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

เราเดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ
พ.ศ.2546 อีกครั้งด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและหลากหลาย
เช่นเคย  หวังว่าคงถูกใจใครหลายคนที่สนใจเรื่องของ
เคร่ืองมือทางการแพทย์เพราะมีให้อ่านหลายเร่ือง  รวม
ทั้งคุณ ๆ ผู้หญิงที่ชีวิตใกล้ชิดกับเรื่องสวย ๆ งาม ๆ ก็
อย่าพลาดอ่านเรื่องราวของภัยจากเครื่องสำอางตกแต่ง
เล็บท่ีต้องใส่ใจระมัดระวังกัน

ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 อยากเล่าถึง
แผนการดำเนินงานของศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ฟังสักเล็กน้อยว่าจะมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ้าง

ประการแรกคงต้องแจ้งถึงแนวทางขยายขอบเขต
การดำเนินงานในระยะต่อไปว่าศูนย์ฯ จะขยายขอบเขต
งานเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ (adverse events) ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ซึ่งคำจำกัดความจะกว้างกว่าคำว่า อาการไม่พึง
ประสงค์ (adverse drug) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง
แบบฟอร์มการรายงานให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่
ขยายด้วย

อีกประการสำคัญคือโครงการจัดทำ bulletin
online โดยเตรียม website ที่มีเนื้อหาจากวารสารนี้ส่ง
ไปยังตู้ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิคส์ของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจำ ผู้ท่ีสนใจสามารถแจ้ง e-mail account ของ
ท่านมาได้ล่วงหน้าเพื่อบอกรับการเป็นสมาชิก web-
master ของเรากำลังเตรียมงานอยู่อย่างขมักเขม้น ทีเดียว

แจ้งข่าวกันพอสมควร ส่วนรายละเอียด ต่าง ๆ
คงมีนำเสนอให้ได้ทราบกันในฉบับต่อ ๆ  ไป

กองบรรณาธิการ
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ตั้งแตปีงบประมาณ 2541 จนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลา 6 ปีแลวท่ีสำนักงานคณะกรรมการอา-
หารและยาขอความรวมมือจากโรงพยาบาลในการ
รายงานอาการอันไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑวัตถุ
อันตรายที ่ใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข
ซึ่งไดรับความรวมมือเป็นอยางดีจากโรงพยาบาล
หลายแหงทั่วประเทศในการชวยติดตามอาการอัน
ไมพึงประสงคอยางตอเน่ืองและสงขอมูลมาใหเป็น
ระยะ ๆ รวมถึงรานขายยาซึ่งเพิ่งจะเริ่มมีการสง
แบบรายงานไปใหน้ัน กลุมควบคุมวัตถุอันตรายจึง
ขอขอบคุณในความรวมมือมา  ณ  โอกาสน้ีดวย

รายงานท่ีสงเขามาในแตละปีมีเป็นจำนวน
คอนขางมาก แตรายงานที ่มีการกรอกขอมูล
จำเป็นไดอยางครบถวนและนำมาประมวลผลได
โดยเป็นผลิตภัณฑในการดูแลของกระทรวงสาธา-
รณสุขนั้นมีจำนวนเพียงแคครึ ่งซึ ่งจะแสดงราย
ละเอียดในตารางท่ี 1


ทั้งนี้ความผิดพลาดในการรายงานข้อมูล

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ สิ่งหนึ่งที่อาจสร้างความ
สับสนให้กับผู้รายงานก็คือไม่แน่ใจว่าอะไรคือวัตถุ
อันตรายในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในการดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข คือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ท่ีใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข อันได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงท่ีใช้ในบ้านเรือน
2. ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บ/หมัด
3. ผลิตภัณฑ์กำจัดสัตว์แทะ/หนู
4. ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง
5. ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง
6. ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา
7. ผลิตภัณฑ์ดับกล่ิน/ไล่แมลง
8. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว/ผลิตภัณฑ์ซักแห้ง
หรือส่ิงทออ่ืนๆ/ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว

9. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/ฆ่าเช้ือท่ีพ้ืน
ฝาผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ์และวัสดุต่างๆ
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* สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปีงบประมาณ
จำนวนรายงาน

2541 2542 2543 2544 2545 2546-
ปัจจุบัน

รายงานรวม

รายงานสมบูรณ์ท่ีนำข้อมูล
มาสรุปได้

รายงานท่ีไม่สามารถนำข้อมูล
มาสรุปได้

194

128

66

163

103

60

203

69

134

93

43

50

83

34

49

77

28

49
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10. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แก้ไขการอุดตันของท่อ
หรือทางระบายส่ิงปฏิกูล

11. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค หรือกำจัดกล่ิน
ในสระว่ายน้ำ

12. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
13. ผลิตภัณฑ์กาว ท่ีประกอบด้วย alkyl

cyanoacrylate
นอกจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 13 รายการข้างต้น

แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใช้
อันได้แก่  ผลิตภัณฑ์ป้องกันตัว เช่น  สเปรย์ป้องกันตัว
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีปริมาณเมธานอล
เกินกว่า 1 % โดยปริมาตร  ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นท่ีมีเมธา-
นอลรวมถึงการนำเมธานอลไปใช้ราดอาหารหรือ
ผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทาผิวหนัง

ขั้นตอนต่อไปของการทำรายงานให้สม-
บูรณ์ก็คือ การกรอกข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ
ต่อการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วย
ได้แก่ เพศ และอายุ ข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์
ได้แก่ชื ่อของผลิตภัณฑ์ต้นเหตุหรืออย่างน้อย
ประเภทของผล ิตภ ัณฑ ์ เพ ื ่อท ี ่ จะระบ ุได ้ว ่ า
รายงานที ่ส่งมานั ้นมีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายจริง ๆ นอกจากนี้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ก็มี
ความจำเป็นต่อผู้ประมวลผลเช่นกัน เพราะบางคร้ัง
การสูดดมผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดแมลงบางชนิด
อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ

และอื่น ๆ ได้  ซึ่งอาการดังกล่าวหากผู้รายงานไม่
ระบุวิธีการใช้    ผู้ประมวลผลอาจสันนิษฐานผิดไปได้
ว่าผู้ป่วยกินผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไป  เพราะอาการท่ี
เกิดขึ้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน  ถัดจากข้อมูลผู้ป่วย
และผลิตภัณฑ์แล้วที่ขาดไม่ได้คือข้อมูลอาการอัน
ไม่พึงประสงค์นั่นเอง ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญ
ไม่แพ้กับข้อมูลทั้งสองกลุ่มข้างต้น   ซึ่งหากไม่
ระบุอาการไม่พึงประสงค์แล้วคงยากที่จะนำข้อมูล
ส่วนอ่ืน ๆ  ในรายงานไปใช้ประโยชน์ได้  ดังน้ันหาก
เป็นไปได้การกรอกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ก็จะเป็นผลดีต่อการประมวลผลมากย่ิงข้ึน

จากรายงานท่ีกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายได้
รับนั้นหากจะแบ่งตามสาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์
ก็จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ การจงใจใช้เพ่ือฆ่า
ตัวตาย และการใช้ตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์/
การใช้โดยขาดความระมัดระวัง ในที่นี้การใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ก็คือ การใช้ผลิตภัณฑ์
ล้างจานเพื่อล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นฆ่าแมลง
ไม่ได้นำไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีการระบุ
ไว้บนฉลาก ส่วนการใช้โดยขาดความระมัดระวังจะ
หมายถึง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายใน
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เด็ก
หรือสมาชิกในบ้านหยิบไปเล่นหรือหยิบผิดไปใช้
อย่างอ่ืนได้ ซ่ึงได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางท่ี 2
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ปีงบประมาณ
สาเหตุ

2541 2542 2543 2544 2545 2546-
ปัจจุบัน

จงใจใช้เพ่ือฆ่าตัวตาย
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์/
ใช้โดยขาดความระมัดระวัง
รวม

108
20

128

85
18

103

56
13

69

31
12

43

20
14

34

12
11

23
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ข้อมูลจากตารางท่ี 2 จะเห็นว่าเกินคร่ึงของ
รายงานมีสาเหตุจากการจงใจฆ่าตัวตาย ซ่ึงการรายงาน
ส่วนที่เป็นสาเหตุจากการแพ้ผลิตภัณฑ์โดยตรง
มีน้อย แทบจะเรียกได้ว่านำข้อมูลดังกล่าวมาเป็น
ตัวแทนไม่ได้เลย ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเกิด
อาการแพ้ต่าง ๆ  จากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้าน
เรือน เช่น การแพ้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือการแพ้ผลิต-
ภัณฑ์ทาไล่แมลง หรือแม้แต่การแพ้เคร่ืองสำอางเอง
ก็ตาม ด่านแรกที่ผู ้บริโภคนิยมไปก็อาจจะเป็น
ร้านขายยา หรือคลินิกแถวบ้าน ทำให้หลายกรณี
หลุดไปจากการรายงานของโรงพยาบาลได้ และ
อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรายงานเข้ามามี
ปริมาณท่ีไม่มากนัก

ข้อมูลความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดข้ึนจากกรณีท่ีเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์   ส่วนใหญ่พบว่าไม่ร้ายแรง เช่น หากเป็นการ
สัมผัสมักจะเกิดอาการ ผ่ืนแดง คัน ระคายเคือง แต่
ถ้าเป็นการสูดดมก็จะมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
คล่ืนไส้ อาเจียน หายใจขัด ส่วนกรณีท่ีกินผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายเข้าไปซ่ึงมักจะเกิดในเด็กก็จะมีอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียนเสียเป็นส่วนใหญ่

ถ้าจะแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ว ัตถุ
อันตรายเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค
และผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นแล้ว เราสามารถสรุปราย
งานอาการไม่พึงประสงค์แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดัง
ตารางท่ี 3 ข้างล่างน้ี

⌫  ⌫⌫⌫
 ⌦

ปีงบประมาณ
สาเหตุ

2541 2542 2543 2544 2545 2546-
ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่นผลิตภัณฑ์
ลบคำผิด กาว

8
10

-

6
10

1

4
8

-

4
8

-

7
7

-

8
3

-

รวม

37
46

1
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ 2 1 1 - - - 4

จากตารางที่ 3 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด 37 รายการพบผลิตภัณฑ์ท่ีทำให้เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลิต
ภัณฑ์ล้างจาน (9 ราย) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้อง
น้ำและสุขภัณฑ์ (9 ราย) ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (8 ราย)
ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง 3 อันดับแรกได้แก่

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ (25 ราย) ผลิต
ภัณฑ์ทาไล่ยุง (9 ราย) ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง (6 ราย)
โดยผล ิตภ ัณฑ์กำจ ัดแมลงและสัตว ์แทะนี ้ม ี
ความหมายค่อนข้างกว้างเพราะจะรวมผลิตภัณฑ์
กำจัดแมลงและสัตว์แทะ และผลิตภัณฑ์กำจัดหนู
และสัตว์แทะเข้าไว้ด้วยกัน

หลังจากการประมวลผลในแต่ละปี หากพบ
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ว่าผลิตภัณฑ์ใดมีความถี่ในการรายงานอาการไม่
พึงประสงค์สูง จะพิจารณาว่าอาการท่ีเกิดข้ึนมีความ
สัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด ท้ังยังมีการ
สืบค้นความเป็นไปได้ของอาการที่เกิดขึ้น หากพบ
ความเป็นไปได้ก็จะพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริ-
โภคตระหนักถึงความเสี ่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์
น้ัน ๆ   เช่นในปีท่ีผ่านมาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทาไล่แมลง ซ่ึงก่อให้
เกิดอาการ contact dermatitis ได้ โดยการประชาสัม-
พันธ์จะเน้นการทดสอบการแพ้ก่อนใช้ และการไม่
ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่เป็นสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ทั้ง
หลายข้างต้นน้ันล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใกล้ตัวและต้อง

ใช้ในชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้น ซึ่งก็เชื่อว่ามีคน
ใกล้ต ัวเราอีกหลายคนหรือแม้แต่ต ัวเราเองก็
อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้ ดังน้ันการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิต
ภัณฑ์วัตถุอันตราย หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ  จะมี
ส่วนช่วยในการกำหนดมาตรการที่จะสร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณารับข้ึนทะเบียน ความเข้มงวดในการแสดง
ฉลาก หรือการกำหนดคำเตือนที่จำเป็นบนฉลาก
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั ้งแต่ปี
งบประมาณ 2541 จนถึง 1 ธันวาคม 2545
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⌦
 

* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ฉบับน้ีขอเล่ารายละเอียดเพ่ิมเติมจากฉบับ
ท่ีแล้วเก่ียวกับระบบการติดตามอาการอันไม่พึงประ
สงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ของประชาคมยุโรป
ซึ่งจะเป็นเรื่องของแบบรายงานที่ใช้   รูปแบบขั้น
ตอนการรายงานและการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ระบบงานเฝ้าระวัง ตลอดจนหน้าท่ีของผู้ผลิตและ
ภาครัฐท่ีจะต้องดำเนินการหากมีอุบัติการณ์ข้ึน
รูปแบบรายงานเบ้ืองต้น
ข้อมูลท่ีจำเป็นในรายงาน ได้แก่

1. ช่ือผู้ผลิต และช่ือตัวแทนของผู้ผลิตภาย
ในประชาคมยุโรป ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมาย
เลขโทรสาร

2. วันเดือนปีท่ีผู้ผลิตทราบอุบัติการณ์
3. ชนิดของเคร่ืองมือแพทย์ ช่ือการค้า เลข

แคตาลอค โมเดล หมายเลขเคร่ือง เลขท่ีผลิต รุ่นของ
ซอฟท์แวร์

4.หมายเลขของ Notified Body ที่ทำการ
ประเมินเคร่ืองมือ และวันเดือนปีท่ีประเมิน

5. เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรืออุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้องกับอุบัติการณ์ (ถ้าทราบ)

6. รายละเอียดของอุบัติการณ์ รวมถึงวัน
เดือนปีท่ีพบ ช่ือผู้ใช้ และผู้ป่วย

7.สถานที่ของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กับอุบัติการณ์

8.สถานท่ีติดต่อของผู้ใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
เกิดอุบัติการณ์ มีข้อแนะนำว่าควรเป็นบุคลากรการ
แพทย์

