คณะผูจ้ ดั ทำ


ใกล้ปใี หม่เข้าไปทุกทีแล้ว สีสนั ของเทศกาลต้อนรับปีใหม่คงแทรกซึมอยูท่ กุ หนแห่งไม่
ว่าจะเป็นทีบ่ า้ น ทีท่ ำงาน ร้านรวงหรือตามถนน
หนทาง และไม่วา่ ฤดูกาลจะเปลีย่ นแปรไปอย่าง
ไร คณะผูจ้ ดั ทำวารสารยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำเสนอ
สาระประโยชน์สทู่ า่ นผูอ้ า่ นอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2546 นี้ ยังคงบรรจุไว้
ซึง่ เนือ้ หาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีห่ ลากหลาย
รวมทัง้ รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานควบ
คุมเครือ่ งมือแพทย์ของประเทศอังกฤษ ซึง่ น่าจะ
เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ การนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงระบบของประเทศไทย นอกจากนีค้ วาม
รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน
เช่น เครือ่ งดืม่ โป๊ยกัก๊ และผลิตภัณฑ์ยอ้ มผิวและผม
คงจะทำให้ผู้อ่านทั้งหลายหันมาใส่ใจกับความ
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกันมากขึน้
อ่ า นเรื ่ อ งราวต่ า ง ๆ ในเล่ ม แล้ ว ก็
อย่าเครียดกันไปเสียก่อน เพราะถึงอย่างไรวัน
เวลาก็ยงั คงเดินหน้าต่อไป พร้อม ๆ กับความรู้
และเทคโนโลยีดา้ นผลิตภัณฑ์ซง่ึ รุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ความเสีย่ งทีห่ มุนวนอยูร่ อบตัวนัน้ คงไม่
ถึงกับทำให้การพัฒนาสะดุดหยุดลง ขอเพียงเรา
และท่านก้าวตามให้ทนั โลกเท่านัน้
กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ทางด้ า นอาการอั น ไม่ พ ึ ง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและข้อมูลใหม่ ๆ
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้แก่บคุ คลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขรวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน

พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทีป่ รึกษาด้านวิชาการ
1. นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
2. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
3. เภสัชกร 9 วช.ด้านมาตรฐานยา
4. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเครือ่ งมือแพทย์
5. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
6. เภสัชกร 9 วช.ด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
7. เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของวัตถุอนั ตราย
8. นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ด้านความปลอดภัย
ของอาหารและการบริโภคอาหาร
9. นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.ด้านมาตรฐานอาหาร

บรรณาธิการบริหาร
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3. ภก.ชาญชัย เอื้อชัยกุล

กองบรรณาธิการ
1. ภก.วินติ
2. ภญ.ดารณี
3. ภญ.ศิรลิ กั ษณ์
4. ภญ.จันทนา
5. ภญ.ธีรธร
6. ภญ.สุฮวง
7. ภญ.นุชนาฏ
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9. ภญ.อารทรา
10. ภญ.สุดาวรรณ
11. น.ส.นงลักษณ์
12. ภญ.ทิพชิ า
13. ภญ.ออรัศ
14. ผศ.ภญ.นารัต
15. ผศ.ภญ.สุวัฒนา
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Case report คือรายงานผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจทัง้
ด้านสาเหตุ และ/หรือการวินจิ ฉัย และ/หรือ การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ADR
วัตถุประสงค์
การนำเสนอ case report เพื่อเป็นการสื่อ
สารข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น
สัญญาณเตือน (signal) เกีย่ วกับอันตรายจากการใช้ยา
รูปแบบ ประกอบด้วย
1. ชือ่ บทความภาษาไทย
2. ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ภาษาไทย พร้อมวุฒกิ ารศึกษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน
300 คำ ประกอบด้วย
3.1 วัตถุประสงค์
3.2 กรณีศกึ ษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรุป

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

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

ชือ่ บทความ

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

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

ชือ่ บทความ

บรรณาธิการ

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

เมือง

สำนักพิมพ์

ชือ่ เรือ่ ง

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

6. การพิมพ์และส่งบทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ
พร้อม diskette ทีร่ ะบุชอ่ื file ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึง ภก.อ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6448677-91 ต่อ 1301, 1302
email: pyptg@mahidol.ac.th
หรือส่งถึง ศูนย์ตดิ ตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ กองวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
email : adr@fda.moph.go.th
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บอกข่าวมติคณะกรรมการยาฉบับนี้ขอ
สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการยา 4 ครัง้ คือ
การประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2546 ครัง้ ที่ 2/2546 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ครัง้ ที่
3/2546 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2546 และครัง้ ที่ 4/2546
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2546 ซึง่ มีมติทน่ี า่ สนใจหลาย
เรือ่ ง ดังนี้
1. คำเตือนตามกฎหมายของยา Antituberculosis
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความคำเตือน
ของยา Antituberculosis ดังนี้
Isoniazid
(1) ยานีท้ ำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มี
อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน
(2) ยานีอ้ าจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ด
เลือด หรือทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะคัง่ เนือ่ งจากการ
ขาดวิตามินบี 6
(3) หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยา
และพบแพทย์ทนั ที
(4) งดดืม่ สุรา เพราะผูท้ ด่ี ม่ื สุรามีโอกาสเกิด
ภาวะตับอักเสบจากการใช้ยานีไ้ ด้บอ่ ยขึน้
Rifampicin
(1) ยานีท้ ำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มี
อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน
(2) ยานีอ้ าจทำให้เกิดความผิดปกติของการ
ทำงานของไต และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของ
ระบบเลือดและระบบอืน่ ๆ จะทำให้มจี ดุ เลือดออก
ตามผิวหนังหรืออาการหายใจหอบได้
(3) หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุด
ยาและพบแพทย์ทนั ที
* กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Pyrazinamide
(1) ยานีอ้ าจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำ
ให้มอี าการตัวเหลือง ตาเหลือง เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้
อาเจียนได้ และอาจทำให้ปสั สาวะขัดหรือปวดข้อ
(2) หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุด
ยาและพบแพทย์ทนั ที
(3) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ
โรคเกาต์ โรคเบาหวาน และไตวาย
Streptomycin
(1) ยานีอ้ าจทำให้เกิดความผิดปกติตอ่ ประสาทหู ทำให้หหู นวก หูตงึ เสียงดังในหู วิงเวียน เดินเซ
หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบ
แพทย์ทนั ที
(2) ยานีม้ พี ษิ ต่อไต จึงควรใช้อย่างระมัดระวังในผูท้ ไ่ี ตทำงานผิดปกติ ผูส้ งู อายุและเด็ก
(3) ไม่ควรใช้ในสตรีมคี รรภ์ระยะ 3 เดือน
แรกและสตรีให้นมบุตร
Ethambutol
(1) ยานีอ้ าจทำให้เกิดความผิดปกติตอ่ สาย
ตา หากมีความผิดปกติในการมองเห็นให้หยุดยาและ
พบแพทย์ทนั ที
(2) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่ไตทำงานผิด
ปกติ โดยลดขนาดยาลง
2.เห็นชอบให้กลุม่ ยารักษาโรคจิตเภทเป็น
ยาควบคุมพิเศษ
3.คณะกรรมการยาในการประชุมครัง้ ที่ 8/
2545 เห็นชอบกรณีการแสดงวันสิ้นอายุของยาใน
ฉลากเป็น “เดือน ปี” สามารถกระทำได้ สำหรับยาที่
มีอายุการใช้ยาสัน้ ยังคงต้องแสดงวันสิน้ อายุเป็น “วัน
เดือน ปี” แต่ยงั ไม่มมี ติเกีย่ วกับการแสดงวันทีผ่ ลิตยา
บนฉลาก จึงมีมติเห็นชอบการแจ้งวันผลิตยาในรูป
แบบของเดือนและปี ดังนี้

       

(1) อนุญาตให้แสดงวันทีผ่ ลิตยาบนฉลาก
เป็น “เดือน ปี”
(2) สำหรับคำจำกัดความของยาทีม่ อี ายุสน้ั
ตามมติครัง้ ที่ 8/2545 ให้ใช้มาตรฐานสากล หากไม่มี
กำหนดไว้ให้ยดึ หลักเกณฑ์ทม่ี อี ายุนอ้ ยกว่าหรือเท่า
กับ 1 ปี
4. เห็นชอบให้ประกาศตัง้ ด่านอาหารและ
ยาเพิม่ เติมจำนวน 11 ด่านดังนี้
1) ด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชน ปท.10
2) ด่านอาหารและยา ท่าเรือแหลมฉบัง
3) ด่านอาหารและยา แม่สาย
4) ด่านอาหารและยา เชียงแสน
5) ด่านอาหารและยา แม่สอด
6) ด่านอาหารและยา ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
7) ด่านอาหารและยา ระนอง
8) ด่านอาหารและยา หนองคาย
9) ด่านอาหารและยา มุกดาหาร
10) ด่านอาหารและยา นครพนม
11) ด่านอาหารและยา อรัญประเทศ
5. เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการภาย
ใต้คณะกรรมการยาจำนวน 14 คณะดังนี้
1) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
2) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร
3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบนั สำหรับมนุษย์ทเ่ี ป็นยาใหม่
4) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
สามัญ
5) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
ชีววัตถุ
6) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึน้ ทะ-
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เบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
ชีววัตถุใหม่
7) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบนั สำหรับสัตว์
8) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรและยาแผนโบราณสำหรับสัตว์
9) คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง
อันตรายจากการใช้ยา
10) คณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาแผน
ปัจจุบนั สำหรับมนุษย์
11) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ
12) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยาภายในประเทศ
13) คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการการกำกับดูแลการผลิตหรือนำสั่งยา
เพือ่ การศึกษาวิจยั ยาทางคลินกิ
14) คณะอนุกรรมการพิจารณาอันตรายและ
อาการข้างเคียงในการศึกษาวิจยั ยาทางคลินกิ
6. มีมติเห็นชอบให้จำกัดท่าเรือหรือด่านนำ
เข้ายาที่เป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์และเภสัช
เคมีภณ
ั ฑ์กง่ึ สำเร็จรูปทีม่ สี ว่ นผสมของสารออกฤทธิ์
รวมทัง้ เกลือของสารดังกล่าวจำนวน 5 ด่านดังนี้
1) ท่าเรือกรุงเทพ ฯ (คลองเตย)
2) ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
3) ท่าเรือแหลมฉบัง
4) ท่าเรือเอกชน ปท.10
5) รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)
7. มีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ยากำพร้า เพือ่ พิจารณาจัดทำและปรับปรุงแก้ไขราย
การยากำพร้า

       

8. มีมติเห็นชอบในหลักการให้พักใช้ใบ
อนุญาตทุกกรณีทพ่ี บการกระทำความผิดเกีย่ วกับการ
จำหน่ายยาปลอมหรือยาไม่มีทะเบียนโดยให้พักใช้
เป็นระยะเวลา 60 วัน และหากพบความผิดซ้ำให้พกั
ใช้เป็นระยะเวลา 120 วัน หากการดำเนินคดีกับ
ผูร้ บั อนุญาตดังกล่าวไม่สน้ิ สุดภายในระยะเวลาทีพ่ กั
ใช้ให้สง่ั พักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ
9. มีมติเห็นควรให้ตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาเรือ่ งยาและธุรกิจการขายตรงร่วม
กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
กำหนดมาตรการควบคุมกำกับและนำเสนอคณะกรรมการยาเพือ่ พิจารณาต่อไป และให้ตง้ั คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการขายยาและการโฆษณาขายยา
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
10. เห็นชอบให้มกี ารแต่งตัง้ “คณะทำงาน
พิจารณาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพือ่ สุขภาพ”
และเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการยาเพือ่
พิจารณาต่อไป
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11. เห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
22 ตำรับทีไ่ ม่แก้ไขตามคำสัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่
218/2536 เรือ่ งแก้ไขทะเบียนตำรับยา 36 รายการที่
จะต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย
(dissolution)
12. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง กำหนดจำนวนสถานทีข่ ายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษในแต่ละจังหวัด โดยให้ตดั เงือ่ นไข
ในประกาศฯ ข้อ 2 ออก คือ “กรณีผรู้ บั อนุญาตแจ้ง
เลิกกิจการโดยขอเปลีย่ นผูร้ บั อนุญาตซึง่ จะต้องไม่มี
ค่าตอบแทนต่อกัน ให้คงจำนวนสถานทีข่ ายยาแผน
ปัจจุบนั บรรจุเสร็จฯ ไว้ แต่หา้ มมิให้ผรู้ บั อนุญาตใหม่
ย้ายสถานทีอ่ อกจากสถานทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต
เว้นแต่เป็นกรณีเหตุสดุ วิสยั ” และให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาความหมายของมาตรา
37 แห่งพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 ว่าผูร้ บั อนุญาต
สืบแทนผูต้ ายนัน้ จะมีสทิ ธิเพียงใบอนุญาตสิน้ อายุใน
ปีนน้ั หรือสามารถต่ออายุใบอนุญาตต่อไปได้
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ตามที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้เคย
ลงข่าวการประกาศเตือนขององค์การอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USFDA เกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้ที่ได้รับ
การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants ในข่าวสารด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ปีท่ี 5 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม กันยายน 2545 นัน้
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 USFDA ได้
ประกาศแจ้งเตือนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยตีพิมพ์
ในวารสาร The New England Journal of Medicine
เผยแพร่งานวิจัยที่ทำการศึกษาโดยหน่วยงาน The
Center of Disease Control (CDC) และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเด็กหลายรายที่ได้รับ
การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants มีโอกาสเสี่ยง
สูงที่จะเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
และได้ให้ขอ้ มูลอืน่ ๆ เพิม่ เติมดังนี้
ข้อแนะนำเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบในผูท้ ไ่ี ด้รบั การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants
- ควรตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะรับการ
ผ่าตัดฝัง Cochlear Implants ว่ามีประวัตติ นเองและ
ครอบครัวเป็นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบหรือไม่ การตรวจ
และได้รับการรักษาแต่แรกเริ่มจะช่วยรักษาและลด
ความรุนแรงของการทำลายประสาท
- ควรตรวจสอบประวัตกิ ารให้วคั ซีน รวม
ถึงระยะเวลาและการปฏิบัติตามแผนการให้วัคซีน
ของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants
- ควรตรวจวินจิ ฉัยและรักษาอาการติดเชือ้
ของหูชน้ั กลาง (otitis media) โดยทันทีกอ่ นการผ่าตัด
ฝัง Cochlear Implants หรือก่อนทีเ่ ยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
* สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จะพัฒนาลุกลาม
- พิจารณาถึงการให้ยาปฏิชีวนะล่วงหน้า
แก่ผทู้ จ่ี ะได้รบั การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants เพือ่
ป้องกันการติดเชือ้ ในระหว่างการผ่าตัด
ปัจจัยทีอ่ าจจะมีผลทำให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดฝัง
Cochlear Implants มีการพัฒนาการติดเชือ้ เยือ่ หุม้
สมองอักเสบ
การศึกษาของ USFDA โดยหน่วยงาน
CDC จากประวัตขิ องเด็กทีอ่ ายุตำ่ กว่า 6 ขวบ จำนวน
4,264 คน ในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants พบประเด็นสำคัญว่า เด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่ม
หลักของการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบและจะได้
รับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants ในอนาคต พบว่า
มีผปู้ ว่ ยเด็กเล็ก 26 ราย ทีไ่ ด้รบั รายงานว่าเกิดเยือ่ หุม้
สมองอักเสบ ซึง่ คิดเป็นจำนวนไม่มากนักเมือ่ เทียบ
กับจำนวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การผ่าตัดฝัง จึงได้จำกัดการพิจารณาเฉพาะรุน่ (model) ของ Cochlear Implants ทีม่ ี
ความเสีย่ งสูงทีจ่ ะทำให้เกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า Cochlear
Implants ที่มีอุปกรณ์ตัวชี้ตำแหน่งแบบ electrode
(electrode positioner) มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะก่อให้เกิด
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบมากกว่าแบบทีไ่ ม่มี อย่างไรก็ตาม
การศึกษาดังกล่าวไม่สามารถบ่งชีไ้ ด้วา่ ตัวชีต้ ำแหน่ง
ดังกล่าวเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
ได้อย่างไร
ผูผ้ ลิต Cochlear Implants ทีม่ ตี วั ชีต้ ำแหน่ง
แบบ electrode ดังกล่าว คือ Advance Bionics
Corporation ได้หยุดการจำหน่าย Cochlear
Implants แบบดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545
(July 2002) โดยปัจจุบนั จำหน่าย Cochlear Implants

