษา (case study) ในกลุม ตัวอยางผูป ว่ ย
เฉพาะและ/หรือรวมกับการใชคาการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในการคนหาอาการไมพึงประสงค ฯ ซึ่งจะทำ
ใหไดขอ มูลในเชิงวิชาการทีแ่ มนยำยิง่ ขึน้
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ปัจจุบันการตกแตงสีผิวดวยลวดลายตาง ๆ
กำลังเป็นที่น ิยมกันมาก มีท ั้งตกแตงแบบชั่วคราว
(Temporary skin-staining) และแบบถาวร ( Tattoo and
permanent makeup ) ทีเ่ ราเรียกกันโดยทัว่ ไปวา "การสัก"
หนวยงานของรัฐกำลังใหความสนใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภั ย ของกระบวนการเพื ่ อ ความสวยงามนี ้
เพราะพบวาอาจกอใหเกิดปัญหาไดหลายอยาง ตั้งแต
การแพ (allergic reaction) การติดเชือ้ (infections that
result from tattooing) รวมตลอดจนถึงการลบรอยสัก
(Tattoo removal) ดวย
เนือ่ งจากการแตงสีผวิ แบบชัว่ คราว และแบบ
ถาวรมีความแตกตางกันมาก ทัง้ วิธกี ารและความเสีย่ ง
ตอการเกิดอันตราย จึงขอกลาวในรายละเอียดของการ
แตงสีแตละแบบ ดังนี้
1. การแตงสีผิวแบบชั่วคราว (Temporary
tattoos) สวนใหญจะเป็นการแตมสีลงบนผิวกายดวย
สำลีชน้ื ๆ (a moistened wad of cotton) สีทแ่ี ตมไวจะ
คอย ๆ จางลงภายในเวลาไมกี่วัน สีที่ใชมักจะเป็น
สีทอ่ี นุญาตใหใชกบั ผิวหนัง แตกม็ รี ายงานวาผูบ ริโภค
บางรายเกิดการแพสเี หลานีไ้ ด เพราะการแพเป็นเรือ่ ง
เฉพาะของแตละบุคคล
ในบางทองถิ่นนิยมใชสีจากธรรมชาติที่เรียก
กันวา เฮนนา (Henna) เฮนนาเป็นสีที่ไดจากพืชจะให
สีโทนน้ำตาล (brown, orange-brown, or reddishbrown) ในสหรัฐอเมริกาใหใชเฮนนาเป็นสียอมผม
(Hair dye) เทานั้น หามใชเฮนนาสัมผัสกับผิวกายโดย
ตรง เชนนำไปแตงแตมเป็นลวดลายตามรางกาย (Bodydecorating process known as mehndi) ขณะนีพ้ บปัญหา
จากการใชเฮนนา และเฮนนาที่ปรุงแตงดวยสารอื่น ๆ
* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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(เพือ่ ใหไดสที เ่ี ขมขึน้ หรือสีตดิ ทนนานขึน้ ) ทีเ่ รียกกันวา
Black henna (หรือ Blue henna) เพราะพบวา Black henna
อาจมีสว นผสมของ p-phenylenediamine (PPD) อยูด ว ย
ซึง่ PPD เป็นสารทีม่ ขี อ มูลวาอาจกระตุน ใหบางคนเกิด
การแพไดอยางรุนแรง (strong skin sensitizer for some
individuals)
p-phenylenediamine หรือ PPD เป็นสีทห่ี ลาย ๆ
ประเทศกำหนดใหใชเฉพาะในผลิตภัณฑยอมผมชนิด
ถาวร มีชื่อทางเคมีอีกหลายชื่อ ไดแก 1,4-diaminobenzene หรือ 1,4-benzenediamine หรือ 4-aminoaniline หรือ para-benzenediamine หรือ para-aminoaniline หรือ para-diaminobenzene ที่ฉลากของ
ผลิตภัณฑที่ผสม PPD จะตองแสดงวิธีใชและคำเตือน
ตามที่กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด โดยในคำเตือน
จะเนนวา สารนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง และกอให
เกิดการแพได ตองทดสอบการแพกอ นใชและทีส่ ำคัญ
คือ หามนำไปใชยอมขนคิ้ว หรือขนตาอยางเด็ดขาด
เพราะถาเขาตาอาจกอใหเกิดอันตรายถึงขั้นตาบอดได
อันตรายของผลิตภัณฑผสม PPD เมื่อสัมผัส
กับผิวหนัง คืออาจกอใหเกิดปฏิกริ ยิ าการแพในบางคน
ซึง่ เมือ่ เกิดขึน้ ครัง้ หนึง่ แลว หากไปสัมผัสกับสารอืน่ 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
ทำลายหรื อ สี ผ ิ ว เปลี ่ ย นไปอย า งถาวร (permanent
damage or discolouration of the skin) ผูใดที่เคยแพ
สารนี ้ ใ นอนาคตจะมี ป ั ญ หากั บ การใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประเภทอื่น ๆ ที่มีสวนผสมของสารที่มีโครงสราง
ในทำนองเดียวกัน เชน สียอ มผา (Textile dyes) สารป้อง-
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กันแสงแดดบางกลุม เชน para-amino benzoic acid
[PABA] - based sunscreens ยาสลบ (Anaesthetics)
ยาปฏิชีวนะบางกลุม เชน sulfa-based antimicrobial
drugs เพราะหากสัมผัสกับสารเหลานีเ้ มือ่ ใด จะเกิดการ
แพทร่ี นุ แรง (serious dermatitis reactions) ซึง่ จะทำให
คุณภาพชีวติ ลดลงมาก
