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ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ
นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านมาตรฐานยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
เภสัชกร 9 วช.ด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย
นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ด้านความปลอดภัย
ของอาหารและการบริโภคอาหาร
นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.ด้านมาตรฐานอาหาร
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขรวมท้ังผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในท่ีสุดวารสารขาวสารดานยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพฉบับปฐมฤกษของปีน้ีก็ไดโอกาสคลอด
ออกมาทามกลางความเหน็ดเหน่ือยของคณะผูจัดทำ
แตก็มิไดทำใหเน้ือหาในฉบับลดองศาของความ
เขมขนลงแตประการใด สำหรับฉบับนี้เนื้อหา
สาระที่นาสนใจยังคงความหลากหลายเชนเคย
อาทิเชน สรุปขาวขอมูลความปลอดภัยของยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ ต้ังแตเดือนธันวาคม 2546
จนถึงเดือนกุมภาพันธ  2547 ซ่ึงประกอบไปดวย
ขาวความปลอดภัย ฯ ของยา  วัตถุเสพยติด  อาหาร
และเคร่ืองมือแพทย  นอกจากน้ันยังมีประเด็น
รอนของชาว ADR ในชวงที่ผานมา คือเรื่อง
รายงานการเสียชีวิตจากการใชยา Leflunomide
(Arava®) ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงทานผูอานท่ีติดตาม
จดหมายขาว (APR-ALERT) ก็คงจะไดอานกัน
มาบางแลว

สำหรับทานผูอานทานใดท่ีตองการอาน
วารสาร ฯ แบบ On-line ขณะนี้ทานสามารถ
ติดตามไดทาง http://www.fda.moph.go.th/apr
สำหรับทานท่ีตองการรับวารสารฯ โดยผานทาง
e-mail ขอเชิญสมัครเขามาไดโดย download
ใบสมัครจาก website เลยนะคะ

กองบรรณาธิการ
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ราวปลายเดือนมกราคม 2547 ศูนย์ติดตาม
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
รับทราบรายงานข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยท่ีใช้ยา leflu-
nomide (Arava) ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงรายละเอียดสรุป
ได้ว่าจากการติดตามการใช้ยา leflunomide เพื่อรักษา
อาการ pain, inflammation จากภาวะ rheumatism ในผู้ป่วย
3,412 รายต้ังแต่วางจำหน่ายในญ่ีปุ่น เม่ือเดือนกันยายน
2546 พบการเกิดภาวะ interstitial pneumonitis (IP) 18 ราย
ในจำนวนนี้มีผู ้ป่วยเสียชีวิต 7 ราย แพทย์มีความ
เห็นว่าการเสียชีวิตน้ีอาจมีสาเหตุมาจากยา leflunomide
(Arava) ในขณะท่ีบริษัท Aventis Pharma Ltd. เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นได้เรียกร้องขอให้
ทำการฉายรังสี ตรวจสอบปอดของผู้ป่วยท่ีมีภาวะปอด
ผิดปกติหลังจากได้รับยาโดยยังไม่ยืนยันความสัมพันธ์
ของการเกิดโรคปอดกับยาดังกล่าว

ในประเทศไทยยา leflunomide (Arava) จัด
เป็นยาใหม่ซึ่งได้รับทะเบียนแบบไม่มีเงื่อนไขโดยขึ้น
ทะเบียนต้ังแต่ปี 2542 ใน 3 ความแรง คือ 10 mg, 20 mg
และ 100 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมา-
ตอยด์ในผู้ใหญ่ จากฐานข้อมูลของประเทศไทย (จนถึง
ปี 2004) มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาดังกล่าว
37 อาการ (จากรายงานจำนวน 21 ฉบับ) พบอาการที่
เก่ียวข้องกับระบบทางเดินหายใจ 1 ฉบับ ได้แก่ dysp-
nea สำหรับฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลกต้ังแต่ปี 2000-
2004 มีรายงานการเกิด respiratory disorders 98  ราย ได้แก่
pneumonia 78 ราย, pneumonia lobar 2 ราย และ
pneumonitis 18 ราย

นอกจากอาการไม่พึงประสงค์ของระบบทาง
เดินหายใจแล้ว ยา leflunomide ยังอาจสัมพันธ์กับอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอื่น ๆ  ที่สำคัญได้แก่ ความผิด

ปกติของระบบผิวหนัง ระบบเลือด และตับ ดังน้ันแพทย์
จึงควรส่ังจ่ายยาน้ีด้วยความระมัดระวัง โดยมีคำแนะนำ
เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้ยา leflunomide ดังน้ี

1.หลีกเล่ียงการใช้ยาน้ีในผู้ป่วยท่ีมีประวัติเป็น
Intestitial Pneumonitis หรือ Pulmonary fibrosis โดย
เฉพาะผู้ป่วยท่ีเคยมีประวัติ IP จากการใช้ยา methotrexate

2.หากใช้ยาน้ีแล้ว มีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก
ควรหยุดยาและรีบพบแพทย์ทันที

3.ควรมีการฉายภาพรังสีปอดก่อนเร่ิมต้นใช้ยา
น้ีในผู้ป่วยสูงอายุหรือเคยมีประวัติเป็นโรคปอดมาก่อน
และมีการฉายภาพรังสีเป็นระยะในระหว่างท่ีใช้ยาปีละ
1-2 คร้ัง

4.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ควรเป็นผู้แนะนำในการเริ่มใช้ยา

5.ห้ามใช้ยาน้ีในสตรีมีครรภ์และสตรีท่ีให้นม
บุตร รวมทั้งผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง
หรือผู้ท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

6.ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่เคยใช้ยากลุ่ม
DMARDs ที่เป็นพิษต่อตับหรือต่อเลือดมาก่อน

7.การใช้ยาน้ีร่วมกับยา methotrexate ต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังอย่างมาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัด
ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยว
ข้องเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2547 และได้นำเสนอเร่ือง
ดังกล่าวเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาเมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2547 รวมท้ังได้ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็น
จากสมาคมรูมาติสซ่ึมแห่งประเทศไทยซ่ึงมีความเห็นโดย
สรุปสอดคล้องกันว่ารายงานการเสียชีวิตจากภาวะ inter-
stitial pneumonitis (IP) มีความสัมพันธ์กับการใช้ยา
leflunomide และเห็นควรกำหนดมาตรการควบคุม
ความเส่ียงของยาน้ีเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ ดังน้ี*  กองแผนงานและวิชาการ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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1. เห็นควรจัดสถานภาพยาน้ีเป็นยาควบคุมพิเศษ
2.ให้จัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

เร่ืองดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือระมัดระวัง
การส่ังใช้ยาให้มากย่ิงข้ึน

3.ขอความร่วมมือบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่แพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการติด
ตามความปลอดภัยจากการใช้ยานี้อย่างใกล้ชิดโดยมี
การประเมินเป็นระยะ

4.ควรให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประสานกับกลุ่มแพทย์เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
เก่ียวกับยาน้ีในการประชุมวิชาการต่าง ๆ

5.ควรพิจารณาทบทวนข้อมูลท่ีจำเป็นในฉลาก
และเอกสารกำกับยาตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอของสมา-
คมรูมาติสซ่ึมแห่งประเทศไทย และท่ีประชุมคณะอนุ-
กรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น
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สืบเน่ืองจากศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประ-
สงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบรายงานการเกิด
อาการ Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) ท่ีอาจ
สัมพันธ์กับการใช้ยา haloperidol  จึงขอนำเสนอราย-
ละเอียดเกี่ยวกับ NMS เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
อยู่ได้ทราบ และระมัดระวังการใช้ยาที่เป็นสาเหตุให้
เกิด NMS ได้  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

อาการ NMS เร่ิมพบคร้ังแรกเม่ือ 40 ปีมาแล้ว
โดยเป็นอาการที่พบได้น้อยแต่มีความร้ายแรง รายงาน
ฉบับแรกพบอาการดังกล่าวจากการใช้ยา haloperidol
โดย Delay et al หลังจากน้ันก็มีการศึกษาเก่ียวกับ NMS
มากมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส มีการรายงาน
เร่ือยมาจนถึงปี 1980 จำนวนการรายงานได้เพ่ิมมากข้ึน
เป็นร้อยฉบับ

ระบาดวิทยา
NMS เป็นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบได้ท่ัวโลก

จากการใช้ยารักษา neuroleptic จำนวนรายงานการเกิด
ที่แท้จริงนั้นยังไม่แน่นอน การประเมินอุบัติการณ์
ขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ มากมาย ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีมี
ความเส่ียง   จำนวนการส่ังจ่ายยาและวิธีในการประเมินอาการ
อุบัติการณ์โดยเฉลี่ยพบได้ประมาณ 0.2 % (เป็นอุบัติ-
การณ์จากการศึกษาในผู้ป่วยท่ีได้รับยารักษา neuroleptic
หลายชนิดร่วมกัน) อาการน้ีพบได้ท่ัวไปท้ังในเพศชาย
และหญิง  และอาจเกิดข้ึนได้กับคนทุกอายุ

ปัจจัยเส่ียงสำคัญท่ีมีผลต่อการเกิด NMS ได้แก่
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต ผู้ที่มีอาการ catatonia
ผู้ท่ีมีโครงสร้างของสมองส่วนในผิดปกติ (deep brain)
รวมท้ังผู้ท่ีมีอาการดังน้ีเช่น exhaustion, agitation และ
dehydration

ยาที่มีผลทำให้เกิดอาการ NMS ได้แก่ยากลุ่ม
ที ่มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั ้ง dopamine-2 receptor

รวมท้ังยา antipsychotics (typical, atypical), antiemetics
(prochlorperazine), pro-peristatic agents (metoclopra-
mide), anesthetics (droperidol) และ sedative (prome-
thazine)

ส่วนใหญ่พบว่าระดับยาที่ผู้ป่วยที่เกิดอาการ
NMS ได้รับอยู่ในช่วงของการรักษา  การเกิด NMS
ไม่ได้เกิดจากการได้รับยาเกินขนาด อย่างไรก็ตามมี
หลายการศึกษาพบว่าอาจมีภาวะอื่น ๆ ร่วมด้วยดังนี้
ได้รับยาในขนาดสูงหลายชนิดร่วมกัน มีการลดขนาด
ยาลงอย่างรวดเร็ว การได้รับยาฉีดหลายชนิดร่วมกัน
รวมถึงการได้รับยาอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ยา antiparkinson,
lithium ซ่ึงจะมีผลในการเพิ่มหรือลดความเส่ียงในการ
เกิด NMS  ได้

ลักษณะอาการทางคลินิก
การเกิด NMS ส่วนมากพบได้ในเวลาประมาณ

1 สัปดาห์ หากหยุดยาอาการสามารถหายได้ภายใน 7-
10 วัน ส่วนใหญ่อาการจะหายภายใน 1 สัปดาห์ถึง 30
วัน ท้ังน้ีข้ึนกับรูปแบบเภสัชภัณฑ์ท่ีได้รับด้วย

ระยะเวลาในการเกิดอาการ NMS มีความแตก
ต่างกันอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-72 ชั่วโมง
หรือเกิดข้ึนหลังจากหยุดยาแล้วก็ได้ อาการท่ีพบในระยะ
แรก ได้แก่ rigidity, altered mental status แล้วมีอาการ
autonomic change ตามมา ร่วมกับอาการ hyperthermia
อาการเฉพาะเบื้องต้นที่อาจพบได้ ได้แก่ obtundation,
catatonia, tachycardia, tachypnea, labile blood
pressure, dysarthria, dyphagia, diaphoresis, sialorrhea,
incontinence, rigidity, myoclonus, tremors, low grade
fevers, serum creatine kinase elevation, increase AST,
ALT, LDH และ myoglobinuria

หากพบผู้ป่วยเกิดอาการดังกล่าว เภสัชกรควร
รายงานให้แพทย์ร ับทราบแต่ต้น เพื ่อให้แพทย์
พิจารณาว่าจะใช้ยาต่อไปหรือหยุดยา อย่างไรก็ตามหาก
พบอาการดังกล่าว   ไม่จำเป็นจะต้องหยุดยาทันที เพราะ*  กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เม่ือมีอาการดังกล่าวแล้วอาจไม่เกิด NMS เสมอไป  การ
วินิจฉัยการเกิด NMS สามารถสรุปได้ตามข้อสรุปที่ 1
และ 2

การรักษา
ดังที่ทราบกันแล้วว่าอาการ NMS สามารถ

หายได้เอง จึงแนะนำให้รักษาด้วยวิธีท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน
กับสภาพของผู้ป่วย  ระยะเวลา ความรุนแรง และอาการ
ของผู้ป่วย การรักษา NMS ได้แก่ การลดปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ
ท่ีทำให้เกิดอาการ การวินิจฉัยอาการต้ังแต่แรกเร่ิม การ
ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ส่วนการรักษาด้วยยา
และ Electroconvulsive (ECT) ยังมีหลักฐานในการ
รักษาน้อย

วิธีการรักษา ได้แก่ การหยุดใช้ยา neuroleptic
การให้ยาในกลุ่ม benzodiazepines จะช่วยบรรเทา
อาการ catatonia แนะนำให้ใช้ในระยะแรกท่ีเกิดอาการ
การรักษาข้ันต่อไปแนะนำให้ใช้ยา bromocriptine, aman-
tadine หรือ dopamine agonist อ่ืน ๆ ในกรณีที่ผู้ป่วย
เกิดอาการ rigidity และ hyperthermia  ให้ใช้ยา dantro-
lene การรักษาด้วย ECT จะใช้เป็นลำดับสุดท้ายหรือจะ
ใช้ในกรณีที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและเหมาะ
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ catatonia ร่วมด้วย การรักษา
สามารถสรุปได้ตามข้อสรุปท่ี 3

การเกิดโรค
NMS เกิดจากการลดระดับของ dopamine

ในสมองอย่างรวดเร็ว การได้รับยา neuroleptic ท่ีมีกล-
ไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง dopamine-2 receptor ปัจจัย
เส่ียงในการเกิด NMS ข้ึนกับ dose, potency, rate และ
route of administration ของยาในกลุ่ม dopamine anta-
gonist ท่ีผู้ป่วยได้รับ ส่วนยาในกลุ่ม dopamine agonist
จะให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยโรค Parkinson หรือมี
อาการถอนยา dopamine agonist อาจทำให้เกิดอาการ
NMS-like Syndrome ได้

สรุป
ยาในกลุ่ม neuroleptic มีประสิทธิภาพในการ

รักษาอาการทางจิต มีการใช้ยาอย่างแพร่หลายและ
ปลอดภัย  แต่ก็มีความสัมพันธ์กับการเกิด NMS ได้
0.2% ดังน้ันบุคลากรสาธารณสุขควรระมัดระวังในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ

