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ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ
นกัวชิาการอาหารและยา 10 ชช. ดา้นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสทิธิผลของยาและการใชย้า
เภสชักร 9 วช.ดา้นมาตรฐานยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
เภสชักร 9 วช.ดา้นระบาดวทิยาของวตัถเุสพตดิ
เภสชักร 9 วช.ดา้นความปลอดภยัของวตัถอัุนตราย
นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช. ดา้นความปลอดภยั
ของอาหารและการบรโิภคอาหาร
นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช.ดา้นมาตรฐานอาหาร
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านอาการอันไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพและขอ้มลูใหม ่ๆ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขรวมท้ังผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ

วารสาร ฯ ฉบับนี้มีข้อเขียนเกี ่ยวกับ
ประสบการณก์ารทำงานของโรงพยาบาลตา่ง ๆ
ให้อ่านกนัหลายเรือ่งทเีดยีว ซ่ึงผู้อ่านจะไดเ้ห็น
ถึงความอดทนและความพยายามในการพัฒนา
งานติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
อย่างหลากหลาย เช่ือว่าหลายท่านคงได้เก็บเร่ือง
ราวเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างเพื่อพัฒนางานของ
ตนเองบ้าง ท้ังน้ีด้วยความคาดหวังว่าผู้ป่วยจะใช้
ยาอย่างปลอดภัยที่สุดนั่นเอง

ระยะเวลาคร่ึงปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลาย
หนว่ยงานอาจกำลงัขะมกัเขมน้กบัการวางแผน
งานของปีถัดไป และอีกหลายแห่งอาจกำลังปรับ
เปลีย่นระบบงานอยา่งแขง็ขนั หวังว่าเนือ้หาใน
วารสาร ฯ คงสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้ท่านนำไปปรบัใชไ้ดบ้้าง และนัน่กเ็ปน็หนึง่
ในจุดหมายของคณะผูจั้ดทำวารสาร ฯ น้ีเช่นกัน

กองบรรณาธิการ
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Respiratory acidosis1-5 เป็นภาวะความผิด
ปกติท่ีมี plasma pH เป็นกรด (pH < 7.35)  มี plasma pCO2
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากการมี CO2 retention (pCO2 > 40 mmHg)
เป็น primary event แล้วมี plasma bicarbonate เพ่ิมข้ึนเป็น
secondary event เน่ืองจากมี H+ เคล่ือนท่ีเข้าเซลล์มากข้ึน

ภาวะท่ีมี CO2 retention  เกิดจาก alveolar venti-
lation ไม่สามารถกำจดั CO2 ท่ีร่างกายผลติข้ึนไดทั้น ซ่ึง
ไตต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 ช่ัวโมงในการเริม่ชด
เชยและตอ้งใชเ้วลา 3-5 วันจงึจะชดเชยไดค้รบถว้น

การเสียสมดุลระหว่าง CO2 production และ
excretion ในภาวะ respiratory acidosis จะทำใหม้กีาร
เปลี่ยนแปลงของ plasma pCO2 โดยมีแนวโน้มทำให้
plasma pCO2 เพ่ิมขึน้ และทำให ้pH ในเลอืดลดลง แต่
ร่างกายจะพยายามปรบั pH ใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาวะปกติ
ให้มากท่ีสุด โดยการปรับ plasma bicarbonate ให้เพ่ิมข้ึน
ผ่านกลไกการควบคมุระดับ  plasma bicarbonate ทางไต
ซ่ึงจะเกิดผลเต็มท่ีภายในเวลาหลายช่ัวโมงหรือหลายวัน
(แตกต่างจากการปรับตัวชดเชยของระบบทางเดินหายใจ
ในภาวะ metabolic acidosis ท่ีจะให้ผลเต็มท่ีในเวลาไม่ก่ี
นาท)ี ดงันัน้จงึอาจแบง่ respiratory acidosis ออกเปน็ 2
ภาวะคือ acute respiratory acidosis และ chronic
respiratory acidosis
Acute respiratory acidosis

 pCO2 ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทำให้มี H+ ในร่างกายเพ่ิมข้ึน
และ pH ลดลง โดยระยะแรก H+ ทีเ่พิม่ขึน้จะจบัตวักบั
nonbicarbonate buffer เชน่ hemoglobin, proteins ภาวะ
นีเ้กดิภายใน 10-15 นาทหีลังจากที ่pCO2 เพิม่ขึน้และมี
ผลตอ่ไปอกีหลายชัว่โมง โดย pCO2 ทีเ่พิม่ขึน้ทกุ ๆ 10
mmHg จะทำให ้plasma bicarbonate เพิม่ขึน้ 1 mEq/L

ผลของ acute respiratory acidosis ต่อระบบ
ต่าง ๆ  ในรา่งกายมดัีงนี้

1. ระบบหายใจ
เน่ืองจาก CO2 สามารถซมึผ่าน alveolar-capil-

lary membrane ดีกว่า O2 ถึง 20 เท่า ดังน้ันผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
hypoventilation ก็มักจะมีภาวะ hypoxemia  ร่วมด้วย
โดยภาวะ hypoxemia มักจะเกิดข้ึนก่อนภาวะ respiratory
acidosis

2. ระบบประสาทส่วนกลาง
เมื่อระดับ CO2 สูงขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการทาง

ประสาทเช่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน หรือมีอาการชัก
3. ระบบตอ่มไร้ท่อ
การมีระดับ CO2 ในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จะทำให้ adrenergic nervous system หล่ัง catecholamine,
renin, angiotensin, aldosterone, antidiuretic hormone
(ADH) เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการคั่งของน้ำเกลือและน้ำ
(salt and water retention)

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
การมีระดับ CO2 ในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จะทำให้เกิด tachycardia, increased cardiac output,
hypertension นอกจากนียั้งทำใหเ้กดิ cerebral vasodila-
tion และเพิม่ cerebral blood flow ทำใหเ้กดิอาการปวด
ศีรษะ
Chronic respiratory acidosis

เมื่ออยู่ในภาวะ respiratory acidosis จะมีการ
ปรับตัวชดเชยให้มีการเพ่ิม plasma bicarbonate โดยเพ่ิม
net acid secretion และเพิม่ renal bicarbonate reabsorp-
tion พร้อมกับลด renal chloride reabsorption การชดเชย
นีเ้กดิภายใน 12-24 ช่ัวโมง และเกดิผลเตม็ทีภ่ายใน 3-5
วัน โดย pCO2 ท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ  10 mmHg จะทำให้ plasma
bicarbonate เพ่ิมข้ึน 3-4 mEq/L และพบว่ามักจะมี serum
chloride ลดลง สว่น Na, K, Mg มกัไมเ่ปลีย่นแปลง*  ฝา่ยเภสชักรรม โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา
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ผลของ chronic respiratory acidosis ตอ่ระบบ
ตา่ง ๆ  ในรา่งกาย มดีงันี้

1. ระบบหายใจ
โดยปกติ CO2 เป็นตัวกระตุ้นระบบหายใจที่

แรง (potent respiratory stimuli) ทำใหม้กีารหายใจเรว็
ข้ึน แต่ในภาวะ chronic respiratory acidosis น้ันร่างกาย
จะไม่ตอบสนองต่อ CO2 ท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ันการกระตุ้นการ
หายใจจะตอ้งอาศยัตวักระตุน้อืน่เชน่ ภาวะ hypoxemia

2. ระบบประสาทส่วนกลาง
ผู้ป่วย chronic respiratory acidosis มักจะมี

ความผิดปกติทางระบบประสาทก็ต่อเมื่อมีภาวะ acute
CO2 retention แทรกซ้อน

3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ปว่ยอาจจะม ีcardiac arrhythmia ได้
มียาหรือสารหลายชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิด

respiratory acidosis ซ่ึงสามารถสรปุไดพ้อสังเขป ดังนี้
1.airway obstruction : beta-adrenergic blockers
(propranolol)5-8

2.CNS disturbances that cause abnormality of
ventilatory drive

2.1 respiratory center depressants1-3,5 : เป็น
สาเหตทุีพ่บบอ่ย ไดแ้ก่

2.1.1 anesthetics ทกุชนดิ3

2.1.2 narcotics : opiates3-5 (morphine3,6-7,
fentanyl3,6-7)

2.1.3 sedatives / tranquilizers / hypnotics3-4 :
benzodiazepines5-7

2.1.4 barbiturates5-7 : phenobarbital, primi-
done, thiopental

หมายเหต ุ: ยาในขอ้ 2.1.2, 2.1.3 และ 2.1.4 มัก
จะไม่ทำให้เกิดปัญหามากนักหากใช้ในขนาดปกติ แต่
มักจะเกิดปัญหาเม่ือใช้เกินขนาดหรือใช้ร่วมกับ respira-
tory depressant drugs อ่ืน ๆ 5

3. neuromuscular weakness :
3.1 neuromuscular blockers4 : เปน็สาเหตทุำ

ให้กล้ามเนือ้หายใจ (เช่น กระบงัลม) อ่อนแรง
3.1.1 toxin (snake bite, botulism3)
3.1.2 hypokalemia3-5 อาจเป็นสาเหตุทำให้

กลา้มเนือ้หายใจออ่นแรง ทำใหไ้มส่ามารถคง alveolar
ventilation ดังน้ันยาท่ีมีผลทำให้เกิด  hypokalemia ก็อาจ
ทำใหเ้กดิภาวะ respiratory acidosis ได ้9 ไดแ้ก่
acetazolamide aldosterone excess
alpha blockers ammonium chloride
amphotericin B beta agonists
carbenoxolone carbonic  anhydrase   inhibitors  (CAIs)
catecholamine excess cisplatin
dibennamine dobutamine
enema abuse folic acid
fludrocortisone gentamicin
GM-CSF gossypol
insulin excess iron
laxative abuse levodopa
licorice lithium carbonate
loop diuretics mannitol
metoclopramide mineralocorticoids
osmotic diuretics penicillins
polymyxin B rifampin
salbutamol tetracycline (expired)
terbutaline thallium
theophylline thiazides
vitamin B12
(ดูรายละเอียดในข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปทีี ่4 ฉบบัที ่4 เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2544 หนา้ 7-10)

3.1.3 hypophosphatemia4-5 ยาที่มีผลทำให้เกิด
hypophosphatemia อาจทำให้เกิดภาวะ respiratory
acidosis ได้10 ไดแ้ก่
acetazolamide aminoglycosides
androgens anticonvulsants
cisplatin contraceptives
corticosteroids estrogens
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erythropoietin foscanet
fructose glucagon
glucose & insulin ifosfamide
indapamide mestranol
mineralocorticoids tetracyclines
paracetamol poisoning phosphate binders
thiazides
(ดรูายละเอยีดใน ขา่วสารดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ
ปทีี ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2545 หนา้ 4-5)

3.2 decrease ventilation by blocking neuro-
muscular transmission5 : สว่นใหญจ่ะมผีลในผูป้ว่ยทีม่ี
ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้ว

3.2.1 aminoglycosides5-7

3.2.2 antiarrhythmics5-8: quinidine, procai-
namide

3.2.3 beta-blockers5

3.2.4 tetracyclines5 : demeclocycline6-7

3.2.5 penicillamine5-8

3.2.6 lithium5,7

3.2.7 phenytoin5-8

4. others : high carbohydrate enteral/parenteral feeding2
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ความเป็นมา
ผูป่วยที่มีอาการชักมีความจำเป็นที่จะตองใช

ยาเพื่อลดอัตราการชักซ้ำ ซึ่งสามารถลดไดถึง 50%
ผูป่วยจำเป็นตองไดรับยากันชักตอเนื่องกัน  เพราะ
สามารถทำใหโรคลมชักหาย  กลาวคือไมมีอาการชัก
เลยตอเนือ่งกนัอยางนอย 2-5 ป ี (remission) ไดถึง 60-
70% ของผูป่วย  เป็นผลใหสามารถลดความพิการ
ทางจิตสังคม การสูญเสียอาชีพการงานและการศึกษา
และลดอัตราการตาย  ดังนั้นการรักษาดวยยากันชักจึง
เป็นการลงทุนที่มีคาใชจายนอย แตเกิดประโยชนมาก1

จากสถิติผูป่วยของโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณโุลก ป ีพ.ศ. 2544-2545 พบวามผูีปว่ยเดก็เปน็โรค
ลมชักหรือเกิดอาการชัก และตองไดรับยากันชักเป็น
จำนวนมาก     โดยทีโ่รคดงักลาวเปน็โรคเรือ้รัง มีผลตอ
สติปัญญาและพัฒนาการของเด็ก จำเป็นตองใหการรักษา
อยางตอเน่ืองเป็นเวลานาน    และอาจตองใชยาหลายขนาน
ในเวลาเดยีวกนั   จงึทำใหผูปว่ยเหลานีม้คีวามเสีย่งตอ
การเกิดอาการไมพึงประสงคตาง ๆ จากยากันชัก โดย
ที่ยากันชักซึ่งไดแก carbamazepine, phenobarbital,
phenytoin และ  valproic  acid  เป็นยาทีก่อใหเกิดอาการ
ไมพึงประสงคทีรุ่นแรงและเปน็อนัตรายรายแรง  นอก
จากน้ันยังมีดัชนีการรักษาแคบจงึตองใชยาดังกลาวดวย
ความระมดัระวัง

การติดตามระดับยาในเลือดของผูป่วย และ
ปรับขนาดยาของผูป่วยแตละรายใหอยูในชวงของการ
รักษาอยางเหมาะสม จะชวยป้องกันการเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากยาได   จากการปฏบัิติงานตรวจตดิตามและ
แปลผลระดับยาในเลือด พบวา มีการสงตัวอยางเลือด
จากผูป่วยเด็ก  เพ่ือตรวจสอบระดบัยากนัชักชนิดตาง  ๆ
เป็นจำนวนมาก  บางรายมีการสงตรวจมากกวา 1 ครั้ง

ดังน้ันเพ่ือใหผูป่วยไดรับการติดตามเฝ้าระวังอาการไมพึง
ประสงค และไดรับการรักษาดวยยาอยางเหมาะสม
ผูศึกษาซ่ึงเป็นเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงานบริบาลเภสัชกรรม
บนหอผูปว่ยเดก็ จงึสนใจทีจ่ะศกึษาในเรือ่งนี้
วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังและหาอุบัติการณของการเกิด
พิษ และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยากันชัก
(carbamazepine, phenobarbital, phenytoin และ  valproic
acid) ในผูป่วยเด็กที่มารับการรักษาในหอกุมารเวช-
กรรม  โรงพยาบาลพทุธชนิราช จังหวัดพษิณโุลก
ข้ันตอนการดำเนนิงาน

ดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยากนัชกัตัง้แต เดอืนตลุาคม 2545 -
กนัยายน 2546

1. จัดทำแบบเก็บขอมูลผลการติดตามอาการ
ไมพึงประสงคจากยากนัชัก

2. เภสัชกรประจำหอผูป่วยไดดำเนินการติด
ตามผูปว่ยทีไ่ดรับยากนัชกั ทกุราย

3. เก็บขอมูลผูป่วย สังเกตและสืบคนอาการ
อันไมพึงประสงค

(อาการไมพึงประสงคทีพ่บไดแก ผ่ืน (Rash),
งวงซึม (Drowsiness), ซุกซนมากผิดปกติ (Hyperac-
tivity), เหงอืกบวม (Gingival hyperplasia), ตากระตกุ
(Nystagmus), เดินเซ (Ataxia), พิษตอตับ (Hepato-
toxicity)

4. คำนวณระดบัยาที ่ steady state
5. ปรึกษาแพทยในกรณีที ่คำนวณระดับยา

แลวไมอยูในชวงการรักษา
6. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
7. สรุปและรายงานผล* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

⌦
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ผลการดำเนินงาน
ขอ้มลูทัว่ไป :

มผีูปว่ยเดก็ทีไ่ดรับยากนัชกั (carbamazepine,
phenobarbital, phenytoin  และ valproic  acid )  83 ราย
เปน็ผูปว่ยเพศหญงิ 46 ราย (รอยละ 55) เพศชาย 37 ราย
(รอยละ 45) แบงอายุของผูป่วยที่ไดรับยากันชักเป็น 3
ชวงอาย ุรายละเอยีดดงัตารางที ่1
ตารางที่ 1 แสดงช่วงอายุของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยากันชัก

ปกติ เม่ือหยุดยาและเปลีย่นไปใชยากันชักตัวอ่ืน อาการ
ผูป่วยดีข้ึนและหายเปน็ปกต ิสวนยา Valproic acid และ
Carbamazepine ไมพบอาการไมพึงประสงค

ผูป่วยเด็กที่ไดรับยากันชักกลุมนี้ไดรับการ
ประเมินจากแพทยใหสงตรวจวัดระดับยาในเลือดท้ังหมด
37 คร้ัง  ผลของระดบัยาในเลอืดพบวา มีระดับยาตำ่กวา
ระดับการรักษา (Subtherapeutic level) มากท่ีสุด (รอยละ
65) และมรีะดบัยาสงูกวาระดบัการรกัษา (Toxic level)
รอยละ 5  นอกนัน้อยูในระดบัการรกัษา

เมื่อแพทยไดทราบผลระดับยาที่ต่ำกวาระดับ
การรักษาแลว  ไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงการสั่งใชยา
16 คร้ัง และไมมีการเปลีย่นแปลง 8 คร้ัง โดยการเปลีย่น
การส่ังใชยา มี 4 รูปแบบ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 แสดงผลการดำเนินการหลังทราบวาระดับยาในเลือด

ต่ำกวาระดับการรักษา

ช่วงอายุ จำนวนราย ร้อยละ

1 เดอืน  - 1 ปี (infant)
1 ปี - 12 ปี (children)
12 ปี - 15 ปี (adolescent)

29
49
5

35
59
6

เม่ือจำแนกผูป่วยตามชนิดของยากันชักท่ีไดรับ
พบวา  ยากันชักท่ีใชมากท่ีสุด คือ  Phenobarbital 68 ราย,
Valproic acid 42 ราย, Phenytoin 19 ราย และ Carba-
mazepine 3 ราย ตามลำดบั