9. ข้อคิดเห็นเบ้ืองต้นของผู้ผลิต
10.ข้อเสนอมาตรการและเวลาที่จะดำเนิน

การของผู้ผลิต

 
11. คำให้การว่าผู้ผลิตจะเฝ้าระวังอุบัติการณ์

ท่ีคล้ายคลึงหรืออุบัติการณ์ท่ีเป็นผลกระทบจากการ
รายงาน

12. ช่ือของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ (Compe-
tent Authorities) ท่ีรายงานจัดส่ง วันเดือนปีท่ีส่ง

13.ประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมยุโรปท่ีเคร่ือง
มือแพทย์น้ีจำหน่าย

14.ชื่อและที่อยู่ของผู้แทนจำหน่าย ภายใน
ประชาคมยุโรปท่ีจัดส่งรายงาน

15. ช่ือของหน่วยงานภาครัฐซ่ึงรับรายงาน
การจัดส่งรายงานเบ้ืองต้นอาจจัดส่งทางไป-

รษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามด้วยการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาที่รวดเร็วเท่าที่
จะเป็นไปได้

การรายงานต่อภาครัฐในประเทศที ่เกิด
อุบัติการณ์ จะต้องปฏิบัติดังน้ี

1. กรณีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฝัง
ในร่างกาย (implant) เกิดข้ึนในประเทศใดประเทศ
หน่ึงของสมาชิกประชาคมยุโรป หลักการดังกล่าวน้ี
นำมาปฏิบัติ ผู้ผลิตควรสำเนารายงานแจ้งต่อภาครัฐ
ในประเทศท่ีได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ีด้วย

2. การรายงานอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่อง
มือแพทย์ กลุ่มท่ี 2 หรือ 3 และ in vitro diagnostic
(IVD) ในบัญชี Annex II ของกฎหมาย หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบด้วยตนเอง (self testing)
และเกิดขึ้นในประเทศที่อยู่นอกประชาคมยุโรปซึ่ง
เป็นผลให้เกิดมาตรการแก้ไข ควรจัดทำรายงานต่อ
ภาครัฐในประเทศซ่ึงมี Notified Body รับผิดชอบใน
การออก CE marking ของผลิตภัณฑ์น้ัน

3. รายงานอุบัติการณ์เกี ่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์ กลุ่มท่ี 1 และ IVD ท่ีไม่ได้มีรายช่ือใน Annex
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 II  ของกฎหมายหรือไม่ได้ใช้ทดสอบด้วยตนเองโดยเกิด
ข้ึนในประเทศท่ีอยู่นอกประชาคมยุโรปและเป็นผล
ให้เกิดมาตรการแก้ไข  ควรจัดทำรายงานต่อภาครัฐ
ของทุกประเทศในประชาคมยุโรป โดยผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนที่รับผิดชอบต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดซ่ึงเป็นการแจ้ง (notification) ภายใต้ article 14
ของกฎหมายเครื่องมือแพทย์ หรือ article 10 ของ
กฎหมายน้ำยาตรวจภายนอก (IVD) ตามลำดับ

นอกจากน้ีเพ่ือความเหมาะสม ผู้ผลิตควรแจ้งตัว
แทนท่ีมีอำนาจหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบการจำหน่าย
ในท้องตลาดและผู้ประกอบการอ่ืน  ๆท่ีมีอำนาจในการ
ดำเนินการกับอุบัติการณ์ภายใต้ระบบงานเฝ้าระวังน้ี

เม่ือหน่วยงานภาครัฐได้รับรายงานเบ้ืองต้น
จะต้องส่งแบบตอบรับให้ผู้ส่งรายงานและบันทึก
รายงานโดยจัดแยกข้อมูลดังน้ี

1. วันเดือนปี (ของอุบัติการณ์ที่ได้รับโดย
ผู้ผลิตและท่ีได้รับโดยหน่วยงานภาครัฐ)

2. ผลลัพธ์ของอุบัติการณ์ (ตาย บาดเจ็บ
หรือเกือบเกิดอุบัติการณ์)

3. ผู้ผลิต/โมเดล
4. ชนิดของเคร่ืองมือแพทย์ โดยใช้การจัด

หมวดหมู่ท่ีเหมาะสม
5. การประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐ

เช่น โรงพยาบาล
6. วันเดือนปี ท่ีผู้ผลิตได้มีมาตรการภายหลัง

เกิดอุบัติการณ์
หน่วยงานภาครัฐควรประเมินรายงานและ

แทรกแซงอย่างเหมาะสมโดยประสานงานกับผู้ผลิต
การดำเนินงานภายหลังการจัดทำรายงานเบ้ืองต้น

ผู้ผลิตจะต้องติดตามสืบสวน (investigation)
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐต้องติดตามความคืบหน้า
ของผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐอาจแทรกแซงหรือริเร่ิม
การติดตามอย่างอิสระตามความเหมาะสม ซ่ึงควรจะมี

การปรึกษากับผู้ผลิต มีความเป็นไปได้ว่าการดำเนิน
งานเก่ียวกับอุบัติการณ์อาจสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องทำ
การสืบสวนภายหลังการรายงานเบ้ืองต้น

กรณีที ่มีอุบัติการณ์หลายแห่ง เป็นกลุ่ม
หรือการเรียกคืนท่ีเก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า
หน่ึงแห่ง อาจทำงานร่วมกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน
(Coordinating Competent Authority) ในกรณีเหล่าน้ี

1. อุบัติการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันเกิดข้ึนมากกว่า
1 ประเทศ ภายในประชาคมยุโรป

2. ทำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากประเทศ
มากกว่า 1 ประเทศภายในประชาคมยุโรปไม่ว่าจะ
มีการรายงานอุบัติการณ์หรือไม่

การพิจารณาประสานการทำงานกันระหว่าง
ภาครัฐโดย

1. หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้รับรายงานเบ้ือง
ต้นคร้ังแรกเก่ียวกับชนิดของอุบัติการณ์น้ัน

2. หน่วยงานภาครัฐ ในประเทศซึ่งผู้ผลิต
หรือตัวแทนท่ีมีอำนาจต้ังอยู่

3. หน่วยงานภาครัฐ ในประเทศท่ี Notified
Body ซ่ึงเป็นผู้ให้ CE-marking ต้ังอยู่

โดยปกติไม่ต้องส่งรายงานเบ้ืองต้นให้ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐทราบ นอกจากกรณีที่รายงาน
เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
จึงดำเนินการจัดส่งกระจายข้อมูลระหว่างภาครัฐ
ส่วนกรณีอุบัติการณ์ที่ผิดปกติ รายงานเบื้องต้น
ต้องถูกเผยแพร่โดยท่ีภาครัฐควรแจ้งผู้ผลิตให้ทราบก่อน

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ระบบงานเฝ้าระวัง รายงานที่ผู้ผลิตจัดทำให้ภาค
รัฐของตนควรเก็บเป็นความลับ จะเผยแพร่เฉพาะ
การร้องขอมา
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ Co-ordinating Compe-
tent Authority

1. ติดตามการสอบสวนข้อมูลและประสาน
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การติดต่อกับผู้ผลิตในนามของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน
2. ประเมินความชำนาญของ Notified Body

และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ภายใน
ประชาคมยุโรป

3. พิจารณาร่วมกับผู้ผลิต ในหลักการ ความ
จำเป็นและมาตรการแก้ไขที่ต้องดำเนินการภายใน
ประชาคมยุโรป

4. เผยแพร่รายละเอียดของอุบัติการณ์ซึ่ง
เข้าตามหลักเกณฑ์ต่อหน่วยงานภาครัฐอื่น รวมทั้ง
ยืนยันช่ือประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ การรับและรวบรวมข้อมูลและประสบ-
การณ์จากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ
หน้าท่ีของผู้ผลิตภายหลังการรายงานเบ้ืองต้น

โดยท่ัวไปผู้ผลิตต้องดำเนินการสอบสวนข้อ
มูล ภายหลังการรายงานเบื้องต้น โดยควรแจ้งให้
หน่วยงานภาครัฐทราบตลอดเวลา ถ้าหากผู้ผลิตไม่
สามารถดำเนินการได้ให้รีบแจ้งหน่วยงานภาครัฐทันที
หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐภายหลังการรายงานเบ้ืองต้น

โดยท่ัวไปหน่วยงานภาครัฐติดตามการสอบ
สวนข้อมูลของผู้ผลิต และสามารถแทรกแซงได้ทุก
เม่ือ แต่ควรประสานงานกับผู้ผลิตก่อน

ตัวอย่างการสอบสวนข้อมูลของผู้ผลิต ซึ่ง
อาจต้องติดตาม เช่น

1. ทิศทางและช่วงเวลาการสอบสวน
2. วิธีการท่ีดำเนินการ
3. ความคืบหน้าหรือความเร็วในการสอบสวน
4. ผลหรือผลลัพธ์ท่ีได้เป็นท่ีพอใจ
ข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น

จำนวนเคร่ืองมือแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลาท่ีเคร่ือง
มือแพทย์อยู่ในตลาด รายละเอียดของการออกแบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ผู้เก่ียวข้องได้แก่ Notified Body ท่ีให้การรับ
รอง CE  ผู้ใช้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และองค์กร

อิสระอ่ืน  ๆ    หน่วยงานห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ผู้ผลิตจะต้องทำรายงานสุดท้าย (final report)

เป ็นลายลักษณ์อ ักษรถึงผลการสอบสวนและ
มาตรการใด ๆ  เสนอหน่วยงานภาครัฐ ถ้าหน่วยงานภาค
รัฐเป็นผู้สอบสวนข้อมูลเองก็ต้องแจ้งผลต่อผู้ผลิตด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีผู้ผลิตดำเนินการ เช่น
- ไม่ได้ดำเนินการ
- เพ่ิมการเฝ้าระวังหรือติดตามการใช้เคร่ือง

มือแพทย์
- เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้ผ่านทางเอกสาร

advisory notice
- มาตรการแก้ไขในการผลิตต่อไป
- มาตรการแก้ไขสำหรับการใช้เครื่องมือ

แพทย์และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างผลลัพธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
- ไม่ได้ดำเนินการ
- รวบรวมข้อมูลจากรายงานอิสระอ่ืน ๆ
- ให้คำแนะนำต่อผู้ผลิตเก่ียวกับการแก้ไข

ข้อมูลกำกับเคร่ืองมือแพทย์
- รายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น การ

เรียกคืนผลิตภัณฑ์และมาตรการอ่ืน ๆ
การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลท่ีควรเผยแพร่ระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐและสำเนาให้หน่วยงานกลาง คือ

1. มาตรการแก้ไขท่ีได้ดำเนินการ (รวมถึง
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์)

2. ความเส่ียงร้ายแรงต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยหรือผู้ใช้ ซ่ึงยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการแก้
ไข เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาหรือกำลังรอรายงาน
สุดท้ายของผู้ผลิต โดยเป็นการกระจายข้อมูลในรูป
�Competent Authority Report�

การเผยแพร่ Competent Authority Report
ใช้เฉพาะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกลาง
เท่าน้ัน ไม่ให้เผยแพร่ต่อผู้ใช้หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ
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การกระจายข้อมูลนอกเหนือหน่วยงานภาครัฐ
เนื ่องจากอาจเกิดผลกระทบทั้งด้านบวก

และลบ ดังน้ันข้อมูลต่าง ๆ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากหน่วยงานภาครัฐในข้ันตอนการจัดทำร่าง advi-
sory notifications ซ่ึงต้องได้รับคำปรึกษาจากบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ผลิตเม่ือจำเป็นก่อนท่ีจะทำการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อมูลท้ังหมดแปลและเรียบเรียงจากข้อกฎ-
หมายของประชาคมยุโรป (Guideline on a Medical
Devices Vigilance System) ตาม MEDDEV 2.12-1
rev 4 ซึ่งได้ทบทวนปรับปรุงจากฉบับ MEDDEV
2.12/1 - rev 3 ของเดือน มีนาคม 2541 และประกาศ
ใช้เม่ือเดือนเมษายน 2544

หลังจากทราบข้อมูลระบบการเฝ้าระวังของ
ประชาคมยุโรปแล้ว ก็อาจมีคำถามว่าประเทศอะไรบ้าง
ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้ี  ในปัจจุบันมีประเทศ

สมาชิกอยู่ 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี
เบลเยี ่ยม อิตาลี สเปน กรีซ เดนมาร์ก สวีเดน
ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ไอร์แลนด์
ลักเซมเบอร์ก และออสเตรีย และจะเพิ่มอีก 10
ประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้แก่
ไซปรัส  สาธารณรัฐเชค  เอสโตเนีย  ฮังการี  แลทเวีย
ลิธูเนีย  มอลต้า  โปแลนด์ สโลวัค และสโลเวเนีย
กฎหมายเคร่ืองมือแพทย์ของประชาคมยุโรปมีการบังคับ
ใช้ร่วมกัน  แต่มิได้หมายความว่าแต่ละประเทศสมาชิก
ไม่สามารถมีกฎหมายของตนเอง เพียงแต่กฎหมายท่ี
จะใช้ภายในประเทศต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับ
น้ี ดังน้ัน ฉบับหน้าจะขอนำเสนอองค์กรฯ ของสหราช
อาณาจักรท่ีรับผิดชอบระบบการเฝ้าระวังหรือเรียกว่า
Medical Device Agency (MDA) ว่ามีรูปแบบอย่างไร
โปรดติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ
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* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐ

อเมริกาได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีการกระตุ้น
สมองชนิดฝังอยู่ภายใน  เสียชีวิตหลังจากได้รับการ
รักษาโดยการใช้ความร้อน ผู้ป่วยรายหน่ึงได้รับการ
รักษาโดยใช้ความร้อนหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรม
ปาก ส่วนอีกรายหนึ่งหลังจากการรักษา chronic
scoliosis ผู้ป่วยท้ังสองรายน้ี พบว่ามีการเกิดปฏิกิริยา
ของการใช้ความร้อนสำหรับบำบัดโรคกับเคร่ืองมือ
ท่ีฝังในร่างกาย ทำให้สมองถูกทำลายอย่างรุนแรงใน
บริเวณที่ขั้วสายไฟฟ้าถูกฝังอยู่ภายใน
ชนิดของการใช้ความร้อนสำหรับบำบัดโรค