       

แบบที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ซึ่งไม่มีตัวชี้
ตำแหน่งแบบดังกล่าวแล้ว
USFDA และ CDC ยังไม่ได้มกี ารแนะนำ
เฉพาะสำหรับการดำเนินการกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่า
ตัดฝัง Cochlear Implants ทีม่ ตี วั ชีต้ ำแหน่ง เนือ่ งจาก
ยังไม่ทราบว่าการผ่าตัดเอา Cochlear Implants ทีม่ ี
ตัวชีต้ ำแหน่งออกจากผูป้ ว่ ยหรือเปลีย่ นเป็นรุน่ แบบ
ใหม่ทไ่ี ม่มตี วั ชีต้ ำแหน่งแล้ว จะสามารถลดความเสีย่ ง
จากการเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบได้ เพราะความเสีย่ ง
ยังขึน้ กับการผ่าตัดแก้ไขทีเ่ พิม่ เติมเข้าไปด้วย
รายงานผูป้ ว่ ยเยือ่ หุม้ สมองอักเสบในผูร้ บั การผ่าตัด
ฝัง Cochlear Implants ทีร่ ายงานต่อ USFDA
USFDA เริ่มศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างผูไ้ ด้รบั การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants
กับการเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อเดือนมิถุนายน
2545 (June 2002) จนถึงเดือนพฤษภาคม 2546 (May
2003) พบรายงานผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดฝัง Cochlear Implants
จำนวน 118 ราย จากทัว่ โลก เกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
จากเชือ้ แบคทีเรีย (55 ราย อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา 63 ราย
ทีเ่ หลืออยูน่ อกสหรัฐอเมริกา) ผูป้ ว่ ยมีอายุระหว่าง 13
เดือน ถึง 81 ปี ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีอายุ
ไม่มากกว่า 5 ปี ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยนอกสหรัฐอเมริกามีการ
กระจายอายุระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่
ผูป้ ว่ ยหลายรายจาก 118 ราย มีประวัตคิ วาม
เสีย่ งต่อการเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบมาก่อน ทัง้ นี้ ไม่
รวมถึงความเสีย่ งจากกระบวนการผ่าตัดฝังอุปกรณ์
โดยประวัติของผู้ป่วยดังกล่าวรวมถึงประวัติการ
เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบก่อนการผ่าตัดฝัง (pre-implant meningitis) การพิการของหูชั้นในแต่กำเนิด
(congenital inner ear deformity) และการแตกร้าว
ของกระโหลกศีรษะบริเวณท้ายทอย (basilar skull
fracture)
ผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกามีช่วงเวลาของการ
เกิดอาการ (onset) เยื่อหุ้มสมองอักเสบตั้งแต่เวลาที่
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น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง จนถึงมากกว่า 6 ปี หลังการผ่าตัด
ฝัง ผูป้ ว่ ย 32 ราย เกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบภายใน 1 ปี
หลังการผ่าตัดฝัง หลายรายเกิดภายในช่วง 2-3
สัปดาห์ของการผ่าตัด
การเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (Meningitis)
เป็ น การติ ด เชื ้ อ ที ่ อ ยู ่ ใ นน้ ำ ไขสั น หลั ง
(cerebrospinal fluid CFS) บริเวณรอบ ๆ สมอง (brain)
และไขสันหลัง (spinal cord) เยือ่ หุม้ สมองอักเสบมี 2
ชนิด คือ ชนิดจากการติดเชือ้ ไวรัส (viral meningitis)
และชนิ ด จากการติ ด เชื ้ อ แบคที เ รี ย (bacterial
meningitis) ชนิดทีร่ นุ แรงของทัง้ 2 ชนิด คือ ชนิดทีไ่ ด้
รับรายงานจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 5 ปี และ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดที่จะเกิดเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ
อาการแรกเริม่ ของเยือ่ หุม้ สมองอักเสบคือ
ไข้สงู ปวดศีรษะ คอแข็ง คลืน่ ไส้ หรืออาเจียน รูส้ กึ
ไม่สบายเวลามองทีแ่ สงจ้า และง่วงเหงาหรือสับสน
เด็กเล็กหรือทารกทีเ่ ป็นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจะมีอาการง่วงซึม (sleepy) โยเย (cranky) และกินได้นอ้ ย
หน่วยงานด้านสุขภาพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด
ฝัง Cochlear Implants ให้พจิ ารณากรณีเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบเมื่อเกิดอาการดังกล่าวข้างต้น โดยให้เริ่ม
ตรวจสอบวินิจฉัยโรคและให้การรักษาเร็วที่สุดเท่า
ทีจ่ ะทำได้
USFDA ได้รบั ตัวอย่างน้ำไขสันหลัง (CFS
culture) จากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants และเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ 69 รายทัว่ โลก
ผลวิ เ คราะห์ ป รากฏว่ า พบเชื ้ อ Streptococcus
pneumoniae (pneumococcus, diplococcus) 49 ราย,
Haemophilus influenzae (รวมชนิด type B และ nontype B)9 ราย , Escherichia coli 4 ราย ,Streptococcus
viridans 3 ราย, Staphylococcus 4 ราย และ nonspecific bacteria 4 ราย

       

รายชื่อผู้ผลิต Cochlear Implants ที่ได้รับ
การรับรอง (approve) โดย USFDA ให้จำหน่าย
ได้ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่
z Advanced-Bionics
z Cochlear Limited
z MED-EL
การตรวจสอบข้อมูลในประเทศไทย Cochlear Implants ซึ่งผลิตโดย Advanced-Bionics
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มผี นู้ ำเข้ามาจำหน่าย ส่วน
Cochlear Implants ซึง่ ผลิตโดย Cochlear Limited ประ
เทศออสเตรเลีย และผลิตโดย MED-EL ประเทศ
ออสเตรีย มีผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายใน
ประเทศ จากการทีก่ องควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ได้ทำ
การตรวจสอบผูน้ ำเข้า บริษทั ฯ ให้ขอ้ มูลว่ายังไม่เคย
ได้รบั ข้อมูลหรือรายงานจากแพทย์ผใู้ ช้ในประเทศไทย
เกีย่ วกับการเกิดเยือ่ หุม้ สมองอักเสบในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ Cochlear Implants และจากการสอบ
ถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติการณ์ดังกล่าวจาก
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แผนกผูป้ ว่ ยโสต ศอ นาสิก ของโรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลศิ ร ิ ร าช และโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ปรากฏว่าไม่มรี ายงานแน่ชดั ถึงการเกิดกรณีดงั กล่าว
เนื่องจากมีประวัติผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดฝังอุปกรณ์
Cochlear Implants น้อยมาก
กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ได้จดั ทำหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอาการอันไม่พงึ ประ
สงค์นใ้ี นประเทศไทย ผ่านทางราชวิทยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ดังนั้น หากแพทย์หรือบุคลากรทางการ
แพทย์พบอาการอันไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยที่
ได้ ร ั บ การฝั ง ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ก ารได้ ย ิ น ดั ง กล่ า วนี ้
โปรดแจ้งให้กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยอาจแจ้งผ่าน
ทางเครือข่ายศูนย์ APR ตามแบบฟอร์มในระบบ
Spontaneous Reporting System (SRS) หรือแจ้งโดย
ตรงมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7243 หรือ
โทรสาร 0-2591-8480

       

  ⌫⌫  ⌫ 

   
 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับความ
เป็นพิษของสาร DEHP หรือ phthalate ที่เกิดจาก
เครือ่ งอุปโภคบริโภคต่าง ๆ อาทิ เช่นอาหาร เครือ่ งสำอาง
จนถึงเครือ่ งมือแพทย์ ซึง่ USFDA, Health Canada
และ European Commission มีการแจ้งข่าวเตือน
เกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือแพทย์ทม่ี สี ว่ นประกอบของ
สาร DEHP ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบนั
DEHP คืออะไร
DEHP หรือ Di (2-ethylhexyl) phthalate
เป็นสารเคมีทเ่ี ติมในพลาสติก PVC หรือ polyvinyl
chloride ซึง่ ใช้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้เกิด
ความอ่อนตัวขยับได้ เรียกว่าสาร plasticizer เครือ่ ง
มือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของ DEHP-plasticized
PVC ได้แก่
- intravenous bags catheters and tubing
- umbilical artery catheters
- blood bags and infusion tubing
- enteral nutrition feeding bags
- nasogastric tubes
- peritoneal dialysis bags and tubing
- tubing ทีใ่ ช้ใน cardiopulmonary bypass
(CPB) procedures
- tubing ทีใ่ ช้ใน extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO)
- tubing ทีใ่ ช้ใน hemodialysis
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกคนมีโอกาสสัมผัสกับ DEHP ปริมาณ
น้อยในแต่ละวันจากการบริโภคสิง่ ต่าง ๆ แต่มบี าง
คนมีโอกาสได้รบั สารนีป้ ริมาณสูงจากการใช้เครือ่ ง
* กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มือแพทย์บางชนิด เนื่องจาก DEHP มีโอกาสหลุด
ออกจากพลาสติกที่ใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าสู่
สารละลายทีบ่ รรจุอยู่ ปริมาณ DEHP ทีห่ ลุดออกมา
มากน้อยขึน้ กับอุณหภูมิ ปริมาณ lipid ในของเหลว
และระยะเวลาทีส่ มั ผัสกับพลาสติก
อาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบในสัตว์ทดลองทีไ่ ด้รบั DEHP มีหลากหลาย แต่ผลทีน่ า่ สนใจ
คือ ผลต่อพัฒนาการของระบบอวัยวะสืบพันธุ์
เพศชาย และการผลิตจำนวนสเปิรม์ ในสัตว์รนุ่ แต่ก็
ยังไม่ได้รบั รายงานผลไม่พงึ ประสงค์ในคน อย่างไร
ก็ตามผลที่ได้รับในสัตว์ทดลองควรเป็นข้อเตือน
ให้จำกัดการได้รบั สาร DEHP ในเพศชาย
สาธารณสุขแคนาดา ได้ทบทวนการศึกษา
ต่าง ๆ มาประเมินความเป็นพิษของ DEHP ในสัตว์
กัดแทะ และกำหนดค่า no-observed-adverse-effectlevels (NOAEL) พบว่าค่า NOAEL ในสัตว์กดั แทะ
สำหรับยาฉีด และยารับประทานมีคา่ สูงกว่าค่าทีเ่ คย
ประมาณการไว้ พบว่าช่วงเวลาที่ไวต่อการเกิด
testicular toxicity คือ ทารก วัยรุน่ และวัยฉกรรจ์
ปัจจัยเสีย่ ง
ระดับความรุนแรงของความเสีย่ งประกอบ
ด้วย 2 ปัจจัย คือ
1. Patient’s sensitivity to DEHP กลุม่ ประชากรที่เชื่อว่ามีความไวสูงสุดต่อผลไม่พึงประสงค์
ของ DEHP คือ เพศชาย โดยเฉพาะที่อยู่ในครรภ์
ทารกแรกเกิดและชายวัยหนุ่ม
2. Dose of DEHP หรือขนาดทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั สารนี้
ซึง่ หลุดจากพลาสติกทีใ่ ช้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์ คือ วิธี
การให้การรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ ความถี่และ
ระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้

       

Medical procedures that may result in relatively
high DEHP exposures
การใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบ
ของ DEHP ดั ง ต่ อ ไปนี ้ อาจทำให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยทารก
แรกเกิด และทารกได้รบั DEHP ในความเข้มข้นสูง
- exchange transfusion สำหรับทารกแรก
เกิดและทารก
- extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO) สำหรับทารกแรกเกิดและทารก
- administration of lipid-containing total
parenteral nutrition therapy (TPN) solutions สำหรับ
ทารกแรกเกิดและทารก
- multiple intensive care unit (ICU)
procedures สำหรับทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย
- intravenous (IV) infusion of lipohilic
drugs or drugs which contain surfactants
- cardiac surgery ในทารกแรกเกิดและทารก
- ECMO and associated blood transfusion
ในผูใ้ หญ่
- cardiopulmonary bypass ในผูใ้ หญ่
- artificial heart transplant ในผูใ้ หญ่
- coronary artery bypass ในผูใ้ หญ่
- enteral nutrition ในผูใ้ หญ่
- trauma patients receiving multiple blood
transfusions
Procedures of greatest concern (high exposure
of the most susceptible subgroups)
การใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบ
ของ DEHP ในกลุ่มผู้ป่วยต่อไปนี้ อาจทำให้เกิด
ความเสีย่ งสูงขึน้
- volume exchange transfusion ในทารก
แรกเกิด และทารก
- ECMO ในทารกแรกเกิดและทารก
- cardiac surgery ในทารกแรกเกิดและ
ทารก
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- การให้ TPN solutions ที่ประกอบด้วย
lipids แก่ทารกแรกเกิดและทารก
- enteral nutrition ในทารกแรกเกิดและ
ทารก
- multiple ICU procedures ในทารกแรก
เกิดที่เจ็บป่วย
- IV infusion ของ lipophilic drugs หรือยา
ทีม่ สี ว่ นประกอบของ surfactant
ในทางตรงกันข้าม มีความเสี่ยงน้อยหรือ
ไม่มีสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ DEHP ที่หลุดจาก PVC
IV bags ระหว่างการให้สารละลายทางกระแสเลือด
เช่น น้ำเกลือ D5W หรือ Ringer’s Lactate นอกจาก
นีม้ คี วามเสีย่ งน้อยจาก DEHP ทีห่ ลุดจาก PVC bags
ที่ใช้เก็บยา ซึ่งต้องใช้ตัวทำละลายตามที่ระบุไว้ใน
ฉลาก
ข้อแนะนำทั่วไป
1. ใช้เครือ่ งมือแพทย์ทม่ี สี ว่ นประกอบของ
DEHP อย่างระมัดระวังในกลุม่ ประชากรเสีย่ ง เช่น
ทารกแรกเกิดเพศชาย ทารกชาย และเด็กชาย หญิง
มีครรภ์ ซึง่ มีทารกเพศชายในครรภ์และชายวัยรุน่
2. ควรให้ขอ้ มูลแก่บคุ ลากรการแพทย์เพือ่
จะทราบว่าเครื่องมือแพทย์ชนิดใดมีส่วนประกอบ
ของ DEHP เพือ่ การตัดสินใจในการรักษา
3. ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพจึงเลือกใช้เครื่องมือแพทย์อื่นที่ไม่มี
DEHP
4. ไม่ควรละเลยการรักษาด้วยเหตุผลจาก
ความเสีย่ งต่อพิษของ DEHP เนือ่ งจากการรักษาด้วย
เครือ่ งมือแพทย์ จะเป็นคุณมากกว่าความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้น
ข้อแนะนำเฉพาะ
1. Blood bags DEHP ยังคงใช้ได้ในถุงใส่
เลือด ในกลุ่มประชากรเสี่ยง ควรพิจารณาวิธีการ
บริหารเป็นพิเศษ เช่น ใช้กับเลือดที่เตรียมใหม่ ณ
อุณหภูมติ ำ่ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพือ่ ลดโอกาสที่
DEHP และเมตาบอไลท์จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เลือด