การสัง่จายยากนัชกัใหเดก็ม ี2 รูปแบบคอืการ
ใหยากันชักเพียงชนิดเดียวในการควบคุมโรค (Mono-
therapy) 62 ราย (รอยละ 75) และใหยากนัชกัมากกวา
1 ชนดิขึน้ไป (Polytherapy) 21 ราย (รอยละ 25)
อาการไมพึงประสงคจากยากันชัก

เมื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการไมพึงประสงค
ที่เกิดขึ้นจากการใชยากันชักทั้ง 4 ชนิด  พบวาเกิดขึ้น
เพียง 4 รายเทาน้ัน โดยเกิดจากยากันชัก Phenytoin 3 ราย
Phenobarbital 1 ราย โดยยา Phenytoin ทำใหเกิดผื่น
(Rash) 1 ราย  Cholestatic jaundice 1 ราย (ใชรวมกบั
Ciprofloxacin injection)  แตเมือ่ผูปว่ยทัง้ 2 ราย หยุด
ใชยาแลวอาการตาง ๆ ก็ดีขึ้น แพทยไดเปลี่ยนเป็นยา
กันชักตัวอื่นแทน   ผูป่วยที่ใช Phenytoin อีกรายเกิด
อาการตากระตกุ และเหงอืกบวม 1 ราย ซ่ึงเกดิจากการ
ใหยาในขนาดทีสู่งกวาขนาดปกต ิ(over dose) แพทยจึง
ไดหยุดยา อาการตาง ๆ ของผูป่วยกลับสูปกติ และ
แพทยไดใหยากันชักตัวเดิมตอในขนาดปกติ  สวน
Phenobarbital ทำใหเกิดผ่ืน 1 ราย โดยไดรับยาในขนาด

การดำเนินการ จำนวน (คร้ัง) ร้อยละ

เปลี่ยนยาเป็นอีกชนิดหนึ่ง
เพิ่มขนาดยาชนิดเดิม
เพิม่ยาอกี 1 ชนดิ
และเพิม่ขนาดยาเดมิ
เพิม่ยาอกี 1 ชนดิ
และใหขนาดยาเทาเดมิ

2
12
1

1

12.5
75

6.25

6.25

สวนผลระดับยาท่ีสูงกวาระดับการรักษา จำนวน
2 ครัง้  แพทยสัง่หยดุยาทนัทแีละตดิตามวดัระดบัยาซำ้
จนผลระดับยาอยูในระดับการรักษา แลวจึงเร่ิมใหผูป่วย
ไดรับยากันชักตอ    สำหรับผลระดับยาท่ีอยูในชวงระดับ
การรักษาแพทยไดใหยาชนิดเดิมและขนาดเทาเดิมตอไป
สรุปและวิจารณ์ผล

จากผลการศึกษาพบวาผูป่วยที่ใชยากันชักอยู
ในชวงอาย ุ1 ป ี- 12 ป ีเปน็สวนใหญ (รอยละ 59)  รอง
ลงมาเปน็เดก็ตำ่กวา 1 ป ี เนือ่งจากในชวงอาย ุ2 ปแีรก
จะมีอุบัติการณ์ของอาการชักไดบอยกวาในชวงอายุ
อ่ืน ๆ  สืบเนือ่งจากอาจจะมคีวามเสยีหายเกดิข้ึนท่ีสมอง
ซ่ึงเกิดจากการคลอดหรือต้ังแตแรกเกิดเป็นปัจจัยสำคัญ 2
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เมื ่อมีอาการชักเกิดขึ ้น แพทยจำเป็นตองใหยา
ควบคุมอาการชัก  โดยยากันชักที่เลือกใชในปัจจุบัน
ไดแก Phenobarbital,   Valproic acid,  Phenytoin,  Carba-
mazepine  จากการศึกษาน้ีพบวา Phenobarbital จะถูกเลือก
ใชมากท่ีสุด  อาจเน่ืองจากมรีาคาถูกและประสทิธิภาพดี

จากการศึกษาถึงรูปแบบการเลือกใชยากันชัก
ยังพบวาแพทยจะเลือกใชยากันชักเพียงชนิดเดียวถึง
รอยละ 75  สอดคลองกับหลักการเลือกใชยากันชัก
ซ่ึงควรเร่ิมตนดวยการใชยากันชักทีละชนิด (Monotherapy)
กอนท่ีจะเร่ิมใชยากันชักรวมกันหลายชนิด (Polytherapy)
เพราะการใชยาพรอมกันหลายชนิด นอกจากจะไมไดชวย
ใหควบคุมอาการชักงายขึ้นแลวยังอาจเกิดปฏิกิริยา
ระหวางยาท่ีใช (Drug interaction) ซ่ึงสวนใหญจะทำให
ระดับยาลดต่ำลง    จนทำใหตองเพิ่มขนาดยาที่ใช
เป็นผลทำใหผู ป่วยมีโอกาสเกิดผลขางเคียงจากยา
มากขึน้ 2

สวนอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นพบว่าไม
รุนแรงสามารถเปลี่ยนเป็นยากันชักตัวอื่นได มีเพียง
อาการดซีานชนดิ Cholestatic jaundice (1 ราย) เทานัน้
ที่ทำใหตองเฝ้าระวังผูป่วยอยางใกลชิด โดยอาการน้ีพบ
ในผูป่วยอายุต่ำกวา 1 ปี ซึ่งอาจเนื่องมาจากการทำงาน
ของตับและไตยังไมสมบูรณ  การขจัดยาเกิดไดนอยเป็น
สาเหตุทำใหเกิดอาการพิษขึ้น

เอกสารอ้างอิง
ชัยชน โลวเจริญกูล. ยากันชัก : หลักการใชยา เภสัชวิทยาและ
ปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงค. ใน ชัยชน โลวเจริญกูล บรรณาธิการ.
วิทยาการโรคลมชกั. กรงุเทพฯ : บรษิทั เอ จ ีเนต็เวริค จำกดั ; 2544 :
113 - 130
สรุางค เจยีมจรรยา. อาการชกั. ใน วันด ีวราวทิย, ประพทุธ ศริิปณุย,
สุรางค เจียมจรรยา บรรณาธิการ. ตำรากุมารเวชศาสตร (ฉบับเรียบ
เรยีงใหม เลม 2). กรงุเทพฯ : บรษิทัโฮลสิตกิ พับลชิช่ิง จำกดั ; 2540 :
265 - 287
Winter ME. In : Winter ME, editor. Basic Clinical Pharmacokinet-
ics 3rd ed. Vancouver : Applied Therapeutics ; 1999

1.

2.

3.

สำหรับผูป่วยท่ีมีระดับยาวัดไดต่ำกวาระดับการ
รักษา 8 ราย แพทยไมดำเนินการเปล่ียนแปลงใด ๆ    เน่ืองจาก
พบวาผูป่วยเหลานี้มีปัญหาการไดยาไมครบหรือไมใช
ยาตามส่ัง (poor compliance หรือ non - compliance) โดย
มสีาเหตจุากญาตทิีด่แูลผูปว่ยไมทราบถงึเหตผุลในการ
ท่ีผูป่วยตองไดรับยาครบและสม่ำเสมอ  แพทยหรือเภสัชกร
จึงตองอธิบายใหญาติที่ดูแลผูป่วยเขาใจถึงเหตุผลใน
การใชยาซึ่งแพทยไดนัดตรวจติดตามผูป่วยตอไป
ขอเสนอแนะ

การศึกษาในครัง้น้ี พบปัญหาการไดยาไมครบ
หรือไมใชยาตามส่ัง ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทำใหไมสามารถ
ควบคุมอาการชักของผูป่วยเด็กได จึงควรเนนความ
สำคัญของการใหคำแนะนำ แกญาติผูป่วยท่ีตองมีหนาท่ี
ดูแลใหยาเดก็ และจะตองมีการตดิตามผูป่วยเด็กทุกราย
ทีใ่ชยากนัชกั  รวมทัง้วดัระดบัยาในรายทีส่งสยัเพือ่เฝา้
ระวงัอาการขางเคยีงตาง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และลดปญัหา
การรกัษาดวยยาทีไ่มมปีระสทิธผิล
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หลักการและเหตุผล
Bupropion เป็นยาในกลุม anti-depressant

ท่ีนำมาใชสำหรับชวยในการเลิกบุหร่ีซ่ึงเร่ิมใชในสหรัฐ-
อเมรกิาตัง้แตปพี.ศ. 25411 และมกีารใชแพรหลายมาก
ขึ้นในปัจจุบัน   ทั้งในกลุมคนปกติทั่วไปและในกลุม
ผู ป ่วยที ่ต องการเลิกบุหรี ่ด วยเหตุผลทางสุขภาพ
ในแงความปลอดภยัจากขอมูลของการใชยาน้ีเป็น anti-
depressant ไมพบผลขางเคียงที่รุนแรงแตมีขอควร
ระวังในกลุมผูป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการชัก
เนื่องจากยา bupropion มีผลลด seizure threshold2

จากการศึกษาในประเทศเนเธอรแลนด หลังจากวาง
จำหนายยา bupropion เพื่อชวยในการเลิกบุหรี่ตั้งแตปี
พ.ศ. 2542-2544 พบอาการชกัเกิดข้ึน 7 ราย ในจำนวนนี้
3 รายเป็นผูที ่มีประวัติโรคลมชัก อีก 4 รายไมเคย
มีประวัติการชักมากอนและไมมีการใชรวมกับยาอื่น3

สำหรับอาการไมพึงประสงคอื่น ๆ ที่พบบอยจากการ
ใชยา bupropion ไดแก นอนไมหลับ ปวดศีรษะ ปากแหง
คลืน่ไส วิตกกงัวล1

การสูบบุหร่ีจะทำใหสารนิโคตินผานเขาสูปอด
โดยตรง และถูกดูดซึมเขากระแสเลือดไปยังหัวใจ
และจะถูกสูบฉีดจากหัวใจไปสมองทันที ภายใน 7-10
นาทีหลังการสูบบุหร่ี เม่ือสารนิโคตินเขาไปในสมองจะ
กระตุนการหลัง่สารสือ่ประสาทหลายชนดิ ทีส่ำคญัคอื
dopamine และ norepinephrine  ซ่ึงสงผลทำใหผูสูบบุหร่ี
มีความรูสึกเป็นสุข กระปรี้กระเปรา ตื่นตัว ลดความ
อยากอาหารและทำใหผูสูบบุหรี่มีความตองการสาร
นิโคตินมากขึ้นเรื ่อย ๆ  กลไกการออกฤทธิ์ของยา
bupropion ในการชวยผูที่ตองการเลิกบุหรี่ยังไมทราบ
แนชัด แตเชื่อวายาจะออกฤทธิ์โดยยับยั้งการเก็บกลับ
ของสารสื่อประสาท dopamine และ norepinephrine

ทำใหมีปริมาณของสารสื่อประสาททั้ง 2 ที่จะจับกับ
postsynaptic neuron มากขึ้น ทำใหผูอดบุหรี่เป็นสุข
โดยไมเกดิการตดิสารนโิคตนิ 4,5

Bupropion ในประเทศไทยมีจำหนายในรูป
แบบยาเม็ดออกฤทธิ์นาน (sustained-release tablet)
ขนาด 150 มิลลิกรัม โดยใชชื ่อการคา Quomem®

ขอบงใชคือ ใชชวยผูที่ตองการเลิกบุหรี่ที่มีอายุ 18
ปขีึน้ไป  ขนาดและวธิใีชคอืเริม่รบัประทานขนาด 150
มลิลิกรมั วันละครัง้ทกุเชาเปน็เวลา 3 วัน หลังจากนัน้
เพิม่ขนาดยาเปน็ 150 มลิลิกรมั วันละ 2 ครัง้ ระยะหาง
ระหวางมื้อยาไม่ควรต่ำกวา 8 ชั่วโมง และไมควร
รับประทานใกลเวลาเขานอน ระยะเวลาในการรกัษาคือ
7-12 สัปดาห ควรแนะนำการกำหนดวันที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ในสัปดาหที่  2 ของการรักษา (วันที่ 8 ของการ
ใชยา) เพื ่อรอใหระดับยา bupropion ขึ ้นสูงพอ
ที่จะไปยับยั ้งอาการถอนนิโคตินและอยากบุหรี ่ได
การรับประทานยาหามเคี้ยว ใหกลืนยาลงไปทั้งเม็ด
และถาลืมรับประทานยาหามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เทา
หากใชไปแลว 7 สปัดาหยังไมสามารถอดบหุร่ีได  ให
หยุดยาไดทันที โดยไมจำเป็นตองคอย ๆ หยุดยาและ
ไมควรใชนานเกนิ 12 สปัดาห5,6

โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก
ไดเริ่มนำยานี้มาใชสำหรับผูที่ตองการเลิกบุหรี่ภายใต
ความดูแลของแพทย ในคลินิกเลิกบุหร่ี ต้ังแตปี พ.ศ.2544
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก จึงไดจัดทำโครงการเฝ้าระวังการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา bupropion ขึ ้นเพื ่อ
ป้องกันไมใหเกิดอันตราย และใหการรักษาอยางถูกตอง
เหมาะสมแกผูปว่ยตอไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฝ้าระวังอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยา bupropion ของผูทีใ่ชยานีเ้พือ่ชวยในการเลกิบหุร่ี* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
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ที่คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัด
พิษณุโลก

2. เพื ่อศึกษาอุบัติการณของการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา bupropion ของผูท่ีใชยาเพ่ือ
ชวยในการเลกิบุหร่ี ท่ีคลินิกเลิกบุหร่ี โรงพยาบาลพุทธ-
ชินราช จังหวัดพิษณโุลก
ข้ันตอนการดำเนนิงาน

ดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา bupropion ของผูที่ใชยานี้เพื่อ
ชวยในการเลกิบหุร่ี  ตัง้แตเดอืนเมษายน 2545 ถึงเดอืน
กนัยายน 2546

1. จัดทำแบบเก็บขอมูลการติดตามอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา bupropion และแผนพับ
ขอนารูเกี่ยวกับยา bupropion

2. เขารวมปฏิบัติงานในคลนิิกเลิกบุหร่ี โดยให
ขอมูลเร่ืองการใชยาเพ่ือชวยในการเลกิบุหร่ีและติดตาม
การใชยาในกรณีแพทยสั่งจายยาโดยติดตอผูป่วยทาง
โทรศัพทในสัปดาหที่ 1,2,4 และ 8 หลังจากใชยา ใน
กรณีเลิกสูบบุหร่ีไดจะติดตามผูป่วยตอท่ี 6 เดือนและ 1 ปี

3. ปรึกษาแพทยเพื่อพิจารณาในกรณีที่ผูใชยา
เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่รุนแรงหรือ
ผิดปกติ

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเสนอแพทย
และทมีสหวชิาชีพในคลนิิกเลกิบหุร่ี

5. สรุปและรายงานผล
ผลการดำเนินงาน
1. ขอมูลทั่วไป

จากการตดิตามผลผูท่ีใชยา bupropion เพ่ือเลิก
สูบบุหรี่ตั้งแตเดือนเมษายน 2545 - กันยายน 2546 มี
จำนวนท้ังหมด 31 ราย สามารถติดตามได 24 ราย  (7 ราย
ไมสามารถติดตอไดจากที่อยูที่ใหไว) เป็นชาย 22 ราย
หญงิ 2 ราย สวนใหญมอีายรุะหวาง 45-60 ป ี (รอยละ
66.7) ขอมลูแสดงในตารางที ่1

ตารางที ่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผูท่ี้ใช้ยา bupropion
หญงิ รวมเพศ

อายุ (ปี)
ชาย

1
1
-
-
2

1
16
7
-

24

<  30
30-45
45-60
> 60
รวม

-
15
7
-

22

ผูท่ีใชยา bupropion  5 ราย (รอยละ 20.9) มีโรคประจำตัว คือ
- โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง 1

ราย (ยาทีใ่ชคอื aspirin , glibenclamide )
- โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 1 ราย

(ยาทีใ่ชคอื metformin, enalapril, simvastatin, HCTZ,
atenolol)

- โรคไขมันในเลือดสูง 1 ราย (ยาที่ใชคือ
gemfibrozil)

- โรคหวัใจและปอดอดุกัน้เรือ้รัง 1 ราย (ยาที่
ใชคอื furosemide, enalapril, isosorbile dinitrate, theo-
philline, ventolin)

- โรค reflux esophagitis 1 ราย (ยาที่ใชคือ
ranitidine, domperidone)
2. ผลการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

จากผูที่ใชยา bupropion เพื่อเลิกสูบบุหรี่ที่ติด
ตามไดจำนวน 24 ราย พบผูทีเ่กดิอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา 9 ราย (รอยละ 37.5) โดยเปน็อาการของ

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด(เวียนศีรษะ) 3 ราย
- ระบบทางเดินปัสสาวะ (ปัสสาวะบอย) 1 ราย
- ระบบประสาท(นอนไมหลับ ปวดศีรษะ/

ไมเกรน กระวนกระวาย)  8 ราย
- ระบบทางเดินอาหาร(คลื ่นไส/อาเจียน

ทองผกู) 3 ราย
- ระบบอืน่ๆ (ไข) 1 ราย
มีผู ที ่ใชยา bupropion เพื ่อเลิกสูบบุหรี่ซึ ่ง

เกดิอาการไมพึงประสงคจากการใชยามากกวา 1 ระบบ
จำนวน 5 ราย ขอมลูแสดงในตารางที ่2
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ผูที่ใชยา bupropion เพื่อเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาสวนใหญสามารถทน
อาการที่เกิดขึ้นและใชยาตอได  มีเพียง 1 รายซึ่งเกิดอาการปวดศีรษะมาก ไมสามารถทนไดและตองหยุด
ใชยาในวนัที ่3 หลังจากปรกึษาแพทย

อยางไรก็ตามผูที่ใชยา bupropion เพื่อเลิกสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดไมไดใชยาครบ 8 สัปดาหตามคำ
แนะนำของแพทย และเมือ่ตดิตามผลของการหยดุสบูบหุร่ีภายหลงัการใชยา  พบวามผูีทีใ่ชยา bupropion เพยีง 8
ราย (รอยละ 34.8) ทีส่ามารถเลกิสบูบหุร่ีไดจนถงึปจัจบุนั  ขอมลูแสดงในตารางที ่3