ในสหรัฐอเมริกา U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) โดยปกติจะไมตรวจรับรองผลิตภัณฑ
เครื่องสำอาง หรือสารที่ใชในเครื่องสำอางกอนวาง
จำหนาย แตสำหรับ " สี " ทีเ่ ป็นสวนผสมในเครือ่ งสำอาง
นั้นถือเป็นขอยกเวน เพราะเรื่องนี้จะมีการกำกับดูแล
อยางเขมงวด สีที่ใชในเครื่องสำอาง (Color additives)
ตองผานการตรวจรับรองจาก U.S. FDA สำหรับวัตถุ
ประสงคการใชในแตละกรณี (must be approved by
FDA for their intended use) และในบางกรณีจะตอง
ผานการรับรองวาสีในทุกรุนการผลิตมีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายกำหนด (certified in its own labs that the
composition of each batch meets the regulatory requirement)
ในสหภาพยุโรปมีขอ กำหนดเกีย่ วกับสีทใ่ี หใช
ในเครื ่ อ งสำอาง โดยระบุ ไ ว อ ย า งละเอี ย ดใน EU
DIRECTIVE 76/768/EEC Annex IV List of Colouring Agents Allowed for Use in Cosmetic Products
ซึง่ แบงสีออกเป็น 4 กลุม ขึน้ อยูก บั บริเวณทีใ่ ช (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
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สำหรับประเทศไทยมีขอกำหนดเกี่ยวกับการ
ใชสใี นเครือ่ งสำอาง โดยจะปรากฏรายละเอียดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2538 เรื่อง
กำหนดสีที่อนุญาตใหใชเป็นสวนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง ซึ่งผูประกอบธุรกิจจะตองใชสีผสมใน
เครือ่ งสำอางตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในประกาศฉบับนี้
2. การแตงสีผวิ แบบถาวร (Tattoo and permanent makeup) หรือทีค่ นไทยเรารูจ กั กันวา การสัก ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบาย
ไว ว  า "สั ก " หมายถึ ง ใช เ หล็ ก แหลมจุ  ม หมึ ก หรื อ
น้ำมันแทงที่ผิวหนังใหเป็นอักขระเครื่องหมาย หรือ
ลวดลาย ถาใชหมึกเรียกวาสักหมึก ถาใชน้ำมันเรียก
วาสักน้ำมัน ในคำโบราณหมายถึง ทำเครื่องหมายโดย
ใชเหล็กแหลมจุมหมึกแทงที่ผิวหนังเพื่อแสดงเป็น
หลักฐาน เชน สักขอมือแสดงวาไดขึ้นทะเบียนเป็น
ชายฉกรรจหรือเป็นเลขมีสงั กัดกรมกองแลว เป็นตน
ปัจจุบันรูปแบบและวัตถุประสงคในการสัก
แตกตางไปจากเดิมมาก เพราะขณะนี้การสักมิไดเป็น
การแสดงเครือ่ งหมาย หรือหลักฐานอีกตอไป แตสว น
ใหญเป็นเรื่องของความสวยงามตามแฟชั่น มีหลากสี
หลายลาย เป็ น การตกแต ง สี ผ ิ ว อย า งถาวร ได แ ก
การสักเป็นลวดลายสวยงามทีผ่ วิ หนังบริเวณตาง ๆ เชน
เนินอก แผนหลัง ตนแขน ขอมือ รวมทัง้ สักคิว้ ขอบตา
ขอบปาก การสักเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงตอ
อันตรายหลายประการ แตขณะนีม้ ไิ ดมกี ฎหมายทีก่ ำกับ
ดูแลเรือ่ งนีโ้ ดยตรงจึงยังไมมกี ารกำหนดมาตรฐานของ
อุปกรณ กรรมวิธี รวมทัง้ สีทใ่ี ช (Tattoo ink) ในการสัก
ผูบริโภคบางรายเลือกการแตงสีที่ติดทนถาวรนี้ดวย
เหตุผลบางอยาง เชน เพือ่ ประหยัดเวลา (time saver)
หรือมีความยากลำบากในการแตงหนาแบบชั่วคราว
ทุกวัน (have physical difficulty applying regular,
temporary makeup) หรือชวยแกไขความผิดปกติ
บางอยาง เชน ผูท ม่ี ปี ญ
ั หาผิวดางขาว (vitiligo ; a lack
of pigmentation in areas of the skin) อาจใชการสักเพือ่
ปกปิดกลบเกลื่อนรอยดางนั้น หรือผูที่มีปัญหาผม
ขนคิ้วรวง (alopecia) อาจใชการสักคิ้วถาวรแทนการ
เขียนคิว้ ทุกวัน เป็นตน
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U.S. FDA เผยแพร ข  อ มู ล ว า ปั จ จุ บ ั น สี ท ี ่
นำมาใชในการสักมีมากกวา 50 เฉดสี และนับวันจะมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแมวาขณะนี้ U.S. FDA จะรับรอง
ความปลอดภัยของสีเฉพาะที่ใหใชเป็นสวนผสมใน
เครือ่ งสำอาง แตกไ็ มมสี ชี นิดใดทีผ่ า นการรับรองใหใช
ฉีดเขาสูผ วิ หนัง (non is approved for injection into the
skin) และพบวาสีหลายชนิดทีใ่ ชใน Tattoo inks เป็นสีท่ี
หามใชกบั ผิวกาย บางชนิดเป็นสีทใ่ี ชในอุตสาหกรรม
(Industrial grade colors) ซึง่ เหมาะทีจ่ ะใชเป็นหมึกพิมพ
