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คาํนาํ

ตามทีศ่นูยตดิตามอาการอนัไมพึงประสงคจากการใชผลติภัณฑสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติ
งานในการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา  ตลอดจนการรายงานใหมีรูปแบบวิธี
การปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดแตงตั้งคณะ
ทํางานจัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  สําหรับงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิต
ภัณฑสุขภาพขึ้น  ประกอบดวย  ผูแทนจากศูนยเครือขายตาง ๆ  ทั่วประเทศ  มีหนาที่รับผิด
ชอบจัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานดังกลาวขึ้น  แตเน่ืองจากคณะทํางานดังกลาวพิจารณาเห็นวา
แตละสถานพยาบาลมีลักษณะองคกร  บุคลากร  และการบริหารจัดการที่ตางกัน  ยากแกการจะ
ทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติที่สามารถใชในทุกแหง  ฉะนั้น  คณะทํางานฯ จึงเห็นวาควรจัดทําเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน(Practice Guideline) แทนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนใหแนว
ทางปฏิบัติน้ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลทุกระดับ  ไมวาจะมีผูรับผิดชอบ
ในการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาหรือไม  รวมถึงเปนตนแบบในการจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลนั้น ๆ ตอไป  โดยในขั้นตนจัดทําเฉพาะเรื่องยากอน
เน่ืองจากมีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานพอสมควรและในหลายหนวยงานดําเนินงานกัน
อยางเปนรูปธรรม

คณะทํางานฯ หวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของทุก
ทานในการที่จะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใดที่จะ
เปนประโยชนในการดําเนินงาน  ไดโปรดแจงมายังศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชผลิตภัณฑสุขภาพ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือปรับ
ปรุงแกไขในครั้งตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานวิธีทางปฏิบัติงาน
 สําหรับงานติดตามอาการอันไมพึงประสงค

จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
ธันวาคม  2543



ข

คาํปรารภ

ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ  ไดจัดตัง้ศนูยตดิตามอาการอนัไมพึงประสงคจากการใชยาขึน้
โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบดําเนินการติดตามอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยา  ตั้งแตป พ.ศ. 2526  และตอมาป พ.ศ. 2540  ไดขยายครอบคลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืน ภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกผลิตภัณฑ
ไดแก  ยา  วัตถุเสพติด  อาหาร  เครื่องสําอาง  เครื่องมือแพทย  และวัตถุอันตราย  และได
เปลี่ยนชื่อเปนศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพนั้น ศูนย ฯ  ได
พิจารณาเห็นวาเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนแนวทางเดียวกัน  จึงเห็นควรจัดทําหนังสือ
แนวทางการปฏบิตังิาน (Practice Guideline) ตดิตามอาการอนัไมพึงประสงคจากการใชยานีข้ึน้

หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานนี้สําเร็จขึ้นไดดวยความรวมมือหลายฝาย  ศูนยติดตาม
อาการอันไมพึงประสงคฯ  ขอขอบคุณผูเขารวมการประชุมระดมสมองจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
น้ีทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นและวิพากษจนเอกสารนี้เสร็จสมบูรณ นอกจากนี้
ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ภญ.เฉลิมศรี  ภุมมางกูร  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดลและ
อาจารย ภญ.นารัต  เกษตรทัต  คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่กรุณาแนะนํา
แนวทางการดําเนินงานในฐานะผูเชี่ยวชาญการติดตามอาการอันไมพึงประสงค  ขอขอบคุณ
นายแพทยสุริยะ  คูหะรัตน  และคุณกนกทิพย  ทิพยรัตน  จากกองระบาดวิทยา  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่เสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานระบาดวิทยาประยุกต  ขอ
ขอบคุณเจาหนาที่กองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดแก  ภญ.สุวิมล
ฉกาจนโรดม  ภญ.ยุวดี  พัฒนวงศ  และภญ.ยุวดี  ศิริสมบูรณที่ไดกรุณานําเสนอในรายละเอียด
ของการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากยาใหม  และสุดทายที่จะลืมไมไดคือ  ขอขอบคุณ
คณะทํางาน ซ่ึงเปนผูแทนจากศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาเครือขายทั่ว
ประเทศที่ไดสละเวลาและกําลังในการจัดทําเอกสารนี้ซ่ึงหวังวาจะเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ติดตามอาการอันไมพึงประสงคใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    กระทรวงสาธารณสุข
       ธันวาคม  2543



ค

- สําเนา -

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่  389/2543

เรื่อง  คณะทํางานจัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  สําหรับงานติดตามอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ

……………………………………………………………………….

ดวยการดําเนินงานติดตาม และรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพของแตละหนวยงาน  แตละสถานพยาบาล  มีรูปแบบวิธีปฏิบัติการดําเนินงานที่แตกตาง
กันไปตามขอจํากัดดานลักษณะองคกร  บุคลากร  การบริหารจัดการ  และสภาพแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิต
ภัณฑสุขภาพในฐานะที่รับผิดชอบงานดังกลาว  พิจารณาเห็นถึงความจําเปนจะตองจัดทํามาตร
ฐานวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  สําหรับงานติดตามอาการอันไม
พึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพขึ้น เพ่ือในการปฏิบัติเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  จึง
เห็นควรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นรับผิดชอบจัดทํามาตรฐานสําหรับวิธีปฏิบัติดังกลาว  โดยมีองค
ประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังตอไปน้ี

องคประกอบ
1.   ผูอํานวยการกองวิชาการ ประธานคณะทํางาน
2.   ภก.สุวิทย เจริญวิกัย โรงพยาบาลราชบุรี คณะทํางาน
3.   ภญ.จันทรจิรา ชอบประดิถ โรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะทํางาน
4.   ภญ.ปณรสี ขอนพุดซา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคณะทํางาน
5.   ภก.อนุชิต พิทักษทิม โรงพยาบาลอุดรธานี คณะทํางาน
6.   ภญ.เบญจพร ศิลารักษ โรงพยาบาลภูเวียง คณะทํางาน
7.   ภญ.ศรีสุดา ไชยมงคล โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ คณะทํางาน
8.   ภญ.รุงลักษณ คิดเกื้อการุญ โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะทํางาน
9.   ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี คณะทํางาน
10.  ภญ.กรรณิกา อินทรปรา โรงพยาบาลแพร คณะทํางาน
11.  ภญ.กาญจนา ปญจาศิริ โรงพยาบาลตรัง คณะทํางาน
12.  ภญ.รุงนภา ทรงศิริพันธุ โรงพยาบาลหาดใหญ คณะทํางาน
13.  ภญ.สุชาดา ธนภัทรกวิน โรงพยาบาลราชวิถี คณะทํางาน
14.  ภญ.พรพรรณ กุลเวชกิจ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คณะทํางาน
15.  ภญ.อินทิรา วงศอัญญมณีกุลโรงพยาบาลเลิดสิน คณะทํางาน
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16.  ภญ.วีรวรรณ เยาววิวัฒน โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทํางาน
17.  ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ กองโรงพยาบาลภูมิภาค คณะทํางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18.  ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ กองโรงพยาบาลภูมิภาค คณะทํางาน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19.  ภญ.วิมล สุวรรณเกษาวงษกองวิชาการ ผูทํางานและ

สนง.คณะกรรมการอาหารและยาเลขานุการ
20.  ภญ.เยาวเรศ อุปมายันต กองวิชาการ ผูทํางานและ

สนง.คณะกรรมการอาหารและยาผูชวยเลขานุการ
21.  ภญ.น่ิมนวล เลาหสุขไพศาล กองวิชาการ ผูทํางานและ

สนง.คณะกรรมการอาหารและยาผูชวยเลขานุการ
22.  ภญ.ภควดี ศรีภิรมย กองวิชาการ ผูทํางานและ

สนง.คณะกรรมการอาหารและยาผูชวยเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมศึกษาเอกสารขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของงานติดตามอาการอันไมพึงประสงค
2. จัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  สําหรับงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจาการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพ
3. จัดประชุมสัมมนารับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานฯ
4. งานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543
ณรงค  ฉายากุล

(นายณรงค  ฉายากุล)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

       สําเนาถูกตอง
  วิมล  สุวรรณเกษาวงษ
(นางวิมล  สุวรรณเกษาวงษ)
      เภสัชกร  7วช.
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สารบัญ

         หนา
คํานํา  ก
คําปรารภ  ข
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ที่ 389/2543  เรื่อง  คณะทํางานจัดทํา  ค

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานสําหรับงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ

สารบัญ  จ
สารบัญแผนภาพ  ช
คํายอ  ซ
บทนํา  1
แนวทางการปฏิบัติที่ 1  Spnotaneous Reporting System  9
แนวทางการปฏิบัติที่ 2  Intersive ADR Monitoring 23
แนวทางการปฏิบัติที่ 3  การติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม 31

(Safety Monitoring Programme : SMP)
แนวทางการปฏิบัติที่ 4  การสอบสวนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา 36

(ADR Investigation)
แนวทางการปฏิบัติที่ 5  การบันทึกขอมูลในการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจาก 41

การใชยา
แนวทางการปฏิบัติที่ 6  กระบวนการสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา 53
แนวทางการปฏิบัติที่ 7  การเขียนรายงานผูปวย (case report) 58
ภาคผนวกที่

1-1 alerting order  สําหรับการเฝาระวัง ADR 63
1-2 ตัวอยางสรุปรายงานผูปวย (summary case) 64
1-3 การคัดเลือกใชหนังสืออางอิงในการตอบคําถามจําแนกตาม drug 65

Information categories
1-4 การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ 68
1-5 คําถามที่ใชในการประเมินวรรณกรรม 73
1-6 การสืบคนขอมูลทางการแพทยบน Internet 75
1-7 การประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงค (causaulity 79
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บทนาํ

ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ไดจัดตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 โดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายจากการใชยา
โดยอาศัยหลักการดานระบาดวิทยาและสถิติ จัดใหมีระบบติดตามและสืบคนอาการอันไมพึงประสงค
ตาง  ๆ  จากการใชยาขึ้น  และสรางระบบเครือขายในสวนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นเปนศูนยติดตามอาการอัน
ไมพึงประสงคในระดับเขตตามโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณ
สุข (พบส.) ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาขยายขอบขายงาน ครอบคลุมการเฝาระวังอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ ที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทั้งหมด ไดแก ยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และวัตถุอันตราย และไดปรับ
เปลี่ยนชื่อเปนศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (Adverse Product
Monitoring Center: APRMC) ปจจุบันมีศูนยเครือขายระดับเขต 22 ศูนยเครือขาย ครอบคลุมโรง
พยาบาลภาคใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั่วประเทศ ทําหนาที่ชวยสนับสนุนแนวคิดและการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางทั่วถึง