1. นอนไมหลับ
2. คล่ืนไส

1. เวียนศรีษะ
2. วูบเปน็ชวง ๆ
เวียนศีรษะ

1. นอนไมหลับ
2. ปสัสาวะบอย
    (เหมอืนไมสดุ)
นอนไมหลับ

1.    เวยีนศรีษะ
2.    ไข

1. นอนไมหลับ
2. กระวนกระวาย

คล่ืนไส อาเจยีน

1. นอนไมหลับ
2. ทองผูก

ปวดศีรษะ

ปวดศีรษะ

เกดิอาการขางเคยีงขึน้วนัที ่3 ของการใชยา
และกินยาตออีก 10 วัน หยุดใชยา อาการตาง ๆ
ดีขึ้น
อาการขางเคียงที ่เกิดขึ ้นสามารถทนได
กนิยาตอจนครบ 1 เดอืน จงึหยดุใชยา
เกิดอาการขางเคียงข้ึนต้ังแตชวงสัปดาหแรกของ
การใชยา สามารถทนได กินยา 20 วันจึงหยุดใชยา
เกิดอาการขางเคียงข้ึนต้ังแตชวงสัปดาหแรกของ
การใชยา สามารถทนได  และกินยาตอจนถึง
14 วัน จงึหยดุยา  อาการตาง ๆ ดขีึน้
เกิดอาการขางเคยีงข้ึนต้ังแตวันท่ี 4 ของการ
ใชยา สามารถทนได  และกินยาตออีก 30 วัน
เกิดอาการขางเคียงข้ึนต้ังแตวันแรกของการ
ใชยา สามารถทนได  และกินยาตอจนถึง 14 วัน
จงึหยดุยา  อาการตาง ๆ ดขีึน้
เกิดอาการขางเคียงข้ึนต้ังแตวันแรกของการใช
ยา(หยุดสูบบุหร่ีต้ังแตวันแรก)สามารถทนได
และกนิยาตอจนถงึ 24 วัน จงึหยดุยาอาการ
ตาง ๆ ดขีึน้
เกิดอาการขางเคียงชวงสัปดาหแรก สัปดาหท่ี 2
ไมมอีาการ กนิยา 14 วัน หยุดใชยา
เกิดอาการขางเคียงข้ึนต้ังแตวันท่ี 4 ของการใช
ยา สัปดาหตอมาอาการขางเคียงนอยลง
สามารถทนได  และกนิยาตออีก 30 วัน
เกิดอาการปวดศีรษะมากไมสามารถทนได
กินยา 2 วันหยุดใชยาหลังจากปรกึษาแพทย
ปวดศีรษะมากชวงสัปดาหแรกของการใชยา
ส ัปดาห ต อมาอาการข างเค ียงน อยลง
สามารถทนได  และกนิยาตออีก 30 วัน

1

2

3

4

5*

6*

7*

8

9*

10

11*

1. หัวใจ
2. ปอดอดุกัน้เรือ้รัง

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

1 . เบาหวาน
2. ความดนัโลหติสงู
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

56

42

34

41

30

38

59

44
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อาการข้างเคียงที่พบ การติดตามผู้ที่ใช้ยาราย โรคประจำตัวเพศ อายุ
ตารางที่ 2 ขอมูลผูที่ใชยา bupropion เพื่อเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

* เป็นผูท่ีใชยา bupropion ท่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได
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30 วัน

14 วัน

11 วัน

24 วัน

30 วัน

30 วัน

14 วัน

30 วัน

หยุดสบูบหุร่ีวันที ่4 ของการใชยา หยุดสบู
ไดจนถงึปจัจบุนั(~ 1 ป)ี
ระหวางใชยาสูบบุหร่ีนอยลงเร่ือย ๆ  หลังจาก
หยุดใชยาสามารถเลิกไดดวยตนเองจนถึง
ปจัจบุนั (~ 1 ป)ี
หยุดสบูบหุร่ีวันที ่8 ของการใชยา หยุดสบู
ไดจนถงึปจัจบุนั (~ 1 ป)ี
หยุดสูบบุหรี่ตั ้งแตวันแรกของการใชยา
หยุดสบูไดจนถงึปจัจบุนั (~ 1 ป)ี
ระหวางใชยาสูบบุหร่ีนอยลงเร่ือย ๆ  และเลิก
สบูบหุร่ีไดจนถงึปจัจบุนั (1 ป)ี
ระหวางใชยาสูบบุหร่ีนอยลงเร่ือย ๆ  และเลิก
สบูบหุร่ีไดจนถงึปจัจบุนั (1 ป)ี
หยุดสบูบหุร่ีวันที ่9 ของการใชยา หยุดสบู
ไดจนถงึปจัจบุนั (~ 4 เดอืน)
หยุดสบูบหุร่ีวันที ่8 ของการใชยา
หยุดสบูไดจนถงึปจัจบุนั(~ 2 เดอืน)

1

2

3

4

5

6

7

8

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เบาหวาน
หลอดเลอืดสมอง
ไมมี

ไขมันในเลือดสูง

ไมมี

หญิง

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

30

38

37

39

55

54

41

47

การใชย้า bupropion การเลิกสูบบุหรี่ราย โรคประจำตัวเพศ อายุ
ตารางที่ 3 ขอมูลผูที่ใชยา bupropion ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได

สรุปและวิจารณ์ผล
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา bupro-

pion ที่ตองเฝ้าระวังคือ อาการชัก เนื่องจากยามีผลลด
seizure threshold โดยมีอุบัติการณประมาณ 0.1% (1/1000)
เมื่อใชยาในขนาดปกติ (300 มก./วัน) และมีขอควร
ระวังสำหรับการใชในกลุมผูป่วยท่ีมีปัจจัยเส่ียง คือ 2

- history of head trauma
- central nervous system (CNS) tumor
- history of seizures
- concomitant administraion of other  medications

known to lower the seizure threshold.
นอกจากน้ีการใชยา bupropion ในผูท่ีติดเหลา

หยุดเหลาหรือยานอนหลับอยางกระทันหัน การใชยา
ในผูป่วยเบาหวานทีไ่ดรับการรักษาดวยยาลดน้ำตาลใน
เลือดชนิดรับประทานหรืออินสุลิน การใชยารวมกับ

ยากระตุนประสาท ยาลดความอยากอาหารจะเพิม่ความ
เส่ียงของการเกิดอาการชักได 2,5

จากการติดตามอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา bupropion ของผูทีใ่ชยานีเ้พือ่ชวยในการเลกิ
บุหรี่ไมพบอาการที่รุนแรงคือ อาการชัก ซึ่งเคยมีการ
รายงานมากอน และในกลุมผูท่ีใชยาไมมีปัจจัยเส่ียงหรือมี
ประวัติที่เกี่ยวของกับอาการนี้ นอกจากมีผูป่วย 2 ราย
เป็นโรคเบาหวานและใชยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับ-
ประทานอยู   แตจากการติดตามอยางใกลชิดไมพบอาการ
ชักเกิดข้ึน  อาการไมพึงประสงคจากการใชยา bupropion
สวนใหญที่พบเป็นอาการทางระบบประสาท (รอยละ
33.4) คือนอนไมหลับ ปวดศีรษะ และกระวนกระวาย
ผูที่ใชยาสามารถทนและใชยาตอได มีผูป่วยเพียง 1
รายท่ีตองหยุดใชยาเน่ืองจากอาการทีเ่กิดข้ึน
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อยางไรกต็ามผูทีใ่ชยา bupropion เพือ่ชวยใน
การเลิกบุหร่ีท้ังหมดใชยาไมครบระยะเวลา (7-12 สัปดาห)
ตามท่ีแพทยส่ัง เหตุผลหน่ึงอาจเน่ืองจากตองรับผิดชอบ
คาใชจายเรื่องยาเองและไมสามารถเบิกคืนในระบบ
ราชการได ซึ่งอาจสงผลทำใหผู ที ่เลิกสูบบุหรี่ไดมี
จำนวนนอย (รอยละ 34.8) นอกจากน้ีการติดตามผูป่วย
ไดไมครบถวน ทำใหไดขอมูลผูท่ีใชยาจำนวนนอยราย
การศึกษาในครั้งนี้จึงไมพบขอมูลการเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาที่รุนแรง แตการติดตามผูที่ใชยา
bupropion เพื่อชวยในการเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล
พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ยังคงดำเนินการตอไป
ท้ังในดานการเฝ้าระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
และประสิทธิผลของการรักษา เพื่อนำขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหใหเปน็ประโยชนในการชวยเหลอืผูทีต่องการ
เลิกบุหร่ีตอไป
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จากนโยบายของโรงพยาบาลเลิดสินที่มุงมั่น
พัฒนาการใหบริการผูป่วยอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ผูป่วยมีความพึงพอใจ  โดยมีจุดมุงหมายคือการไดรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล  แตละหนวยงานจึงตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของโรงพยาบาล  งานเภสชักรรมผูป่วยนอกเปน็หนวย
งานหนึง่ท่ีตองใหบริการดานยาแกผูป่วยโดยตรง  จึงมี
ความจำเป็นอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาการบริการใหมี
ประสิทธิภาพและผูป่วยมีความปลอดภัยในการใชยา
เพราะหากผูป่วยแพยาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
ยาอาจทำใหความเชื่อมั่นในการใชยาลดลง  ผูป่วย
อาจไมใชยาที ่จำเป็นตองใช ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพ
ของผูป่วยและตอ่การรักษาได การท่ีจะไมใหผูป่วยแพยา
เป็นส่ิงท่ีกระทำไดยาก แตการทราบวาผูป่วยรายใดเคยมี
ประวัติแพยา และหาวิธีการป้องกันไมใหแพยาซ้ำเป็นส่ิงท่ี
กระทำไดงายกวา อีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะชวยลด
ความเสี่ยงตอการใชยาและการรักษาพยาบาลผูป่วย
การปอ้งกนัการแพยาซำ้ จึงเปน็สิง่หนึง่ทีใ่ชวัดคณุภาพ
การใหบริการดานยา ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาล และอัตราการแพยาซ้ำก็เป็นดัชนีชี้วัดที่
สำคัญอยางหน่ึงของโรงพยาบาลดวย  ดังน้ันงานเภสัช-
กรรมผูป่วยนอกจึงไดศึกษาและพัฒนาวิธีการป้องกัน
การแพยาซำ้ของผูปว่ยนอกอยางตอเนือ่ง เพือ่ให้ผูปว่ย
ใชยาได้อยางปลอดภยั  และเปน็การรกัษาคณุภาพของ
การใหบริการ

งานเภสัชกรรมผูป่วยนอกมีการรายงานการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากยามาต้ังแตปี  2542  ในคร้ังน้ันเป็น
การรายงานโดยผูป่วยท่ีไดรับยาจากแพทย  และเม่ือเกิดอาการ
แพยาจะมาพบเภสัชกรเพ่ือขอเปล่ียนยาหรือขอรับเงินคืน
หลังจากน้ันขอมูลแพยาของผูป่วยจะสงไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  รวมทั้งเกบ็เปน็สถติเิกีย่ว
กับการแพยาไวเพ่ือสืบคนขอมูล  ตอมาเม่ือมีการนำระบบ
คอมพิวเตอรเข้ามาใช้  จึงมีการป้อนขอมูลแพยาใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร   เพื ่อใหมีการพิมพชื ่อยาที ่

ผู ป่วยแพในใบสั่งยาเมื ่อมีการสั่งใช้ยาในครั้งตอ ๆ
ไปดวย ซึ่งจะชวยใหเภสัชกรสามารถตรวจสอบการ
แพยาของผูป่วยไดกอนท่ีจะจายยาไป        ดังน้ันในปี 2544
จึงมีการปรับปรุงวิธีการสืบคนข้อมูลผูป่วยท่ีแพยา  โดย
กำหนดกลุมยาที่พบวาผูป่วยแพยาบอย และบางครั้ง
มีอาการรุนแรง  ไดแก  กลุมยาซัลฟา  และเพนนซิิลิน
ทั้งนี ้เมื ่อเภสัชกรตรวจสอบพบวาในใบสั่งยามีการ
ส่ังใชยากลุมเพนนิซิลินหรือซัลฟา  ก็จะแนบใบสอบถาม
การแพยาไวท่ีใบส่ังยา เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีจายยาสอบถาม
ผูป่วยวาเคยแพยาในกลุมดังกลาวหรือไม  ถาไมเคยแพ
ก็จะจายยาไป  แตถาเคยแพก็จะเขียนใบแจงแพทย
วาจะเปลี่ยนยาหรือยังคงยืนยันการใชยานั้นตอไป ถา
แพทยสั่งเปลี่ยนยา ก็จะยกเลิกใบเสร็จรับเงินเพื่อคิด
ราคายาใหม  หลังจากนัน้กจ็ะปอ้นขอมูลยาและอาการ
ท่ีแพเขาโปรแกรมคอมพิวเตอร    อย่างไรก็ตามการสอบถาม
น้ีมีขอดอยคือ   หากผูป่วยแพยาตองเสียเวลากลับไปพบ
แพทยและคดิราคายาใหม  รวมทั้งมีการยกเลกิใบเสรจ็
รับเงินซึ่งจะรบกวนการทำงานของหนวยเก็บเงินดวย

ในปี 2545 งานเภสัชกรรมผู ป่วยนอกจึง
ปรับวิธีการเพื่อคัดกรองใหม โดยใหเจาหนาที่ผูแจก
บัตรคิวตรวจดูในใบส่ังยาวามีการส่ังใช้ยากลุมเพนนิซิลลิน
หรือซัลฟาหรือไม หากพบวามีการส่ังจายยาท้ัง 2 กลุมน้ี
ในใบสั่งยา  ก็จะสอบถามผูป่วยวาเคยแพยาดังกลาว
หรือไม ถาผูป่วยไมเคยแพยาดังกลาว จะคิดราคายา
และจายยาตอไป แตหากผูปว่ยเคยแพยาเหลา่นี ้จะแจง
เภสัชกรเพ่ือเขียนใบสอบถามแพทยเพ่ือยืนยันการใชยา
หรือเปลีย่นยา แตวิธนีีก้ก็อความยุงยากกบัผูทีแ่จกบตัร
คิวเพราะตองตรวจดูใบสั่งยาทุกครั้ง และบางครั้งไม
ทราบวายาที ่แพทยสั ่งเป็นยาใน  2  กลุ มนี ้หรือไม
อีกทั้งทำใหผู ป่วยเสียเวลารอรับบัตรคิวโดยเฉพาะ
ในชวงเวลาเรงดวน จากปัญหาดังกลาวรวมถึงการ
พบวาผูป่วยมีการแจงแพยากลุมอื่น ๆ ที่หลากหลาย
มากขึ้น ดังนั้นในปี 2546 งานเภสัชกรรมผูป่วยนอก
จึงไดปรับวิธีคัดกรองใหมอีกครั้ง   โดยไมจำเพาะ
กับยากลุมเพนนิซิลินหรือซัลฟาเทานั้น แตครอบคลุม*  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
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ผลการดำเนินการดังกลาวทำใหแพทยระมัด-
ระวงัการสัง่ใชยาเพิม่ขึน้  เพราะขอมูลแพยาของผูปว่ย
จะปรากฏที่ใบสั่งยาดวย   แพทยบางทานจึงสอบถาม
ผูป่วย และเขียนชื่อยาที่พบวาผู ป่วยมีอาการแพใน
ใบส่ังยาใหเภสัชกรไดทราบ       ผูป่วยบางรายท่ีคุนเคย
กับการถามจะแจงขอมูลใหทราบทันทีเมื่อยื่นใบสั่งยา
นอกจากการซักถามผูป่วยถึงประวัติการแพยาแลว
ยังมีการพิมพชื่อยาที่อาจทำใหผูป่วยแพในสติกเกอร
ท่ีติดหนาซองดวย  เชนยาน้ีหามใชในผูป่วยท่ีแพซัลฟา
เป็นตน  ทำใหผูป่วยมาซักถามเภสัชกรถึงขอมูลยากอน
ใช   จากการสังเกตกลุมยาที่แพทยสั่งจายอาจทำให
ไดขอมูลการแพยาหรือแพผลิตภัณฑที่ผูป่วยใช้ดวย

เชนกัน  อยางไรก็ตาม ยังมีปัญหาบางประการท่ีทำใหการ
ดำเนินการไมเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกำหนดไว   เชน การ
จายยานอกเวลาราชการ  และการจายยาผูป่วยบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนาซ่ึงไมมีการแจกบตัรคิว  การสอบถาม
จึงเป็นการใชรูปแบบเดิม   นอกจากนี้การแจงขอมูล
ของผูป่วยอาจมีความผิดพลาด  ทำใหตองลบขอมูลจาก
คอมพิวเตอร  ซ่ึงนับต้ังแตปี 2544 ถึงปี 2546  พบรวม  4
ราย เน่ืองจากผูป่วยสามารถใชยาท่ีเคยแจงวาแพได    โดย
สรุปวิธีการป้องกันการแพยาซ้ำของงานเภสัชกรรม
ผูป่วยนอกโรงพยาบาลเลิดสินที่ไดพัฒนามา ทำให
ไมพบวามีผู ป่วยนอกแพยาซ้ำ  และแพทยมีการสั่ง
ใชยาที่ผู ป่วยเคยแพลดลง  อันจะเป็นผลดีตอผูป่วย
ในการใชยาไดอยางปลอดภยัตอไป

ผูป่วยจะมาทำเรื ่องขอคืนยาและคืนเงิน  โดยกรณี
นี้เภสัชกรสามารถซักประวัติตาง ๆ  รวมทั้งขอมูลที่
จำเป็นในการประเมินความสัมพันธ์ของยากับอาการไมพึง
ประสงคได้ อีกกรณีหนึ่งคือผูป่วยเคยมีประวัติแพยา
มากอน  กรณีนี้จะถามชื่อยาและอาการที่แพเมื่อรับใบ
สัง่ยาจากผูปว่ย    ทัง้ 2  กรณมีกีารเกบ็ขอมลูในคอม-
พิวเตอรเพ่ือพิมพช่ือยาท่ีแพในใบส่ังยา  แพทยผูส่ังยาจะ
เห็นช่ือยาท่ีแพ ในใบสัง่ยากอนเขียนส่ังยา  และเภสชักร
จะเห็นช่ือยาท่ีแพในใบส่ังยากอนจายยาเป็นการป้องกัน
การแพยาซำ้ไดอีกทางหนึง่   สรปุขอมลูไดดงัตาราง

ยาทั้งหมดซึ่งเป็นผลดีกับผูป่วยมากขึ้น โดยเมื่อผูป่วย
มายื่นใบสั่งยาที่หองยา ผูแจกบัตรคิวจะถามชื่อผูป่วย
พรอมประวัติการแพยา ถาผูป่วยเคยมีประวัติแพยาใด
ก็จะเขียนชื่อยาพรอมอาการที่แพลงในใบสั่งยา และ
เหน็บใบแจงแพยาเพื ่อป้อนขอมูลเขาคอมพิวเตอร
เภสัชกรสามารถเขียนใบแจงแพทยไดอยางรวดเร็วขึ้น
สำหรับผูป่วยชาวตางชาติก็มีใบแนะนำการรับยา และ
การบอกประวัติแพยาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

ในปัจจุบันการเก็บขอมูลแพยาของผู ป่วย
จึงแบงออกเป็น 2 กรณีคือกรณีที่ผูป่วยไมเคยแพยามา
กอนแตมาแพยาเม่ือได้รับยาจากโรงพยาบาลเลิดสิน   ซ่ึง

หมายเหต ุ  * มกีารบนัทกึในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์แตไ่มไ่ดบ้นัทกึเปน็ลายลกัษณอั์กษรไว้

ปี รูปแบบ
การถาม

ประวัติแพ้ยา

ใบส่ังยา
(ใบ)

แพทยส่ั์งยาที่
ผู้ป่วยเคยแพ้

(คร้ัง)

การบนัทกึการแพย้าในคอมพวิเตอร ์ (ราย)

กรณีถามประวัติแพ้ยา กรณรีายงาน อย.

