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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

ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้ว สีสันของเทศ-
กาลต้อนรับปีใหม่คงแทรกซมึอยู่ทุกหนแห่งไม่
ว่าจะเปน็ท่ีบ้าน ท่ีทำงาน ร้านรวงหรือตามถนน
หนทาง และไม่ว่าฤดูกาลจะเปลีย่นแปรไปอย่าง
ไร คณะผู้จัดทำวารสารยงัคงมุ่งม่ันท่ีจะนำเสนอ
สาระประโยชนสู่์ท่านผู้อ่านอย่างต่อเน่ืองต่อไป

ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2546 น้ี ยังคงบรรจไุว้
ซ่ึงเน้ือหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีหลากหลาย
รวมท้ังรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานควบ
คุมเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศองักฤษ ซ่ึงน่าจะ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงระบบของประเทศไทย นอกจากน้ีความ
รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน
เช่น เคร่ืองด่ืมโป๊ยก๊ัก และผลิตภัณฑ์ย้อมผิวและผม
คงจะทำให้ผู้อ่านทั้งหลายหันมาใส่ใจกับความ
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกันมากข้ึน

อ่านเรื ่องราวต่าง ๆ ในเล่มแล้วก็
อย่าเครียดกันไปเสียก่อน เพราะถึงอย่างไรวัน
เวลากยั็งคงเดนิหนา้ตอ่ไป พร้อม ๆ กับความรู้
และเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ซ่ึงรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ความเส่ียงท่ีหมุนวนอยู่รอบตัวน้ันคงไม่
ถึงกับทำให้การพัฒนาสะดดุหยุดลง ขอเพียงเรา
และท่านก้าวตามใหทั้นโลกเทา่น้ัน

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

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

1. ช่ือบทความภาษาไทย
2. ช่ือผู้นพินธภ์าษาไทย พร้อมวฒุกิารศกึ-

ษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน

300 คำ ประกอบดว้ย
3.1 วัตถปุระสงค์
3.2 กรณศีกึษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรปุ

4. เนือ้หา ไดแ้ก่
4.1 บทนำ เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณ-

กรรมเกีย่วกับยาและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคต่์าง ๆ
4.2 ขอ้มลูผู้ปว่ย ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่

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

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

4.4 สรปุ

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

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

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

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

ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือกลาง(ย่อ) ช่ือบทความ

ช่ือวารสาร

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

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

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

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

6. การพมิพ์และสง่บทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ

พร้อม diskette ท่ีระบุช่ือ file ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ภก.อ.ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัช-
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่ 447 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทร.02-644-
8677-91 ตอ่ 1301, 1302

email: pyptg@mahidol.ac.th
หรือส่งถึง   ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองวิชาการ

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ถ.ติวานนท ์ จ.นนทบรีุ  11000
email : adr@fda.moph.go.th

ช่ือตัว ช่ือสกุล

ช่ือสกุล ช่ือตัว(ย่อ)ของผู้นิพนธ์ ช่ือบทความ บรรณาธิการ

ช่ือหนังสือ เมือง

ช่ือเร่ือง

สำนักพิมพ์

ช่ือหนังสือ

ข ข
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บอกข่าวมติคณะกรรมการยาฉบับนี้ขอ
สรุปมติจากการประชมุคณะกรรมการยา 4 คร้ัง คือ
การประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2546 คร้ังท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2546 คร้ังท่ี
3/2546 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2546 และคร้ังท่ี 4/2546
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2546 ซ่ึงมีมติท่ีน่าสนใจหลาย
เร่ือง ดังน้ี

1. คำเตือนตามกฎหมายของยา Antituber-
culosis

มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความคำเตือน
ของยา Antituberculosis ดังน้ี

Isoniazid
(1) ยาน้ีทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มี

อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื ่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจยีน

(2) ยาน้ีอาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ด
เลือด หรือทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะค่ัง เน่ืองจากการ
ขาดวิตามินบี 6

(3) หากมอีาการดงักล่าวข้างตน้ให้หยุดยา
และพบแพทยทั์นที

(4) งดด่ืมสุรา เพราะผู้ท่ีด่ืมสุรามีโอกาสเกิด
ภาวะตับอักเสบจากการใชย้าน้ีได้บ่อยข้ึน

Rifampicin
(1) ยาน้ีทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำให้มี

อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เบื ่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจยีน

(2) ยาน้ีอาจทำให้เกิดความผิดปกติของการ
ทำงานของไต และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของ
ระบบเลือดและระบบอืน่ ๆ จะทำใหมี้จุดเลือดออก
ตามผิวหนังหรืออาการหายใจหอบได้

(3) หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุด
ยาและพบแพทยทั์นที

  ⌫

Pyrazinamide
(1) ยาน้ีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้ ทำ

ให้มีอาการตวัเหลือง ตาเหลือง เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้
อาเจียนได้ และอาจทำใหปั้สสาวะขัดหรือปวดข้อ

(2) หากเกดิอาการดงักลา่วขา้งตน้ใหห้ยุด
ยาและพบแพทยทั์นที

(3) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ
โรคเกาต์ โรคเบาหวาน และไตวาย

Streptomycin
(1) ยาน้ีอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อประ-

สาทหู ทำให้หูหนวก หูตึง เสียงดังในหู วิงเวียน เดินเซ
หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและพบ
แพทย์ทันที

(2) ยาน้ีมีพิษต่อไต จึงควรใช้อย่างระมัดระ-
วังในผู้ท่ีไตทำงานผดิปกติ ผู้สูงอายุและเด็ก

(3) ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือน
แรกและสตรีให้นมบุตร

Ethambutol
(1) ยาน้ีอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อสาย

ตา หากมีความผิดปกติในการมองเห็นให้หยุดยาและ
พบแพทย์ทันที

(2) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่ไตทำงานผิด
ปกติ โดยลดขนาดยาลง

2.เห็นชอบใหก้ลุ่มยารักษาโรคจติเภทเปน็
ยาควบคมุพิเศษ

3.คณะกรรมการยาในการประชมุคร้ังท่ี 8/
2545 เห็นชอบกรณีการแสดงวันสิ้นอายุของยาใน
ฉลากเป็น “เดือน ปี” สามารถกระทำได ้สำหรับยาท่ี
มีอายุการใช้ยาส้ันยังคงต้องแสดงวันส้ินอายุเป็น “วัน
เดือน ปี” แต่ยังไม่มีมติเก่ียวกับการแสดงวันท่ีผลิตยา
บนฉลาก จึงมีมติเห็นชอบการแจ้งวันผลิตยาในรูป
แบบของเดอืนและปี ดังน้ี*  กองควบคุมยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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(1) อนุญาตใหแ้สดงวนัท่ีผลิตยาบนฉลาก
เป็น “เดือน ปี”

(2) สำหรับคำจำกัดความของยาทีมี่อายุส้ัน
ตามมติคร้ังท่ี 8/2545 ให้ใช้มาตรฐานสากล หากไม่มี
กำหนดไวใ้ห้ยึดหลักเกณฑท่ี์มีอายุน้อยกว่าหรือเท่า
กับ 1 ปี

4. เห็นชอบใหป้ระกาศตัง้ด่านอาหารและ
ยาเพ่ิมเติมจำนวน 11 ด่านดังน้ี

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. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภาย
ใต้คณะกรรมการยาจำนวน 14 คณะดังน้ี

1) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาแผนโบราณ

2) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาพัฒนาจากสมนุไพร

3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ท่ีเป็นยาใหม่

4) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
สามัญ

5) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
ชีววัตถุ

6) คณะอนกุรรมการพจิารณาการขึน้ทะ-

เบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยา
ชีววัตถุใหม่

7) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาแผนปจัจุบันสำหรับสัตว์

8) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยาจากสมุนไพรและยาแผนโบราณสำ-
หรับสัตว์

9) คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง
อันตรายจากการใชย้า

10) คณะอนุกรรมการทบทวนตำรบัยาแผน
ปัจจุบันสำหรับมนุษย์

11) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ

12) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยาภายในประเทศ

13) คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการการกำกับดูแลการผลิตหรือนำสั่งยา
เพ่ือการศกึษาวจัิยยาทางคลนิิก

14) คณะอนุกรรมการพิจารณาอันตรายและ
อาการขา้งเคยีงในการศกึษาวจัิยยาทางคลนิิก

6. มีมติเห็นชอบใหจ้ำกดัท่าเรือหรือด่านนำ
เข้ายาที่เป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์และเภสัช
เคมีภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรูปท่ีมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
รวมท้ังเกลือของสารดังกล่าวจำนวน 5 ด่านดังน้ี

1) ท่าเรือกรุงเทพ ฯ (คลองเตย)
2) ท่าอากาศยานกรงุเทพฯ
3) ท่าเรือแหลมฉบัง
4) ท่าเรือเอกชน ปท.10
5) รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย (ลาด-

กระบัง)
7. มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ยากำพร้า เพ่ือพิจารณาจดัทำและปรบัปรุงแก้ไขราย
การยากำพร้า
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8. มีมติเห็นชอบในหลักการให้พักใช้ใบ
อนุญาตทุกกรณีท่ีพบการกระทำความผิดเก่ียวกับการ
จำหน่ายยาปลอมหรือยาไม่มีทะเบียนโดยให้พักใช้
เป็นระยะเวลา 60 วัน และหากพบความผดิซ้ำให้พัก
ใช้เป็นระยะเวลา 120 วัน หากการดำเนินคดีกับ
ผู้รับอนุญาตดังกล่าวไม่ส้ินสุดภายในระยะเวลาทีพั่ก
ใช้ให้ส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษาถึงท่ีสุด

9. มีมติเห็นควรให้ตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกจิพิจารณาเรือ่งยาและธรุกิจการขายตรงรว่ม
กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
กำหนดมาตรการควบคุมกำกับและนำเสนอคณะกรรม-
การยาเพือ่พิจารณาตอ่ไป และใหต้ั้งคณะอนกุรรม-
การเฉพาะกิจพิจารณาการขายยาและการโฆษณาขายยา
ผ่านทางอนิเตอรเ์นต็

10. เห็นชอบให้มีการแต่งต้ัง “คณะทำงาน
พิจารณาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ”
และเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการยาเพ่ือ
พิจารณาตอ่ไป

11. เหน็ชอบใหเ้พกิถอนทะเบยีนตำรบัยา
22 ตำรับท่ีไม่แก้ไขตามคำส่ังกระทรวงสาธารณสขุท่ี
218/2536 เร่ืองแก้ไขทะเบยีนตำรับยา 36 รายการที่
จะต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย
(dissolution)

12. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง กำหนดจำนวนสถานทีข่ายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ
ยาควบคมุพิเศษในแตล่ะจงัหวัด โดยใหตั้ดเงือ่นไข
ในประกาศฯ ข้อ 2 ออก คือ “กรณีผู้รับอนุญาตแจ้ง
เลิกกิจการโดยขอเปลีย่นผู้รับอนุญาตซ่ึงจะต้องไม่มี
ค่าตอบแทนตอ่กัน ให้คงจำนวนสถานทีข่ายยาแผน
ปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ ไว้ แต่ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตใหม่
ย้ายสถานท่ีออกจากสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
เว้นแต่เป็นกรณีเหตุสุดวิสัย” และให้สำนักงานคณะ-
กรรมการอาหารและยาพิจารณาความหมายของมาตรา
37 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ว่าผู้รับอนุญาต
สืบแทนผู้ตายน้ันจะมีสิทธิเพียงใบอนุญาตส้ินอายุใน
ปีน้ันหรือสามารถต่ออายุใบอนุญาตต่อไปได้
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ตามที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้เคย
ลงข่าวการประกาศเตือนขององค์การอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USFDA เกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้ที่ได้รับ
การผ่าตัดฝัง Cochlear Implants ในข่าวสารด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 เดือน กรกฎาคม -
กันยายน 2545 น้ัน

เม่ือวันท่ี 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
และได้ให้ข้อมูลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมดังน้ี
ข้อแนะนำเพ่ือลดความเส่ียงจากการเกิดเย่ือหุ้มสมอง
อักเสบในผู้ท่ีได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants

- ควรตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะรับการ
ผ่าตัดฝัง Cochlear Implants ว่ามีประวัติตนเองและ
ครอบครัวเป็นเย่ือหุ้มสมองอักเสบหรือไม่  การตรวจ
และได้รับการรักษาแต่แรกเริ่มจะช่วยรักษาและลด
ความรุนแรงของการทำลายประสาท

- ควรตรวจสอบประวติัการให้วัคซีน รวม
ถึงระยะเวลาและการปฏิบัติตามแผนการให้วัคซีน
ของผู้ป่วยท่ีจะรับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants

- ควรตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการตดิเช้ือ
ของหูช้ันกลาง (otitis media) โดยทันทีก่อนการผ่าตัด
ฝัง Cochlear Implants หรือก่อนท่ีเย่ือหุ้มสมองอักเสบ


จะพัฒนาลุกลาม

- พิจารณาถึงการให้ยาปฏิชีวนะล่วงหน้า
แก่ผู้ท่ีจะได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants เพ่ือ
ป้องกันการติดเช้ือในระหว่างการผ่าตัด
ปัจจยัท่ีอาจจะมผีลทำใหผู้้ป่วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัฝงั
Cochlear Implants มีการพัฒนาการติดเช้ือเย่ือหุ้ม
สมองอักเสบ