เน่ืองจากการดําเนินงานติดตามและรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่ผานมา
ของแตละหนวยงานมีรูปแบบ  วิธีการปฏิบัติ   การดําเนินงานที่แตกตางกันไปตามสภาพการณ
ความพรอมของบุคลากร และการบริหารจัดการของแตละหนวยงาน นอกจากนี้ก็ยังไมเคยมีแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เปนแนวทางเดียวกัน  ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหมีแนวทางการปฏิบัติ
งาน เพ่ือใหการดําเนินงาน  การติดตามผล  มีศักยภาพมากขึ้น  เปนไปในทิศทางเดียวกัน   และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะที่รับผิดชอบการเฝาระวังอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวขางตนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้ จึงไดจัดใหมีการ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน (Practice Guideline) ขึ้นโดยในขั้นตนใหจัดทําเฉพาะสวนของยา ทั้งน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของโรง
พยาบาลตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการเฝาระวังเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลรายงานการเกิด
อาการอันไมพึงประสงคจากยา และนําไปใชเพ่ือการคุมครองผูบริโภคใหเกิดการใชยาอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ: ในเอกสารฉบับน้ี จะเรียกชื่อศูนยวา ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยา ทั้งหมดเพื่อใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง
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นิยามศัพท
1. ยา  คือ วัตถุที่มุงหมายเพ่ือการปองกันบําบัดรักษาทางการแพทย โดยครอบคลุมถึงยา

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518

2. อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction: ADR)  คือปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นโดยมิไดตั้งใจและเปนอันตรายตอรางกายมนุษยโดยเกิดขึ้นเม่ือใชยาในขนาด
ปกติเพ่ือการปองกัน วินิจฉัย บรรเทา บําบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางาน
ของรางกาย โดยไมรวมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการใชยาเกินขนาดโดยอุบัติเหตุหรือเจตนา

3. อาการอันไมพึงประสงค (Adverse Events: AE)   คือ ปรากฏการณอันไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นในระหวางการบําบัดรักษาดวยเภสัชผลิตภัณฑ โดยไมจําเปนตองมีความสัมพันธ
กับการรักษานี้

4. อาการขางเคียง (Side Effect: SE)  คือ ผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิไดตั้งใจจากการใชเภสัช
ผลิตภัณฑในขนาดปกติที่ใชในมนุษย และสัมพันธกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานั้น

5. unexpected adverse reaction  คือ อาการอันไมพึงประสงคซ่ึงไมเคยระบุไวในฉลาก
หรือเอกสารกํากับยา หรือไมเคยคาดหมายไวจากคุณสมบัติของตัวยา

6. สัญญาณ (Signal)  คือ ขอมูลที่ไดจากการรายงานความสัมพันธที่เปนไปไดระหวาง
อาการอันไมพึงประสงคกับยา  ความสัมพันธน้ียังไมเคยปรากฏมากอน โดยปกติแลว
สัญญาณควรจะมาจากรายงานมากกวา 1 ฉบับ ทั้งน้ีขึ้นกับความรุนแรงของอาการและ
คุณภาพของขอมูลที่ไดรับ

7. ผลการรักษา (Therapeutic Effect)  คือ ผลของยาที่เกิดขึ้นเพ่ือการปองกัน วินิจฉัย
บรรเทาหรือบําบัดรักษาโรค

8. Spontaneous Reporting System (SRS) คือ ระบบการติดตามอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยาภายหลังจากเกิดอาการ โดยที่บุคลากรทางการแพทยรายงาน
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตามความสมัครใจทุกครั้งที่พบวาเกิดขึ้นกับผูปวย
ใหกับหนวยงานที่รวบรวมขอมูลในโรงพยาบาล หรือรายงานโดยตรงตอศูนยติดตาม
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของประเทศ วิธีการนี้จะทําใหทราบถึงปญหาและ
ขอมูลความปลอดภัยจากการใชยาไดเร็วที่สุด หากมีสัญญาณผิดปกติจากการใชยาชนิด
ใดชนิดหนึ่งก็สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับสวนรวมไดตอไป

9. Intensive Monitoring System  คือ ระบบการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยาที่มีวิธีดําเนินการในการติดตามผลการใชยาอยางพินิจพิเคราะห โดยมีการดูแล
ผูปวยแตละรายตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการใชยาจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา ซ่ึงเปนการติด
ตามเฝาระวังการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาอยางใกลชิด
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10. Safety Monitoring Program (SMP)  คือ การติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม
หลังจากไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาอยางมีเง่ือนไขภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11. ทะเบียนตํารับยาใหมแบบมีเงื่อนไข (NC)  คือ ทะเบียนตํารับยาใหมที่ไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนโดยกําหนดใหตองดําเนินการติดตามความปลอดภัย(SMP) ในระยะเวลา
หน่ึง และจํากัดการจําหนายเฉพาะในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเทานั้น  ฉลากจะ
ตองแสดงเครื่องหมายโดยใชขอความ “ตองติดตาม” ภายในกรอบสามเหลี่ยม และมีขอ
ความ “ใชเฉพาะสถานพยาบาล” หรือ “ใชเฉพาะโรงพยาบาล”  แลวแตกรณี

12. ทะเบียนตํารับแบบไมมีเงื่อนไข (N)  คือ ทะเบียนตํารับยาใหมที่ผานมาตรการติดตาม
ความปลอดภัย (SMP) และไดรับการพิจารณาแลววามีขอมูลความปลอดภัยเพียงพอที่จะ
ไดรับทะเบียนแบบไมมีเง่ือนไข

13. เวชระเบียน (medical record) คือ การรวบรวมขอเขียน หรือบันทึกที่เกี่ยวกับการเจ็บ
ปวย เปนขอมูลที่บันทึกเกี่ยวกับการรักษาผูปวยที่สถานพยาบาลและกระบวนการที่จัดทํา
กับผูปวย  ขอมูลในเวชระเบียนควรประกอบดวย ประวัติการเจ็บปวยในอดีต รวมทั้ง
ความคิดเห็น การคนหา การสืบคนทางหองปฏิบัติการ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสุข
ภาพของผูปวย  เวชระเบียนเปนเอกสารที่อาจมีหลายขนาด หลายรูปแบบ และหลายขอ
มูล โดยการบันทึกของหลายบุคคลในหลาย ๆ วิธีการ โดยทั่วไปเวชระเบียนประกอบ
ดวยเอกสารดังตอไปน้ี
13.1 บัตรตรวจโรคผูปวยภายนอก  (OPD Card)   เปนเอกสารที่บันทึกรายการเกี่ยว

กับเรื่องสวนตัวของผูปวย  เชน  ชื่อ ที่อยู อายุ และเพศ   บัตรนี้เปนเอกสารที่ทํา
ขึ้นเม่ือผูปวยไปขอรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ในบัตรดัง
กลาวแพทยจะใชบันทึกประวัติและอาการของผูปวยตลอดจนสิ่งที่แพทยตรวจพบ  
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคของแพทย ตลอดจนรายการรักษา
ตาง ๆ

13.2 รายงานผูปวยภายใน เปนเอกสารที่แพทยทําขึ้นเม่ือผูปวยเขารับการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาล ประกอบดวย
- ฟอรมปรอท  คือ แบบบันทึกขอมูลรายวันของผูปวย ไดแก รายการบันทึก

อุณหภูมิรางกายของผูปวย อัตราการเตนของชีพจร อัตราการหายใจ ความ
ดันเลือด นํ้าหนัก ปริมาตรสารน้ําที่เขารางกาย และขับออก เปนตน

- รายงานการตรวจของแพทย  ไดแก รายงานการตรวจรางกาย รายงานการ
ผาตัดรักษา (operative note) รวมทั้งรายการสั่งการรักษาของแพทย ตลอด
จนผลสรุปขั้นสุดทายของการรักษา

- รายงานของพยาบาลประจําตึก  เปนการบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผู
ปวยประจําวัน และการใหยาและอาหารตามคําสั่งแพทย
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- รายงานการตรวจพิเศษอื่น ๆ เชน การตรวจดวยเอ็กซเรยรวมทั้งฟลม
เอกซเรย  รายการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ (เชน ผลการตรวจเลือด
ตรวจอุจจาระ ตรวจปสสาวะ ฯลฯ)

14. ระบาดวิทยา  คือ วิชาการที่ศึกษาถึงลักษณะการเกิดการกระจายของโรค ภัย ไข เจ็บ
ในกลุมชน ตลอดจนสาเหตุและปจจัยหรือตัวกําหนดที่ทําใหเกิดและแพรกระจายของโรค
น้ัน ๆ

15. การระบาด  คือ การเกิดโรคในชุมชนที่มีความถี่ของการเกิดโรคมากกวาจํานวนความถี่
ของโรคในชวงระยะเวลาเดียวกัน แตในกรณีที่มีโรคติดตออันตรายซึ่งไมเคยเกิดขึ้นใน
ชุมชนนั้นมากอน หรือเคยเกิดมานานแลวและกลับมาเปนอีกถึงแมมีผูปวยเพียง 1 รายก็
ถือวาเปนการระบาด

16. การเฝาระวัง (surveillance)  คือ การติดตาม สังเกต พิจารณาลักษณะการเปลี่ยน
แปลงของการเกิด การกระจายโรค และเหตุการณหรือปญหาสาธารณสุข รวมทั้งปจจัยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยางตอเน่ืองดวยกระบวนการที่เปนระบบและมีขั้นตอน
ประกอบดวย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห แปลผล และกระจายขอมูลขาวสารสูผูใช
ประโยชนเพ่ือการวางแผน กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานและการประเมินมาตรการ
ควบคุมปองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพ

17. การสอบสวนทางระบาดวิทยา (epidemiological investigation)  คือ การดําเนินงาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดโรค ภัย ไข
เจ็บ และเหตุการณผิดปกติที่เปนปญหาสาธารณสุข ดวยวิธีการรวบรวมขอมูลราย
ละเอียดในทางระบาดวิทยา สิ่งแวดลอม และการชันสูตรทางหองปฏิบัติการเพื่อใหได
ความรูที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค ภัย ไข เจ็บ และเหตุการณผิดปกติ
น้ันได โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรและสถิติที่มีเหตุผลเชื่อถือได พิสูจนไดตาม
หลักวิชาดังกลาว
17.1 การสอบสวนเฉพาะราย (individual case investigation)  คือ การรวบรวมขอ

มูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับผูปวย หรือผูสัมผัสโรค โดยใชแบบสอบสวนโรคเฉพาะ
รายเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสังเกตจากการ
ซักถาม

17.2 การสอบสวนการระบาด (epidemic/outbreak investigation)  คือ วิธีการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือหาขอมูลขอเท็จจริงที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ปจจัยการเกิด
โรค แหลงโรค วิธีการถายทอดโรค รวมถึงวิธีการกระจายของโรคตามบุคคล
สถานที่ และเวลา

18. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy and Therapeutic
Committee: PTC) หรือคณะกรรมการอื่นซ่ึงทําหนาที่เชนเดียวกัน  เปนองคกรของ
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โรงพยาบาลในการประกันคุณภาพการใชยาใหสมเหตุสมผลมากที่สุด  คณะกรรมการ
PTC ประกอบดวย แพทย บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ โดยคัดเลือกจากการชี้แนะ
ของคณะแพทยประจําโรงพยาบาล และเภสัชกรซ่ึงทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการชุดนี้เปนกลุมบุคคลซึ่งใหคําแนะนําปรึกษาในฐานะองคกรประสานงาน
ระหวางแพทยประจําโรงพยาบาลและกลุมงานเภสัชกรรม    กําหนดนโยบายดานยา
ครอบคลุมตั้งแตการประเมินคุณคา การคัดเลือก การกําหนดแนวทาง ขอบงใชในการ
รักษา ทั้งยาและอุปกรณ ตลอดจนแกไขปญหาที่เกี่ยวของและศึกษาถึงขอมูลที่เกี่ยว
ของกับยาและการใชยาที่สมบูรณและเปนปจจุบัน

กลไกการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Mechanisms of ADR)
ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการแบงกลไกการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาออกเปน

หลายแบบก็ตาม ในที่น้ีก็จะขอใชหลักการการแบงตาม Rawlins และ Thompsom ซ่ึงไดแบงกลไก
ของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาออกเปน 2 ประเภท คือ

1. Type A (augmented) adverse drug reaction  เปนอาการที่เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของยา ความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นอยูกับขนาดของยาและการตอบสนองของแตละ
บุคคล  type A reaction น้ีสามารถทํานายไดลวงหนาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา ถึงแม
วาอุบัติการของการเกิด type A reaction น้ีคอนขางสูง (มากกวา 80%) แตอัตราการตายจะ
ต่ํา  อาการของผูปวย type A reaction สามารถแกไขไดโดยการลดขนาดยาลง หรือเปลี่ยน
ไปใชยาอ่ืน หรือใชยาชนิดอ่ืนที่สามารถลบลางอาการอันไมพึงประสงคจากยาชนิดแรก

ตัวอยางเชน
- bradycardia จากยากลุม β-adrenoreceptor antagonists
- haemorrhage จากกลุมยา anticoagulants
- drowsiness จาก benzodiazepine anxiolytics

2. Type B (bizarre) adverse drug reaction  เปนอาการที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดคะเนได
ลวงหนาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเมื่อใหยาในขนาดปกติ และไมสามารถพบในระหวางทําการ
ศึกษาพิษวิทยาของยา อุบัติการของการเกิด type B reaction น้ีคอนขางต่ํา (นอยกวา 20%)
แตอัตราการตายจะสูงเม่ือเกิด type B reaction มีวิธีแกเพียงประการเดียวคือ ตองใหผูปวย
หยุดยานั้น และใหการรักษาตามอาการ

ตัวอยาง เชน
- malignant hyperthermia จากยากลุม anesthetics
- acute porphyria และ immunological reaction
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การจัดตั้งศูนย
การจัดตั้งศูนยหรือองคกรที่รับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาขึ้นใน

โรงพยาบาลนั้น รูปแบบการดําเนินงานขึ้นกับโครงสราง งบประมาณ บุคลากรในโรงพยาบาล ซ่ึงมีขั้น
ตอนการดําเนินงานจัดตั้งศูนยสรุปไดดังน้ี

1. เสนอผูบริหารกําหนดใหเปนนโยบายของโรงพยาบาลที่จะมีระบบการติดตามอาการอันไม
พึงประสงคจากการใชยา

2. จัดเตรียมแผน/โครงการการจัดตั้งศูนย โดยกําหนดรายละเอียดในเรื่อง
2.1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.2. หนวยงานที่รับผิดชอบประสานงาน เชน ฝายเภสัชกรรม ฝายวิชาการ เปนตน
2.3. จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

3. ประสานขอสนับสนุนแบบรายงานจากศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา 
สวนกลาง ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. ใหความรูแกบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
5. จัดประชุมบุคลากรทางดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล ใหทราบถึงความจําเปนในการติด

ตามการใชยาและความสําคัญในการรายงาน ตลอดจนระบบในการดําเนินงานดังกลาว
6. ประชาสัมพันธใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขทราบถึงความหมาย จุดประสงค และระบบ

ในการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ตลอดจนผลการปฏิบัติงานผานทางสื่อ
ตางๆ อยางตอเน่ือง

7. สรางระบบการจัดเก็บขอมูลรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาภายในโรง
พยาบาล

8. ติดตอประสานงาน และจัดสงขอมูลไปยังศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ของสวนกลาง

บทบาทของบุคลากรทางดานสาธารณสุข
1. บทบาทของแพทยและทันตแพทย

1.1. วินิจฉัยและยืนยันปญหาที่คาดวาเปนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกิดกับ 
ผูปวย

1.2. ประสานงานกับเภสัชกร เม่ือสงสัยวาเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
1.3. บันทึกและรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ
1.4. รวมประเมินความสัมพันธของปญหากับยาที่สงสัย
1.5. เขียนรายงานผูปวย (case report) ที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
1.6. จัดทํา/พัฒนาระบบปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยารวมกับบุคลากรทาง

ดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
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2. บทบาทของเภสัชกร
2.1. ประสานงานกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของเม่ือสงสัยวาเกิดอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยา
2.2. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
2.3. บันทึกและรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ
2.4. ใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เรื่องอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
2.5. ออกบัตรแพยา และบันทึกในเวชระเบียน
2.6. เขียนรายงานผูปวย (case report) ที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
2.7. จัดทํา/พัฒนาระบบปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยารวมกับบุคลากรทาง

ดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3. บทบาทหนาที่ของพยาบาล

3.1. แจงแพทยทราบถาพบวาผูปวยมีประวัติการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
3.2. ประสานงานกับแพทยและเภสัชกรเม่ือสงสัยวาผูปวยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจาก

การใชยา
3.3. บันทึกความกาวหนาของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา และการรักษาใน

บันทึกการพยาบาล (nurse note) อยางละเอียดและตอเน่ือง
3.4. บันทึกและรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ

4. บุคลากรทางดานสาธารณสุขที่เก่ียวของ
4.1. ประสานงานกับแพทยและเภสัชกรเมื่อสงสัยวาเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการ

ใชยา
4.2. บันทึกและรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

เอกสารอางอิง
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระบบการติดตามอาการอันไมพึงประสงค
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แนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System, SRS

Practice Guideline No. 1

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางระบบการเฝาระวัง ติดตาม รายงานและปองกันการเกิดอาการอันไมพึงประสงค

จากการใชยา (Adverse Drug Reaction, ADR) แบบ Spontaneous Reporting System
(SRS)

2. เพ่ือลดความรุนแรงและอุบัติการของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยานั้นของ  
ผูปวยซ้ํา

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ีใชกับการเฝาระวังและติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา 

(Adverse Drug Reaction Monitoring, ADRM) แบบ Spontaneous Reporting System (SRS)

แนวทางปฏิบัติทั่วไป

ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
1. เม่ือพบผูปวยที่สงสัยวาจะเกิด ADR บุคลากรทางดานสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล

และเจาหนาที่อ่ืนๆ ตองแจงใหเภสัชกรทราบ
2. ผูปวยทุกรายที่มี ADR ตองไดรับการดูแลจากบุคลากรดานสาธารณสุข
3. เภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่ ณ หองจายยาผูปวยนอก มีหนาที่ดําเนินการติดตาม ADR แบบ

SRS ของผูปวยนอก
4. เภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่ ณ หอผูปวย มีหนาที่ดําเนินการติดตาม ADR แบบ SRS ของผูปวย

ใน
5. เภสัชกรผูรับผิดชอบศูนย ADRM มีหนาที่สืบคนและประเมินผลการเกิด ADR
6. ในกรณีที่เปน ADR ที่ตองสอบสวน เภสัชกรผูรับผิดชอบ ศูนย ADRM ตองทําการสอบสวน

หลังจากพบการเกิด ADR น้ัน
7. กรณีที่ผูปวยแพยา ศูนย ADRM ตองบันทึกในเวชระเบียนผูปวย และออกบัตรแพยาให

ผูปวย
8. ศูนย ADRM ตองสรุปขอมูลเสนอผูบริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และเผยแพรประชา-

สัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ
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9. ศูนย ADRM ทุกแหงตองจัดรวบรวมบันทึกรายงาน ADR และขอมูลที่เกี่ยวของจัดสงไปยัง
ศูนย ADRM สวนกลาง ตามกระบวนการสงรายงาน ดังแสดงในแนวทางปฏิบัติที่ 6 (หนา
54-58)

ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
1.  เม่ือพบผูปวยที่เกิด ADR บุคลากรทางดานสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล และเจาหนาที่

อ่ืนๆ ใหบันทึกรายงาน ADR และรวบรวมบันทึกรายงานและขอมูลที่เกี่ยวของ จัดสงไปยัง
ศูนยสวนกลาง ตามกระบวนการสงรายงาน

2.  ผูปวยทุกรายที่เกิด ADR ตองไดรับการดูแลจากบุคลากรดานสาธารณสุข
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แผนภาพที่ 1 แสดงแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง Spontaneous Reporting System

ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM

ผูปวยนอก ผูปวยใน

พบ ADR พบ Alerting order พบ ADR พบ Alerting order

แพทยวินิจฉัยยืนยัน แพทยวินิจฉัยยืนยัน

แจงศูนย ADRM
เภสัชกร

สัมภาษณผูปวยและ
สืบคนขอมูล

กรณีที่ตอง

ทําการสอบสวน

ทําการสอบสวนและบันทึก
รายงานการสอบสวน

บันทึกรายงาน ADR สงรายงานการสอบสวน
ไปศูนยสวนกลาง

ประเมินความสัมพันธ

ออกบัตรแพยาและ กรณีตอง บันทึกในเวชระเบียน สรุปผลการประเมิน
แนะนําขอควรปฏิบัติ ออกบัตรแพยา

แจงผูเกี่ยวของ
ทราบ

เสนอผูบริหาร/
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ

เผยแพร
ประชาสัมพันธ

รวบรวมบันทึกรายงาน
สงศูนย ADRM สวนกลาง
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ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบ/ศูนย ADRM