2544

2545

2546

เฉพาะกลุม่
Pen, Sulfa

เฉพาะกลุม่
Pen, Sulfa

ครอบคลุมยา
ท้ังหมด

12,074

32,199

239,826

115

117

94

9*

263*

1,763

124

85

42
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Formaldehyde (CH2O)   CAS  Registry Number
คือ 50-00-0   ท่ีอุณหภูมิหองมีสถานะเป็นแกสท่ีติดไฟได
ไมมีสี  มีกล่ินฉุน (colorless, flammable, strong-smelling
gas) สามารถละลายไดดีใน water, acetone, benzene,
chloroform, diethyl ether และ alcohol  เม่ืออยูในสถานะ
ของเหลวรูจักกันในช่ือ  Formalin,  Formaldehyde เป็นสาร
ที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิดสวนใหญใชในรูปของ
resins  เชน urea-formaldehyde,  phenol-formaldehyde
และ melamine formaldehyde     นิยมใชในวัสดุกอสราง
และตกแตงบาน (building material ; particleboard, ply-
wood, fiberboard, glues, permanent press fabric, paper
product coatings และ certain insulation materials)
ไปจนถึงผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือน (household product)
และเนื่องจาก Formaldehyde  มีประสิทธิภาพในการ
ทำลายจุลินทรียไดหลายกลุม  เชน  bacteria, fungi, mold
และ yeast   ประกอบกับเป็นสารเคมีที่ราคาไมแพง
ผูประกอบธุรกิจจึงนิยมใชเพ่ือเป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพหลายชนิด  เชน  อาหาร  ยา  และเคร่ืองสำอาง

สวนใหญคนเราจะไดรับ Formaldehyde จาก
อากาศที่มีสารนี้ปะปนอยู และการปนเปื้อนมักจะเกิด
ข้ึนภายในอาคาร (indoor   environment) มากกวากลางแจง
ซึ่งอากาศถายเทไดสะดวก เนื่องจากวัสดุตาง ๆ ใน
อาคารมักมีสวนผสมของ Formaldehyde ซึ่งสามารถ
ปลดปลอยสารน้ีออกสูอากาศได  รวมท้ังอาจมาจากการ
เผาไหมตาง ๆ   เชน่ควนับหุร่ี  และควนัจากทอไอเสยี
รถยนตไดดวย  US Consumer Product Safety
Commission  เผยแพรขอมูลวา เมือ่มี Formaldehyde ใน
อากาศมากกวา 0.1ppm. (parts per million) อาจมีผล
ใหบางคนแสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองจมูก ไอ
คลื่นไส และระคายเคืองผิว (watery eyes, burning
sensations of the eyes, nose, and throat, coughing,

wheezing, nausea  and skin irritation ) World Health
Organization แนะนำวาไมควรมี Formaldehyde ใน
อากาศเกิน 0.05 ppm.  อยางไรก็ตามขณะนี้ยังไมมี
ขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายจากการไดรับสารนี้ที
ละนอยตดิตอกนัเปน็เวลานาน  ในป ีค.ศ. 1980 มกีาร
ศกึษาวจิยัพบวา Formaldehyde กอใหเกดิมะเรง็ในหนู
(cause nasal cancer in rat)   และในเวลาตอมา  Environ-
mental Protection Agency (EPA) และ International
Agency for Research on Cancer (IARC) ใหขอมูลที่
ตรงกนัวา  Formaldehyde  อาจเปน็สาเหตขุองมะเรง็ใน
คนได (a probable human carcinogen)

Formaldehyde solution เมื่อสัมผัสกับผิวกาย
สามารถทำลายไขมันที่เคลือบผิวหนังตามธรรมชาติ
การสมัผสักบัสารนีบ้อย ๆ ทำใหผิวแหง  แตก  เปน็ผืน่
(dryness, flaking, cracking, and skin rash) และอาจนำ
ไปสูการแพไดดวย  (allergic reaction)  หากกินสารน้ีเขา
ไปจะกอใหเกดิ severe pain, vomiting และ diarrhea

เนื ่องจากคุณสมบัติในการยับยั ้งจุลินทรีย
ละลายไดดีในน้ำและมีราคาไมแพง  ผูประกอบธุรกิจ
จึงนิยมใช Formaldehyde  เป็นสารกันเสีย (preservative)
ในเคร่ืองสำอางหลายชนิดซ่ึงมีน้ำเป็นสวนประกอบ  เชน
shampoo, conditioner, shower gel, liquid hand wash,
bubble bath แตในขณะเดียวกันก็มีขอมูลวาสารนี้อาจ
กอใหเกดิอนัตรายตอรางกายได  เพือ่ใหผูบรโิภคไดรับ
ความปลอดภัยจากการใชเคร่ืองสำอางท่ีมีสวนผสมของ
Formaldehyde  ในแตละประเทศจงึมกีฎหมายกำหนด
เงื่อนไขการใชสาร Formaldehyde ในเครื่องสำอางไว
คอนขางเขมงวด  ดงันี้

ประเทศไทย
พระราชบัญญัติเคร่ืองสำอาง พ.ศ. 2535  มีหลัก

การกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื ่องสำอางโดย
พิจารณาจากระดับความเส่ียงตอการเกิดอันตรายของสาร
ในเครื่องสำอางเป็นสำคัญ สารใดที่มีอันตรายเกินกวา
จะใชเป็นสวนผสมในเคร่ืองสำอางจะถูกประกาศกำหนด* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

⌫
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เป็นวัตถุท่ีหามใชเป็นสวนผสมในการผลติเคร่ืองสำอาง
สารใดทีม่คีวามเสีย่งสงู  อาจกอใหเกดิอนัตรายรายแรง
ตอผูบริโภค จะถูกประกาศกำหนดเป็นสารควบคุม
พิเศษ (เคร่ืองสำอางดงักลาวจะจัดเป็นเคร่ืองสำอางควบ
คุมพิเศษ  ผูประกอบธุรกิจตองดำเนินการขอข้ึนทะเบียน
ใหเรยีบรอยกอนวางจำหนาย)   อีกทัง้หากมกีารนำสาร
บางชนิดไปใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เป็นสาร
กันเสีย จะมีประกาศกำหนดเง่ือนไขการใชไวในลักษณะ
วัตถุที่อาจใชเป็นสวนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ดงัเชนในกรณขีอง Formaldehyde นีพ้บวามกีารกำกบั
ดูแลอยางเขมงวด โดยปรากฏอยูในประกาศกระทรวง
สาธารณสขุหลายฉบบั  ไดแก

1. กำหนดใหฟอรมาลดไีฮด (Formaldehyde )
เป็นวัตถุท่ีหามใชลำดับท่ี 8  ในประกาศกระทรวงสาธา-
รณสขุ ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2536)  เรือ่ง กำหนดวตัถทุีห่าม
ใชเปน็สวนผสมในการผลติเครือ่งสำอาง

ยกเวน
(1) ฟอรมาลดไีฮดทีใ่ชเปน็วตัถกุนัเสยี  ใหใช

ไดในปริมาณไมเกินรอยละ 0.2 คำนวณในรปูฟอรมาล-
ดีไฮด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
ความในมาตรา 5 (5)  เก่ียวกับการกำหนดช่ือและปริมาณ
ของวัตถุท่ีอาจใชเป็นสวนผสมในการผลติเคร่ืองสำอาง

(2) ฟอรมาลดีไฮดที่ใชในผลิตภัณฑประเภท
น้ำยาบวนปากใหใชไดในปริมาณไมเกินรอยละ 0.1
คำนวณในรูปฟอรมาลดีไฮด  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที ่ 3 (พ.ศ.2535)  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัเครือ่งสำอาง พ.ศ. 2535

(3) ฟอรมาลดีไฮดที่ใชในผลิตภัณฑสำหรับ
เล็บใหใชไดในปริมาณไมเกินรอยละ 5 คำนวณในรูป
ฟอรมาลดีไฮด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับ
ท่ี 3 (พ.ศ.2535)  ออกตามความในพระราชบญัญัติเคร่ือง
สำอาง พ.ศ. 2535

2. กำหนดใหฟอรมาลดีไฮดเป็นสารควบคุม
พิเศษลำดบัที ่5  ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบั
ท่ี 3 (พ.ศ. 2535)  เร่ืองกำหนดเครือ่งสำอางควบคมุพิเศษ
โดยใหใชไดใน 2  กรณ ีคือ

- ใชในผลิตภัณฑประเภทน้ำยาบวนปาก
ใหใชไดในปริมาณไมเกิน  0.1%  คำนวณในรูปฟอรมาล-
ดีไฮดและตองแสดงคำเตือนที่ฉลากดวยวา "หากเกิด

อาการระคายเคอืง หรือผิดปกตคิวรหยดุใชและปรกึษา
แพทย / เกบ็ใหพนมอืเดก็"

- ใชในผลิตภัณฑสำหรับเล็บ ใหใชไดใน
ปริมาณไมเกิน  5% คำนวณในรูปฟอรมาลดีไฮดและ
ตองแสดงคำเตือนที่ฉลากดวยวา "เคลือบหนังขอบ
เลบ็ดวยขีผ้ึ้งหรอืนำ้มนักอนใช"

3. กำหนดใหฟอรมาลดีไฮด  เป็นวัตถุท่ีอาจใช
เป็นสวนผสมในการผลิตเครื่องสำอางลำดับที่ 3 ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่ 21 ( พ.ศ. 2538)
เรื ่องกำหนดวัตถุที ่อาจใชเป็นสวนผสมในการผลิต
เคร่ืองสำอาง    โดยใหใชเป็นวัตถุกันเสียในเคร่ืองสำอาง
ได  แตหามใชในผลิตภัณฑสำหรับฉีดพน ใหใช
ไดในปริมาณไมเกิน  0.2 %  คำนวณในรูปฟอรมาล-
ดีไฮด    สวนกรณีที่ใชในผลิตภัณฑประเภทน้ำยา
บวนปากใหใชไดในปริมาณไมเกิน  0.1%  และใหถือวา
เป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่กำหนดออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครือ่งสำอาง พ.ศ. 2535

สรปุไดวาในประเทศไทย   Formaldehyde จดั
เป็นวัตถุท่ีหามใชเป็นสวนผสมในการผลติเคร่ืองสำอาง
แตมีขอยกเวนใหใชไดเฉพาะในกรณีตอไปน้ีเทาน้ัน   คือ

1. ผลิตภัณฑประเภทน้ำยาบวนปากใหใชได
ในปริมาณไมเกิน 0.1 % คำนวณในรูปฟอรมาลดีไฮด
จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ  ตองขึ้นทะเบียนให
เรียบรอยกอนวางจำหนาย

2. ผลิตภณัฑสำหรบัเลบ็  ใหใชไดในปรมิาณ
ไมเกิน   5%   คำนวณในรูปฟอรมาลดีไฮด   จัดเป็นเคร่ือง
สำอางควบคมุพเิศษ   ตองขึน้ทะเบยีนใหเรยีบรอยกอน
วางจำหนาย

3. เป็นวัตถุกันเสยีในเครือ่งสำอาง ใหใชไดใน
ปรมิาณไมเกนิ 0.2 % คำนวณในรปูฟอรมาลดไีฮดและ
หามใชในผลิตภัณฑประเภทฉดีพน

สหรัฐอเมริกา
เน่ืองจาก U.S. Food and Drug Administration

กำกับดูแลเครื่องสำอางอยางไมเขมงวด  จึงมิไดมีการ
กำหนดเง่ือนไขของการใชสารแตละชนิดในเคร่ืองสำอาง
แตจะเขมงวดเฉพาะในบางเร่ืองเทาน้ัน     เชน  เร่ืองสีท่ีผสม
ในเคร่ืองสำอาง  และสารบางชนิดท่ีหามใชหรือใหใชได
ตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น
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สารบางชนิดที่หามใชหรือใหใชไดตามเงื่อน
ไขท่ีกำหนดเทาน้ัน ไดแก   bithionol, mercury compounds,
vinyl chloride, haloginated salicylanilides, zirconium
complex in aerosol cosmetics, chloroform, methylene
chloride, chlorofluorocarbon propellants and hexachlo-
rophene  (ซึง่จะปรากฏรายละเอยีดใน 21 CFR 700.11
ถึง 700.23 และ 250.250  )

FDA/IAS* Booklet:1992 Cosmetic Hand-
book ในหวัขอ 3. Cosmetic Product-Related Regula-
tory Requirements and Health Hazard Issues  ไดเผยแพร
ขอมลูเกีย่วกบัการใชสารตาง ๆ ในเครือ่งสำอางและได
กลาวถงึ Formaldehyde ดงันี้

Nail Builders, Hardeners, Enamels
ผลิตภัณฑประเภท  nail hardeners มักจะมี

สวนประกอบสำคญั (active ingredient) คอื Formalde-
hyde  ถึงแมวาสารนีจ้ะกอใหเกิดปัญหาระคายเคอืงและ
การแพ (may be irritating to the skin or cause allergic
reactions)ไดบาง    แตกยั็งคงใหใชในเครือ่งสำอางได
โดยมเีงือ่นไขดงันี้

1. ใหใชไดในปรมิาณไมเกนิ  5%
2. จะตองมีวัสดุปกป้องเล็บ (provides the user

with nail shields which restrict application to the tip)
3. เพื่อความปลอดภัยจะตองมีคำแนะนำเกี่ยว

กับวิธีการใชท่ีเหมาะสม
4. จะตองมีคำเตือนเกี ่ยวกับการใชผิดวัตถุ

ประสงค (misuse) และมีโอกาสกอใหเกิดการแพได
(potential for causing adverse reaction in sensitized users)

Hair Shampoos, Rinses, Conditioners
ผลิตภัณฑเครื่องสำอางสำหรับเสนผมกลุม

นี้อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย     ซึ่งจากวิธีการใช
มีโอกาสท่ีจะเขาสูดวงตาและกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ไดโดยเฉพาะจากเชือ้ Pseudomonas aeruginosa     ดังน้ัน
ผูผลิตอาจใชสารกนัเสยีทีเ่หมาะสมในตำรบั เชน  for-
maldehyde หรือ formaldehyde releasing preservatives
เพ่ือยับย้ังการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจำนวนของจุลินทรีย
ในเครือ่งสำอางเคยมกีารพจิารณาทบทวนเกีย่วกบัเรือ่ง
ความปลอดภัยของการใช  Formaldehyde ในเคร่ืองสำอาง
ตั้งแตปี ค.ศ. 1984  โดยผูเชี่ยวชาญของ Cosmetic,
Toiletry and Fragrance Association (CTFA) สรปุไดวา

toxicological data และขอมูลอื่น ๆ ที่มีอยูในขณะนั้น
ไมเพยีงพอทีจ่ะสรปุวาเครือ่งสำอางทีม่ ี Formaldehyde
มากกวา 0.2%  มีความปลอดภัยในการใช (available
toxicological data and other information were insuffi-
cient to conclude that cosmetics containing formalde-
hyde in excess of 0.2% are safe)  หรืออาจกลาวในอกี
ลักษณะหนึ่งคือ  เพื่อความปลอดภัยควรใช Formal-
dehyde ในปรมิาณไมเกนิ 0.2%

แคนาดา
Health Canada กำหนดให Formaldehyde

อยูในรายการ Cosmetic Ingredient Hotlist  โดยให
ใชไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น

1. ใชเฉพาะในผลิตภัณฑที่ไมอยูในรูปแบบ
ฉดีพน (non-aerosol cosmetic)

2. ใชไดในปรมิาณไมเกนิ 0.2%   เพือ่เปน็สาร
กนัเสยีในเครือ่งสำอาง

3. ในกรณเีครือ่งสำอางทีใ่ชในชองปาก ( oral
care products) ใหใชไดในปรมิาณไมเกนิ  0.1 %

4. ใหใชไดในปริมาณไมเกิน  5%  สำหรับผลิต-
ภัณฑประเภท  nail hardeners   และในการขายจะตองมีอุป-
กรณปกป้องผิวรอบเล็บ รวมท้ังคำแนะนำและขอควรระวัง
ในการใช (nail shields,direction for use and a caution
regarding sensitization potential)

สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปมีการกำกับดูแลเครื่องสำอาง

ในลักษณะกำหนดเป็นรายการสารที่ใหใชเพื่อวัตถุ
ประสงคตาง ๆ และเงือ่นไขในการใช  ดังเชนกรณขีอง
Formaldehyde,   European Union's Scientific Commit-
tee on Cosmetics  มีความเห็นวาการใชสาร Formaldehyde
ในเครื่องสำอางยังคงมีความปลอดภัย หากใชที่ความ
เขมขนต่ำ (at low levels) และมีขอกำหนดเงื่อนไข
การใช   ดังนี้