ดังกล่าวและแจ้งให้แพทย์ทราบร่วมกับการบริบาล
ผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา
ข้อสรุปท่ี 1 Diagnostic criteria for definite NMS

- Administration of neuroleptics
- Hyperthermia (>38oC)
- Muscle rigidity
- พบอาการ 5 อย่างจากอาการดังต่อไปน้ี : mental

status change, tremor, tachycardia, incontinence, labile
blood pressure, metabolic acidosis, tachypnea, hypoxia,
CPK elevation, diaphoresis/ sialorrhes leukocytosis

- Exclusion of other central and systemic causes
of hyperthermia
ข้อสรุปท่ี 2 Differential diagnosis of NMS

- Primary brain disorders ; infections, trauma,
tumors, status epilepticus, strokes, idiopathic lethal
catatonia

- Systemic disorders ; infections, heat stroke,
dehydration, toxins, endocrinopathies, drugs, auto-
immune disorders
ข้อสรุปท่ี 3 Specific treatment for NMS

- หยุดยา neuroleptic
- ให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ
- Lorazepam 1-2 mg q 8 hr IM/IV (1-8 mg/d)
- Amantadine 100 mg q 8 hr PO/NG (200-400mg/d)
- Bromocriptine 2.5-5 mg q 8 hr PO/NG (<30 mg/d)
- Dantrolene 1-2.5 mg/kg IV (1 mg/kg q 6 hr)
- Electroconvulsive therapy : 6-10 bilateral treatment

เอกสารอ้างอิง
Adverse Drug Reaction Bulletin USA, August 2001
M. Lynn Crismon and Peter G. Dorson. Schizophrenia in Pharma-
cotherapy 5th ed.2002.p 1234

1.
2.
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ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิดใหม ๆ
ออกวางจำหนายใหผูบริโภคทดลองซื้อไปใชเองมาก
มาย  หน่ึงในน้ันไดแกผลิตภัณฑฟอกสีฟัน  ซ่ึงคนไทยเรา
ยังไมคอยทราบกันดีนักวาผลิตภัณฑกลุมน้ีมีประสิทธิ-
ภาพ และความปลอดภัยเพียงใด  เหมาะกับคนกลุมไหน
มีขอควรระวังในการใชอยางไรบาง   จึงเป็นเร่ืองท่ีควร
สืบคนขอมูลใหถี่ถวนพอสมควรกอนที่จะตัดสินใจ
เลือกซ้ือมาใช  หรือใหคำแนะนำแกบุคคลอ่ืน

คนทั่วไปยอมตองการใหฟันขาวสะอาด เพื่อ
ส่ือถึงสุขภาพฟันท่ีดี  ท้ังท่ีความจริงแลวคนเราไมจำเป็น
ตองมีฟันขาวราวไขมุก   เพราะธรรมชาติของคนแตละ
คนจะมีสีของฟันในเฉดที่แตกตางกันในทำนองเดียว
กับสีผิว   สีของฟันจะมีไดต้ังแตสีเทาออนไปจนถึงสีขาว
แกมเหลือง  (light greyish to yellow shade)   ข้ึนอยูกับ
กรรมพันธุ (hereditary )  การท่ีฟันมีสีเชนน้ัน เน่ืองมาจาก
ผิวช้ันนอกสุดของฟันประกอบดวย translucent layer of
highly ordered hydroxyapatite เรียกวา enamel ซ่ึงเป็น
สวนท่ีแข็งแรงท่ีสุด   สวนช้ันถัดลงไปคือ  dentin  ซ่ึงเป็น
off-white matrix of amorphous calcium phosphate and
collagen that surrounds the blood vessels and nerves
that nourish teeth    สีของฟันท่ีเรารับรูน้ันเกิดจากแสง
ผานทะลุ enamel  และสะทอนโดย dentin ทำใหฟันแล
ดูมีสีขาวเป็นมันแวววาว

เมื่อเวลาผานไปสีของฟันยอมเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมบาง ซ่ึงเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ  เชน

1. Extrinsic stains (external stains)  เป็นคราบ
ที่เกาะอยูที่ผิวนอกของฟัน เชน คราบของชา กาแฟ
หรือคราบบุหร่ี  เป็นตน   การแปรงฟันหรือการทำความ
สะอาดฟันโดยทันตแพทย (professional prophylaxis)
ก็สามารถขจัดคราบเหลานี้ได

2. Intrinsic stains  (internal stains) เป็นคราบ
ท่ีติดอยูในเน้ือฟัน   เชน  กรณีฟันตกกระ (เคลือบฟันเป็น
สีขาวขุนถึงสีน้ำตาล) เนื่องจากในวัยเด็กไดรับฟลูออ-
ไรดมากเกินไป (excessive fluoride)  หรือฟันท่ีมีสีคล้ำ
เนื ่องจากในวัยเด็กไดรับยาปฏิชีวนะ tetracycline
คราบเหลาน้ีไมสามารถกำจัดออกไปไดดวยการแปรงฟัน
หรือขัดฟันโดยทันตแพทย

นอกจากน้ัน  เม่ืออายุมากข้ึน ช้ัน enamel ของ
ฟัน จะบางลง   ทำใหมองเห็นสีของช้ัน dentin ท่ีอยูถัดลง
ไปไดชัดเจนขึ้น  ฟันจึงแลดูเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง
หรือในบางกรณีฟันที่ถูกกระแทก เนื่องจากอุบัติเหตุ
เสนประสาทที่มาเลี้ยงฟันซี่นั้นตายไป  เนื้อฟันชั้นใน
(dentin) จะเปล่ียนสี  จึงมองเห็นวาฟันมีสีคล้ำ กรณีนี้
ตองแกไขโดยทันตแพทยจะรักษารากฟัน  และปรับ
แตงสีของฟันให้แลดูเป็นปกติ

ผลิตภัณฑท่ีชวยใหฟันแลดูขาวข้ึนน้ันสามารถ
แบงตามกลไกการออกฤทธ์ิไดเป็น  2  กลุม  ไดแก

1. Surface whiteners  เป็นผลิตภัณฑที่ขจัด
คราบบนผิวฟันเทาน้ัน ไมสามารถไปมีผลตอคราบท่ีฝัง
ลึกอยูในเนื้อฟัน  การแปรงฟันดวยยาสีฟันทั่วไปก็
สามารถขจัดคราบบนผิวฟัน (remove surface stains)
ไดบาง สวนยาสีฟันท่ีเนนวาเป็น whitening toothpaste
มักจะมีสวนผสมของผงขัดท่ีละเอียดเป็นพิเศษ (super-
fine abrasives) เพ่ิมประสิทธิภาพในการขัด  ขจัดคราบ
ที่ผิวฟัน เมื่อใชแลวฟันจะสะอาดเป็นเงางาม  และ
สะทอนแสงไดมากกวาปกติ   จึงแลดูเหมือนฟันขาวข้ึน
ท้ังท่ีความจริงสีของฟันยังคงเดิม

2. Bleaches เป็นผลิตภัณฑท่ีฟอกสีของเน้ือฟัน
โดยมีสารออกฤทธ์ิ  คือ  Hydrogen peroxide หรือ Carba-
mide peroxide  ซึ่งจะแตกตัวออกเป็นโมเลกุลของ
oxygen free radicals และน้ำ oxygen free radicals เหลา
น้ีจะแทรกซึมเขาไปในสวน enamel และ dentin  ของฟัน

*  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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แล้วไปเปล่ียนแปลงโครงสรางของคราบ (stains mole-
cules) โดยเปล่ียนสีของคราบจากสี  yellow brown ไปเป็น
clear color    เม่ือคราบเหลาน้ีถูกเปล่ียนแปลงใหใสข้ึน
ฟันจึงแลดูสวางข้ึน (lighter and brighter)   โดยท่ีคราบยัง
มิไดถูกกำจัดออกไป   และโครงสรางของฟันก็มิไดเกิด
ความเสียหายแตอยางใด  สวนอาการขางเคียงท่ีอาจเกิด
ขึ้น เชน อาการเสียวฟัน (sensitivity) และระคายเคือง
เน้ือเย่ือในชองปาก (solf tissue irritation) อาจเกิดข้ึนบาง
ขณะใชน้ำยาฟอกสีฟัน  แตจะมีอาการเพียงชั่วคราว
เทานั้น  สวนใหญเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกสีฟัน
แลวอาการเหลานี้จะหายไปไดเอง

การฟอกสีฟันดวยสาร Hydrogen peroxide น้ี
ยังสามารถแบงออกไดเป็น  2 ลักษณะ   คือ

1.การฟอกสีฟันภายใตการดูแลของทันต-
แพทย  ซ่ึงจะแบงยอยออกไดเป็น  2  แบบ  ไดแก

1.1 Chair-side bleaching    เป็นการฟอก
สีฟันที่คลินิก  โดยทันตแพทยจะตรวจวินิจฉัยและใช
bleaching agent  ท่ีมีความเขมขนสูง เชน  35 % Hydro-
gen peroxide  บรรจุในถาดครอบฟัน (custom-fitted
mouthguard) ซึ่งทันตแพทยสั่งทำเฉพาะสำหรับลูกคา
แตละราย  เพ่ือใหครอบฟันไดพอดี (fit the teeth pre-
cisely)    บางคร้ังอาจใช  special light รวมดวย เพ่ือชวย
เรงปฏิกิริยาการฟอกสีฟัน  พรอมทั้งมีวิธีการปกป้อง
เนื้อเยื่อในชองปากดวย protective gel  หรือ rubber
shield   เพ่ือมิใหสารเคมีสัมผัสกับเหงือกหรือเย่ือบุใน
ชองปาก  การฟอกสีฟันดวยวิธีนี้จะใชเวลาไมนาน
และผลท่ีไดจะคงอยูราว 1-3 ปี

1.2 Home Bleaching (dentist prescribed)
ทันตแพทยจะตรวจวินิจฉัยวาลูกคามีสุขภาพในชองปาก
เหมาะสมหรือไม   และสมควรใช bleaching agent ท่ี
ความเขมขนเทาใดจึงจะเหมาะสม   จากน้ันจะส่ังทำถาด
ครอบฟันเฉพาะสำหรับลูกคาแตละราย   พรอมท้ังแนะนำ
วิธีใชที่ถูกตองเพื่อใหลูกคานำไปใชเองที่บาน  และ
นัดมารับการตรวจติดตามเป็นระยะ ๆ

การฟอกสีฟันภายใตคำแนะนำของทันต-
แพทยจะไดผลดี  และมีอาการขางเคียงนอยเนื่องจาก
แพทยจะตรวจวินิจฉัยเบ้ืองตนต้ังแตความพรอมของสภาวะใน

ชองปาก  สาเหตุของการท่ีฟันเปล่ียนสีไป วิธีท่ีเหมาะสม
และความเป็นไปไดท่ีจะฟอกสีฟันไดสำเร็จ   มีการติด
ตามความเปลี่ยนแปลงของสีฟัน อาการขางเคียงอัน
ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคาบางราย  รวมทั้ง
ตรวจติดตามปัญหาอ่ืน ๆ ในชองปากพรอมกันไปดวย
อีกท้ังการใชถาดครอบฟันท่ีส่ังทำข้ึนเฉพาะราย จะสวม
ไดพอดีกับฟันของแตละคน สามารถลดปัญหาการ
ที ่ถาดครอบฟันเสียดสีกับเหงือก  หรือปัญหาที ่
bleaching agent  หกลนจากถาดออกมาระคายเคือง
เหงือกและเยื่อบุในชองปาก

2. การฟอกสีฟันดวยตนเอง โดยไมผานการ
ตรวจวินิจฉัยจากทันตแพทย  หรือท่ีเรียกกันงาย ๆ  วา ใช
Over-the-counter bleaching kits  ซ่ึงวางขายท่ัวไป ใหผู
บริโภคเลือกซ้ือไปใชเอง  หลักการฟอกสีฟันจะเป็นไป
ในทำนองเดียวกันกับผลิตภัณฑฟอกสีฟันท่ีทันตแพทย
แนะนำใหนำไปใชท่ีบาน คือ  ใหผิวฟันสัมผัสกับ Hydro-
gen peroxide   แตความเขมขนของสารออกฤทธ์ิจะต่ำ
กวาท่ีทันตแพทยแนะนำใหใช  ผูบริโภคหลายรายนิยม
ฟอกสีฟันดวยวิธีนี้  เพราะคาใชจายต่ำกวาการไปพบ
ทันตแพทยมาก

ปัจจุบันผลิตภัณฑ Over-the-counter bleaching
kits พัฒนาการไปอยางรวดเร็ว มีหลากหลายรูปแบบ
ใหผูบริโภคเลือกใช  โดยเนนที่ความสะดวกสบาย
และใชไดงายข้ึน  อาทิเชน

2.1 Over-the-counter tray-based bleaching
system   ผลิตภัณฑกลุมน้ีจะคลายกับการใชผลิตภัณฑ
ฟอกสีฟันท่ีแนะนำโดยทันตแพทย    แตในสวนของถาด
ครอบฟันจะเป็นชนิดสำเร็จรูป  ซ่ึงอาจสวมไดไมพอดี
กับฟันของผูใชแตละคน   จึงมักเกิดปัญหาถาดครอบฟัน
เสียดสีกับเหงือก   หรือน้ำยาหกลนออกมาระคายเคือง
เหงือกและเยื่อบุในชองปาก

2.2 Over-the-counter whitening strips
จะเป็นแถบบาง ๆ เคลือบดวย peroxide -based white-
ning gel  ใชแปะติดกับผิวฟัน วันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30
นาทีเป็นเวลาติดตอกัน 14 วัน

2.3 Over-the-counter whitening gels
จะเป็น clear ,peroxide-based whitening gels   ใชแปรง
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เล็ก ๆ  ทาเจลน้ีลงบนผิวฟัน  วันละ  2  คร้ัง ติดตอกัน  14  วัน
เนื ่องจากผลิตภัณฑกลุ มนี ้มี Hydrogen

peroxide ในปริมาณที ่ต่ำกวาที ่ทันตแพทยใชมาก
ถึงแมวาจะชวยใหสีของฟันแลดูสวางข้ึนบาง   แตมักจะ
เห็นผลไมชัดเจนเหมือนกับการที่ทันตแพทยตรวจ
วินิจฉัยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสีของฟัน และวาง
แผนการฟอกสีฟันให รวมทั้งไมมีทันตแพทยตรวจ
ติดตามผลการเปลี ่ยนแปลงสีของฟัน  และอาการ
ขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น   เพื่อประกอบการตัดสินใจวา
สมควรใชผลิตภัณฑน้ันตอไปหรือไม อยางไร

นักวิชาการและองคกรเพ่ือสุขภาพสวนใหญมี
ความเห็นสอดคลองกันวา สมควรใหทันตแพทยตรวจ
วินิจฉัยกอนใชผลิตภัณฑฟอกสีฟัน จึงจะปลอดภัยและ
ไดผลดี  เน่ืองจาก