หรือสีที่ใชกับรถยนต (suitable for printer's ink or
automobile paint)
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดอันตรายจากการสักมีหลาย
ประการ ไดแก
1. การติดเชือ้ (Infection) เข็มและอุปกรณอน่ื ๆ
ทีใ่ ชในการสัก หากมิไดผา นกระบวนการทำใหปลอดเชือ้
อาจสงผานโรคติดตอตาง ๆ ได้ เชน hepatitis ความเสีย่ ง
นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ the American Association of
Blood Bank กำหนดใหผปู ระสงคจะบริจาคโลหิตตอง
ทิ้งชวงเวลา 1 ปีหลังจากการสักจึงจะสามารถบริจาค
โลหิตได
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอยางยิ่งที่ตองแนใจ
ไดวา อุปกรณสำหรับการสักตองสะอาดปราศจากเชื้อ
กอนนำมาใช้ และเมือ่ สักเสร็จแลวตองมีวธิ ดี แู ลผิวหนัง
บริเวณทีส่ กั (Tattoo area) อยางเหมาะสมโดยเฉพาะใน
ชวงสัปดาหแรกหลังการสัก
2. ปัญหาจากการลบรอยสัก (Removal problems)
ปัญหาจากการสักทีพ่ บบอยทีส่ ดุ คือ สักแลวปรากฏเป็น
ลวดลายทีไ่ มถกู ใจ จึงตองการทีจ่ ะลบรอยสักนัน้ ออก
ไป ซึง่ การลบรอยสักเป็นเรือ่ งทีย่ งุ ยากมาก
ประสบการณและความชำนาญ (skill levels)
ของผูท ำการสักเป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีส่ ำคัญ เพราะจะมี
ผลโดยตรงต อ รอยสั ก ที ่ ป ระณี ต และตรงตามความ
ตองการ และถึงแมวา ผลการสักจะเป็นทีพ่ งึ พอใจใน
ระยะแรก แตตอ มาลวดลายอาจจางลง หรือเลอะเลือน
เนื่องจากการนำสีผานเขาสูผิวหนังลึกเกินไป สีจึง
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แพรกระจายจากจุดนั้น ทำใหไดภาพที่ไมคมชัดตาม
ตองการ (pigments may migrate beyond the original
sites, resulting in a blurred appearance)
อี ก สาเหตุ ห นึ ่ ง ของความไม พ ึ ง พอใจก็ ค ื อ
เมื่อเวลาผานไป รางกายของคนเรายอมมีการเปลี่ยน
แปลง รวมทัง้ แฟชัน่ ก็เปลีย่ นไปดวย ดังนัน้ เมือ่ สักเสร็จ
ใหม ๆ อาจพอใจกับลวดลายทีเ่ กิดขึน้ แตเมือ่ เวลาผาน
ไปสีผวิ เปลีย่ นไป ความกระชับ เตงตึงของผิวหนังลดลง
ผิวหยอนคลอยยอมทำใหรอยสักที่มีอยูเปลี่ยนแปลง
ไปได รวมทัง้ กระแสความนิยมแฟชัน่ ทีเ่ ปลีย่ นไปอยาง
รวดเร็ว ยอมทำใหรอยสักทีค่ งอยูอ ยางถาวรแสดงถึง
ความลาสมัย สิ่งเหลานี้เป็นที่มาของความตองการ
ลบรอยสัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุงยากซับซอน คาใชจายสูง
และแทบจะเป็นไปไมไดเลยที่จะไมเกิดรอยแผลเป็น
กระบวนการลบรอยสักทำไดหลายวิธี เชน
laser treatments , abrasion, scarification และ surgery
แตบางรายนิยมที่จะสักลวดลายใหมเพื่อปิดทับรอย
สักเดิม
Laser treatments วิธนี ส้ี ามารถชวยใหรอยสัก
มีสีออนลง (lighten tattoos) แตตองทำหลายครั้งอาจ
เป็นสัปดาหหรือเป็นเดือน และมีขอ มูลวาหลายรายเกิด
การแพเมื่อทำ laser treatments ซึ่งอาจเกิดจาก laser
ไปกระตุน ใหสารใน Tattoo ink เกิดเป็น allergic substance
Dermabrasion เป็นการขัดผิวออกดวย wire
brush หรือ diamond fraise (a type of sanding disc) วิธี
นี้มีโอกาสเกิดแผลเป็นได
Salabrasion เป็นการใช salt solution เพือ่ กำจัด
สี (pigment) บางครัง้ ใชรว มกับ dermabrasion
Scarification เป็นการใช acid solution เพือ่ ลบ
รอยสัก แตมกั จะกอใหเกิดแผลเป็น
Surgical removal เป็นการผาตัดแตงผิวเพื่อ
กำจัดรอยสัก สำหรับรอยสักทีม่ บี ริเวณกวางอาจตอง
ผาตัดหลายครั้ง
Camouflaging เป็นการสักทับรอยเดิมหรือ
ปกปิดรอยสักเดิมดวยสีที่กลมกลืนกับสีผิว (cover a
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tattoo with skin-toned pigments) อยางไรก็ตามสีผวิ
บริเวณนัน้ จะแลดูไมเป็นธรรมชาติ เพราะ pigments in
tattoo ink ไมมี skin's natural translucence
3. การกอใหเกิดการแพ (Allergic reaction)
ถึงแมวาจะมีรายงานการแพจากการสักคอนขางนอย
แตหากเกิดขึน้ การแกไขจะทำไดยาก เพราะการกำจัด
สีจากรอยสักเป็นเรื่องยากมาก บางครั้งผูที่เกิดการแพ
ตองทนทุกขทรมานอยูน านนับปี
4. Granulomas เป็นการ form nodules รอบ ๆ
ผิวบริเวณรอยสัก
5. Keloid formation ผูท ม่ี แี นวโนมจะเกิด