1. Directive 76/768 /EEC  ANNEX III  List
of Substances which cosmetic products must not
contain except subject to restrictions and conditions
laid down  ลำดับที่ 5  คือ Formaldehyde  ใหใชได
ในเครื่องสำอางประเภท  nail hardeners  ในปริมาณ
ไมเกิน  5%  คำนวณในรูป Formaldehyde   และใหแสดง
คำเตอืนทีฉ่ลากดวยวา "protect cuticles with grease or
oil  และ contains formaldehyde"
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การทีก่ำหนดให Formaldehyde อยูใน Direc-
tive 76/768 /EEC ANNEX III  แสดงวาสหภาพ
ยุโรปกังวลเกี่ยวกับอันตรายของการใชสารนี้ในเครื่อง
สำอางเชนกัน    จึงกำหนดไววาเคร่ืองสำอางจะตองไมมี
สวนผสมของสารนี้ (cosmetic products must not
contain)  ยกเวนกรณีที่มีขอกำหนดเงื่อนไขการใชไว
เป็นการเฉพาะเทานั้น

2. Directive 76/768/EEC  ANNEX  VI  Part
1   List of preservatives which cosmetic products may
contain ลำดบัที ่ 5  คอื Formaldehyde  และ paraformal-
dehyde (+)  โดยมเีงือ่นไขวา

- หามใชในผลิตภัณฑรูปแบบฉดีพน (Pro-
hibited in aerosol dispensers[sprays])

- ใหใชไดในปรมิาณไมเกนิ  0.2% (except
for products for oral hygiene)  และ 0.1% (products for
oral hygiene)  expressed as free formaldehyde

เน่ืองจากมีสารกันเสียอีกหลายชนิดซ่ึงสามารถ
ปลดปลอย Formaldehyde   ออกมาไดหรือที่เรียกวา
สารกลุม  Formaldehyde releasers    เชน

- Imidazolidinyl urea  (Germall II®)
- Diazolidinyl urea  (Germall 115®)
- Sodium hydroxymethyl glycinate
- Benzylhemiformal
- 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

(Bronopol)
- 5-Bromo-5-nitro-1, 3-dioxane
- Quaternium-15
- DMDM Hydantoin
- Methenamine

สารขางตนเหลานี้มีขอกำหนดรายละเอียด
เงือ่นไขในการใชของแตละสารใน  Directive 76/768 /
EEC ANNEX VI Part 1   อยูแลว   แตเพ่ือความปลอดภยั
ของผูบริโภคจะตองคำนึงถึงปริมาณของ Formaldehyde
ที่จะถูกปลดปลอยออกมาในตำรับดวยโดยยึดหลักวา

1. ในกรณีที่ผลิตภัณฑสำเร็จรูปมี Formalde-
hyde  เกนิ  0.05%   จะตองแสดงคำเตอืนทีฉ่ลากดวย
ขอความวา "contains formaldehyde"

2. ปริมาณ Formaldehyde ในตำรับจะตอง
เป็นไปตาม Directive 76/768/EEC  ANNEX  VI  Part 1

สรปุไดวาในสหภาพยโุรปหามใช Formalde-
hyde ใน aerosol spraysในกรณทีีจ่ะใช Formaldehyde
เปน็สารกนัเสยี     ถาใชในเครือ่งสำอางทัว่ไปสามารถ
ใชไดในปรมิาณไมเกนิ  0.2 %  แตถาเปน็เครือ่งสำอาง
ทีใ่ชในชองปากใหใชไดในปรมิาณไมเกนิ  0.1%   หรือ
ถาจะใชใน nail hardener  มีขอกำหนดใหใชไดใน
ปริมาณไมเกนิ 5%

Directive 76/768/EEC    ANNEX  VI  Part 1
กำหนดใหสารลำดับที่  5   คือ Formaldehyde  และ
paraformaldehyde (+)     การมี (+) อยูทายชื่อสาร
แสดงถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมวาสารนี้อาจมีการใชในเครื่อง
สำอาง ดวยความเขมขนอืน่ ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุว
เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน (นอกจากเปน็สารกันเสียในตำรับ)
ได    ดงันัน้ในปจัจบุนัจงึพบวามกีารใช Formaldehyde
ในเครือ่งสำอางดวยวัตถปุระสงคอ่ืน ๆ       เชน ผสมลง
ใน antibacterial (antiseptic) hand wash  เพือ่ฆาจลิุน-
ทรียที่อยูบนผิวหนัง  ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอบังคับเป็น
การเฉพาะ (specific regulations) สำหรับการใชใน
ลักษณะเปน็ antibacterial

อีกประเด็นหนึ่งที ่นาสนใจ  คือ  ที่ฉลาก
ของเคร่ืองสำอาง จะปรากฏเฉพาะชือ่สารซ่ึงผูผลิตต้ังใจ
ผสมลงไปเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ  เชน  เพื่อแตงสี
ใชเป็นสารกันเสีย ฯลฯ   แตจะไมแสดงช่ือสารท่ีอาจปน
เปื้อนอยูในตำรับ  เชนไมแจงชื่อตัวทำละลายของสาร
แตงกลิน่หอม    สารฆาแมลงทีป่นเปือ้นมากบัวตัถดุบิ
รวมทั้ง Formaldehyde ที่ใชเป็นสารกันเสียในวัตถุดิบ
กอนท่ีจะนำมาผสมปรงุแตงเป็นผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง
จึงไดมีการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศเดนมารก  โดยเก็บ
ตัวอยางแชมพู 285 ชนิด  พบวาประมาณ 30 %  มี
Formaldehyde อยูดวยโดยมิไดแจงไวบนฉลาก และพบ
วาที่เป็นเชนนี้เนื่องจาก unintention contaminant

American Academy of Dermatology เผย
แพรขอมูลวาสารกันเสียเป็นสาเหตุสำคัญของการแพ
(allergic reaction) ลำดบัที ่2 รองจากสารแตงกลิน่หอม
ถึงแมวาสารกนัเสยีจะเปน็ส่ิงจำเปน็ในผลติภัณฑเคร่ือง
สำอาง เพราะชวยใหผลิตภัณฑมีความคงตัว  โดยป้องกัน
การเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย รวม
ทัง้การทำลายโดยออกซเิจนและแสง  แตกม็โีอกาสกอ
ใหเกิดการแพในผูบริโภคบางรายได   ผูบริโภคท่ีแพสาร
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กันเสยีชนิดหน่ึงไมจำเปน็ตองแพสารกนัเสยีชนิดอ่ืน ๆ
สารกันเสียท่ีพบการแพไดบอยไดแก paraben, imidazo-
lidinyl urea, quaternium-15, DMDM hydantoin, phe-
noxyethanol, methylchloroisothiazolinone และ
formaldehyde

Organic Consumers Association ไดแนะนำ
ใหผูบริโภคอานขอมูลที่ฉลากเครื่องสำอางอยางถี่ถวน
กอนใช    โดยกลาวถึงสารกันเสียที่นิยมใชในเครื่อง
สำอางและกอใหเกิดการแพไดบอย คือ  Methyl and
Propyl and Butyl and Ethyl Paraben และ Imidazo-
lidinyl Urea and Diazolidinyl Urea  ซึง่สาร 2 ชนดิหลงั
นี้เป็นสารที่สามารถปลดปลอย Formaldehyde (For-
maldehyde releasers)   ดังนั้น ผูที่มีประวัติแพสาร
Formaldehyde จะตองหลีกเลี่ยงสาร Imidazolidinyl
Urea และ Diazolidinyl Urea  ดวย

St. John's Institute of Dermatology, St.
Thomas's Hospital, London, UK ไดรวบรวมขอมูล
ผลการทดสอบการแพสารกันเสีย  (patch test results for
preservative allergy)  ต้ังแตปี ค.ศ.1982 ถึง 1993  พบวา
สารกนัเสยีทีพ่บการแพไดบอย   ไดแก  Formaldehyde,
2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, quaternium-15,
imidazolidinyl urea, diazolidinyl  urea, parabens,
5-chloro-2methyl-isothiazolin-3-one และ 1,2-dibromo-
2,4-dicyanobutane  ซึง่จะสงัเกตไดวาสารขางตนหลาย
ชนิดอยูในกลุม Formaldehyde  และ Formaldehyde releasers

ขณะนี้ในหลายประเทศตระหนักถึงอันตราย
ของการใชสาร Formaldehyde จงึมขีอกำหนดกฎหมาย
ที่คอนขางเขมงวดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช  สังเกต
ไดวาเง่ือนไขสวนใหญจะเป็นไปในทำนองเดยีวกัน  คือ
ใหใชไดในผลิตภัณฑสำหรับเล็บในปริมาณไมเกิน 5 %
หากจะใชเพ่ือเป็นสารกันเสียในเคร่ืองสำอางทัว่ไปก็ให
ใชไดในปริมาณไมเกิน  0.2 %  แตถาจะใชในเครื่อง

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
U.S. Food and Drug Administration,   COSMETIC Handbook  : 3.
COSMETIC PRODUCT-RELATED REGULATORY REQUIRE-
MENTS AND HEALTH HAZARD ISSUES
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-hdb3.html  6/5/2004
U S Consumer Product Safety Commission : AN UPDATE ON
FORMALDEHYDE : 1997 REVISION
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/725.html   12/5/2004
Illinois Department of Public Health  Fact Sheet : FORMALDEHYDE
http://www.idph.state.il.us/envhealth/factsheets/formaldehyde.
htm 11/5/2004
National Cancer Institute Cancer Fact : FORMALDEHYDE AND
CANCER : Questions and Answers
http://cis.nci.nih.gov/fact/3_8.htm        11/5/2004
American Academy of Dermatology : SOLVING PROBLEMS
RELATED TO THE USE OF COSMETICS & SKIN CARE PROD-
UCTS  http://www.aad.org/pamphlets/cosmetic.html          6/5/2004
Organic Consumers Association : TEN SYNTHETIC COSMETIC
INGREDIENTS TO AVOID http://www.organiccosumers.org/
bodycare/toxic_cosmetics.cfm29/4/2004
Health Canada  Product Safety Bureau - Cosmetic Programs
COSMETIC  INGREDIENT  HOTLIST www.ha-sc.gc.ca/hecs-
sesc/cosmetics/hotlist-d-l.htm  6/5/2004
EU Cosmetic Directive 76/768/EEC, ANNEX VI
National Library of Medicine : PATCH TESTING WITH PRESER-
VATIVES AT ST JOHN'S FROM 1982 TO 1993    http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrivev&db=PubMed&do…
The Scientific Committee on Cosmetic products and non-food products
intended for consumers : OPINION  CONCERNING  THE DETER-
MINATION OF CERTAIN FORMALDEHYDE RELEASERS IN
COSMETIC PRODUCTS adopted by the SCCNFP during the 22nd
plenary meeting of 17 December 2002
The Scientific Committee on Cosmetic products and non-food prod-
ucts intended for consumers : OPINION  CONCERNING  A  CLARI-
FICATION ON THE FORMALDEHYDE AND PARA-FORMAL-
DEHYDE ENTRY IN DIRECTIVE 76/768/EEC ON COSMETIC
PRODUCTS adopted by the SCCNFP during the 22nd plenary
meeting of 17 December 2002
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11.

12.

สำอางท่ีใชในชองปาก ใหใชไดในปริมาณไมเกิน 0.1 %
อีกท้ังหามใชในผลิตภัณฑรูปแบบฉีดพน   อยางไรก็ตาม
การใชสารนี้ในเครื่องสำอางยังคงตองติดตามขอมูล
ความปลอดภัยตอไป
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ระบบการติดตามเหตุการณไมพึงประสงคจาก
การใชเครื่องมือแพทย เป็นเรื่องที่มีความแตกตางจาก
การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาซึ ่ง
สามารถประเมินความสัมพันธจาก pharmacological
action ของยากับอาการที่เกิดขึ้นได้ สำหรับเครื่องมือ
แพทยซึ่งมีผลิตภัณฑหลากหลาย  สาเหตุที่ทำใหเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคจึงมีมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่มี
ความคลายคลึงกันกับระบบการติดตามฯ ของยาคือ
medication error ซึง่เคร่ืองมือแพทยจะติดตาม use errors
และ abnormal use เชนกัน

องคกร Global Harmonization Task Force
โดยกลุมศึกษาที่ 2 ไดจัดทำเอกสารแนวทางสำหรับ
การจัดทำรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใช
เครื่องมือแพทยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผูใช
หรือการใชไปในทางผิดปกติ (Medical Device Post-
market Vigilance and Surveillance : Proposal for
Reporting of Use Errors with Medical Devices by their
Manufacturer or Authorized Representative หรือ GHTF/
SGZ/N 31 R8 : 2003)

Use errors คือ ผลการรักษาที่เกิดจากการใช
เครื่องมือแพทยที่แตกตางจากขอบงใชตามผูผลิต หรือ
ตามความคาดหวังของผูใช รวมถึงความผิดพลาดของ
การใชส่ิงท่ีหมดอายุ และการใชไปในทางท่ีไมถูกตอง

Abnormal use คือ การใชเครื่องมือแพทยที่
ใหผลแตกตางจากขอกำหนดของผูผลิตรวมถึงการ
ใชไปในทางทีไ่มถูกตองซ่ึงมีการแจงเตือนในคำแนะนำ
(instruction) ของผูผลิตแลว

ผู ผลิตตองทำการประเมินเหตุการณไมพึง
ประสงคที่เกิดจาก use error หรือ abnormal use โดย
risk management, usability, engineering, design valida-
tion และมีมาตรการแกไขและป้องกันกำหนดไว  ผล

การประเมินนี้จะถูกติดตามโดยหนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรท่ีทำหนาท่ีประเมิน (conformity assessment bodies)

use errors ที่เป็นผลให้ตาย หรือบาดเจ็บร้าย
แรง หรือมีผลกระทบรา้ยแรงตอ่สาธารณสขุ ผู้ผลิตควร
รายงานต่อหน่วยงานของรัฐ  หากไม่เกิดผลข้างต้นผู้ผลิต
ไม่จำเป็นต้องรายงาน  แต่ควรบริหารจัดการภายใต้ระบบ
คณุภาพ และการจดัการความเสีย่ง แตถ้่า use errors ที่
ไม่ร้ายแรงแตมี่แนวโนม้การเปลีย่นแปลง เช่น มีความถี่
ของการเกิดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบ
ซ่ึงมีโอกาสนำไปสูผ่ลการตาย หรือการบาดเจบ็ร้ายแรง
หรือผลกระทบต่อสาธารณสุข  หรือผู้ผลิตมีการเร่ิมมาตร-
การแก้ไขเพื่อป้องกันผลการตาย หรือการบาดเจ็บร้าย
แรง หรือผลกระทบตอ่สาธารณสขุทีเ่กดิจาก use errors
ผู้ผลิตต้องจัดทำรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ

abnormal use ผู้ผลิตไมจ่ำเปน็ตอ้งรายงานตอ่
หน่วยงานภาครัฐ แต่ควรได้รับการดำเนินการโดยหน่วย
งานการรกัษาหรอืสถานพยาบาล เม่ือผู้ผลิตไดรั้บทราบ
เกีย่วกับ abnormal use ผู้ผลิตตอ้งแจง้องคก์รทีเ่กีย่วข้อง
กับการรักษาหรือบุคลากรการแพทย์เพ่ือดำเนินการต่อไป

ตวัอย่าง use errors ไดแ้ก่
1. การกดปุ่มการทำงานของเครื่องผิดพลาด
2. ผู้ใช้แปลผลผิดพลาด ทำให้เลือกการทำงาน

ท่ีไมถู่กตอ้ง
3. มีลำดับการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
4. ผู้ใช้ไมส่ามารถตรวจอนัตรายทีเ่พ่ิมขึน้จาก

อัตราการเตน้ของหวัใจ เนือ่งจากมกีารตดิต้ังคา่การแจง้
เตือน (alarm) สูงเกินไป และผู้ใช้ไว้วางใจในระบบ
เตือนภัยมากเกินไป

5. วัสดุท่ีใช้ทำ centrifugal pump ไมเ่ขา้กนักบั
แอลกอฮอล์ตามที่ได้แจ้งไว้ในฉลากหรือคำเตือนที่ปั๊ม
พบว่าปั๊มแตกออกเนื่องจากการไม่เอาใจใส่จึงล้างด้วย
แอลกอฮอล์*  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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6. การใช้ pipette ที่มีการ calibrate อย่างไม่
ต้ังใจ

7. การวางเครือ่ง analyzer ในตำแหนง่ท่ีได้รับ
แสงแดดโดยตรงทำให้เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกว่า
กำหนดในฉลาก

8. MRI system จะมีฉลากใหญ่สีส้มเกี่ยวกับ
การนำโลหะเข้าใกล้แม่เหล็ก ผู้ใช้นำถังออกซิเจนใกล้
แม่เหล็กหรือเคลื่อนย้ายผ่านเข้าแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว
ทำให้เครื่องผิดพลาดได้

ตวัอย่าง abnormal uses
1. การใช้เครื่องมือแพทย์ที่ติดตั้งโดยไม่มีการ

ตรวจสอบความสมบรูณ์ตามทีผู้่ผลิตกำหนด
2. ไม่มีการตรวจสอบเครือ่งมือก่อนการใชแ้ต่

ละครั้งตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
3. มีการใช้เครื่องมือแพทย์ตลอดเวลาก่อนที่

ผู้ผลิตกำหนดแผนการบำรงุรักษา ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถ
กำหนดเวลาสำหรับการบำรุงรักษาได้

4. กระทำในส่ิงตรงกันข้ามกับคู่มือการใช้  เช่น
ฝังในเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

5. pacemaker ไม่แสดงผลภายหลังจากการ
ใชเ้ครือ่งมอืทีม่ไีฟฟา้ในผูป้ว่ยทัง้ ๆ ทีม่คีำเตอืน

6. การใส่ pacemaker โดยแพทย์ท่ีขาดประสบ-
การณ์

7. ฉลากของเครือ่ง centrifugal pump แจง้ชดั
เจนว่าใช้สำหรับการผ่าตัด (bypass operations) ที่ใช้
เวลาน้อยกว่า 6 ช่ัวโมง แต่แพทย์ตัดสินใจนำมาใชกั้บวิธี

pediatric extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO) ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้ป๊ัมไม่
ทำงานเนื่องจากทำงานมากเกินไป (fatigue cracking)
ทำให้ผู้ป่วยเลือดออกจนตาย