ผูปวยนอก ผูปวยใน

พบ ADR พบ ADR

แพทยวินิจฉัยยืนยัน แพทยวินิจฉัยยืนยัน

แพทยหรือพยาบาล
สัมภาษณผูปวยและ

สืบคนขอมูล
กรณีที่ตอง

ทําการสอบสวน

ทําการสอบสวนและบันทึก
รายงานการสอบสวน

บันทึกรายงาน ADR สงรายงานการสอบสวน
ไปศูนยสวนกลาง

ประเมินความสัมพันธ

ออกบัตรแพยาและ กรณีตอง บันทึกในเวชระเบียน สรุปผลการประเมิน
แนะนําขอควรปฏิบัติ ออกบัตรแพยา

แจงผูเกี่ยวของ
ทราบ

เสนอผูบริหาร/
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ

เผยแพร
ประชาสัมพันธ

รวบรวมบันทึกรายงาน
สงศูนย ADRM สวนกลาง
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR

ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
ผูปวยนอก
1. รายงานโดยบุคลากรทางดานสาธารณสุข (health care professional)

1.1 บุคลากรทางดานสาธารณสุขพบผูปวยที่สงสัยวาจะเกิด ADR
1.1.1 เจาหนาที่ประจําตึกผูปวยนอกซักประวัติเบื้องตนของผูปวย เกี่ยวกับการ

เกิด ADR แลวสงพบแพทย
1.1.2 แพทยตรวจวินิจฉัยพบ ADR ของผูปวย

1.2 แพทยสงตอผูปวยที่พบ ADR โดย
1.2.1 กรณีที่ ADR ไมรุนแรง แพทยสงผูปวยพรอมกับเวชระเบียนไปพบเภสัชกร

ที่หองจายยาผูปวยนอก (กรณีนอกเวลาราชการที่ไมมีเภสัชกรอยูเวรให
แยกใบสั่งยาไว และแจงใหเภสัชกรทราบในเวลาปฏิบัติงานตอไป)

1.2.2 กรณีที่ ADR รุนแรง แพทยจะรับผูปวยไปไวรักษาแบบผูปวยใน โดยแจงให
เภสัชกรทราบทุกครั้ง

1.3  เภสัชกรรับผูปวยพรอมเวชระเบียนและยาที่สงสัย กรณีที่ไมไดพบผูปวย (เน่ืองจาก
ผูปวยมานอกเวลาราชการที่ไมมีเภสัชกรอยูเวร) ใหสืบคนหาขอมูลจากเวชระเบียน
แบบรายงาน ADR ที่บุคลากรทางดานสาธารณสุขรายงาน และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่
สามารถสืบคนได

1.4  เภสัชกรสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับประวัติการใชยา ดูบันทึกของแพทยจากเวชระเบียน
ดูลักษณะ ADR ที่เกิดขึ้น

1.5  เภสัชกรสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาที่สงสัย โดยสืบคนตามรายละเอียดขั้นตอน
การสืบคนขอมูลทางวิชาการ

1.6  กรณีที่มีการเกิด ADR เขาเกณฑที่ตองดําเนินการสอบสวน เภสัชกรตองทําการสอบ
สวนตามแนวทางการปฏิบัติที่ 4 เรื่อง การสอบสวนอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยา (หนา 36-40) และบันทึกประวัติการใชยาของผูปวยลงในแบบบันทึกขอมูล
ผูปวย (patient profile) ดังแสดงในในภาคผนวก 2-3 (หนา 89-93)

1.7  เภสัชกรบันทึกขอมูลในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุข
ภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ 5 เรื่อง การบันทึกแบบรายงานอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา (หนา 41-52)

1.8  เภสัชกรนําขอมูลยาที่สงสัยมาประเมินความสัมพันธระหวางยากับ ADR ที่เกิดขึ้น
(causality assessment)

1.9  ในกรณีที่ตองออกบัตรแพยา ใหปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการออกบัตรแพยา
และบันทึกประวัติในเวชระเบียน
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1.10  สงตอผูปวยใหเขารับการบริการตามปกติ โดยเภสัชกรเปนผูรายงานแพทยผูเกี่ยว
ของทราบ และสรุปยอรายงานผูปวย (summary case) แจงใหทราบดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอักษรตามแตความตองการของผูรายงาน ในกรณีที่ตองการแจงเปน
เอกสารใหดูตัวอยางดังแสดงในภาคผนวก 1-2 (หนา 64)

1.11  เภสัชกรสรุปผลการประเมินทุก 3 เดือน รายงานผูบริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ทราบ และเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ

1.12  เภสัชกรสงรายงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ 6 เรื่อง กระบวนการสงรายงานอาการ
อันไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 53-57)

2. พบ alerting order
2.1  เภสัชกรพบ alerting order เชน มีการสั่งหยุดใชยากระทันหัน เปลี่ยนยาที่รักษาหรือ

สั่งใช tracer agent ดังตัวอยางแสดงในภาคผนวก 1-1 (หนา 63) บนใบสั่งยาของ
ผูปวย

2.2  เภสัชกรประสานงานกับแพทยที่เกี่ยวของเพ่ือยืนยันวา ผูปวยเกิด ADR น้ันจริง
2.3  เภสัชกรรับผูปวยพรอมเวชระเบียน และยาที่สงสัย
2.4  เภสัชกรปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานการติดตาม ADR ของผูปวยนอก ตั้งแตขอ

1.4 ถึงขอ 1.12

ผูปวยใน
1. รายงานโดยบุคลากรทางดานสาธารณสุข (health care professional)

1.1  เภสัชกรไดรับการรายงานจากแพทยหรือพยาบาลประจําหอผูปวยที่รับผิดชอบวาพบ
การเกิด ADR ของผูปวยในหอผูปวยนั้น โดยทางโทรศัพท หรือขอมูลที่บันทึกในเวช-
ระเบียนผูปวย หรือแบบบันทึกอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว

1.2  เภสัชกรประสานงานกับแพทย และ/หรือพยาบาลผูรายงาน เกี่ยวกับขอมูลการเกิด
ADR เบื้องตน

1.3  เภสัชกรศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแฟมประวัติการใชยา (patient medication
profile) ของผูปวยรายนั้น และดูรายงานของแพทยจากเวชระเบียนของผูปวย

1.4  เภสัชกรปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR ผูปวยนอก ตั้งแตขอ 1.4 ถึง
1.8

1.5  เภสัชกรประสานงานและปรึกษาเรื่องยาที่สงสัย แนวทางการรักษา ตลอดจนการปอง
กัน กับแพทยเจาของไข แพทยที่เกี่ยวของและพยาบาล

1.6  เภสัชกรใหคําปรึกษาและติดตามผูปวยจนกวาผูปวยจะกลับบาน
1.7  เภสัชกรปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR ผูปวยนอก ตั้งแตขอ 1.10

ถึงขอ 1.12
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2. พบ alerting order
2.1  เภสัชกรพบ alerting order หรือ tracer agent ดังตัวอยางแสดงในภาคผนวก 1-1

(หนา 63) ในใบสั่งยาของผูปวย หรือแบบบันทึกอ่ืน ๆ
2.2  เภสัชกรประสานงานกับแพทยที่เกี่ยวของเพ่ือยืนยันวา ผูปวยเกิด ADR น้ันจริง
2.3  เภสัชกรปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR ผูปวยใน ตั้งแตขอ 1.2 ถึง

ขอ 1.7

ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
ผูปวยนอก
1. บุคลากรทางดานสาธารณสุขพบผูปวยที่สงสัยวาจะเกิด ADR

1.1 เจาหนาที่ประจําตึกผูปวยนอก ซักประวัติเบื้องตนของผูปวย เกี่ยวกับการเกิด ADR
แลวสงพบแพทย

1.2 แพทยตรวจวินิจฉัยพบ ADR ของผูปวย
1.2.1 กรณีที่ ADR ไมรุนแรง แพทยสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับประวัติการใชยา

และดูลักษณะ ADR
1.2.2 กรณีที่ ADR รุนแรง แพทยจะรับผูปวยไวรักษาแบบผูปวยใน และสงตอให

แพทยเวรประจําหอผูปวยหรือพยาบาลดําเนินการติดตาม ADR ตอไป
1.2.3 กรณีที่มีการเกิด ADR เขาเกณฑตองดําเนินการสอบสวน แพทยตอง

ดําเนินการสอบสวนตามแนวทางปฏิบัติที่ 4 เรื่อง การสอบสวนอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 36-40) และบันทึกประวัติการใชยาของ
ผูปวยลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวย (patient profile) ดังแสดงในภาคผนวก
2-3 (หนา 89-93)

2. แพทยหรือพยาบาลที่ไดรับมอบหมายบันทึกขอมูลในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวทางปฏิบัติ 5 เรื่องการบันทึกแบบรายงานอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 41-52) และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาที่สงสัย โดย
สืบคนตามรายละเอียดขั้นตอนการสืบคนขอมูลทางวิชาการ

3. แพทยหรือพยาบาลที่ไดรับมอบหมาย นําขอมูลยาที่สงสัยมาประเมิน ADR ตามราย
ละเอียดขั้นตอนการประเมินความสัมพันธระหวางยากับ ADR ที่เกิดขึ้น (causality
assessment)

4. ในกรณีที่ตองออกบัตรแพยา ใหปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการออกบัตรแพยา และ
บันทึกประวัติในเวชระเบียน

5. สงตอผูปวยใหเขารับการบริการตามปกติ
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6. แพทยหรือพยาบาลที่ไดรับมอบหมาย สงรายงานตามแนวทางปฏิบัติที่ 6 เรื่อง กระบวน
การสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 53-57)

ผูปวยใน
1.  บุคลากรทางดานสาธารณสุขพบผูปวยที่สงสัยวาจะเกิด ADR ในหอผูปวย
2.  แจงแพทยทราบเพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันวา ผูปวยเกิด ADR จริง
3.  ใหแพทยหรือพยาบาลที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR

ผูปวยนอก ตั้งแตขอ 3 ถึงขอ 5
4.  แพทยหรือพยาบาลที่ไดรับมอบหมาย สงรายงานตามแนวทางปฏิบัติที่ 6 เรื่อง กระบวน

การสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 53-57)

รายละเอียดขั้นตอนการสืบคนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ในกรณีที่ตองการสืบคนขอมูล เพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเมิน ADR เภสัชกรผูปฏิบัติ

หนาที่ปฏิบัติดังน้ี คือ
1. การใชเอกสารอางอิง ควรใชฉบับที่พิมพครั้งลาสุด
2. เลือกใชเอกสารอางอิงชนิดตติยภูมิ (tertiary source) เปนอันดับแรก โดยเลือกจากตัว

เลือกของเอกสารอางอิง (reference choice) ดังแสดงในภาคผนวก 1-3 (หนา 65-67) ซ่ึง
รวมขอมูลทุกประเภท กรณีที่การสืบคนขอมูลจะตองใชขอมูลอ่ืนที่นอกเหนือจากขอมูล
อาการอันไมพึงประสงคประกอบการตัดสินใจ เชน การระบุชนิดของยา (identification)
หรือขอมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาของผูปวย (pharmacotherapy) เปนตน ก็สามารถ
เลือกใชจากตัวเลือกดังกลาวได