การศึกษาของ USFDA โดยหน่วยงาน
CDC จากประวัติของเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ จำนวน
4,264 คน ในช่วงเวลาท่ีได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants พบประเด็นสำคัญว่า เด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่ม
หลักของการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบและจะได้
รับการผ่าตัดฝัง  Cochlear Implants ในอนาคต พบว่า
มีผู้ป่วยเด็กเล็ก 26 ราย ท่ีได้รับรายงานว่าเกิดเย่ือหุ้ม
สมองอกัเสบ ซ่ึงคิดเปน็จำนวนไมม่ากนกัเมือ่เทียบ
กับจำนวนผู้ท่ีได้รับการผ่าตัดฝัง จึงได้จำกัดการพิจา-
รณาเฉพาะรุน่ (model) ของ Cochlear Implants ท่ีมี
ความเส่ียงสูงท่ีจะทำให้เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า Cochlear
Implants ที่มีอุปกรณ์ตัวชี้ตำแหน่งแบบ electrode
(electrode positioner) มีความเส่ียงสูงท่ีจะก่อให้เกิด
เย่ือหุ้มสมองอักเสบมากกว่าแบบท่ีไม่มี อย่างไรก็ตาม
การศึกษาดังกล่าวไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า ตัวช้ีตำแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ
ไดอ้ย่างไร

ผู้ผลิต Cochlear Implants ท่ีมีตัวช้ีตำแหน่ง
แบบ electrode ดังกล่าว คือ  Advance Bionics
Corporation     ได้หยุดการจำหน่าย   Cochlear
Implants แบบดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545
(July 2002) โดยปัจจุบันจำหน่าย Cochlear Implants*  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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แบบที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ซึ่งไม่มีตัวชี้
ตำแหนง่แบบดงักล่าวแล้ว

USFDA และ CDC ยังไม่ได้มีการแนะนำ
เฉพาะสำหรับการดำเนินการกับผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่า
ตัดฝัง Cochlear Implants ท่ีมีตัวช้ีตำแหน่ง เน่ืองจาก
ยังไมท่ราบวา่การผา่ตดัเอา Cochlear Implants ทีม่ี
ตัวช้ีตำแหน่งออกจากผูป่้วยหรือเปล่ียนเป็นรุ่นแบบ
ใหม่ท่ีไม่มีตัวช้ีตำแหน่งแล้ว จะสามารถลดความเส่ียง
จากการเกดิเย่ือหุ้มสมองอักเสบได้ เพราะความเสีย่ง
ยังข้ึนกับการผา่ตัดแกไ้ขทีเ่พ่ิมเตมิเขา้ไปดว้ย
รายงานผูป่้วยเย่ือหุ้มสมองอกัเสบในผูรั้บการผา่ตดั
ฝัง Cochlear Implants ท่ีรายงานต่อ USFDA

USFDA เริ่มศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear Implants
กับการเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อเดือนมิถุนายน
2545 (June 2002) จนถึงเดือนพฤษภาคม 2546 (May
2003) พบรายงานผู้ป่วยท่ีผ่าตัดฝัง Cochlear Implants
จำนวน 118 ราย จากท่ัวโลก เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ
จากเช้ือแบคทีเรีย (55 ราย อยู่ในสหรัฐอเมริกา 63 ราย
ท่ีเหลืออยู่นอกสหรัฐอเมริกา) ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 13
เดือน ถึง 81 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีอายุ
ไม่มากกว่า 5 ปี ขณะท่ีผู้ป่วยนอกสหรัฐอเมริกามีการ
กระจายอายรุะหว่างเดก็และผู้ใหญ่

ผู้ป่วยหลายรายจาก 118 ราย มีประวัติความ
เส่ียงต่อการเกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบมากอ่น ท้ังน้ี ไม่
รวมถึงความเสีย่งจากกระบวนการผา่ตดัฝังอุปกรณ์
โดยประวัติของผู้ป่วยดังกล่าวรวมถึงประวัติการ
เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบก่อนการผ่าตัดฝัง (pre-im-
plant meningitis) การพิการของหูชั้นในแต่กำเนิด
(congenital inner ear deformity) และการแตกรา้ว
ของกระโหลกศีรษะบริเวณท้ายทอย (basilar skull
fracture)

ผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกามีช่วงเวลาของการ
เกิดอาการ (onset) เยื่อหุ้มสมองอักเสบตั้งแต่เวลาที่

น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จนถึงมากกว่า 6 ปี หลังการผ่าตัด
ฝัง ผู้ป่วย 32 ราย เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบภายใน 1 ปี
หลังการผ่าตัดฝัง หลายรายเกิดภายในช่วง 2-3
สัปดาห์ของการผ่าตัด
การเกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)

เป็นการติดเชื ้อที ่อยู ่ในน้ำไขสันหลัง
(cerebrospinal fluid CFS) บริเวณรอบ ๆ  สมอง (brain)
และไขสันหลัง (spinal cord) เย่ือหุ้มสมองอักเสบมี 2
ชนิด คือ ชนิดจากการติดเช้ือไวรัส (viral meningitis)
และชนิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรีย (bacterial
meningitis) ชนิดท่ีรุนแรงของท้ัง 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีได้
รับรายงานจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยกว่า 5 ปี และ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดที่จะเกิดเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ

อาการแรกเริม่ของเยือ่หุ้มสมองอกัเสบคอื
ไข้สูง ปวดศีรษะ คอแข็ง คล่ืนไส้ หรืออาเจียน รู้สึก
ไม่สบายเวลามองทีแ่สงจ้า และง่วงเหงาหรือสับสน
เด็กเล็กหรือทารกทีเ่ป็นเย่ือหุ้มสมองอกัเสบจะมอีา-
การงว่งซึม (sleepy) โยเย (cranky) และกนิไดน้้อย
หน่วยงานด้านสุขภาพท่ีดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด
ฝัง Cochlear Implants ให้พิจารณากรณเีย่ือหุ้มสมอง
อักเสบเมื่อเกิดอาการดังกล่าวข้างต้น โดยให้เริ่ม
ตรวจสอบวินิจฉัยโรคและให้การรักษาเร็วที่สุดเท่า
ท่ีจะทำได้

USFDA ได้รับตัวอย่างน้ำไขสันหลัง (CFS
culture) จากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฝัง Cochlear
Implants และเกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ 69 รายท่ัวโลก
ผลวิเคราะห์ปรากฏว่า พบเชื ้อ Streptococcus
pneumoniae (pneumococcus, diplococcus) 49 ราย,
Haemophilus influenzae (รวมชนิด type B และ non-
type B)9 ราย , Escherichia coli 4 ราย ,Streptococcus
viridans 3 ราย, Staphylococcus 4 ราย และ non-
specific bacteria 4 ราย
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รายชื่อผู้ผลิต Cochlear Implants ที่ได้รับ
การรับรอง (approve) โดย USFDA ให้จำหน่าย
ได้ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่

Advanced-Bionics
Cochlear Limited
MED-EL

การตรวจสอบข้อมูลในประเทศไทย Co-
chlear Implants ซึ่งผลิตโดย Advanced-Bionics
ประเทศสหรฐัอเมริกา ไม่มีผู้นำเข้ามาจำหนา่ย ส่วน
Cochlear Implants ซ่ึงผลิตโดย Cochlear Limited ประ
เทศออสเตรเลีย และผลิตโดย MED-EL ประเทศ
ออสเตรีย มีผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายใน
ประเทศ จากการท่ีกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ได้ทำ
การตรวจสอบผูน้ำเข้า บริษัทฯ ให้ข้อมูลว่ายังไม่เคย
ได้รับข้อมูลหรือรายงานจากแพทย์ผู้ใช้ในประเทศไทย
เก่ียวกับการเกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบในผู้ป่วยท่ีได้รับ
การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ Cochlear Implants และจากการสอบ
ถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติการณ์ดังกล่าวจาก

แผนกผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ของโรงพยาบาลราชวถีิ
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรากฏว่าไม่มีรายงานแน่ชัดถึงการเกิดกรณีดังกล่าว
เนื่องจากมีประวัติผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดฝังอุปกรณ์
Cochlear Implants น้อยมาก

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ได้จัดทำหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเฝา้ระวังอาการอันไม่พึงประ
สงค์น้ีในประเทศไทย ผ่านทางราชวทิยาลัยโสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแลว้

ดังนั้น หากแพทย์หรือบุคลากรทางการ
แพทย์พบอาการอันไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนในผู้ป่วยท่ี
ได้รับการฝังด้วยอุปกรณ์การได้ยินดังกล่าวนี ้
โปรดแจ้งให้กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยอาจแจ้งผ่าน
ทางเครือข่ายศูนย์ APR ตามแบบฟอร์มในระบบ
Spontaneous Reporting System (SRS) หรือแจ้งโดย
ตรงมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7243 หรือ
โทรสาร 0-2591-8480
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ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับความ
เป็นพิษของสาร DEHP หรือ phthalate ที่เกิดจาก
เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  อาทิ เช่นอาหาร  เคร่ืองสำอาง
จนถงึเครือ่งมอืแพทย ์ซึง่ USFDA, Health Canada
และ European Commission มีการแจ้งข่าวเตือน
เก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบของ
สาร DEHP ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2544 จนถงึปจัจบุนั
DEHP คืออะไร

DEHP หรือ Di (2-ethylhexyl) phthalate
เปน็สารเคมทีีเ่ตมิในพลาสตกิ PVC หรือ polyvinyl
chloride ซ่ึงใช้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด
ความออ่นตวัขยบัได ้เรยีกวา่สาร plasticizer เครือ่ง
มือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของ DEHP-plasticized
PVC ไดแ้ก่

- 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 ทีใ่ชใ้น cardiopulmonary bypass

(CPB) procedures
- tubing ท่ีใช้ใน extracorporeal membrane

oxygenation (ECMO)
- tubing ทีใ่ชใ้น hemodialysis

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทุกคนมีโอกาสสัมผัสกับ DEHP ปริมาณ

นอ้ยในแตล่ะวนัจากการบรโิภคสิง่ตา่ง ๆ แตม่บีาง
คนมีโอกาสไดรั้บสารนีป้ริมาณสงูจากการใชเ้คร่ือง

  

* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

มือแพทย์บางชนิด เนื่องจาก DEHP มีโอกาสหลุด
ออกจากพลาสติกที่ใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าสู่
สารละลายทีบ่รรจอุยู่ ปรมิาณ DEHP ทีห่ลุดออกมา
มากนอ้ยขึน้กบัอณุหภมู ิปรมิาณ lipid ในของเหลว
และระยะเวลาทีสั่มผัสกบัพลาสตกิ

อาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบในสัตว์ทด-
ลองทีไ่ดรั้บ DEHP มหีลากหลาย แตผ่ลทีน่า่สนใจ
คือ ผลต่อพัฒนาการของระบบอวัยวะสืบพันธุ ์
เพศชาย และการผลติจำนวนสเปร์ิมในสตัว์รุ่น แต่ก็
ยังไม่ได้รับรายงานผลไมพึ่งประสงคใ์นคน อย่างไร
ก็ตามผลที่ได้รับในสัตว์ทดลองควรเป็นข้อเตือน
ให้จำกดัการไดรั้บสาร DEHP ในเพศชาย

สาธารณสขุแคนาดา ไดท้บทวนการศกึษา
ต่าง ๆ มาประเมนิความเปน็พษิของ DEHP ในสตัว์
กัดแทะ และกำหนดคา่ no-observed-adverse-effect-
levels (NOAEL) พบวา่คา่ NOAEL ในสตัว์กดัแทะ
สำหรับยาฉีด และยารับประทานมค่ีาสูงกว่าค่าท่ีเคย
ประมาณการไว้ พบว่าช่วงเวลาที่ไวต่อการเกิด
testicular toxicity คอื ทารก วัยรุ่นและวยัฉกรรจ์
ปัจจยัเส่ียง

ระดับความรุนแรงของความเสีย่งประกอบ
ดว้ย 2 ปจัจยั คอื

1. Patient’s sensitivity to DEHP กลุ่มประ-
ชากรที่เชื่อว่ามีความไวสูงสุดต่อผลไม่พึงประสงค์
ของ DEHP คือ เพศชาย โดยเฉพาะที่อยู่ในครรภ์
ทารกแรกเกิดและชายวัยหนุ่ม

2. Dose of DEHP หรือขนาดทีผู้่ป่วยได้รับ
พบว่าปจัจยัท่ีส่งเสรมิใหผู้้ป่วยมีโอกาสไดรั้บสารนี้
ซ่ึงหลุดจากพลาสติกท่ีใช้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ คือ วิธี
การให้การรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์  ความถี่และ
ระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้
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Medical procedures that may result in relatively
high DEHP exposures

การใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบ
ของ DEHP ดังต่อไปนี ้ อาจทำให้ผู ้ป่วยทารก
แรกเกดิ และทารกไดรั้บ DEHP ในความเขม้ขน้สงู

- exchange transfusion สำหรบัทารกแรก
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

ในผู้ใหญ่
- cardiopulmonary bypass ในผูใ้หญ่
- artificial heart transplant ในผูใ้หญ่
- coronary artery bypass ในผูใ้หญ่
- enteral nutrition ในผูใ้หญ่
- trauma patients receiving multiple blood

transfusions
Procedures of greatest concern (high exposure
of the most susceptible subgroups)

การใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบ
ของ DEHP ในกลุ่มผู้ป่วยต่อไปนี้ อาจทำให้เกิด
ความเส่ียงสูงข้ึน

- volume exchange transfusion ในทารก
แรกเกิด และทารก

- ECMO ในทารกแรกเกดิและทารก
- cardiac surgery ในทารกแรกเกิดและ

ทารก

- การให้ TPN solutions ที่ประกอบด้วย
lipids แก่ทารกแรกเกิดและทารก

- enteral nutrition ในทารกแรกเกิดและ
ทารก

- multiple ICU procedures ในทารกแรก
เกิดที่เจ็บป่วย

- IV infusion ของ lipophilic drugs หรือยา
ทีม่สีว่นประกอบของ surfactant

ในทางตรงกันข้าม มีความเสี่ยงน้อยหรือ
ไม่มีสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ DEHP ที่หลุดจาก PVC
IV bags  ระหว่างการใหส้ารละลายทางกระแสเลอืด
เชน่ นำ้เกลอื D5W หรือ Ringer’s Lactate นอกจาก
น้ีมีความเสีย่งนอ้ยจาก DEHP ท่ีหลุดจาก PVC bags
ที่ใช้เก็บยา ซึ่งต้องใช้ตัวทำละลายตามที่ระบุไว้ใน
ฉลาก
ข้อแนะนำทั่วไป

1. ใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบของ
DEHP อย่างระมดัระวงัในกลุม่ประชากรเสีย่ง เชน่
ทารกแรกเกดิเพศชาย ทารกชาย และเดก็ชาย หญิง
มคีรรภ ์ซึง่มทีารกเพศชายในครรภแ์ละชายวยัรุ่น

2. ควรใหข้อ้มลูแกบ่คุลากรการแพทยเ์พือ่
จะทราบว่าเครื่องมือแพทย์ชนิดใดมีส่วนประกอบ
ของ DEHP เพ่ือการตดัสนิใจในการรกัษา

3. ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพจึงเลือกใช้เครื่องมือแพทย์อื่นที่ไม่มี
DEHP

4. ไม่ควรละเลยการรักษาด้วยเหตุผลจาก
ความเส่ียงต่อพิษของ DEHP เน่ืองจากการรกัษาด้วย
เครือ่งมอืแพทย ์จะเปน็คณุมากกวา่ความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้น
ข้อแนะนำเฉพาะ

1. Blood bags DEHP ยังคงใชไ้ดใ้นถงุใส่
เลือด ในกลุ่มประชากรเสี่ยง ควรพิจารณาวิธีการ
บริหารเป็นพิเศษ เช่น ใช้กับเลือดที่เตรียมใหม่ ณ
อุณหภมูติำ่ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้ เพือ่ลดโอกาสที่
DEHP และเมตาบอไลท์จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เลือด
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2. Alternative measures ควรพิจารณาให้
ทางเลือกอื่นโดยทำทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
กลุ่มประชากร ทารกในครรภ ์ทารกแรกเกดิ ทารก
และเด็กที ่ได้รับการรักษา  volume exchange
transfusions, extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO), cardiopulmonary bypass,
cardiac surgery, TPN, enternal nutrition และสตูร
ยาทีม่ ีlipophilic drug

3. Use of Alternatives for ECMO ผลิตภัณฑ์
ทางเลือกอื ่นที ่ใช้ เช่น heparin-coated tubing
ควรนำมาใช้สำหรับการทำ ECMO ในทารกแรก
เกิดและทารก

4. Administration of Lipophilic Drugs
สายและถงุเกบ็สำหรบัการบรหิารสตูรยา lipophilic
ไม่ควรมีส่วนประกอบของ DEHP หรือหาวิธีลด
การสัมผัสของ DEHP โดยเฉพาะระหว่างการให้
ยาในทารกหรือเด็ก ผู้ผลิตยาประเภทละลายไขมัน
ควรแนะนำให้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่บริหารยาโดย
วัสดทุีไ่มม่ ีDEHP เชน่ สายนำ้เกลอื ถุงใสน่ำ้เกลอื
และสายยาง เมือ่ใชบ้รหิาร lipophilic drugs

5. Administration of TPN solutions ควร
ใช้เคร่ืองมือแพทย์อ่ืน เช่น EVA containers,  silicone
และ polyurethane tubing สารอาหารทางกระแส
เลือดซึ่งประกอบด้วยไขมัน เพื่อให้ในทารกแรก
เกิดหรือทารก   ควรใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีไม่มี  DEHP
แตถ้่าให ้lipid free TPN solution เชน่ dextrose และ
amino acid mixture สามารถใชเ้ครือ่งมอืแพทยท์ีม่ี
DEHP เนือ่งจากโอกาสหลดุของ DEHP มีน้อย

6. Administration of other IV solutions
การให้สารละลายทางหลอดเลอืดอ่ืน ๆ  เช่น น้ำเกลือ
dextrose, Ringer’s Lactate สามารถทำได้โดยใช้
เครือ่งมอืแพทยท์ีม่สีว่นประกอบของ DEHP

7. Clinical Practice Guidelines หนว่ยงาน
สาธารณสุขแห่งชาติ ควรพัฒนาหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือลดโอกาสการไดรั้บ DEHP ใน
กลุม่ประชากรเสีย่ง

8. Disclosure of the presence of DEHP
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ทำจาก PVC ควรแจ้งให้
ผู้ใช้ทราบ โดยระบุบนฉลากหากมีส่วนประกอบ
ของ DEHP เนือ่งจากบคุลากรการแพทยจ์ำเปน็ตอ้ง
ตัดสนิใจเกีย่วกับความเสีย่งนี้

9. Research ผู้ผลิตควรทำการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับวิธีการลดการหลุดออกของ DEHP จาก
พลาสติก เช่นเดียวกับศึกษาหาวัสดุทางเลือกทด
แทนสาร DEHP ลำดับความสำคัญ คือ การศึกษา
ระดับปริมาณทีแ่ท้จริงของ DEHP ท่ีทำใหเ้กิดความ
เสีย่งในมนษุย ์รวมทัง้การศกึษาอืน่ ๆ  ความเปน็พษิ
ของ DEHP ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
วัสดอ่ืุน ๆ  ทีใ่ชท้ดแทน

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 Stake-
holder 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
เคร่ืองชงดืม่ท่ีมีโป๊ยก๊ัก (“tea” containing star anise)
เน่ืองจากมีรายงานความสมัพันธ์ระหว่างการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับการเจ็บป่วยในผู้ป่วย 40 ราย
โดยใน 40 รายนี้เป็นเด็กทารก 15 ราย อาการเจ็บ
ป่วยที่ได้รับรายงานใน 2 ปีที่ผ่านมา    มีตั้งแต่
อาการทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เช่น การชัก
อาเจียน ตัวสั่นและนัยน์ตาเคลื่อนไหวไปมาอย่าง
รวดเรว็ เปน็ตน้

ปกติแม้เครื่องชงดื่มประเภทนี้จะไม่มีการ
กลา่งอา้งสรรพคณุไวบ้นฉลาก แตก่เ็ปน็ทีน่ยิมและ
เชื ่อกันในกลุ่มผู ้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นี ้ช่วยลด
อาการปวดเสียดท้อง (colic) ในเด็กทารก องค์การ
อาหารและยาของสหรฐัอเมริกายังไม่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรท์ีจ่ะยนืยนัความเชือ่นัน้ แตก่ป็รากฏวา่
มีผู้บริโภคจำนวนไมน้่อยท่ีให้เด็กหรือทารกบริโภค
ผลิตภัณฑ์นี ้ ในประเทศกลุ ่มยุโรปก็มีรายงาน
การเจ็บป่วยที ่มีความสัมพันธ์กับการดื ่มเครื ่อง
ชงดืม่ทีม่โีปย๊กัก๊ทำนองเดยีวกนันีด้ว้ย

โป๊ยกั๊กหรือจันทร์แปดกลีบ เป็นไม้พุ่ม
หรือไมยื้นตน้ขนาดเลก็ มีถ่ินกำเนดิในเขตรอ้นและ
เขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย ปลูกกันมากในมณฑล
กวางส ีซึง่อยูท่างตะวนัออกเฉยีงใตข้องประเทศจนี
และท่ีตังเก๋ีย ประเทศเวยีดนาม พืชน้ีมีใบเขยีวตลอด
ป ีดอกเปน็ดอกเดีย่ว สขีาวหรอืแดง ผลเปน็รปูดาว
ผลม ี5 พู ถึง 13 พู แตส่ว่นมากมกัม ี8 พู เมลด็รปูไข่
แบนสีน้ำตาลเรียบและเป็นเงา แต่ละพูมีเมล็ด 1 เมล็ด

  
พืชนี้ขยายพันธุ์โดยเมล็ด การเก็บผลเก็บเมื่อแก่จัด
แต่ยังไม่สุก ซ่ึงระยะน้ีจะให้น้ำมันหอมระเหย (Vola-
tile oil) ในปริมาณสูง เป็นพืชท่ีมีอายุยืน ต้นหน่ึงมี
อายุ 80 - 100 ปี โป๊ยก๊ักท่ีซ้ือขายกันในท้องตลาดส่ง
มาจากประเทศจนีและประเทศเวยีดนาม

โป๊ยก๊ัก มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Illicium verum
Hook. f. วงศ์ Illiciaceae ชื่อภาษาอังกฤษคือ Star
Anise of China ; Star Anise ; Chinese Star Anise
(โป๊ยก๊ักจีน) ส่วนท่ีนำมาใช้เป็นเคร่ืองเทศก็คือผลซ่ึง
มีกล่ินหอมมาก เม่ือนำมากล่ันด้วยไอน้ำจะได้น้ำมัน
หอมระเหยร้อยละ 5

โป๊ยกั๊กญี่ปุ่น (Japanese Star Anise) ชาว
ญ่ีปุ่นเรียกว่า ชิกิมหมิ (Shikimmi) ได้จากพืชท่ีมีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Illicium lanceolatum A.C.Smith
ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าเป็น Illicium anisatum L. หรือ
l. religiosum Sieb. et Zucc. เป็นพืชท่ีพบมากทางตอน
ใต้ของประเทศจนี ไต้หวันและญ่ีปุ่น ผลของโป๊ยก๊ัก
ญ่ีปุ่นมีขนาดเล็กกว่าโป๊ยก๊ักจีน มีรสเปร้ียวและมีพิษ
มาก ในประเทศจีนใช้สิ่งสกัดด้วยน้ำของโป๊ยกั๊ก
ญ่ีปุ่นความแรงร้อยละ 10 ถึง 15 เป็นยาฆ่าแมลงและ
ใช้เมล็ดเบือ่ปลา

น้ำมันโป๊ยก๊ัก (Star anise-oil) ประกอบด้วย
trans-anethole (ร้อยละ 80 ถึง 90) เป็นสารหลัก สาร
อ่ืน ๆ  ท่ีพบมี Estragole, 1, 4-Cineole, β-Bisabolene,
β-Farnesene, α-Copaene, cis and trans α-Berga-
motene, Caryophyllene, Nerolidol, Methylanisoate,
trans-Methyli-soeugenol, cadinene, Foeniculin, 3-
Carene, d-α-Pinene, Phellandrene, α-Terpineol,
Hydroquinone, traces of cis-Anethole และ Safrole

น้ำมันโป๊ยกั๊ก มีฤทธิ์ขับลม ขับเสมหะ มี
รายงานว่า Anethole ซึ่งเป็นสารสำคัญในน้ำมัน*  กองควบคุมอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง เป็นสะเก็ดที่ผิว
หนังหรือผิวหนังพุพอง Anethole มี  2 isomers คือ
trans และ cis cis-isomer  เป็นพิษมากกว่า trans-
isomer ต้ังแต่ 15 ถึง 38 เท่า น้ำมันโป๊ยก๊ักในทางยา
สามารถชว่ยขับลม กระตุน้การขบัเสมหะ โดยเปน็
ส่วนผสมของยาแก้ไอและยาอม อีกท้ังยังใช้กลบกล่ิน
ที่ไม่พึงประสงค์ของยาและเครื่องสำอาง ช่วยแต่ง
กล่ินยาสีฟัน เคร่ืองหอม สบู่ น้ำยาชะล้าง ครีมและยา
ทาบำรุงผิว และยังเป็นเครื่องเทศเก่าแก่ที่ใช้กันมา
นานในประเทศจนีกว่า 1,300 ปี

ในดา้นอาหารโปย๊ก๊ักสามารถใชแ้ตง่กลิน่
อาหารได้หลายชนิด จำพวกพะโล้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองเทศ
ประจำบา้นของชาวตะวนัออก รวมท้ังเครือ่งด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมหวาน
ลูกกวาด ขนมผิง เยลล่ี และเน้ือกระป๋อง เป็นต้น

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
โป๊ยก๊ักจีน เป็นเครือ่งเทศหรอืเคร่ืองปรุงรสทีอ่ยู่ใน
GRAS (Generally Recognized as Safe) ซ่ึงหมายถึง
มีความปลอดภัยที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องเทศหรือ
เครื่องปรุงรสในอาหารได้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า
โป๊ยกั๊กที่มีอยู่ในเครื่องชงดื่มนั้น อาจเป็นโป๊ยกั๊ก
ญี่ปุ่นหรือปนด้วยโป๊ยกั๊กญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโป๊ยกั๊กที่ได้
กล่าวมาแล้วว่ามีพิษ   ในสภาพแห้งหรือผ่านกระ
บวนการมาแล้ว เราไม่อาจแยกความแตกต่างของ
โป๊ยกั๊กจีนกับโป๊ยกั๊กญี่ปุ่นได้ด้วยตา ต้องใช้การ
ตรวจวิเคราะหท์างเคมเีท่าน้ัน ในระหว่างการศกึษา
หาความชัดเจนของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น องค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึเตอืนให้
ผู้บริโภคระมัดระวังในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีโป๊ย-
ก๊ัก จนกว่าจะมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงได้ว่าอาการ

เจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนเกิดจากเคร่ืองชงด่ืมท่ีมีโป๊ยก๊ักญ่ีปุ่น
หรือโป๊ยก๊ักญ่ีปุ่นผสมโปย๊ก๊ักจีน หรือสาเหตอ่ืุนใด
นอกจากน้ีองค์การอาหารและยาจะตรวจสอบโปย๊ก๊ัก
ที่นำเข้าว่ามีการนำเข้าโป๊ยกั๊กญี่ปุ่นและนำมาใช้ใน
อาหารหรือไม่ อย่างไรอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยจากการตรวจสอบไม่
พบเครื่องชงดื่มที่มีส่วนผสมของโป๊ยกั๊ก แต่จาก
ข้อมูลข้างต้นควรจะมีการเตือนผู้บริโภคให้ทราบถึง
โอกาสท่ีจะเกิดอันตรายดังกล่าว เพราะอาจมกีารนำ
โป๊ยกั๊กมาผสมเครื่องดื่มด้วยตนเองและอาจเข้าใจ
ผิดไปใช้โป๊ยกั๊กญี่ปุ่นซึ่งมีพิษที่ทำให้เกิดอันตราย
ได้ถ้าใช้ในทารกและเดก็ อีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นข้อสังเกต
และเป็นแนวคิดเพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของ
การนำพืชหรือสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร
คอื แมพื้ชสมนุไพรนัน้จะมปีระวตัหิรือมกีารนำมา
ใช้เป็นอาหารนานแล้วก็ตาม ควรคำนึงถึงรูป
แบบของการนำมาใชเ้ป็นอาหารด้วย เช่น กรณีโป๊ย-
กั๊กนี้เป็นเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรส  เพื่อนำไป
ประกอบอาหาร ซึ่งใช้ในปริมาณน้อยและโอกาส
ทีจ่ะไดรั้บกข็ึน้อยูก่บัชนดิของอาหารทีรั่บประทาน
แต่การนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ปริมาณการบริโภค
ย่อมเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งอาจได้รับอย่างสม่ำเสมอ
ทำให้ มีโอกาสจะเกดิพิษสะสมได ้ฉะน้ันแนวคิดใน
การนำพืชสมุนไพรมาใช้เป็นอาหารโดยเฉพาะการ
นำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม จึงควรคำนึงถึงข้อเท็จจริง
เหล่าน้ีด้วย
เอกสารอ้างอิง
1. นิจศิริ  เรืองรังษี.เครื่องเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
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* กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง สำนักควบคุมเคร่ืองสำอางและวัตถุอันตราย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การแตงแตมสีใหรางกายแลดูสวยสดงดงาม
เป็นเร่ืองของเคร่ืองสำอางมาโดยตลอด     โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการแตงเติมสีท่ีบริเวณใบหนา   แตเม่ือพิจารณาให
ถ่ีถวน  จะสังเกตไดวาเราแตงสีท่ีบริเวณอ่ืน ๆ ของ
รางกายดวย  เชน เล็บ  เสนผม  อีกท้ังปัจจุบันยังมีการใชสี
ตกแตงเป็นลวดลายท่ีผิวกาย ซ่ึงเรียกวา skin stains หรือ
temporary tattoo   ดังน้ัน เร่ืองของสีกับเคร่ืองสำอางจึง
เป็นของคูกัน    และเป็นเร่ืองท่ีนาสนใจวาสีท่ีใชในเคร่ือง
สำอางแตละประเภท เชน เคร่ืองสำอางสำหรับเสนผม
เล็บ หรือผิวกาย  จะมีความเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร      และถานำสีไปใชในเคร่ืองสำอางผิดประเภท
จะกอใหเกิดอันตรายกับผูใชมากนอยแคไหน

ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากเครื่อง
สำอางพิจารณาไดจากบริเวณที่ใชเป็นสำคัญ เชน
ลิปสติก  ผลิตภัณฑที ่ใชทาริมฝีปาก  ยาสีฟัน
หรือน้ำยาบวนปาก ขณะใชมีโอกาสถูกกลืนกินเขาสู
ระบบทางเดินอาหาร  ผลิตภัณฑที่สัมผัสกับผิว
บริเวณท่ีบอบบาง เชน ผิวหนา โดยเฉพาะรอบดวงตา
รวมทั้งผลิตภัณฑแตงขนคิ้ว ขนตา  มีโอกาสปน
เปื้อนเขาสูดวงตา  หรือถูกดูดซึม  กอใหเกิดการ
ระคายเคืองไดงาย    หรือแมแตเคร่ืองสำอางเปลีย่น
สีผมทั้งชนิดชั่วคราวและชนิดถาวร ก็มีความเสี่ยง
ตอการระคายเคืองหนังศีรษะ  หรือผิวหนังบริเวณ
ใกลเคียง   เชน  หนาผาก  หรือ ตนคอ ไดดวย     ดังน้ัน
ระดับของความเสี ่ยงที ่แตกตางกัน  จึงนำไปสู
การประกาศกำหนดรายชือ่สีท่ีใหใชในเคร่ืองสำอาง
แตละประเภท

กรณี  skin stains  หรือ temporary tattoo
เป็นการใชสีแตมลงบนผิวกาย   ซึ่งปกติสีเหลานี้จะ

  

คอยๆจางลง และหายไปเองภายในเวลาไมกี ่วัน
สีท่ีใชในการน้ีจะตองเป็นสีท่ีอนุญาตใหใชในเคร่ือง
สำอางสำหรับผิวกาย        แตปัจจุบันในตางประเทศ
เริ่มพบรายงานแลววามีผูเกิดการแพอยางรุนแรง
(severe allergic contact dermatitis) เมื่อแตงแตม
ผิวดวยสีท่ีเรียกกันวา  Black henna

Henna  หรือชื ่อทางพฤกษศาสตรคือ
Lawsonia inermis   มีสารสำคญัคือ  คือ Lawsone
นิยมนำใบแหงมาป่นเป็นผงเพ่ือใชยอมผม    ( hair
dye)   และมีการนำมาใชแตงสีผิวในบางทองถ่ิน เรียก
กันวา mehndi    เนื่องจาก Henna ใหสีออกโทน
น้ำตาล  เชน brown, orange-brown , reddish-brown
tint   จึงมีการปรุงแตงดวยการผสมสาร p-phenylene-
diamine ลงไป  เพ่ือใหไดสีท่ีเขมข้ึน (intensifies the
colour)  เรงอัตราการดูดซึมของสีสูผิว (increases the
absorption rate)  และชวยใหสีติดทนนาน (long
lasting property)  แลวเรียกกันทางการคาวา "Black
henna" หรือ "Blue henna"  สีที่ปรุงแตงนี้เองเป็น
สาเหตุของการแพอยางรุนแรงในบางคน

p-phenylenediamine  เป็นสีที ่กำหนด
ใหใชในผลิตภัณฑยอมผมชนิดถาวร     มีช่ือทางเคมี
หลายชื่อ ไดแก  1,4-Diaminobenzene หรือ  1,4-
Benzenediamine หรือ  4-Aminoaniline  หรือ para-
Benzenediamine   หรือ  para-Aminoaniline  หรือ
para-Diaminobenzene   และมีชื่อยอที่รูจักกันดีวา
PPD   ท่ีฉลากของผลิตภัณฑท่ีผสม PPD จะตองแสดง
วิธีใชและคำเตือนตามท่ีกฎหมายกำหนดอยางเครงครัด
โดยในคำเตือนจะเนนวา  สารนี้มีฤทธิ์ระคายเคือง
ผิวหนัง  และกอใหเกิดการแพได  ตองทดสอบการ
แพกอนใช     ท่ีสำคัญคือ หามนำไปใชยอมขนคิว้
หรือขนตาอยางเด็ดขาด    เพราะถาเขาตาอาจทำให
ตาบอดได
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เมื่อเดือนสิงหาคม 2546  Health Canada
ไดเตือนประชาชนวา สีแตงแตมผิวกายท่ีเรียกกันวา
Black henna น้ัน    อาจมีสวนผสมของ PPD ซ่ึงจะ
กอใหเกิดอันตราย เชน  ผ่ืนแดง (skin rash )  ผ่ืนสัมผัส
( contact dermatitis ) คัน (itching)  ผิวแหงแตก
(blisters) และอาการอื่นๆ เชน เป็นแผลเปิดหรือ
แผลเป็น(open sores, scaring)  นอกจากน้ันยังอาจนำ
ไปสูการแพผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีมีสวนผสมของ
สารกลุมนี้ไดอีกดวย เชน สียอมผม (hair dye)
ผลิตภัณฑป้องกันแสงแดด (sunblock) บางชนิด
ผาทีผ่านการยอมส ี (some type of black clothing)
เป็นตน   ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยกอนที่จะให
ชางแตมสีลงบนผิวหนัง ควรย้ำวาตองไมมี PPD
ผสมอยูใน ink หรือ paste นั้น  และมีวิธีสังเกต
งายๆวาสีน้ันมี PPD ผสมอยูหรือไม  ดังน้ี

1. การผสม PPD ในสีแตงผิวก็เพ่ือเพ่ิมความ
เขมของสี เพราะฉะนั้นถาสีที่จะใชมีสีดำเขม (jet
black) ก็นาสงสัยวาอาจมี PPD ผสมอยูดวย

2. ถามีขอจำกัดวาตองลบสีที ่แตมออก
ภายใน 1 ช่ัวโมง ก็นาสงสัยวาอาจมี PPD

3. ถาสีที่ผิวติดไดนาน 1-3  สัปดาห โดย
ไมจางลง  เป็นไปไดท่ีจะมีสวนผสมของ  PPD

4. PPD-black henna mixes มักจะมีกลิ่น
เพียงเล็กนอยหรือไมมีกล่ินเลย ( very little or no scent)

ในขณะเดยีวกัน Health Canada ก็เตอืนผู
ประกอบธุรกิจเคร่ืองสำอางวา    PPD  เป็นสารท่ีหามใช
ในเคร่ืองสำอางทุกประเภท   ยกเวนใหใชไดในผลิต-
ภัณฑยอมผมเทาน้ัน     ผูท่ีประสงคจะจำหนายเคร่ือง
สำอางในประเทศแคนาดา  จะตองกำจัด PPD ออก
จากสูตร (be removed from the formulation) ของ
เคร่ืองสำอาง

อันตรายของผลิตภัณฑผสม PPD เม่ือสัมผัส
กับผิวหนัง ก็คือ เมื่อสารนี้ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย
มีรายงานวาเป็น strong skin sensitizer ในบางคน
ซ่ึงเม่ือเกิดปฏิกิริยาการแพข้ึนคร้ังหน่ึงแลว    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)
ผูบริโภคท่ีเคยแพสารน้ี    ในอนาคตจะมีปัญหากับการ
ใชผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ ที่สวนผสมของสาร
มีโครงสรางในทำนองเดียวกัน    เชน    สียอมผม (hair
dyes)    สียอมผา ( textile dyes)    สารป้องกันแสงแดด
บางกลุม  เชน  para-amino benzoic acid (PABA) -
based sunscreens     ยาสลบ (anaesthetics)    ยาปฏิ-
ชีวนะบางกลุม   เชน  sulfa-based antimicrobial drugs
เพราะเมื่อสัมผัสกับสารเหลานี้เมื่อใดจะเกิดการ
แพท่ีรุนแรง (serious dermatitis reactions)  ซ่ึงจะทำ
ใหคุณภาพชีวิตลดลงไปมาก

ในสหรัฐอเมริกามีรายงานการแพเน่ืองจาก
temporary tattoos  เชนกัน  โดยมีสาเหตุมาจาก Black
henna หรือ Blue henna  ที่มีสาร PPD ผสมอยู
ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ    ตามกฎหมายกำหนด
ใหใช PPD ในเคร่ืองสำอางยอมผมชนิดถาวรเทาน้ัน
ไมอนุญาตใหใชในเคร่ืองสำอางท่ีสัมผัสกับผิวหนัง

ตามปกติเคร่ืองสำอางทีข่ายปลีกในสหรัฐ-
อเมริการวมทั้ง temporary skin-staining products
จะตองแสดงสตูรสวนประกอบทกุชนิดอยางชัดเจน
บนฉลากซึง่เป็นขอกำหนดตาม Fair Packaging and
Labeling Act (FPLA)   หากไมแสดงขอมูลสวน
นี้ถือวาผิดกฎหมาย (considered misbranded and
illegal in interstate commerce) แตเน่ืองจาก FPLA
มิไดบังคับใชขอกำหนดนี้กับตัวอยางเครื่องสำอาง
(cosmetic samples)    หรือเคร่ืองสำอางทีใ่ชโดยชาง
ผูชำนาญการ (used exclusively by professionals)  เชน
การใชตามรานเสรมิสวย  หรือตามงานแสดงตางๆ
ดังน้ัน  ผูบริโภคอาจไมสามารถตรวจสอบรายช่ือสาร
ซ่ึงเป็นสวนผสมของเคร่ืองสำอางกลุมน้ีได
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US  Food and Drug Administration
(USFDA) มิไดมีอำนาจหนาท่ีรับรองความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง   หรือสารท่ีเป็นสวนผสม
ในเคร่ืองสำอาง       ยกเวนการใชสารบางชนิดเทาน้ัน
ท่ีมีการกำหนดเงือ่นไขเปน็พิเศษเพ่ือความปลอดภยั
ของผู บริโภค  แตในเรื ่องของสีมีขอกำหนด
ตามกฎหมายวา สีท่ีใชเป็นสวนผสมในเครือ่งสำอาง
จะตองผานการรับรองโดย  USFDA  สีบางชนิดจะใช
ผสมในเคร่ืองสำอางได  เม่ือ USFDA ตรวจรับรองวา
แตละรุนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
ดังนั ้น สีที ่ใชแตงแตมผิวกายที ่ไมเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ี  USFDA  กำหนด ถือวาเป็นผลิตภัณฑท่ีผิด
กฎหมาย (adulterated and illegal)

ในสหภาพยุโรปไดตระหนักถึงปัญหานี้
เชนเดียวกัน  เนื่องจากพบรายงาน severe contact
dermatitis   จาก temporary tattoos ที ่มีสวน
ผสมของสาร PPD  จึงมีการนำเรื ่องนี้เสนอตอ
Scientific Committee for Cosmetic Products and
Non-Food Products  intended for Consumers
(SCCNFP)  ดังปรากฏในเอกสารที่เผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต  ดังน้ี

1. 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   ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา PPD  เป็นสารท่ีมีเง่ือนไขการใชกำหนด
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 )   ลำดับท่ี 8  กำหนดไววา m-
and p-Phenylenediamines, their N-substituted
derivatives and their salts;  N-substituted derivatives
of o-Phenylenediamines    ใชไดในผลิตภัณฑยอมผม
(hair dye) เทานั้น  โดยอนุญาตให้ใชในปริมาณ
สูงสุดไมเกิน 6%  และตองแสดงคำเตือนที่ฉลากวา

มีสวนผสมของ phenylenediamine  สามารถกอใหเกิด
การแพ (can cause an allergic reaction)   และหาม
ใชยอมขนค้ิวหรือขนตา

เมื ่อมีการนำสาร PPD ที่อนุญาตใหใช
เฉพาะกับเสนผมมาใชผิดวัตถุประสงค  คือ
มาแตงสีผิว เป็น skin staining   จะมีโอกาสกอใหเกิด
การแพอยางรุนแรงไดภายในเวลาไมกี ่สัปดาห
ในบางรายมผีลใหเกดิความผดิปกตทิีส่ผิีวตอไปอกี
เป็นเวลานาน (pigmentary variegation may persist
for a prolonged period)    การแพนั้นก็อาจเกิด
ขึ้นไดตลอดชีวิต (sensitization will be life long)
และยังสามารถเกดิ cross reactivities ได เม่ือใชผลิต-
ภัณฑชนิดอื่น ๆ ที่มีสวนผสมที่มีโครงสรางคลาย
PPD   เชน  hair colouring agent , textile dyes, drugs
and rubber chemicals.