8. Safety interlock ของเครื่องเลเซอร์ ถูกเอา
ออกโดยผู้ใช้

9. การเอาตัวกรอง (filter) ออกและต้ังใจไมใ่ส่
กลับคืน  ทำให้มีการปนเป้ือนอนุภาค  เคร่ืองจึงไม่ทำงาน

10. ถังใส่ก๊าซที่จัดส่งให้สถานพยาบาลควร
เป็นออกซิเจนแต่กลับมีก๊าซไนโตรเจน ผู้รับผิดชอบของ
สถานพยาบาลได้รับทราบให้ใส่ก๊าซออกซิเจน จึงเกิด
ความผิดพลาดจากการใชถั้งก๊าซท่ีบรรจุไนโตรเจนแทน

11. การใชเ้ครือ่ง automated analyzer โดยไม่
คำนงึถงึคำเตอืนบนหนา้จอเกีย่วกบัการทำ calibration

12. การนำผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker เข้าไปใน
MRI system

13. Ventilator alarm ไม่ทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและตรวจสอบภาวะเสีย่ง

14. ญาติผู้ป่วยตั้งใจปรับ infusion pump ให้
ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด

15. คนงานดแูลผู้ป่วยจัดท่ีก้ันเตยีงและฟกู ทำ
ให้ผู้ป่วยสำลกัหายใจไมอ่อก

เอกสารอ้างอิง
Monitor, Volume 12 Number 2,  Febuary 2004,  page 1 and page A1-
A7

1.
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     ยา
1.Zyprexa® (olanzapine) and cerebrovascular
adverse events in placebo-controlled elderly dementia
trials (9,10,18 มีนาคม 2547)

The European Agency for the Evaluation of
Medicinal Products (EMEA) และ Health Canada
แจงขอมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชยา
olanzapine (Zyprexa®,  Zyprexa® Velolab) วายังไมมีขอ
บงใชในการรักษาคนไขโรคสมองเสื่อมที่สัมพันธกับ
โรคจติ (dementia - related psychosis) หรือคนไขทีม่ี
พฤติกรรมถูกรบกวน (disturbed behavior) โดยเฉพาะ
ในคนไขสูงอายุใหระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากผล
การศกึษาทางคลนิิกในคนไขสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 65
ปีที่มีอาการดังกลาวขางตนและมีการใชยา olanzapine
รวมดวยน้ัน พบวามีความเส่ียงของการเกิดเหตุการณไม
พึงประสงคท่ีเก่ียวกับหลอดเลือดในสมอง (cerebrovas-
cular adverse event) เชน stroke และ  Transient Ischemic
Attacks (TIAs) เป็นตน ) ถึง 3 เทาและเส่ียงตอการเสียชีวิต
(mortality) สูงถึง 2 เทา เม่ือเทียบกับยาหลอก โดยความ
เสี ่ยงตอการเสียชีวิตพบวาไมสัมพันธกับขนาดยา
olanzapine หรือระยะเวลาในการรักษา  แตจะเสี่ยง
มากขึ ้นหากคนไขมีปัจจัยเสี ่ยงที ่จะกอใหเกิดโรค
(predisposing risk factor) เชน อายุ (ท่ีมากกวา 65 ปี) งวง
นอน (sedation) กลืนลำบาก (dysphagia) ภาวะโภชนา-
การท่ีผิดปกติ (malnutrition) การขาดนำ้ (dehydration)
อาการปวดบวมที่มีหรือไมมีการสำลักสารลงในปอด
(pneumonia with or without aspiration) และการใชยา
benzodiazepines รวมดวย  นอกจากนี้คนไขที ่มี
ประวัติเคยเป็นโรคสมองเสือ่มท่ีสัมพันธกับหลอดเลือด
(underlying vascular dementia) พบวามีความเสี่ยงเพ่ิม
ข้ึนอยางมีนัยสำคัญตอการเกิด  cerebrovascular adverse
event

อนึ่งจากฐานขอมูลของศูนยติดตามอาการไม
พึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพประเทศไทยพบ
อาการไมพึงประสงคจากยา olanzapine 7 อาการ ไดแก
depression 1 ราย, enzyme abnormality 1 ราย, increased
hepatic enzymes  1 ราย, hyperkinesia 1 ราย, somnolence
2 ราย, tremor 1 ราย และ weight increase 5 ราย
Ref : 1.http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/
pus/085604en.pdf

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

3.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
zyprexa_pa_e.html
2. Propharma, Inc. recalls major twice-a-day 12 hour
nasal spray-nasal decongestant (18, 26 มีนาคม 2547)

USFDA ประกาศวาไดมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ
ยาสูดพนจมูกเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกยี่หอ Major
Twice-A-Day 12 hour nasal spray decongestant
ซึ่งประกอบดวยสารสำคัญคือ oxymetazoline hydro-
chloride 0.05% ผลิตโดยบริษัท Propharma, Inc.
ในขนาดขวดบรรจ ุ0.5 oz Lot#K4496, Exp10/06 และ
ทีจ่ำหนายโดยบรษิทั Major Pharmaceuticals, Livonia,
MI lot numbers E4410, F4433, H4464, K4496, L4529,
L4535, M4536, A4558, A4588 และ B4597 เนื่อง
จากตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Burkhol-
deria cepacia ที่อาจเป็นอันตรายตอคนไข โดยเฉพาะ
อยางยิง่คนไขทีเ่ปน็ cystic fibrosis
Ref : 1.http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/pro-
pharma03_04.html

2.http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/major
03_04.html
3. FDA enhances safeguards for consumers who may
have special sensitivities, to certain commonly used
over-the-counter drug ingredients (25 มีนาคม 2547)

USFDA ประกาศขอบงัคบัใหมใหแสดงรายละ-
เอียดของปรมิาณสารและคำเตอืนบนฉลากยา over-the-*  กองแผนงานและวชิาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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counter (OTC) ท่ีประกอบดวยธาตุตาง ๆ  ไดแก calcium,
magnesium, sodium, potassium ซึง่อาจจะเปน็อนัตราย
กับผูบริโภคท่ีมีโรคประจำตวัได ท้ังน้ีไมรวมผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดในชองปาก เชน mouth rinses, mouth
washes และยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด เปน็ตน นอกจากนี้
ผลิตภัณฑที ่ใชก ับทวารหนัก (OTC rectal drug
products) ที ่ประกอบดวย sodium phosphates
ก็ตองแสดงปริมาณของ sodium บนฉลากดวยเชนกัน
เนือ่งจากผูบรโิภคมคีวามเสีย่งตอการเกดิภาวะ electro-
lyte imbalance เมือ่ใชผลิตภณัฑดงักลาว
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEWS01041.html
4. Changing to the warnings section of the
prescribing information for Clozaril® (clozapine)
tablets. (1 เมษายน 2547)

บริษัท Novartis แจงเวียนบุคลากรทางการ
แพทยถึงการเปลี่ยนแปลงคำเตือนบนเอกสารกำกับยา
Clozaril® (clozapine) tablets ว่ายาน้ีอาจทำใหเกิดน้ำตาล
ในเลือดสูงได (hyperglycemia) เนื่องจากภายหลังการ
ทบทวนขอมูลความสัมพันธของการใช atypical antipsy-
chotics กับอาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะน้ำตาล
ในเลอืดสงู (hyperglycemia) เชน polydipsia, polyuria,
polyphagia และ weakness แลวเห็นควรเพิ่มขอมูล
โอกาสการเกิด hyperglycemia ในเอกสารกำกับยา
ของยากลุมนี ้ซึง่รวมถงึ clozapine ดวย แมวา USFDA
จะยอมรับวายังไมสามารถเขาใจความสัมพันธดังกลาว
น้ีอยางสมบรูณเพราะพบปจัจยักวน เชน ความเสีย่งการ
เกิดเบาหวานในคนไข schizophrenia และอุบัติการณ
การเกิดภาวะเบาหวานในประชากรทั่วไปที่มีโอกาส
เกดิขึน้ได เปน็ตน
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2004/
Clozaril-deardoc.pdf
5. Recall of rabies vaccine (human diploid cell),
Imovax rabies, Aventis Pasteur (2 เมษายน 2547)

CDC และ USFDA ประกาศวาบรษัิท Aventis
Pasteur ไดเรยีกคนืผลติภณัฑ Imovax Rabies Vaccine
(human diploid cell) จำนวน 4 lot-number ไดแก
X0667-2 (exp. 6/24/2006), X0667-3 (exp.  6/24/
2006), W1419-2 (exp. 12/6/2005) และ W1419-3 (exp.
12/6/2005) เนื่องจากพบ non-inactivated Pitman-
Moore virus (the attenuated vaccine strain) ในผลิตภัณฑ

นี ้1 lot ซึง่ตามปกตแิลววัคซนีนีเ้ปน็ inactivated virus
ตองปราศจาก live virus จงึไดเรยีกคนืวคัซนีทัง้ 4 lot-
number ซึ่งผลิตในชวงเวลาเดียวกันกับ lot ที่มีปัญหา
ยาทั้ง 4 lot ไดถูกจำหนายออกไปในประเทศสหรัฐ-
อเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ  ตัง้แตวันที ่23 กนัยายน 2546
ที่ผานมา
Ref: 1.http://www.fda.gov/cber/recall/rabave 0402
04.htm

2.http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmw-
rhtml/mm53d402a1.htm
6. 2004 Safety alert : Abilify® (aripiprazole),
Seroquel® (quetiapine fumarate) (8, 12 เมษายน
2547)

USFDA ไดขอใหบริษัทผูผลิตยา atypical
antipsychotics ทกุชนดิ ซึง่รวมถงึบรษิทั Bristol-Myers
Squibb ผูผลิตยา Abilify® (aripiprazole) และ บริษัท
Astra Zeneca Pharmaceuticals LP ผูผลิตยา Seroquel®
(quetiapine fumarate) แจงเวยีนบคุลากรทางการแพทย
ถึงการเปลี่ยนแปลงคำเตือนบนเอกสารกำกับยากลุมนี้
ภายหลังจากไดเคยแจงเวียนในลักษณะเดียวกันนี้โดย
บริษัท Novartis ผู ผลิตยา Clozaril® (clozapine)
เม่ือสัปดาหท่ีแลววา อาจทำใหเกิดน้ำตาลในเลอืดสูงได
(hyperglycemia)
Ref : 1.http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/abilify.htm

2.http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/seroquel.htm

3.http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/Seroquel-lbl.pdf
7. Important safety information regarding reports
of serious hepatic events in patients receiving
Accolate® (zafirlukast) (14, 19 เมษายน 2547)

บรษิทั Astra Zeneca ประกาศแจงขอมลูความ
ปลอดภัยของยา Accolate® (zafirlukast) เพิ ่มเติม
เกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค์ของตับ เชน hepatitis,
hepatobiliary disorders, hydrocholecystic, elevated liver
enzymes เป็นตน รวมท้ังคำเตือนและขอควรระวังสำหรับ
คนไขที่ไดรับยาดังกลาว  ภายหลังจากที่บริษัทไดเคย
แจงขอมูลความปลอดภัยของยานี้มาแลว  เมื่อเดือน
ตลุาคมและธนัวาคม 2545 ทีผ่านมา
Ref : 1.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
accolate_2_hpc_e.html
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2.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
accolate_2_pa_e.html
8. Oxandrin (oxandrolone, USP) : 2004 Safety alert
(20 เมษายน 2547)

บริษัท Savient Pharmaceuticals, Inc. แจงเวียน
บคุลากรทางการแพทยถึงขอมลูความปลอดภยัเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับการใชยา Oxandrin® (oxandrolone, USP)
ซึ่งเป็นสารสังเคราะหที่เป็นอนุพันธุของฮอรโมนเทส
โทสเตอโรน  และใชเพิ่มน้ำหนักในคนไขที่มีสภาวะ
เชนน้ำหนักลดหลังจากผาตัดใหญ ติดเชื้ออยางเรื้อรัง
หรือในคนไขท่ีมีอาการปวดกระดูกจากการเป็นโรคกระดูก
พรุน เป็นตน กลาวคือเมื่อใชยานี้รวมกับยา warfarin
ซึง่เปน็ oral anticoagulant agent อาจจะสงผลใหเพิม่คา
the International Normalized Ratio (INR) หรือ Pro-
thrombin Time (PT) ใหสูงข้ึนอยางมาก  ดังน้ันเม่ือใชยา
2 ชนิดนี้รวมกัน ควรมีการปรับขนาดของยา warfarin
ในปริมาณเหมาะสมเพื่อควบคุมระดับคา INR ตาม
ตองการและเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด serious
bleeding ดวย

อนึง่ในประเทศไทยยา Oxandrin® (oxandro-
lone, USP) ไดเคยขึน้ทะเบยีนตัง้แตป ี2528 แตป่จัจบุนั
ไดถูกยกเลิกทะเบียนดังกลาวแลว
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/oxandrin.htm
9. Urgent recall Brauer baby and child care calm,
100ml bottle oral liquid (22 เมษายน 2547)

TGA ประกาศเรยีกคนืผลติภณัฑ Brauer baby
and child care calm oral liquid ในขวดบรรจุ 100
มิลลิลิตร, ARTG No : AUSTL 64938, Batch No.
TR049 ของบริษัทBrauer Natural Medicine Pty Ltd.
เน่ืองจากตรวจพบเชือ้รา (mould) ในผลิตภัณฑดังกลาว
Ref : http://www.health.gov.au/tga/recalls/2004/
brauer.htm
10. FDA updates Zelnorm labeling with new risk
information (28 เมษายน 2547)

USFDA แจงเวียนบุคลากรทางการแพทย
เกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนเอกสารกำกับยา
Zelnorm® (tegaserod maleate) ซึ่งเป็นยาที่ใชรักษา
อาการ Irritable Bowel Syndrome (IBS) ในคนไข
ทีม่อีาการนำคอื ทองผกู โดยขอความบนเอกสารกำกบั
ยาที่เปลี่ยนแปลง ไดแก

1.สวนของคำเตือน เกี่ยวกับภาวะที่รุนแรงที่
เกิดขึ้นภายหลังเกิดอาการทองเสีย ซึ่งสัมพันธกับการ
ใชยาไดแก hypovolemia, hypotension และ syncope

2.สวนของข อควรระว ังเก ี ่ยวก ับอาการ
ischemic colitis และอาการ intestinal ischemia

3.สวนของอาการไมพึงประสงคโดยเพ่ิมขอมูล
รายงานเหตุการณไมพึงประสงค  (Adverse Event) ท่ีพบ
ภายหลังออกสูทองตลาด

4.สวนของขอมูลสำหรับคนไข โดยแนะนำ
ใหคนไขที่ใชยานี้แลว หากเกิดอาการไมพึงประสงค
รุนแรงใหคนไขหยุดใชยาน้ีทันทีและปรึกษาแพทยดวน
Ref : 1.http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/
2004/ANS01285.html

2.http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/Zelnorm_deardoc_042604.pdf
11. Urgent medicine recall : nature's ownTM Zinc,
Magnesium B6 (5 พฤษภาคม 2547)

TGA เรียกคืนและเตือนผูบริโภคไมใหใช
ผลิตภัณฑยา Nature's Own Zinc+ B6 Magnesium
AUST L28196, Batch No. 302614, 302846 และ
400080 ซ่ึงใชบรรเทา PMS symptoms และอาการอ่ืน ๆ
เชน breast tenderness, nervous tension,  agitation
เป็นตน เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
ทำใหมีปริมาณสาร Zinc มากกวาปกติ ซึ่งอาจทำใหผู
บรโิภคไดรับสารนีม้ากจนเกดิอาการไมพึงประสงค
Ref : 1.http://www.tga.gov.au/recalls/2004/zinc.htm

2.http://www.tga.gov.au/media/2004/04050
5_zinc.htm
12. Changes to labeling for Desyrel® (trazodone
hydrochloride) tablets (12 พฤษภาคม 2547)

USFDA แจงวาบรษิทั Bristol-Myers Squibb
Company (BMS) ไดประกาศการเปลีย่นแปลงขอความ
บนเอกสารกำกับยา Desyrel® (trazodone hydrochlo-
ride) tablets ซึ่งใชรักษาอาการซึมเศรา  ในสวนของ
clinical pharmacology เชน metabolism, elimination,
drug-drug interactions และ precautions
Ref : http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/Desyrel_DHCP.pdf
13. McNeil Consumer & Specialty pharmaceuticals
announces nationwide consumer alert of children's
Motrin grape chewable tablets. (12 พฤษภาคม 2547)

บรษิทั Mc Neil Consumer & Specialty Phar-
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maceuticals ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑยา ibuprofen
ยี่หอ Children's Motrin Grape Chewable Tablets
เน่ืองจากพบการบรรจุยาผิดไปเป็นยา Tylenol 8 - Hour®
extended release (acetaminophen) Geltabs Lot #
JAM108 ที่เป็นขนาดยาสำหรับผูใหญ ซึ่งเป็นขนาดที่
มากเกินไปหากใชในเด็ก
Ref : http//www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/mcneil
05_04.html
14. FDA announces recall of "DU" brand nasal
decongestant due to possible health risk(14
พฤษภาคม 2547)

USFDA ประกาศเรียกคืนและเตือนผูบริโภค
ไมใหใชผลิตภัณฑยาพนเพื่อลดอาการคัดจมูก (nasal
decongestant spray) ยี่หอ DU 12-Hour Nasal Spray
lot no. J4492 exp 9/06 ในขนาดบรรจขุวด 15, 30 ml
ที่จัดจำหนายโดยบริษัท Drugs Unlimited, of Puerto
Rico และขายโดยไมตองมีใบส่ังแพทย (OTC) เน่ืองจาก
พบการปนเปือ้นของเชือ้ Burkholderia cepacia ซึง่เปน็
เชื้อแบคทีเรียที่อาจทำใหเกิดอาการรายแรงในคนไข
ที่มีปัญหาของระบบภูมิคุมกันโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนไขโรค cystic fibrosis
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01066.html
15. Important new safety information on Orthoclone
OKT*3 (muromonab-CD3) (17 พฤษภาคม 2547)