3. กรณีที่ไมมีขอมูลในเอกสารอางอิงชนิดตติยภูมิ (tertiary source) ใหทําการใชเอกสาร
ทุติยภูมิ (secondary source) เพ่ือทําการสืบคนเอกสารปฐมภูมิ (primary source) ซ่ึง
อาจมีคําตอบที่ตองการ รายชื่อตัวอยางของเอกสารทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของ
เอกสารทุติยภูมิแตละชนิด และแนวทางการสืบคนขอมูลโดยใชเอกสารทุติยภูมิ ดังแสดง
ในภาคผนวกที่ 1-4 (หนา 68-72)

4. กรณีที่ตองใชเอกสารปฐมภูมิ ในการใหบริการขอมูลยา จะตองทําการประเมินเอกสาร
อางอิงดังกลาวกอนวามีความเหมาะสมหรือไม

5. กรณีที่ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของในเอกสารปฐมภูมิ เม่ือทําการสืบคนจากเอกสารทุติยภูมิทั้ง
หมดที่มีในศูนยขอมูลขาวสารดานยาแลว ใหปฏิบัติดังน้ี
5.1 สืบคนขอมูล โดยใชแหลงขอมูลอ่ืน (alternative source) เชน จาก internet โดยกอน

ที่จะนําขอมูลมาใช ตองประเมินดวยวา เปนขอมูลที่เชื่อถือไดหรือไม โดยอาจ
พิจารณาจากความนาเชื่อถือของ website เชน

- ถาเปน website ของหนวยราชการ จะมีความนาเชื่อถือมากกวา website
ของหนวยงานเอกชน
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- ความนาเชื่อถือของผูใหขอมูล
- ความนาเชื่อถือของขอมูล

5.2 กรณีที่ไมสามารถหาขอมูลตามที่ตองการจากเอกสารอางอิงที่มีอยู ใหทําการสงตอขอ
คําถามที่หาคําตอบไมไดน้ันไปยังศูนยขอมูลขาวสารดานยาอื่นๆ หรือหนวยงานอื่นที่
อาจจะมีขอมูลที่ตองการ เชน ศูนยขอมูลยาในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ศูนยพิษวิทยาของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนตน

กรณีที่คําตอบที่ไดรับจากเอกสารอางอิงตติยภูมิไมเพียงพอ  ไมครอบคลุม  หรือไมชัดเจน
อาจจําเปนจะตองใชเอกสารอางอิงมากกวา 1 ระดับ เพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอกับความตองการ  ใหทํา
การสืบคนตอในเอกสารอางอิงระดับทุติยภูมิ  ปฐมภูมิ  และแหลงขอมูลอ่ืนๆรวมดวย โดยจะตอง
ประเมินความนาเชื่อถือของเอกสารอางอิงแตละประเภท ตามที่ไดกลาวไปแลวในขอ 1 ถึง ขอ 5  ขาง
ตน

รายละเอียดขั้นตอนในการทํา causality assessment
เม่ือไดรับรายงานวามีผูปวยเกิด ADR เภสัชกรควรดําเนินการประเมินดังตอไปน้ี
1.  ประสานงานกับแพทยและ/หรือพยาบาลที่ดูแลผูปวยรายนั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อปรึกษาและ

ขอขอมูลการใชยาและอาการอันไมพึงประสงค โดยมีตัวอยางแนวทางการสอบถามขอ
มูลดังน้ี
1.1  คาดวายาตัวใดเปนสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคน้ี เหตุใดจึงคิดเชน

น้ัน
1.2  ระยะเวลาตั้งแตเริ่มใชยาจนถึงเวลาที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคน้ีนานเทาไหร
1.3  หยุดใชยานี้หรือยัง กรณีที่มีการหยุดใชยา (dechallenge) น้ัน หยุดใชตั้งแตเม่ือใด

และหลังหยุดใชยา ผูปวยมีอาการดีขึ้น หรือ เหมือนเดิม หรือหนักกวาเดิม
1.4  ไดใหการรักษาอาการ ADR น้ีอยางไรบาง และการรักษาผลเปนอยางไร
1.5  หากผูปวยหยุดใชยาที่สงสัยแลวมีการใหยาตัวที่สงสัยซํ้า (rechallenge) หรือไม

ถามีผูปวยมีอาการอยางไร
2.  ศึกษาขอมูลผูปวยและประวัติการใชยา จากเวชระเบียน เพ่ือใหไดขอมูลเชนเดียวกับขอ

1 และควรมีขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี
2.1  ผูปวยกําลังใชยาอะไรอยูบาง และอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นน้ีอาจเนื่องจาก

การใชยาอ่ืนหรือไม
2.2  ผูปวยไดรับการสั่งยาถูกตองกับโรคที่เปนอยูหรือไม
2.3  ขนาดการใชยาเหมาะสมหรือไม

3.  สัมภาษณผูปวยและ/หรือ ญาติผูปวย เพ่ือใหไดขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี
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3.1  คาดวายาตัวใดเปนสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคน้ี เหตุใดจึงคิดเชน
น้ัน

3.2  ผูปวยเคยเกิดอาการเหลานี้ในอดีต โดยไมมีการใชยาบางหรือไม
3.3  ประสบการณของการใชยานี้ในอดีตวาเคยมีอาการอันไมพึงประสงค แบบน้ีหรือ

แบบอ่ืนหรือไมอยางไร
3.4  ประสบการณที่ผูปวยใชยากลุมน้ีในอดีต เคยมีอาการอันไมพึงประสงค แบบน้ีหรือ

แบบอ่ืนหรือไมอยางไร
3.5  มีปจจัยอยางอ่ืนหรือไมที่อาจจะทําใหผูปวยรายนั้นเกิดการแพยามากขึ้น เชน

ประวัติครอบครัว ภาวะโรคบางอยาง การดื่มเหลา และสูบบุหร่ี อายุ เพศ นํ้าหนัก
เปนตน

4.  เภสัชกรคนหาขอมูลเกี่ยวกับยาตัวน้ันจากฐานขอมูล (ตามรายละเอียดขั้นตอนการสืบ
คนขอมูลทางวิชาการ) เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี
4.1  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  พิษวิทยาของยาที่สงสัย หรือยาอ่ืน ๆ ที่มีฤทธิ์ทางเภสัช-

วิทยาที่คลายคลึงกันที่อาจใชอธิบายความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้น

4.2  อาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนี้มีระบุไวชัดเจน (labeled) โดยบริษัทผูผลิตยา
หรือไม วาอาการดังกลาวอาจเกิดจากการใชยานี้ได

4.3  ในอดีตที่ผานมามีการรายงานถึงลักษณะอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาดัง
กลาว แบบน้ีหรือแบบอ่ืนหรือไมอยางไร (unlabeled)

5.  เภสัชกรนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประเมินความสัมพันธระหวางยาที่สงสัยกับ
อาการไมพึงประสงความีระดับใดตามเกณฑมาตรฐานหรือเครื่องมือที่กําหนด

หมายเหตุ สําหรับรายงานที่สงเขาศูนยฯ โดยยังไมมีการประเมิน มีขอแนะนําดังน้ี
(1) สํารวจความครบถวนของขอมูลและขอขอมูลเพ่ิมจากผูรายงาน หากจําเปน
(2) ประเมินเฉพาะรายงานที่ทราบวาอาการอันไมพึงประสงคเกิดขึ้นหลังจากใชยาที่

สงสัย เทานั้น

รายละเอียดขั้นตอนการออกบัตรแพยา
1. ใหเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ติดตามและรายงาน ADR ออกบัตรแพยา เฉพาะในกรณีที่เปน

1.1  ADR Type B
1.2  ADR ที่ไดรับการระบุวารายแรง (serious)
1.3  ADR ที่ผูปวยไมสามารถทนได และ/หรือ ADR น้ันสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
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2.  กรณีที่สามารถประเมินไดวาเปน ADR ที่เกิดจากยาตัวใดในขณะนั้น และอยูในกรณีของขอ
1 ใหเภสัชกรจัดทําบัตรแพยาใหแกผูปวย โดยรายละเอียดที่ควรมีในบัตรแพยามีดังน้ี
2.1  ชื่อ-สกุล ที่อยูผูปวย เลขที่ทั่วไปของผูปวย (Hospital Number, HN) โรคประจําตัว

(ถามี) สถานบริการที่ออกบัตร
2.2  ชื่อยาที่สงสัยที่ทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค ถาเปนไปไดใหบันทึกทั้งชื่อสามัญ

ทางยาและชื่อการคาของยา เชน paracetamol (Tylenol)
2.3  ลักษณะอาการอันไมพึงประสงคที่พบ ถาสามารถระบุศัพทเทคนิคเฉพาะไดใหระบุ

เปนศัพทเทคนิคเฉพาะ เชน fixed-drug eruption เปนตน แตถาไมสามารถระบุไดให
บรรยายอาการเปนภาษาไทยโดยละเอียด เชน รอยไหมสีนํ้าตาลคล้ํา ไมเจ็บ ไมคัน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร เปนซ้ําที่เดิม เปนตน

2.4  ผลการประเมินความสัมพันธระหวางยากับ ADR ที่เกิดขึ้น ตามเกณฑมาตรฐานหรือ
เครื่องมือที่กําหนดไว โดยใชสัญลักษณ 1-4 ดังน้ี

1 หมายถึง ใชแนนอน (Certain)
2 หมายถึง นาจะใช (Prepable)
3 หมายถึง อาจจะใช (Possible)
4 หมายถึง สงสัย (Unlikely)

2.5  ระบุชื่อหนวยงาน ชื่อผูรายงาน และวันเดือนปที่ออกบัตรแพยา
3.  ใหเภสัชกรมอบบัตรแพยาที่กรอกรายละเอียดแลวใหแกผูปวยพรอมทั้งใหคําแนะนําความ

สําคัญของบัตรแพยาโดยคําแนะนําที่ควรใหเม่ือมอบบัตรแพยาแกผูปวย (ADR
counseling) มีดังน้ี
3.1  กลไกและโอกาสในการเกิด ADR
3.2  จดจําชื่อยา กลุมยาที่ทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค และแจงใหผูที่อยูใกลชิด

ทราบดวย
3.3  พกบัตรแพยาติดตัวเสมอ ควรแสดงบัตรทุกครั้งที่รับการตรวจรักษาหรือรับยา
3.4  หลีกเลี่ยงยาหรือกลุมยาที่เคยแพหรือเกิดอาการอันไมพึงประสงค
3.5  หลีกเลี่ยงการใชยาที่ไมทราบชื่อ ชนิด สรรพคุณ รวมถึงยาชุด ยาซอง โดยเด็ดขาด
3.6  สอบถามชื่อยา สรรพคุณ วิธีใชอยางละเอียด ทุกครั้งเม่ือตองการใชยาใด ๆ