keloid ไดงา ย พึงตระหนักไวเสมอวาการสักมีความเสีย่ ง
ตอการเกิด keloid ( keloid formation from a tattoo)
keloid สามารถกอตัวไดเมือ่ ผิวหนังถูกรบกวน ( injure
or traumatize skin) แพทยผิวหนังมีความเห็นวา
การสักหรือ micropigmentation เป็นรูปแบบหนึง่ ของ
trauma รวมทัง้ การลบรอยสักก็เป็นสาเหตุของการเกิด
keloid ไดเชนกัน
6. MRI complication มีรายงานวาผูที่มีรอย
สัก หากผานกระบวนการ magnetic resonance imaging
(MRI) อาจเกิดการบวมหรือรอยไหม (swelling or
burning) บริเวณรอยสักได ซึง่ สาเหตุของอาการเหลานี้
ยังไมทราบแนชดั มีเพียงขอสันนิษฐานวานาจะเกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าของโลหะหนัก (metallic component in some
pigments) จากสีในรอยสัก
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผูที่มีรอยสักและ
มีความจำเป็นจะตองใช MRI ควรแจงตอเจาหนาที่
(radiologist or technician) เพือ่ จะไดหลีกเลีย่ งอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น
จาก U.S. FDA Talk Paper ซึง่ เผยแพรเมือ่ 2
กรกฎาคม 2547 ไดเตือนประชาชนวามีรายงานอาการ
ไมพงึ ประสงคจากการใช Ink shades of the Premier
Pigment brand of permanent makeup ink ทีผ่ ลิตโดย
Premeir Products ซึ่งทางการอยูระหวางสืบคนหา
สาเหตุของปัญหานี้ ขณะเดียวกันก็ไดเผยแพร่รายละ-
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เอียดของเฉดสีตา ง ๆ ทีพ่ บปัญหาใหผสู นใจตรวจสอบ
รายละเอียดไดท่ี http://www.cfsan.fda.gov/~dms/costat2.html ซึง่ กลุม ควบคุมเครือ่ งสำอาง สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา จะไดใชขอมูลนี้เพื่อการกำกับ
ดูแลเครื่องสำอางในประเทศไทยตอไป
จากขอมูลขางตนสามารถเปรียบเทียบไดโดย
ง า ยว า การแต ง สี ผ ิ ว กายแบบชั ่ ว คราวนั ้ น มี ค วาม
ปลอดภั ย กว า การสั ก หรื อ การแต ง สี แ บบถาวรมาก
แตสำหรับผูที่ยังคงสนใจจะแตงสีผิวกายอยางถาวรพึง
ตระหนักถึงความเสีย่ งในประเด็นตาง ๆ อยางรอบคอบ
ประกอบการตัดสินใจใหดี เพราะการสักอาจกอใหเกิด
อาการไมพงึ ประสงคได ตัง้ แตการแพสซี ง่ึ เป็นเรือ่ ง
ทีป่ อ้ งกันไดยากเพราะเป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคล การติด
เชื้อ การเกิดแผลเป็น ไปจนถึงการลบรอยสัก อีกทั้ง
การแกไขปัญหาเหลานีเ้ ป็นเรือ่ งยุง ยาก ซับซอนและมี
คาใชจา ยสูงมาก
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Amlodipine :
first report of hyperpigmentation
มีรายงานการเกิดภาวะ cutaneous hyperpigmentation 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
แขนและพบการเกิด slate grey discolouration ทีร่ มิ ฝีปาก เมือ่ หยุดใชยา 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 สัปดาหแลวเกิดการติดเชือ้ herpes
zoster ซึง่ คาดวาอาจเกิดจากการกดระบบภูมคิ มุ กันของ
arsenic trioxide
ผูป ว่ ยทัง้ 2 รายนัน้ รายแรกเป็นผูห ญิงอายุ 64
ปีใชยา arsenic trioxide มาเป็นเวลา 7 สัปดาหแลวเกิดผืน่
erythematous rash เมื่อมีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
พบว่าระดับ WBC, granulocyte, lymphocyte, monocyte
และ eosinophil เพิม่ ขึน้ ซึง่ แพทยวนิ จิ ฉัยวาเป็น herpes
zoster เมือ่ ใหการรักษาดวย famciclovir อาการหายไป
ภายใน 2 สัปดาห
ผูป่วยอีกรายเป็นเพศชายอายุ 61 ปี เมื่อใชยา
arsenic trioxide ไปประมาณ 2 สัปดาห มีผน่ื และปวด
บริเวณไหล มีระดับ WBC, lymphocyte, eosinophil
และ basophil สูงขึ้น มีตุม vesicle แพทยวินิจฉัยวาเป็น
herpes zoster เมือ่ ไดรบั ยา famciclovir อาการก็หายไป
* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ผูป ว่ ยทัง้ 2 ราย ใชยา arsenic trioxideจนจบแผนการรักษา
และไมมีการกลับเป็นใหมของภาวะติดเชื้อดังกล่าว
Codeine phosphate :
first report of hypersensitivity syndrome
มีรายงานผูป ว่ ยชายอายุ 19 ปี ซึง่ ใชยา 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 นอกจากนีก้ ารตรวจ bone marrow