Health Canada และบรษิทั Janssen-Ortho Inc
แจงเวียนบุคลากรทางการแพทยเกี่ยวกับขอมูลความ
ปลอดภยัจากการใชยา Orthoclone OKT*3 (muromon-
ab-CD3) ซึ่งใชรักษาภาวะที่รางกายตอตานการเปลี่ยน
ถายอวยัวะ ไดแก ตบั ไต และหวัใจทีไ่มตอบสนองตอ
การรักษาดวยวิธีอื่น ๆ คือไมควรใชยานี้ในเด็ก โดย
เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกวา 17 ปี เนื่องจากอาจเพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอนของระบบประสาท
ทีอ่าจสงผลใหเกดิการตายทีเ่รยีกวา cerebral herniation
นอกจากนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด lymphomas
ซึ่งเป็นโรคมะเร็งของระบบน้ำเหลืองและ ความเสี่ยง
ของการติดเชื้ออีกดวย
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
orthoclone_okt3_pa_e.html

16. Sonovue® (sulphur hexafluoride) : new contrain-
dication in patients with heart disease . Restriction
of use to non-cardiac imaging (19 พฤษภาคม 2547)

EMEA แจงเวยีนบคุลากรทางการแพทยว่าไม
ควรใชสาร Sonovue® (sulphur hexafluoride) ซึ่งเป็น
contrast medium ในการทำ echocardiography ในคนไข
ทีม่ปีระวตัเิปน็ severe coronary artery disease แตใชได
กรณคีนไขท่ีทำ non-cardiac imaging (echo-Doppler of
macro and microvasculature) เชน ใน blood vessels,
breast และ liver นอกจากนี้ยังหามใชในคนไขที่มี
ประวัติเกิดอาการไมพึงประสงคตาง ๆ ที่กลาวมาแลว
ขางตนและคนไขทุกรายควรอยูภายใตการดูแลของ
แพทยอยางใกลชิด เนื่องจากมีรายงานเหตุการณไมพึง
ประสงคจากการใชสารดังกลาวในการทำ echocardio-
graphy คือเกิด severe hypotension, bradycardia,
cardiac arrest, acute myocardial infarction, hypersen-
sitivity reaction รวมทัง้เสยีชีวิต
Ref : 1. http://www.emea.eu.int/pdfs/human /press/
pus/021204en.pdf

2. ht tp : / /www.emea.eu. in t /humandocs/
Humans/EPAR/sonovue/list.htm
  วัตถเุสพตดิ
1. Urgent expanded drug recall notification-patient
level (7 เมษายน 2547)

บรษิทั Janssen Pharmaceutica Products. L.P.
เรียกคืนผลิตภัณฑ Duragesic® (fentanyl transdermal
system) CII 75mcg/h, NDC#50458-035-05 เพิ่มเติม
ใน Lot control number 0327193(expiration October
2005), 0327294 (expiration November 2005),
0327295 (expiration November 2005) และ 0330362
(expiration December 2005) เนื่องจากถูกผลิตในชวง
เวลาเดียวกันกับ lot control number 0327192 (expiration
October 2005) ที่ถูกเรียกคืนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2547 ที่ผานมา เนื ่องจากเกิดการรั ่วของยาซึ ่งอาจ
ทำใหคนไขไดรับยาเพ่ิมข้ึนจนเกิดอาการไมพึงประสงค
หรืออาจทำใหตัวยาในผลิตภัณฑลดลงจนไมเพียงพอ
สำหรับรักษาอาการปวดในคนไขจนนำไปสูการเกิด
อาการถอนยา (withdrawal symptoms) ได
Ref : http://www.fda.gov/cder/drug/shortages/
duragesic-Letter.pdf
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2. Product recall of specific lots of Duragesic® (25,50,
75 and 100 mcg/h) (17 พฤษภาคม 2547)

บริษัท Janssen-Cilag Ltd. ประเทศไทยไดแจง
เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ Duragesic® (fentanyl)
25,50,75 และ 100 mcg/h หลาย lot no. ไดแก 02FB992,
02FB996, 02JB416, 03DB459, 03GB860, 03CB631,
03GB847 ในประเทศไทยเนื่องจากพบวามีการลดลง
ของสาร ethanol ซึ ่งเป็น permeation enhancer
ในสตูรตำรบัโดยการลดลงนีม้าจากกระบวนการผลติท่ี
ไมไดคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลทำใหเกิดการรัว่ไหลของสาร
นีอ้อกจากผลติภณัฑ และอาจทำใหการนำสงยา fenta-
nyl เขาสูผิวหนงัลดลงได้
Ref : Newsletter from Janssen-Cilag Ltd.
  อาหาร
1. Various imported honey products may contain
nitrofurans (23 มีนาคม 2547)

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
ประกาศเตือนผูบริโภคมิใหบริโภคน้ำผึ้งที่นำเขามาใน
ประเทศหลายยี่หอ เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสาร
nitrofurans ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่หามใชในการผลิต
อาหารสัตวในประเทศแคนาดาซึ่งอาจทำใหผูบริโภค
เกิดอาการแพยาได
Ref : http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/
recarapp/2004/20040323e.shtml
2. Aloe Commodities International, Inc, recalls
solutions IE ageless formula II due to excess vitamin
D (26 มีนาคม 2547)

USFDA ประกาศวาบริษัท Aloe Commodities
International, Inc. ไดเรียกคืนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
Solutions IE Ageless Formula II Lot no. P2207 และ
P2221 จำนวน 1,600 ขวด เนือ่งจากผลติภณัฑดงักลาว
ประกอบดวย vitamin D3 ในปริมาณสูงกวาที่ระบุใน
ฉลาก ซึ่งอาจทำใหผูบริโภคมีระดับของ calcium และ
urea ในเลือดสูง  ส่งผลใหเกิดอาการตาง ๆ เชน ออน
เพลยี เหนือ่ยงาย ปวดศรีษะ คลืน่ไส อาเจยีน ทองเสยี
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางจิตใจ coma หรือ
บางรายหากมีการสะสมของ calcium ในเน้ือเย่ือมากอาจ
เกดิความดนัโลหติสงู และหวัใจเตนผดิปกตไิด
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01043.html

3. FDA statement of lead contamination in certain
candy products imported from Mexico (9 เมษายน
2547)

USFDA ประกาศเตอืนใหผูบริโภคระมัดระวัง
ในการบริโภคลูกอมที ่นำเขาจากประเทศเม็กซิโก
และขายอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา    เนื ่องจาก
ตรวจพบสารตะกั่วปริมาณสูง   ซึ่งอาจทำใหผูบริโภค
เชนเด็กมีพัฒนาการดานรางกายและจิตใจชากวาปกติ
รวมทั้งการเรียนรูที่ผิดปกติ  นอกจากนี้ในลูกอมที่มี
สวนผสมของผงพรกิ (Chili powder) ยังพบวามีปริมาณ
สารตะกั่วสูงกวาลูกอมปกติทั่วไปที่มีสวนผสมหลัก
เป็นน้ำตาล และลูกอมท่ีเก็บในภาชนะทีมี่สวนผสมของ
สารตะกั่วก็มีความเสี่ยงที่จะพบสารตะกั่วในลูกอม
ไดเชนกัน
Ref : 1. http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01048.html

2. http://www.cfsan.fda.gov/~dms/pbltr.html
4. Fergusons maple syrup may be contaminated with
lead (7 พฤษภาคม 2547)

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
เรียกคืนผลิตภัณฑและเตอืนผูบริโภคใหระมัดระวังการ
บริโภคผลิตภัณฑอาหาร Fergusons maple syrup (Canada
No.1 medium) เน่ืองจากพบการปนเปือ้นของสารตะกัว่
ปริมาณสูงท่ีสามารถทำลายระบบประสาทสวนกลาง ไต
และเลือดโดยเฉพาะในเด็ก
Ref : http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/
recarapp/2004/20040507e.shtml
5. FDA issue alert on foodborne illness associated
with certain basil and mesculin / spring mix salad
products (21 พฤษภาคม 2547)

USFDA เตือนผูบริโภคใหระมัดระวังการ
รับประทานผลติภณัฑอาหาร raw basil and mesculin /
spring mix salad ที่ขายในรัฐเท็กซัสและอิลินอยส
เนื่องจากพบการระบาดของเชื้อ Cyclospora parasite
ในผลิตภัณฑด ังกลาวทำใหเก ิดอาการที ่ม ีช ื ่อว า
cyclosporiasis เชน ถายอุจจาระเหลวและบอยครั้ง
คลืน่ไส อาเจยีน นำ้หนกัลด เปน็ตน
Ref : http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01071.html
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  เคร่ืองสำอาง
1. John Frieda Professional Hair Care, Inc. announces
voluntary U.S. recall of a hair styling spray, sheer
blonde®, curvaceous blondeTM (24 มีนาคม 2547)

USFDA แจงวาบริษัท John Frieda Professional
Hair Care, Inc . ไดประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ Sheer Blond
Curvaceous Blonde 6.7 fluid ounces pump spray lot
codes : S001AW037 และ S001AW040 ซึง่ขายทีร่าน
Eckerd ในรฐั Delaware, Maryland, New Jersey, Penn-
sylvania และ Virginia เน่ืองจากพบการปนเปือ้นของเช้ือ
แบคทีเรีย Psudomonas ที่อาจเป็นอันตรายต่อผูใชได
Ref : http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/john
frieda03_04.html
  เคร่ืองมอืแพทย
1. FDA announces nationwide recall of faulty
patients lifts (4,9 มีนาคม 2547)

USFDA ประกาศวาบรษิทั Moving Solutions,
Inc., of Downers Grove, III ไดเรียกคืนผลิตภัณฑ
เคร่ืองมือแพทย Person Lift PL, VL and Solution / Nordic
Series ซึง่เปน็อปุกรณทีช่วยเคลือ่นยายผูสงูอายแุละคน
พิการในโรงพยาบาลและเรยีกคนื FAABORG battery
ซึง่ใชในผลติภณัฑนี ้ เนือ่งจากผลติภณัฑดงักลาวมกีาร
ใสอุปกรณเสริมที่มากเกินไปในสวนของสลัก (main
bolt) ท่ีชวยพยุงใหผลิตภัณฑน้ีม่ันคง อาจทำใหสลักเกิด
ชำรุด จนไมสามารถยกผูป่วยและเกิดอุบัติเหตุได   สำหรับ
ประเทศไทยไมพบการนำเขาเครื่องมือแพทยดังกลาว
Ref : 1. http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01032.html

2. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
012104.html
2. FDA public health notification : Paralysis from
absorbable hemostatic agent (2 เมษายน 2547)

USFDA แจงเวียนบุคลากรทางการแพทยวา
การใช absorbable hemostatic agent ซึ่งเป็นอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีชวยใหเลือดหยุดไหลระหวางการผาตัด
อาจทำใหเกิดอาการไมพึงประสงคท่ีรายแรงได   โดยต้ังแต
ปี 1996 พบรายงานอาการไมพึงประสงค 110 ฉบับที่
เกี่ยวของกับอุปกรณดังกลาว ในจำนวนนี้มี 11 ฉบับ
ที่สงผลใหเกิดภาวะอัมพาต (paralysis) และ neural
deficits โดยอาการดังกลาวน้ีเกิดข้ึนขณะท่ีใชอุปกรณใน
บริเวณที่ใกลกับ bony space, neural space ของคนไข

และเม่ืออุปกรณน้ีอยูในสภาพท่ีเปียก (wetted) จะเกิดการ
ขยายตัว ทำใหกดไขสันหลังและสวนของระบบประสาท
อ่ืน ๆ  ทำใหปวด ชา (numbness) และอัมพาต (paralysis)
ได นอกจากน้ีในคนไขบางรายพบวาเกิดล่ิมเลือดบริเวณ
ใตจุดที่ฝังอุปกรณนี้ ทำใหเกิด hematoma สงผลให
ความดันเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อประสาทจนอาจทำใหเกิด
neural deficits ได

อน่ึงจากการตรวจสอบขอมูลของกองควบคุมเคร่ือง
มือแพทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมพบ
การนำเขาผลิตภัณฑดังกลาวและไมพบรายงานอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย
Ref : http://www.fda.gov/cdrh/safety/040204-hemo
statics.html
3. Medical device recalls class 1 : Micro Jewell II
and GEM DR ICDs (4 เมษายน 2547)

บรษิทั Medtronic Inc. ประกาศเรยีกคนืผลติ-
ภัณฑเครือ่งมอืแพทย Micro Jewell® II model 7223Cx
และ GEM® DR model 7271 ICDs ซึง่เปน็ implantable
cardioverter-defibrillators ที่ใชควบคุมจังหวะการเตน
ของหวัใจใหเปน็ปกตใินคนไขทีเ่กดิ vertricular tachy-
cardia หรือ fibrillation เนือ่งจากอปุกรณในผลติภณัฑ
ดังกลาวมีการชารจท่ีนานกวาปกติ  อาจทำใหการทำงาน
ของเครื่องผิดปกติ สงผลใหคนไขไมไดรับการบำบัด
รักษาที่เพียงพอ
Ref : 1. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
040404.html

2. http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/
medtronic04_04.html
4. Health risks associated with use of infusion pumps
(16 เมษายน 2547)

Health Canada แจงเวียนบุคลากรทางการ
แพทยใหใช infusion pumps รวมทัง้ general purpose
pumps, enteral pumps, insulin pumps และ patient-
controlled analgesia (PCA) pumps อยางระมัดระวัง
เนื่องจากพบรายงานการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
เชนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใชเคร่ืองมือแพทย
ดังกลาวดวยความประมาทหรือใชผิดวิธีในระหวางปี
1987 ถึงป ี2003 ทีผ่านมา
Ref: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
infusion_ pumps_nth_e.html
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5. Inadequate cleaning / sterilization of EZ clean
monobloc acetabular reamer a reuseable medical
device (21 เมษายน 2547)

Health Canada แจงเวยีนบคุลากรสาธารณสขุ
ถึงขอมูลความปลอดภัยของการใชผลิตภัณฑเครื่องมือ
แพทยทีใ่ชใหมได (reuseable medical device) ช่ือ EZ
clean monobloc acetabular reamer shaft ที่ผลิต
โดยบรษิทั Precimed S.A., rue de 1'Echelette 7, CH-
2534, Orvin, Switzerland และที่นำเขาจากบริษัท
Zimmer of Canada Limited, 2323 Argentia Road,
Mississauga, Ontario product No.1206-90-10 เน่ืองจาก
พบวาผลิตภัณฑดังกลาวถูกทำความสะอาดและฆาเชื้อ
อยางไมเพยีงพอ กอนนำมาใชกบัผูปว่ย ซึง่อาจเสีย่งตอ
การเกิดโรคที่ติดตอทางเลือด (transmission of blood
disease) แมวาอุบัติการณของโรคดังกลาวจะพบนอย
ก็ตาม
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
acetabular_ reamer_nth_e.html
6. Medical device recalls : Biliary stents instruction
for use (4 พฤษภาคม 2547)

USFDA เรียกคืนผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย
Precise® RX Nitinol Stent Transhepatic Biliary System
ของบริษัท Cordis Corporation ซึ่งใชเพื่อรักษาอาการ
ทอนำ้ดอุีดตนั ดวยการเปดิภายในทอนำ้ด ีเนือ่งจากพบ
วาหากใชอยางผิดวิธี คือใชกับหลอดเลือด อาจทำให
อากาศเขาไปสูคนไขโดยผานเคร่ืองมือดังกลาว  เป็นสาเหตุ
ใหเกดิอาการทีร่ายแรง เชน coma, seizure และ stroke
ได นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการใชเครื่องมือแพทยนี้
นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอบงใชที่มีอยูนั้นอาจทำให
คนไขเกดิ air embolism ไดดวย
Ref : http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
050404.html
7. การเปลี ่ยนแปลงคำแนะนำวิธีใชน้ำยาฆาเชื ้อ
CIDEX® OPA high level disinfectant solution (11
พฤษภาคม 2547)

บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ประเทศไทย)
จำกดั ไดแจงวาบรษัิท Advanced Sterilization Products
(ASP) หน่ึงในเครือของบริษัทจอหนสัน แอนด จอหนสัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแนะนำไปยังผู ผลิตน้ำยา
ฆาเชื้อ CIDEX® ในสหราชอาณาจักร    และญีปุ่่นให

แกไขคำแนะนำการใชโดยเพิ่มคำเตือน และแจงวิธี
การใชที ่ถูกตองแกแพทยและเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ
เพื่อป้องกันความเป็นไปไดในการเกิดอาการเหมือน
แพซ้ำ  ภายหลังจากไดรับรายงานวาคนไขที ่ป่วย
เป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะเกิดอาการแพหลังจาก
การสองกลองตรวจภายในกระเพาะปสัสาวะซำ้ ๆ จาก
การใชเครื่องมือที่ไดแชทำลายเชื้อดวยน้ำยาฆาเชื้อ
CIDEX® OPA High Level Disinfectant Solution
โดยในปัจจุบันมีคนไขดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา
17 คน ประเทศญีปุ่น่ 6 คน และสหราชอาณาจกัร 1 คน
จากการตรวจสอบโดยผูผลิตในสหราชอาณาจกัรพบวา
เป็นผลที่เกิดจากการแช และลางทำความสะอาดเครื่อง
มือไมถูกตอง  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
โดยตรง
Ref : Newsletter from Johnson and Johnson (Thailand)
Ltd.
8. Paradigm quick-set plus insulin administration
set (18 พฤษภาคม 2547)

USFDA แจงวาบริษัท Medtronic Minimed
ไดเรียกคืนผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย Minimed Paradigm
Quick-set Infusion Sets. models MMT-359S6, MMT-
359S9, MMT-359L6, MMT-359L9 เนือ่งจากอปุกรณ
ในผลติภณัฑดงักลาวไมไดมาตรฐาน  ทำใหเกดิปญัหา
การนำ insulin ไปสูคนไขไมสะดวกจนอาจทำใหเกิด
เหตกุารณไมพึงประสงคได
Ref : 1. http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/paradigm.htm

2. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
030204.html
9. Arjo, Inc. announces a nation wide, voluntarily recall
of the MINSTREL patient lifts (26 พฤษภาคม 2547)