       

2. Alternative measures ควรพิจารณาให้
ทางเลือกอื่นโดยทำทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
กลุม่ ประชากร ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด ทารก
และเด็ ก ที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษา volume exchange
transfusions, extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO), cardiopulmonary bypass,
cardiac surgery, TPN, enternal nutrition และสูตร
ยาทีม่ ี lipophilic drug
3. Use of Alternatives for ECMO ผลิตภัณฑ์
ทางเลื อ กอื ่ น ที ่ ใ ช้ เช่ น heparin-coated tubing
ควรนำมาใช้สำหรับการทำ ECMO ในทารกแรก
เกิดและทารก
4. Administration of Lipophilic Drugs
สายและถุงเก็บสำหรับการบริหารสูตรยา lipophilic
ไม่ควรมีส่วนประกอบของ DEHP หรือหาวิธีลด
การสัมผัสของ DEHP โดยเฉพาะระหว่างการให้
ยาในทารกหรือเด็ก ผู้ผลิตยาประเภทละลายไขมัน
ควรแนะนำให้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่บริหารยาโดย
วัสดุทไ่ี ม่มี DEHP เช่น สายน้ำเกลือ ถุงใส่นำ้ เกลือ
และสายยาง เมือ่ ใช้บริหาร lipophilic drugs
5. Administration of TPN solutions ควร
ใช้เครือ่ งมือแพทย์อน่ื เช่น EVA containers, silicone
และ polyurethane tubing สารอาหารทางกระแส
เลือดซึ่งประกอบด้วยไขมัน เพื่อให้ในทารกแรก
เกิดหรือทารก ควรใช้เครือ่ งมือแพทย์ทไ่ี ม่มี DEHP
แต่ถา้ ให้ lipid free TPN solution เช่น dextrose และ
amino acid mixture สามารถใช้เครือ่ งมือแพทย์ทม่ี ี
DEHP เนือ่ งจากโอกาสหลุดของ DEHP มีนอ้ ย

  ⌫⌫  ⌫ 

6. Administration of other IV solutions
การให้สารละลายทางหลอดเลือดอืน่ ๆ เช่น น้ำเกลือ
dextrose, Ringer’s Lactate สามารถทำได้โดยใช้
เครือ่ งมือแพทย์ทม่ี สี ว่ นประกอบของ DEHP
7. Clinical Practice Guidelines หน่วยงาน
สาธารณสุขแห่งชาติ ควรพัฒนาหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ ลดโอกาสการได้รบั DEHP ใน
กลุม่ ประชากรเสีย่ ง
8. Disclosure of the presence of DEHP
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทำจาก PVC ควรแจ้งให้
ผู้ใช้ทราบ โดยระบุบนฉลากหากมีส่วนประกอบ
ของ DEHP เนือ่ งจากบุคลากรการแพทย์จำเป็นต้อง
ตัดสินใจเกีย่ วกับความเสีย่ งนี้
9. Research ผู้ผลิตควรทำการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับวิธีการลดการหลุดออกของ DEHP จาก
พลาสติก เช่นเดียวกับศึกษาหาวัสดุทางเลือกทด
แทนสาร DEHP ลำดับความสำคัญ คือ การศึกษา
ระดับปริมาณทีแ่ ท้จริงของ DEHP ทีท่ ำให้เกิดความ
เสีย่ งในมนุษย์ รวมทัง้ การศึกษาอืน่ ๆ ความเป็นพิษ
ของ DEHP ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
วัสดุอน่ื ๆ ทีใ่ ช้ทดแทน
เอกสารอ้างอิง

1. PVC Devices Containing the Plasticizer DEHP : Public Health
Notification, Department of Health & Human Services FDA, July
12, 2002
2. Draft Position Statement on DEHP in Medical Devices for Stakeholder Consultation : Therapeutic Products Directorate : TPD-Web,
Health Products and Food Branch, Health Canada, 2003-05-16
3. Health Canada Warns Against Use of DEHP in Medical Devices,
Monitro or Vol.11 No.7, July 2003
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546 องค์การ
อาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีคำชี้แจง
(Fact sheet) เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภค
เครือ่ งชงดืม่ ทีม่ โี ป๊ยกัก๊ (“tea” containing star anise)
เนือ่ งจากมีรายงานความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับการเจ็บป่วยในผู้ป่วย 40 ราย
โดยใน 40 รายนี้เป็นเด็กทารก 15 ราย อาการเจ็บ
ป่วยที่ได้รับรายงานใน 2 ปีที่ผ่านมา มีตั้งแต่
อาการทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เช่น การชัก
อาเจียน ตัวสั่นและนัยน์ตาเคลื่อนไหวไปมาอย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น
ปกติแม้เครื่องชงดื่มประเภทนี้จะไม่มีการ
กล่างอ้างสรรพคุณไว้บนฉลาก แต่กเ็ ป็นทีน่ ยิ มและ
เชื่อกันในกลุ่มผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลด
อาการปวดเสียดท้อง (colic) ในเด็กทารก องค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกายังไม่มหี ลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทจ่ี ะยืนยันความเชือ่ นัน้ แต่กป็ รากฏว่า
มีผบู้ ริโภคจำนวนไม่นอ้ ยทีใ่ ห้เด็กหรือทารกบริโภค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ในประเทศกลุ ่ ม ยุ โ รปก็ ม ี ร ายงาน
การเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่อง
ชงดืม่ ทีม่ โี ป๊ยกัก๊ ทำนองเดียวกันนีด้ ว้ ย
โป๊ยกั๊กหรือจันทร์แปดกลีบ เป็นไม้พุ่ม
หรือไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก มีถน่ิ กำเนิดในเขตร้อนและ
เขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย ปลูกกันมากในมณฑล
กวางสี ซึง่ อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
และทีต่ งั เกีย๋ ประเทศเวียดนาม พืชนีม้ ใี บเขียวตลอด
ปี ดอกเป็นดอกเดีย่ ว สีขาวหรือแดง ผลเป็นรูปดาว
ผลมี 5 พู ถึง 13 พู แต่สว่ นมากมักมี 8 พู เมล็ดรูปไข่
แบนสีนำ้ ตาลเรียบและเป็นเงา แต่ละพูมเี มล็ด 1 เมล็ด
* กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พืชนี้ขยายพันธุ์โดยเมล็ด การเก็บผลเก็บเมื่อแก่จัด
แต่ยงั ไม่สกุ ซึง่ ระยะนีจ้ ะให้นำ้ มันหอมระเหย (Volatile oil) ในปริมาณสูง เป็นพืชทีม่ อี ายุยนื ต้นหนึง่ มี
อายุ 80 - 100 ปี โป๊ยกัก๊ ทีซ่ อ้ื ขายกันในท้องตลาดส่ง
มาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม
โป๊ยกัก๊ มีชอ่ื วิทยาศาสตร์วา่ Illicium verum
Hook. f. วงศ์ Illiciaceae ชื่อภาษาอังกฤษคือ Star
Anise of China ; Star Anise ; Chinese Star Anise
(โป๊ยกัก๊ จีน) ส่วนทีน่ ำมาใช้เป็นเครือ่ งเทศก็คอื ผลซึง่
มีกลิน่ หอมมาก เมือ่ นำมากลัน่ ด้วยไอน้ำจะได้นำ้ มัน
หอมระเหยร้อยละ 5
โป๊ยกั๊กญี่ปุ่น (Japanese Star Anise) ชาว
ญีป่ นุ่ เรียกว่า ชิกมิ หมิ (Shikimmi) ได้จากพืชทีม่ ชี อ่ื ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Illicium lanceolatum A.C.Smith
ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าเป็น Illicium anisatum L. หรือ
l. religiosum Sieb. et Zucc. เป็นพืชทีพ่ บมากทางตอน
ใต้ของประเทศจีน ไต้หวันและญีป่ นุ่ ผลของโป๊ยกัก๊
ญีป่ นุ่ มีขนาดเล็กกว่าโป๊ยกัก๊ จีน มีรสเปรีย้ วและมีพษิ
มาก ในประเทศจีนใช้สิ่งสกัดด้วยน้ำของโป๊ยกั๊ก
ญีป่ นุ่ ความแรงร้อยละ 10 ถึง 15 เป็นยาฆ่าแมลงและ
ใช้เมล็ดเบือ่ ปลา
น้ำมันโป๊ยกัก๊ (Star anise-oil) ประกอบด้วย
trans-anethole (ร้อยละ 80 ถึง 90) เป็นสารหลัก สาร
อืน่ ๆ ทีพ่ บมี Estragole, 1, 4-Cineole, β-Bisabolene,
β-Farnesene, α-Copaene, cis and trans α-Bergamotene, Caryophyllene, Nerolidol, Methylanisoate,
trans-Methyli-soeugenol, cadinene, Foeniculin, 3Carene, d-α-Pinene, Phellandrene, α-Terpineol,
Hydroquinone, traces of cis-Anethole และ Safrole
น้ำมันโป๊ยกั๊ก มีฤทธิ์ขับลม ขับเสมหะ มี
รายงานว่า Anethole ซึ่งเป็นสารสำคัญในน้ำมัน
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ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง เป็นสะเก็ดที่ผิว
หนังหรือผิวหนังพุพอง Anethole มี 2 isomers คือ
trans และ cis cis-isomer เป็นพิษมากกว่า transisomer ตัง้ แต่ 15 ถึง 38 เท่า น้ำมันโป๊ยกัก๊ ในทางยา
สามารถช่วยขับลม กระตุน้ การขับเสมหะ โดยเป็น
ส่วนผสมของยาแก้ไอและยาอม อีกทัง้ ยังใช้กลบกลิน่
ที่ไม่พึงประสงค์ของยาและเครื่องสำอาง ช่วยแต่ง
กลิน่ ยาสีฟนั เครือ่ งหอม สบู่ น้ำยาชะล้าง ครีมและยา
ทาบำรุงผิว และยังเป็นเครื่องเทศเก่าแก่ที่ใช้กันมา
นานในประเทศจีนกว่า 1,300 ปี
ในด้านอาหารโป๊ยกัก๊ สามารถใช้แต่งกลิน่
อาหารได้หลายชนิด จำพวกพะโล้ ซึง่ เป็นเครือ่ งเทศ
ประจำบ้านของชาวตะวันออก รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล์ แ ละไม่ ม ี แ อลกอฮอล์ ขนมหวาน
ลูกกวาด ขนมผิง เยลลี่ และเนือ้ กระป๋อง เป็นต้น
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
โป๊ยกัก๊ จีน เป็นเครือ่ งเทศหรือเครือ่ งปรุงรสทีอ่ ยูใ่ น
GRAS (Generally Recognized as Safe) ซึง่ หมายถึง
มีความปลอดภัยที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องเทศหรือ
เครื่องปรุงรสในอาหารได้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า
โป๊ยกั๊กที่มีอยู่ในเครื่องชงดื่มนั้น อาจเป็นโป๊ยกั๊ก
ญี่ปุ่นหรือปนด้วยโป๊ยกั๊กญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโป๊ยกั๊กที่ได้
กล่าวมาแล้วว่ามีพิษ ในสภาพแห้งหรือผ่านกระ
บวนการมาแล้ว เราไม่อาจแยกความแตกต่างของ
โป๊ยกั๊กจีนกับโป๊ยกั๊กญี่ปุ่นได้ด้วยตา ต้องใช้การ
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเท่านัน้ ในระหว่างการศึกษา
หาความชัดเจนของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น องค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเตือนให้
ผูบ้ ริโภคระมัดระวังในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ โี ป๊ยกัก๊ จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้วา่ อาการ

เจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากเครือ่ งชงดืม่ ทีม่ โี ป๊ยกัก๊ ญีป่ นุ่
หรือโป๊ยกัก๊ ญีป่ นุ่ ผสมโป๊ยกัก๊ จีน หรือสาเหตุอน่ื ใด
นอกจากนีอ้ งค์การอาหารและยาจะตรวจสอบโป๊ยกัก๊
ที่นำเข้าว่ามีการนำเข้าโป๊ยกั๊กญี่ปุ่นและนำมาใช้ใน
อาหารหรือไม่ อย่างไรอีกด้วย
สำหรับประเทศไทยจากการตรวจสอบไม่
พบเครื่องชงดื่มที่มีส่วนผสมของโป๊ยกั๊ก แต่จาก
ข้อมูลข้างต้นควรจะมีการเตือนผูบ้ ริโภคให้ทราบถึง
โอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรายดังกล่าว เพราะอาจมีการนำ
โป๊ยกั๊กมาผสมเครื่องดื่มด้วยตนเองและอาจเข้าใจ
ผิดไปใช้โป๊ยกั๊กญี่ปุ่นซึ่งมีพิษที่ทำให้เกิดอันตราย
ได้ถา้ ใช้ในทารกและเด็ก อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นข้อสังเกต
และเป็นแนวคิดเพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของ
การนำพืชหรือสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร
คือ แม้พชื สมุนไพรนัน้ จะมีประวัตหิ รือมีการนำมา
ใช้ เ ป็ น อาหารนานแล้ ว ก็ ต าม ควรคำนึ ง ถึ ง รู ป
แบบของการนำมาใช้เป็นอาหารด้วย เช่น กรณีโป๊ยกั๊กนี้เป็นเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรส เพื่อนำไป
ประกอบอาหาร ซึ่งใช้ในปริมาณน้อยและโอกาส
ทีจ่ ะได้รบั ก็ขน้ึ อยูก่ บั ชนิดของอาหารทีร่ บั ประทาน
แต่การนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ปริมาณการบริโภค
ย่อมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอาจได้รับอย่างสม่ำเสมอ
ทำให้ มีโอกาสจะเกิดพิษสะสมได้ ฉะนัน้ แนวคิดใน
การนำพืชสมุนไพรมาใช้เป็นอาหารโดยเฉพาะการ
นำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม จึงควรคำนึงถึงข้อเท็จจริง
เหล่านีด้ ว้ ย
เอกสารอ้างอิง