ท่ีประชุมจึงมีความเห็นสรุปไดวา     หามใช
PPD และสารที่มีโครงสรางในทำนองเดียวกันนี้
ในลักษณะเปน็  skin stains (temporary tattoos)

2. Opinion of the Scientific Committee on
Cosmetic Products and Non-Food Products
intended for Consumers concerning p-Phenylene-
diamine (adopted by the SCCNFP during the 19th

plenary meeting of 27 February 2002 ) ไดมีการ
พิจารณาทบทวนเกีย่วกบัความปลอดภยัของการใช
p-Phenylenediamine เป็นสวนผสมในเครือ่งสำอาง
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของขอกำหนดและ
เงื่อนไขการใชวาสมควรปรับปรุงหรือไมอยางไร
ที่ประชุมไดพิจารณาขอมูลดานตาง ๆ ที่มีอยูใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะในประเด็น  Toxicological
Evaluation and Characterisation  สรุปไดวา PPD
เปน็สารทีก่ระตุนใหเกดิการแพไดอยางรนุแรง เมือ่
สัมผัสผิวหนัง (strong contact allergen) มีขอมูล
ชัดเจนทั้งจาก experimentally and in clinical
experience   ดังน้ันจึงสมควรใหใชไดตามขอกำหนด
และเงื่อนไขเดิม  คือ ใชไดเฉพาะในผลิตภัณฑ
ยอมผมในปริมาณสูงสุดไมเกิน 6%   และตองแสดง
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similar Substances and their use in Skin Stains (Temporary  Tat-
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Non-Food Products intended for Consumers concerning p-phe-
nylenediamine (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

คำเตือนท่ีฉลากวา มีสวนผสมของ phenylenediamine
สามารถกอใหเกิดการแพ (can cause an allergic
reaction)  และหามใชยอมขนค้ิวหรือขนตา

สำหรับในประเทศไทยตามพระราชบญัญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศกำหนด
PPD  เป็นสารควบคุมพิเศษ  ใหใชไดเฉพาะในผลิต-
ภัณฑประเภทยอมผม    โดยมีอัตราสวนสูงสุดไมเกิน
6%    ผูผลิตหรือผูนำเขาตองมาขอข้ึนทะเบียนกอน
วางขาย  ที่ฉลากตองระบุวิธีใช  และคำเตือนอยาง
ชัดเจน  ดังน้ี

1. ระวังอยาใหเขาตา
2. ควรทดสอบการแพกอนใช
3. ตองหยุดใชและลางออกดวยน้ำทันที

เม่ือมีอาการคัน  ปวดแสบปวดรอน หรือมีเม็ดผ่ืนแดง
บริเวณท่ีใช และท่ีถูกน้ำยา

4.หามใชเมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอก เป็น
แผล หรือโรคผิวหนัง  และไมควรเกาศีรษะอยางแรง
ขณะสระผม

5.หามใชยอมขนตาหรือขนค้ิว
6. เก็บใหพนมือเด็ก
เน่ืองจากการแตงแตมผิวกายดวยสีสันตาง ๆ

(skin stains หรือ temporary tattoo)     เป็นเร่ืองของ
แฟชั่น  ซึ่งความนิยมมักจะแพรกระจายไปทั่วโลก
อยางรวดเร็ว  ประเทศไทยกอ็าจประสบกบัปัญหาน้ี
เชนเดียวกัน  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงไดเผยแพรความรูใหประชาชน   ชางเสริมสวย
และผูประกอบการ  ไดตระหนักถึงความปลอดภัย

ในการใชผลิตภัณฑเครือ่งสำอาง  เนนย้ำใหใชตาม
วัตถุประสงคท่ีแจงไวบนฉลากเครือ่งสำอาง  ดังเชน
กรณีผลิตภัณฑยอมผมซึ่งมีสวนผสมของ PPD
ก็ตองใชเฉพาะกับเสนผมเทาน้ัน   รวมท้ังควรทดสอบ
การแพกอนใชดวย   เนื่องจากสารนี้อาจกอใหเกิด
การแพได และที่สำคัญคือ หามนำไปใชแตงแตม
ผิวกาย เชน skin stains หรือ temporary tattoo
อยางเด็ดขาด
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ใหต่ำอยู ตลอดเวลา เพื ่อรักษา concentration
gradient ของ Na+ ระหวาง lumen กบั tubular cell
ใหสงูอยูตลอดเวลา) แลกกบัการนำ K+ จากกระแส
เลือดเขาสูเซลล

การมี luminal Na+ เคลื ่อนที ่เขาเซลล
ผานทาง luminal Na+ channel  จะทำให transepi-
thelial voltage ของ lumen เปน็ลบ และมกีารขบั H+

(โดย H-ATPase) และ K+ (โดยผานทาง K+ channel)
ออกจากเซลลเขาสู  lumen มากขึ ้น นอกจากนี้
transepithelial voltage ทีเ่ปน็ลบ ยังกระตุน passive
chloride reabsorption จาก lumen ผานทาง renal
paracellular pathway

สาเหตทุีท่ำใหม ีrenal distal Na+ delivery
เพิม่ขึน้ไดแก diuretics ทีอ่อกฤทธิก์อนถงึ cortical
collecting tubule (CCT) (เชน loop diuretics, thia-
zides) , Bartter's syndrome, ภาวะ Mg deficiency

1.1.2 การม ีmineralocorticoid excess
Aldosterone กระตุน renal luminal mem-

brane Na+ permeability และ basolateral membrane
Na-K-ATPase  ทำใหเกดิ luminal negative voltage
และเพิม่การขบักรด [H+] และ K+ ออกทาง lumen
ซึง่ทำใหเกดิ metabolic alkalosis

อยางไรกต็าม หากไมมี distal Na+ delivery
เพ่ิมข้ึนแลว aldosterone ก็ไมสามารถเพิม่การดดูซึม
Na+ และไมสามารถเพ่ิมการขับ H+ และ K+  จึงไมเกิด
metabolic alkalosis

นอกจากนี ้ การมี distal Na+ delivery
เพิ่มขึ้นโดย mineralocorticoid activity ไมเพิ่มขึ้น
(เชน ภาวะ volume expansion) หรือ การมี mineralo-
corticoid activity เพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่ม distal Na+

delivery (เชน ภาวะ volume contraction) จะไมสา-
มารถเพิม่ renal net acid excretion และไมทำใหเกดิ
metabolic alkalosis* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

Metabolic alkalosis เป็นภาวะความผิด
ปกตทิีม่ ีpH หรือ plasma bicarbonate เพิม่ขึน้ (pH >
7.45,  PHCO3

- > 28 mEq/L) เป็นอันดับแรก (primary
event) แลวม ีpartial pressure ของ carbon dioxide
[pCO2] เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย bicarbonate ที่เพิ่มขึ้น
เป็นอันดับถัดมา (secondary event) ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะคง
pH ในรางกายใหใกลเคยีง 7.4 มากทีสุ่ด1-3

ในคนปกต ิPHCO3
-  ทีเ่พิม่ขึน้จะไมคงอยู

เชนนั้น เนื่องจากไตมีความสามารถสูงในการขับ
HCO3

-  กลาวคือถาไตขับ HCO3
- เพียง 10% ของ

filtered HCO3
- จะทำให PHCO3

-  ลดลงถึง 10 mEq/L
โดยมีกลไกท่ีสำคัญคือ ลด HCO3

- reabsorption ท้ังท่ี
proximal และ distal tubule และยบัยัง้ citrate reab-
sorption ที ่proximal tubule
ปัจจยัท่ีทำใหเกิด  metabolic  alkalosis มี 2 ปัจจยั
หลักคือ

1. Generation factor หมายถงึ ปัจจยัท่ีทำ
ใหมีการไดรับ HCO3

-  เพ่ิมข้ึนหรือมีการสูญเสียกรด
[H+] มากขึน้

1.1 Renal generation  จะมีการเพิ ่ม
การคดัหล่ังกรด [H+] ที ่renal distal tubule  ผลกค็อื
มี renal net acid excretion มากกวากรด [H+] ที่
รางกายสรางข้ึน โดยอาศัยกลไกท่ีทำงานรวมกันดังน้ี

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
เคลือ่นทีเ่ขาเซลลผานทาง luminal membrane Na+

channel  จากนั้น basolateral membrane Na-K-
ATPase ก็จะขับ Na+ ออกจากเซลลเขาสูกระแส
เลือด (เพื่อคงความเขมขนของ Na+ ภายในเซลล
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สาเหตุที ่ทำใหเกิด mineralocorticoid
excess ไดแก Cushing's syndrome, primary
hyperaldosteronism, hyperaldosteronism secon-
dary to increased renin activity (เชน malignant
hypertension), Bartter's syndrome (มีความผิด
ปกตขิองการขนสง Na ใน Loop of Henle), Gitel-
man's  syndrome (มีความผดิปกตขิองการขนสง 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
ตามความรนุแรงของ K+ depletion

การเกิด K+ depletion อยางเดียวมักจะ
ไมทำใหเกิด metabolic alkalosis แตจะเกิด metabolic
alkalosis ไดงายขึน้หากมภีาวะ volume contraction
รวมดวย
หมายเหตุ. กลไกท้ังสามทำหนาท่ีเป็นท้ัง generation
factor & maintenance factor

1.2  Extrarenal generation
1.2.1 acid loss เชน อาเจยีน การใช naso-

gastric suction
1.2.2 alkali gain เชน การไดรับ NaHCO3,

milk-alkali syndrome
1.2.3 relative bicarbonate generation

เชน extracellular fluid volume contraction
2. Maintenance factor หมายถึง ปัจจัย

ที ่ทำใหไตเพิ ่มการดูดซึม HCO3
- หรือลดความ

สามารถในการขบั HCO3
-

2.1 ไตเพ่ิมการดูดซึม HCO3
-

ภาวะท่ีมีการเพ่ิมการดูดซึม HCO3
-  ในสวน

ที่ถึงกอน distal tubule จะทำให H+ ที่ถูกคัดหลั่ง
ออกมาจาก distal tubule ไมสามารถทำปฏกิิริยากับ
HCO3

- ได    H+ ดังกลาวจึงทำปฏิกิริยากับ NH3 (เป็น
NH4

+) และ PO4
3- มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่ม renal net acid

excretion และทำใหภาวะ metabolic alkalosis มี
ความรุนแรงข้ึน

สาเหตท่ีุทำใหมีการดูดซึม HCO3
- เพ่ิมข้ึน

ไดแก extracellular fluid volume contraction (เรียก
metabolic alkalosis ท่ีเกดิจากภาวะนีว้า hypochlo-
remic 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

มียาหรือสารหลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุใหเกิด
metabolic alkalosis ซ่ึงสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี
1. increase Na+ salt delivery of distal tubule

1.1 furosemide2,5-6  : สามารถทำใหเกิด
ภาวะ metabolic alkalosis ดวยกลไกดังน้ี

A. ยับยั้ง Na+ และ Cl- reabsorption ที่
ascending limb of Henle's loop ทำใหมีปริมาณ Na+

และ Cl-  ไปยัง cortical collecting tubule มากข้ึน เป็น
การเพ่ิม renal distal Na+ delivery2

B.ปริมาณ Na+ บริเวณ cortical collecting
tubule ท่ีมากข้ึน จะกระตุนใหมีการหล่ัง aldosterone
ซ่ึงเป็น 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) มากข้ึน   ความเป็น
ลบใน lumen กระตุนใหมีการขับ H+  และ K+ ซึ่งมี
ประจุบวกออกมาใน lumen มากขึ้น  การขับ H+

มากขึ ้นจะทำใหรางกายมีความเป็นกรดลดลง
แตความเป็นดางเพิ่มขึ้น สวนการขับ K+ จะทำให
เกิดภาวะ hypokalemia2,4-6

1.2 mineralocorticoid excess7,9 :
1.2.1 licorice ingestion8,9 : มี glycyrrhitinic

acid ซ่ึงมี mineralocorticoid activity
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1.2.2 carbenoxolone8,9 : ยารักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร เป็นสารท่ีไดจาก glycyrrhitinic acid

1.2.3 fludrocortisone5-6,8 : เป็น corticoste-
roids ท่ีมี 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 ท่ีถูกเปล่ียนแปลงเป็น bicarbonate เชน
acetate, lactate, citrate