USFDA แจงวา บริษัท Arjo, Inc . ไดเรียกคนื
ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย MINSTREL Patient Lifts,
model HMB001-US (without scale) และ HMB002-
US (with scale) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทยที่ชวยยกและ
เคลือ่นยายผูปว่ยไปยงัสถานทีต่าง ๆ  เชน จากเตยีงนอน
ไปยังหองน้ำ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปกรณหลายสวน
ชำรุดจนอาจทำใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคได
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Ref : 1. http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/
arjo05_04.html

2. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
043004.html

3. http://www.fda.gov/cdrh/recalls/recall-
043004-pressrelease.html
  ยาและอาหาร
1. Health Canada warns public not to use Bell
Magnum Bullet (21 พฤษภาคม 2547)

Health Canada เตือนผูบริโภคไมใหรับประ-
ทานผลิตภัณฑ Bell Magnum Bullet capsules ซ่ึงจำหนาย
โดยบรษิทั Bell Lifestyle Products Ltd., Mississauga,
Ontario เน่ืองจากพบการปลอมปนของสารทีมี่คุณสมบัติ
ทางเคมีใกลเคียงกับยา tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ตองสั่ง
จายโดยแพทย เพื่อบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศของผูชาย (male erectile dysfunction) ผูท่ีใชผลิต-
ภัณฑนี้อาจเกิดความเสี่ยงที่รายแรงเชนเดียวกับการ
ใช้ยา tadalafil
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warning/2004/2004_29.html

2. Health Canada warns Canadians not to use
"Thermonex" (28 พฤษภาคม 2547)

Health Canada เตือนผูบริโภคไมใหรับประ-
ทานผลิตภัณฑ Thermonex® capsule ซ่ึงผลิตโดยบริษัท
BSN Inc., US. ทีโ่ฆษณาวาสามารถลดนำ้หนกั ขบันำ้
และไทรอยดออกจากรางกาย เนื ่องจากผลิตภัณฑ
ดังกลาวประกอบดวยสาร synephrine ซ่ึงคลายกับ ephe-
drine ทีอ่าจทำใหเกดิอาการไมพึงประสงครายแรง เชน
stroke, heart attack, death เปน็ตน
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warning/2004/2004_30.html
  สมุนไพร
1. List of herbal specis danger to health and are
prohibited of sale, supply and use (20 เมษายน 2547)

รายการชื ่อสมุนไพรที่พบวาเป็นอันตรายตอ
สุขภาพและถูกหามการขาย  จำหนายและบริโภคจำนวน
197 รายการซึ ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศสเปน ตัง้แตเดอืนกมุภาพนัธ 2547
Ref : http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-06/pdfs/
A05061-05065.pdf
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค : เพ่ือติดตามอาการไมพึงประสงค

ที่เกิดจากการใชยา Cefdinir ในเด็กเล็กที่ควรมีความ
ระมดัระวงัในการใชเพราะอาจทำใหเกดิอนัตรายถงึแก
ชีวิตได

กรณีศึกษา : ผูป่วยเด็กชายไทยอายุ 3 เดือน
น้ำหนัก 6.3 กิโลกรัม เขารับการรักษาในหอผูป่วยกุมาร-
เวชกรรมดวยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) แพทยให
การรักษาดวย Cefotaxime 160 mg iv q 6 hr. 2 วัน
อาการตาง ๆ ดีข้ึน แพทยเปล่ียนยาจาก Cefotaxime เป็น
Cefdinir suspension 4 cc OD pc วันรุงขึ้นหลังจาก
ไดรับยา 2 ครั้ง ผูป่วยถายอุจจาระเป็นสีแดง ผลตรวจ
อุจจาระพบมเีม็ดเลือดขาว 0-1 ตัว เม็ดเลือดแดง 0-3 ตัว
สงสัยวาอาจเกิดจากยา Cefdinir แพทยจึงหยุดยาและ
เปล่ียนเป็น Cefaclor syrup 3 cc tid pc แทน ซ่ึงไมพบ
อุจจาระสีแดงอีกหลังหยุดยา เมื่อประเมินอาการไมพึง
ประสงคท่ีเกิดข้ึนไดระดับนาจะใช (Probable)

สรุป : Cefdinir เป็นยาท่ีสงสัยว่าเป็นสาเหตุของ
อุจจาระสีแดง ซึ่งอาจเกิดจากสารประกอบเชิงซอน
ระหวางยากบัธาตเุหล็กหรือเกิดจากภาวะ hemorrhagic
colitis จากการใชยาดังกล่าว
----------------------------------------------------------

ยากลุ่ม Cephalosporin ท่ีผลิตออกมาใหมท่ีเป็น
broad-spectrum พบว่ามีรายงานการเกิด antibiotic-
associated colitisได ซ่ึง Cefdinir เป็นยาตัวหน่ึงในกลุม
ท่ีมีรายงานการเกดิอาการไมพึงประสงคน้ีโดยทำใหเกิด
acute enterocolitis, hemorrhagic colitis, อุจจาระรวงเป็น
เลือดได 1,2,3,4,5 อาการดังกล่าวอาจสัมพันธกับการติดเช้ือ
Clostridium difficile ในรายที่มีการใชยาตานจุลชีพ
ที่มีฤทธิ์ทำลายแบคทีเรียในลำไส เชน Clindamycin,
Cephalosporin  เพราะทำใหแบคทีเรียในลำไสลดลง

เช้ือ Clostridium difficile ซ่ึงด้ือตอยาตานจุลชีพแบงตัว
อยางรวดเร็วและสรางสารพิษ  ทำใหเกิดการอักเสบของ
ลำไสและอุจจาระรวงอยางรุนแรง มีอาการขาดสารน้ำ
และเกลือแรอยางรุนแรงตามมา ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิต รายงานของ Kato และคณะ4,6 พบเด็ก 9 คนเกิด
hemorrhagic colitis จากการใชยาปฏิชีวนะซึ่งไมพบ
การติดเชื้อ Clostridium difficile รวมดวย โดยมีกรณี
ที่พบในเด็กชายอายุ 14 ปีคนหนึ่ง หลังจากไดรับยา
Cefdinir เพียง 1 วันเทาน้ัน   อาการผูป่วยดีข้ึน เม่ือหยุด
และเปล่ียนเป็นยาตัวอ่ืน รายงานของ Jeffrey S. Nelson7

พบเด็กผูชาย 2 คน อายุ 6 ปีและ 5 เดือน หลังจากไดรับยา
Cefdinir 24-48 ชั ่วโมง เกิดมีอุจจาระสีแดงโดย
ไมมีอาการอาเจียน ปวดทอง ทองเสีย รวมดวย
รวมทั ้งตรวจไมพบเชื ้อ Clostridium difficile
แพทยจึงเปล่ียนยาทำใหอาการของผูป่วยดีข้ึน นอกจากน้ี
ในประเทศญ่ีปุ่น7,8  ก็พบรายงานอุจจาระเป็นสีแดงจากยา
Cefdinir เชนกัน ซ่ึงสีแดงน้ีอาจเกิดจากสารประกอบเชงิ
ซอนท่ีไมสามารถดดูซึมไดระหวาง Cefdinir หรือสวน
ท่ีแยกออกมา (breakdown product) ของยากบัเหล็กใน
ทางเดินอาหาร นอกจากนี ้Cefdinir ยังไมมีรายงานว่ามี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชสำหรับเด็ก
ท่ีมีอายุต่ำกวา 6 เดือน3,7

ผูป่วยเด็กชายไทยอายุ 3 เดือน  น้ำหนัก 6.3
กิโลกรัม เขารับการรักษาในหอผูป่วยกุมารเวชกรรม
โดยมีประวัติการเจ็บป่วยคือ 3-4 วันกอนมาโรงพยาบาล
มีอาการไข ไอ หายใจเร็ว ซึมเวลามีไข มารดาพาไป
รักษาทีโ่รงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ แพทยตรวจพบวา
คออักเสบ (Pharyngitis) จึงไดให Ampicillin 250 mg iv q
6 hr. นอนรักษาตัวได 3 วัน ผูป่วยมีอาการไอมากขึ้น
หายใจเร็ว หอบเหน่ือยมากข้ึน เอ็กซเรยปอดพบว่ามี patchy
infiltration ที่บริเวณสวนบนของปอดดานขวา แพทย*  กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลพทุธชนิราช  จงัหวดัพษิณโุลก
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วินิจฉัยวาผู ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
จึงเปล่ียนยาเป็น Ceftriaxone 250 mg iv stat  แลวสงตัวมา
รับการรักษาตอที่โรงพยาบาลศูนย โดยผลการตรวจ
รางกายในวันแรกรับพบวาผูป่วยมีไข Temp. 380c, Pulse
110/min, RR 34/min, moderate injected pharynx, CBC
พบ Hb  10.7 mg%, Hct 33%, WBC 14,600,  N 58%,  L
30%, Band 1%, Plt 402,000 ผลการตรวจปัสสาวะ
และอุจจาระปกติ แตฟิลมเอ็กซเรยปอดยังพบว่ามี patchy
infiltration ที่บริเวณสวนบนของปอดดานขวา แพทย
ใหการรักษาดวย Paracetamol syrup ½ tsp prn for fever
q 4-6 hr., Bromhexine syrup 1.5 cc tid pc., Cefotaxime
160 mg iv q 6 hr. เม่ือผูป่วยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ได 2 วัน อาการตาง ๆ ดีขึ้น แพทยจึงเปลี่ยนยาจาก
Cefotaxime เป็น Cefdinir suspension 4 cc OD pc
และวางแผนให้ผูป่วยกลับบ้านได้ในวันรุงข้ึน  หลังจากไดรับยา
2 คร้ัง มารดาผูป่วยสังเกตวาผูป่วยถายอุจจาระเป็นสีแดง
แตไมมีอาการทองเสีย ปวดทอง อาเจียน ด่ืมนมไดตาม
ปกติ จึงไดแจงใหเภสัชกรและแพทยทราบ เมื ่อนำ
อุจจาระไปตรวจพบวา มีเม็ดเลือดขาว 0-1 ตัว เม็ดเลือด
แดง 0-3 ตัว ทำใหสงสัยวานาจะเกิดจากยา Cefdinir
แพทยจึงหยุดยาและเปลีย่นเป็น Cefaclor syrup 3 cc tid
pc แทน และใหนอนดูอาการตออีก 1 วัน  เมื่อซัก
ประวัติการดื่มนม ผูป่วยกินนมวัวยี่หอ เอส-26 โกลด์
ต้ังแต่อายุ 2 เดือน ซ่ึงนมท่ีได้รับน้ันมีเหล็กเป็นส่วนประ-
กอบ 6.3 mg% โดยไม่พบว่ามีปัญหาการถ่ายอุจจาระผิด
ปกติ วันรุ่งขึ้นหลังจากเปลี่ยนยา มารดาผู้ป่วยแจ้งว่า
อุจจาระของผู้ป่วยมีสีแดงน้อยลง อาการท่ัวไปดีข้ึน แพทย์
อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้โดยให้ยา Cefaclor syrup 2
ขวด Paracetamol syrup 1 ขวด Bromhexine syrup 1 ขวด

กลับไปรับประทานและนัดมาดูอาการอีก 1 สัปดาห์ต่อมา
ผลการตดิตามพบวา่ อาการอจุจาระสแีดงหายเปน็ปกติ
ไม่มีอาการปวดทอ้ง ไม่มีไข้ ไม่หอบเหน่ือย ปอดปกติ
และยังด่ืมนมชนิดเดิมต่อ

เมื่อประเมินความสัมพันธ์ของยาและอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในผู้ป่วยรายนี้โดยใช้ Naranjo’s
algorithm ได้คะแนนเท่ากับ 8 (Probable ADR) ทำให้
สรุปว่าอุจจาระสีแดงน่าจะเกิดจากภาวะ hemorrhagic
colitis จากยา Cefdinir แต่ไม่อาจบอกได้ว่าอุจจาระสี
แดงทีเ่กดิขึน้เปน็การเกดิสารประกอบเชงิซอ้นระหวา่ง
ยากับธาตุเหล็กร่วมด้วยหรือไม่
สรุป

จากกรณีตัวอย่างข้างต้นบุคลากรทางการแพทย์
ควรตระหนักว่า เม่ือจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ ๆ ท่ี
ยังไม่มีรายงานความปลอดภยัในเด็กท่ีอายุน้อย ควรต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด
เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที ่รุนแรง
หากแกไ้ขไมทั่นก็อาจเปน็อันตรายถงึแกชี่วิตได้
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ในระหวา่งเดอืนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2547
ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต-
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช ้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนทั้งสิ้น 2,531 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 970 คน (38.32%)   เพศหญิง 1,550
คน (61.24%) และไม่ระบุเพศ 11 คน (0.43%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 665 คน
(26.27%) รองลงมาเปน็ชว่งอาย ุ 15-30 ป ีจำนวน 518
คน (20.46%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 2,531 ฉบับพบ
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 4,913 รายการ จากยาที่
สงสัย 2,772 ตัวยา (1 รายงานอาจมียาที่สงสัยและ
อาการอนัไมพึ่งประสงคไ์ด้มากกวา่ 1 รายการ) อาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแบ่งตาม
ระดับความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 79.10
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ ้นจากอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.71 จะหายเป็น
ปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนนี้มีกลุ่มยาหลักที่พบอาการอันไม่
พึงประสงคม์ากทีส่ดุคอืกลุม่ general antiinfectives for
systemic use จำนวน 1,478 รายการ (53.32%) รองลงมา
คือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน  423 รายการ
(15.26%) อันดับสามได้แก่ยาในกลุ่ม central nervous sys-
tem จำนวน 340 รายการ (12.27%) มีรายละเอียดของ
กลุ่มยาทีส่งสยั  ดังน้ี

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use
ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 1,478
รายการ โดยเปน็กลุม่ยา systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  1,032 รายการ (69.82%) รองลงมาคือ
กลุม่ยา systemic chemotherapeutics จำนวน 275 ราย
การ (18.61%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 423 รายการ
โดยเป็นกลุ่มยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 358 รายการ (84.63%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 340 รายการ
โดยเปน็กลุม่ยา analgesics จำนวนมากทีส่ดุเทา่กบั 154
รายการ (45.29%) และรองลงมาคอืยาในกลุม่ antiepi-
leptics เทา่กบั 87 รายการ (25.59%)

รายงานอาการอนัไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น
4,913  รายการ  พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and ap-
pendages disorders) เป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีพบ
มากท่ีสุดเท่ากับ 2,340 รายการ (47.63%) รองลงมาคอื
อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบทั่วไปของร่างกาย
(body as a whole general disorders) จำนวน 682 รายการ
(13.88%) และอันดับสามคือ gastro-intestinal system
disorders จำนวน 307 รายการ (6.25%) มีรายละเอียด
ดังน้ี

1. ระบบผวิหนงั (skin and appendages  dis-
orders) ไดรั้บรายงานรวม 2,340 รายการ ในจำนวนนี้
อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  rash 555 รายการ, pruritus geni-
tal 427 รายการ และ urticaria 332 รายการ ตามลำดับ* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2. ระบบทั่วไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 682 รายการ
ในจำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ face oedema  132
รายการ, periobital oedema 106 รายการและ mouth
oedema 73 รายการ ตามลำดบั

3.ระบบทางเดนิอาหาร (gastro-intestinal  system
disorders) ไดรั้บรายงานรวม 307 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการทีพ่บมากทีส่ดุคอื nausea 90 รายการ, vomiting
65 รายการ และ stomatitis  27 รายการ  ตามลำดับ

นอกจากนี ้มีอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาที่รุนแรงซึ่งผู้ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ

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

2. Erythema multiforme จากการใชย้า sulfa-
methoxazole + trimethoprim, allopurinol, cloxacillin

3. Hepatitis จากการใช้ยา stavudine-lamivu-
dine-nevirapine

4. Stevens johnson syndrome จากการใช้ยา
sulfadiazine, ibuprofen

5. Toxic epidermal necrolysis จากการใช้ยา
carbamazepine, isoniazid, sulfamethoxazole-trimetho
prim

6. Angioedema จากการใช้ยา ibuprofen, di-
clofenac, sulfamethoxazole + trimethoprim
(ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถุินายน 2547)
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SKIN  AND  APPENDAGES  DISORDERS
BODY  AS  A  WHOLE-GENERAL  DISORDERS
GASTRO-INTESTINAL  SYSTEM  DISORDERS
AUTONOMIC  NERVOUS  SYSTEM  DISORDERS
CARDIOVASCULAR   DISORDERS,  GENERAL
METABOLIC AND NUTRITIONAL  DISORDERS
RESPIRATORY  SYSTEM  DISORDERS
CENTRAL & PERIPHERAL  NERVOUS  SYST. DISORDERS
URINARY  SYSTEM  DISORDERS
HEART  RATE  AND RYTHM  DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING  DISORDERS
LIVER AND BILIARY  SYSTEM  DISORDERS
VISION  DISORDERS
PSYCHIATRIC  DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL  SYSTEM  DISORDERS
APPLICATION  SITE  DISORDERS
RESISTANCE  MECHANISM  DISORDERS
ENDOCRINE  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, MALE
WHITE  BLOOD  CELL  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, FEMALE
RED  BLOOD CELL  DISORDERS
HEARING  AND  VESTIBULAR  DISORDERS
NEOPLASMS

ระบบอวัยวะของร่างกาย

Total

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย ( 1 มกราคม -30 เมษายน 2547)

ร้อยละจำนวน
2340
682
307
249
216
211
192
184
159
90
45
39
38
35
29
21
13
13
11
11
9
8
7
3
1

4913

47.63
13.88
06.25
05.07
04.40
04.29
03.91
03.75
03.24
01.83
00.92
00.79
00.77
00.71
00.59
00.43
00.26
00.26
00.22
00.22
00.18
00.16
00.14
00.06
00.02
100.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามกลุม่ผลิตภณัฑห์ลกั (1 มกราคม - 30 เมษายน 2547)

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

ร้อยละจำนวน
1478
423
340
141
110
95
55
36
22
22
17
15
10
7
1

53.32
15.26
12.27
05.09
03.97
03.43
01.98
01.30
00.79
00.79
00.61
00.54
00.36
00.25
00.04

Total 2772 100.00