การบำบัดรักษาโรคโดยใช้ความร้อน
(Diathermy)(2) คือการใช้กระแสไฟฟ้าความถ่ีสูงเพ่ือ
ทำให้เกิดความร้อน   สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดย
การตัดหรือทำลายเนื้อเยื่อ หรือทำให้เกิด coagula-
tion ได้ ความถ่ีไฟฟ้าท่ีใช้จะอยู่ในช่วง 300 KHz ถึง
3 MHz โดยร่างกายผู้ป่วยจะเป็นส่วนหน่ึงของวงจร
ไฟฟ้า ซ่ึงกระแสไฟฟ้าน้ีไม่มีผลกับกล้ามเน้ือ

ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสำหรับ
บำบัดโรค 3 ประเภทซึ่งใช้โดยแพทย์ ทันตแพทย์
นักกายภาพบำบัด ได้แก่ ประเภทที่ใช้ความถี่วิทยุ
(shortwave) microwave และ ultrasound ซ่ึงการใช้
อุปกรณ์ใน 2 ประเภทแรก คือ shortwave  และ
microwave น้ันทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสีย
ชีวิตได้ในผู้ป่วยท่ีมีอุปกรณ์ฝังในท่ีมีสายไฟฟ้า อย่าง
ไรก็ตามเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวจะไม่เกิดกับอุปกรณ์
ที่ใช้บำบัดโรคแบบ ultrasound

  
เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า
ผู้ป่วยที่มีสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะฝังอยู่ในร่างกายทุก
ชนิดมีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บอย่างแรงเม่ือ
สัมผัสกับการบำบัดรักษาด้วยความร้อนโดยใช้ short
wave และ microwave ซ่ึงการค้นพบน้ียังรวมไปถึง
อุปกรณ์ฝังในท่ียังไม่ได้ทำงานและสายไฟไม่ได้ต่อ
เข้ากับระบบของเครื่องฝังในนั้นด้วย ปฏิกิริยาของ
พลังงานความร้อนจากการบำบัดรักษากับสายไฟที่
ฝังในเป็นสาเหตุทำให้เกิดความร้อนอย่างมากในเน้ือ
เย่ือบริเวณรอบ ๆ  ข้ัวสายไฟฟ้า แต่การทดสอบซ่ึงยัง
มีไม่เพียงพอได้ทำการตรวจสอบว่าจะมีระยะท่ีปลอด
ภัยหรือไม่ระหว่างอุปกรณ์การบำบัดด้วยความร้อน
และอุปกรณ์ฝังในที่อาจจะยอมให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยวิธีการใช้ความร้อนโดยปราศจากความเส่ียง
จากการได้รับบาดเจ็บ
ข้อแนะนำ

การบำบัดรักษาโดยใช้ความร้อนแบบ short
wave หรือ microwave ไม่ควรนำมาใช้กับผู้ป่วยท่ีมี
สายไฟโลหะแบบฝังในหรือระบบฝังในอ่ืน ๆ  ท่ีอาจ
มีสายไฟอยู่ วิธีการรักษาท้ังแบบใช้ความร้อนและไม่ใช้
ความร้อนทำให้เกิดความเส่ียงต่อการทำลายเน้ือเย่ือได้

แพทย์ที่ผ่าตัดฝังอุปกรณ์หรือติดตามผู้ป่วย
ท่ีมีสายไฟฟ้าหรือระบบฝังในพร้อมสายไฟฟ้า  ควรให้
คำแนะนำดังน้ี

! จะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยได้ทราบว่าการบำ-
บัดรักษาโดยใช้ความร้อน (diathermy) คืออะไรและ
เน้นให้ทราบว่าเขาไม่ควรได้รับการรักษาโดยใช้
ความร้อนแบบ shortwave หรือ microwave
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สำหรับบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่
ต้องใช้การบำบัดโดยความร้อน (ชนิด shortwave
หรือ microwave) ในการทำงาน

! จะต้องสอบถามผู้ป่วยให้แน่ใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ฝังในท่ีเป็นไปได้ ก่อนท่ีจะตัดสินใจทำการ
บำบัดรักษาโดยความร้อน ชนิด shortwave หรือ
microwave หากผู้ป่วยมีสายไฟฟ้าฝังในหรืออุปกรณ์
ฝังในท่ีมีสายไฟฟ้าร่วมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ฝังใน
ดังกล่าวปิดเคร่ืองอยู่ ไม่ควรนำการบำบัดรักษาโดย
ความร้อนมาใช้   ตัวอย่างอุปกรณ์ฝังในท่ีอาจมีสายไฟ
ฟ้า เช่น cardiac pacemaker/defibrillators, cochlear
implant, bone growth stimulator, deep brain stimula-
tor, spinal cord stimulator

! จะต้องไม่ใช้การบำบัดโดยความร้อนแบบ
shortwave หรือ microwave กับผู้ป่วยท่ีมีประวัติการ
ใช้อุปกรณ์ฝังในร่างกายในอดีต เว้นเสียแต่จะต้อง
มั่นใจอย่างมากว่าอุปกรณ์ฝังในและสายไฟฟ้าทั้ง
หลายในร่างกายได้ถูกนำออกมาหมดแล้ว (โดยทั่ว
ไปสายไฟฟ้ามักถูกปล่อยไว้ภายในร่างกายหลังจาก
ตัวเคร่ืองได้ถูกนำออกมา)

เอกสารอ้างอิง
1. US-FDA Med-Watch : http://www.fda.gov/medwatch/
2. Aigner N, Fialko C, Fritz A, Winks O, Zoch G. Complications in
the use of diathermy. Burns 1997; 23: 264
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* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับข้อมูลความ
ปลอดภัยและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ผ่านโปรแกรม Med-
Watch  ต้ังแต่ เดือนมกราคม - มิถุนายน  2546  ซ่ึงมี
รายงานท่ีน่าสนใจ 2  เร่ือง  คือ

1. Intergel  Adhesion Prevention Solution
( 04/16/2003)

2. Espirit Ventilator Model V1000  ( 07/
03/2003)
INTERGEL Adhesion Prevention Solution

เมื ่อวันที่ 16  เมษายน  2546   บริษัท
GYNECARE  Worldwide  ซ่ึงเป็นสาขาของบริษัท
Ethicon, Inc.  เมือง Somerville,  New Jersey  ไดแจง
องคการอาหารและยา  สหรัฐอเมริกาวาประสงคจะ
ถอนผลิตภัณฑ "GYNECARE INTERGEL
Adhesion Prevention Solution" ออกจากทองตลาด
ทั่วโลกโดยสมัครใจและเตือนลูกคาใหหยุดใช
ผลิตภัณฑดังกลาวทันที ซึ่งผลิตภัณฑนี้มีการวาง
จำหนายในประเทศตาง ๆ ไดแก ออสเตรีย แคนาดา
อียิปต อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด
อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุ่น คูเวต เนเธอรแลนด โปรตุเกส
สิงคโปร ซาอุดิอารเบีย สกอตแลนด แอฟริกาใต
สเปน  สวีเดน  สวิสเซอรแลนด  และ สหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑนี้มีขอบงใชในการศัลยกรรม
สูตินรีเวชแบบ conservative ที่ตองเปิดบาดแผล
ซึ่งตองใช้รวมกับเทคนิคการผาตัดที่ดีเพื่อลดการ
ติดกันหลังผาตัด แตจากการประเมินขอมูลหลังออก
สูทองตลาดท่ีบริษัท ฯ ไดรับ พบว่ามีการนำไปใชผิด


จากวัตถุประสงคซ่ึงรวมถึงการทำ Laparoscopy และ
การผาตัดท่ีเป็น non-conservative อาทิเชน hyster-
ectomy

ในรายงานขอมูลหลังออกสู ทองตลาด
ยังรวมถึงความเจ็บปวดหลังการผาตัดเกิดขึ้นชา
และการทำศัลยกรรมซ้ำใหมอีกหลายครั้ง  ตาม
ดวยการเร่ิมอาการเจ็บปวด  ปฏิกิริยาของสารแปลก
ปลอมที ่ไมติดเชื ้อและการติดกันของเนื ้อเย ื ่อ
นอกจากนี้ผูป่วยบางรายยังตรวจพบสารที่เหลืออยู
ระหวางการทำศัลยกรรมซ้ำ  ความเจ็บปวดหลังผาตัด
สามารถนำไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
และแพทยควรตระหนักถึงจ ุดนี ้ในการรักษา
ผูป่วยในชวงหลังการผาตัด  อยางไรก็ตามบริษัท ฯ
ประสงคที่จะถอนผลิตภัณฑนี้ออกจากทองตลาด
เพ่ือทำการสำรวจ/ประเมินบทความวิชาการเทคนิค
การทำศัลยกรรม และอาการอ่ืนท่ีเก่ียวกับเหตุการณ
หลังออกสูทองตลาดจากวันที่ผลิตภัณฑเริ่มออก
จำหน่ายในปี 1998 ถึงกุมภาพันธ 2003 อย่างไรก็ตาม
อัตราการรองเรียนจากท่ัวโลกยังอยูในระดับต่ำ
Espirit Ventilator Model V1000

วันที่เริ่มเรียกคืนคือ  8  มิถุนายน  2001
ผลิตภัณฑน้ีเป็นเคร่ืองชวยหายใจควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอรใชพลังงานไฟฟ้า  เพื ่อชวยหายใจ
สำหรับผูป่วยเด็กและผูใหญที่มีความทุกขทรมาน
จากระบบการหายใจ

บริษัทที่เรียกคืนผลิตภัณฑดังกลาว คือ
Respironics California, Inc.  เลขท่ี  2271  Cosmos
Ct.  Carlsbad, California  92009

เหตุผลท่ีตองเรียกคืนสินคา   เน่ืองจากวัสดุ
ท่ีใชทำล้ินตรวจสอบ 3  ช้ินในผลิตภัณฑน้ีมีแนวโนม
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ท่ีจะเส่ือมสภาพกอนกำหนดและการจัดวางในเคร่ือง
สามารถนำไปสูปัญหาดังกล่าวได  มีผูป่วย 2 ราย
ท่ีไดรับบาดเจ็บจากความบกพรองบางสวนหรือท้ัง
หมดตอการทำงานของระบบหายใจ

ขอวิจารณของ USFDA  ต่อผลิตภัณฑนี้
คือมีความเป็นไปไดอยางสมเหตุผลที่การใชผลิต
 ภัณฑจะกอใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพอยางรุนแรง
รวมถึงการเสียชีวิต

สำหรับประเทศไทยจากการตรวจสอบใน
ฐานขอมูลเคร่ืองมือแพทย  สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพบวามีผูนำเขาเคร่ืองมือแพทย Espirit
Ventilator Model V1000   จำนวน 1 ราย  ตามหนังสือ
รับรองประกอบการนำเขาเลขที่  USA  4500304
และ  USA  4600022    ซ่ึงขณะน้ีกองควบคุมเคร่ืองมือ
แพทยกำลังประสานงานกับผูนำเขาดังกลาวใหราย
งานความคืบหนาในการดำเนินการเพื่อเรียกคืน
เคร่ืองมือแพทยน้ีในประเทศไทยต่อไป
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สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยล่าสุด
จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2546 ตามรายงานของสำ-
นักระบาดวิทยาพบว่า มีรายงานจำนวนผู้ติดเช้ือท่ีมี
อาการและผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งสิ้น 298,528 ราย
จำแนกเป็นผู้ติดเช้ือท่ีมีอาการ 80,539 ราย ผู้ป่วยเอดส์
217,989 ราย ในจำนวนน้ีเสียชีวิตแล้วจำนวน 68,327
ราย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 แนวโน้มอัตราป่วยของผู้ป่วย
โรคเอดส์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  พบว่าในปี พ.ศ.2541 สูงสุด
ถึง 44 คนต่อประชากรแสนคน แต่แนวโน้มของ
อัตราป่วยเริ่มลดลงในปีถัดไป (พ.ศ.2542) จนถึง
ปัจจุบันน้ี 43, 37, 28, และ 2 คนต่อประชากรแสนคน
ตามลำดับ และเม่ือพิจารณาตามโครงสร้างอายุพบว่า
ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ กลุ่มอายุ 15-
44 ปี สูงสุดถึงร้อยละ 87.03 และผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่ม
อายุ 15-49 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ร้อยละ 67.90 ซ่ึงตรงข้ามกับกลุ่มอายุ 10-19 ปี ส่วน
ใหญ่พบว่าอัตราผู้ป่วยเอดส์ในเพศหญิงสูงกว่าเพศ
ชายร้อยละ 0.53 โดยสาเหตุการติดเช้ือเน่ืองจากการ
มีเพศสัมพันธ์สูงสุด ร้อยละ 83.69 ยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น ร้อยละ 4.74 ติดเช้ือจากมารดา ร้อยละ 4.35
รับเลือด ร้อยละ 0.03 อ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.02 และไม่ทราบ
ปัจจัยเส่ียง ร้อยละ 7.17 ตามลำดับ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการ
ประชาสัมพันธ์รวมท้ังหาแนวทางในการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคเอดส์ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม
เอดส์ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความเช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองของประเทศ และในการวิเคราะห์เบ้ืองต้น
พบว่าถ้าเพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากเพศ-

 

สัมพันธ์ระหว่างชายหญิง การป้องกันการติดเช้ือเอดส์
ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดท่ีใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การป้อง
กันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกด้วยการให้ยาต้านไวรัส
ควบคู่ไปกับการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยระหว่าง
สามีและภรรยาท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงติดเช้ือเอดส์ รวมท้ัง
เพิ่มกิจกรรมในด้านการให้คำปรึกษาและการตรวจ
เลือดเพ่ือหาการติดเช้ือโดยสมัครใจ คาดว่าในปี พ.ศ.
2549 จะสามารถลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ลงเหลือ
9,400 ราย1

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรการหนึ่งที่จะช่วย
ลดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ได้ คือ การเจาะ
เลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือ
เอ ชไอวีโดยมีแนวทางการตรวจ ดังน้ี

1. การตรวจหาแอนติบอด้ีท่ีเกิดข้ึนหลังจาก
การติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมักใช้ในการตรวจหาการติด
เช้ือเอชไอวีในผู้ป่วยท่ัวไปและการตรวจเลือดบริจาค

2. การตรวจหาแอนติเจนซึ่งเป็นโปรตีน
จำเพาะของไวรัสท่ีเป็นส่วนแกนกลางของเช้ือเอชไอวี-
1 ท่ีเรียกว่า p-24 ซ่ึงสามารถตรวจพบได้ในระยะแรก
ของการติดเช้ือ วิธีน้ีจะใช้ในผู้ติดเช้ือเอชไอวีเร่ิมต้น
ท่ียังตรวจไม่พบแอนติบอด้ี  ใช้ในการตรวจเด็กแรก
เกิดท่ีเกิดจากมารดาท่ีติดเช้ือเอชไอวี และการตรวจ
เลือดบริจาค