1. นิจศิริ เรืองรังษี.เครื่องเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
2. FDA. U.S. Food and Drug Administration. FDA Issues Advisory
on Star Anise “Teas” USA. FDA, Sep. 10, 2003
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การแตงแตมสีใหรา งกายแลดูสวยสดงดงาม
เป็นเรือ่ งของเครือ่ งสำอางมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ การแตงเติมสีทบ่ี ริเวณใบหนา แตเมือ่ พิจารณาให
ถีถ่ ว น จะสังเกตไดวา เราแตงสีทบ่ี ริเวณอืน่ ๆ ของ
รางกายดวย เชน เล็บ เสนผม อีกทัง้ ปัจจุบนั ยังมีการใชสี
ตกแตงเป็นลวดลายทีผ่ วิ กาย ซึง่ เรียกวา skin stains หรือ
temporary tattoo ดังนัน้ เรือ่ งของสีกบั เครือ่ งสำอางจึง
เป็นของคูก นั และเป็นเรือ่ งทีน่ า สนใจวาสีทใ่ี ชในเครือ่ ง
สำอางแตละประเภท เชน เครือ่ งสำอางสำหรับเสนผม
เล็บ หรือผิวกาย จะมีความเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร และถานำสีไปใชในเครือ่ งสำอางผิดประเภท
จะกอใหเกิดอันตรายกับผูใ ชมากนอยแคไหน
ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากเครื่อง
สำอางพิจารณาไดจากบริเวณที่ใชเป็นสำคัญ เชน
ลิ ป สติ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ใ ช ท าริ ม ฝี ป าก ยาสี ฟ ั น
หรือน้ำยาบวนปาก ขณะใชมโี อกาสถูกกลืนกินเขาสู
ระบบทางเดินอาหาร ผลิตภัณฑที่สัมผัสกับผิว
บริเวณทีบ่ อบบาง เชน ผิวหนา โดยเฉพาะรอบดวงตา
รวมทั้งผลิตภัณฑแตงขนคิ้ว ขนตา มีโอกาสปน
เปื้อนเขาสูดวงตา หรือถูกดูดซึม กอใหเกิดการ
ระคายเคืองไดงา ย หรือแมแตเครือ่ งสำอางเปลีย่ น
สีผมทั้งชนิดชั่วคราวและชนิดถาวร ก็มีความเสี่ยง
ตอการระคายเคืองหนังศีรษะ หรือผิวหนังบริเวณ
ใกลเคียง เชน หนาผาก หรือ ตนคอ ไดดว ย ดังนัน้
ระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน จึงนำไปสู
การประกาศกำหนดรายชือ่ สีทใ่ี หใชในเครือ่ งสำอาง
แตละประเภท
กรณี skin stains หรือ temporary tattoo
เป็นการใชสีแตมลงบนผิวกาย ซึ่งปกติสีเหลานี้จะ
* กลุม่ ควบคุมเครือ่ งสำอาง สำนักควบคุมเครือ่ งสำอางและวัตถุอนั ตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คอยๆจางลง และหายไปเองภายในเวลาไมกี่วัน
สีทใ่ี ชในการนีจ้ ะตองเป็นสีทอ่ี นุญาตใหใชในเครือ่ ง
สำอางสำหรับผิวกาย แตปจั จุบนั ในตางประเทศ
เริ่มพบรายงานแลววามีผูเกิดการแพอยางรุนแรง
(severe allergic contact dermatitis) เมื่อแตงแตม
ผิวดวยสีทเ่ี รียกกันวา Black henna
Henna หรื อ ชื ่ อ ทางพฤกษศาสตร ค ื อ
Lawsonia inermis มีสารสำคัญคือ คือ Lawsone
นิยมนำใบแหงมาป่นเป็นผงเพือ่ ใชยอ มผม ( hair
dye) และมีการนำมาใชแตงสีผวิ ในบางทองถิน่ เรียก
กันวา mehndi เนื่องจาก Henna ใหสีออกโทน
น้ำตาล เชน brown, orange-brown , reddish-brown
tint จึงมีการปรุงแตงดวยการผสมสาร p-phenylenediamine ลงไป เพือ่ ใหไดสที เ่ี ขมขึน้ (intensifies the
colour) เรงอัตราการดูดซึมของสีสผู วิ (increases the
absorption rate) และชวยใหสีติดทนนาน (long
lasting property) แลวเรียกกันทางการคาวา "Black
henna" หรือ "Blue henna" สีที่ปรุงแตงนี้เองเป็น
สาเหตุของการแพอยางรุนแรงในบางคน
p-phenylenediamine เป็นสีที่กำหนด
ใหใชในผลิตภัณฑยอ มผมชนิดถาวร มีชอ่ื ทางเคมี
หลายชื่อ ไดแก 1,4-Diaminobenzene หรือ 1,4Benzenediamine หรือ 4-Aminoaniline หรือ paraBenzenediamine หรือ para-Aminoaniline หรือ
para-Diaminobenzene และมีชื่อยอที่รูจักกันดีวา
PPD ทีฉ่ ลากของผลิตภัณฑทผ่ี สม PPD จะตองแสดง
วิธใี ชและคำเตือนตามทีก่ ฎหมายกำหนดอยางเครงครัด
โดยในคำเตือนจะเนนวา สารนี้มีฤทธิ์ระคายเคือง
ผิวหนัง และกอใหเกิดการแพได ตองทดสอบการ
แพกอ นใช ทีส่ ำคัญคือ หามนำไปใชยอ มขนคิว้
หรือขนตาอยางเด็ดขาด เพราะถาเขาตาอาจทำให
ตาบอดได
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เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 Health Canada
ไดเตือนประชาชนวา สีแตงแตมผิวกายทีเ่ รียกกันวา
Black henna นัน้ อาจมีสว นผสมของ PPD ซึง่ จะ
กอใหเกิดอันตราย เชน ผืน่ แดง (skin rash ) ผืน่ สัมผัส
( contact dermatitis ) คัน (itching) ผิวแหงแตก
(blisters) และอาการอื่นๆ เชน เป็นแผลเปิดหรือ
แผลเป็น(open sores, scaring) นอกจากนัน้ ยังอาจนำ
ไปสูก ารแพผลิตภัณฑประเภทอืน่ ๆ ทีม่ สี ว นผสมของ
สารกลุมนี้ไดอีกดวย เชน สียอมผม (hair dye)
ผลิตภัณฑป้องกันแสงแดด (sunblock) บางชนิด
ผาทีผ่ า นการยอมสี (some type of black clothing)
เป็นตน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยกอนที่จะให
ชางแตมสีลงบนผิวหนัง ควรย้ำวาตองไมมี PPD
ผสมอยูใน ink หรือ paste นั้น และมีวิธีสังเกต
งายๆวาสีนน้ั มี PPD ผสมอยูห รือไม ดังนี้
1. การผสม PPD ในสีแตงผิวก็เพือ่ เพิม่ ความ
เขมของสี เพราะฉะนั้นถาสีที่จะใชมีสีดำเขม (jet
black) ก็นา สงสัยวาอาจมี PPD ผสมอยูด ว ย
2. ถ า มี ข  อ จำกั ด ว า ต อ งลบสี ท ี ่ แ ต ม ออก
ภายใน 1 ชัว่ โมง ก็นา สงสัยวาอาจมี PPD
3. ถาสีที่ผิวติดไดนาน 1-3 สัปดาห โดย
ไมจางลง เป็นไปไดทจ่ี ะมีสว นผสมของ PPD
4. PPD-black henna mixes มักจะมีกลิ่น
เพียงเล็กนอยหรือไมมกี ลิน่ เลย ( very little or no scent)
ในขณะเดียวกัน Health Canada ก็เตือนผู
ประกอบธุรกิจเครือ่ งสำอางวา PPD เป็นสารทีห่ า มใช
ในเครือ่ งสำอางทุกประเภท ยกเวนใหใชไดในผลิตภัณฑยอ มผมเทานัน้ ผูท ป่ี ระสงคจะจำหนายเครือ่ ง
สำอางในประเทศแคนาดา จะตองกำจัด PPD ออก
จากสูตร (be removed from the formulation) ของ
เครือ่ งสำอาง
อันตรายของผลิตภัณฑผสม PPD เมือ่ สัมผัส
กับผิวหนัง ก็คือ เมื่อสารนี้ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย
มีรายงานวาเป็น strong skin sensitizer ในบางคน
ซึง่ เมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าการแพขน้ึ ครัง้ หนึง่ แลว หากไป
สัมผัสกับสารที่มีโครงสรางใกลเคียง (other struc-

turally related compounds i.e. other para-aminos )
จะกอใหเกิดการแพอยางรุนแรง เชน severe lesions,
vesical formation, scaling , oozing and edema
และแมเมื่ออาการเหลานี้หายไป แตในบางรายผิว
หนังจะถูกทำลายหรือมีสีผิวเปลี่ยนไปอยางถาวร
(permanent damage or discolouration of the skin)
ผูบ ริโภคทีเ่ คยแพสารนี้ ในอนาคตจะมีปญ
ั หากับการ
ใชผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ ที่สวนผสมของสาร
มีโครงสรางในทำนองเดียวกัน เชน สียอ มผม (hair
dyes) สียอ มผา ( textile dyes) สารป้องกันแสงแดด
บางกลุม เชน para-amino benzoic acid (PABA) based sunscreens ยาสลบ (anaesthetics) ยาปฏิชีวนะบางกลุม เชน sulfa-based antimicrobial drugs
เพราะเมื่อสัมผัสกับสารเหลานี้เมื่อใดจะเกิดการ
แพทร่ี นุ แรง (serious dermatitis reactions) ซึง่ จะทำ
ใหคณ
ุ ภาพชีวติ ลดลงไปมาก
ในสหรัฐอเมริกามีรายงานการแพเนือ่ งจาก
temporary tattoos เชนกัน โดยมีสาเหตุมาจาก Black
henna หรือ Blue henna ที่มีสาร PPD ผสมอยู
ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ ตามกฎหมายกำหนด
ใหใช PPD ในเครือ่ งสำอางยอมผมชนิดถาวรเทานัน้
ไมอนุญาตใหใชในเครือ่ งสำอางทีส่ มั ผัสกับผิวหนัง
ตามปกติเครือ่ งสำอางทีข่ ายปลีกในสหรัฐอเมริการวมทั้ง temporary skin-staining products
จะตองแสดงสูตรสวนประกอบทุกชนิดอยางชัดเจน
บนฉลากซึง่ เป็นขอกำหนดตาม Fair Packaging and
Labeling Act (FPLA) หากไมแสดงขอมูลสวน
นี้ถือวาผิดกฎหมาย (considered misbranded and
illegal in interstate commerce) แตเนือ่ งจาก FPLA
มิไดบังคับใชขอกำหนดนี้กับตัวอยางเครื่องสำอาง
(cosmetic samples) หรือเครือ่ งสำอางทีใ่ ชโดยชาง
ผูช ำนาญการ (used exclusively by professionals) เชน
การใชตามรานเสริมสวย หรือตามงานแสดงตางๆ
ดังนัน้ ผูบ ริโภคอาจไมสามารถตรวจสอบรายชือ่ สาร
ซึง่ เป็นสวนผสมของเครือ่ งสำอางกลุม นีไ้ ด
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US Food and Drug Administration
(USFDA) มิไดมอี ำนาจหนาทีร่ บั รองความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑเครือ่ งสำอาง หรือสารทีเ่ ป็นสวนผสม
ในเครือ่ งสำอาง ยกเวนการใชสารบางชนิดเทานัน้
ทีม่ กี ารกำหนดเงือ่ นไขเป็นพิเศษเพือ่ ความปลอดภัย
ของผู  บ ริ โ ภค แต ใ นเรื ่ อ งของสี ม ี ข  อ กำหนด
ตามกฎหมายวา สีทใ่ี ชเป็นสวนผสมในเครือ่ งสำอาง
จะตองผานการรับรองโดย USFDA สีบางชนิดจะใช
ผสมในเครือ่ งสำอางได เมือ่ USFDA ตรวจรับรองวา
แตละรุนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
ดั ง นั ้ น สี ท ี ่ ใ ช แ ต ง แต ม ผิ ว กายที ่ ไ ม เ ป็ น ไปตาม
เงือ่ นไขที่ USFDA กำหนด ถือวาเป็นผลิตภัณฑทผ่ี ดิ
กฎหมาย (adulterated and illegal)
ในสหภาพยุโรปไดตระหนักถึงปัญหานี้
เชนเดียวกัน เนื่องจากพบรายงาน severe contact
dermatitis จาก temporary tattoos ที ่ ม ี ส  ว น
ผสมของสาร PPD จึงมีการนำเรื่องนี้เสนอตอ
Scientific Committee for Cosmetic Products and
Non-Food Products intended for Consumers
(SCCNFP) ดังปรากฏในเอกสารที่เผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต ดังนี้
1. Position Statement concerning paraPhenylenediamine and similar Substances and their
use in Skin Stains (Temporary Tattoos) adopted by
the SCCNFP during the 16th Plenary Meeting of
13 March 2001 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา PPD เป็นสารทีม่ เี งือ่ นไขการใชกำหนด
ไวอยางชัดเจนใน EC Cosmetic Directive ANNEX
III- Part I (List of substance which cosmetic products
must not contain except subject to restrictions and
condition laid down ) ลำดับที่ 8 กำหนดไววา mand p-Phenylenediamines, their N-substituted
derivatives and their salts; N-substituted derivatives
of o-Phenylenediamines ใชไดในผลิตภัณฑยอ มผม
(hair dye) เทานั้น โดยอนุญาตให้ใชในปริมาณ
สูงสุดไมเกิน 6% และตองแสดงคำเตือนที่ฉลากวา