aspiration พบความผิดปกติของ megakarycyte plateletassociated IgG-antibodies ในซีรัม ซึ่งความผิดปกติ
ทัง้ หมดทีพ่ บนีเ้ ป็นภาวะ hypersensitivity และไมเคยมี
การรายงานมาก่อน เมื่อผูป่วยไดรับการรักษาอาการ
ดวยยา steroid ความผิดปกติหายไปภายใน 40 วัน
และสามารถออกจากโรงพยาบาลได
Infliximab :
first report of Legionella pneumonia in an elderly
patient
มีรายงานผูป ว่ ยหญิงอายุ 73 ปี ซึง่ ใชยา infliximab
ในขนาด 150 มิลลิกรัม ทุก ๆ 8 สัปดาห รวมกับยา
predimizolone และ methotrexate โดยเมื่อใชยาไป
ประมาณ 1 ปี พบวาผูป ว่ ยเกิดอาการไอ มีไขสงู ปากแหง
มีเสียงในปอดดานซาย พบว่าระดับของ WBC ในเลือด
สูงและตรวจ culture พบเชือ้ Legionella pneumophilia
ซึง่ คาดวายา Infliximab อาจไปลดการทำงานของ alveolar
macrophages จึงทำใหเกิดการติดเชื้อดังกลาว
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Olanzapine :
first report of leucocytotic vasculitis in an elderly
patient
มีรายงานผูป ว่ ยหญิงอายุ 82 ปีใชยา olanzapine
ในการรักษาภาวะ delirium with agitation เป็นเวลา 8
วัน แลวเกิดความผิดปกติของผิวหนัง คือมีผื่นแพ
erythema
ผูป ว่ ยไดรบั ยา olanzapine รวมกับยา warfarin
เมื ่ อ เกิ ด อาการแล้ ว ผู  ป ่ ว ยหยุ ด ยาและอาการหายไป
แตเมือ่ ทดลองใหยาอีกครัง้ ภาวะผืน่ แพ erythema กลับ
มาใหม แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นยาอื่น ผู้ป่วยไม่มีอาการดัง
กล่าวกลับมาเป็นอีก
Paclitaxel :
first report of Steven-Johnson Syndrome
ผูป ว่ ยชายอายุ 53 ปี ไดรบั ยา carboplatin และ
paclitaxel เมื่อใช้ยาในวันที่ 3 ซึ่งเป็น dose ที่ 2 ของ
การให paclitaxel ผูป ว่ ยเกิดอาการ skin eruption, มีไข,
conjunctival และ genital mucosal erosion ซึ่งเป็น
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อาการของ Steven-Johnson Syndrome เมื่อไดรับการ
รักษา ผูป ว่ ยอาการดีขน้ึ และเปลีย่ นมาใชยา carboplatin
รวมกับ irinotecan แทน
Rofecoxib :
first report of a lichenoid drug eruption in an elderly
patient
ผูป่วยหญิงอายุ 73 ปี ไดรับยา rofecoxib ใน
ขนาด 25 mg ตอวัน เป็นเวลา 6 เดือน แลวเกิดอาการ
ผืน่ แพแบบ lichenoid drug eruption โดยมีผน่ื papules
บริเวณรอบดวงตาและตามรางกาย เมื่อหยุดยา rofecoxib แล้วอาการหายไปและเมือ่ ประเมินความสัมพันธ
โดยใช Naranjo algorithym ไดเกณฑ probable ทัง้ นีย้ งั
ไมเคยมีรายงานอาการดังกล่าวจากการใช Cox-2 inhibitor มาก่อน
เอกสารอางอิง
1. Reactions Weekly No. 1008 (3 July 2004)
2. Reactions Weekly No. 1011 (24 July 2004)
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Anaphylactic shock เป็นอาการไม่พงึ ประสงค์
ที่จัดอยู่ในกลุ่มร้ายแรง (serious) ซึ่งจำเป็นต้องให้การ
รักษาแบบช่วยชีวิต (life-threatening) ถือเป็นปฏิกิริยา
ภูมแิ พ้ทร่ี นุ แรง โดยทัว่ ไปเกิดจาก lgE mediated reaction1
(ปฏิกริ ยิ า type 1 ของ Gell และ Coombs) เกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วเป็นนาทีหรือชั่วโมงภายหลังปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนกับแอนติบอดี ซึง่ จะหลัง่ chemical mediator
ไปออกฤทธิ์ตามอวัยวะต่าง ๆ ภาวะนี้อาจรุนแรงจน
เสียชีวติ ได้ อาการแสดงอาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
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1. ปฏิกริ ยิ าเฉพาะที่ เช่นเกิดลมพิษขึน้ ตรงบริเวณทีฉ่ ดี แอนติเจน หรือปากบวมหลังได้รบั ยา
2. ปฏิกริ ยิ าทัว่ ร่างกาย เป็นผลจากหลอดเลือด
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ทำให้เนือ้ เยือ่ รอบหลอดเลือดนัน้
บวมและปริมาณของพลาสมาในระบบไหลเวียนลดลง)
และกล้ามเนื้อเรียบหดเกร็ง (ทำให้หลอดลมหดเกร็ง
ลำไส้บบี ตัว) อาการมักเกิดขึน้ ภายใน 30 นาที ภายหลัง
เริ่มมีปฏิกิริยา ซึ่งอาจแบ่งอาการแสดงตามระบบของ
ร่างกายได้ ดังนี้
สาเหตุหากเกิดจากยา พบ