1.การตรวจสภาวะทั่วไปในชองปาก จะชวย
ใหแนใจไดวา มีความผิดปกติภายในชองปากหรือไม
มีฟันผุหรือไม   วัสดุอุดมีการชำรุดแตกราวหรือไม
ถาตรวจพบโรคในชองปาก  ฟันผุ  หรือวัสดุอุดแตกราว
ตองรักษาใหเรียบรอยกอนทำการฟอกสีฟัน

2.การขูดหินปูน  ขัดฟันใหสะอาด  จะชวยให
เห็นสีท่ีแทจริงของฟันในขณะน้ัน

3.การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่ฟันเปลี่ยนสีจะ
นำไปสูวิธีการแกปัญหาท่ีเหมาะสมในแตละกรณี  เชน

3.1 การฟอกสีฟัน (Bleaching)
3.2 การเคลือบฟัน(Veneer) ดวยการกรอ

ผิวเคลือบฟันออกเล็กนอย แลวปิดทับดวยวัสดุอุดสีขาว
จะทำใหฟันมีสีขาวถาวรกวาการฟอกสีฟัน   แตคาใชจาย
จะสูงกวา

3.3 การครอบฟัน (Crown) วิธีนี้ตองกรอ
ผิวเคลือบฟันออกทั้งซี่  แลวทำฟันปลอมครอบทับ
ลงไป   เหมาะสำหรับฟันท่ีแตก บ่ิน และเปล่ียนสี  วิธีน้ีจะ
ชวยปรับแตงใหฟันซ่ีน้ันแลดูเป็นปกติท้ังรูปราง  ขนาด
และสีของฟัน

4.ถาสมควรใชผลิตภัณฑฟอกสีฟัน  ทันต-
แพทยจะอธิบายขั้นตอนวิธีการฟอกสีฟัน  วางแผน
การฟอกสีฟัน  เลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสม  เทียบสี
ของฟันเพื ่อเปรียบเทียบสีกอนและหลังการฟอกสี

และแนะนำวิธีการใช  รวมทั้งขอควรระวังเมื ่อนำ
ผลิตภัณฑฟอกสีฟันกลับไปใชเองท่ีบาน

5.การพิมพปากเพื่อทำถาดใสสารฟอกสีฟัน
ท่ีสวมไดพอดี  เฉพาะสำหรับแตละบุคคล   จะชวยลด
ปัญหาถาดเสียดสีกับเหงือกและน้ำยาหกลนออกมา
ระคายเคืองเหงือก หรือเย่ือบุในชองปาก

6. เม่ือฟอกสีฟันสำเร็จตามตองการแลว   ผลท่ี
ไดรับจะไมคงอยูถาวรตลอดไป เพราะเมื่อใดที่มีปัจจัย
ที่ทำใหฟันเปลี่ยนสีเขามาเกี่ยวของ  ฟันก็จะคอย ๆ
เปลี่ยนสีไปอีก  และอาจตองฟอกสีฟันซ้ำ  ดังนั้น
การดูแลรักษาสุขภาพในชองปากจึงเป็นสิ ่งจำเป็น
การรักษาความสะอาดในชองปากอยางสม่ำเสมอ
ทั้งการแปรงฟันและใชไหมขัดฟัน ไปพบทันตแพทย
เพื่อตรวจสุขภาพในชองปากอยางสม่ำเสมอ ใหทันต-
แพทยทำความสะอาดและขัดฟันเป็นประจำ จะชวย
ถนอมฟันท่ีฟอกสีไวใหแลดูดีตอไปอีกนาน   และหาก
มีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึนใหปรึกษาทันตแพทยทันที

เนื่องจากกลไกการฟอกสีฟัน   ใชหลักการที่
oxygen free radicals   ไปเปล่ียนสีของคราบในเน้ือฟัน
ทำใหฟันแลดูขาวข้ึน  สารออกฤทธ์ิท่ีนิยมใช  จึงไดแก
สารที่แตกตัวให peroxide  เชน  Hydrogen peroxide,
Carbamide peroxide,   Zinc peroxide  หรือ Urea
peroxide   ซึ่งการกำกับดูแลผลิตภัณฑที่มีสวนผสม
ของสารกลุมนี้ในแตละประเทศ คอนขางแตกตางกัน
สวนใหญมีการกำหนดรายละเอียดไวชัดเจนเฉพาะใน
ผลิตภัณฑประเภทยา  แตยังไมมีการกำหนดรูปแบบ
หรือเง่ือนไขในการใชอยางชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑฟอก
สีฟันชนิดที่ผูบริโภคเลือกซื้อใชเอง โดยไมตองผาน
การตรวจวินิจฉัย หรือภายใตคำแนะนำของทันตแพทย
ขอมูลท่ีสืบคนพบในขณะน้ี   ไดแก

1. สหภาพยุโรป
Hydrogen peroxide  ที่ผลิตขึ้นสวนใหญนำ

ไปใชในกระบวนการผลิตสารเคมีและฟอกสี   cellulose
pulp and textiles   มีเพียงปริมาณเล็กนอยเทานั้น
ที ่นำมาใชในผลิตภัณฑเพื ่อสุขภาพ  เชน  disin-
fection of eye contact lenses,disinfection of wounds
and mouth washing  นอกจากนั้นมีการใช Hydrogen





peroxide และ Carbamide peroxide ใน hair bleaching, oral antiseptics, dentifrices, oxidation of permanent waves,
hair relaxer,ear drops, crank sores and tooth bleaching

ผลิตภัณฑที ่มีสวนผสมของ Hydrogen peroxide  และมีวัตถุประสงคเพื ่อใชเป็นเครื ่องสำอาง
จะตองปฏิบัติตามขอกำหนดใน  DIRECTIVE 76/768/EEC  ANNEX III  PART I  ลำดับท่ี 12  ดังน้ี
List of substances which cosmetic products must not contain except subject to restrictions and conditions laid down

Condition of use and warnings which must be printed on the label
( a) -contains hydrogen peroxide / avoid contact with eyes/rinse eyes immediately if product comes into contact with them/wear
suitable gloves
(b ) (c ) - contains hydrogen peroxide / avoid contact with eyes/rinse eyes immediately if product comes into contact with them

Field of application
and/or use

 Maximum concentration in the
 finished cosmetic products

Hydrogen peroxide, and other
compounds or mixtures that release
hydrogen peroxide,including
carbamide peroxide and zinc
peroxide

(a) Hair- care preparations

(b) Skin-care preparations
(c) Nail hardening preparations
(d) Oral hygiene products

12% H2O2(40 volumes )
present or released
4% of H2O2present or released
2% of H2O2present or released
0.1% of H2O2present or released

12

ในช่วง 3-4 ปีที่ผานมา  มีการนำเสนอขอคิด
เห็นตาง ๆ  เก่ียวกับผลิตภัณฑฟอกสีฟันเขาสู Scientific
Committee on Cosmetic Products and Non-Food
Products intended for Consumers ( SCCNFP )    ซ่ึงเป็น
scientific advisory body to the European Commission
in matters of consumer protection  มีประเด็นหลัก ๆ
คือขอใหปรับปรุงขอกำหนดเกี่ยวกับความเขมขนของ
Hydrogen peroxide  ที่ใชในเครื่องสำอางที่ใชในชอง
ปากและเสนอใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑฟอก
สีฟัน (tooth whitening products) ที่มีสวนผสมของ
Hydrogen peroxide อยางชัดเจน เมื่อ SCCNFP ได
พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2542, วันที่ 23 มิถุนายน 2542 และครั้งลาสุดคือวันที่
17 กันยายน 2545  ที่ประชุมมีความเห็นวาขอกำหนด
เกี ่ยวกับ Hydrogen peroxide ที ่ม ีอยู  เด ิมยังคงมี
ความเหมาะสม  คือ ปริมาณสูงสุดของ Hydrogen peroxide
ที่ใชเป็นสวนผสมของเครื่องสำอางในชองปาก (Oral

Hygiene Products ) ตองไมเกิน 0.1 %   สวนผลิตภัณฑ
ฟอกสีฟันท่ีมี Hydrogen peroxide  ต้ังแต 0.1 - 6.0%  จะมี
ความปลอดภัย เม่ือใชภายใตคำแนะนำของทันตแพทย
เทานั้น

2. สหรัฐอเมริกา
US FDA อนุญาตใหใช Hydrogen peroxide

และ Carbamide peroxide เป็น oral antiseptic agents
ตั้งแตปี ค.ศ.1988   โดยผลิตภัณฑที่ประกอบดวย
Hydrogen peroxide 1.5 - 3% และ Carbamide peroxide
10-15% จัดอยูใน Category I   ซ่ึงเป็นสารกลุมท่ียอมรับ
กันทั่วไปวาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให
สารท้ัง 2 ชนิดน้ีมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือ  debriding/
oral wound cleansing  และ  antiseptic     โดยมิไดมีขอ
กำหนดเก่ียวกับการใชในลักษณะเป็น  tooth whitening
products  โดยเฉพาะ

3. ประเทศแคนาดา
Health Canada  ไดกำหนดรายชื่อสารที่อาจ
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ใชเป็นสวนผสมในเคร่ืองสำอางไดโดยมีเง่ือนไขพิเศษ
ใน Cosmetic Notification System Hot List  เชน
สารท่ีแตกตัวให peroxide  ไดแก Hydrogen peroxide
และ Urea peroxide   โดยระบุรายละเอียดไว  ดังน้ี

3.1 Hydrogen peroxide
ไมอนุญาตใหใช Hydrogen peroxide

ในยาสีฟัน  น้ำยาบวนปาก  หรือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการใชในชองปากตอเน่ืองกันเป็นเวลานาน
(long term use in the oral cavity)  แตอาจใชเป็น tooth
bleaching agent ไดถามีขอมูลดานความปลอดภัย
(safety data) สนับสนุนเพียงพอ  และใหใชไดท่ีความ
เขมขนไมเกิน 3% (concentration limited to 3%)
พรอมท้ังมีคำเตือนท่ีฉลากวา หามใชติดตอกันนานเกิน
14  วัน ยกเวนทันตแพทยส่ัง (unless under the super-
vision of a dentist)

3.2 Urea peroxide
ไมอนุญาตใหใช Urea peroxide ในยาสีฟัน

น้ำยาบวนปาก หรือวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชในชองปากตอเน่ืองกันเป็นเวลานาน ( long term
use in the oral cavity) แตอาจใชเป็น tooth bleaching
agent ได   ถามีขอมูลดานความปลอดภัย (safety data)
สนับสนุนเพียงพอ และใหใชไดที่ความเขมขนไมเกิน

10% (concentration limited to 10%)  พรอมทั้งมี
คำเตือนที่ฉลากวา หามใชติดตอกันนานเกิน  14  วัน
ยกเวนทันตแพทยส่ัง (unless under the supervision of a
dentist)

4. ประเทศไทย
เครื ่องสำอางในประเทศไทยอยูภายใตการ

กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสำอาง พ.ศ. 2535
ขณะนี้ตามบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช
บัญญัติเคร่ืองสำอาง พ.ศ. 2535  กำหนดใหไฮโดรเจน
เพอรออกไซดเป็นสารควบคุมพิเศษสามารถใชเป็นสวน
ผสมในเคร่ืองสำอางไดตามเง่ือนไขท่ีกำหนด  และตอง
ข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑกอนการผลิตหรือนำเขา  ขณะน้ี
ไฮโดรเจนเพอรออกไซดมีขอกำหนดการใชในเครื่อง
สำอาง ไดเพียง  4  ประเภท  คือ

1. ผลิตภัณฑประเภทน้ำยาบวนปาก
2. ผลิตภัณฑสำหรับเล็บ
3. ผลิตภัณฑประเภทใชกับผิวหนัง
4. ผลิตภัณฑท่ีใชกับเสนผม

ทั้งนี้จะตองแสดงคำเตือนที่ฉลากตามประกาศคณะ
กรรมการเคร่ืองสำอาง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2536  เร่ือง การ
แสดงคำเตือนในฉลากของเคร่ืองสำอางควบคุมพิเศษ

12

ชื่อสารควบคุมพิเศษ ประเภทเครื่องสำอาง อัตราสวนสูงสุดท่ีใหใช เงื่อนไข

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด   รวมท้ัง
เพอรออกไซดชนิดอ่ืน ๆ  ยกเวน
โซเดียมเพอรออกไซด  หรือช่ือท่ี
เรียกเป็นอยางอ่ืน แตมีสูตรโครงสราง
เดียวกันกับโซเดียมเพอรออกไซด
(hydrogen  peroxide  and  other
peroxide  except  sodium
peroxide  or  other name which
have  the  same structural
formula  as sodium peroxide)

1. ผลิตภัณฑประเภทน้ำยาบวนปาก

2. ผลิตภัณฑสำหรับเล็บ

3.ผลิตภัณฑประเภทใชกับผิวหนัง

4. ผลิตภัณฑประเภทใชกับเสนผม

0.5 %  คำนวณในรูป
ไฮโดรเจน  เพอรออกไซด

2.0 %  คำนวณในรูป
ไฮโดรเจน  เพอรออกไซด

4.0 %  คำนวณในรูป
ไฮโดรเจน  เพอรออกไซด

12.0 % คำนวณในรูป
ไฮโดรเจน  เพอรออกไซด

-

-

-

-





เนื่องจากขณะนี้ไดมีการขอนำเขาผลิตภัณฑ
ฟอกสีฟัน ที ่มีสวนผสมของ Hydrogen peroxide
ในปริมาณท่ีต่ำกวาท่ีทันตแพทยใช  โดยมีวัตถุประสงค
ใหผูบริโภคซ้ือไปใชฟอกสีฟันดวยตนเองในลักษณะเป็น
เครื่องสำอาง  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงไดรวบรวมขอมูล   และระดมความคิดเห็นจากนัก
วิชาการและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังองคกรผูบริโภค    รวมกันพิจารณาวาผลิต
ภัณฑฟอกสีฟันนี้สมควรมีการกำกับดูแลอยางไร  จึง
จะเหมาะสม  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจาก
การใชผลิตภัณฑ     และขณะเดียวกันก็ไมเป็นการปิดก้ัน
ภาคธุรกิจซ่ึงมีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว    ซ่ึงเม่ือไดขอ
สรุปทางวิชาการแลว  จะตองผานกระบวนการตาง ๆ
เชน ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการมาตร-
ฐานและทะเบียนเครื่องสำอาง  คณะกรรมการเครื่อง
สำอาง และนำเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ-
สุขเพ่ือลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ใหผูเก่ียวของไดถือปฏิบัติใหถูกตองตาม กฎหมายตอไป