มีสว นผสมของ phenylenediamine สามารถกอใหเกิด
การแพ (can cause an allergic reaction) และหาม
ใชยอ มขนคิว้ หรือขนตา
เมื่อมีการนำสาร PPD ที่อนุญาตใหใช
เฉพาะกั บ เส น ผมมาใช ผ ิ ด วั ต ถุ ป ระสงค คื อ
มาแตงสีผวิ เป็น skin staining จะมีโอกาสกอใหเกิด
การแพอยางรุนแรงไดภายในเวลาไมก ี่ส ัปดาห
ในบางรายมีผลใหเกิดความผิดปกติทส่ี ผี วิ ตอไปอีก
เป็นเวลานาน (pigmentary variegation may persist
for a prolonged period) การแพนั้นก็อาจเกิด
ขึ้นไดตลอดชีวิต (sensitization will be life long)
และยังสามารถเกิด cross reactivities ได เมือ่ ใชผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ ที่มีสวนผสมที่มีโครงสรางคลาย
PPD เชน hair colouring agent , textile dyes, drugs
and rubber chemicals.
ทีป่ ระชุมจึงมีความเห็นสรุปไดวา หามใช
PPD และสารที่มีโครงสรางในทำนองเดียวกันนี้
ในลักษณะเป็น skin stains (temporary tattoos)
2. Opinion of the Scientific Committee on
Cosmetic Products and Non-Food Products
intended for Consumers concerning p-Phenylenediamine (adopted by the SCCNFP during the 19th
plenary meeting of 27 February 2002 ) ไดมีการ
พิจารณาทบทวนเกีย่ วกับความปลอดภัยของการใช
p-Phenylenediamine เป็นสวนผสมในเครือ่ งสำอาง
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของขอกำหนดและ
เงื่อนไขการใชวาสมควรปรับปรุงหรือไมอยางไร
ที่ประชุมไดพิจารณาขอมูลดานตาง ๆ ที่มีอยูใน
ปั จ จุ บ ั น โดยเฉพาะในประเด็ น Toxicological
Evaluation and Characterisation สรุปไดวา PPD
เป็นสารทีก่ ระตุน ใหเกิดการแพไดอยางรุนแรง เมือ่
สัมผัสผิวหนัง (strong contact allergen) มีขอมูล
ชัดเจนทั้งจาก experimentally and in clinical
experience ดังนัน้ จึงสมควรใหใชไดตามขอกำหนด
และเงื่อนไขเดิม คือ ใชไดเฉพาะในผลิตภัณฑ
ยอมผมในปริมาณสูงสุดไมเกิน 6% และตองแสดง
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คำเตือนทีฉ่ ลากวา มีสว นผสมของ phenylenediamine
สามารถกอใหเกิดการแพ (can cause an allergic
reaction) และหามใชยอ มขนคิว้ หรือขนตา
สำหรับในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศกำหนด
PPD เป็นสารควบคุมพิเศษ ใหใชไดเฉพาะในผลิตภัณฑประเภทยอมผม โดยมีอตั ราสวนสูงสุดไมเกิน
6% ผูผ ลิตหรือผูน ำเขาตองมาขอขึน้ ทะเบียนกอน
วางขาย ที่ฉลากตองระบุวิธีใช และคำเตือนอยาง
ชัดเจน ดังนี้
1. ระวังอยาใหเขาตา
2. ควรทดสอบการแพกอ นใช
3. ตองหยุดใชและลางออกดวยน้ำทันที
เมือ่ มีอาการคัน ปวดแสบปวดรอน หรือมีเม็ดผืน่ แดง
บริเวณทีใ่ ช และทีถ่ กู น้ำยา
4. หามใชเมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก เป็น
แผล หรือโรคผิวหนัง และไมควรเกาศีรษะอยางแรง
ขณะสระผม
5. หามใชยอ มขนตาหรือขนคิว้
6. เก็บใหพน มือเด็ก
เนือ่ งจากการแตงแตมผิวกายดวยสีสนั ตาง ๆ
(skin stains หรือ temporary tattoo) เป็นเรือ่ งของ
แฟชั่น ซึ่งความนิยมมักจะแพรกระจายไปทั่วโลก
อยางรวดเร็ว ประเทศไทยก็อาจประสบกับปัญหานี้
เชนเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงไดเผยแพรความรูใหประชาชน ชางเสริมสวย
และผูประกอบการ ไดตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการใชผลิตภัณฑเครือ่ งสำอาง เนนย้ำใหใชตาม
วัตถุประสงคทแ่ี จงไวบนฉลากเครือ่ งสำอาง ดังเชน
กรณีผลิตภัณฑยอมผมซึ่งมีสวนผสมของ PPD
ก็ตอ งใชเฉพาะกับเสนผมเทานัน้ รวมทัง้ ควรทดสอบ
การแพกอนใชดวย เนื่องจากสารนี้อาจกอใหเกิด
การแพได และที่สำคัญคือ หามนำไปใชแตงแตม
ผิวกาย เชน skin stains หรือ temporary tattoo
อยางเด็ดขาด
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1. Health Canada Online. Health Canada alerts Canadians not to
use "black henna"temporary tattoo ink and paste containing PPD.
August11,2003. For immediate release : http://www.hc-sc.gc.ca/
english/protection/warnings/2003/2003_66.htm
2. Health Canada. Justification For Cosmetic Hotlist Item : pphenylenediamine. http:// www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/cosmetics/p_phenylenediamine.htm
3. U.S. Food and Drug Administration. Temporary Tattoos and
Henna/Mehndi. April18,2001. http://www.cfsan.fda.gov/~dms/costatt.html
4. Cosmetic Directive 76/768/EEC, European Communities, August 1993. http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/pdf/vol_en.pdf
5. Position Statement concerning para-Phenylenediamine and
similar Substances and their use in Skin Stains (Temporary Tattoos) adopted by the SCCNFP during the 16th Plenary Meeting of
13 March 2001. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sccp/
out140_en.html
6. Opinion of the Scientific Committee on Cosmetic Products and
Non-Food Products intended for Consumers concerning p-phenylenediamine (adopted by the SCCNFP during the 19th plenary
meeting of 27 February 2002). http://europa.eu.int/comm/food/fs/
sc/sccp/out156_en.pdf
7. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

           ⌫⌫  ⌫ 

  
 ⌫

Metabolic alkalosis เป็นภาวะความผิด
ปกติทม่ี ี pH หรือ plasma bicarbonate เพิม่ ขึน้ (pH >
7.45, PHCO3- > 28 mEq/L) เป็นอันดับแรก (primary
event) แลวมี partial pressure ของ carbon dioxide
[pCO2] เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย bicarbonate ที่เพิ่มขึ้น
เป็นอันดับถัดมา (secondary event) ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะคง
pH ในรางกายใหใกลเคียง 7.4 มากทีส่ ดุ 1-3
ในคนปกติ PHCO3- ทีเ่ พิม่ ขึน้ จะไมคงอยู
เชนนั้น เนื่องจากไตมีความสามารถสูงในการขับ
HCO3- กลาวคือถาไตขับ HCO3- เพียง 10% ของ
filtered HCO3- จะทำให PHCO3- ลดลงถึง 10 mEq/L
โดยมีกลไกทีส่ ำคัญคือ ลด HCO3- reabsorption ทัง้ ที่
proximal และ distal tubule และยับยัง้ citrate reabsorption ที่ proximal tubule
ปัจจัยทีท่ ำใหเกิด metabolic alkalosis มี 2 ปัจจัย
หลักคือ
1. Generation factor หมายถึง ปัจจัยทีท่ ำ
ใหมกี ารไดรบั HCO3- เพิม่ ขึน้ หรือมีการสูญเสียกรด
[H+] มากขึน้
1.1 Renal generation จะมี ก ารเพิ ่ ม
การคัดหลัง่ กรด [H+] ที่ renal distal tubule ผลก็คอื
มี renal net acid excretion มากกวากรด [H+] ที่
รางกายสรางขึน้ โดยอาศัยกลไกทีท่ ำงานรวมกันดังนี้
1.1.1 การเพิม่ renal distal Na+ delivery
Na+ ที่ผานมายัง distal tubule ทำใหเกิด
concentration gradient ระหวาง lumen กับ renal
tubular cell สูงขึ้น ซึ่งจะกระตุน luminal Na+ ให
เคลือ่ นทีเ่ ขาเซลลผา นทาง luminal membrane Na+
channel จากนั้น basolateral membrane Na-KATPase ก็จะขับ Na+ ออกจากเซลลเขาสูกระแส
เลือด (เพื่อคงความเขมขนของ Na+ ภายในเซลล
* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ให ต ่ ำ อยู  ต ลอดเวลา เพื ่ อ รั ก ษา concentration
gradient ของ Na+ ระหวาง lumen กับ tubular cell
ใหสงู อยูต ลอดเวลา) แลกกับการนำ K+ จากกระแส
เลือดเขาสูเซลล
การมี luminal Na + เคลื ่ อ นที ่ เ ข า เซลล
ผานทาง luminal Na+ channel จะทำให transepithelial voltage ของ lumen เป็นลบ และมีการขับ H+
(โดย H-ATPase) และ K+ (โดยผานทาง K+ channel)
ออกจากเซลลเขาสู lumen มากขึ้น นอกจากนี้
transepithelial voltage ทีเ่ ป็นลบ ยังกระตุน passive
chloride reabsorption จาก lumen ผานทาง renal
paracellular pathway
สาเหตุทท่ี ำใหมี renal distal Na+ delivery
เพิม่ ขึน้ ไดแก diuretics ทีอ่ อกฤทธิก์ อ นถึง cortical
collecting tubule (CCT) (เชน loop diuretics, thiazides) , Bartter's syndrome, ภาวะ Mg deficiency
1.1.2 การมี mineralocorticoid excess
Aldosterone กระตุน renal luminal mem+
brane Na permeability และ basolateral membrane
Na-K-ATPase ทำใหเกิด luminal negative voltage
และเพิม่ การขับกรด [H+] และ K+ ออกทาง lumen
ซึง่ ทำใหเกิด metabolic alkalosis
อยางไรก็ตาม หากไมมี distal Na+ delivery
เพิม่ ขึน้ แลว aldosterone ก็ไมสามารถเพิม่ การดูดซึม
Na+ และไมสามารถเพิม่ การขับ H+ และ K+ จึงไมเกิด
metabolic alkalosis
นอกจากนี ้ การมี distal Na + delivery
เพิ่มขึ้นโดย mineralocorticoid activity ไมเพิ่มขึ้น
(เชน ภาวะ volume expansion) หรือ การมี mineralocorticoid activity เพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่ม distal Na+
delivery (เชน ภาวะ volume contraction) จะไมสามารถเพิม่ renal net acid excretion และไมทำใหเกิด
metabolic alkalosis
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สาเหตุ ท ี ่ ท ำให เ กิ ด mineralocorticoid
excess ได แ ก Cushing's syndrome, primary
hyperaldosteronism, hyperaldosteronism secondary to increased renin activity (เชน malignant
hypertension), Bartter's syndrome (มีความผิด
ปกติของการขนสง Na ใน Loop of Henle), Gitelman's syndrome (มีความผิดปกติของการขนสง Na
ใน distal convoluted tubule)
1.1.3 K+ depletion
K+ depletion ทำให glomerular filtration
rate (GFR) ลดลง จึงมี filtered load ของ HCO3- ลดลง
เป็นสาเหตุใหมี HCO3- สะสมในรางกายเพิ่มขึ้น
ความรุนแรงของ metabolic alkalosis จะแปรผัน
ตามความรุนแรงของ K+ depletion
การเกิด K+ depletion อยางเดียวมักจะ
ไมทำใหเกิด metabolic alkalosis แตจะเกิด metabolic
alkalosis ไดงา ยขึน้ หากมีภาวะ volume contraction
รวมดวย
หมายเหตุ. กลไกทัง้ สามทำหนาทีเ่ ป็นทัง้ generation
factor & maintenance factor
1.2 Extrarenal generation
1.2.1 acid loss เชน อาเจียน การใช nasogastric suction
1.2.2 alkali gain เชน การไดรบั NaHCO3,
milk-alkali syndrome
1.2.3 relative bicarbonate generation
เชน extracellular fluid volume contraction
2. Maintenance factor หมายถึง ปัจจัย
ที่ทำใหไตเพิ่มการดูดซึม HCO3- หรือลดความ
สามารถในการขับ HCO32.1 ไตเพิม่ การดูดซึม HCO3ภาวะทีม่ กี ารเพิม่ การดูดซึม HCO3- ในสวน
ที่ถึงกอน distal tubule จะทำให H+ ที่ถูกคัดหลั่ง
ออกมาจาก distal tubule ไมสามารถทำปฏิกริ ยิ ากับ
HCO3- ได H+ ดังกลาวจึงทำปฏิกริ ยิ ากับ NH3 (เป็น
NH4+) และ PO43- มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่ม renal net acid

excretion และทำใหภาวะ metabolic alkalosis มี
ความรุนแรงขึน้
สาเหตุทท่ี ำใหมกี ารดูดซึม HCO3- เพิม่ ขึน้
ไดแก extracellular fluid volume contraction (เรียก
metabolic alkalosis ทีเ่ กิดจากภาวะนีว้ า hypochloremic metabolic alkalosis หรือ chloride responsive
metabolic alkalosis)
2.2 Renal filtered load ของ HCO3- ลดลง
เชน ภาวะ K+ depletion
K+ depletion ทำให glomerular filtration rate
(GFR) ลดลง จึงมี filtered load ของHCO3- ลดลง
มียาหรือสารหลายชนิดทีเ่ ป็นสาเหตุใหเกิด
metabolic alkalosis ซึง่ สามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้
1. increase Na+ salt delivery of distal tubule
1.1 furosemide2,5-6 : สามารถทำใหเกิด
ภาวะ metabolic alkalosis ดวยกลไกดังนี้
A. ยับยั้ง Na+ และ Cl- reabsorption ที่
ascending limb of Henle's loop ทำใหมปี ริมาณ Na+
และ Cl- ไปยัง cortical collecting tubule มากขึน้ เป็น
การเพิม่ renal distal Na+ delivery2
B. ปริมาณ Na+ บริเวณ cortical collecting
tubule ทีม่ ากขึน้ จะกระตุน ใหมกี ารหลัง่ aldosterone
ซึง่ เป็น mineralocorticoids2,4
C. aldosterone กระตุน electrogenic sodium
reabsorption ที่ cortical collecting tubule โดยตรง
โดยกระตุน apical membrane Na+ permeability และ
basolateral membrane Na-K-ATPase ทำให lumen
มีความเป็นลบ (negative voltage) มากขึน้ ความเป็น
ลบใน lumen กระตุนใหมีการขับ H+ และ K+ ซึ่งมี
ประจุบวกออกมาใน lumen มากขึ้น การขับ H+
มากขึ ้ น จะทำให ร  า งกายมี ค วามเป็ น กรดลดลง
แตความเป็นดางเพิ่มขึ้น สวนการขับ K+ จะทำให
เกิดภาวะ hypokalemia2,4-6
1.2 mineralocorticoid excess7,9 :
1.2.1 licorice ingestion8,9 : มี glycyrrhitinic
acid ซึง่ มี mineralocorticoid activity
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1.2.2 carbenoxolone8,9 : ยารักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร เป็นสารทีไ่ ดจาก glycyrrhitinic acid
1.2.3 fludrocortisone5-6,8 : เป็น corticosteroids ทีม่ ี mineralocorticoid activity
2. alkaline gain3-4,7
2.1 sodium bicarbonate (NaHCO3) 2,4-6,9 :
เชน การให sodium bicarbonate ระหวางการทำ
cardiopulmonary resuscitation (CPR) หรือการให
organic anion ทีถ่ กู เปลีย่ นแปลงเป็น bicarbonate เชน
acetate, lactate, citrate
2.2 calcium-containing absorbable
2,5-6
antacids : ทำใหเกิดภาวะ hypercalcemia ซึง่ จะ
ลดการหลัง่ parathyroid hormone ซึง่ จะเพิม่ renal H+
secretion และเพิม่ HCO3- reabsorption2,3
3. increase proton secretion
3.1 stimulate H+ secretion ของ proximal
tubule : dopamine2, norepinephrine2
3.2 stimulate H+ secretion ของ distal
tubule :
3.2.1 diuretics1-5,7,9 (เชน loop diuretics5,7,9,
thiazides5,7,9) ยาออกฤทธิย์ บั ยัง้ renal Na+ และ Cl- reabsorption ทำใหมีการสูญเสีย sodium chloride
(NaCl) ในปัสสาวะ NaCl ที่มายัง collecting tubule
จะกระตุนใหบริเวณ collecting tubule เพิ่ม Na+
reabsorption ทำใหมีการขับ H+ และ K+ เพิ่มขึ้น1,2
นอกจากนี้ diuretics ยังทำใหเกิดภาวะ volume
depletion ซึง่ กระตุน ใหมี bicarbonate reabsorption
เพิม่ ขึน้ และกระตุน aldosterone activity พรอมกับ
กระตุน ใหมกี ารขับ H+ และ K+ มากขึน้ 1-4
3.2.2 penicillins (high dose)9 เชน ticarcillin
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็น nonreabsorbable anion
ทำให lumen มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ จึงกระตุนใหมี
การขับ H+ และ K+ ซึง่ มีประจุบวกออกมายัง lumen
มากขึน้
นอกจากนีภ้ าวะตางๆบางภาวะยังสามารถ
เหนีย่ วนำใหเกิด metabolic alkalosis ได