3. การตรวจหายีนส์ของเช้ือเฮชไอวี วิธีน้ีใช้
ในการตรวจเด็กแรกเกิดจากมารดาท่ีติดเช้ือเอชไอวี

อย่างไรก็ตามการตรวจเลือดเพ่ือหาการติด
เชื้อเอชไอวีหรือการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือดที่
รับบริจาคมีโอกาสเกิดความเส่ียงในการแพร่กระจาย
ของโรคได้หากผลการตรวจน้ันไม่ถูกต้อง ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจาก
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1. ทำการตรวจต ัวอย ่างเล ือดในช่วง
Window period **

2. ความหลากหลายสายพันธ์ุของเช้ือไวรัส
(Viral variants)

3. ความผิดพลาดขณะทำการตรวจตัวอย่าง
เลือด (Testing errors)

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวีให้สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้เร็วกว่าวิธี
การตรวจหาแอนติบอดี้และแอนติเจนเพื่อลดระยะ
window period ซึ่งทำได้โดยการตรวจหายีนส์ของ
เช้ือด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า NAT

NAT (Nucleic acid technique) คือวิธีการใน
การตรวจสอบโดยตรงท่ียีนส์ของไวรัส โดยวิธี NAT
จะเป็นวิธีตรวจจับยีนส์ของเช้ือไวรัสโดยไม่ต้องรอ
ให้ร่างกายสร้างแอนติบอด้ีข้ึนมา ดังน้ันเม่ือนำ NAT
มาใช้ในการตรวจกรองเชื้อ จึงทำให้สามารถลด
window period ให้ส้ันลงได้

ปัจจุบันการตรวจด้วยวิธี NAT สามารถนำ
มาใช้สำหรับ

1. การตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ในการตรวจหา
การติดเช้ือเอชไอวีในเลือด และการตรวจกรองเลือด
ที่รับบริจาค โดยทำ pooled serum ซึ่งเมื่อ pooled
serum ตรวจพบผลบวก จะต้องดำเนินการตรวจหา
อีก 1 หรือ 2 รอบต่อไป เพื่อหาว่าตัวอย่างใดที่มี
ผลบวก

2. การตรวจในเชิงปริมาณ ใช้สำหรับตรวจ
หาเช้ือเอชไอวี เพ่ือใช้ในการติดตามการดำเนินโรค
ของผู้ติดเช้ือไวรัสเอชไอวีท่ีได้รับการรักษาด้วยยา

3. การตรวจทางพันธุกรรม ใช้สำหรับตรวจ
หาสายพันธ์ุของเช้ือเอชไอวี โดยหลักการของ NAT
จะมี 3 วิธีการดังน้ี คือ

1.By target amplification เป็นการเพ่ิม
จำนวน nucleic acid ในตัวอย่างแล้วตรวจวัดหา DNA
หรือ RNA

2.By amplification signal เป็นการใช้
ตัวจับ (probe) จับท่ี target และมีการขยายสัญญาณ
เพ่ือตรวจหาเช้ือ

3.By hybridization เป็นการใช้ตัวจับ
(probe) ไปจับกับ target เพ่ือตรวจหาเช้ือ

ถึงแม้ว่าวิธีการ NAT จะเป็นวิธีการท่ีดี หาก
มีการนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือตรวจกรอง
เลือดที่ได้รับบริจาคแต่ค่าใช้จ่ายในการตรวจยังมี
ราคาสูงมาก และมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การ
เกิดผลบวกปลอมหรือผลลบปลอม เนื่องมาจาก
การปนเป้ือนระหว่างการเตรียมตัวอย่าง ปัญหาของ
น้ำยาท่ีใช้ ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเน่ืองจาก
เป็นวิธีการท่ีต้องใช้ความชำนาญในการทดสอบ รวม
ทั้งปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ ดังนั้นจึงยังควรต้องมี
การศึกษาต่อไปถึงความคุ้มประโยชน์การใช้วิธี
NAT นี้ในการตรวจเลือดเพื่อลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเช้ือเอชไอวี2

การป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์
โดยการตรวจเลือดเพื ่อหาการติดเชื ้อเอชไอวีนี ้
จำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และ
การใช้ชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคุณภาพมาตร
ฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 18)
พ.ศ.2538 เร่ือง ชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวี ได้มีการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวีเพ่ือวินิจฉัยโรค ชนิดตรวจกรอง ต้องมีความ
ไวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 และความจำเพาะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98.0 โดยชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีนี้
จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก่อนนำออกจำหน่าย จึงสามารถม่ันใจ
ได้ว่าชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีจำหน่ายในท้อง
ตลาดขณะน้ีประมาณ 32 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามชุดตรวจการติด
เช้ือเอชไอวีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วมาก
ทำให้ประกาศฯ ฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมชุด
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ตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีได้ครบถ้วน
ดังน้ันในขณะน้ีจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะมีการควบคุมกำกับดูแลชุดตรวจการติดเช้ือ
เอชไอวีก่อนและหลังออกสู่ตลาดแล้ว ยังมีระบบราย
งานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์
ซึ่งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้บริโภค/ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งข้อมูลให้กับกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์
โดยตรง หรือท่ีศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลรายงาน
ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้
รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของชุดตรวจการติด
เช้ือเอชไอวี โดยประเภทของรายงาน (report type)
ท่ีได้รับเป็นการบาดเจ็บรุนแรง (serious injury) ซ่ึง
เกิดในขณะท่ีกำลังตรวจตัวอย่างเลือดแล้วเกิดอุบัติ-
เหตุทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับตัวอย่างเลือดท่ียังไม่
ทราบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ หรือรายงาน
ประเภทความบกพร ่องของเคร ื ่องม ือแพทย ์
(malfunction) เช่นมีรายงานว่าในการตรวจตัวอย่าง
พบว่ามีค่าตัวควบคุมผลลบสูง ค่านี้จะมีผลต่อการ
คำนวณค่าเกณฑ์ตัดสินว่าตัวอย่างที่ตรวจนั้นมีผล
บวกหรือผลลบ ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในการใช้
ปิเปตเพ่ือเจือจางตัวอย่างเลือดหรือตัวควบคุมผลลบ
เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำตามวิธีการท่ีระบุไว้ใน

เอกสารอ้างอิง
1. วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. Nucleic Acid Technique Screening มีความเป็นไปได้เพียงไร.
พญ.ศรีวิไล  ตันประเสริฐ.วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการ
โลหิต ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2544 หน้า 173-177.
3. Medical Device Reporting (MDR) Database. Center for Devices
and Radiological Health. U.S. Food and Drug Administration.

 เอกสารคำแนะนำ หรือมีรายงานน้ำยาท่ีใช้มีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน โดยพบว่าการตรวจตัวอย่างให้ผล
การตรวจท่ีไม่ถูกต้อง เป็นต้น3 ซ่ึงข้อมูลจากรายงาน
เหล่าน้ีสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการควบคุมคุณ
ภาพของชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวีได้ ดังน้ันถึงแม้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีระบบรับ
ข้อมูลรายงานฯ แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ชุดตรวจการติด
เช้ือเอชไอวีแต่อย่างใด จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้
ท่ีเก่ียวข้อง หากพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ชุดตรวจการติดเช้ือเอชไอวี ดังเช่นตัวอย่างท่ีกล่าวมา
ข้างต้น หรืออ่ืน ๆ  ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติ
งานหรือผู้ป่วยขอให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ซ่ึงจะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขและ
พัฒนาการควบคุมชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อ
ลดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในประเทศไทย
ต่อไป
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* กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง สำนักควบคุมเคร่ืองสำอางและวัตถุอันตราย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เม่ือเดือนพฤษภาคม  2546   Health Canada
เตือนประชาชนวาเคร่ืองสำอางสำหรับเล็บท่ีมีสวนผสม
ของ Methyl methacrylate ( MMA)  ไมปลอดภัย
เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสามารถยึดติดไดแนนมาก (เม่ือ
ใชติดเล็บปลอม) เพราะอาจทำใหเล็บจริงฉีกขาดหรือ
กอใหเกิดอันตรายถึงข้ันสูญเสียเล็บอยางถาวร  นอก
จากน้ัน MMA ยังอาจกอใหเกิดการแพ เชน ผ่ืนแดง  (red
skin rashes)  ผ่ืนสัมผัส (contact dermatitis)  คัน ( itching )
ผิวแตก ( small oozing blisters in the affected area)
และสามารถกอใหเกิดการระคายเคืองในจมูกและลำคอ
(irritation to the nose and throat) รวมท้ังอาจทำใหปวด
ศีรษะ(headache)ไดดวย ขณะนี้ Health Canada
จึงไมอนุญาตใหจำหนายเคร่ืองสำอางท่ีมีสวนผสมของ
MMA ในประเทศแคนาดา

ผลิตภัณฑเล็บปลอมสำหรับตอเล็บใหยาว
ข้ึนน้ันจะใช MMA ผสมกับ acrylic powder  เพ่ือยึดติด
เล็บปลอมกับปลายเล็บจริง (ท่ีถูกขัดใหบางลงและผิว
ไมเรียบ)  จะสังเกตไดงาย ๆ วาผลิตภัณฑท่ีมี  MMA
ผสมอยู จะมีกล่ินของสารเคมีท่ีคอนขางรุนแรง (pungent
chemical odour ) ซ่ึงจะทำใหวิงเวียนหรือปวดศีรษะ
(dizziness or lightheadedness) ได ผลิตภัณฑเหลาน้ีมัก
จะราคาถูกและไมแสดงฉลากท่ีภาชนะบรรจุ

ในขณะเดียวกัน Health Canada ไดแจงตอ
ผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองสำอางวาสาร Methyl
methacrylate (monomer)  (ไมรวมถึง Methyl
methacrylate crosspolymer) จัดเป็นสารหามใชใน
ผลิตภัณฑสำหรับเล็บ (manicure products)
หากผลิตภัณฑใดมีสารน้ีเป็นสวนผสมและยังตองการ
วางขายในประเทศแคนาดาก็จะตองเปล่ียนไปใชสาร

  

ชนิดอื่นซึ่งปลอดภัยกวาแทน  เชน  methacrylate
polymers  ชนิดอ่ืน ๆ   ไดแก  Ethyl methacrylate (EMA)
เป็นตน

ในสหรัฐอเมริกามีการใช Methyl methacry-
late เป็นสวนผสมในผลิตภัณฑเล็บปลอมมานานแลว
และ  U.S. Food and Drug Administration   ไดรับรายงาน
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑประเภทน้ี
เชน   การทำลายและเปล่ียนรูปลักษณะของเล็บ  (damage
and deformity of fingernails)  และทำใหเกิดผ่ืนสัมผัส
(contact dermatitis)   ปัจจุบันสารน้ีไมเป็นท่ีนิยมใชกัน
แลว โดยมีการใชสารอ่ืนทดแทน เชน Ethyl  methacrylate
อยางไรก็ตาม John Bailey, Ph.D., acting director of
FDA's Office of Cosmetic and Colors  ใหความ
เห็นวาขณะน้ียังไมมีการศึกษาอยางสมบูรณเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของการใชสาร Ethyl methacrylate
สารน้ีอาจกอใหเกิดอันตรายเชนเดียวกับ Methyl metha-
crylate (monomer) ก็ได ดังน้ันจึงแนะนำใหติดเล็บ
ปลอมโดยชางผูชำนาญ (trained nail technicians)
ภายใตหลักการที่ใหสารเคมีที่ทำหนาที่ยึดติดเล็บ
ปลอมกับเล็บจริงสัมผัสกับผิวหนังนอยที ่ส ุด
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณที่สาร
เคมีสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงรวมท้ังผิวหนังบริเวณ
อ่ืน  ๆท่ีเล็บมีโอกาสสัมผัสได  เชน  ใบหนา  เปลือกตา
หรือลำคอ  เป็นตน

ขณะนี้มีการรองเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับ
อาการอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑสำหรับเล็บ
(fingernail extender) ที่มีสวนผสมของ  Methyl
methacrylate (monomer)  ดังน้ันการระดมสมองในเร่ืองน้ี
ของ medical experts in the field of dermatology
U.S. FDA (through court proceedings) จึงสรุปวา
liquid Methyl methacrylate   เป็นสารท่ีมีพิษไมควร
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ใชเป็นสวนผสมในผลิตภัณฑสำหรับเล็บ  ผูประกอบ
ธุรกิจตองถอนผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ 100 percent
liquid Methyl methacrylate (monomer)  ออกจากตลาด
แตยังไมมีขอกำหนดเฉพาะ (specific regulation) ในระดับ
Federal level  ท่ีหามใชสาร MMA ในเคร่ืองสำอาง
สำหรับเล็บ แตในหลาย  ๆมลรัฐ   อาทิเชน  Kentucky ,
Maryland, Ohio, California  และ Texas   หามใช  MMA
ในผลิตภัณฑสำหรับเล็บแลว

สำหรับขอกำหนดของสหภาพยุโรป ตาม
Directive  76/768/EEC  มิไดกำหนดให Methyl metha-
crylate (monomer) อยูในรายการสารหามใชใน
เคร่ืองสำอาง

ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเคร่ือง
สำอาง พ.ศ. 2535    มิไดกำหนดใหสาร  Methyl  metha-
crylate ( monomer)  เป็นสารหามใช   สารควบคุมพิเศษ
หรือสารควบคุมและจากการสืบคนขอมูลจากฐาน
ขอมูลดานเคร่ืองสำอางของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ปรากฏวาขณะน้ีไมพบตำรับเคร่ืองสำอาง
ที่มีสวนผสมของ Methyl methacrylate monomer
พบแตตำรับเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของ Methyl
methacrylate crosspolymer     จำนวน   90  ตำรับ
(เคร่ืองสำอางควบคุมและเคร่ืองสำอางท่ัวไปท่ีนำเขาฯ)
อยูในกลุมเคร่ืองสำอางหลายประเภท เชน mascara
eyeshadow, day cream,  brush on  และ  lipstick  เป็นตน