4.  ใหเภสัชกรบันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการออกบัตรแพยา โดยรายละเอียดที่ควรมีใน
สมุดบันทึกการออกบัตรแพยา คือ
4.1  วันที่ออกบัตรแพยา
4.2  เลขที่ทั่วไปของผูปวย (Hospital Number, HN)
4.3  ชื่อ-สกุลของผูปวย
4.4  ชื่อยาที่ทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค
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4.5  อาการอันไมพึงประสงคที่พบ
4.6  ผลการประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงค
4.7  ผูออกบัตรและหนวยงานของผูออกบัตร

5.  ใหเภสัชกรบันทึกประวัติการแพยาในเวชระเบียน ตามมาตรฐานการบันทึกประวัติการแพ
ยาในเวชระเบียน

6.  กรณีที่ไมสามารถประเมินไดวาเปน ADR ที่เกิดจากยาตัวใดในขณะที่พบอาการ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากตองใชเวลาในการสืบคนขอมูล หรืออ่ืน ๆ และตอมาภายหลังพบวา ADR ดังกลาว
อยูในกรณีที่ตองออกบัตรแพยา ใหจัดทําบัตรแพยาสงใหแกผูปวยทางไปรษณีย โดยแนบ
เอกสารคําแนะนําความสําคัญของบัตรแพยา พรอมแบบตอบรับการไดรับบัตรแพยา ซ่ึงอาจ
ใชไปรษณียตอบรับหรือไปรษณียบัตร ดังแสดงในภาคผนวก 1-8  (หนา 85-86)

 หมายเหตุ - คําวา “แพยา” ในที่น้ี หมายถึงอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ซ่ึงมีทั้งที่เกี่ยว
ของ
   และไมเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน ทั้งน้ีเพ่ืองายตอการสื่อสารกับผูปวย
- สมุดบันทึกตามขอ 4  ชวยใหหนวยงานนั้นทราบถึงจํานวนบัตรแพยาที่ออก เปนฐาน
  ขอมูลและดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานติดตาม ADR และในกรณีบัตรแพยาหาย ผู
  ปวยตองการขอรับบัตรแพยาใหม เภสัชกรสามารถคนขอมูล รายละเอียดของบัตรแพ
  ยานั้นและออกบัตรใหมใหแกผูปวยรายนั้นได

รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกประวัติการแพยาในเวชระเบียน
1. ผูปวยนอก

เภสัชกรจะตองบันทึกประวัติการแพยาในชองประวัติการแพยาของเวชระเบียน (medical
record) ของผูปวยรายนั้น ซ่ึงตองระบุรายละเอียดดังน้ี วันเดือนปที่เกิดอาการอันไมพึงประสงค ชื่อยา
ที่สงสัย อาการอันไมพึงประสงคที่พบ โดยอาจใชปากกาสีแดง ปากกาเนนขอความ หรือติดสติ๊กเกอร
สีชมพูสดที่ระบุขอความ “ผูปวยแพยา” เพ่ือใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขสังเกตเห็นไดชัดเจน
นอกจากนี้ บริเวณที่บันทึกประวัติแพยาตองไมบดบังขอความอื่น ๆ ของเวชระเบียน หรืออาจใชวิธี
ประทับตรายางที่มีขอความ “แพยา ……..” พรอมระบุชื่อยาที่สงสัยหลังคําวาแพยา เพ่ือใหเปนที่
สังเกตวาผูปวยเคยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

โรงพยาบาลที่มีระบบคอมพิวเตอรในการจายยาผูปวยนอก ควรบันทึกขอมูลประวัติการแพยา
ลงในแฟมขอมูลของผูปวยในระบบคอมพิวเตอร และกําหนดใหแสดงขอมูลการแพยาทุกครั้งที่มีการ
เรียกใชขอมูลของผูปวยรายนั้น รวมถึงการพิมพประวัติการแพยาบนใบสั่งยาของผูปวยทุกครั้งดวย

2. ผูปวยใน
เภสัชกรจะตองบันทึกประวัติการแพยาในชองประวัติการแพยาของเวชระเบียน (medical

record) ของผูปวยรายนั้นเชนเดียวกับกรณีผูปวยนอก และตองบันทึกลงในแฟมประวัติผูปวยในดวย
โดยอาจเขียนชื่อยาและ ADR ที่พบในชองการสั่งยาของแพทย (doctor order sheet) หรือติดสติ๊ก
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เกอรสีชมพูสดที่ระบุขอความ “ผูปวยแพยา” บนแบบบันทึกที่มีการใชทุกวันใน บันทึกผูปวย น้ัน
(เชน แบบบันทึกอุณหภูมิ) หรือติดบนแผนหนาสุดของบันทึกผูปวย หรือแทรกแบบบันทึกของเภสัช
กร (pharmacist note) เพ่ือแจงแพทยทราบ

โรงพยาบาลที่มีระบบคอมพิวเตอรในการจายยาผูปวยใน ควรดําเนินการบันทึกขอมูลประวัติ
การแพยาของผูปวยในลักษณะเดียวกันกับผูปวยนอก

3. ผูปวยที่มีประวัติการแพยา
กรณีที่ผูปวยที่มีประวัติการแพยาเขารับการรักษาหรือรับยาในครั้งตอไป และมีการแสดงขอ

มูลเกี่ยวกับประวัติการแพยา (เชน บัตรแพยา ขอมูลในเวชระเบียน ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร)
บุคลากรทางดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิ่งแพทย  เภสัชกร  และพยาบาลที่ทราบขอมูลน้ัน
ควรตระหนักและตรวจสอบติดตามการใชยาของผูปวยรายนั้นอยางใกลชิด  เพ่ือปองกันการเกิดการ
แพยาซ้ํา เภสัชกรอาจตองใหขอมูลยาที่ผูปวยควรหลีกเลี่ยง หรือใหขอมูลยาที่ใชไดในการรักษา
อาการผูปวยครั้งน้ัน ๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการใชยาของทีมรักษาพยาบาล

อยางไรก็ตามขอมูลการแพยาของผูปวยเปนเพียงขอมูลประกอบการตัดสินใจในการใชยาที่
บอกวา ผูปวยเคยเกิด/มีโอกาสเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดใด กลุมใดเทานั้น มิได
เปนการตัดโอกาสในการใชหรือหามใชยาชนิดนั้น กลุมน้ันของผูปวย ทั้งน้ีขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย
หรือทีมรักษาพยาบาล ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับจากการใชยานั้น ๆ

เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
1.  จํานวนครั้งที่อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาไดรับการแกไข
2.  อัตราสวนของรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่ไดรับจากการพบ alerting

order กับรายงานที่ไดรับจากการรายงานของบุคลากรทางดานสาธารณสุข โดยเปนไปตาม
เกณฑของแตละหนวยงาน

3.  ไมมีผูปวยแพยาซ้ํา โดยเกิดอาการอันไมพึงประสงคซํ้าจากการใชยาที่เคยพบวาทําใหเกิด
อาการแพยามากอน

4.  ผูปวยที่แพยาทุกรายไดรับบัตรแพยา พรอมคําแนะนําเกี่ยวกับยาที่แพและวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือ
ปองกันการใชยานั้นซํ้าอีก

เอกสารประกอบ
1.  แนวทางการปฏิบัติที่ 5 เร่ืองการบันทึกขอมูลในการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจาก

การใชยา
2.  Alerting Order (ภาคผนวกที่ 1-1 )
3.  ตัวอยางสรุปยอรายงานผูปวย (ภาคผนวกที่ 1-2)
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4.  การคัดเลือกใชหนังสืออางอิงในการตอบคําถามจําแนกตาม drug information categories
(ภาคผนวกที่ 1-3)

5.  การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ  (ภาคผนวกที่ 1-4 )
6.  คําถามที่ใชในการประเมินวรรณกรรม (ภาคผนวกที่ 1-5 )
7.  การสืบคนขอมูลทางการแพทยบน Internet (ภาคผนวกที่ 1-6)
8.  การประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงค (ภาคผนวกที่ 1-7)
9.  ตัวอยางรายงานผูปวย (ภาคผนวกที่ 7-1)
10.  ตัวอยางจดหมายแจงแพยาที่สงใหผูปวยทางไปรษณียและไปรษณียบัตรตอบกลับ

(ภาคผนวกที่ 1-8)
11.  แบบบันทึกขอมูลผูปวย (ภาคผนวกที่ 2-3)



                                       แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง Intensive ADR Monitoring 23

แนวทางการปฏิบัติที่ 2 เรื่อง Intensive ADR Monitoring

Practice Guideline No. 2

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเฝาระวังและปองกันอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตั้งแตผูปวยเปาหมายไดรับ

การรักษาอยางตอเน่ืองเปนปจจุบัน โดยประสานกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยว
ของกับการดูแลผูปวย

2. เพ่ือแกไขปญหาการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ
 

 ขอบเขต
1. สํ าหรับผูปวยใน ครอบคลุมผูปวยกลุมเปาหมายตั้งแตเริ่มเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

จนสิ้นสุดกระบวนการการรักษา
2. สํ าหรับผูปวยนอก ครอบคลุมผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดกรองและยินดีรับการติด

ตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาจากเภสัชกร

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
1. กํ าหนดกลุมเปาหมาย โดยตัวอยางกลุมเปาหมาย สามารถกํ าหนดตามเกณฑการคัดกรอง

ผูปวยดังแสดงในภาคผนวก 2-1 (หนา 87)
2. ดํ าเนินการเฝาระวังการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยากับผูปวยเปาหมายเฉพาะ

รายอยางตอเน่ือง เปนปจจุบัน โดยดูแลผูปวยรวมกับบุคลากรทางดานสาธารณสุขสาขาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตผูปวยเริ่มไดรับการรักษา หรือไดรับการคัดกรองตามเกณฑ เพ่ือปอง
กัน และแกไขปญหาอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ

3. บันทึกและสรุปขอมูลผลการดํ าเนินงานเสนอตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ
4. เผยแพรผลการดํ าเนินงานเฝาระวังและแกไขหรือปองกันอาการอันไมพึงประสงคจากการใช

ยาที่พบ
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แผนภาพที่ 2 แสดงแนวทางการปฏิบัติเรื่อง  Intensive ADR Monitoring

คัดกรองผูปวย

คนหาผูปวยกลุมเปาหมาย

ประเมินความสัมพันธ

จัดทําฐานขอมูลผูปวยเปาหมายเฉพาะราย

เฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

ประสานกับแพทยผูเกี่ยวของเมื่อพบหรือคาดวาจะเกิดอาการอันไมพึงประสงค

สัมภาษณผูปวยเปาหมาย

บันทึกและสรุปขอมูลเสนอตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ

เผยแพรประชาสัมพันธ
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รายละเอียดขั้นตอนการดํ าเนินงาน
- ผูปวยใน