1. hypokalemia2-3,5,9 : กระตุน H-K-ATPase ทำใหมกี ารขับ H+ และเพิม่ bicarbonate reabsorption ดังนั้นยาที่มีผลทำใหเกิด hypokalemia
ก็อาจทำใหเกิดภาวะ metabolic alkalosis ไดเชน
HCTZ (hydrochlorothiazide), furosemide 2
2. hypochloremia3,5 : ภาวะนีจ้ ะเพิม่ Na+
reabsorption และเพิม่ H+ secretion ทำใหรา งกาย
มีความเป็นดางมากขึน้ 3
3. hypovolemia2,3 : สามารถกระตุน aldosterone ซึง่ เพิม่ Na+ reabsorption และเพิม่ การขับ H+
และ K+
4. hypomagnesemia 9 : hypomagnesemia
สามารถทำใหเกิดการสูญเสีย K+ ทางไต และเกิด
hypokalemia
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The Medical Device Agency (MDA) เป็น
Executive Agency ของ Department of Health มี
หน้าทีป่ อ้ งกันสุขภาพ และความปลอดภัยของคนไข้
และผู้ใช้โดยทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือแพทย์มีมาตรฐานความปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพและใช้งานได้ หน้าที่
ความรับผิดชอบจะสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป กลวิธหี นึง่ ทีท่ ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ี
โดยการสืบสวนจากรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากเครือ่ งมือแพทย์ และการปฏิบตั กิ ารแก้ไขที่

เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์
ขึน้ ซ้ำอีก
โครงสร้างองค์กร
ตารางที่ 1 แสดงถึงขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ MDA ที่เกี่ยวกับการสืบสวนอุบัติการณ์อาการอันไม่พงึ ประสงค์ ตารางที่ 2 แสดงราย
ชือ่ ของ 6 Technical Sections ใน Device Technology
and Safety รวมทั้งตัวอย่างของขอบข่ายผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ชีย่ วชาญ

⌫      
หน้าที่

BUSINESS
Device Technology and Safety

สืบสวนอุบัติการณ์อาการอันไม่พึงประสงค์, ร่าง medical
device standards, ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลและ health care
sector, ทบทวนเอกสารคำขอการสืบสวนทางคลินิก, จัดหา
วิชาการสนับสนุน European and Regulatory Affairs

European and Regulatory Affairs

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจบริหารกฎหมาย
(Competent Authority) ภายใต้กฎข้อบังคับเครื่องมือแพทย์,
ออกกฎบังคับสำหรับผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์และ notified bodies
ตลอดจนให้คำแนะนำการออกกฎระเบียบต่าง ๆ

Device Evaluation and Publications

ประเมินผลิตภัณฑ์เดีย่ วและเปรียบเทียบผลการประเมิน

Clinical

จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเพือ่ สนับสนุนการทำงานทัง้ หมดของ
หน่วยงาน และเพิ่มความใส่ใจต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วย
งานในหน่วยบริการด้านการแพทย์แห่งชาติและระหว่าง
องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ

* กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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⌫    
Section

Product area

DTS 1
Contraceptives, dental devices, endoscopes, in vitro diagnostic devices
Sterile, surgical and in vitro (IVDs) including those for near patient testing, urinary catheters,
diagnostic devices
ostomy and incontinence products, single-use sterile surgical devices,
gloves and medical textiles. Methods and equipment for reprocessing
devices. Pressure care equipment, contact lenses and care products.
DTS 2
External prostheses (upper and lower artificial limbs), orthoses (upper
Rehabilitation and transfer and lower limb and body supports), walking aids, patient hoists and
equipment
lifting devices, ambulance stretcher trolleys. Patient/drug/theatre
trolleys, hospital beds (powered and non-powered), physiotherapy
equipment (treadmills, UV therapy)
DTS 3
Wheelchairs (powered and non-powered), scooters, buggies for
Wheeled mobility and younger disabled people, supportive seating and cushioning.
supportive seating/cushioning Wheelchair transportation equipment. Wheelchair accessories.
DTS 4
Devices for diagnostic
imaging, therapy, measurement, electro-surgery and
disability

Equipment for daily living, audiology; urology; diathermy, physiological measurement (temperature, lung function), diagnostic imaging
(X-ray, ultrasound, CT, MR, nuclear medicine), operating tables and
lamps, radiotherapy equipment; surgical power tools.

DTS 5
Critical care devices

Anaesthetic equipment, cannulae, cardio-pulmonary bypass, external
pacemakers and defibrillators, dialysis, endotracheal tubes, enteral
feeding, incubators, infusion pumps and sets, monitors (ECG, blood
pressure), nebulisers, resuscitators, ventilators, neonatal phototherapy.

DTS 6
Implants and materials

Active implants (pacemakers, defibrillators, neurostimulators) and nonactive implants, (heart valves, orthopaedic implants, ocular implants,
plastic surgery implants), device materials.
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เหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์
เหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ คือ เหตุการณ์
ที่มีผลหรืออาจจะนำไปสู่ผลของการไม่คาดหวัง
หรือไม่ต้องการ ซึ่งมีผลกระทบกับความปลอดภัย
ของคนไข้ ผูใ้ ช้ หรือ บุคคลอืน่ ตัวอย่างเช่น
- คนไข้ ผูใ้ ช้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้รบั บาดเจ็บซึง่
เป็นผลมาจากความล้มเหลวของเครือ่ งมือแพทย์หรือ
การใช้เครือ่ งมือแพทย์ในทางทีผ่ ดิ
-การรักษาคนไข้ถูกรบกวนโดยความล้ม
เหลวของเครือ่ งมือแพทย์
- การวิเคราะห์โรคไม่ถูกต้องเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของเครือ่ งมือแพทย์ซง่ึ นำไปสูก่ ารรักษา
ไม่ดพี อ
- สุขภาพของคนไข้แย่ลงเนื่องจากความล้ม
เหลวของเครือ่ งมือแพทย์
อุบัติการณ์อาจเป็นการบาดเจ็บที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้โดยผลอันไม่พงึ ประสงค์ เนือ่ งมาจากการ
กระทำของเจ้าหน้าที่หรือโดยบังเอิญ MDA ขอให้
ผู้ใช้รายงานอุบัติการณ์ไม่ว่าการบาดเจ็บจะทราบ
สาเหตุหรือไม่
การได้ ร ั บ บาดเจ็ บ ทางอ้ อ มมี ส าเหตุ จ าก
เครื่องมือแพทย์ซึ่งปกติไม่สัมผัสกับคนไข้ ตัว
อย่างเช่น การทำงานผิดปกติของ in vitro medical
device (IVD) เช่นเครือ่ ง automated analyser อาจนำ
ไปสูก่ ารรักษาทีช่ า้ หรือไม่ถกู ต้องจึงเป็นสาเหตุของ
การได้รบั บาดเจ็บโดยอ้อม อุบตั กิ ารณ์ของเหตุการณ์
นีต้ อ้ งจัดทำรายงานถึง MDA
อุบตั กิ ารณ์การเกิดเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์อาจมีสาเหตุจาก
- การบกพร่องจากการออกแบบเครื่องมือ
แพทย์
- การควบคุมคุณภาพทีไ่ ม่ดรี ะหว่างการผลิต

-มีขบวนการการนำกลับมาทำใหม่ การซ่อม
หรือการบำรุงรักษาทีไ่ ม่เพียงพอ
-คูม่ อื การใช้ไม่ละเอียดเพียงพอ หรือผูใ้ ช้ไม่
ได้รบั การอบรมทีเ่ พียงพอ
-การเสียหายของเครื่องมือแพทย์เนื่องจาก
การใช้เป็นเวลานานหรือการเก็บไม่ถกู ต้อง
-ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้
อะไรทีต่ อ้ งรายงาน
อุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เครื่องมือแพทย์ต้องมีการรายงานต่อ MDA
เมื่อเป็นอุบัติการณ์ที่มีโอกาสนำไปสู่การเกิดซ้ำขึ้น
อีก
-ตาย หรือการบาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ชวี ติ
-ผลเสียต่อสุขภาพ จนจำเป็นต้องได้รบั การ
รักษาหรือผ่าตัด
-ผลการทดสอบไม่น่าเชื่อถือ นำไปสู่การ
วิเคราะห์โรคและการรักษาทีไ่ ม่เหมาะสม
MDA ควรได้รบั ข้อมูลของเครือ่ งมือแพทย์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุบตั กิ ารณ์หรือความผิดพลาดเล็กน้อย
เพราะจะให้ความสำคัญเมื่อรวบรวมเหตุการณ์ที่
คล้ายคลึงกันซึ่งจะแสดงแนวโน้มหรือเป็นตัวชี้ถึง
การประกันคุณภาพของผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั หาทีไ่ ม่ดพี อ
MDA ควรได้รบั ข้อมูลของเหตุการณ์อนั ไม่
พึงประสงค์ถา้ สาเหตุมาจากความผิดพลาดของผูใ้ ช้
-ความผิดพลาดบางส่วน (หรือทัง้ หมด) เนือ่ ง
มาจากความบกพร่องในการออกแบบเครือ่ งมือแพทย์
หรือคูม่ อื การใช้
-เป็นการป้องกันการเกิดซ้ำของความผิด
พลาดเดิม นำไปสูค่ วามเป็นไปได้ทจ่ี ะมีการปรับปรุง
การออกแบบเครือ่ งมือแพทย์ในอนาคต
MDA ให้ความสนใจต่อการป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ซ้ำ แต่ไม่ต้องการตำหนิติเตียนหรือหา
ผูร้ บั ผิดชอบต่ออุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
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ความท้าทายต่อพฤติกรรมของการกล่าวโทษ
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือแพทย์ใดที่มีความ
ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ MDA จึงมีวตั ถุประสงค์ท่ี
จะช่ ว ยป้ อ งกั น อุ บ ั ต ิ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด ซ้ ำ และไม่ ต ้ อ ง
การกล่าวโทษความผิด การพยายามติดตามข้อ
มูลเหล่านี้เพื่อต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติการณ์
และความรุนแรงของผลทีเ่ กิดขึน้
พฤติกรรมของการกล่าวโทษยังคงมีอยู่ใน
หลาย ๆ องค์กรจึงไม่ได้ชว่ ยแก้ปญ
ั หาการเกิดอุบตั -ิ
การณ์ ดังนัน้ MDA จะสืบสวนอุบตั กิ ารณ์อย่างระมัด
ระวังและไม่นำความคิดส่วนตัวเข้ามาปน โดยเปิด
รับฟังความเห็น ประสบการณ์ทพ่ี บมีอยูห่ ลายกรณีท่ี
เป็นความผิดพลาดของผูใ้ ช้ซง่ึ มีสว่ นทำให้เกิดเหตุการณ์
อันไม่พงึ ประสงค์ และมีหลาย ๆ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการเครือ่ งมือแพทย์ทใ่ี ช้ รวมถึงการฝึก
อบรมผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีแนวโน้ม
ทีต่ อ้ งให้ความสนใจเพิม่ ขึน้
MDA ยินดีที่จะรับรายงานอุบัติการณ์เกี่ยว
กับเครื่องมือแพทย์ แม้ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิด
พลาดของผู้ใช้ หนึ่งในอุบัติการณ์ที่เกิดในโรงพยาบาล เมือ่ วิเคราะห์หลายปัจจัยแล้วสิง่ ทีต่ อ้ งการมุง่
ไปคือให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ ระมัดระวังการใช้และแก้ไข
คูม่ อื การใช้งานของผูผ้ ลิต
ทำไมต้องรายงานอุบัติการณ์เหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์ตอ่ MDA ?
การรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
ทำให้ MDA มีขอ้ มูลทีส่ ามารถใช้ปอ้ งกันอุบตั กิ ารณ์
ทีค่ ล้ายคลึงกันเกิดขึน้ ซ้ำอีก
ข้อมูลทีร่ ายงานต่อ MDA โดยผูใ้ ช้ สามารถ
ทำให้เห็นภาพรวมของประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
เครื่องมือแพทย์ที่มีใช้ในสหราชอาณาจักร ความ
ชัดเจนจะเพิ่มขึ้นจากรายงานที่ได้รับจากทั่วโลก
MDA จะทำหน้าที่ทบทวนข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม

และกำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ แก้ไขสถานการณ์
และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
ถึงแม้มกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ระดับท้องถิน่
แล้ว บ่อยครั้งผู้ผลิตจะซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
แพทย์ทม่ี ขี อ้ บกพร่องให้ใหม่ การรายงานอุบตั กิ ารณ์
เหล่านีต้ อ่ MDA จะเน้นประโยชน์ของการป้องกัน
ปัญหาเช่นเดียวกันทีอ่ าจเกิดขึน้ กับท้องถิน่ อืน่ ๆ
มาตรการระดับชาติ
ตามหลักการไม่ควรให้เกิดอุบตั กิ ารณ์อนั ไม่
พึงประสงค์ซ้ำอีก ดังนั้นการรายงานอุบัติการณ์ต่อ
MDA จึงมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
-มาตรการทางกฎหมายและการติ ด ตาม
ผูผ้ ลิตให้ผลิตเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี คี วามปลอดภัยหรือ
ถอนออกจากท้องตลาดเมือ่ มีปญ
ั หา
-ออกประกาศคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ
ปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรทางการแพทย์
-แจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในสมาชิก
สหภาพยุโรป เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการระดับ
ชาติ
เกิดอะไรขึน้ เมือ่ มีการรายงานอุบตั กิ ารณ์
รายงานอุบตั กิ ารณ์ทง้ั หมดที่ MDA ได้รบั จะ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยผูร้ ายงานจะได้รบั หนังสือ
แจ้งการตอบรับจาก MDA ให้ทราบถึงขั้นตอน
การดำเนิ น งาน แล้ ว รายงานจึ ง ถู ก ส่ ง ต่ อ ให้
หน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ดำเนินการต่อไป รายงานทัง้ หมด
ที่ MDA ได้รบั จะถูกสืบสวน วิธกี ารสืบสวนขึน้ กับ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอุบตั กิ ารณ์
อุบัติการณ์ที่เกิดอาจมีการตายหรือมีผลเสีย
ต่อสุขภาพทีร่ นุ แรง (หรือมีแนวโน้มทำให้เกิดขึน้ ได้)
จำเป็นต้องมีการสืบสวนเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเครือ่ งมือแพทย์ MDA จะกำหนดให้เป็นหน่วยงาน
สืบสวนซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับการติดต่อกับผูใ้ ช้ ผูผ้ ลิต
หรือหน่วยงานตรวจสอบอิสระของ MDA จำเป็นต้อง
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เดินทางไปสอบสวน ณ จุดเกิดเหตุและส่งเครือ่ งมือ
แพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องไปตรวจสอบ ผลของการสืบสวน
จะถูกตีพมิ พ์ใน MDA Safety advice
อุบัติการณ์ซึ่งมีการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ
ไม่ได้รับบาดเจ็บ และมีแนวโน้มทำให้เกิดอุบัติการณ์ทร่ี า้ ยแรงขึน้ ระดับต่ำ ปกติจะให้ผผู้ ลิตเครือ่ ง
มือแพทย์ทำการสืบสวน ซึ่งเรียกว่า AIC Investigation MDA จะสืบสวนรายของผูผ้ ลิตและติดตาม
การดำเนินงานสอบสวน โดยผลสรุปของผู้ผลิตจะ
เก็บเป็นข้อมูลหรือเพือ่ การพิจารณาต่อไป
ทุกระยะของการสืบสวน ข้อมูลทีส่ ำคัญจะถูก
ทบทวนเพือ่ ประเมินระดับการสืบสวนและพิจารณา
มาตรการทีจ่ ำเป็นต้องดำเนินการ ระหว่างการทบทวน
จะให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกแนะนำผู้ใช้
เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติการณ์และ
วิธกี ารใช้เครือ่ งมือแพทย์ทถ่ี กู ต้อง
การเตือนเกีย่ วกับความปลอดภัย
MDA จะออกหนังสือเตือนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ใช้เครื่องมือ
แพทย์ ถึ ง ปั ญ หาและความเสี ่ ย งรวมทั ้ ง ให้ ค ำ
แนะนำเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหา
และความเสีย่ ง
MDA ใช้คำว่า “Hazard” สำหรับการสื่อ
สารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริการ
สุขภาพเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความระมัดระวังในการ
ใช้เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเกิดการประสานงาน
กับผู้ผลิต ในกรณีที่ได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ดั ง นั ้ น นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 มกราคม 2543 MDA
จึงมีการออกหนังสือเตือนถึงความปลอดภัยชื่อ
“Device Alert” โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ การ
เผยแพร่คำเตือนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

Hazard Notices
-ในกรณีที่มีการตายหรือบาดเจ็บรุนแรง
หรือการตายหรือบาดเจ็บรุนแรงเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรืออยูใ่ นการดูแลของบุคลากรการแพทย์
-เครือ่ งมือแพทย์มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
-จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการทันที เพื่อป้อง
กันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
Device Alert
-ในกรณีมแี นวโน้มทีจ่ ะทำให้ตายหรือบาด
เจ็บรุนแรงซึง่ เกีย่ วข้องกับเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี กี ารใช้
เป็นเวลานาน
- เครือ่ งมือแพทย์นา่ จะเกีย่ วข้อง
-คาดว่าจะมีการปฏิบตั ติ ามคำแนะนำทันที
Safety Notice ใช้เพือ่ เป็นการแนะนำหรือให้
ข้อมูล
-การปฏิบตั งิ านของผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลจะมีการ
ปรับปรุงในเรือ่ งความปลอดภัย
- ความจำเป็นในการเตือนซ้ำเกีย่ วกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ มานาน
-สนับสนุนหรือติดตามผู้ผลิตเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเหล่านี้จะเผยแพร่ผ่านทาง Website
ของ MDA คือ http : // www.medical-devices.gov.uk
รายงานเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์
การเปรียบเทียบอุบัติการณ์เหตุการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์ในปี 2544 กับ 2545 พบว่าเพิ่มขึ้น
11 % จากรายงานทัง้ หมด 8,756 ฉบับทีต่ อ้ งทำการ
สืบสวนซึง่ ประกอบด้วย
2% เสียชีวติ
8% บาดเจ็บรุนแรง
18% MDA ต้องสืบสวนในเชิงลึก
46% ผูผ้ ลิตต้องทำการสืบสวนภายใต้การดู
แลของ MDA
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20% ไม่ตอ้ งปฏิบตั กิ ารทันทีจาก MDA แต่
มีการติดตามเฝ้าระวัง
8% สืบสวนโดยองค์กรอื่นและสรุปโดย
MDA
ผลจากการสืบสวน ทำให้มีการปฏิบัติการ
ดังนี้
-มีการเผยแพร่คำเตือนเรื่องความปลอดภัย
จำนวน 56 เรือ่ ง
-มีการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 42 เรือ่ ง
-มีการเรียกคืนสินค้า จำนวน 385 รายการ
ภายใต้การกำกับดูแลของ MDA
-จัดทำคำแนะนำความปลอดภัยในการใช้
เครือ่ งมือแพทย์หรือปรับปรุงจำนวน 306 เรือ่ ง
-ผูผ้ ลิตปรับปรุงการออกแบบและกระบวน
การผลิต จำนวน 1,176 ราย
สถิติปี 2002
แนวโน้มการรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึง
ประสงค์
รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มในการรายงานอุบตั -ิ
การณ์อันไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2001
และในปี 2001 มี ก ารเพิ ่ ม ขึ ้ น จากปี ก ่ อ น 9%
จำนวนรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ของ
เครือ่ งมือแพทย์ทม่ี ี CE mark เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนของ
จำนวนการใช้เครือ่ งมือแพทย์
การเพิม่ ขึน้ ของจำนวนรายงานอุบตั กิ ารณ์อนั
ไม่พงึ ประสงค์ ทำให้เกิดการกระตุน้ เพือ่ ทบทวนกลยุทธ์ให้มีการรายงาน ซึ่งการทบทวนนี้มีการระดม
ความคิดเห็นทั้งจากภายใน ภายนอก หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ ง การให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการจัดการและสืบ
สวนรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์และเพิ่ม
การรายงานผ่านทางระบบอิเล็คโทรนิค

รูปที่ 1 รายงานอุบตั กิ ารณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ ปี 1997-2002

กรณีทจ่ี ดั ให้มกี ารเฝ้าระวัง (Vigilance cases)
ระบบงานเฝ้าระวังตามกฎหมายเครื่องมือ
แพทย์ระบุให้ผผู้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์ตอ้ งรายงานเหตุ
การณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บ นับตัง้ แต่ปี 2002 MDA
ได้ทบทวนรายงานของผู้ผลิตทั้งหมดที่ได้รับและ
ติดตามเฝ้าระวังทุกรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครือ่ งมือแพทย์ การเปลีย่ นแปลงนีม้ ผี ลทำให้กราฟ
ในปี 2002 อยูท่ จ่ี ดุ เดียวกัน

รูปที่ 2 จำนวนการเฝ้าระวัง ปี 1997-2002
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แหล่งรายงานอุบตั กิ ารณ์ (Incident report sources)
รูปที่ 3 แสดงถึงแหล่งรายงานอุบตั กิ ารณ์ท่ี MDA ได้รบั ถึงแม้รายงานส่วนใหญ่ได้รบั จาก NHS แต่
สัดส่วนการรายงานจากผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่เพียงแต่ผลของการบังคับให้ผผู้ ลิตรายงานตามกฎหมาย
แต่ยงั มีความร่วมมือกันระหว่าง MDA และภาคอุตสาหกรรม
ปัจจุบันมีรายงานจากผู้ผลิต
23% ของรายงานทีไ่ ด้รบั เมือ่ เทียบกับปี
1998 ซึ ่ ง มี เ พี ย ง 13% สั ด ส่ ว นการ
รายงานจาก NHS (National Health
Service) ในช่วงเดียวกันลดลงจาก 69%
เป็ น 60% แต่ จ ำนวนที ่ แ ท้ จ ริ ง ของ
รายงานอุบัติการณ์ที่ได้รับจาก NHS
เพิม่ ขึน้ 20% ในช่วงห้าปีน้ี

รูปที่ 3 แหล่งการรายงานอุบตั กิ ารณ์

รายงานอุบตั กิ ารณ์แบ่งตามกลุม่ เครือ่ งมือแพทย์ (Incident reports by device group)

รูปที่ 4 การรายงานอุบตั กิ ารณ์โดยแบ่งตามกลุม่ เครือ่ งมือแพทย์
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Antihypertensives may increase breast
cancer risk
นักวิจัยสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการใช้ยากลุ่ม
immediate-release calcium channel blockers (CCBs)
ยาขับปัสสาวะกลุม่ thiazide และ potassium-sparing
ในหญิงสูงอายุ อาจสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับความ
เสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการ
ประเมินความสัมพันธ์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
แบบ case-control study ในหญิงอายุระหว่าง 65-79 ปี
จำนวน 975 คน ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเกิด invasive
breast cancer ในระหว่างปี 1997 ถึง 1999 และ
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมซึง่ เป็นหญิงทีม่ อี ายุชว่ ง
เดียวกันจำนวน 1,007 คน
ผลการศึกษาพบว่าค่า odds ratios ของการ
เกิด breast cancer เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ใช้ยา
กับกลุม่ ทีใ่ ช้ยา immediate-release CCBs ยาขับปัสสาวะ thiazide และ potassium-sparing เท่ากับ 1.5
(95% CI 1-2.1), 1.4(1.1-1.8) และ 1.6(1.2-2.1) ตาม
ลำดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสรุปว่าการ
ใช้ยา CCBs, β-adrenoceptor antagonists และ ACE
inhibitors ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งในการเกิด
มะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่
ใช้ยา โดยมีขอ้ สังเกตุเพิม่ เติมว่าความเสีย่ งของมะเร็ง
เต้านมที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ใช้ยา
อย่างไรก็ ตามผูว้ จิ ยั เสนอให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมเพือ่
ยืนยันผลการศึกษาครั้งนี้
(Li CI, Malone KE, Weiss NS, Boudreau DM,
Cushing-Haugen KL, et al. Relation between use
of antihypertensive medications and risk of breast
carcinoma among women ages 65-79 years. Cancer
98: 1504-1513, No.7, 1 Oct 2003 สรุปลงตีพมิ พ์ใน
Reactions, 22 Nov.2003, No.978 หน้า 5)
* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Isotretinoin : Thrombocytopenia
หญิงอายุ 27 ปีผู้หนึ่งเกิดภาวะ thrombocytopenia ขณะได้รับยา isotretinoin เพื่อรักษาสิว
โดยหญิงคนดังกล่าวได้รับยา isotretinoin 60 mg.
ต่อวัน มาเป็นเวลา 3 เดือนครึง่ ทัง้ นีผ้ ลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการปรากฏค่า platelet count เท่ากับ
44 x 103/mm3 และระดับ AST, ALT เท่ากับ 74 และ
85 U/L ตามลำดับ
ยาทีใ่ ช้รว่ มได้แก่ paroxetine และก่อนตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร 4 วันผูป้ ว่ ยใช้ยา cefalexin เพือ่
รักษา inflamed epidermal cyst ติดต่อกันมา 10 วัน
อีก 2 วันถัดมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การซ้ำ ปรากฏผลดังนี้ platelet count เท่ากับ 39 x 103/
mm3 และระดับ AST, ALT เท่ากับ 105 และ 104 U/L
ตามลำดับ
2 วันต่อมาหลังจากหยุดยา isotretinoin
ผูป้ ว่ ยเกิดอาการ mild rectal bleeding และต่อเนือ่ ง
กันมาอีก 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหลังหยุดยาดัง
กล่าวการทำงานของตับกลับมาเป็นปกติภายในเวลา
9 วัน แต่สำหรับ platelet count แม้จะเพิม่ ขึน้ ทันที
ก็ยังไม่กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมภายในเวลากว่า 2
เดือนก็ตาม
(Moeller KE, Touma SC, Prolonged thrombocytopenia associated with isotretinoin, Annals of
Pharmacotherapy 37 : 1622-1624, No.11, Nov.2003USA สรุปลงตีพมิ พ์ใน Reactions, 22 Nov.2003,
No.978 หน้า 16)
Enalapril : Pancreatitis
หญิงอายุ 54 ปี เกิดภาวะ pancreatitis หลัง
จากใช้ยา enalapril ในการรักษา mild hypertension
โดยเมือ่ ให้ยา enalapril ซ้ำผูป้ ว่ ยก็ยงั คงเกิด pancreatitis ขึน้ อีก
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หญิงดังกล่าวได้รบั ยา enalapril 10 mg. ต่อ
วันมาเป็นเวลานาน 5 สัปดาห์ ต่อมาเกิดอาการปวด
ท้องมาก (กระจายไปถึงแผ่นหลัง) คลืน่ ไส้และลำไส้
อุดตัน รวมทัง้ เกิด mild epimesogastric tenderness
จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็น
acute pancreatitis โดยมีระดับ serum amylase และ
lipase เท่ากับ 610 และ 420 U/L ตามลำดับ จากผล
การตรวจ ultrasound ในช่องท้องพบว่า echogenicity ของตับอ่อนสูงขึน้ และจาก CT scan ยืนยัน
ว่าตับอ่อนบวม หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
และหยุดยา enalapril ได้ 8 วัน ภาวะ pancreatitis ดีขน้ึ
อีก 2 เดือนต่อมา ผูป้ ว่ ยรายนีก้ ลับไปใช้ยา
enalapril 10 mg. ต่อวันอีกครั้งโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ จากนั้น 10 วันผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดท้อง
ลำไส้อดุ ตัน อาเจียน และมีไข้ ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการพบว่าระดับของ serum amylase และ
lipase เท่ากับ 1270 และ 3570 U/L ตามลำดับ
ผลการตรวจโดย CT scan พบ intra และ extrapancreatitis necrosis และพบ peripancreatic fluid
รวมทั้ง bilateral pleural effusion ในปริมาณมาก
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วย antiprotease และ antibacterial ซึง่ ภาวะ leucocytosis และไข้เล็กน้อยยังคงมี
ต่อมาอีก 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาการปวดท้อง
หายไปภายในเวลา 3 สัปดาห์และจากผลตรวจทาง
CT scan ในสัปดาห์ทส่ี พ่ี บว่า fluid collection ลดลง
และ pleural effusion ดีขน้ึ ผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่ 38 ของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จากการตรวจติดตามผลในอีก 4 เดือนต่อมาไม่
พบว่าเกิดอาการเช่นเดิมอีก
(Carnovale A, Esposito P, Bassano P, Russo L,
Uomo G. Enalapril-induced acute recurrent
pancreatitis, Digestive and Liver Disease 35: 55-57,
No.1, Jan 2003-Italy สรุปลงตีพมิ พ์ใน Reactions,
1 Nov.2003, No.975 หน้า 7-8)