ปัจจุบันผูคนจำนวนมากนิยมใชผลิตภัณฑตก
แตงเล็บเพ่ือความสวยงาม   แตในขณะเดียวกันก็มีความ
เส่ียงตออันตรายตามมา ต้ังแตการติดเช้ือ (infections)
การแพ (allergic reaction) อีกท้ังสารซ่ึงเป็นสวนผสม
ในผลิตภัณฑเหลาน้ี หากรับประทานเขาไปจะเป็นพิษ
รายแรง (if  ingested, are  poisonous)    รวมท้ังสารบางชนิด
เป็นสารติดไฟ (flammable)   ในขณะท่ีบางคนมอบความ
ไววางใจให้กับชางผูชำนาญในรานเสริมสวย  ซ่ึงไมอาจ
รับประกันความปลอดภัยได เพราะผลิตภัณฑ์ที่ทาง
ร้านซื้อมาให้บริการกับลูกค้าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่วาง
ขายท่ัวไป  แต่จะเพ่ิมความเส่ียงจากการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค (risk for disease transmission) เน่ืองจาก

สุขลักษณะของสถานท่ี ความสะอาดของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ซ่ึงมีการให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก

ขณะนี้การใหบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ
สำหรับเล็บมีมากมาย ไมเฉพาะแตการตัดแตงหรือ
ทาสีเล็บเทานั้น ปัจจุบันมีการวาดภาพลงบนเล็บ
(paint) และการติดเล็บปลอม (artificial nails) ดวย
ซ่ึงพบปัญหาตามมาเชนกัน   ท่ีพบบอย คือ การติดเช้ือ
จากแบคทีเรีย  เช้ือรา  และไวรัส

มีขอมูลวาผูที ่ติดเล็บปลอมอาจเกิดการ
ติดเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราได ไมวาจะติดเล็บปลอม
ดวยตนเองหรือใหชางติดให   เน่ืองจากการกระแทก
แมเพียงเล็กนอยจะทำใหเล็บปลอมเผยอออกจาก
เล็บจริงเกิดเป็นรอยแยกเล็ก ๆ ซึ่งเชื้อโรค และสิ่ง
สกปรกจะแทรกเขาไปได  หากมีการเติมกาว (เพ่ือยึด
ติดใหแนน) โดยมิไดทำความสะอาดใหดีเสียกอน
(เชน เช็ดดวยแอลกอฮอล)  เช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือรา
จะเจริญเติบโตในรอยแยกน้ันและแพรกระจายเขาสู
เล็บจริงตอไปหรือแมแตเมื่อเล็บจริงยาวออกตาม
ปกติ ก็จะเกิดรอยแยกระหวางเล็บปลอมและเล็บจริง
ซ่ึงเป็นสาเหตุของการติดเช้ือท่ีเล็บไดเชนกัน   รวมท้ัง
การตัดและตกแตงหนังขาง ๆ  เล็บ หากตัดลึกเกินไป
ก็จะเป็นชองทางของการติดเช้ือบริเวณเล็บได

การติดเช้ือท่ีเล็บมักมีอาการเจ็บปวด (pain)
แดง (redness) คัน (itching) ท่ีเล็บหรือบริเวณรอบ ๆ
เล็บ สีของเล็บที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือ
สีเขียวหรือสีเขียวอมดำ เป็นสัญญาณของการติดเช้ือ
กลุม Pseudomonas (Pseudomonas bacterial infection)
แตถาเล็บเปล่ียนสีเป็นสีเขียวอมน้ำเงินแสดงถึงการ
ติดเชื้อรา (Fungal infection) ซึ่งหากอาการเหลานี้
เกิดข้ึนขณะท่ีติดเล็บปลอมอยูจะตองถอดเล็บปลอม
ออกและทำความสะอาดบริเวณเล็บดวยสบูและน้ำ
ถาอาการยังไมดีขึ้นจะตองปรึกษาแพทยเพื่อการ
รักษาท่ีถูกตองตอไป

ขอควรระวังสำหรับผูท่ีติดเล็บปลอม ไดแก
1. เพื่อความปลอดภัยจากการแพสารเคมี

ในผลิตภัณฑ ควรติดเล็บปลอมเพียงเล็บเดียวกอน
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แลวท้ิงไวหลาย ๆ วัน  เพ่ือสังเกตวามีความผิดปกติ
เกิดข้ึนหรือไม  หากไมมีความผิดปกติเกิดข้ึนจึงติด
เล็บปลอมท่ีเล็บอ่ืน ๆ ตอไป

2. ไมควรติดเล็บปลอม เมื่อเล็บจริงหรือ
ผิวหนังบริเวณรอบ ๆ เล็บมีความผิดปกติ ติดเชื้อ
หรือระคายเคือง  ควรรอใหเล็บและผิวหนังรอบ ๆ
เป็นปกติกอน

3. อานวิธีใชใหละเอียดและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด  รวมท้ังเก็บเอกสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ไวดวย   หากเกิดปัญหาจะไดมีขอมูลอยางครบถวน
เพ่ือปรึกษาแพทย

4. เมื่อติดเล็บปลอมแลว ตองระมัดระวัง
ใหดี    เพราะแมวาเล็บปลอมจะแข็งแกรงกวาเล็บ
ตามธรรมชาติ     แตก็อาจแตกหรือแยกจากเล็บจริงได
เมื่อไดรับแรงกระแทกแมเพียงเล็กนอย  ดังนั้น
จึงควรทะนุถนอมเล็บเม่ือทำกิจกรรมตาง ๆ    เชน  ไม
ใชนิ ้วที ่ติดเล็บปลอมกดแป้นโทรศัพทหรือกด
เคร่ืองคิดเลขแตเล่ียงไปใชดินสอกดแทน เป็นตน

5.หากเล็บปลอมเผยอหรือแยกจากเล็บ
จริงควรจุมเล็บลงในแอลกอฮอลเพื่อฆาเชื้อโรค
เสียกอนแลวจึงเติมกาวเพ่ือติดใหแนนสนิท

6.หามใชกาวชนิดอ่ืน ๆ เชน กาวท่ีใชใน
บานเรือนติดเล็บปลอม  ตองใชผลิตภัณฑท่ีระบุวา
เฉพาะสำหรับเล็บเทาน้ัน

7. อยาติดเล็บปลอมแตละครั้งนานเกิน 3
เดือน เพราะความช้ืนจะสะสมอยูใตเล็บทำใหติดเช้ือ
ราไดงาย    ควรมีชวงพักราว 1  เดือน   เพ่ือใหเล็บจริง
ไดพักผอนตามธรรมชาติบาง

มีรายงานอันตรายจากผลิตภัณฑสำหรับ
เล็บซ่ึงรายแรงถึงข้ันเสียชีวิต  แตเป็นการท่ีเด็กกินเขา
ไปซ่ึงมิใชการใชตามวิธีท่ีกำหนด   ในสหรัฐอเมริกา
เมื ่อปี 1987 เด็กอายุ 16 เดือนตายดวยพิษของ
ไซยาไนด (cyanide poisoning) หลังจากกิน solvent
ที่ใชในการถอดเล็บปลอม (remove sculptured
artificial fingernails) เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ีมีสาร
acetonitrile ที่เมื่อกินเขาสูรางกายจะเปลี่ยนเป็น

cyanide ซ่ึงเป็นอันตรายรายแรง  ดังน้ัน  ต้ังแตปี 1990
Consumer Product Safety Commission  จึง
กำหนดใหผลิตภัณฑสำหรับลางกาว (glue remover)
ที่ใชในบานเรือนซึ่งใน single container ประกอบ
ดวย acetonitrile  มากกวา 500 มิลลิกรัม จะตองบรรจุ
ในภาชนะที่ป้องกันไมใหเด็กเปิดเองได (child-
resistant  packaging) ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑสำหรับ
ถอดเล็บปลอมดวย

นอกจากนั้นผลิตภัณฑสำหรับเล็บยังมี
อันตรายอยางยิ่งหากเขาตา อีกทั้งยังสามารถติดไฟ
ไดงาย   หากนำไปใกลอุปกรณท่ีใชจุดไฟ เชน ท่ีจุด
เตาแกส หรือท่ีจุดบุหร่ีจึงตองใชดวยความระมัดระวัง

เล็บเป็นอวัยวะที่ตองดูแลใหมีสุขภาพดี
อยูเสมอ   เพราะเล็บจะชวยปกป้องปลายนิ้วจาก
อันตรายและชวยใหการหยิบจับส่ิงของตาง  ๆ  เป็น
ไปอยางแมนยำและมั่นคง  บางครั้งแพทยสามารถ
ตรวจพบโรคที่รายแรงบางอยางจากความผิดปกติ
ของเล็บไดดวย เชน  clubbed nail (a condition in
which fingers or toes thicken and the nails wrap
around them)  แสดงถึงอาการเรื้อรังของโรคปอด
และหัวใจ ( chronic lung and heart disorders)  เป็นตน
ดังนั้นเราจึงตองดูแลเล็บใหมีสุขภาพดีอยูเสมอ
การใชผลิตภัณฑตกแตงเล็บควรใชอยางเหมาะสม
และปฏิบัติตามวิธีใชและคำเตือนอยางเครงครัด
เพื ่อลดความเสี ่ยงของการเกิดอันตรายจากการ
ใชเคร่ืองสำอางกลุมน้ี

เอกสารอ้างอิง
1. Health Canada  Online,  Health Canada advises Canadians not
to use cosmetic nail preparations containing MMA,   May 22,2003,
For immediate release, http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warnings/2003/2003_32.htm
2. Health Canada  Cosmetic Programme, Justification For Hotlist
Item : Methyl Methacrylate( monomer),   http:// www.hc-sc.gc.ca/
hecs-sesc/cosmetics/methylmethacrylate.htm
3. U.S. Food and Drug Administration,  Fingernails:Looking Good
While Playing Safe, http://www.fda.gov/fdac/features/095_nail.html
4. U.S. Food and Drug Administration,  Prohibited Ingredients and
Related Safety Issues,  http://www.fda.gov/~dms/cos-210.html
5. Cosmetic Directive 76/768/EEC, European Communities, Au-
gust 1993
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Metabolic acidosis (MA)1-7

MA  เป็นความผิดปกติเก่ียวกับสมดุลกรด - ดาง
(acid-base imbalance) โดยความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจะมี
serum bicarbonate (HCO3

-) ลดลงเป็นลำดับแรก
(primary event) (serum bicarbonate  นอยกวา 22 mEq/
L, pH นอยกวา 7.35) และมี  partial  pressure  ของ  carbon
dioxide [pCO2] ลดลงเป็นลำดับถัดมา (secondary event)

ความสัมพันธระหวางความเขมขนของ
hydrogen ion [pH]  ความเขมขนของ carbonic acid
[H2CO3] และ bicarbonate [HCO3

-] สามารถแสดงได
เป็นสมการดังน้ี
       pH  =  6.1 +  log ([HCO3

-]/ [H2CO3]) _____ (1)
        pH  =  6.1 +  log ([HCO3

-]/[0.03 x pCO2])   ____ (2)
สวนความสัมพันธระหวาง anion gap กับ

electrolyte  สามารถแสดงไดดังสมการตอไปน้ี
       AG  =  [Na+] - [Cl -] - [HCO3

-]  _____ (3)
     Adjusted AG  =  (AG ท่ีคำนวณได)  +  2.5 (4.4 -
albumin ท่ีวัดได) _____ (4)

รางกายจะตองรักษาความเป็นกรดดางไวท่ี
pH 7.4 (hydrogen concentration [H+] 4x10-8 M)
เพ่ือใหอวัยวะตาง ๆ ทำหนาท่ีไดตามปกติ ดังน้ันเม่ือ
พิจารณาสมการท่ี (1) และ (2) จะพบวา หาก [HCO3

-]
ลดลง, pCO2 ตองลดลงดวยโดยเพ่ิมการหายใจใหเร็วข้ึน
เพ่ือรักษาสัดสวนของ [HCO3

-]/[0.03x pCO2 ] ใหเทากับ
20 : 1    อยางไรก็ตาม pCO2  จะลดลงไมเกิน 1.0 - 1.3
mmHg/1 mEq ของ HCO3

- ท่ีลดลง เน่ืองจาก respiratory
compensation เกิดข้ึนไมสมบูรณ

 ⌫

ประเภทของ metabolic acidosis (MA)
1. high anion gap MA (high AG-MA หรือ simple MA)

ภาวะ high AG-MA เกิดข้ึนเม่ือมีการสูญเสีย
HCO3

- และมีการสรางกรดเพ่ิมข้ึนเชน formic acid, lactic
acid โดยกรด HA แตกตัวเป็น H+ และ A-  แต A-

ยังคงสะสมอยูในเลือด  ทำใหดูเสมือนวามีสัดสวนของ Cl-
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ anion ตัวอ่ืน

สาเหตุของ high AG-MA เกิดจากการ
ไดรับกรดเพ่ิมเติมจากภายในรางกาย (endogenous   acid)
หรือภายนอก (exogenous    acid) หรือไตขับกรดนอยลง
MA ชนิดน้ีจะมีอัตราสวนระหวางความแตกตางของ
anion gap ตอความแตกตางของ serum bicarbonate
(∆AG/∆HCO3) ประมาณ 1-2, ตัวอยาง high AG-MA
ไดแก uremic acidosis, alcoholic ketoacidosis, diabetic
ketoacidosis, lactic acidosis, methanol, ethanol, ethylene
glycol, salicylates, starvation
2.  normal anion gap MA (normal AG-MA)

normal AG-MA เกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสีย
HCO3

- และ HA แตกตัวเป็น H+ และ A- แต A-

จะสูญเสียออกไปจากรางกาย ทำใหดูเสมือนวามี
สัดสวนของ Cl- เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ anion
ตัวอื่น  จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา hyperchloremic
metabolic acidosis (HCMA)

ภาวะ HCMA หรือ normal AG-MA มักจะมี
∆AG/∆HCO3 < 1,  ตัวอยาง MA กลุมน้ีไดแก renal
tubular acidosis (RTA), diabetic ketoacidosis (DKA),
acid digest (HCl, NH4Cl) , carbonic anhydrase
inhibitors, cholestyramine, diarrhea, dilutional
acidosis, potassium-sparing diuretics

มียาหรือสารหลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด
metabolic acidosis ซ่ึงสามารถสรุปได้พอสังเขปดังน้ี

1. Inhibition of collecting tubule H-ATPase
activity : bafilomycin2* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
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2. Inhibition of collecting tubule H-K-
ATPase activity : omeprazole2, vanadate2

3. Increased anion gap (high anion gap
(AG) metabolic acidosis, AG > 15 mEq/L)

3.1 Increased organic acid metabolism :
corticosteroids2, ethylene glycol1-2, salicylates1-4,8-9 ,
methanol1-5, paraldehyde2,8, tetracycline 2,5,8