เอกสารอ้างอิง
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การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา (phar-
macovigilance) ภายหลังยาออกสู่ท้องตลาด มีเป้าหมาย
สำคัญประการหนึ่งเพื่อสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงของ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้ได้เร็วที่สุด โดย
เฉพาะอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน (unexpected ADR)
หรือท่ีร้ายแรงแต่เกิดข้ึนในอัตราต่ำ ๆ  (rare ADR) ซ่ึงไม่
สามารถตรวจจับได้จากการศึกษาทางคลินิกก่อนนำยา
ออกจำหน่ายในท้องตลาด ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะได้พิจารณาดำ-
เนินการควบคุมหรือจำกัดความเสี่ยงนั้นได้รวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันวิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ยาที่ใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่ยอม
รับกันท่ัวไป คือวิธี Spontaneous Reporting  จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้นี้มีการนำไปวิเคราะห์สัญญาณ (Signal)
เพื่อบ่งชี้ถึงอาการไม่พึงประสงค์ชนิดใหม่ ๆ ในการนี้
องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความ �Signal� ไว้ว่า
คือ �ข้อมูลที่ได้จากการรายงานความสัมพันธ์ที่เป็นไป
ได้ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาซ่ึงไม่เคยปรากฏ
หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์มาก่อน� โดยปกติแล้วสัญญาณ
ควรมาจากรายงานมากกว่า 1 ฉบับ ท้ังน้ีข้ึนกับความร้าย
แรง (seriousness) ของเหตุการณ์และคุณภาพของข้อมูล
ที่ได้รับ

วิธีการตรวจจับสัญญาณ (Signal Detection)
สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาจาก
รายงานทีละฉบับ สัญญาณที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากราย-
งานที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถบ่งชี้ถึงความ
สัมพันธ์ท่ีเป็นไปได้ ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยา
เรียกว่า �Index case� รายงานฉบับน้ีเม่ือจัดระดับคุณภาพ
ของรายงานมักจะอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 ของเกณฑ์
มาตรฐานการแบ่งระดับคุณภาพของ the Uppsala
Monitoring Center (the UMC) ซึ่งเป็นศูนย์ประสาน-
งานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาของ
องค์การอนามัยโลก (ตารางท่ี 1) สัญญาณท่ีเกิดข้ึนน้ีจะ

ได้รับการสนับสนุนความเช่ือม่ันในความสัมพันธ์ โดย
ข้อมูลรายงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายงานท่ีมีคุณภาพ
รายงานท่ีต่ำกว่า (feasible cases) ตลอดจนความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ตัวอย่างสัญญาณซ่ึงตรวจ
จับโดยวิธีน้ี เช่น กรณีปัญหาตับอักเสบจากการใช้ cassia
siamea tablet (leaf) ในประเทศไทย และตับอักเสบจาก
การใช้ยาลดความอ้วน Slim 10 ของประเทศสิงคโปร์
เป็นต้น

ด้วยข้อจำกัดของวิธีแรกซึ่งไม่เหมาะสมกับ
จำนวนรายงานที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ   ทำให้นักวิชาการ
หลายกลุ่มพยายามที่จะพัฒนาวิธีการสร้างสัญญาณ
อัตโนมัติข้ึน (automated signal generation) โดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
กับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติโดย Baysian
Analysis ข้ึน ตัวอย่างหน่วยงานท่ีพัฒนาการสร้างสัญญาณ
อัตโนมัติ เช่น องค์การอนามัยโลก โดย the Uppsala
Monitoring Center และ Medwatch ขององค์การอาหาร
และยา สหรัฐอเมริกาโดยอาศัย Baysian Analysis ประเทศ
ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ พัฒนาโดยอาศัยการประยุกต์
เทคนิคทางสถิติอ่ืนในการสร้างสัญญาณ (สำหรับประเทศ
ไทยอยู่ในระหว่างศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือ เม่ือประสบ
ความสำเร็จจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป)

เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลที่ได้มาโดยวิธี
Spontaneous Reporting  ซ่ึงมักจะต่ำกว่าความเป็นจริง
ขาดความสมบูรณ์ สัญญาณท่ีได้รับจึงมีความจำเป็นต้อง
มีการยืนยัน ทดสอบ และติดตามผลเพ่ือนำไปสู่การตัดสิน
ใจในเชิงมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งการจะยืนยันผลได้
นอกจากนำไปทดสอบด้วยวิธีการศึกษาวิจัยต่าง ๆ แล้ว
จำนวนรายงานที่เพิ่มขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการยืนยัน
ผลสัญญาณเช่นกัน  ดังนั้นความร่วมมือจากบุคลากร
ทางการแพทย์ในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบ
จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะรายงานท่ีมีคุณภาพดี*  กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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องค์การอนามัยโลกโดย the UMC ได้วิเคราะห์
สัญญาณท่ีตรวจพบและได้ตีพิมพ์ในวารสาร Signal เผย
แพร่แก่ประเทศสมาชิกเป็นประจำทุก 3 เดือน เพ่ือช่วย
กันเฝ้าระวังติดตามในส่วนนี้ รายงานจากประเทศไทย
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสัญญาณโดยเฉพาะอาการทาง
ผิวหนังท่ีรุนแรงจากการใช้ยา Colchicine และยาในกลุ่ม
Nitrate กับการเกิด Stevens Johnson Syndrome, ในปี
2003 รายการที่องค์การอนามัยโลกตรวจจับพบและตี

พิมพ์ในวารสาร Signal ได้แก่รายการตามตารางท่ี 2 ซ่ึง
รายละเอียดจะนำเสนอในโอกาสต่อไป ผู้ท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวข้องกับอาการในตารางท่ี 2 สามารถรายงานผลโดย
ใช้แบบรายงานในวารสารฉบับน้ี และส่งไปยังศูนย์ติด-
ตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายงานท่ีได้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองความปลอดภัย
ด้านยาต่อไป

1. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ
(Minimum Criteria)

รายงานต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลท่ีบ่งช้ีเฉพาะรายงาน (unique indentification) ได้แก่
ชื่อประเทศหรือแหล่งที่ส่งรายงาน

2. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วย (patient) เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก เป็นต้น
3. ข้อมูลรายการยาท่ีสงสัย (suspected drug) อย่างน้อย 1 รายการ
4. ข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug

reaction) อย่างน้อย 1 อาการ

2. เกณฑ์คุณภาพ
(Quality Grading)

แบ่งเป็นระดับดังน้ี
Grade 0 : รายงานมีเพียงข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่

กำหนด
Grade 1 : รายงานมีข้อมูลเพ่ิมเติมจาก grade 0 ในส่วนของวันท่ี

เร่ิมให้การรักษาด้วยยาท่ีสงสัยและยาท่ีใช้ร่วม (date of
treatment) และวันท่ีเร่ิมปรากฏอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา (date of onset of reaction)

Grade 2 : รายงานมีข้อมูลเพ่ิมเติมจาก grade 1 ในส่วนของอาการ
ผิดปกติหรือเหตุผลท่ีต้องใช้ยาดังกล่าว (disorder/rea-
son of treatment) โดยระบุในรูปของ ICD code (in-
ternational classification of disease) ท่ีถูกต้อง และมี
ผลลัพธ์ของอาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน (outcome)
โดยระบุในรูปของ outcome code

Grade 3 : รายงานมีข้อมูลเพ่ิมเติมจาก grade 2 ในส่วนของการทำ
rechallenge โดยผลของการทำ rechallenge เป็นบวก
(positive) ในกรณีที่ผลการทำ  rechallenge เป็นลบ
(negative) จะจัดให้อยู่ใน grade 2

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพรายงาน ADR ขององค์การอนามัยโลกโดย
the Uppsala Monitoring Center
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ตารางท่ี 2 แสดงรายการอาการไม่พึงประสงค์จากวารสาร Signal ขององค์การอนามัยโลก
ประจำปี 2003

รายการยา อาการไม่พึงประสงค์
Alendronic acid
Bisoprolol
Buflomedil
Clomipramine
Candesartan
Etanercept
Extraneal
Gatifloxacin
Glatiramer acetate
Glatiramer
Leflunomide
Linezolid
Midecamycin
Moxifloxacin
Nelfinavir
Nilutamide
Paroxetin
Rosiglitazone
Sirolimus
SSRI
Venlafaxine
Thiazolidinediones
Torasemide
Tretinoin
Quinupristin and dalfopristin
Infliximab, other immunosuppresant monoclonal
antibodies and entanercept
Zidovudine with lamivudine

Synovitis
Epidermal necrolysis
Agranulocytosis
Neonatal side effect, foetal death, abortions
Agranulocytosis
Grangree
Exfoliative dermatitis
Rhabdomyolysis
Hypertension
Laryngisms
Lupus, pancreatitis pericarditis
Renal adverse reactions
Severe skin reactions
Respiratory insufficiency
Hepatotoxicity
Agranulocytosis
Agranulocytosis
Amylase increased and pancreatitis
GI haemorrhage
Gum hyperplasia
Agranulocytosis
Cardiac effect
Agranulocytosis
Granulocytopenia
Gastrointestinal haemorrhage
DIC, TTP, HUS

Hepatotoxicity
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  สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม 2546
ยา
1. Magno-Humphries, Inc. voluntarily recalls on lot
of Dixon�s®, Acetaminophen 325 mg analgesic, 100
tablet bottles (4 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

แจ้งว่าบริษัท Magno-Humphries Inc., Tigard, Oregon
ได้เรียกคืนยา Dixon�s® (paracetamol 325 mg.) lot no.
319687 ซ่ึงเป็นยา over the counter ในขนาดบรรจุ 100
เม็ด จำนวน 504 ขวด เนื่องจากยา paracetamol ใน
แต่ละเม็ดน้ันมีปริมาณ 500 mg ซ่ึงสูงเกินกว่าขนาด 325
mg ท่ีระบุไว้ในฉลากและอาจทำให้ผู้บริโภคมีอาการไม่
พึงประสงค์ท่ีเก่ียวกับตับได้
Ref : http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/magno12_03.

html
2. Hepatic injury associated with beta-interferon
treatment for multiple sclerosis (4 ธันวาคม 2546)
สาธารณสุขแห่งประเทศแคนาดาร่วมกับ 3 บริษัทได้แก่

Biogen Idec Canada, Berlex Canada และ Serono Canada
แจ้งเวียนบุคลากรทางการแพทย์ถึงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ยา beta-interferon ในการรักษาโรค mul-
tiple sclerosis (MS) ภายหลังยาออกสู่ท้องตลาด (post-
marketing) ว่าพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดท่ีเกิดน้อย
(rare case) แต่ร้ายแรงเก่ียวกับตับได้แก่ serious hepatic
injury, autoimmune hepatitis และ hepatic failure ดังน้ันจึงควร
เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้ยาน้ีในผู้ป่วยท่ีมีประวัติเป็น
โรคตับ ด่ืมแอลกอฮอล์ และควรลดขนาดยาหรือหยุดยาเม่ือค่า
alanine aminotransferase (ALT) เพ่ิมสูงกว่าระดับปกติ 5 เท่า
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/

beta-interferon_hpc_e.html

3. Beaufour Ipsen recall Dysport® (Clostridium botu-
linum type A toxin haemagglutinin complex) (4
ธันวาคม 2546)
บริษัท Beaufour Ipsen International-Kuala Lumpur

ประเทศมาเลเซียมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรม-
การอาหารและยาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ Dysport® (Clostridium
botulinum type A toxin haemagglutinin complex) batch
no.524 สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีค่าความคงตัวท่ีต่ำกว่า
มาตรฐานคือ มีค่า potency specification limit at 6 month
stability time point เป็น 372 LD50 units per vial และค่าท่ี 7
month เป็น 397 LD50 units per vial โดยค่ามาตรฐานท่ีควรจะ
เป็นคือ 400-600 LD50 units per vial อายุการเก็บรักษา (shelf
life) 12 เดือน บริษัทได้แจ้งข้อมูลน้ีแก่ผู้จัดจำหน่ายท้ังหมด
เพื่อหยุดการจำหน่ายและเรียกคืนยาใน batch no.524
ดังกล่าวแล้ว
ในส่วนของประเทศไทยน้ัน บริษัทได้เรียกเก็บคืน

batch no.524 จำนวน 180 หลอดต้ังแต่เดือนกรกฎาคม
2546 และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมน้ี
ในประเทศไทยยา  Dysport® (Clostridium bolutinum

type A toxin haemagglutinin complex 500 units per vial) ได้
รับอนุมัติทะเบียนเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2543 ในสถานะยาใหม่
ท่ีมีเง่ือนไข (NC) อยู่ระหว่างการติดตาม SMP อน่ึงจากฐาน
ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของประเทศไทยพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต-
ภัณฑ์น้ี 2 อาการ คือ การเห็นภาพซ้อน (diplopia) จำนวน
1 รายและอาการหนังตาตก (Ptosis) จำนวน 6 ราย
Ref : Information letter from Beaufour Ipsen Interna-

tional,Kuala Lumpur, Malaysia, customer.
helpline@mal.b2i.net* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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4. Recall of Ventolin Inhaler CFC-free salbutamol
100 microgram (as sulfate) pressurised inhaler
metered dose aerosol can (11 ธันวาคม 2546)

TGA ประกาศว่าบริษัท GlaxoSmithKline (GSK)
ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Ventolin Inhaler CFC-free salbu
tamol 100 microgram pressurised inhaler metered dose
aerosol can เลขทะเบียน (ARTG No) AUST R62695
batch no. KN 6261 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีกล-
ไกการทำงานของอุปกรณ์บังคับการไหลของก๊าซ
(valve) ท่ีผิดปกติทำให้การทำงานของผลิตภัณฑ์น้ีด้อย
ประสิทธิภาพซ่ึงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Ref : 1. http://www.health.gov.au/tga/recalls/

ventolin.htm
2. http://www.health.gov.au/tga/docs/html/

mediarel/mrventolin.htm
5.Permax® (pergolide mesylate) new prescribing
information (15 ธันวาคม 2546)
บริษัท Eli Lilly ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งเวียน

บุคลากรทางการแพทย์ถึงการเปล่ียนแปลงข้อมูลบนเอกสาร
กำกับยาในส่วนข้อควรระวัง (precautions) ของยา Permax®

(pergolide   mesylate)   ซ่ึงเป็นยาท่ีใช้ร่วมกับยา levodopa
และ carbidopa ในการรักษาโรคพาร์กินสันว่าการใช้ยา
Permax® ซึ่งปกติมีรายงานว่าทำให้เกิดอาการง่วงนอน
(somnolence) น้ันอาจทำให้หลับได้ (falling sleep) ใน
ระหว่างการทำกิจกรรมท่ีสำคัญ เช่น การควบคุมเคร่ือง
จักรกล การขับรถ และผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายได้
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2003/

permax_deardoc.pdf
6. Counterfeit drug alert : Anadrol-50® (oxymetho-
lone) 50 mg tablets (18 ธันวาคม 2546)
บริษัท Solvay Pharmaceutical, Inc. แจ้งเวียน