Rosiglitazone : Unilateral oedema
ชายวัย 51 ปีผหู้ นึง่ เกิดอาการบวมทีข่ าข้าง
หนึง่ หลังจากได้รบั ยา rosiglitazone เพือ่ ใช้รกั ษาเบา
หวานประเภท 2
ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นเบาหวานมา 7 ปี
ได้รบั ยาต่าง ๆ ในการรักษาดังนี้ rosiglitazone 4 mg.
2 ครัง้ ต่อวัน, insulin glargine, metformin และ glimepiride หลังจากรักษาด้วยยา rosiglitazone มา 26 เดือน
ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดบวมร้อนทีข่ า โดยเฉพาะบวมแข็ง
ใต้เข่าแต่กดไม่เจ็บ อาการบวมยังคงอยูแ่ ม้จะให้ยาขับ
ปัสสาวะ furosemide
หลังจากผูป้ ว่ ยหยุดยา rosiglitazone ได้ 3 วัน
อาการบวมหายไปโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเมื่อผู้
ป่วยลองกลับไปใช้ยา rosiglitazone อีกครัง้ อาการ
บวมปรากฏขึน้ ภายในเวลา 5 วัน แต่เมือ่ หยุดยาอย่าง
ถาวรปรากฏว่าไม่เกิดอาการบวมขึน้ อีกเลย
(Bell DSH, Unilateral edema due to a thiazolidinedione. Diabetes Care 26:2700, No.9, Sep 2003-USA
สรุปลงตีพมิ พ์ใน Reactions, 1 Nov.2003, No.975
หน้า 13)
Voriconazole interaction
เด็กหญิงวัย 10 ขวบผูห้ นึง่ เสียชีวติ จากตับ
วายหลังจากใช้ยา voriconazole ในการรักษาเชื้อ
Candida albicans ที่ oesophageal ร่วมกับการรักษา
การติดเชือ้ HIV ด้วยยาสูตร HAART ซึง่ ประกอบด้วย
amprenavir 22.5 mg./kg. 2 ครั้งต่อวัน, lopinavir/
ritonavir 10/2.5 mg./kg. 2 ครัง้ ต่อวัน, didanosine และ
nevirapine
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาต้านเชือ้ HIV มาเป็นเวลา 7
เดือน เมือ่ เริม่ ใช้ยา voriconazole ชนิดรับประทาน
200 mg. 2 ครัง้ ต่อวัน วันถัดมาระดับเอนไซม์ตบั ของผู้
ป่วยสูงขึน้ เล็กน้อย แต่อกี 7 วันหลังจากนัน้ พบว่าการ
ทำงานของตับแย่ลงอย่างรวดเร็ว
แพทย์ได้สง่ั หยุดยา voriconazole อย่างไรก็
ตามหลังการใช้ยา voriconazole 2 วันพบว่าความเข้ม
ข้นของยา lopinavir, nevirapine และ amprenavir ใน
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เลือดเพิม่ ขึน้ เป็น 10.4, 7.7 และ 10.9 µg/ml ตามลำดับ
เปรียบเทียบกับความเข้มข้นของยาในเลือดเมื่อ 6
เดือนทีแ่ ล้วได้แก่ 3.9-6, 3.5-8.4 และ 3.5-7.7 µg/ml
ตามลำดับ หลังจากหยุดยา voriconazole ได้ 5 วัน
ปรากฏว่าการทำงานของตับแย่ลงไปอีก ดังนัน้ แพทย์
จึงหยุดให้ยา HAART ด้วย อย่างไรก็ตามการทำงาน
ของตับยังคงแย่ลง เกิด hepatic coma และผูป้ ว่ ยเสีย
ชีวติ หลังจากเริม่ ใช้ยา voriconazole มาได้ 28 วัน
(Scherpbier HJ, Hilhorst MI, Kuijpers TW. Liver
failure in a child receiving highly active antiretroviral
therapy and voriconazole. Clinical Infections
Diseases 37:828-830, No.6, 15 Sep 2003Netherlands สรุปลงตีพิมพ์ใน Reactions , 22
Nov.2003, No.978 หน้า 22)
Cyclo-oxygenase (COX)-2 inhibitors :
hepatotoxicity
มีรายงานจำนวน 17 ฉบับจากนิวซีแลนด์
ภายใต้ Intensive Medicine Monitoring Programme
(IMMP) ว่าเกิด hepatotoxicity ทีอ่ าจสัมพันธ์กบั การ
ใช้ยากลุม่ selective COX-2 inhibitors โดยรายงาน
จำนวน 3 ฉบับเป็นผูป้ ว่ ยสูงอายุวยั 85, 81 และ 61 ปี
ทีเ่ กิดตับอักเสบภายหลังจากได้รบั ยา rofecoxib นาน
7 วันถึง 3 เดือน ซึง่ อาการมีตง้ั แต่ระดับเอนไซม์ตบั
transaminase เพิม่ ขึน้ ไปจนถึงการเกิด severe choles-

tatic hepatitis นอกจากนีม้ รี ายงานจำนวน 3 ฉบับที่
เกีย่ วข้องกับการใช้ยา celecoxib แต่ความสัมพันธ์ยงั
ไม่ชัดเจนเนื่องจากผู้ป่วยใช้ยาชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย
หลายชนิด
(WHO Pharmaceuticals Newsletter, No.4, 2003 อ้าง
อิงจาก Prescriber Update 24(1): Jun 2003. http://
www.medsafe.govt.nz)
Sibutramine : Serotonin syndrome
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2001 ถึง ธันวาคม
2002 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้รับรายงาน
อาการไม่พงึ ประสงค์จำนวน 87 ฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้ยา sibutramine โดยในจำนวนนีม้ รี ายงาน 3
ฉบับทีร่ ะบุวา่ เกิด serotonin syndrome
ฉบับหนึง่ รายงานว่ามีการใช้ยา sibutramine
ร่วมกับยา fluoxetine อีกฉบับรายงานว่าใช้รว่ มกับยา
sertraline อย่างไรก็ตามไม่มรี ายงานว่าผูป้ ว่ ยเสียชีวติ
แต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาชีว้ า่ ใน the
Canadian product monograph มี ข ้ อ ห้ า มใช้ ย า
sibutramine ร่วมกับยาจำพวกทีม่ ผี ลต่อ serotonergic
activity แต่กลับพบรายงานจำนวน 8 ฉบับจาก 87
ฉบับดังกล่าวทีม่ กี ารใช้ยา sibutramine ร่วมกับยากลุม่
SSRIs หรือยาจำพวก serotonergic drugs อืน่ ๆ
(WHO Pharmaceuticals Newsletter, No.4, 2003 อ้าง
อิงจาก Canadian Adverse Drug Reaction Newsletter
13:3-4, Jul 2003)
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ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2546
ศูนย์ตดิ ตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิต
ภัณฑ์สขุ ภาพ ได้รบั รายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ ย าจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนทัง้ สิน้ 7,882 ฉบับ จำแนกเป็น
ผูป้ ว่ ยเพศชาย 3,104 คน (39.38%) เพศหญิง 4,760
คน (60.39%) และไม่ระบุเพศ 18 คน (0.23%) ผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 31-45 ปี จำนวน 2,173 คน
(27.57%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-30 ปีขึ้นไป
จำนวน 1,568 คน (19.89%)
จากจำนวนรายงานทัง้ หมด 7,882 ฉบับพบ
อาการไม่พงึ ประสงค์จำนวน 15,352 รายการ จากยาที่
สงสัย 8,616 ตัวยา (1 รายงานสามารถมียาทีส่ งสัยและ
อาการอันไม่พงึ ประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
อันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยแบ่งตาม
ระดับความรุนแรงพบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 77.69
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.88 จะหายเป็น
ปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
ในจำนวนนีม้ กี ลุม่ ยาหลักทีพ่ บอาการอันไม่
พึงประสงค์มากทีส่ ดุ คือกลุม่ general antiinfectives
for systemic use จำนวน 4,405 ฉบับ (51.13%)
รองลงมาคือกลุม่ musculo-skeletal system จำนวน
1,247 ฉบับ (14.47%) อันดับสามได้แก่ ยาในกลุม่
central nervous system จำนวน 1,072 ฉบับ (12.44%)
มีรายละเอียดของกลุม่ ยาทีส่ งสัย ดังนี้
* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. กลุม่ ยา general antiinfectives for systemic
use ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน
4,405 ฉบับโดยเป็นกลุม่ ยา systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ 2,911 ฉบับ (66.08%) รองลงมาคือ
กลุ่มยา systemic chemotherapeutics จำนวน 901
ฉบับ (20.45%)
2. กลุม่ ยา musculo-skeletal system ได้รบั
รายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จำนวน 1,247 ฉบับ
โดยเป็นกลุม่ ยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากทีส่ ดุ เท่ากับ 1,062 ฉบับ (85.16%)
3. กลุม่ ยา central nervous system ได้รบั
รายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จำนวน 1,072 ฉบับ
โดยเป็นกลุม่ ยา analgesics จำนวนมากทีส่ ดุ เท่ากับ
510 ฉบับ (47.57%) และรองลงมาคือยาในกลุ่ม
antiepileptics เท่ากับ 279 ฉบับ (26.03%)
รายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวั ย วะของร่ า งกายมี ร ายงาน
ทัง้ สิน้ 15,352 รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin
and appendages disorders) เป็นอาการอันไม่พึง
ประสงค์ทพ่ี บมากทีส่ ดุ เท่ากับ 7,093 รายการ (46.20%)
รองลงมาคือ อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบ
ทัว่ ไปของร่างกาย (body as a whole general disorders) จำนวน 1,926 รายการ (12.55%) และอันดับ
สามคือ gastro-intestinal system disorders จำนวน
1,083 รายการ (7.05%) มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages disorders) ได้รบั รายงานรวม 7,093 รายการ ในจำนวนนี้
อาการที่พบมากที่สุดคือ pruritus (24.73%), rash
(23.17%) และ urticaria (13.06%) ตามลำดับ
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2. ระบบทัว่ ไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ได้รบั รายงานรวม 1,926 รายการ
ในจำนวนนี้อาการที่พบมากที่สุดคือ periorbital
oedema (19.42%), oedema face (15.56%) และ
fever (10.11%) ตามลำดับ
3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal system disorders) ได้รบั รายงานรวม 1,083 รายการ ใน
จำนวนนีอ้ าการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ nausea (30.18%),
vomiting (26.14%) และ dry mouth (11.97%) ตามลำดับ
นอกจากนี้มีอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาทีร่ นุ แรงซึง่ ผู้ ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ
1. Anaphylactic shock จากการใช้ยา penicillin V (phenoxymethylpenicillin), ampicillin for
injection, penicillin G, cloxacillin, indomethacin,

ibuprofen, diclofenac, paracetamol, cotrimoxazole
และ amoxycillin
2. Erythema multiforme จากการใช้ ย า
sulfamethoxazole + trimethoprim, tetracycline,
penicillin G, penicillin V, diclofenac, phenobarbital
3. Hepatitis จากการใช้ยา isoniazid, pyrazinamide, rifampicin
4. Stevens johnson syndrome จากการใช้ยา
allopurinol, sulfadiazine, sulfamethoxazole +
trimethoprim, cefalexin, amoxycillin, phenytoin,
phenobarbital, carbamazepine, ibuprofen,
tolperisone ofloxacin, stavudine, lamivudine,
nevirapine pyrazinamide, ethambutol, isoniazid,
rifampicin และ theophylline

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาใหม่
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย (1 มกราคม - 30 กันยายน 2546)
ระบบอวัยวะของร่างกาย
SKIN AND APPENDAGES DISORDERS
BODY AS A WHOLE-GENERAL DISORDERS
GASTRO-INTESTINAL SYSTEM DISORDERS
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS
CENTRAL & PERIPHERAL NERVOUS SYST. DISORDERS
RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
METABOLIC AND NUTRITIONAL DISORDERS
CARDIOVASCULAR DISORDERS, GENERAL
URINARY SYSTEM DISORDERS
HEART RATE AND RYTHM DISORDERS
PSYCHIATRIC DISORDERS
LIVER AND BILIARY SYSTEM DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DISORDERS
APPLICATION SITE DISORDERS
VISION DISORDERS
RED BLOOD CELL DISORDERS
WHITE BLOOD CELL DISORDERS
RESISTANCE MECHANISM DISORDERS
HEARING AND VESTIBULAR DISORDERS
REPRODUCTIVE DISORDERS, FEMALE
ENDOCRINE DISORDERS
SPECIAL SENSE OTHER, DISORDERS
REPRODUCTIVE DISORDERS, MALE
NEOPLASMS
COLLAGEN DISORDERS
MYO-ENDO-PERICARDIAL & VALVE DISORDERS

Total

จำนวน

ร้อยละ

7093
1926
1083
909
769
682
628
564
435
307
145
129
125
120
93
83
72
47
31
27
20
19
15
14
7
5
3
1

46.20
12.55
07.05
05.92
05.01
04.44
04.09
03.67
02.83
02.00
00.94
00.84
00.81
00.78
00.61
00.54
00.47
00.31
00.20
00.18
00.13
00.12
00.10
00.09
00.05
00.03
00.02
00.01

15352

100.00

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาใหม่
ตามอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บ 25 อันดับต้น (1 มกราคม - 30 กันยายน 2546)
อาการไม่พึงประสงค์
PRURITUS
RASH
OEDEMA PERIORBITAL
URTICARIA
RASH ERYTHEMATOUS
RASH MACULO-PAPULAR
FACE OEDEMA
VOMITING
PALPITATION
OEDEMA
DYSPNOEA
NAUSEA
HEADACHE

จำนวน
778
729
583
411
380
376
308
308
255
222
197
179
152

อาการไม่พึงประสงค์
MOUTH DRY
DIZZINESS
BRONCHOSPASM
FEVER
ANGIOEDEMA
OEDEMA MOUTH
FIXED ERUPTION
STEVENS JOHNSON SYNDROME
OEDEMA PERIPHERAL
DIARRHOEA
OEDEMA LEG
THIRST

จำนวน
141
128
110
102
102
100
79
79
71
69
64
63