1. การกํ าหนดกลุมเปาหมาย กํ าหนดกลุมผูปวยเปาหมาย เพ่ือดํ าเนินการเฝาระวังติดตาม
การเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตามเกณฑการคัดกรองผูปวย ดังแสดงในภาค
ผนวก 2-1 (หนา 87)

2. การคนหาผูปวยเปาหมาย การที่จะทราบวาผูปวยเปาหมายที่กํ าหนดตามเกณฑ เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล อาจดํ าเนินการคนหาโดย
2.1 คนหาจากสมุดลงทะเบียนประจํ าหอผูปวย
2.2 โทรศัพทสอบถามจากพยาบาลประจํ าหอผูปวย
2.3 ประสานกับพยาบาลประจํ าหอผูปวยเพื่อใหโทรศัพทแจงเภสัชกรทราบ
2.4 สอบถามโดยตรงจากแพทยสาขาที่เกี่ยวของกับผูปวยที่คัดเลือก

ทั้งนี้การที่จะใชวิธีการใดขึ้นกับการประสานงานในเบื้องตนกอนดํ าเนินการติดตาม
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวยโดยวิธี intensive monitoring และความ
สัมพันธระหวางบุคลากรทางการแพทยผูดูแลผูปวย

3. การสัมภาษณผูปวยเปาหมาย   เพ่ือสรางความคุนเคยกับผูปวย  แสดงความหวงใย ทํ าให
ผูปวยไววางใจ และใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชยาและการรักษาผูปวยตอไป การ
สัมภาษณผูปวยมีขั้นตอนดังน้ี
3.1 เยี่ยมผูปวยที่เตียง
3.2 แนะนํ าวาตนเองเปนเภสัชกร และแนะนํ าชื่อของตนเอง
3.3 บอกวัตถุประสงคของการมาเยี่ยมผูปวยคือ เภสัชกรจะเปนผูที่จะมาชวยดูแลเกี่ยวกับ

การใชยาของผูปวย
3.4 สัมภาษณผูปวยเพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยและการใชยาของผูปวย

ตามแนวทางการสัมภาษณ ดังแสดงในภาคผนวก 2-2 (หนา 88)
3.5 รวบรวมขอมูลที่ไดแลวประมวลเปนฐานขอมูลสวนที่เปนประวัติความเจ็บปวยและ

ประวัติการใชยา
4. การจัดทํ าฐานขอมูลผูปวยเปาหมายเฉพาะราย

4.1 รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของผูปวย ตามแบบบันทึกขอมูลผูปวย (patient profile) ดัง
แสดงในภาคผนวก 2-3 (หนา 89-93) โดยมีแหลงขอมูลคือ เวชระเบียนผูปวย และ
การสัมภาษณจากผูปวยหรือญาติหรือผูดูแลผูปวย

4.2 รวบรวมขอมูลประวัติความเจ็บปวยของผูปวยและประวัติการใชยา ประวัติการเกิด
อาการอันไมพึงประสงคจากยาหรือสารอื่น ๆ บันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวย 
(patient profile) โดยมีแหลงขอมูลคือ เวชระเบียนผูปวย บันทึกของแพทยและ
พยาบาล ใบรายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ และการสัมภาษณจากผูปวย
หรือญาติหรือผูดูแลผูปวย
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4.3 บันทึกขอมูลความเจ็บปวยปจจุบันและการตรวจรางกาย ตามแบบบันทึกขอมูลผูปวย
(patient  profile)   โดยอานจากบันทึกของแพทยและพยาบาล   และการสัมภาษณ
จากผูปวยหรือญาติหรือผูดูแลผูปวย

4.4 บันทึกคํ าสั่งใชยาและการตรวจทางหองปฏิบัติการตาง ๆ ในวันที่ผูปวยเริ่มเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลโดยคัดลอกจากคํ าสั่งใชยาของแพทย ใบรายงานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการตาง ๆ และใบบันทึกความกาวหนาในการรักษาของแพทย ลงในแบบ
บันทึกขอมูลผูปวย (patient profile)

5. การเฝาระวังการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย
5.1 ทบทวนฐานขอมูลผูปวยและประเมินการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

ของผูปวย โดยการบันทึกความเปลี่ยนแปลงในฐานขอมูลผูปวยทุกวัน ประเมินการใช
ยาและผลตรวจตาง ๆ ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ตามแนวทางการประเมินดังน้ี

— การสั่งใชยามีความสัมพันธกับความเจ็บปวยของผูปวยหรือไม
— ขนาดยาที่ใช วิธีบริหารยาและอัตราเร็วในการบริหารยามีความเหมาะสมหรือ

ไม
— มีการสั่งใชยาที่ผูปวยมีประวัติแพ ด้ือ หรือเคยเกิดอาการอันไมพึงประสงค

หรือไม
— ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่แพทยสั่ง

หรือไม
— มีการสั่งใชยาที่เกิด drug interaction หรือไม

5.2 หากพบหรือสงสัยวาผูปวยเกิดหรืออาจเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่ไดั
รับใหดํ าเนินการตรวจสอบซํ้ าจากเอกสารอางอิง ตามรายละเอียดขั้นตอนการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการ ดังแสดงในแนวทางการปฏิบัติที่ 1 (หนา 16-18) และเตรียมขอมูล
เกี่ยวกับทางเลือกอ่ืน ๆ สํ าหรับการรักษาความเจ็บปวยของผูปวยรายนั้นๆ หรือแนว
ทางการแกไขอาการอันไมพึงประสงคที่พบ และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาและการแกไขที่ไดมีการดํ าเนินการในแบบบันทึกขอมูลผูปวย 
(patient profile) ขอที่ 7 (หนา 90)

6. ประสานงานกับแพทยผูเก่ียวของ เมื่อพบหรือคาดวาจะเกิดอาการอันไมพึงประสงค
6.1 แจงใหแพทยทราบถึงอาการอันไมพึงประสงคที่พบ อาจทํ าไดโดย

— แจงใหแพทยทราบโดยตรง กรณีที่อาการอันไมพึงประสงคที่พบหรือคาดวาจะ
เกิดมีความสํ าคัญและเปนอันตรายตอชีวิตของผูปวย หรือ

— โทรศัพทแจงใหแพทยทราบ กรณีที่ไมสามารถพบแพทยไดโดยตรง
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— บันทึกในเวชระเบียนผูปวย กรณีที่ไมสามารถติดตอแพทยได และใชแบบบันทึก
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาเปนเครื่องมือสื่อสารกับบุคลากรผูเกี่ยวของ
กับการดูแลผูปวย

6.2 แสดงขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือยืนยันอาการอันไมพึงประสงความีความสัมพันธกับยา
6.3 วิเคราะหและอภิปรายอาการอันไมพึงประสงค รวมกับแพทย และอาจเขารวมในการ

รักษาผูปวย
6.4 สรุปปญหาวาเกิดจากยาหรือไม

— หากปญหาที่พบเกิดจากยา ใหเสนอแนวทางแกไขหรือปองกันปญหานั้น ตามแนว
ทางที่ไดอภิปรายและวิเคราะหรวมกับแพทย

7. การประเมินความสัมพันธของอาการอันไมพึงประสงคที่บงชี้ได
ประเมินความสัมพันธของอาการอันไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย ตามรายละเอียดขั้นตอน

การทํ า causality assessment แสดงในแนวทางการปฏิบัติที่ 1 (หนา 17-18)
8. การบันทึกและสรุปขอมูลเสนอผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของ

1) บันทึกขอมูลอาการอันไมพึงประสงคในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ ตามแนวทางปฏิบัติที่ 5 (หนา 41-52)

2) สงรายงานตามขั้นตอนของแนวทางการปฏิบัติที่ 6 เรื่อง กระบวนการการสงรายงานฯ
(หนา 53-57)

3) กรณีอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเขาเกณฑตองสอบสวน ใหปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ 4 เรื่องการสอบสวนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (หนา 36-40)

4) บันทึกการนัดผูปวยครั้งตอไป ในแบบบันทึกรายชื่อผูปวยตามวันนัด ดังแสดงในภาค
ผนวก 2-6 (หนา 96) เพ่ือติดตามผลการรักษาและการเกิดอาการอันไมพึงประสงคตอไป

5) เม่ือสิ้นสุดโครงการ (หรือครบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ขึ้นกับแตละแหงกํ าหนด) จัดทํ าราย
งานสรุปผลการดํ าเนินงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาสํ าหรับผูปวย
กลุมเปาหมายเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทราบพรอมทั้งจัดสงรายงานดังกลาวไปยัง 
ศูนยสวนกลาง ที่กองวิชาการ สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณ
สุข

9. เผยแพรประชาสัมพันธ
นํ าผลการดํ าเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน

- ผูปวยนอก
1. การกํ าหนดกลุมเปาหมาย

กํ าหนดกลุมผูปวยเปาหมาย เพ่ือดํ าเนินการติดตามเฝาระวังการเกิดอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาตามเกณฑการคัดกรองที่กํ าหนด ดังแสดงภาคผนวก 2-1 (หนา 87)
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2. การคนหาผูปวยเปาหมาย อาจทํ าไดดังน้ี
2.1 คัดกรองผูปวยกลุมเปาหมายกอนวันที่ผูปวยมาพบแพทย โดยประสานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดังน้ี
2.1.1 พยาบาลหนาหองตรวจ เรื่อง สัญญลักษณที่แสดงวาผูปวยรายใดเปนผูปวย

เปาหมายในการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา เชน ประทับ
ตรายางบนใบสั่งยา หรือติดบัตร “counseling” หรือ “ADRM” หรือ อ่ืน ๆ
ตามแตจะตกลงกันในแตละโรงพยาบาล โดยเมื่อพบผูปวยรายใดที่มี
สัญลักษณดังกลาวติดกับใบสั่งยาใหสงเวชระเบียนผูปวย พรอมใบสั่งยาให
ผูปวยถือไปหองยา เพ่ือพบเภสัชกรตอไป

2.1.2 หองบัตร เรื่อง การขออนุญาตไปคัดกรองผูปวยจากเวชระเบียนผูปวย ใน
วันกอนที่ผูปวยมาพบแพทยตามนัด และการสงเวชระเบียนผูปวยคืนหอง
บัตรเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการในแตละวัน

2.1.3 แพทยผูเกี่ยวของ เรื่อง โครงการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ยา และแนวทางในการติดตอประสานกับแพทยเม่ือพบหรือสงสัยวาผูปวย
เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