บุคลากรสาธารณสุขว่าพบยา Anadrol-50® (oxymetho-
lone 50 mg) tablets ปลอมใน lot no.08786B expiration
date 04/05 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกตรวจพบว่าไม่มีสาร
สำคัญคือ oxymetholone แต่กลับพบสาร Androstene-
dione แทน
Ref : http://www.anadrol.com/Solvay_letter_E3.pdf

7.Recall of Immune Globulin Intravenous (Human)
Gammar-P I.V. 10gm Aventis Behring, LLC
(19 ธันวาคม 2546)
บริษัท Aventis Behring, LLC เรียกคืนผลิตภัณฑ์

ชีววัตถุ Immune Globulin Intravenous (Human)
Gammar-P I.V.® ขนาด 10 กรัม lot no.A631805 เน่ือง
จากความถี่ของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยว
กับอาการแพ้ (allergic reaction) เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงลมพิษ (hives) และคัน (itching)
Ref : http://www.fda.gov/cber/recalls/igivave

121903.htm
8. Important drug warning of  Topamax® (topira-
mate) about metabolic acidosis (30 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ร่วมกับบริษัท Ortho-McNeil แจ้งเวียนบุคลากรสาธา-
รณสุขถึงการเปล่ียนแปลงข้อมูลบนฉลากยา Topamax®

(topiramate) ของบริษัท Janssen-cilag ในส่วนคำเตือน
ข้อควรระวังและการใช้ยาเกินขนาด  เนื่องจากได้รับ
รายงานว่าเกิดอาการ metabolic acidosis (decrease in
serum bicarbonate) ในคนไข้ท่ีได้รับยาน้ี
อน่ึงในเร่ืองดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ได้รับแจ้งจากบริษัท Janssen-cilag ประเทศไทย
ว่าทางบริษัทเคยแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความบนฉลากยา
Topamax® เก่ียวกับอาการ metabolic acidosis เม่ือวันท่ี
24 มกราคม 2546 และได้รับอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2546 โดยข้อมูลที่แก้ไขแล้วนั้นมีความ
คล้ายคลึงกับข้อมูลที่องค์การอาหารและยาประเทศ
สหรัฐอเมริกา และบริษัท Ortho-McNeil  ประกาศแจ้ง
เวียนมาอย่างไรก็ตามบริษัท Janssen-cilag ได้แจ้งว่าจะ
เปล่ียนแปลงเอกสารกำกับยาให้สอดคล้องกับของประเทศ
สหรัฐอเมริกาต่อไป
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2003/

topamax_dhcp.pdf
9. New preclinical safety data about the use of
Tamiflu® (oseltamivir phosphate) in very young
children (31 ธันวาคม 2546)
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องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)
และบริษัท Roche Laboratories แจ้งเวียนบุคลากรทาง
สาธารณสุขถึงข้อมูลความปลอดภัยใหม่จากการทดลอง
ในสัตว์ทดลอง (new preclinical safety data) ของยา
Tamiflu® (oseltamivir phosphate) ซ่ึงเป็นยาท่ีใช้รักษา
และป้องกันอาการท่ีเกิดจากการติดเช้ือ Influenza virus
ว่าไม่ควรใช้รักษาหรือป้องกันโรคดังกล่าวน้ีในเด็กท่ีมี
อายุต่ำกว่า 1 ปี ทั้งนี้เนื่องจากผลการทดลองพบอุบัติ-
การณ์การเสียชีวิตของหนูทดลองที่อายุน้อย (7 วัน)
เพ่ิมข้ึน
Ref : 1. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/

2003/tamiflu_deardoc.pdf
2. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/

2003/tamiflu_pi.pdf
อาหาร
1. Health hazard alert CON GAU Ngon Soya Sauce
may contain harmful chemical contaminants : 1,3-
DCP and 3-MCPD (23 ธันวาคม 2546)

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) และ
บริษัท Transhing Investment Inc., St-Laurent, Quebec
ประกาศเรียกคืนและเตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์
อาหาร CON GAU Ngon Soya Sauce ของประเทศเวียดนาม
ท่ีบรรจุในขวดแก้วขนาด 75cc Code UPC 8 934793 751462
เน่ืองจากพบสาร 1,3-dichloropropanediol (1,3-DCP) และ
3-monochloropropane-1, 2-diol (3-MCPD) ท่ีอาจก่อให้เกิด
มะเร็งและเป็นอันตรายต่อคนได้
Ref : 1. http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/

recarapp/2003/20031223e.shtml
2. http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/

foodfacts/oystere.shtml
2. FDA plans regulation prohibiting sale of ephedra-
containing dietary supplements and advises consumers
to stop using these products (30 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ประกาศเตือนผู้บริโภคไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ท่ีมีส่วนผสมของ ephedra (Ma huang) ซ่ึงมีสารสำคัญคือ
ephedrine พร้อมท้ังเตรียมดำเนินมาตรการห้ามขายผลิต-

ภัณฑ์ดังกล่าวภายใน 60 วันหลังประกาศ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีสำคัญทางระบบไหลเวียน
โลหิตเช่น strokes ได้
Ref : 1. http://www.fda.gov/oc/initiatives/ephedra/

december2003/advisory.html
2. http://www.hhs.gov/news/press/2003pres/

20031230.html
เคร่ืองมือแพทย์
1.Respironics issues voluntary recall of Comfort Gel®
Mask (3, 10 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US  FDA)

ประกาศว่าบริษัท Respironic, Inc. ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์
เคร่ืองมือแพทย์ Comfort Gel® Mask  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เคร่ืองมือท่ีใช้บรรเทาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
(obstructive sleep apnea) และภาวะการหายใจล้มเหลว
(respiratory failure) จำนวน 5,293 ช้ิน ท่ีออกจำหน่ายต้ัง
แต่วันท่ี 5 กันยายน 2546 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2546 เน่ือง
จากพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนของหน้ากาก (mask)
ท่ีไม่มีช่องสำหรับหายใจออก (exhalation port) ช่องดังกล่าว
มีความจำเป็นสำหรับนำอากาศที่หายใจออกให้ระบาย
ออกไปอย่างเหมาะสม หากไม่มีช่องดังกล่าวอาจทำให้
คนไข้หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กลับเข้า
สู่ร่างกาย (rebreathing CO2) จนทำให้เลือดมี CO2 เพ่ิม
และมี O2  ลดลง ซึ่งอาจทำให้คนไข้บางรายเกิดอาการ
หายใจไม่ออกได้ (suffocation)
Ref : 1. http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/

comfortgel12_03.html
2. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-

092903.html
2. Updated data on mortality associated with
Medtronic AVE AneuRx (R)® Stent Graft System
(17 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US  FDA)

แจ้งเวียนข้อมูลเพ่ิมเติมจากผลการศึกษาว่าเคร่ืองมือแพทย์
Medtronic AVE AneuRx (R)® Stent Graft System ท่ีใช้





ไขข้ออักเสบ (arthritis), ulcer, bruises, wound, ข้อเคล็ด
(sprains), กระดูกหัก (fracture) โดยผลิตภัณฑ์น้ีมีหลายรูป
แบบเช่น ข้ีผ้ึงทาปาก (lip balms), ข้ีผ้ึงทาแผลไฟไหม้
(burn salves) และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอ่ืน ๆ  สมุนไพร Comfrey
มีหลายสายพันธ์ุ บางสายพันธ์ุเท่าน้ันท่ีพบสาร echimidine
และท่ีถูกห้ามใช้ในประเทศแคนาดาคือ prickly comfrey
และ Russian comfrey
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/english/media/releases/

2003/2003_101htm
  สรุปข่าวประจำเดือนมกราคม 2547
ยา
1. Eprex ® (epoetin alfa) sterile solution prescribing
information for patients with Chronic Renal Failure
(13,15 มกราคม 2547)
บริษัท Janssen-ortho Inc. และ Health Canada

แจ้งเวียนบุคลากรสาธารณสุขถึงข้อมูลความปลอดภัยของ
ยา Eprex® (epoetin alfa) ซึ่งใช้รักษาภาวะโลหิตจาง
(anemia) ในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง (Chronic
Renal Failure) ว่าการใช้ยาน้ีในรูปแบบท่ีมี polysorbate-
80 เป็น stabilizer (HSA-free Pre-filled syringes) โดยฉีด
ทาง subcutaneous น้ัน พบว่ามีรายงานของการเกิด Pure
Red Cell Aplasia (PRCA) มากกว่ารูปแบบท่ีมี Human
Serum Albumin เป็น stabilizer (HSA-containing multi
Use Vial) ดังน้ันควรใช้ยาในรูปแบบท่ีมี polysorbate-
80 เป็น stabilizer ด้วยการฉีดทาง intravenous เท่าน้ัน
อน่ึงในประเทศไทย Eprex®  ได้ข้ึนทะเบียนเป็น

ยาต้ังแต่ปี 2540 จำนวน 3 ตำรับ และเป็นชีววัตถุต้ังแต่ปี
2544 จำนวน 1 ตำรับ จากฐานข้อมูลของศูนย์ติดตาม
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พบวา่ยา Eprex® ทำให้เกิดอาการ PRCA จำนวน 14 ราย
โดยทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และมีอาการ
โลหิตจาง นอกจากน้ีพบว่าในผู้ป่วย 14 รายน้ีใช้ยาด้วย
การฉีดเข้าทางผิวหนัง (subcutaneous) จำนวน 11 ราย
ฉีดทางเส้นเลือดดำ (intravenous) จำนวน 1 รายและ
ไม่ระบุวิธีการใช้จำนวน 2 ราย
Ref : 1. http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/

eprex3_hpc_e.html
2.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/

eprex3_pa_e.html

ฝังในคนไข้เพื่อป้องกันอาการเส้นเลือดแดงโป่งพอง
(abdominal aortic aneurysm : AAA) น้ันมีความเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนได้
Ref : http://www.fda.gov/cdrh/safety/aneurx.html
3. Safety tips for preventing hospital bed fires
(18 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางสาธารณสุขถึงการป้องกัน
การเกิดไฟไหม้อันเน่ืองมาจากเตียงนอนอิเล็กโทรนิคท่ีใช้
ในโรงพยาบาลภายหลังท่ีเคยได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้ึนจำนวน 95 ฉบับ ต้ังแต่ปี 1993
Ref : http://www.fda.gov/cdrh/safety/bedfires.html
4.FDA issue alert on counterfeit Polypropylene Mesh
used in Hernia repair (19 ธันวาคม 2546)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US  FDA)

และบริษัท Ethicon, Inc ซ่ึงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ PROLENE®

แจ้งเตือนบุคลากรสาธารณสุขเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ polypro-
pylene   mesh  ปลอมท่ีระบุช่ือบนฉลากว่า  PROLENE®

ท้ังน้ีเน่ืองจากผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์  PROLENE®

mesh ปลอม code PMII, lot no. RBE609 (expire date
JAN 07) และ RJJ 130 (expire date JUL 07) จำนวนหน่ึง
ท่ีไม่ปราศจากเช้ือ
Ref : 1. http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/

2003/ANS01274.html
2. http://www.fda.gov/cdrh/safety/121903.html
3. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/

2003/prolene.htm
ยา, อาหาร, เคร่ืองสำอาง
1. Health Canada advised consumers not to use the
herb Comfrey or health products that contain
Comfrey (12 ธันวาคม 2546)
สาธารณสุขประเทศแคนาดา แจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้

ใช้สมุนไพร Comfrey หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีส่วนประกอบ
ของ Comfrey รวมถึงแนะนำไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทา
บริเวณผิวหนังที่แตก เนื่องจากอาจประกอบด้วยสาร
echimidine ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้   สมุนไพร
Comfrey มักพบเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์ประเภท homeopathic preparation
ใช้บรรเทาอาการของระบบทางเดินอาหาร โรคปอด
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อาหาร
1. FDA warns consumers not to feed infants �Better
than formula ultra infant immune Booster 117�
(23 มกราคม 2547)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

เตือนไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีขายบนอินเตอร์เนต
ช่ือ Better than formula ultra infant immune Booster 117
ของ NSP Research Nutrition of Mt.Clemens, Michigan ใน
เด็กทารก (infants) แม้ว่าจะมีข้อความบนฉลากท่ีแสดงว่าผลิต-
ภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และจากการกล่าว
อ้าง (claim) เก่ียวกับวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  US FDA  มี
ความเห็นว่าอาจเป็นอาหารสำหรับทารก (infant formula)
ซ่ึงยังไม่ผ่านการประเมิน
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2004/

NEW01009.html
ยาเสพติด
1. Methadone-risk of QT-prolongation (15 มกราคม 2547)

The Swiss regulatory agency (Swissmedic) ประกาศ
เตือนบุคลากรสาธารณสุขว่าการใช้ methadone ซ่ึงเป็นสาร
ทดแทนท่ีใช้บำบัดในคนท่ีติดเฮโรอีนน้ัน หากใช้ในปริมาณ
ท่ีมากอาจเพ่ิมความเส่ียงของการเกิด QT-Prolongation รวม
ท้ัง Torsade de pointes ได้  นอกจากน้ียังเคยมีรายงานจำนวน
กว่า 42 ฉบับ เก่ียวกับอาการข้างเคียงของระบบไหลเวียน
โลหิตได้แก่ ความผิดปกติในการเต้นของหัวใจจากการ
ใช้ methadone อีกด้วย
อน่ึงจากฐานข้อมูลของศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประ-

สงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่พบอาการ QT-Pro-
longation หรือ Torsade de pointes  จากการใช้ metha-
done แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเก่ียวกับระบบไหลเวียน
โลหิตคือ hypotension 1 ราย
Ref : http://www.swissmedic.ch/fr/median/overall.

asp?lang=3&theml=0.00090.00001&th
  สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547
ยา
1. Important new safety information : Clarification
of  risk factors for severe, life-threatening and fatal
hepato toxicity with Viramune® (nevirapine) (2
กุมภาพันธ์ 2547)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

และบริษัทเบอริงเกอร์อินเกลไฮม์ ประเทศสหรัฐอเมริ-

2. Drug interaction between fluticasone propionate
(Flonase®  ,Flovent®, Advair®) and ritonavir
(Norvir®, kaletra®) (22,27 มกราคม 2547)
บริษัท GlaxoSmithKline Inc. (GSK) ให้ข้อมูลแก่

บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนเก่ียวกับ drug inter-
action ระหว่าง fluticasone propionate (Flonase®, Flovent®,
Advair®) ซ่ึงเป็นยา corticosteroid ท่ีใช้บรรเทา  allergies
และยา ritonavir (Norvir®, kaletra®) ของบริษัท Abbott
Laboratories ซ่ึงเป็น  highly potent cytochrome P450
3A4 inhibitor เน่ืองจากในการศึกษาทางคลินิกเม่ือเร็ว ๆ  น้ี
พบว่าการใช้ยาท้ังสองร่วมกันอาจเพ่ิมความเข้มข้นของยา
fluticasone propionate ในเลือดและพบว่าทำให้เกิด
Cushing�s syndrome และ adrenal suppression  ดังน้ันจึง
ไม่ควรใช้ยาทั้งสองร่วมกันรวมทั้งยาอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
metabolism ของยา fluticasone propionate เช่น azole
antifungals ด้วย
Ref : 1. http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/

fluticasone-ritonavir_hpc_e.html
2. http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/

fluticasone-ritonavir_pa_e.html
3. FDA launches consumer campaign on safe use of
OTC pain products (22 มกราคม 2547)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ประกาศรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักใช้ยาบรรเทาปวด
และลดไข้ (OTC pain and fever reducer) ได้แก่ aceta-
minophen และยา ในกลุ่ม NSAIDs  เช่น aspirin, ibuprofen,
naproxen sodium และ ketoprofen  เป็นต้น อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามคำแนะนำบนฉลากยาท้ังขนาดและวิธีใช้
นอกจากน้ี  US FDA ยังได้ประกาศแจ้งให้เภสัชกรเพ่ิมความ
เอาใจใส่ในการจ่ายยาเหล่าน้ีท้ังท่ีเป็น OTC drug  และ
Prescription drug แก่คนไข้ โดยแนะนำความรู้ในการใช้ยา
ดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการป้องกันภาวะ hepatotoxicity จาก
การใช้ acetaminophen อาการ GI-bleeding และ renal
toxicity จากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs
Ref : 1. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2004/

NEW01008.html
2. http://www.fda.gov/cder/drug/analgesics/

letter.htm
3. http://www.fda.gov/cder/drug/analgesics/

SciencePaper.htm





กา ได้นำเสนอข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา Viramune®

tablet และ Viramune® oral suspension (nevirapine) ซ่ึง
สรุปได้ดังน้ี

1.การใช้ยา Viramune®(nevirapine) ในช่วง 18  สัปดาห์
แรกน้ันเป็นช่วงเวลาสำคัญท่ีต้องเฝ้าระวังและควบคุมอาการ
ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ได้แก่ severe and
life threatening skin reactions และ severe hepatitis/hepatic
failure โดยความเส่ียงของอาการดังกล่าว (รวมไปถึงการเสีย
ชีวิต) ท่ีอาจเกิดข้ึนมากท่ีสุด จะอยู่ในช่วง 6 สัปดาห์แรก
ของการรักษาด้วยยาดังกล่าว

2.ผู้ป่วยและผู้หญิงท่ีมีค่า CD4 สูง อาจมีความเส่ียงต่อ
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับตับเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในผู้หญิงท่ีมีค่า CD4 ก่อนการรักษาสูง กว่า
250 cells/mm3

3.หากพบคนไข้ท่ีได้รับยา Viramune® แล้วเกิดอา-
การ skin reactions หรือมีค่า liver functions test ผิดปกติ
(AST หรือ ALT > 5 x ULN) ควรหยุดใช้ยาน้ี
อน่ึงจากฐานข้อมูลของศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา Viramune® ท่ีเป็นอาการทาง skin reactions ท้ังหมด
23 ราย และอาการ hepatitis 1 ราย
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2004/

viramune_deardoc_Feb04.pdf
2. FDA and Johnson & Johnson warn public about
counterfeit contraceptive patches sold through
foreign internet site (4, 12 กุมภาพันธ์ 2547)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

และบริษัทิ Johnson & Johnson Co., of Raritan, NJ
ประกาศเตือนประชาชนมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปะผิวหนังเพ่ือการ
คุมกำเนิดปลอม (counterfeit contraceptive patches) ท่ีขาย
บนอินเตอร์เนตที่เว็บไซด์ www.rxpharmacy.ws ของ
American Style Products of New Delhi, India เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสารสำคัญท่ีใช้คุมกำเนิดและภาย
หลังการประกาศน้ีเพียง 1 สัปดาห์ US FDA ก็ได้ประกาศ
เตือนประชาชนในเร่ืองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท่ีขายบนอิน-
เตอร์เนตเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ www.usarxstore.com,
www.europeanrxphar-macy.com และ www.generic.com
Ref : 1. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2004/

NEW01017.html

2. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2004/
NEW01023.html

ยาเสพติด
1. Urgent drug recall : Durogesic® (fentanyl
transdermal system) (17 กุมภาพันธ์ 2547)
บริษัท Janssen Pharmaceutica Products. L.P. เรียก

คืนผลิตภัณฑ์ Durogesic® (fentanyl transdermal system)
75mcg/h, NDC#50458-035-05, Control number 0327192
(expiration October 2005) เนื่องจากเกิดการรั่วของยา
จากผลิตภัณฑ์ซ่ึงอาจทำให้คนไข้ได้รับยาเพ่ิมข้ึนจนเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น คล่ืนไส้ ง่วงซึม หรือภาวะ
แทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต เป็นต้น หรืออาจทำให้ตัว
ยาในผลิตภัณฑ์ลดลงจนไม่เพียงพอสำหรับรักษาอาการ
ปวดจนนำไปสู่การเกิดอาการถอนยา (withdrawal symp-
toms) เช่น เหง่ือออก นอนไม่หลับและ abdominal dis-
comfort ได้
Ref : 1. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/

2004/duragesic_recall.pdf
2. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/

2004/duragesic_FAQ.htm
ยา, อาหาร
1. FDA warns consumers not to purchase Green
Hornet®, promoted as herbal version of �Ecstasy�
(25 กุมภาพันธ์ 2547)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ได้ประกาศเตือนผู้บริโภคไม่ให้ซื้อหรือบริโภคผลิต-
ภัณฑ์สมุนไพร Green Hornet® ท่ีโฆษณาทางอินเตอร์เนต
และท่ีขายตามร้านค้า ว่าเป็นยาสมุนไพรทางเลือกแทนยา
Ecstasy เน่ืองจากตรวจพบการปลอมปนของสาร diphenhy-
dramine และ dextromethorphan  อน่ึงก่อนหน้าน้ีมีราย-
งานอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภัณฑ์ดังกล่าว
ในวัยรุ่น 4 คน ซ่ึงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอาการชัก อัตราการเต้นของหัวใจสูงผิดปกติ ผ่ืนท่ัว
ร่างกาย และความดันโลหิตสูง ภายหลังรับประทาน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2004/

NEW01026.html
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของรายงานผู้ป่วยน้ี เพ่ือให้บุคลา-

กรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงภาวะ aplastic anemia ท่ี
เกิดจาก ampicillin ซ่ึงมีอุบัติการณ์ต่ำแต่มีความรุนแรง
ทราบลักษณะการดำเนินโรค และสามารถป้องกันภาวะ
ดังกล่าวจากการใช้ ampicillin รวมถึงยากลุ่ม penicillins
ตัวอ่ืน ๆ ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 88 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด
สงขลาเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะไข้ หนาวส่ัน ปวดเม่ือย
ตามตัว ไม่มีอาการไอ ไม่มีเสมหะ ไม่เจ็บคอ ไม่หอบ
เหนื่อย ปวดท้องบริเวณชายโครงด้านซ้ายโดยเฉพาะ
เวลาขยับตัว ปัสสาวะแสบขัด ไม่ขุ่น อุจจาระปกติ ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็น acute pyelonephritis ผู้ป่วยจึงได้รับ
ampicillin หลังจากได้รับยาน้ีประมาณ 3 สัปดาห์ ผู้ป่วย
เกิดภาวะ aplastic anemia ชนิด bicytopenia โดยมีเม็ด
เลือดแดงและเม็ดเลือดขาวต่ำ ในขณะท่ีเกล็ดเลือดก็ลด
ลงเช่นกันแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังจากแพทย์พิจาร-
ณาหยุดยาและรักษาแบบประคับประคอง อาการหรือ
ภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวหายไปภายใน 1 สัปดาห์ แพทย์จึง
วินิจฉัยว่า  aplastic anemia ในผู้ป่วยรายนี้เกิดจาก
ampicillin เมื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ampicillin กับ aplastic anemia ด้วย Naranjo�s algorithm
พบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)
----------------------------------------------------------

Aplastic anemia เป็นภาวะท่ีมีเม็ดเลือดแดง (red
blood cells : RBCs) เม็ดเลือดขาว (white blood cells :
WBCs) และเกล็ดเลือด (platelets) ต่ำท้ังหมด (peripheral
blood pancytopenia) หรือต่ำอย่างน้อย 2 ชนิด (bicyto-
penia) เช่นเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเม็ด
เลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ หรือเม็ดเลือดแดงและเกล็ด
เลือดต่ำ เม่ือนำไขกระดูก (bone marrow) ไปตรวจสอบทาง

พยาธิวิทยาจะพบว่า มีจำนวนเซลล์ลดลง (histologic evi-
dence of decreased cellularity or hypocellular marrow)
ในขณะท่ีเซลล์ส่วนท่ีเหลืออยู่ในไขกระดูกและโครงสร้าง
ของไขกระดูกยังปกติ และไม่พบภาวะ infiltration และ
fibrosis ในไขกระดูก1-4

Aplastic anemia เป็นภาวะท่ีพบได้น้อย อธิบาย
กลไกได้ยาก แต่มีความรุนแรงที่สุดในบรรดาความผิด
ปกติของเซลล์เม็ดเลือดท่ีเกิดจากยา1  เคยมีรายงานพบว่า
ร้อยละ 25 ของภาวะ aplasia ท้ังหมดเป็น aplastic anemia2

มียาหลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุของ aplastic anemia
เช่น chloramphenicol, phenylbutazone, penicillins
cephalosporins, sulfonamides
รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยชายคู่ เช้ือสายจีน อายุ 88 ปี น้ำหนัก 55.5
กิโลกรัม นับถือศาสนาพุทธ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ภูมิลำ-
เนาอยู่จังหวัดสงขลา
อาการสำคัญ (Chief Complaint : CC) :

มีไข้ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness : PI) :

3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ หนาวส่ัน ปวด
เม่ือยตามตัว ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ ไม่หอบเหน่ือย
แต่มีอาการปวดท้องบริเวณหน้าท้องช่วงบนด้านซ้าย
(left upper quadrant) ซ่ึงจะปวดเม่ือขยับตัว ขณะปัสสาวะ
จะรู้สึกแสบ ปัสสาวะไม่ขุ่น  อุจจาระปกติ ญาติจึงนำส่ง
โรงพยาบาล ได้รับการตรวจปัสสาวะ (Urinalysis : U/A)
พบ white blood cell (WBC) 2-3 /high power field ผู้ป่วย
ได้รับ Ceftriaxone 2 gm IV OD แพทย์อนุญาตให้กลับ
บ้านได้ จากน้ันประมาณ 3 วัน ญาติพามาโรงพยาบาลอีก
คร้ังเน่ืองจากสังเกตเห็นว่าอาการไม่ดีข้ึน*  ฝา่ยเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History : PH) :
ผู้ป่วยมีประวัติเป็น ischemic heart disease

(IHD) และ mitral regurgitation (MR) ยาที่รับประทาน
เป็นประจำมีดังน้ี Isosorbide dinitrate (10) 5x3 pc, Iso-
sorbide dinitrate (5) 1 tab sublingual prn for chest pain,
Amiloride (5) + Hydrochlorothiazide (50) 1x1 pc,
Apresoline (25) 2x3 pc

ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคร้ัง
ล่าสุดด้วยภาวะปอดบวม (pneumonia) บริเวณปอดกลีบ
ขวาด้านล่าง (right lower lobe) เม่ือวันท่ี 3-5 ตุลาคม 2545
และได้รับ Ceftriaxone 2 gm IV OD 3 วัน จากน้ันไข้ลดลง
แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และได้รับ Roxithromycin ไป
รับประทานต่อท่ีบ้าน
ประวัติการใช้ยา (Medication history : MH) :

Isosorbide dinitrate (10) 5x3 pc,
Isosorbide dinitrate (5) 1 tab sublingual prn

for chest pain,
Apresoline (25) 2x3 pc,
Amiloride (5) + Hydrochlorothiazide (50) 1x1 pc

ประวัติการแพ้ยา (Drug allergy) :
เคยใช้ metoprolol, propranolol และ morphine

แล้วมีการหดเกร็งของหลอดลม  (bronchospasm)
ประวัติครอบครัว (Family history: FH) :

ไม่เคยทราบ
ประวัติทางสังคม (Social history: SH) :

ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหร่ี
การตรวจร่างกาย (Physical examination : PE) :

Vital sign-BT 38.9o C, BP 140/80 mmHg, PR
84/min, RR 18/min, BW 55.5 kg.