4. normal anion gap or hyperchloremic
metabolic acidosis (HCMA)

4.1 ammonium chloride [NH4Cl] 2,4-5,8-9 :
จะทำให H+ และ Cl- เพ่ิมข้ึน

5. alcoholic ketoacidosis : ethanol1-3,5 กระ
ตุน lipolysis และบางสวนของ ethanol ถูกยอย
สลายเป็น acetic acid, alcoholic ketoacidosis มักเกิด
รวมกับ lactic acidosis และ hypoglycemia2

6. lactic acidosis1-6,10

lactic acid เป็น metabolic product ท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการสลายไกลโคเจน (glycolysis) โดย
lactic acid ที่เกิดขึ้นจะถูกบัฟเฟอร (buffer) อยาง
รวดเร็วเป็น lactate

ภาวะท่ีรางกายขาดออกซิเจนหรือไมสามารถ
ใชออกซิเจนไดหรือมีการขัดขวางกระบวนการ
oxidative phosphorylation ภายใน mitochondria
glucose จะถูกเปล่ียนเป็น pyruvate  และ pyruvate
จะถูกเปล่ียนตอไปเป็น lactate

กระบวนการสราง lactate ของรางกายมี 2
ทางคือ lactate underutilization (เชน ลดการใช pyru-
vate) และ lactate overproduction  (เชนเพ่ิมการสราง
pyruvate, เพ่ิมการสราง NADH)   โดยภาวะ lactic
acidosis จะเกิดจาก lactate underutilization มากกวา
lactate overproduction
ประเภทของ lactic acidosis
1) type A lactic acidosis

เกิดจาก low tissue perfusion ในภาวะน้ีราง
กายจะขาด NAD+ ทำใหเซลล์ไมสามารถเปลี่ยน
lactate ไปเป็น HCO3

- ไดทัน  lactic acidosis ชนิด
นี้เป็นสาเหตุของ lactic acidosis ที่พบไดบอยเชน

cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock,
CO poisoning, acute hypoxemia ความรุนแรงของ
lactic acidosis ขึ้นอยูกับความรุนแรงของภาวะ
hypoperfusion ท่ีมีผลตอรางกายผูป่วยรายน้ันๆ
2) type B lactic acidosis

เกิดจาก normal tissue perfusion เชน โรค
ตับแข็ง (cirrhosis) ซ่ึงตับเส่ือมสมรรถภาพการทำลาย
lactate,  มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ซ่ึงมีการสราง
lactic acid จาก leukemic cell, โรคเบาหวาน (DM),
ยากลุม biguanides ซ่ึงกระตุนการหายใจแบบไมใช
ออกซิเจน (anaerobic respiration), พิษจาก salicylate
(salicylate poisoning) โดย  salicylate กระตุนการสราง
lactic acid, ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia),
พิษจากสารจำพวกแอลกอฮอล (ethanol, methanol,
ethylene glycol or cyanide poisoning) โดยแอลกอฮอล
กระตุนการสราง lactic acid
สาเหตุของ lactic acidosis

2.1 alcohol poisoning : methanol1-5,
ethanol1-3,5, ethylene glycol1-3,5  กระตุนการสราง lactic
acid

2.2 biguanides2,8 : metformin2,5, phenfor-
min2 กระตุน anaerobic respiration

2.3 salicylates2-5,8-9  : กระตุนการสราง
lactic acid

2.4 อ่ืนๆ : isoniazid (INH)2,5,8-9, sorbitol2,9,
streptozotocin2,8-9, didanosine5, salicylates5, zidovudine5

3. proximal renal tubular acidosis (pRTA) or type
II RTA (abnormal renal bicarbonate reabsorption)

3.1 isolated or selective bicarbonate wasting
3.1.1 carbonic anhydrase inhibition or

deficiency or alteration
3.1.1.1 acetazolamide1-2,5,8-9 : ยับยั้ง

renal tubular carbonic anhydrase activity ทำให
bicarbonate reabsorption ลดลง

3.1.1.2 mafenide acetate2,8-9

3.2 others : outdated tetracycline2,5,
methyl-3- chromone2, streptozotocin2,8-9 (ทำใหเกิด
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 Fanconi-like syndrome4), glue2,5, aminoglycosides2,8

(gentamicin2), arginine2,8, lead2,5, mercury2,5,
cadmium5, copper5, ifosfamide5, sulfamethoxazole5

4. distal renal tubular acidosis (dRTA) with
hypokalemia

4.1 classical dRTA (เป็น syndrome ที่มี
ลักษณะ hypokalemic HCMA) :

4.1.1 Vanadium2 : เป็น trace element
ท่ีมีฤทธ์ิยับย้ัง H-K-ATPase activity

4.1.2 Others : vitamin D intoxication2,9,
amphotericin B2,9, toluene2,5, glue2,5, analgesics2,9

(flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac,
sulindac), cyclamate2, foscanet5

4.2 dRTA with permeability defects or
gradient defects : ภาวะท่ีมี permeability defects จะ
ทำใหมี H+ backleak จาก luminal fluid เขาสู serosal
fluid

4.2.1 amphotericin B1-2,5,9 : ทำใหเกิด H+

backleak
4.3 rate dependent dRTA : เกิดจากการมี

renal function ลดลง
4.3.1 lithium2,5,8-9 : ลดอัตราการขับ H+

โดยยับย้ัง H-K-ATPase
5. dRTA with hyperkalemia

5.1 Voltage-mediated defects :
5.1.1 Amiloride1-2,5,8-9 : ยับย้ัง luminal H-

ATPase และ basolateral Na-K-ATPase activity
ของทั้ง cortical และ medullary collecting tubule
การยับย้ัง luminal H-ATPase ทำใหการขับ H+ ของ
cortical collecting tubule ลดลง

5.1.2 Lithium2,5,8-9 : ยับย้ัง luminal H-K-
ATPase และ basolateral Na-K-ATPase activity
ของทั้ง cortical และ medullary collecting tubule
การยับย้ัง luminal H-K-ATPase ทำใหการขับ H+ ของ
cortical collecting tubule ลดลงเชนกัน

5.1.3 Triamterene1-2,5,9: ยับย้ัง basolateral
Na-K-ATPase activity6 ของ cortical collecting tubule

5.2 Aldosterone deficiency:
5.2.1 angiotensin converting enzyme

inhibitors (ACEI)1-2,8 : ทำใหเกิด hyporeninemic
hypoaldosteronism ทำให luminal H-ATPase และ
basolateral Na-K-ATPase activity ของ cortical
collecting tubule ลดลง ทำใหการขับ H+ ลดลง

5.3 Aldosterone resistant (pseudohypoal-
dosteronism)

5.3.1 with salt wasting : spironolac-
tone1-2,5,8

5.3.2 without salt wasting : cyclospo-
rine2,5,8

5.4 others : trimethoprim5
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บทคัดย่อ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวังและ

หาอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น
จากการใช้ยา Digoxin ในผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2545 โดยการติด
ตามผู้ป่วยทุกรายท่ีได้รับยา Digoxin สังเกตและสืบ
ค้นการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ คำนวณระดับยา
ณ ภาวะคงท่ี ปรึกษาแพทย์และแนะนำให้ตรวจระดับ
ยาในเลือด เพ่ือวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมสำหรับ
ผู้ป่วยแต่ละราย ผลการดำเนินงานพบว่ามีผู้ป่วยได้
รับยา Digoxin 60 ราย คำนวณระดับยาได้ช่วงการ
รักษาร้อยละ 55 ต่ำกว่าช่วงการรักษาร้อยละ 25 และ
สูงกว่าช่วงการรักษาร้อยละ 0.05 แพทย์ปรับขนาด
ยาหลังแจ้งผลการคำนวณระดับยา 1 ราย หยุดใช้ยา
1 ราย และมีการส่ังตรวจวัดระดับยา 29 ราย (ร้อยละ
48.3) พบว่าระดับยาอยู่ในช่วงการรักษาร้อยละ 41.4 ต่ำกว่า
ช่วงการรักษาร้อยละ 55.2 และสูงกว่าช่วงการรักษา
ร้อยละ 3.4 พบอาการคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ป่วย 2 ราย
อัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ 2 ราย เบ่ืออาหาร
1 ราย และเห็นภาพซ้อน 1 ราย มีการตรวจวัดระดับโป-
แตสเซียมในเลือด 50 ราย (ร้อยละ 83.3) พบว่ามีระดับต่ำ
กว่าปกติ 12 ราย (ร้อยละ 24) การเฝ้าระวังและติด
ตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Digoxin
ทำให้มีการใช้ยาอย่างระมัดระวังมากข้ึน และช่วยลด
การเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยานี้
ความเป็นมา

Digoxin เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิเพ่ิมแรงบีบตัวของ
หัวใจซ่ึงถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม

⌦
 ⌧

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
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เหลวเลือดค่ัง (Congestive heart failure ; CHF) และ
หัวใจห้องบนเต้นรัว (Atrial fibrillation ; AF)

เนื่องจากยานี้เป็นยาที่มีขอบเขตการรักษา
แคบ (0.8-2.0 ng/ml)1 จึงมักพบปัญหาการเกิดพิษ
จากการใช้ยาได้บ่อย2 และมักเป็นอันตรายอย่าง
รุนแรงจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ร้อยละ 413 นอก
จากน้ันการให้ Digoxin ในขนาดที่เท่ากันในผู้ป่วย
หลาย ๆ คนพบว่าอาจให้ผลการรักษาท่ีแตกต่างกัน
เนื่องจากมีเภสัชพลศาสตร์ของยาแตกต่างกันใน
ผู้ป่วยแต่ละคน โดยข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การ
ใช้ร่วมกับยาอื่น สภาวะของโรคที่เป็น การทำงาน
ของไต อายุผู้ป่วย เป็นต้น ดังน้ันจึงไม่อาจทำนายผล
การรักษาหรือการตอบสนองต่อยาจากขนาดยาที่
ใช้รักษา Digoxin จึงเป็นยาอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการตรวจ
ติดตามระดับยาในเลือด และพบว่าระดับยานี้ใน
เลือดสามารถทำนายผลการตอบสนองต่อยาได้
ดีกว่า ดังน้ันกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธ-
ชินราชจึงได้จัดให้มีการตรวจติดตามระดับยาดังกล่าว
ในเลือดสำหรับผู ้ป ่วยรายที ่ม ีปัญหาการใช้ยา
ซ่ึงพบว่ามีการส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพ่ือตรวจระดับ
Digoxin ในปี พ.ศ. 2543 จำนวน 56 ราย พบว่ามีระดับยา
อยู่ในช่วงการรักษา 25 ราย (ร้อยละ 44.6) ระดับยา
อยู่ในช่วงท่ีเกิดพิษ 13 ราย (ร้อยละ 23.2) และในปี
พ.ศ. 2544 ตรวจวัด 75  ราย พบว่าระดับยาอยู่ในช่วงการ
รักษา 27 ราย (ร้อยละ 36) ระดับยาอยู่ในช่วงท่ีเกิด
พิษ 27 ราย (ร้อยละ 36) นอกจากน้ันในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2544 ถึงเดือนมกราคม 2545 ก็มีการส่ง
ตรวจระดับยา Digoxin ในเลือดจำนวน 22 ราย (ตา-
รางที่ 1) พบว่าระดับยาอยู่ในช่วงที่เกิดพิษ 7 ราย
(ร้อยละ 31.8) โดยพบอาการข้างเคียงคือ คลื่นไส้
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อาเจียนและเหน่ือยหอบ (ตารางท่ี 2) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีระดับยาสูงกว่าช่วงการรักษามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรมีการดำเนินการเพื่อป้อง
กันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยา
ชนิดน้ี โดยได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา Digoxin

ระดับยา จำนวน (ราย) ร้อยละ
Therapeutic range
(0.8-2.0 mcg/l)
Sub-therapeutic (<0.8 mcg/l)
Toxicity (> 2.0 mcg/l)
รวม

8

7
7

22

36.4

31.8
31.8
100

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจระดับยา Digoxin
ระหว่างตุลาคม 2544-มกราคม 2545

อาการไม่พึงประสงค์ผู้ป่วย ระดับยา
คล่ืนไส้ อาเจียน
คล่ืนไส้ อาเจียน
คล่ืนไส้ อาเจียน
คล่ืนไส้ อาเจียน เหน่ือยหอบ
คล่ืนไส้ อาเจียน

-
-

รายท่ี 1
รายท่ี 2
รายท่ี 3
รายท่ี 4
รายท่ี 5
รายท่ี 6
รายท่ี 7

4.59
6.28
4.97
2.10
4.16
3.21
3.26

ตารางท่ี 2 ผลระดับยา Digoxin และอาการไม่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์
เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามตลอดจนหาอุบัติ-

การณ์ของการเกิดพิษและอาการไม่พึงประสงค์
จากยา Digoxin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ข้ันตอนการดำเนินงาน

ดำเนินงานเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา Digoxin ต้ังแต่เดือนกุมภา-

พันธ์ถึงเดือนตุลาคม 2545
1. จัดทำแบบเก็บข้อมูลผลการติดตามอา

การไม่พึงประสงค์จาก Digoxin
2. เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยได้ดำเนินการ

ติดตามผู้ป่วยท่ีได้รับยา Digoxin ทุกราย
3. เก็บข้อมูลผู้ป่วย สังเกตและสืบค้นอาการ

ข้างเคียง คำนวณระดับยาท่ี steady state
4.ปรึกษาแพทย์ในกรณีท่ีคำนวณระดับยา

แล้วไม่อยู่ในช่วงการรักษา
5. แนะนำให้ส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด

หากสงสัย หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ของยา
Digoxin

6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
7.สรุปและรายงานผล

ผลการดำเนินงาน
มีผู้ป่วยได้รับ Digoxin 60 ราย เป็นผู้ป่วย

ชาย 32 ราย (ร้อยละ 53.3) เพศหญิง 28 ราย (ร้อยละ
46.7) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-79 ปี (38 ราย  :
ร้อยละ 63.4) มีการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ
ในผู้ป่วย 45 ราย (ร้อยละ 75) พบว่าเป็นปกติ (60-
100 คร้ังต่อนาที) 27 ราย (ร้อยละ 60) สูงกว่าปกติ
16 ราย (ร้อยละ 35.6) และช้ากว่าปกติ 2 ราย (ร้อยละ
4.4) ผลการตรวจระดับโปแตสเซียมในเลือด 50 ราย
มีค่าปกติ (3.5 - 5.0 mmol/l) 35 ราย (ร้อยละ 70) ต่ำ
กว่าปกติ 12 ราย (ร้อยละ 24) และสูงกว่าปกติ 3 ราย
(ร้อยละ 6)