ระบบของร่างกาย
อาการและอาการแสดง
ว่ายาปฏิชีวนะกลุ่ม Penicillin
เป็นยากลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
อ่อนเพลีย รูส้ กึ ไม่สบาย
1. ทัว่ ไป (อาการนำ)
มากทีส่ ดุ
ลมพิษ ผืน่ แดง
2. ผิวหนัง
ตาบวม จมูกคัด คันจมูก angioedema ผิวแดง
3. เยื่อเมือก
ยาปฏิชวี นะ2 (antibiotics)
และ/หรือซีด อาการเขียว
หมายถึง สารเคมี หรือยาทีส่ กัด
จาม น้ำมูกไหล หายใจลำบาก
4. ระบบการหายใจ
จากจุ ล ชี พ (แบคที เ รี ย , รา
กล่องเสียงบวม เสียงแหบ ลิน้ บวม
ทางเดินหายใจช่วงบน
Actinomycetes) ที ่ ม ี ผ ลใน
stridor (เสียงแหบระหว่างหายใจ)
การยับยัง้ การเจริญเติบโตหรือ
หายใจลำบาก ถุงลมโป่งพอง อากาศค้างในปอด
ทางเดินหายใจช่วงล่าง
ทำลายจุลชีพชนิดอื่น ซึ่งสาอาการหอบหืด และเสมหะมาก
มารถจำแนกตามแหล่งทีม่ าได้
บีบรัดตัวมากขึน้ อาเจียน กลืนลำบาก คลืน่ ไส้
5. ระบบทางเดินอาหาร
ปวดท้อง รุนแรง ท้องเดิน (บางครัง้ มีเลือดออกร่วมด้วย) 2 ประเภท ดังนี้
หัวใจเต้นเร็ว ใจสัน่ ความดันโลหิตต่ำ (หัวใจหยุดเต้น)
6. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1. ได้ จ ากการสกั ด จาก
coronary insufficiency ร่วมกับการเปลีย่ นแปลงของ
จุลชีพ ตัวอย่างเช่น Penicillin
ST-T wave ของคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
สกัดได้จากเชือ้ รา Penicillium
กังวล ชัก
7. ระบบประสาทส่วนกลาง
notatum, ยา Cephalosporin ได้
จากเชือ้ รา Cephalosporium acremo-nium และยา Chloramphenicol ได้จากเชือ้ Streptomyces venezuelae เป็นต้น
2. ได้จากการสังเคราะห์ เช่นยาในกลุม่ Sulfo-namides และกลุม่ Quinolones เป็นต้น
จากสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้รบั รายงานจากโรงพยาบาล
* กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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และสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย
ระบบ Spontaneous reporting ในปี 25453 (มกราคมธันวาคม 2545) และปี 25464 (มกราคม-ธันวาคม 2546)
พบว่ายากลุม่ general antiinfectives for systemic use เป็น
กลุ่มยาที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด
(53.92% ในปี 2545 และ 54.90% ในปี 2546) และ ยาใน
กลุ่ม systemic antibiotics มีรายงานมากกว่า systemic
chemotherapeutics ในอัตราส่วนประมาณ 6:2
มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ที่เกิดจากความเข้าใจ
ผิดเกีย่ วกับสรรพคุณของยา จนทำให้เกือบเสียชีวติ ดังนี้
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 77 ปี อาชีพแม่บา้ น ถูกส่งตัวมา
จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จากใบส่งตัวระบุว่า
หมดสติกอ่ นมาโรงพยาบาลประมาณ 30 นาที ผูป้ ว่ ยไม่มี
โรคประจำตัว ญาติให้ประวัติว่าก่อนมาโรงพยาบาล
ประมาณ 30 นาที ผู้ป่วยกินยาแก้อักเสบ (ปกติเคยกิน
ไม่มปี ญ
ั หา) ต่อมาคันตามตัว บ่นแน่น แล้วหมดสติไป
PE : E1V1M5, pupil 2 mm RTLB คลำ pulse
ไม่ได้ RR 20 ครัง้ /นาที HR 72 ครัง้ /นาที Lung : clear,
no wheezing, CVS : regular, abd : soft ขณะตรวจร่างกาย
เมือ่ ให้ IV. ผูป้ ว่ ยมีอาการชักทัง้ ตัว HR เปลีย่ นจาก 72
เป็น 180 ครัง้ /นาที ได้ใส่ ET-tube
การรักษาทีไ่ ด้ให้ไว้แล้ว Diazepem 10 mg. IV.,
Dexa 4 mg. IV., 0.9% NaCl IV. load 300 cc. BP 90/60
ได้ให้ตอ่ ด้วยอัตรา 120 cc./min, Dopamine 2:1,5 microdrip/min ขณะสังเกตการณ์พบ HR drop เป็นช่วง ๆ R/O
anaphylactic shock with seizure DDX cardiogenic shock
จากการสอบถามตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเล่าให้ฟังว่า
มีอาการปวดกล้ามเนื้อที่ขา จึงได้นำยาที่มีอยู่ที่บ้านซึ่ง
เป็นยาแคปซูลสีเขียวอ่อน โดยลูกได้บอกกับผู้ป่วยว่า
เป็นยาแก้อกั เสบ และผูป้ ว่ ยมีความเข้าใจว่าสามารถรักษา
อาการปวดกล้ามเนือ้ ทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้ จึงรับประทาน 1 แคปซูล