2.2 calcium-containing absorbable
antacids2,5-6  : ทำใหเกิดภาวะ hypercalcemia ซ่ึงจะ
ลดการหล่ัง parathyroid hormone ซ่ึงจะเพ่ิม renal H+

secretion และเพ่ิม 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)  ยาออกฤทธ์ิยับย้ัง renal Na+ และ Cl- re-
absorption 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 ซ่ึงกระตุนใหมี bicarbonate reabsorption
เพ่ิมข้ึน และกระตุน aldosterone activity พรอมกับ
กระตุนใหมีการขับ H+ และ K+ มากข้ึน1-4

3.2.2 penicillins (high dose)9   เชน ticarcillin
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็น nonreabsorbable anion
ทำให lumen มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ จึงกระตุนใหมี
การขับ H+ และ K+ ซ่ึงมีประจุบวกออกมายัง lumen
มากข้ึน

นอกจากน้ีภาวะตางๆบางภาวะยงัสามารถ
เหน่ียวนำใหเกิด metabolic alkalosis ได

1. hypokalemia2-3,5,9 : กระตุน H-K-AT-
Pase ทำใหมีการขับ H+ และเพ่ิม bicarbonate reab-
sorption  ดังนั้นยาที่มีผลทำใหเกิด hypokalemia
ก็อาจทำใหเกิดภาวะ metabolic alkalosis ไดเชน
HCTZ (hydrochlorothiazide), furosemide 2

2. hypochloremia3,5 : ภาวะน้ีจะเพ่ิม Na+

reabsorption และเพิม่ H+  secretion ทำใหรางกาย
มีความเป็นดางมากขึน้ 3

3. hypovolemia2,3 : สามารถกระตุน aldo-
sterone ซ่ึงเพ่ิม Na+ reabsorption และเพ่ิมการขับ H+

และ K+

4. hypomagnesemia 9 : hypomagnesemia
สามารถทำใหเกิดการสูญเสีย K+ ทางไต และเกิด
hypokalemia
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1. McSweeney GW.  Fluid and electrolyte therapy and acid-base
balance.  In : Herfindal ET and Gourley DR. ed.  Textbook of
therapeutics : Drug and disease management.  Sixth edition.  Balti-
more : Williams and Wilkins, 1996 : 127-144.
2. สมชาย เอีย่มออง และ สมจติร เอีย่มออง.  Metabolic acidosis and
metabolic alkalosis. ใน : สมชาย เอีย่มออง (บรรณาธกิาร).  Nephrol-
ogy.  พิมพครัง้ที ่1.  กรงุเทพมหานคร : Text and Journal Publication,
2543 : 207-276.
3. McMullin ST, Hall TG, and Kleiman-Wexler RL.  Acid-base
disorders.  In : Koda-kimble MA and Young LY. ed.  Applied thera-
peutics : The clinical use of drugs.  Seventh edition.  Baltimore :
Lippincott, Williams and Wilkins, 2001 : 9.1-9.15.
4. Hansen M.  Pathophysiology : Foundations of disease and clini-
cal intervention.  Ninth edition.Pennsylvania : W.B.Saunders, 1998 :
194-215.
5. McEvoy GK.  AHFS Drug information.  Bethesda, MD : Ameri-
can Society of Health-System Pharmacists, 2002.
6. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al.  Drug information
handbook.  Eleventh edition.  Hudson, Ohio : Lexi-Comp, 2003-
2004.
7. สุธาทพิย พิชญไพบลูย.  การแปลผลหองปฏิบัติการสำหรบัเภสชักร.
พมิพครัง้ที ่1.  กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2542 : 101-128.
8. สมชาย เอีย่มออง และ สมจติร เอีย่มออง.  Hypokalemia and hyper-
kalemia. ใน : สมชาย เอีย่มออง (บรรณาธกิาร).  Nephrology.  พิมพ
คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : Text and Journal Publication,  2543 : 39-88.
9. Palevsky PM, and Matzke GR.  Acid-base disorders.  In : Dipiro
JT, Talbert RL, Yee GC, et al. ed.  Pharmacotherapy : A pathophysi-
ologic approach.  Fifth edition.  New York : McGraw Hill Inc, 2002 :
997-1004.



 ⌫⌫  ⌫        

 
   

* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

The Medical Device Agency (MDA) เป็น
Executive Agency ของ Department of Health มี
หน้าท่ีป้องกันสุขภาพ และความปลอดภยัของคนไข้
และผู้ใช้โดยทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือแพทย์มีมาตร-
ฐานความปลอดภยั มีคุณภาพและใชง้านได ้หน้าที่
ความรับผิดชอบจะสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป กลวิธีหน่ึงท่ีทำให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี
โดยการสืบสวนจากรายงานอาการอันไม่พึงประ-
สงคจ์ากเครือ่งมอืแพทย ์และการปฏบิตักิารแกไ้ขที่

  
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์
ข้ึนซ้ำอีก
โครงสร้างองค์กร

ตารางที่ 1 แสดงถึงขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ MDA ที่เกี่ยวกับการสืบสวนอุบัติ-
การณ์อาการอันไม่พึงประสงค์ ตารางท่ี  2  แสดงราย
ช่ือของ 6 Technical Sections ใน Device Technology
and Safety รวมทั้งตัวอย่างของขอบข่ายผลิตภัณฑ์
ท่ีเช่ียวชาญ

⌫      

BUSINESS หน้าท่ี
Device Technology and Safety

European and Regulatory Affairs

Device Evaluation and Publications

Clinical

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

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจบริหารกฎหมาย
(Competent Authority) ภายใต้กฎข้อบังคับเครื่องมือแพทย์,
ออกกฎบังคับสำหรับผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และ notified bodies
ตลอดจนให้คำแนะนำการออกกฎระเบยีบต่าง ๆ

ประเมนิผลิตภัณฑเ์ดีย่วและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิ

จัดหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเพือ่สนับสนนุการทำงานทัง้หมดของ
หน่วยงาน และเพิ่มความใส่ใจต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วย
งานในหน่วยบริการด้านการแพทย์แห่งชาติและระหว่าง
องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
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Section Product area
DTS 1
Sterile, surgical and in vitro
diagnostic devices

DTS 2
Rehabilitation and transfer
equipment

DTS 3
Wheeled mobility and
supportive seating/cushioning

DTS 4
Devices for diagnostic
imaging, therapy, measure-
ment, electro-surgery and
disability

DTS 5
Critical care devices

DTS 6
Implants and materials

Contraceptives, dental devices, endoscopes, in vitro diagnostic devices
(IVDs) including those for near patient testing, urinary catheters,
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.

External prostheses (upper and lower artificial limbs), orthoses (upper
and lower limb and body supports), walking aids, patient hoists and
lifting devices, ambulance stretcher trolleys. Patient/drug/theatre
trolleys, hospital beds (powered and non-powered), physiotherapy
equipment (treadmills, UV therapy)

Wheelchairs (powered and non-powered), scooters, buggies for
younger disabled people, supportive seating and cushioning.
Wheelchair transportation equipment. Wheelchair accessories.

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

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.

Active implants (pacemakers, defibrillators, neurostimulators) and non-
active implants, (heart valves, orthopaedic implants, ocular implants,
plastic surgery implants), device materials.
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เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
เหตกุารณอั์นไมพึ่งประสงค ์คอื เหตกุารณ์

ที่มีผลหรืออาจจะนำไปสู่ผลของการไม่คาดหวัง
หรือไม่ต้องการ ซึ่งมีผลกระทบกับความปลอดภัย
ของคนไข้  ผู้ใช้ หรือ บุคคลอ่ืน ตัวอย่างเช่น

-คนไข้  ผู้ใช้  ผู้เช่ียวชาญ ได้รับบาดเจ็บซ่ึง
เป็นผลมาจากความล้มเหลวของเคร่ืองมือแพทย์หรือ
การใช้เคร่ืองมือแพทย์ในทางทีผิ่ด

-การรักษาคนไข้ถูกรบกวนโดยความล้ม
เหลวของเครือ่งมือแพทย์

-การวิเคราะห์โรคไม่ถูกต้องเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของเคร่ืองมือแพทย์ซ่ึงนำไปสู่การรักษา
ไม่ดีพอ

-สุขภาพของคนไข้แย่ลงเนื่องจากความล้ม
เหลวของเครือ่งมือแพทย์

อุบัติการณ์อาจเป็นการบาดเจ็บที่สามารถ
เกิดข้ึนได้โดยผลอันไม่พึงประสงค ์ เน่ืองมาจากการ
กระทำของเจ้าหน้าที่หรือโดยบังเอิญ MDA ขอให้
ผู้ใช้รายงานอุบัติการณ์ไม่ว่าการบาดเจ็บจะทราบ
สาเหตุหรือไม่

การได้รับบาดเจ็บทางอ้อมมีสาเหตุจาก
เครื่องมือแพทย์ซึ่งปกติไม่สัมผัสกับคนไข้  ตัว
อย่างเช่น การทำงานผิดปกติของ in vitro medical
device (IVD) เช่นเคร่ือง automated analyser อาจนำ
ไปสูก่ารรักษาทีช้่าหรือไม่ถูกต้องจึงเปน็สาเหตขุอง
การได้รับบาดเจ็บโดยอ้อม อุบัติการณ์ของเหตุการณ์
น้ีต้องจัดทำรายงานถงึ MDA

อุบตักิารณก์ารเกดิเหตกุารณอั์นไมพึ่งประ-
สงค์อาจมีสาเหตุจาก

-การบกพร่องจากการออกแบบเครื่องมือ
แพทย์

-การควบคุมคุณภาพท่ีไม่ดีระหว่างการผลิต

- มีขบวนการการนำกลับมาทำใหม่ การซ่อม
หรือการบำรงุรักษาทีไ่ม่เพียงพอ

- คู่มือการใช้ไม่ละเอียดเพียงพอ หรือผู้ใช้ไม่
ได้รับการอบรมทีเ่พียงพอ

-การเสียหายของเครื่องมือแพทย์เนื่องจาก
การใชเ้ป็นเวลานานหรอืการเกบ็ไมถู่กต้อง

-ความผิดพลาดทีเ่กิดจากผูใ้ช้
อะไรท่ีต้องรายงาน

อุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เครื่องมือแพทย์ต้องมีการรายงานต่อ MDA
เมื่อเป็นอุบัติการณ์ที่มีโอกาสนำไปสู่การเกิดซ้ำขึ้น
อีก

-ตาย หรือการบาดเจบ็สาหัสอาจถึงแก่ชีวิต
-ผลเสียต่อสุขภาพ จนจำเปน็ต้องได้รับการ

รักษาหรือผ่าตัด
-ผลการทดสอบไม่น่าเชื่อถือ นำไปสู่การ

วิเคราะห์โรคและการรกัษาท่ีไม่เหมาะสม
MDA ควรไดรั้บขอ้มูลของเครือ่งมอืแพทย์

ท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติการณ์หรือความผิดพลาดเล็กน้อย
เพราะจะให้ความสำคัญเมื่อรวบรวมเหตุการณ์ที่
คล้ายคลึงกันซึ่งจะแสดงแนวโน้มหรือเป็นตัวชี้ถึง
การประกันคุณภาพของผู้ผลิตหรือผู้จัดหาท่ีไม่ดีพอ

MDA ควรได้รับข้อมูลของเหตุการณ์อันไม่
พึงประสงค์ถ้าสาเหตุมาจากความผดิพลาดของผู้ใช้

-ความผิดพลาดบางส่วน (หรือท้ังหมด) เน่ือง
มาจากความบกพร่องในการออกแบบเคร่ืองมือแพทย์
หรือคู่มือการใช้

- เป็นการป้องกันการเกิดซ้ำของความผิด
พลาดเดิม นำไปสู่ความเป็นไปได้ท่ีจะมีการปรับปรุง
การออกแบบเครือ่งมอืแพทยใ์นอนาคต

MDA ให้ความสนใจตอ่การป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ซ้ำ แต่ไม่ต้องการตำหนิติเตียนหรือหา
ผู้รับผิดชอบตอ่อุบัติการณท่ี์เกิดข้ึน
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ความท้าทายต่อพฤติกรรมของการกล่าวโทษ
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือแพทย์ใดที่มีความ

ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต ์MDA จึงมีวัตถุประสงคท่ี์
จะช่วยป้องกันอุบัติการณ์ที ่เกิดซ้ำและไม่ต้อง
การกล่าวโทษความผิด   การพยายามติดตามข้อ
มูลเหล่านี้เพื่อต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติการณ์
และความรนุแรงของผลทีเ่กิดข้ึน

พฤติกรรมของการกล่าวโทษยังคงมีอยู่ใน
หลาย ๆ องค์กรจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุบัติ-
การณ์ ดังน้ัน MDA จะสืบสวนอุบัติการณ์อย่างระมัด
ระวังและไม่นำความคิดส่วนตัวเข้ามาปน โดยเปิด
รับฟังความเห็น ประสบการณ์ท่ีพบมีอยู่หลายกรณีท่ี
เป็นความผิดพลาดของผู้ใช้ซ่ึงมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์
อันไม่พึงประสงค์ และมีหลาย ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้  รวมถึงการฝึก
อบรมผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีแนวโน้ม
ท่ีต้องให้ความสนใจเพ่ิมข้ึน

MDA ยินดีที่จะรับรายงานอุบัติการณ์เกี่ยว
กับเครื่องมือแพทย์ แม้ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิด
พลาดของผู้ใช้   หนึ่งในอุบัติการณ์ที่เกิดในโรง-
พยาบาล  เม่ือวิเคราะห์หลายปัจจัยแล้วส่ิงท่ีต้องการมุ่ง
ไปคือให้มีการฝึกอบรมเพ่ือระมัดระวังการใช้และแก้ไข
คู่มือการใช้งานของผูผ้ลิต
ทำไมต้องรายงานอุบัติการณ์เหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์ต่อ MDA ?

การรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
ทำให้ MDA มีข้อมูลท่ีสามารถใช้ป้องกันอุบัติการณ์
ท่ีคล้ายคลึงกันเกดิข้ึนซ้ำอีก

ข้อมูลท่ีรายงานต่อ MDA โดยผู้ใช้  สามารถ
ทำให้เห็นภาพรวมของประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
เครื่องมือแพทย์ที่มีใช้ในสหราชอาณาจักร  ความ
ชัดเจนจะเพิ่มขึ้นจากรายงานที่ได้รับจากทั่วโลก
MDA จะทำหน้าที่ทบทวนข้อมูลเพื่อหาแนวโน้ม

และกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
และปญัหาทีเ่กิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเรว็

ถึงแม้มีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระดับท้องถ่ิน
แล้ว   บ่อยครั้งผู้ผลิตจะซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
แพทย์ท่ีมีข้อบกพร่องให้ใหม่ การรายงานอุบัติการณ์
เหลา่นีต้อ่ MDA จะเนน้ประโยชนข์องการปอ้งกนั
ปัญหาเช่นเดียวกันท่ีอาจเกิดข้ึนกับท้องถ่ินอ่ืน ๆ
มาตรการระดบัชาติ

ตามหลักการไม่ควรให้เกิดอุบัติการณ์อันไม่
พึงประสงค์ซ้ำอีก ดังนั้นการรายงานอุบัติการณ์ต่อ
MDA จึงมีแนวทางการปฏบัิติ ดังน้ี

-มาตรการทางกฎหมายและการติดตาม
ผู้ผลิตให้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีความปลอดภัยหรือ
ถอนออกจากทอ้งตลาดเมือ่มีปัญหา

-ออกประกาศคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ
ปฏิบัติให้กับบุคลากรทางการแพทย์

-แจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้องในสมาชิก
สหภาพยุโรป เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการระดับ
ชาติ
เกิดอะไรข้ึนเม่ือมีการรายงานอบัุติการณ์

รายงานอุบัติการณ์ท้ังหมดท่ี MDA ได้รับจะ
เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล โดยผู้รายงานจะไดรั้บหนงัสอื
แจ้งการตอบรับจาก MDA ให้ทราบถึงขั ้นตอน
การดำเนินงาน แล้วรายงานจึงถูกส่งต่อให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือดำเนินการต่อไป รายงานท้ังหมด
ท่ี MDA ได้รับจะถูกสืบสวน วิธีการสืบสวนข้ึนกับ
ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติการณ์

อุบัติการณ์ที่เกิดอาจมีการตายหรือมีผลเสีย
ต่อสุขภาพท่ีรุนแรง (หรือมีแนวโน้มทำให้เกิดข้ึนได้)
จำเป็นต้องมีการสืบสวนเชิงลึกโดยผู้เชี ่ยวชาญ
เฉพาะเคร่ืองมือแพทย์ MDA จะกำหนดให้เป็นหน่วยงาน
สืบสวนซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้ ผู้ผลิต
หรือหน่วยงานตรวจสอบอิสระของ MDA จำเป็นต้อง
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เดินทางไปสอบสวน ณ จุดเกิดเหตุและส่งเคร่ืองมือ
แพทยท่ี์เกีย่วข้องไปตรวจสอบ ผลของการสบืสวน
จะถูกตีพิมพ์ใน MDA Safety advice

อุบัติการณ์ซึ่งมีการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ
ไม่ได้รับบาดเจ็บ และมีแนวโน้มทำให้เกิดอุบัติ-
การณท่ี์ร้ายแรงขึน้ระดบัตำ่ ปกตจิะใหผู้้ผลิตเครือ่ง
มือแพทย์ทำการสืบสวน ซึ่งเรียกว่า AIC Inves-
tigation  MDA จะสืบสวนรายของผูผ้ลิตและติดตาม
การดำเนินงานสอบสวน โดยผลสรุปของผู้ผลิตจะ
เกบ็เปน็ขอ้มูลหรือเพ่ือการพจิารณาตอ่ไป

ทุกระยะของการสืบสวน ข้อมูลท่ีสำคัญจะถูก
ทบทวนเพ่ือประเมินระดับการสืบสวนและพิจารณา
มาตรการท่ีจำเป็นต้องดำเนินการ ระหว่างการทบทวน
จะให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกแนะนำผู้ใช้
เครื ่องมือแพทย์เกี ่ยวกับการเกิดอุบัติการณ์และ
วิธีการใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีถูกต้อง
การเตอืนเก่ียวกับความปลอดภัย

MDA จะออกหนังสือเตือนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ใช้เครื่องมือ
แพทย์ ถึงปัญหาและความเสี ่ยงรวมทั ้งให้คำ
แนะนำเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหา
และความเสีย่ง

MDA ใช้คำว่า “Hazard” สำหรับการสื่อ
สารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริการ
สุขภาพเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความระมัดระวังในการ
ใช้เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเกิดการประสานงาน
กับผู้ผลิต ในกรณีที ่ได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ดังนั ้นนับตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2543 MDA
จึงมีการออกหนังสือเตือนถึงความปลอดภัยชื ่อ
“Device Alert” โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับการ
เผยแพร่คำเตือนในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี

Hazard Notices
- ในกรณีที่มีการตายหรือบาดเจ็บรุนแรง

หรือการตายหรือบาดเจ็บรุนแรงเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรืออยู่ในการดแูลของบคุลากรการแพทย์

- เคร่ืองมือแพทย์มีส่วนเก่ียวข้อง
-จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการทันที เพื่อป้อง

กันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
Device Alert
- ในกรณมีีแนวโนม้ท่ีจะทำใหต้ายหรือบาด

เจ็บรุนแรงซ่ึงเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการใช้
เป็นเวลานาน

- เคร่ืองมือแพทย์น่าจะเก่ียวข้อง
-คาดว่าจะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำทนัที
Safety Notice ใช้เพ่ือเป็นการแนะนำหรือให้

ข้อมูล
-การปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับข้อมูลจะมีการ

ปรับปรุงในเร่ืองความปลอดภยั
-  ความจำเป็นในการเตือนซ้ำเก่ียวกับปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนมานาน
-สนับสนุนหรือติดตามผู้ผลิตเพื่อปรับปรุง

มาตรฐานผลติภัณฑ์
ข้อมูลเหล่านี้จะเผยแพร่ผ่านทาง Website

ของ MDA คือ http : // www.medical-devices.gov.uk
รายงานเหตกุารณ์อันไม่พึงประสงค์

การเปรียบเทียบอุบัติการณ์เหตุการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์ในปี 2544 กับ 2545 พบว่าเพิ่มขึ้น
11 % จากรายงานทัง้หมด 8,756 ฉบับท่ีต้องทำการ
สืบสวนซ่ึงประกอบด้วย

2% เสียชีวิต
8% บาดเจ็บรุนแรง
18% MDA ต้องสืบสวนในเชิงลึก
46% ผู้ผลิตต้องทำการสบืสวนภายใตก้ารดู

แลของ MDA
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รูปท่ี 2 จำนวนการเฝา้ระวัง ปี 1997-2002

20% ไม่ต้องปฏิบัติการทันทีจาก MDA แต่
มีการติดตามเฝา้ระวัง

8% สืบสวนโดยองค์กรอื่นและสรุปโดย
MDA

ผลจากการสืบสวน ทำให้มีการปฏิบัติการ
ดังน้ี

-มีการเผยแพร่คำเตือนเรื่องความปลอดภัย
จำนวน 56 เร่ือง

-มีการแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 42 เร่ือง

-มีการเรียกคืนสินค้า จำนวน 385 รายการ
ภายใต้การกำกับดูแลของ MDA

-จัดทำคำแนะนำความปลอดภัยในการใช้
เคร่ืองมือแพทย์หรือปรับปรุงจำนวน 306 เร่ือง

- ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบและกระบวน
การผลิต จำนวน 1,176 ราย
สถิติปี 2002

แนวโน้มการรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึง
ประสงค์

รูปท่ี 1 แสดงแนวโนม้ในการรายงานอบัุติ-
การณ์อันไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2001
และในปี 2001 มีการเพิ ่มขึ ้นจากปีก่อน 9%
จำนวนรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ของ
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี CE mark เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนของ
จำนวนการใชเ้คร่ืองมือแพทย์

การเพ่ิมข้ึนของจำนวนรายงานอุบัติการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดการกระตุ้นเพ่ือทบทวนกล-
ยุทธ์ให้มีการรายงาน ซึ่งการทบทวนนี้มีการระดม
ความคิดเห็นทั้งจากภายใน ภายนอก หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง  รวมถึงการวเิคราะหค์วามเสีย่ง การให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในการจัดการและสืบ
สวนรายงานอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์และเพิ่ม
การรายงานผา่นทางระบบอเิล็คโทรนคิ

รูปท่ี 1 รายงานอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ ปี 1997-2002

กรณีท่ีจัดให้มีการเฝ้าระวัง (Vigilance cases)
ระบบงานเฝ้าระวังตามกฎหมายเครื่องมือ

แพทย์ระบุให้ผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ต้องรายงานเหตุ
การณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีพบ นับต้ังแต่ปี 2002 MDA
ได้ทบทวนรายงานของผู้ผลิตทั้งหมดที่ได้รับและ
ติดตามเฝ้าระวังทุกรายงานโดยผู้เชี ่ยวชาญด้าน
เคร่ืองมือแพทย์ การเปลีย่นแปลงนีมี้ผลทำใหก้ราฟ
ในปี 2002 อยู่ท่ีจุดเดียวกัน
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แหล่งรายงานอุบัติการณ์ (Incident report sources)
รูปท่ี 3 แสดงถึงแหล่งรายงานอุบัติการณ์ท่ี MDA ได้รับ ถึงแม้รายงานส่วนใหญ่ได้รับจาก NHS แต่

สัดส่วนการรายงานจากผู้ผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่ผลของการบังคับให้ผู้ผลิตรายงานตามกฎหมาย
แต่ยังมีความร่วมมือกันระหว่าง MDA และภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีรายงานจากผู้ผลิต
23% ของรายงานท่ีได้รับเม่ือเทียบกับปี
1998 ซึ่งมีเพียง 13% สัดส่วนการ
รายงานจาก NHS (National Health
Service) ในช่วงเดียวกันลดลงจาก 69%
เป็น 60% แต่จำนวนที ่แท้จริงของ
รายงานอุบัติการณ์ที่ได้รับจาก NHS
เพ่ิมข้ึน 20% ในช่วงห้าปีน้ี

รายงานอุบัติการณ์แบ่งตามกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ (Incident reports by device group)

รูปท่ี  3 แหล่งการรายงานอบัุติการณ์

รูปท่ี  4 การรายงานอบัุติการณโ์ดยแบง่ตามกลุม่เคร่ืองมือแพทย์
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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 ทีไ่ดรั้บการวนิจิฉยัว่าเกดิ invasive
breast cancer ในระหว่างปี 1997 ถึง 1999 และ
เปรียบเทยีบกับกลุ่มควบคมุซ่ึงเปน็หญิงท่ีมีอายุช่วง
เดยีวกนัจำนวน 1,007 คน

ผลการศกึษาพบวา่คา่ odds ratios ของการ
เกิด breast cancer เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ใช้ยา
กบักลุม่ทีใ่ชย้า immediate-release CCBs ยาขบัปสั-
สาวะ thiazide และ potassium-sparing เทา่กบั 1.5
(95% CI 1-2.1), 1.4(1.1-1.8) และ 1.6(1.2-2.1) ตาม
ลำดบั จากผลการศกึษาดงักลา่วผูวิ้จัยจึงสรปุว่าการ
ใช้ยา CCBs, β-adrenoceptor antagonists และ ACE
inhibitors ไม่มีความสัมพันธ์กับความเส่ียงในการเกิด
มะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่
ใช้ยา โดยมีข้อสังเกตุเพ่ิมเติมว่าความเส่ียงของมะเร็ง
เต้านมที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ใช้ยา
อย่างไรก ็ตามผูวิ้จัยเสนอใหมี้การศกึษาเพิม่เตมิเพ่ือ
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 สรปุลงตพิีมพใ์น
Reactions, 22 Nov.2003, No.978 หนา้ 5)

     Isotretinoin : Thrombocytopenia
หญิงอายุ 27 ปีผู้หนึ่งเกิดภาวะ thrombo-

cytopenia ขณะได้รับยา isotretinoin เพื่อรักษาสิว
โดยหญิงคนดังกล่าวได้รับยา isotretinoin 60 mg.
ต่อวัน มาเป็นเวลา 3 เดือนคร่ึง ท้ังน้ีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการปรากฏค่า  platelet count เท่ากับ
44 x 103/mm3 และระดบั AST, ALT เทา่กบั 74 และ
85 U/L ตามลำดบั

ยาท่ีใช้ร่วมได้แก่ paroxetine และก่อนตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร 4 วันผูป้ว่ยใชย้า cefalexin เพือ่
รักษา inflamed epidermal cyst ตดิตอ่กนัมา 10 วัน

อีก 2 วันถัดมา ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติ
การซ้ำ ปรากฏผลดังน้ี platelet count เท่ากับ 39 x 103/
mm3 และระดับ AST, ALT เท่ากับ 105 และ 104 U/L
ตามลำดับ