การคำนวณระดับยา Digoxin ในเลือดโดย
ใช้ค่า population pharmacokinetic parameters
จำนวน 51 ราย พบว่าอาจมีระดับยาสูงกว่าช่วงการ
รักษา 3 ราย (ร้อยละ 5.9) ต่ำกว่าช่วงการรักษา 15
ราย (ร้อยละ 29.4) และอยู่ในช่วงการรักษา 33 ราย
(ร้อยละ 64.7)

ในกรณีท่ีคำนวณระดับยาได้ช่วงการรักษา
จะแนะนำแพทย์ให้ใช้ยาในขนาดเดิมต่อไป หาก
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ระดับยาต่ำกว่าช่วงการรักษาให้พิจารณาอาการทาง
คลินิกของผู้ป่วย ถ้าสามารถควบคุมอาการได้แล้ว
ก็แนะนำให้ใช้ยาขนาดเดิมต่อไป ส่วนกรณีท่ีระดับ
ยาสูงกว่าช่วงการรักษาจะแนะนำให้หยุดยา และติด
ตามอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นโดยใกล้ชิด หาก
จำเป็นต้องใช้ยานี้ต่อไปให้พิจารณาลดขนาดยาลง
โดยอาจส่งตรวจระดับยาในเลือดเพ่ือดูผลระดับยาท่ี
แท้จริงก่อนปรับขนาดยา

การตอบสนองจากแพทย์ คือมีการปรับขนาด
ยาหลังแจ้งผลการคำนวณระดับยา 1 ราย หยุดใช้ยา
1 ราย และมีการส่ังตรวจวัดระดับยา Digoxin 29 ราย
(ตารางที่ 3) ผลระดับยาในเลือดพบว่าสูงกว่าช่วง
การรักษาเพียง 1 ราย (ร้อยละ 3.4) โดยสอดคล้องกับ
ระดับยาที่คำนวณไว้

ระดับยา จำนวน (ราย) ร้อยละ
Therapeutic range
(0.8-2.0 mcg/l)
Sub-therapeutic (<0.8 mcg/l)
Toxicity (> 2.0 mcg/l)
รวม

12

16
1

29

41.4

55.2
3.4
100

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจระดับยาในเลือดในระหว่าง
การศึกษา (กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2545)

สรุป
จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานตามโครงการน้ี

ทำให้มีการใช้ยา Digoxin อย่างระมัดระวังมากขึ้น
และทำให้อัตราผู้ป่วยท่ีมีระดับยา Digoxin ในเลือด
สูงกว่าช่วงการรักษาลดลง จึงควรสนับสนุนการ
ดำเนินงานน้ีต่อไปเพ่ือลดการเกิดอันตรายในผู้ป่วย
ที่จำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง
1. Winter ME. Digoxin. In : Winter ME, editor. Basic Clinical Phar-
macokinetics 3rd ed. Vancouver : Applied Therapeutics ; 1999.
P 198-235.
2. Ogilvie RI, Ruedy J. Adverse drug reactions during hospitaliza-
tion. CMAJ. 1967;97:1450-7.
3. Beller GA, Smith TW, Abelmann WH, Haber E, Hood WB. Digi-
talis intoxication : a perspective clinical study with serum level
correlations. N Engl J Med. 1971 ; 284: 989-97.
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* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผูป่วยชายไทยคู อายุ 70 ปี มาโรงพยาบาล
ดวยอาการตัวเหลืองตาเหลือง  ปวดแนนทอง
รับประทานอาหารไดนอย ผูป่วยใหประวัติวามีอาการ
ดังกลาวมาประมาณ 1 เดือน และจากการซักประวัติ
ไมพบวาผูป่วยมีโรคประจำตัวใด ๆ  และปฏิเสธการแพยา
ทุกชนิด แพทยไดทำการเอ็กซเรยคอมพิวเตอรท่ีบริเวณ
upper abdomen และตรวจบริเวณทองดวยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง ผลการตรวจพบวาผูป่วยมีภาวะการอุดตัน
ของทอน้ำดีและมีภาวะ jaundice  รวมดวย  (Common
Bile Duct Stone with Obstruction with Jaundice)
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบ BUN 14 mg/dl, Scr
1.1 mg/dl, DBIL 19.54 mg/dl, TBIL 26.55 mg/dl, AST
101 U/L หลังจากน้ันผูป่วยไดรับการผาตัดและไดรับยา
Cimetidine injection 300 mg  ทุก 8 ช่ัวโมง  และ
Cefuroxime injection 750 mg ทุก 8 ชั่วโมง
เนื่องจากแพทยสงสัยผูป่วยติดเชื้อแบคทีเรียแกรม
ลบรูปแทง หลังจากผาตัดไดประมาณ 1 สัปดาหผูป่วย
เร่ิมมีไขสูง หอบเหน่ือย จากการเพาะเช้ือและทดสอบ
ความไวของเช้ือ (culture  and  sensitivity) พบเช้ือ
E.Coli ซ่ึงด้ือตอ Cefuroxime  แพทยจึงเปล่ียนยาปฏิชีว-
นะเป็น Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg โดยให
ยาในขนาด 1 กรัม ทันที และ 1 กรัม ทุก 8  ช่ัวโมง สวน
ยาอ่ืน  ๆ ท่ีไดรับคือ Salbutamol  nebule , Furosemide
20 mg injection, Cimetidine injection 300 mg , 7.5 %
NaHCO3  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบ BUN
107 mg/dl, Scr 1.5 mg/dl  หน่ึงสัปดาหตอมาผูป่วย
มีอาการชักกระตุกท่ีใบหนาและแขนขา (focal seizure)
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบ  BUN 83 mg/dl, Scr
2.7 mg/dl , DBIL 2.98 mg/dl, TBIL 4.60 mg/dl, AST 65

⌫  ⌫
U/L แพทยทำการรักษาอาการชักกระตุกโดยการให
Diazepam injection 5 mg q 2-4 hrs และ Phenytoin
injection 900 mg IV drip in 1 hr  แตอาการป่วยก็ยังไม
ดีข้ึน ยังคงมีอาการชักกระตุกเหมือนเดิม แพทยเร่ิม
สงสัยวาผูป่วยชักจากยา Imipenem จึงไดส่ังหยุดยา
ภายหลังหยุดยาอาการชักกระตุกของผูป่วยเร่ิมลดลง
และหายไปในท่ีสุดภายในหน่ึงวัน แพทยไดวินิจฉัยวา
อาการชักกระตุกของผูป่วยเกิดจากการใชยา Imipenem

จากการสืบคนขอมูลพบวา Imipenem
สามารถทำใหเกิดอาการไมพึงประสงค seizure ได  5
โดยกลไกการเกิดอาการชักโดยทั่วไปนั้นเกิดจาก
Gamma-AminoButyric Acid (GABA) ซึ่งเป็น
inhibitory neurotransmitter ที่มีความสำคัญใน
ระบบประสาทสวนกลาง โดยออกฤทธ์ิผาน receptor
(มีดวยกัน 3 subtype  คือ  GABAA, GABAB, GABAC)
โดยเฉพาะ GABAA  และ GABAB ซึ่งพบไดมาก
ท่ีสมอง การไปยับย้ัง GABAA receptor จะทำใหเกิด
การชักข้ึนมาได 2   สำหรับ Imipenem น้ันมีกลไก
ทำใหเกิดการชักเชนเดียวกับกลไกโดยทั่ว ๆ ไป
คือไปยับยั้งการจับของ GABA  GABAA receptor
นอกจากกลไกการเกิดดังกลาวแลวยังมีปัจจัย
เสี ่ยงที ่สามารถทำใหเกิดอาการชักไดมากขึ ้น
อาทิเชน  ผูป่วยสูงอายุ  การไดรับยาในขนาดสูง
การทำงานของไตผิดปกติ การมีภาวะติดเช้ือ Pseudo-
monas aeruginosa  และเกิดการทำลายของ
เน้ือเย่ือสมอง ปัจจัยเหลาน้ีลวนทำใหอุบัติการณของ
seizure เพ่ิมข้ึนได 4,5

อุบัติการณในการเกิดอาการชักนั้นขึ ้น
อยูกับขนาดยาที่ผูป่วยไดรับ เชน ขนาดยา 0.5 gm
ทุก 6 ชั ่วโมงมีอุบัติการณประมาณ 0.2 -1.0 %
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ขนาดยา 1.0 gm  ทุก 6 ช่ัวโมง มีอุบัติการณ์ประมาณ 10%
โดยมี onset เฉล่ียในการเกิด seizure ประมาณ 7 วัน 1,3,4

จากขอมูลท้ังหมดจะเห็นวาผูป่วยรายน้ี ไมมี
ประวัติการแพยาใด ๆ แต่หลังจากไดรับยา Imipe-
nem ประมาณ 1 สัปดาห แล้วเกิดอาการชัก ซ่ึงเม่ือ
สืบคนขอมูลยาที่ใหรวม  ก็ไมพบวามีรายงานการ
ทำใหเกิดอาการชัก ผูป่วยไมไดทำ CT Scan แตหลัง
หยุดการใชยา Imipenem อาการชักของผูป่วยลดลง
และหายไปในท่ีสุด นอกจากน้ีแลวผูป่วยยังมีปัจจัย
เส่ียงอ่ืน ๆ  เชน ขนาดยาท่ีไดรับคือ  1 gm ทุก 8 ช่ัวโมง
(ซ่ึงเป็นขนาดยาท่ีสูงเม่ือเทียบกับอายุและการทำงานของไต
จากการตรวจคา  Scr พบวามีคา Scr เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ
จาก 1.1, 1.5,1.7,1.8 และ 2.7  mg/dl ตามลำดับ) และมี
ภาวะติดเช้ือ Pseudomonas aeruginosa  จากปัจจัยดัง
กลาวจึงสงเสริมใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค
ไดมากยิ่งขึ้น  สำหรับแนวทางในการรักษาอาการ
seizure คือการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับผูป่วย
หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นยาที่มี broad spectrum และ
potency ท่ีเหมือนกันแต่ทำให้เกิดอุบัติการณ  seizure
ไดนอยกวา เชน  Meropenem จากการประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ของอาการอันไมพึงประสงคโดยใช
เกณฑขององคการอนามัยโลกพบว่าอยู ระดับ
probable
สรุป

ผูป่วยรายน้ีเกิดอาการอันไมพึงประสงค คือ
seizure หลังจากใชยา Imipenem ประมาณ 1 สัปดาห

โดยมีอาการชักกระตุกที่ใบหนาและแขนขา (focal
seizure)  ได้รับการรักษาอาการชักดวย Diazepam
และ Phenytoin แลวอาการไมดีข้ึน แตหลังจากหยุด
ใชยา Imipenem พบว่าอาการชักดีข้ึนและสงบลง  เม่ือ
ประเมินอาการอันไมพึงประสงคโดยใชเกณฑของ
องคการอนามัยโลก สรุปไดวาอาการอันไมพึง
ประสงคเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาท่ีสอดคลองกับการ
ใชผลิตภัณฑและไมนาจะเก่ียวของกับโรคท่ีเป็นอยู
หรือยาที่ใชรวมและเมื่อหยุดยาอาการดีขึ้น แตยัง
ไมมีขอมูลการใชยาซ้ำ การประเมินจึงอยูในระดับ
probable (นาจะใช) ซึ่งแสดงวาอาการชักในผูป่วย
รายน้ีนาจะใชวาเกิดจากการใชยา Imipenem
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. การเกิด myositis จากการใช้ยา atorvastatin/
pravastatin/ simvastatin

รายงานกรณีน้ีเกิดในผู้ป่วยหญิงอายุ 74 ปี
และมีประวัติการใช้ยาควบคุมระดับไขมันใน
เส้นเลือดคือ ยา lovastatin ขนาด 40 mg มานานเป็น
เวลา 7 ปี ต่อมาผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้ยา simvastatin
ขนาด 40 mg แล้วเกิดมีอาการปวดกล้ามเนื้อและ
ภาวะ myositis เม่ือใช้ยามาเป็นเวลา 2 สัปดาห์  หลังจากหยุด
ยาอาการปวดกล้ามเน้ือดังกล่าวดีข้ึนและหายไป เม่ือ
มีการทำ rechallenge (ให้ยาเดิมซ้ำ)  อาการก็กลับมาเป็นอีก
ผู้ป่วยจึงเปล่ียนไปใช้ยา atorvastatin และ pravastatin
แต่ก็เกิดอาการเช่นเดิม ผู้ป่วยจึงต้องกลับมาใช้ยา
lovastatin เนื่องจากไม่พบการเกิดภาวะ myositis
และเม่ือกลับไปใช้ยา atorvastatin อีกคร้ังอาการของ
ผู้ป่วยไม่เปล่ียนแปลงภายในเวลา 1 ปี
2. การเกิด ascites และ hypoalbuminaemia จากยา
gefitinib

พบรายงานการเกิดความผิดปกติของระดับ
albumin และ ascites ท่ีมีความสัมพันธ์กับการได้รับยา
gefitinib ซ่ึงยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน คือผู้ป่วยชาย
อายุ 75 ปี มี underlying disease เป็น hepatitis- C related
liver cirrhosis และใช้ยา gefitinib ในการรักษา
มะเร็งที่ปอด พบอาการผิดปกติดังกล่าวเมื่อใช้ยา
นาน 12 วัน โดยมีอาการผ่ืนแพ้ท่ีผิวหนังก่อน   ท้องเสีย
แล้วจึงเกิดภาวะ ascites, peripheral gedema และมีระดับ
albumin ลดลงเท่ากับ 21 กรัม/ลิตร ระดับ cholines-
terase ผิดปกติด้วย ดังน้ันจึงไม่ควรให้ยา getifinib
ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่อง เนื่องจากทำให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากยาได้
3. การเกิด depression และ psychotic disorder จาก
การใช้ยา valproate sodium

พบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ วิตก
กังวล (depression) และ psychotic disorder จากการใช้ยา
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valproate sodium เป็นคร้ังแรกในผู้ป่วยหญิงอายุ 14
ปี ซ่ึงใช้ยาน้ีรักษาอาการ absence seizures เป็นเวลา 2
เดือน ท้ังน้ียังไม่เคยมีรายงานดังกล่าวในทางคลินิก
แต่ในฐานข้อมูล WHO เคยพบมีรายงานการเกิด
depression 110 ราย โดย 16 รายมีอาการรุนแรง 12 ราย
มีภาวะ psychotic depression และ 68 ราย มีอาการเก่ียวข้อง
กับ psychosis depression การเพิ่มขนาดการใช้ยา
valproate semisodium มีผลเพิ่มระดับอาการไม่พึง
ประสงค์จนถึงข้ัน suicide ได้ เม่ือผู้ป่วยลดระดับยาลง
อาการต่าง ๆ จะหายไป
4. การเกิด dysphonia จากการใช้ยา perindopril

พบรายงานการเกิดอาการ dysphonia จาก
การใช้ยา perindopril ซ่ึงไม่เคยมีรายงานทางคลินิกมา
ก่อน โดยในฐาน WHO database เคยพบรายงานการ
เกิด dysphonia 6 ราย ผู้ป่วยท่ีพบอายุ 84 ปี ใช้ยา perin-
dopril รักษาภาวะความดันโลหิตสูง โดยเกิดอาการ
หลังจากใช้ยามา 4 สัปดาห์ เม่ือผู้ป่วยเปล่ียนยาไปใช้
amlodipine อาการผิดปกติหายไปภายใน 72 ช่ัวโมง
เม่ือมีการ rechallenge การใช้ perindopril อีกคร้ังพบ
อาการ dysphonia อีก แต่เม่ือหยุดยาอาการหายไปใน
3 วัน
5. การเกิดภาวะ pneumonitis และ heart failure
จากยา venlafaxine

ผู้ป่วย 2 ราย อายุ 21 ปี และ 62 ปี เกิดอาการ
pneumonitis และ heart failure หลังจากใช้ยา
venlafaxine รักษาภาวะ depression โดยมี 1 ราย เสีย
ชีวิต ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีประวัติ ischaemic heart
disease และ chronic atrial fibrillation เม่ือพบอาการ
แพทย์ได้ให้การรักษาและหยุดยา venlafaxine แต่
อาการไม่ดีข้ึน  ในฐานข้อมูล WHO  เคยพบ 1 ราย
ซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์กับยา venlafaxine
6. ปฏิกิริยาต่อกันของยา buspirone และ ritonavir

ผู้ป่วยอายุ 54 ปี ใช้ยา buspirone ขนาด 75
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 มิลลิกรัมต่อวันในการรักษาภาวะซึมเศร้า โดยใช้ยา
มานานประมาณ 2 ปี เม่ือผู้ป่วยได้รับยา antiviral เพ่ือ
รักษาการติดเช้ือ HIV 4 ชนิด คือ didanosine, stavu-
dine, indinavir และ ritonavir ร่วมกันเป็นเวลา 2
สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติคือ อ่อนเพลีย  มึนงง
และมีอาการของ Parkinson-like symptom คือเดิน
เซ ส่ัน เม่ือผู้ป่วยหยุดยา ritonavir และ indinavir รวม
ท้ังลดขนาดยา buspirone ลง อาการดังกล่าวดีข้ึนและ
หายไปภายใน 15 วัน
7. ปฏิกิริยาต่อกันของยา orlistat และ cyclosporin

ผู้ป่วยอายุ 56 ปี รับประทานยา orlistat
(Xenecal) ขนาด 120 มก. วันละ 3 คร้ังเป็นเวลา 3
เดือน ต่อมาผู้ป่วยต้องทำการเปล่ียนไตและได้รับยา
cyclosporin ในขนาด 75 มก./กก./วัน โดยผู้ป่วยมี
ประวัติเบาหวาน (type 2 diabetes mellitus) ทำ peritoneal
dialysis อยู่ด้วย ผู้ป่วยได้รับยา cyclosporin ก่อนการ
ผ่าตัดเปล่ียนไต 48 ช่ัวโมง และได้รับยา 2 ช่ัวโมง
หลังจากให้ orlistat ไปแล้ว 3 วัน หลังการผ่าตัดตรวจ
พบว่าระดับยา cyclosporin ลดลงท้ังระดับ trough และ
peak จนกระท่ังไม่สามารถตรวจวัดได้ เม่ือเพ่ิมขนาด
ยา cyclosporin โดยให้ท้ังทางปากและทางเส้นเลือด (IV
bolus) แล้วระดับยาก็ยังไม่เพ่ิมข้ึน   ผู้ป่วยไม่มีการ
เคล่ือนตัวของลำไส้ภายใน 7 วันหลังผ่าตัด เม่ือติด
ตามผู้ป่วยใน 3 เดือนต่อมาพบว่าระดับยา cyclos-
porin เข้าสู่ภาวะปกติ (trough level เท่ากับ 208 นาโน-
กรัม/ลิตร,  peak level เท่ากับ 1,728 นาโนกรัม/ลิตร)
8. ปฏิกิริยาต่อกันของยา diazepam และ phenytoin

ผู้ป่วยอายุ 44 ปี มีประวัติได้รับยา pheny-
toin ขนาด 300 มก. ตอนเช้าและ 400 มก. ตอนกลาง
คืน เพ่ือรักษาอาการ seizure รวมท้ังได้รับยา lamo-
trigine และ phenobarbital มาเป็นเวลา 5 เดือน ต่อมา
ผู้ป่วยได้รับยา diazepam ขนาด 10 มก. เพื่อรักษา
อาการนอนไม่หลับ (insomnia) วันต่อมาผู้ป่วยมี
อาการสับสน สูญเสียความทรงจำ ไม่สบาย จนต้องหยุด
ยา diazepam และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ เดินเซ และมีระดับยา
phenytoin ในเลือดสูงถึง 37 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

(ซ่ึงสูงจากเดิม 8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก่อนหน้าน้ี
2 สัปดาห์) ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย activated charcoal
รวมท้ังหยุดยา phenytoin  และ diazepam แล้วอาการหายไป
9. ปฏิกิริยาต่อกันของยา mycophenolate mofetil
และ valaciclovir

ผู้ป่วยอายุ 54 ปี ได้รับยา mycophenolate
mofetil (MMF) ขนาด 2 กรัม/วัน มา 2 เดือน หลังจาก
ได้รับการเปล่ียนถ่ายไต ต่อมาผู้ป่วยติดเช้ือ cytome-
galovirus จึงได้รับการรักษาด้วยยา ganciclovir เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ และได้รับ valaciclovir  สำหรับ pro-
phylactic ในขนาด 6 กรัม/วัน พบว่าผู้ป่วยมี neu-
trophil และ leucocyte, lymphocyte count ลดลง
เม่ือหยุดยา valaciclovir ระดับของ neutrophil, leu-
cocyte และ lymphocyte กลับสู่ภาวะปกติ  ผู้ป่วยไม่มีการ
ติดเช้ือ cytomegalovirus ซ้ำ และหน้าท่ีการทำงาน
ของไตเป็นไปตามปกติ จากฐานข้อมูล WHO พบมี
รายงานการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา mycophenolate
mofetil และ valaciclovir 3 ราย และพบการเกิดภาวะ
leucopenia จากการใช้ยา  mycophenolate mofetil 1 ราย
10. ปฏิกิริยาต่อกันของยา miconazole oral gel และ
warfarin

ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ได้รับยา warfarin  มาเป็น
เวลา 3 ปีคร่ึง (ไม่ทราบขนาดยา) ค่า INR อยู่ในช่วง
2.3-2.5 ทันตแพทย์ได้ส่ังใช้ยา miconazole oral gel
(ไม่ทราบปริมาณและระยะเวลาที่ให้) 18 วันต่อมา
ระดับ INR เพ่ิมข้ึนเป็น 14.1 ผู้ป่วยมีรอยช้ำท่ีแขน
และปวดมือ ระดับ INR ลดลงเป็น 6.2 เมื่อหยุด
warfarin  แต่ผู้ป่วยมีอาการ hematomas ท่ีคอและแก้ม
เม่ืออาการดังกล่าวหายจึงได้ให้ warfarin ต่อไป  รายงาน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยา warfarin
มากเน่ืองจาก miconazole oral gel เป็น non-prescription
drug  ซ่ึงผู้ป่วยสามารถซ้ือมาใช้เองได้ จึงควรระมัด
ระวังและให้คำแนะนำเม่ือผู้ป่วยใช้ร่วมกับยา warfarin
เอกสารอ้างอิง
1. Reaction Weekly No.956, 21 June 2003 : the Uppsala Monitoring
Centre
2. Reaction Weekly No.961, 26 July 2003 : the Uppsala Monitoring
Centre
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2546
ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนท้ังส้ิน 912 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 382 คน (41.88%) เพศหญิง 529
คน (58.00%) และไม่ระบุเพศ 1 คน (0.11%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 250
คน (27.41%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-30 ปี จำนวน
188 คน (20.61%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 912 ฉบับพบ
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 1,727 รายการ จากยาท่ี
สงสัย 1,034 ตัวยา (1 รายงานสามารถมียาท่ีสงสัยและ
อาการอันไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยแบ่งตาม
ระดับความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 81.75
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.90 จะหายเป็น
ปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนน้ีมีกลุ่มยาหลักท่ีพบอาการอันไม่
พึงประสงค์มากท่ีสุดคือกลุ่ม general antiinfectives
for systemic use จำนวน 552 ฉบับ (53.38%)
รองลงมาคือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน
171 ฉบับ (16.54%) อันดับสามได้แก่ ยาในกลุ่ม cen-
tral nervous system 108 ฉบับ (10.44%) มีรายละเอียด
ของ กลุ่มยาท่ีสงสัย ดังน้ี

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic
use ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน
552 ฉบับโดยเป็นกลุ่มยา systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  365  ฉบับ (66.12%) รองลงมาคือ
กลุ่มยา systemic chemotherapeutics จำนวน 104
ฉบับ (18.84%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
 รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 171 ฉบับ
โดยเป็นกลุ่มยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 147 ฉบับ (85.96%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 108 ฉบับ
โดยเป็นกลุ่มยา analgesics จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ
53 ฉบับ (49.07%) และรองลงมาคือยาในกลุ่ม
antiepileptics เท่ากับ 30 ฉบับ (27.78%)

รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงาน
ท้ังส้ิน  1,727 รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin
and appendages disorders) เป็นอาการอันไม่พึง
ประสงค์ท่ีพบมากท่ีสุดเท่ากับ 768 รายการ (44.47%)
รองลงมาคือ อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบ
ท่ัวไปของร่างกาย (body as a whole general disor-
ders) จำนวน 234 รายการ (13.55%) และอันดับ
สามคือ gastro-intestinal system disorders จำนวน
123 รายการ (7.12%)  มีรายละเอียดดังน้ี

1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages  dis-
orders) ได้รับรายงานรวม 768 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการที่พบมากที่สุดคือ  pruritus (26.43%), rash
(20.96%)  และ erythematous rash  (14.19%) ตามลำดับ
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2. ระบบท่ัวไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 234 รายการ
ในจำนวนนี้อาการที่พบมากที่สุดคือ  periorbital
oedema    (23.93%),  face oedema (18.38%),  และ
mouth oedema (11.54%) ตามลำดับ

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  sys-
tem  disorders) ได้รับรายงานรวม 123 รายการ ใน
จำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ nausea (39.02%),
vomiting (33.33%)  และ stomatitis (4.88%)  ตามลำดับ

นอกจากนี้มีอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาท่ีรุนแรงซ่ึงผู้ ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ

1. Anaphylactic shock จากการใช้ยา
paracetamol, cefoperazone + sulbactam, sulfame-
thoxazole +  trimetroprim, amoxycillin

2. Erythema multiforme จากการใช้ยา
sulfamethoxazole + trimethoprim, sulfadiazine, in-
domethacin

3. Hepatitis จากการใช้ยา isoniazid, pyrazi-
namide, rifampicin

4. Stevens johnson syndrome จากการใช้ยา
sulfamethoxazole+trimethoprim, carbamazepine
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ระบบอวัยวะของร่างกาย

Total

ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2546)

SKIN  AND  APPENDAGES  DISORDERS
BODY  AS  A  WHOLE-GENERAL  DISORDERS
GASTRO-INTESTINAL  SYSTEM  DISORDERS
METABOLIC AND NUTRITIONAL  DISORDERS
CARDIOVASCULAR   DISORDERS,  GENERAL
RESPIRATORY  SYSTEM  DISORDERS
AUTONOMIC  NERVOUS  SYSTEM  DISORDERS
CENTRAL & PERIPHERAL  NERVOUS  SYST. DISORDERS
URINARY  SYSTEM  DISORDERS
APPLICATION  SITE  DISORDERS
HEART  RATE  AND RYTHM  DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL  SYSTEM  DISORDERS
PSYCHIATRIC  DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING  DISORDERS
LIVER AND BILIARY  SYSTEM  DISORDERS
VISION  DISORDERS
RED  BLOOD CELL  DISORDERS
RESISTANCE  MECHANISM  DISORDERS
WHITE  BLOOD  CELL  DISORDERS
HEARING  AND  VESTIBULAR  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, FEMALE
REPRODUCTIVE  DISORDERS, MALE
ENDOCRINE  DISORDERS
COLLAGEN  DISORDERS

ร้อยละจำนวน

768
234
123
98
93
86
85
55
48
26
24
17
11
11
10
9
8
5
4
4
2
2
2
1
1

1727

44.47
13.55
07.12
05.67
05.39
04.98
04.92
03.18
02.78
01.51
01.39
00.98
00.64
00.64
00.58
00.52
00.46
00.29
00.23
00.23
00.12
00.12
00.12
00.06
00.06

100.00
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อาการไม่พึงประสงค์

ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบ 25 อันดับต้น (1 มกราคม - 30 มิถุนายน  2546)

PRURITUS
PERIORBITAL  OEDEMA
RASH
ERYTHEMATOUS RASH
MACULO-PAPULAR RASH
FACE OEDEMA
URTICARIA
VOMITING
OEDEMA
NAUSEA
BRONCHOSPASM
PALPITATION
DYSPNOEA
MOUTH OEDEMA
HEADACHE
DIZZINESS
ANGIOEDEMA
PURPURIC  RASH
GENERALISED  OEDEMA
FIXED ERUPTION
STEVENS JOHNSON SYNDROME
ERYTHEMA MULTIFORME
ANAPHYLACTIC SHOCK
FEVER
INJECTION SITE REACTION

จำนวน

203
168
161
109
100
86
85
82
57
48
39
38
36
27
26
24
20
18
18
17
17
16
15
14
12
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