หลังจากนัน้ ไม่ถงึ 10 นาที มีอาการจามติดต่อกันประมาณ
20 ครัง้ เริม่ คันทีฝ่ า่ มือและศีรษะ ชาตามลำตัว เหงือ่ ออกมาก
แน่นหน้าอก หมดสติ รูส้ กึ ตัวอีกครัง้ ก็อยูท่ โ่ี รงพยาบาล
ศูนย์แล้ว ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติแพ้ยาหรือสารอื่น ๆ
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มาก่อน แต่ได้ซอ้ื ยา Penicillin G sodium 500,000 unit
เป็นประจำ เพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ แต่ไม่พบ
การแพ้ เมื่อได้ติดต่อกับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยบอกว่านำยาทีร่ บั ประทานมาให้หมอทีโ่ รงพยาบาลชุมชนได้ขอ้ มูลว่ายาแคปซูลคือยา amoxycillin
ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันถัดมา แพทย์สรุปว่า
เกิด anaphylactic shock
นี่เป็นตัวอย่างผู้ป่วยรายหนึ่งในบรรดาผู้ป่วย
หลายรายทีเ่ กิด anaphylactic shock จากการได้รบั ยา ซึง่
อ่านดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทีย่ งั มีการใช้ยากันอยู่ ประเด็นปัญหาในกรณีนค้ี อื ผูป้ ว่ ย
มีความเข้าใจว่ายาปฏิชวี นะ (ได้รบั คำแนะนำว่าเป็นยาแก้
อักเสบ) มีความสามารถแก้อาการอักเสบของกล้ามเนือ้ ได้
คำว่า ยาแก้อักเสบ บ่อยครั้งที่บุคลากรทาง
สาธารณสุข จะใช้เรียกยาในกลุม่ ยาปฏิชวี นะ (antibiotics)
ในการแนะนำการใช้ยาให้กบั ประชาชนทีม่ ารับบริการที่
สถานพยาบาล ซึง่ บางครัง้ ทำให้ผรู้ บั บริการมีความเข้าใจ
ผิดว่ายาสามารถรักษาอาการอักเสบของกล้ามเนือ้ ปัญหานี้
พบมากในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล ซึง่ สามารถหาซือ้ ยาแก้อกั เสบ
(ยาปฏิชวี นะ) ได้งา่ ยจากร้านขายของชำตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ
บ่อยครัง้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการอักเสบกล้ามเนือ้ จากการทำงาน
และมักจะไปซือ้ ยาแก้อกั เสบ (ยาปฏิชวี นะ) มารับประทานเอง โดยคิดว่าสามารถรักษาอาการอักเสบของกล้าม
เนื้อได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ (allergy) ที่รุนแรง
จนอาจเสียชีวติ ได้
จริงอยูท่ บ่ี คุ ลากรทางการแพทย์ทค่ี ลุกคลีกบั ยา
สามารถแยกแยะสรรพคุณระหว่างตัวยา 2 กลุม่ นีไ้ ด้ (ยา
ปฏิชวี นะกับยาแก้กล้ามเนือ้ อักเสบ) แต่ประชาชนทัว่ ไป
ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยามาก และได้รับคำแนะนำว่ายา
ที่ได้รับเป็นยาแก้อักเสบ เมื่อเวลามีอาการอักเสบของ
กล้ามเนื้อก็นำยาปฏิชีวนะที่ได้รับคำแนะนำว่าสามารถ
แก้อาการอักเสบได้มารับประทาน หลังจากรับประทานไป
3-4 ครัง้ อาการอักเสบของกล้ามเนือ้ ก็บรรเทาลงจึงหยุด
ยา เวลาเจ็บปวดกล้ามเนือ้ ก็จะซือ้ มารับประทานอีก (งาน
ของคนชนบทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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ซึง่ ต้องใช้กล้ามเนือ้ ในการทำงาน อาการปวดกล้ามเนือ้
จึงเป็นอาการปกติ ทีเ่ กิดควบคูข่ น้ึ หลังจากเลิกทำงานแล้ว)
ซึง่ คุณสมบัตขิ องยาปฏิชวี นะโดยเฉพาะ Penicillin เป็นยา
ที่มีคุณสมบัตกิ ระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันให้เกิดปฏิกริ ยิ าการ
แพ้ได้สงู
ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะช่วยกันแนะนำ
สรรพคุณของยาปฏิชีวนะเป็นชื่ออื่น (ที่ไม่ใช่ยาแก้
อักเสบ) เช่น ยาต้านเชือ้ ยาฆ่าเชือ้ ยาทำลายเชือ้ หรือชือ่
อืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งความเข้าใจผิดในสรรพ
คุณยา ซึง่ จะช่วยลดการรับประทานยาปฏิชวี นะลง ทำให้
อุบตั กิ ารณ์การแพ้ยาทีร่ นุ แรงลดลงในทีส่ ดุ
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ในระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ.2547
ศู น ย์ ต ิ ด ตามอาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ผ ลิ ต ภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ ย าจากโรงพยาบาลและสถานบริ ก าร