2 วันต่อมาหลังจากหยุดยา isotretinoin
ผู้ปว่ยเกดิอาการ mild rectal bleeding และตอ่เนือ่ง
กันมาอีก 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหลังหยุดยาดัง
กล่าวการทำงานของตบักลับมาเป็นปกติภายในเวลา
9 วัน แตส่ำหรบั platelet count แมจ้ะเพิม่ขึน้ทนัที
ก็ยังไม่กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมภายในเวลากว่า 2
เดือนก็ตาม
(Moeller KE, Touma SC, Prolonged thrombo-
cytopenia associated with isotretinoin, Annals of
Pharmacotherapy 37 : 1622-1624, No.11, Nov.2003-
USA สรปุลงตพิีมพใ์น Reactions, 22 Nov.2003,
No.978 หนา้ 16)
   Enalapril : Pancreatitis

หญงิอาย ุ54 ป ีเกดิภาวะ pancreatitis หลัง
จากใชย้า enalapril ในการรกัษา mild hypertension
โดยเม่ือให้ยา enalapril ซ้ำผู้ป่วยก็ยังคงเกดิ pancrea-
titis ขึน้อกี

⌫⌦
  ⌦⌫

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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    Rosiglitazone : Unilateral oedema
ชายวัย 51 ปีผู้หน่ึงเกิดอาการบวมทีข่าข้าง

หน่ึง หลังจากไดรั้บยา rosiglitazone เพ่ือใช้รักษาเบา
หวานประเภท 2

ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นเบาหวานมา 7 ปี
ได้รับยาต่าง ๆ  ในการรักษาดังน้ี rosiglitazone 4 mg.
2 คร้ังต่อวัน, insulin glargine, metformin และ glime-
piride หลังจากรักษาด้วยยา rosiglitazone มา 26 เดือน
ผู้ป่วยมีอาการปวดบวมร้อนท่ีขา โดยเฉพาะบวมแข็ง
ใต้เข่าแต่กดไม่เจ็บ อาการบวมยังคงอยู่แม้จะให้ยาขับ
ปัสสาวะ furosemide

หลังจากผู้ป่วยหยุดยา rosiglitazone ได้ 3 วัน
อาการบวมหายไปโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเมื่อผู้
ป่วยลองกลับไปใชย้า rosiglitazone อีกคร้ัง อาการ
บวมปรากฏขึน้ภายในเวลา 5 วัน แต่เม่ือหยุดยาอย่าง
ถาวรปรากฏวา่ไมเ่กิดอาการบวมขึน้อีกเลย
(Bell DSH, Unilateral edema due to a thiazolidine-
dione. Diabetes Care 26:2700, No.9, Sep 2003-USA
สรปุลงตพิีมพใ์น Reactions, 1 Nov.2003, No.975
หนา้ 13)
   Voriconazole interaction

เด็กหญิงวัย 10 ขวบผู้หน่ึงเสียชีวิตจากตบั
วายหลังจากใช้ยา voriconazole ในการรักษาเชื้อ
Candida albicans ท่ี oesophageal ร่วมกับการรักษา
การติดเช้ือ HIV ด้วยยาสูตร HAART ซ่ึงประกอบด้วย
amprenavir 22.5 mg./kg. 2 ครั้งต่อวัน, lopinavir/
ritonavir 10/2.5 mg./kg. 2 คร้ังต่อวัน, didanosine และ
nevirapine

ผู้ป่วยได้รับยาต้านเช้ือ HIV มาเป็นเวลา 7
เดอืน เมือ่เริม่ใชย้า voriconazole ชนดิรบัประทาน
200 mg. 2 คร้ังต่อวัน วันถัดมาระดับเอนไซม์ตับของผู้
ป่วยสูงข้ึนเล็กน้อย   แต่อีก 7 วันหลังจากน้ันพบว่าการ
ทำงานของตบัแย่ลงอย่างรวดเรว็

แพทย์ได้ส่ังหยุดยา voriconazole อย่างไรก็
ตามหลังการใช้ยา voriconazole 2 วันพบว่าความเข้ม
ข้นของยา lopinavir, nevirapine และ amprenavir ใน

หญิงดงักลา่วไดรั้บยา enalapril 10 mg. ต่อ
วันมาเปน็เวลานาน 5 สปัดาห ์ตอ่มาเกดิอาการปวด
ท้องมาก (กระจายไปถึงแผ่นหลัง) คล่ืนไส้และลำไส้
อุดตนั รวมทัง้เกดิ mild epimesogastric tenderness
จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็น
acute pancreatitis โดยมรีะดบั serum amylase และ
lipase เทา่กบั 610 และ 420 U/L ตามลำดบั จากผล
การตรวจ ultrasound ในช่องท้องพบว่า echoge-
nicity ของตบัออ่นสงูขึน้ และจาก CT scan ยืนยนั
ว่าตับอ่อนบวม หลังจากเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล
และหยุดยา enalapril ได้ 8 วัน ภาวะ pancreatitis ดีข้ึน

อีก 2 เดอืนตอ่มา ผู้ปว่ยรายนีก้ลบัไปใชย้า
enalapril 10 mg. ต่อวันอีกครั้งโดยไม่ได้ปรึกษา
แพทย์ จากนั้น 10 วันผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดท้อง
ลำไสอุ้ดตนั อาเจยีน และมไีข ้ผลการตรวจทางหอ้ง
ปฏิบัติการพบว่าระดับของ serum amylase และ
lipase เท่ากับ 1270 และ 3570 U/L ตามลำดับ
ผลการตรวจโดย CT scan พบ intra และ extra-
pancreatitis necrosis และพบ peripancreatic fluid
รวมทั้ง bilateral pleural effusion ในปริมาณมาก
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย antiprotease และ antibac-
terial ซึง่ภาวะ leucocytosis และไขเ้ลก็นอ้ยยังคงมี
ต่อมาอีก 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาการปวดท้อง
หายไปภายในเวลา 3 สัปดาห์และจากผลตรวจทาง
CT scan ในสปัดาหท์ีส่ีพ่บวา่ fluid collection ลดลง
และ pleural effusion ดขีึน้ ผู้ปว่ยออกจากโรงพยา-
บาลไดใ้นวนัที ่38 ของการเขา้รกัษาตวัในโรงพยา-
บาล จากการตรวจตดิตามผลในอกี 4 เดอืนตอ่มาไม่
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 สรปุลงตพิีมพใ์น Reactions,
1 Nov.2003, No.975 หนา้ 7-8)
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เลือดเพ่ิมข้ึนเป็น 10.4, 7.7 และ 10.9 µg/ml ตามลำดับ
เปรียบเทียบกับความเข้มข้นของยาในเลือดเมื่อ 6
เดือนท่ีแล้วได้แก่ 3.9-6, 3.5-8.4 และ 3.5-7.7 µg/ml
ตามลำดับ หลังจากหยุดยา voriconazole ได้ 5 วัน
ปรากฏว่าการทำงานของตับแย่ลงไปอีก ดังน้ันแพทย์
จึงหยุดให้ยา HAART ด้วย อย่างไรก็ตามการทำงาน
ของตับยังคงแย่ลง เกิด hepatic coma และผู้ป่วยเสีย
ชีวิตหลังจากเร่ิมใช้ยา 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 2003-
Netherlands สรุปลงตีพิมพ์ใน Reactions, 22
Nov.2003, No.978 หนา้ 22)

Cyclo-oxygenase (COX)-2 inhibitors :
hepatotoxicity

มีรายงานจำนวน 17 ฉบับจากนิวซีแลนด์
ภายใต้ Intensive Medicine Monitoring Programme
(IMMP) ว่าเกิด hepatotoxicity ท่ีอาจสัมพันธ์กับการ
ใช้ยากลุ่ม selective COX-2 inhibitors โดยรายงาน
จำนวน 3 ฉบับเป็นผู้ป่วยสูงอายุวัย 85, 81 และ 61 ปี
ท่ีเกิดตับอักเสบภายหลังจากได้รับยา rofecoxib นาน
7 วันถึง 3 เดือน ซ่ึงอาการมีต้ังแต่ระดับเอนไซมตั์บ
transaminase เพ่ิมข้ึน ไปจนถึงการเกิด severe choles-

tatic hepatitis นอกจากนีมี้รายงานจำนวน 3 ฉบับท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้ยา celecoxib แต่ความสัมพันธ์ยัง
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
อาการไม่พึงประสงคจ์ำนวน 87 ฉบับท่ีเก่ียวข้องกับ
การใชย้า sibutramine โดยในจำนวนนีม้รีายงาน 3
ฉบับท่ีระบุว่าเกิด serotonin syndrome

ฉบับหน่ึงรายงานว่ามีการใช้ยา sibutramine
ร่วมกับยา fluoxetine อีกฉบับรายงานว่าใช้ร่วมกับยา
sertraline อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าผู้ป่วยเสียชีวิต
แต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสขุแคนาดาช้ีว่าใน the
Canadian product monograph มีข้อห้ามใช้ยา
sibutramine ร่วมกับยาจำพวกท่ีมีผลต่อ serotonergic
activity แต่กลับพบรายงานจำนวน 8 ฉบับจาก 87
ฉบับดังกล่าวท่ีมีการใช้ยา sibutramine ร่วมกับยากลุ่ม
SSRIs หรือยาจำพวก serotonergic drugs อ่ืน ๆ
(WHO Pharmaceuticals Newsletter, No.4, 2003 อ้าง
อิงจาก Canadian Adverse Drug Reaction Newsletter
13:3-4, Jul 2003)
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2546
ศูนย์ติดตามอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิต
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนท้ังส้ิน 7,882 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 3,104 คน (39.38%) เพศหญิง 4,760
คน (60.39%) และไม่ระบุเพศ 18 คน (0.23%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 2,173  คน
(27.57%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-30 ปีขึ้นไป
จำนวน 1,568 คน (19.89%)

จากจำนวนรายงานทัง้หมด 7,882 ฉบับพบ
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 15,352 รายการ จากยาท่ี
สงสัย 8,616 ตัวยา (1 รายงานสามารถมียาท่ีสงสัยและ
อาการอันไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแบ่งตาม
ระดับความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.69
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.88 จะหายเป็น
ปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนน้ีมีกลุ่มยาหลักท่ีพบอาการอันไม่
พึงประสงคม์ากทีส่ดุคอืกลุม่ general antiinfectives
for systemic use จำนวน 4,405 ฉบับ (51.13%)
รองลงมาคือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน
1,247 ฉบับ (14.47%) อันดับสามไดแ้ก่ ยาในกลุ่ม
central nervous system จำนวน 1,072 ฉบับ (12.44%)
มรีายละเอยีดของกลุม่ยาทีส่งสยั ดงันี้

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic
use ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน
4,405 ฉบบัโดยเป็นกลุ่มยา systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  2,911  ฉบับ (66.08%) รองลงมาคือ
กลุ่มยา systemic chemotherapeutics จำนวน 901
ฉบบั (20.45%)

2. กลุม่ยา musculo-skeletal system ไดรั้บ
 รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 1,247 ฉบับ
โดยเป็นกลุ่มยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 1,062 ฉบับ (85.16%)

3. กลุม่ยา central  nervous  system ไดรั้บ
รายงานอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ำนวน 1,072 ฉบับ
โดยเปน็กลุม่ยา analgesics จำนวนมากทีส่ดุเทา่กบั
510 ฉบับ (47.57%) และรองลงมาคือยาในกลุ่ม
antiepileptics เทา่กบั 279 ฉบบั (26.03%)

รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงาน
ท้ังส้ิน  15,352 รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin
and appendages disorders) เป็นอาการอันไม่พึง
ประสงค์ท่ีพบมากท่ีสุดเท่ากับ 7,093 รายการ (46.20%)
รองลงมาคือ อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบ
ทัว่ไปของรา่งกาย (body as a whole general disor-
ders) จำนวน 1,926 รายการ (12.55%) และอนัดบั
สามคอื gastro-intestinal system disorders จำนวน
1,083 รายการ (7.05%)  มรีายละเอยีดดงันี้

1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages  dis-
orders) ได้รับรายงานรวม 7,093 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการที่พบมากที่สุดคือ  pruritus (24.73%), rash
(23.17%)  และ urticaria  (13.06%) ตามลำดับ

⌦
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2. ระบบทัว่ไปของรา่งกาย (body as a whole
general disorders) ไดรั้บรายงานรวม 1,926 รายการ
ในจำนวนนี้อาการที่พบมากที่สุดคือ periorbital
oedema   (19.42%),  oedema face  (15.56%)  และ
fever (10.11%) ตามลำดบั

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  sys-
tem  disorders) ไดรั้บรายงานรวม 1,083 รายการ ใน
จำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ nausea (30.18%),
vomiting (26.14%)  และ dry mouth  (11.97%)  ตามลำดับ

นอกจากนี้มีอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาท่ีรุนแรงซ่ึงผู้ ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ

1. Anaphylactic shock จากการใชย้า peni-
cillin V (phenoxymethylpenicillin),  ampicillin for
injection, penicillin G, cloxacillin, indomethacin,

 ibuprofen, diclofenac, paracetamol, cotrimoxazole
และ amoxycillin

2. Erythema multiforme จากการใช้ยา
sulfamethoxazole + trimethoprim, tetracycline,
penicillin G, penicillin V, diclofenac, phenobarbital

3. Hepatitis จากการใชย้า isoniazid, pyrazi-
namide, rifampicin

4. Stevens johnson syndrome จากการใชย้า
allopurinol, sulfadiazine, sulfamethoxazole +
trimethoprim, cefalexin, amoxycillin, phenytoin,
phenobarbital, carbamazepine, ibuprofen,
tolperisone ofloxacin, stavudine, lamivudine,
nevirapine pyrazinamide, ethambutol, isoniazid,
rifampicin และ theophylline



ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาใหม่
ตามอาการไมพึ่งประสงคท่ี์พบ 25 อันดบัตน้ (1 มกราคม - 30 กันยายน  2546)

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาใหม่
ตามระบบอวยัวะของรา่งกาย (1 มกราคม - 30 กันยายน 2546)
ระบบอวัยวะของร่างกาย

Total

จำนวน
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

15352

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

ร้อยละ
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

100.00

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