HEENT- not pale, no jaundice
Heart-systolic murmur
Lung-clear both sides
Abdomen-mild tender, no guarding
Extremities- no pitting edema
GA : an old Thai man, good conscious

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory data)
ท่ีสำคัญ :
Blood chemistry
Glucose 128 mg% BUN 58.3 mg%
SCr 2.65 mg% Na 125 mEq/L
K 4.27 mEq/L Cl 93 mEq/L
HCO323 mEq/L Total protein 6.4 g%
Albumin 2.8 g% Globulin 3.2 g%
Total bilirubin 0.54 g% Direct bilirubin 0.28 g%
ALP 57 U/L SGOT 15 U/L
SGPT 5 U/L
Hematology
Hb 11.2 g% Hct 32 %
WBC 6.6x103/mm3 PMN 91%
Band 2% L 4 %
Atypical L 1% M 2%
Platelet 203x103/mm3

Urinalysis
Color-yellow Transparency-clear
pH 5 Sp.gr.1.01
Alb 1+ Sugar 2+
RBC 3-5 WBC 10-20
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การวินิจฉัย (Diagnosis) : Acute pyelonephritis
ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของยาท่ีผู้ป่วยได้รับ

1

ISDN (10) 5x3 pc
Amiloride (5) + HCTZ (50)

½ x 1 pc
Apresoline (25) 2x3 pc
Apresoline (25) 1x3 pc
Concor (5) 2x2 pc
Concor (5) 1x3 pc
Plavix (75) 1x1 (09.00 น.)
Proscar (5) 1x1 (21.00 น.)
Omeprazole (20) 1x1 (09.00 น.)
Ampicillin 2 gm IV q 6 hr.
Gentamicin 100 mg IV drip in

1 hr then 50 mg IV drip OD
Gentamicin 30 mg IV drip in

1 hr OD
Gentamicin 70 mg IV drip in

1 hr q 48 hr วันคี่
Simvastatin (20) ½ x 1 pc

(21.00 น.)
NaHCO3 (300) 1x3 pc
Vancomycin 1 gm IV drip in

1 hr q 48 hr วันคู่

ผลทางห้องปฏิบัติการ
วันท่ีพักรักษาตัว 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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การวิเคราะหแ์ละประเมนิความสัมพันธ์ระหวา่งอาการ
ไม่พึงประสงค์กับยาท่ีผู้ป่วยรายน้ีได้รับ

ผู้ป่วยรายนี้มีอาการไม่พึงประสงค์เด่นที่เกิด
จากยา 2 อาการคือ

1. gentamicin-induced nephrotoxicity
2. ampicillin-induced aplastic anemia

Gentamicin-induced nephrotoxicity2

Gentamicin เป็นยาที่มีพิษต่อไต  (nephro-
toxicity) ทำให้เกิด non-oliguric renal failure โดย serum
creatinine เพ่ิมข้ึน แต่ creatinine clearance ลดลง อุบัติ-
การณ์การเกิดพิษต่อไตจาก gentamicin มีประมาณ 10-
15% ของผู้ป่วยท่ีได้รับยาน้ี ส่วนใหญ่จะเกิดหลังจากการ

ใช้ยาประมาณ 5-7 วัน เมื่อหยุดยาแล้วจะกลับสู่ปกติ
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพิษต่อไตจากยานี้คือ อายุที่มาก
ข้ึน ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยา ได้รับยาอ่ืนท่ีมี
พิษต่อไตร่วมด้วย (เช่น furosemide, methoxyflurane,
cisplatin, amphotericin B, clindamycin, cephaloridine,
cephalothin, protamine, diltiazem, hydrocortisone,
captopril) ภาวะ potassium depletion, dehydration,
volume depletion และโรคตับ

กลไกการเกิดพิษต่อไตคือ gentamicin จะจับกับ
renal proximal tubular membrane แล้วถูกนำพาเข้า pro-
ximal tubular cells จากน้ันจะทำลาย lysosomes และใน
ท่ีสุดเซลล์จะตาย2

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางหมายถึง จำนวนม้ือท่ีผู้ป่วยได้รับยาในแต่ละวัน





ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง

1

BUN (5-23 mg%)
Serum creatinine

(0.8-1.4 mg%)
Creatinine clearance

(ml/min)
Hemoglobin (13-18g%)
Hematocrit (40-54 g%)
WBC (4.5-10.0 x 103/mm3)
-PMN (%)
-band (%)
-Eosinophil (%)
-lymphocyte (%)
-Monocyte (%)
Platelet (150-450 x 103/mm3)
Absolute neutrophil count

(ANC) (x103/mm3)

ผลทางห้องปฏิบัติการ
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ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้สูง หนาว
ส่ัน ปวดเม่ือยตามตัว 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล โดยไม่มี
อาการไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ ไม่หอบเหน่ือย แต่มีอา-
การปวดท้องบริเวณหน้าท้องช่วงบนด้านซ้าย (left upper
quadrant) ซ่ึงจะปวดเม่ือขยับตัว รู้สึกแสบขณะปัสสาวะ
แต่ปัสสาวะไม่ขุ่น อุจจาระปกติ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น acute pyelonephritis ผู้ป่วยมีประวัติเป็น ischemic
heart disease (IHD) และ mitral regurgitation (MR)
ยาท่ีได้รับเป็นประจำได้แก่ Isosorbide dinitrate (10) 5x3
pc, Isosorbide dinitrate (5) 1 tab sublingual prn for chest
pain, Amiloride (5) + Hydrochlorothiazide (50) 1x1 pc,
Apresoline (25) 2x3 pc

เน่ืองจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น acute py-
elonephritis จึงได้รับ gentamicin 100 mg IV drip in 1 hr
then 50 mg IV drip OD และ ampicillin 2 gm IV q 6 hr

หลังจากได้รับ gentamicin ประมาณ 4 วัน ค่า
BUN และ serum creatinine เพ่ิมข้ึนจาก 58.3 mg% และ
2.65 mg% ในวันแรกของการใช้ยาเป็น 81.5 mg% และ
3.6 mg% ในวันที ่สี ่ของการใช้ยาตามลำดับและมี

creatinine clearance (CrCl) ลดลงจาก 15.1 ml/min เป็น
11.1 ml/min แพทย์จึงหยุดใช้ gentamicin หลังจากหยุดใช้
ยาน้ี 12 วันพบว่า BUN และ serum creatinine มีแนวโน้ม
ลดลง โดยมี serum creatinine 2.54 mg% ส่วน creatinine
clearance มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
Ampicillin-induced aplastic anemia1-4

Aplastic anemia หมายถึง ภาวะที่มีเซลล์เม็ด
เลือดในไขกระดูกต่ำลง ทำให้มีเซลล์เม็ดเลือดในกระแส
เลือดต่ำลงเช่นกัน ซ่ึงอาจจะต่ำลงท้ังเม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว และเกล็ดเลือด (peripheral blood pancytope-
nia) หรือต่ำลงอย่างน้อย 2 ชนิด (bicytopenia)

Aplastic anemia เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่
หรือประมาณ 70% ของผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะน้ีไม่ทราบสา-
เหตุ อย่างไรก็ตาม หากมีสาเหตุจากยาแล้วส่วนใหญ่จะข้ึน
กับขนาดยาและระยะเวลาท่ีได้รับยา โดยยามีพิษต่อเซลล์
ไขกระดูกโดยตรงหรือกระตุ้นผ่านระบบภูมิคุ้มกันแล้วมีผล
ทำลายเซลล์ไขกระดูก

Aplastic anemia เป็นภาวะท่ีพบได้น้อย อธิบาย
กลไกได้ยาก แต่มีความรุนแรงที่สุดในบรรดาความผิด
ปกติของเซลล์เม็ดเลือดท่ีเกิดจากยา เคยมีรายงานพบว่า
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ร้อยละ 25 ของภาวะ aplasia ท้ังหมดเป็น aplastic anemia
และอุบัติการณ์ aplastic anemia ท่ีเกิดจากทุกสาเหตุใน
สหรัฐอเมริกามีประมาณ 2 ถึง 5 คนต่อประชากร 100,000
คน อัตราการตายจากภาวะ aplastic anemia  สูง แม้ว่าจะ
มีการดูแลรักษาท่ีดี ดังน้ัน การรักษาท่ีทันท่วงทีจะเพ่ิม
อัตราการรอดชีวิต ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมท้ัง
อายุและระดับความรุนแรงของการกดการทำงานของ
ไขกระดูก

การวินิจฉัยท่ีแน่นอนคือ เม่ือตรวจไขกระดูกทาง
พยาธิวิทยาพบว่า มีเซลล์เม็ดเลือดอยู่น้อยกว่า 25 % ของ
ไขกระดูก (marrow space) ในรายท่ีรุนแรงอาจเหลือไม่ถึง
5%  ในขณะท่ีเซลล์ส่วนท่ีเหลืออยู่ในไขกระดูกและโครง
สร้างของไขกระดูกยังปกติ และไม่พบภาวะ infiltration
และ fibrosis ในไขกระดูก อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
อาจไม่จำเป็นต้องตรวจไขกระดูก หากทราบสาเหตุ
และหยุดยาท่ีเป็นสาเหตุได้ทัน1 การพยากรณ์โรคจะข้ึน
กับปริมาณของเม็ดเลือดท่ีเหลืออยู่  พยากรณ์โรคจะไม่ดี
หากไขกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเข้า
เกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 3 ประการดังน้ีคือมี  (1) neutrophils
< 500/mm3, (2) corrected reticulocytes < 1% และ (3)
platelets <20,000/mm3

การรักษาภาวะ aplastic anemia คือ หลีกเล่ียงสาร
หรือยาท่ีเป็นสาเหตุ การดูแลรักษาตามอาการหรือแบบ
ประคับประคอง หากมีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องรักษา
ด้วยยาหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก

ยาหรือสารเคมีหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของ
aplastic anemia1-6 ได้แก่
acetazolamide amodiaquine
arsenic aspirin
benoxaprofen benzene
bismuth carbamazepine
carbimazole carbon tetrachloride
cephalosporins chloramphenicol
chlorophenols chloroquine
chlorpheniramine chlorpromazine

chlorpropamide cimetidine
cotrimoxazole cytotoxic drugs
dothiepin ecstasy
ethanol fenbufen
gold salts ibuprofen
indomethacin insecticides
lisinopril mepacrine
mercury methazolamide
methimazole methylthiouracil
oxyphenbutazone penicillamine
penicillins phenacemide
phenylbutazone phenytoin
piroxicam primidone
propylthiouracil pyrimethamine
quinacrine sulfonamides
sulindac tetracyclines
thiouracils ticlopidine
tolbutamide

หลังจากผู้ป่วยได้รับ ampicillin ประมาณ 3
สัปดาห์ ผู้ป่วยเกิดภาวะ aplastic anemia โดยผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการด้าน hematology ต่าง ๆ ลดลง ได้แก่
hemoglobin จาก 11.2 เป็น 8.2 g%, hematocrit จาก 32%
เป็น 25%, white blood cell (WBC) จาก 6.6 เป็น 3.4 x
103/mm3, absolute neutrophil count (ANC) จาก 6.14
เป็น 2.11 x 103/mm3, platelet จาก 203 เป็น 195 x 103/mm3

ซ่ึงภาวะเหล่าน้ีเข้าได้กับภาวะ bicytopenia คือมี hemo-
globin, hematocrit และ white blood cell ต่ำกว่าปกติ
ในขณะท่ี platelet ลดต่ำลงเช่นกัน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์
ปกติ แพทย์สงสัยว่าอาจเกิดจาก ampicillin จึงหยุดใช้ยาน้ี
เน่ืองจากผู้ป่วยบางรายท่ีเกิด bicytopenia จะมีการดำเนิน
ของโรคไปเป็น pancytopenia4  หลังจากหยุดใช้ยา
ประมาณ 1 สัปดาห์พบว่า hemoglobin, hematocrit, WBC,
ANC และ platelet มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็น 9.3 g%, 28%,
4.7 x 103/mm3, 2.63 x 103/mm3 และ 267 x 103/mm3

ตามลำดับ (ดูตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ประกอบ)





สรุป
Gentamicin มีความสัมพันธ์กับการเกิดพิษต่อ

ไต และ Ampicillin มีความสัมพันธ์กับการเกิด aplastic
anemia โดยผลการประเมินความสัมพันธ์ด้วย Naranjo�s
algorithm พบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)
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Neutropenia คือภาวะที่เลือดมีเม็ดเลือดขาว
ชนิด neutrophil cell ที่โตเต็มที่แล้วน้อยกว่า 1500
neutrophils ใน 1 ไมโครลิตร และมีความเส่ียงสัมพัทธ์
(relative risk) ต่อการติดเช้ือ โดยมีอาการแสดงทางคลิ-
นิกได้แก่ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเน้ือ กล้ามเน้ืออ่อนแรง
และหนาวสั่น พบอาการได้บ่อยในสตรีมากกว่าบุรุษ
และมีอัตราการเสียชีวิตโดยรวมร้อยละ 16  อัตราการ
เสียชีวิตน้ีจะเพ่ิมข้ึนถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะติดเช้ือในกระแส
เลือดหรือไตวาย

Neutrophil cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูล
มีหน้าท่ีสำคัญในการต่อสู้และทำลายเช้ือโรค โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรีย ปกติการติดเชื้อจะไม่เป็นปัญหามากนัก
ถ้า neutrophil count อยู่ระหว่าง 1000-1500 ต่อไมโคร-
ลิตร แต่จะเร่ิมเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเม่ือจำนวนต่ำกว่า
200 ต่อไมโครลิตร

ยาเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิด neutro-
penia โดยมีอุบัติการณ์มากในผู้ป่วยสูงอายุ ยาที่เคยมี
รายงานว่าทำให้เกิด neutrophil ต่ำได้แก่ กลุ่ม cepha-
losporins กลุ่ม penicillins ก่ึงสังเคราะห์ กลุ่มยากันชัก
ยาเบาหวานชนิดรับประทาน  เป็นต้น อาการแสดง
ของภาวะ neutrophil ต่ำท่ีมีสาเหตุจากยา (drug-induced
neutropenia) มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 7-14 วัน
ภายหลังได้รับยา โดยมีกลไกการเกิดจากการทำลาย
neutrophil เมื่อร่างกายได้รับยาครั้งแรก ยาหรือเมตา-
บอไลท์จะกระตุ้นให้มีการสร้าง antibody เม่ือยังคงได้
รับยานั้นต่อไปเป็นเวลาหลายวันหรือได้รับยาครั้งใหม่
จะมีการจับกันของยากับ antibody ที่จำเพาะต่อยาเป็น
antigen-antibody complex และจับท่ีผิวของ neutrophil
ต่อมามีการทำลาย neutrophil และทำให้เกิดการติดเช้ือ
บริเวณต่าง ๆ เมื่อหยุดยาอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3
สัปดาห์ ถ้าให้ยาที่แพ้อีกจะทำให้มีการทำลาย  neu-

trophil ได้เร็วมาก ตามปกติ neutropenia ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาแพ้ยามักพบร่วมกับอาการไข้ ผื่น ต่อมน้ำ
เหลืองโต ตับอักเสบ กรวยไตอักเสบ หรือภาวะโลหิต
จาง  แต่บางครั้งอาจไม่แสดงอาการอื่นใดนอกจาก
neutropenia โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการ
monitor blood cell counts ตลอดการได้รับยา อย่างไรก็ตาม
การศึกษาถึงกลไกและสาเหตุที ่แท้จริงของ drug-
induced neutropenia เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี
คาดเดาไม่ได้ และมีสารเคมีหลายชนิดที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้ การวินิจฉัยจึงต้องแยกจากสาเหตุ
อ่ืนท่ีทำให้เกิด neutropenia ได้เช่นกัน
รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 39 ปี มีภูมิลำเนาท่ีอำเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อาการสำคัญ (Chief complaint)

มีไข้มา 8 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล เวลามีไข้จะ
ปวดน่องมาก
ประวติัการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness)

8  วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้ เวลามีไข้จะปวด
น่องมาก มีประวัติเดินลุยน้ำตลอด

3-4 วันก่อนมาโรงพยาบาล ถ่ายอุจจาระเป็น
น้ำ ไม่มีมูกเลือด รู้สึกตัวแดงร้อน ต่อมามีแผลท่ีเหนือริม
ฝีปากและขอบตาซ้าย มีเลือดออกตามไรฟัน
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past history)

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น moderate AR และมี
แผนเข้ารับการผ่าตัดเน่ืองจาก prosthetic vale endocar-
ditis อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
ประวติัการใช้ยา (Medical history)

Anapril  (5 mg) 1 tab p.o BID pc
Moduretic  1/2 tab p.o OD pc

ประวัติการแพ้ยา (Drug allergy)
ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร และสารเคมี*  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีสำคัญ

BUN (7-14)
Scr (0.6-1.6)
Na(137-150)
K(3.5-5.3)
Cl(98-111)
Total Ca(7-11)
Inor P(2.5-4.5)
Mg(1.5-2.2)
Hb(10-15g/dl)
Hct(40-50%)
WBC(5-10*103)
Neu(40-75%)
Eosi(1-3%)
Baso(0-1%)
Lymph(25-35%)
Mono(3-6%)
Plt(100-400*103)
ANC

วันท่ีพักรักษาตัว
ผลทางห้องปฏิบัติการ

1 4 9 11 13 16 17 19 20 21 23 25 27 30 34 37

33
1.7
128
4.7
116
7.8
6.5
1.48

38
1.6
140
4

106
8.5
3.2
1.62
13.6
40.7

17000
70
2
1
19
9

70000

19
1.4
135
4.5
110
7.9
2.7
1.56
12

35.8
10500
55.9
14.3
0.4
19.5
9.9

290000

9
1.2
140
4.8
110
7.5
3

0.98

11
1.1
143
4.3
107
7.3
3.8
1.12

18
1.3
138
3.8
108
7.1
4.3
1.67
11.1
35.3
1690

10.8
31

1860
11
1

72
16

118000
204.6

9.8
29.8
2050
21
1

73
5

138000

10.8
33.6
2250

157000

9.5
27.9
1500

173000

20
1.2
129
3.8
101

9.8
28.8
1970

213000

10
32.1
3170
40
3

47
11

268000

13
1.6
136
4.6
103
8

4.8
1.44
11

34.7
4010
49
1

40
16

381000

16
1.6
138
4.5
99
8.3
5

1.76
9.6
29.2
4800
53

24
23

319000

9
30.2
8830
71
14

14
15

341000

17
1.9
137
4.2
101
8.6
4

1.25
9.6
30.1

13400
74

12
14

325000

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับยาท่ีผู้ป่วยได้รับขณะอยู่ในโรงพยาบาล

Ceftriaxone 2 gm IV OD then
1 gm IV every 12 hour
Gentamicin 50 mg IV
every 8 hour
NaHCO3 1 cap po tid pc
Anapril (5) 1 tab po bid pc
Moduretic 1/2 tab po OD pc
Motilium 1 tab po tid ac
Doxycyclin (100) 1 cap po
bid pc
Bactroban oint
apply at lesion bid
Atarax(10) 1 tab po tid pc
Magoral 1 cap po tid pc
Alben(200) 1 tab po bid pc
Ampicillin 2 gm intravenous
every 4 hour
FBC 1 tab po tid pc

ชื่อยา
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ลำดับเหตุการณ์ของยาท่ีได้รับและอาการไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้น

ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้มา 8 วัน
เวลามีไข้จะปวดน่องมาก ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ไม่มีมูก
เลือดมาประมาณ 3-4 วัน มีประวัติเดินลุยน้ำตลอด ผู้ป่วย
ได้รับการส่ังใช้ยา ceftriaxone 2 กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือด
ดำวันละ 1 คร้ัง เพ่ือครอบคลุมเช้ือ Salmonella thyphi,
Leptospira interrogans, มาลาเรีย และป้องกันการติดเช้ือ
ของเย่ือหุ้มหัวใจ โดยได้รับร่วมกับ gentamicin 50 mg ฉีด
เข้าหลอดเลือดดำทุก 8 ช่ัวโมง และ doxycycline 100 mg
รับประทานวันละ 2 เวลา อีก 2 วันต่อมา หยุดการใช้ยา
gentamicin และอีก 5 วันต่อมาหยุดการใช้ยา doxycycline

วันท่ี 8 ภายหลังเร่ิมใช้ยา ceftriaxone ผู้ป่วยมี
serum white blood cell (WBC)  10,500 cells เป็น
Neutrophil 55.9% (neutrophil  count = 6394; if  band = 5%)

ต่อมาท่ี 16 วัน ภายหลังเร่ิมใช้ยา ceftriaxone
ผู้ป่วยมี WBC ต่ำลงเหลือ 1,860 cells เป็น Neutrophil  11%
(neutrophil count = 204) Hematocrit  31% โดยในระ-
หว่างนี้ผู้ป่วยมียาที่ได้รับคือ ceftriaxone 1 gm ฉีดเข้า
หลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง ampicillin 2 gm ฉีดเข้า
หลอดเลือดดำทุก 4 ชั่วโมง และ bactroban ointment
ทาที่แผลวันละ 2 เวลา เช้า-เย็น แพทย์จึงสั่งหยุดใช้ยา
ceftriaxone และส่ังตรวจ complete blood count (CBC)
ทุกวัน

ผลปรากฏว่า 2 วันภายหลังหยุดใช้ยา ceftria-
xone ค่า WBC สูงข้ึนเท่ากับ 2,050 cells Hematocrit 11%
โดยค่า CBC ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ระดับปกติ
ในอีก 10 วันภายหลังหยุดยา ceftriaxone เม่ือประเมิน
ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กับอาการอันไม่พึงประสงค์
ผลคืออยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)
วิจารณ์

Neutropenia เป็นภาวะที่เลือดมีเม็ดเลือดขาว
ชนิด neutrophil cell ท่ีโตเต็มท่ีแล้วน้อยกว่า 1500 neu-
trophil ใน 1 ไมโครลิตร และผู้ป่วยจะมีความเส่ียงสัมพัทธ์
ต่อการติดเช้ือ โดยปัญหาเร่ืองการติดเช้ือภายหลังการมี
เม็ดเลือดขาวต่ำจะเริ ่มเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเมื ่อ
neutrophil count ต่ำกว่า 200 ต่อไมโครลิตร

Neutropenia เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การ
ติดเช้ือ การขาดสารอาหารบางชนิดเช่น วิตามิน B1-6-
12 หรือ Folate การมีภาวะการทำลายเม็ดเลือดแดงให้
แตกตัวเพิ่มข้ึนมากของตับ (hypersplenism) การได้รับ
เคมีบำบัด และการได้รับยาบางชนิด รวมถึงการรับรังสี
รักษา

ยาท่ีเคยมีรายงานว่าทำให้เกิด neutropenia ได้แก่
กลุ่ม cephalosporins กลุ่ม penicillins ก่ึงสังเคราะห์ กลุ่ม
ยากันชัก hydantoin ยาเบาหวาน chlorpropamide และ
ยาฆ่าเชื้อ metronidazole

ยา ceftriaxone เป็นยาในกลุ่ม cephalosporins
รุ่นท่ี 3 ท่ีเคยมีรายงานการทำให้ neutrophil ต่ำ ไม่เกิน
ร้อยละ 1 และการหยุดยาที่เป็นสาเหตุจะทำให้ภาวะ
neutropenia กลับสู่ปกติภายใน 7-14 วัน
การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ceftriaxone กับภาวะ neutropenia ในผู้ป่วยรายน้ี

ผู้ป่วยรายน้ีมีการตรวจ complete blood count
คร้ังแรกภายหลังจากได้รับยา ceftriaxone 4 วัน ผู้ป่วยมี
serum WBC  17,000   เป็น Neutrophil  70% (ประ
มาณค่า neutrophil count = 12,750) ยาท่ีได้ร่วมกันใน
ขณะน้ันประกอบด้วย enalapril, doxycycline และ am-
picillin เม่ือทำการวัด CBC อีกคร้ังท่ี 5 วัน หลังการวัด
ครั้งแรกพบว่ามี serum WBC  10,500  เป็น Neutro-
phil  55.9% (ประมาณค่า neutrophil count = 6,394)
ในการวัดคร้ังน้ี neutrophil ลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 50
และมียาท่ียังได้รับต่อเน่ืองมาจากคร้ังแรกคือ ceftriaxone,
enalapril และ ampicillin โดยผู้ป่วยหยุดยา doxycycline
เป็นเวลา 3 วันก่อนการเจาะเลือดวัด CBC คร้ังน้ี  อีก 8
วันต่อมา (15 วันหลังเริ่มใช้ ceftriaxone พบว่า CBC
ของผู้ป่วยลดลงเหลือ 1,690  เป็น  Neutrophil  11% มีค่า
absolute neutrophil count = 204.6 โดยยาท่ีผู้ป่วยยังคง
ได้รับต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งแรกคือ ceftriaxone และ
ampicillin จากข้อมูลผล CBC พบว่าผู้ป่วยมี  neutrophil
ต่ำ แต่มีเกล็ดเลือดปกติ ผู ้ป่วยรายนี ้จ ึงมีภาวะ
neutropenia  คือเม็ดเลือดขาวมี neutrophil  ต่ำกว่า 1,500
ต่อไมโครลิตร และได้รับยาที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดภาวะนี้ เมื่อพิจารณายาที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงเวลา





เดียวกัน พบว่ายา ceftriaxone  มีความสัมพันธ์กับภาวะ
neutropenia ทีมผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจึงพิจารณา
หยุดยาน้ี แต่ยังคงให้ยาฉีด ampicillin และยาฉีด genta-
micin ต่อไป

ภายหลังการหยุดยา ceftriaxone 2 วัน ผลการ
ตรวจเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยมีค่า serum WBC สูงขึ้น
neutrophil เพ่ิมข้ึน  และเพ่ิมข้ึนสูงจนเข้าสู่ภาวะปกติใน
อีก 10 วันหลังหยุดยา
สรุป

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาการ
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นถึงภาวะ
neutropenia ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใช้ ceftriaxone ประ-
มาณ 2 สัปดาห์ และเม่ือหยุดยาท่ีสงสัยน้ีประมาณ 10 วัน
ค่า neutrophil ท่ีต่ำลง กลับสูงข้ึนจนเข้าสู่ภาวะปกติดัง
เดิม ดังน้ัน ceftriaxone น่าจะเป็นสาเหตุของ neutropenia
ในผู้ป่วยรายน้ีมากท่ีสุด เม่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ceftriaxone กับภาวะ neutropenia ด้วย Naranjo�s Algo-
rithm พบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)

เอกสารอ้างอิง
งานวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี

1.
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ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2546
ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต-
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช ้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนท้ังส้ิน 11,910 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 4,868 คน (40.87%) เพศหญิง 7,008
คน (58.84%) และไม่ระบุเพศ 34 คน (0.29%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 3,181 คน
(26.71%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-30 ปี จำนวน 2,287
คน (19.20%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 11,910 ฉบับพบ
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 22,785 รายการ จากยาท่ี
สงสัย 13,211 ตัวยา (1 รายงานอาจมียาที่สงสัยและ
อาการอันไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแบ่งตาม
ระดับความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 78.26
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ ้นจากอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.92 จะหายเป็น
ปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนนี้มีกลุ่มยาหลักที่พบอาการอันไม่
พึงประสงค์มากท่ีสุดคือกลุ่ม general antiinfectives for
systemic use จำนวน 7,253 รายการ (54.90%) รองลงมา
คือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน  1,930 รายการ
(14.61%) อันดับสามได้แก่ยาในกลุ่ม central nervous sys-
tem จำนวน 1,646 รายการ (12.46%) มีรายละเอียดของ
กลุ่มยาท่ีสงสัย  ดังน้ี

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use
ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 7,253
รายการ โดยเป็นกลุ่มยา systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  4,841 รายการ (66.74%) รองลงมาคือ
กลุ่มยา systemic chemotherapeutics จำนวน 1,407 ราย
การ (19.40%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 1,930 รายการ
โดยเป็นกลุ่มยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 1,650 รายการ (85.49%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 1,646 รายการ
โดยเป็นกลุ่มยา analgesics จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 763
รายการ (46.35%) และรองลงมาคือยาในกลุ่ม antiepi-
leptics เท่ากับ 416 รายการ (25.27%)

รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น
22,785 รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and ap-
pendages disorders) เป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีพบ
มากท่ีสุดเท่ากับ 11,239 รายการ (49.33%) รองลงมาคือ
อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบทั่วไปของร่างกาย
(body as a whole general disorders) จำนวน 2,862
รายการ (12.56%) และอันดับสามคือ gastro-intestinal
system disorders จำนวน 1,452 รายการ (6.37%) มี
รายละเอียดดังนี้

1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages  dis-
orders) ได้รับรายงานรวม 11,239 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  rash 3,078 รายการ, pruritus
2,142 รายการ และ urticaria 1,499 รายการ ตามลำดับ* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2. ระบบทั่วไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 2,862 รายการ
ในจำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ face oedema  441
รายการ, periobital oedema 432 รายการและ mouth
oedema 308 รายการ ตามลำดับ

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  system
disorders) ได้รับรายงานรวม 1,452 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ nausea 450 รายการ, vomiting
381 รายการ และ stomatitis  118 รายการ  ตามลำดับ

นอกจากนี ้มีอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาที่รุนแรงซึ่งผู้ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ

1. Anaphylactic shock จากการใช้ยา ceftria-
xone, diclofenac, ampicillin, metamizole sodium

2. Erythema multiforme จากการใช้ยา doxy-
cycline, sulfamethoxazole + trimethoprim, carba-
mazepine, allopurinol

3. Hepatitis จากการใช้ยา isoniazid, ethambu-
tol, pyrazinamide, stavudine-lamivudine-nevirapine

4. Stevens johnson syndrome จากการใช้ยา
nevirapine, ibuprofen, cloxacillin

5. Toxic epidermal necrolysis จากการใช้ยา
carbamazepine, isoniazid, sulfamethoxazole-trimetho
prim
(ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2547)
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PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING  DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL  SYSTEM  DISORDERS
PSYCHIATRIC  DISORDERS
APPLICATION  SITE  DISORDERS
VISION  DISORDERS
RED  BLOOD CELL  DISORDERS
RESISTANCE  MECHANISM  DISORDERS
HEARING  AND  VESTIBULAR  DISORDERS
WHITE  BLOOD  CELL  DISORDERS
ENDOCRINE  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, FEMALE
SPECIAL SENSE OTHER, DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, MALE
COLLAGEN  DISORDERS
MYO-,ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS
NEOPLASMS
FOETAL DISORDERS

ระบบอวัยวะของร่างกาย

Total

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย ( มกราคม -ธันวาคม 2546)

ร้อยละจำนวน
11239
2862
1452
1112
1025
958
924
920
633
394
203
194
182
132
117
104
98
53
41
31
30
21
20
18
10
5
3
3
1

22785

49.33
12.56
6.37
4.88
4.50
4.20
4.06
4.04
2.78
1.73
0.89
0.85
0.80
0.58
0.51
0.46
0.43
0.23
0.18
0.14
0.13
0.09
0.09
0.08
0.04
0.02
0.01
0.01
0.004
100.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก (มกราคม-ธันวาคม 2546)

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

ร้อยละจำนวน
7253
1930
1646
652
557
432
214
153
106
97
68
48
31
21
3

54.90
14.61
12.46
4.94
4.22
3.27
1.62
1.16
0.80
0.73
0.51
0.36
0.23
0.16
0.02

Total 13211 100.00