สาธารณสุขต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ 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%) ผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 1,069 คน
(26.37%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 45-60 ปี จำนวน 841
คน (20.74%)
จากจำนวนรายงานทั ้ ง หมด 4,054 ฉบั บ มี
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 7,259 รายการ จากยาที่
สงสัย 4,420 ตัวยา (รายงาน 1 ฉบับอาจมียาทีส่ งสัยและ
อาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้น แบ่งตามระดับ
ความรุนแรงพบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 76.99 มีอาการ
ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์
ส่ ว นใหญ่ ร ้ อ ยละ 63.86 จะหายเป็ น ปกติ โ ดยไม่ ม ี
ร่องรอยเดิม
ในจำนวนนี ้ ม ี ก ลุ ่ ม ยาหลั ก ที ่ พ บอาการไม่
พึงประสงค์มากทีส่ ดุ คือกลุม่ general antiinfectives for
systemic use จำนวน 2,456 รายการ (55.57%) รองลงมา
คือกลุม่ musculo-skeletal system จำนวน 634 รายการ
(14.34%) อันดับสามได้แก่ยาในกลุม่ central nervous system จำนวน 533 รายการ (12.06%) โดยมีรายละเอียด
ของกลุม่ ยาทีส่ งสัย ดังนี้
1. กลุม่ ยา general antiinfectives for systemic use
ได้ ร ั บ รายงานอาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ำนวน 2,456
รายการ โดยเป็นยากลุ่ม systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ 1,714 รายการ (69.79%) รองลงมาคือ
* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ยากลุม่ systemic chemotherapeutics จำนวน 429 ราย
การ (17.47%)
2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ำนวน 634 รายการ
โดยเป็นยากลุ่ม antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากทีส่ ดุ เท่ากับ 543 รายการ (85.65%)
3. กลุ่มยา central nervous system ได้รับ
รายงานอาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ำนวน 533 รายการ
โดยเป็นยากลุม่ analgesics จำนวนมากทีส่ ดุ เท่ากับ 248
รายการ (46.53%) และรองลงมาคือยาในกลุม่ antiepileptics เท่ากับ 130 รายการ (24.39%)
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น
7,259 รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and appendages disorders) เป็นอาการไม่พึงประสงค์ทพ่ี บ
มากทีส่ ดุ เท่ากับ 3,582 รายการ (49.35%) รองลงมาคือ
อาการไม่พงึ ประสงค์ทางระบบทัว่ ไปของร่างกาย (body
as a whole general disorders) จำนวน 973 รายการ (13.40%)
และอันดับสามคือ gastro-intestinal system disorders
จำนวน 466 รายการ (6.42%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ระบบผิวหนัง (skin and appendages disorders) ได้รบั รายงานรวม 3,582 รายการ ในจำนวนนี้
อาการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ rash 964 รายการ, pruritus 496
รายการ และ urticaria 529 รายการ ตามลำดับ
2.ระบบทัว่ ไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 973 รายการ
ในจำนวนนีอ้ าการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ oedema face 164
รายการ, periorbital oedema 108 รายการและ oedema
mouth 103 รายการตามลำดับ
3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal system
disorders) ได้รบั รายงานรวม 466 รายการ ในจำนวนนี้
อาการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ nausea 141 รายการ, vomiting
110 รายการ และ stomatitis 33 รายการ ตามลำดับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2547)
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย ( 1 มกราคม -31 สิงหาคม 2547)
ระบบอวัยวะของร่างกาย
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

Total

จำนวน

ร้อยละ

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

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

Total

จำนวน

ร้อยละ

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

4420

100.00