2.2 คัดกรองผูปวยในขณะที่แพทยตรวจในโรงพยาบาลที่มีการใชแบบกํ ากับการใชยา 
(Drug Use Evaluation form, DUE form) โดยเมื่อแพทยมีการสั่งใชยาที่ตองแนบ
ใบ DUE ขอใหแพทยสงใบกํ ากับการใชยา พรอมเวชระเบียนผูปวย และใบสั่งยา
ใหผูปวยถือไปหองยา เพ่ือพบเภสัชกร และดํ าเนินการติดตามอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา ควบคูกับการกรอกขอมูลเพ่ือทํ าการประเมินการใชยา
(DUE)

2.3 บันทึกขอมูลการคัดกรองผูปวย ดังแสดงในภาคผนวกที่ 2-4 (หนา 94)
หมายเหตุ  เม่ือผูปวยมาถึงหองยา ผูปวยจะไดรับบริการตามระบบบริการผูปวยนอกตามปกติ จนถึง

ขั้นตอนการสงมอบยาใหกับผูปวย ที่ผูสงมอบยาตองสอบถามความสมัครใจของผูปวยวา
ยินดีรับบริการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาโดยเภสัชกรหรือไม หรือยิน
ดีพบเภสัชกรหรือไม เม่ือผูปวยยินดี จึงปฏิบัติในขั้นตอนตอไป

3. การสัมภาษณผูปวยเปาหมาย
3.2 แนะนํ าตนเองวาเปนเภสัชกร แนะนํ าชื่อของตนเอง
3.3 อานขอมูลผูปวยจาก เวชระเบียนผูปวย
3.4 สัมภาษณผูปวย เพ่ือเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยและการใชยาของผูปวย

ตามแนวทางการสัมภาษณผูปวย ดังแสดงในภาคผนวก 2-2 (หนา 88)
3.5 สัมภาษณผู ปวยเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาหรือใหผู ปวยเลา

อาการผิดปกติที่พบ
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3.6 รวบรวมขอมูลที่ไดประมวลเปนฐานขอมูลสวนที่เปนประวัติความเจ็บปวยและประวัติ
การใชยา

4. การจัดทํ าฐานขอมูลผูปวยเปาหมายเฉพาะราย
4.1 บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน,ประวัติความเจ็บปวยในอดีตและปจจุบันของผูปวยในแบบ

บันทึกขอมูลผูปวย (patient profile) ดังแสดงในภาคผนวก 2-3 (หนา 89-93)
4.2 บันทึกผลตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการตรวจรางกายที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวย

ของผูปวยในแบบบันทึกขอมูลผูปวยสวนที่เปน laboratory profile
5. การเฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

5.1 ทบทวนขอมูลผูปวยและประเมินการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาโดย
อาจพิจารณาจาก
— การสั่งใชยามีความสัมพันธกับความเจ็บปวยของผูปวยหรือไม
— ขนาดยาที่ใช วิธีบริหารยาและอัตราเร็วในการบริหารยามีความเหมาะสมหรือไม
— มีการสั่งใชยาที่ผูปวยมีประวัติแพ หรือด้ือ หรือเคยเกิดอาการอันไมพึงประสงค

หรือไม
— ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากยาที่แพทยสั่งหรือไม
— มีการสั่งใชยาที่เกิด drug interaction หรือไม

5.2 หากพบหรือสงสัยวาผูปวยเกิดหรืออาจเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากยาที่ไดัรับให
ดํ าเนินการตรวจสอบซํ้ าจากเอกสารอางอิง โดยรายละเอียดขั้นตอนการสืบคนขอมูล
ทางวิชาการ แสดงในแนวทางทางปฏิบัติที่ 1 (หนา 16-18) และเตรียมขอมูลเกี่ยวกับ
ทางเลือกอ่ืน ๆ สํ าหรับการรักษาความเจ็บปวยของผูปวยรายนั้น ๆ หรือแนวทางการ
แกไขอาการอันไมพึงประสงคที่พบ และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยาและการแกไขที่ไดมีการดํ าเนินการในแบบบันทึกขอมูลผูปวย (patient
profile) ขอที่ 7 (หนา 90)

6. ประสานงานกับแพทยผูเก่ียวของ โดยปฏิบัติดังน้ี
6.1 แจงใหแพทยทราบเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงคที่พบหรือสงสัย อาจทํ าไดโดย

โทรศัพทแจงแพทย หรือไปพบแพทยที่หองตรวจ
6.2 นํ าเวชระเบียนผูปวย และเอกสารอางอิงไปปรึกษาแพทย เพ่ือวิเคราะหและอภิปราย

ปญหาที่เกิดขึ้น
6.3 สรุปปญหาวาเกิดจากยาหรือไม หากพบปญหาวาเกิดจากยา ใหเสนอแนวทางแกไข

หรือปองกันอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ
7. ดํ าเนินการเชนเดียวกับกรณีผูปวยในขอ 7,8 และ 9
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เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
1. จํ านวนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ แบงตามระดับความรุนแรงหรือระดับความ

สัมพันธกับยา
2. จํ านวนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่สามารถปองกันได พิจารณาตามเกณฑของ

Schumock and Thornton ในภาคผนวก 2-5 (หนา 92) หรือจํ านวนอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยาแกไขได

 เอกสารประกอบ
1. แนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System หัวขอ การสืบคนขอมูล
2. แนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System หัวขอ การประเมินความ

สัมพันธของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบ
3. แนวทางการปฏิบัติที่ 4 เรื่อง การสอบสวนกรณีเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

เฉพาะราย
4. แนวทางการปฏิบัติที่ 5 เรื่อง การบันทึกรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
5. แนวทางการปฏิบัติที่ 6 เรื่อง การสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
6. เกณฑการคัดกรองผูปวย (ภาคผนวกที่ 2-1)
7. แนวทางการสัมภาษณผูปวย (ภาคผนวกที่ 2-2)
8. แบบบันทึกขอมูลผูปวย (ภาคผนวกที่ 2-3)
9. ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการคัดกรองผูปวยนอก (ภาคผนวกที่ 2-4)

    10.  เกณฑการประเมินอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่สามารถปองกันได
    (ภาคผนวกที่ 2-5)

    11.  แบบบันทึกรายชื่อผูปวยตามวันนัด (ภาคผนวกที่ 2-6)
    12.  เอกสารอางอิงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคหรือยาที่สัมพันธกับกลุมเปาหมาย
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แนวทางการปฏิบัติที่ 3 เรื่อง  การติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม
                                  (Safety Monitoring Programme, SMP)

Practice Guideline No. 3

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางระบบการเฝาระวัง ติดตาม รวบรวมขอมูล รายงานและปองกันการเกิดอาการอัน

ไมพึงประสงคจากการใชยาใหม  (Adverse  Drug  Reaction, ADR) ตามหลักเกณฑการ
ติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม  (Safety  Monitoring  Programme, SMP) ที่มี
ประสิทธิภาพ

2. เพ่ือลดความรุนแรงและอุบัติการของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาใหมน้ัน
ของผูปวยซ้ําอีก

3. สามารถนําขอมูลการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ทะเบียนตํารับยาใหมแบบไมมีเง่ือนไขหรือเพิกถอนทะเบียนตํารับยา

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ี ใชสําหรับการเฝาระวังและติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

ใหมที่ไดรับอนุมัติทะเบียนแบบมีเง่ือนไข (NC) ตามหลักเกณฑและแนวทางในการติดตามความ
ปลอดภัยจากการใชยาใหม (SMP) ในสถานพยาบาล อันไดแก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอก
ชน และคลินิก โดยบุคลากรทางดานสาธารณสุข บริษัทเจาของผลิตภัณฑ และสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
1.  กําหนดใหสถานพยาบาลทุกแหงที่มีการใชยาใหมที่ไดรับอนุมัติทะเบียนแบบมีเง่ือนไข 

(NC) จะตองเฝาระวัง ติดตาม และรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ตามขั้น
ตอนซึ่งไดแสดงรายละเอียดไวในรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน

2.  ใหเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหงที่มีการใชยาใหมที่ไดรับอนุมัติทะเบียน
แบบมีเง่ือนไข (NC) จัดทํารายการยาใหมดังกลาวและประชาสัมพันธใหบุคลากรทางดาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลทราบ

3.  กําหนดใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmaceutical and Therapeutic
Committee, PTC) ของสถานพยาบาลทุกแหงที่มีการใชยาใหมที่ไดรับอนุมัติทะเบียนแบบมี
เง่ือนไข (NC) มีหนาที่ในการควบคุมการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหมดังกลาว
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โดยการดําเนินงานควรจะมีการพิจารณาบรรจุวาระการติดตามความปลอดภัยจากการใชยา
ใหมในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดดวย

4.  บุคลากรทางดานสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่มีการใชยาใหมประสานงานกับบริษัทเจา
ของผลิตภัณฑ ในการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหมในเรื่องตาง ๆ เชน แบบราย
งานอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดสงรายงานไมพึงประสงคจาก
การใชยา เปนตน

5.  การติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหมที่อยูในระหวาง SMP ตองดําเนินการติดตาม
ความปลอดภัยแบบ Spontaneous reporting system ในกรณีที่พบอาการไมพึงประสงคที่
รุนแรง ใหดําเนินการติดตามเฝาระวังความปลอดภัยในลักษณะ Intensive Monitoring
System หรือ โดยวิธีทางระบาดวิทยาอื่นที่เหมาะสม

6.  หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบ/ศูนย ADRM ใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง
Spontaneous Reporting System ขอ ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน /ศูนย ADRM
(หนา 9)

7.  หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบ/ศูนย ADRM ใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง
Spontaneous Reporting System ขอ ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน/ศูนย ADRM
(หนา 10)

แผนภาพที่ 3 แสดงแนวทางการปฏิบัติ เร่ือง การติดตามความปลอดภัยจาก
การใชยาใหม

ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM

เภสชักรเสนอรายการยาใหมทีอ่ยูใน SMP ตอ PTC

PTC กาํหนดนโยบายการตดิตาม ADR จากการใชยาใหม

เภสชักรแจงรายการยาใหมทีต่องตดิตาม ADR แกบคุลากรทีเ่กีย่วของทราบ

ตดิตาม ADR เชนเดยีวกบั แนวทางการปฏบิตัทิี ่1
ขอยอย ก. หนวยงานทีม่ผีูรบัผดิชอบงาน ADRM
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ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM   
1. กรณีที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานในหนวยงาน

2.  กรณีที่ไมมีเภสัชกรปฏิบัติงานในหนวยงาน

เภสชักรเสนอรายการยาใหมที่อยูใน SMP ตอ PTC

PTC กําหนดนโยบายการติดตาม ADR จากการใชยาใหม

เภสชักรแจงรายการยาใหมที่ตองติดตาม ADR แกบุคลากรที่เก่ียวของทราบ

ติดตาม ADR เชนเดียวกับ แนวทางการปฏิบัติที่ 1
ขอยอย ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบ งาน ADRM/ ศูนย ADRM

พบ ADR

แพทยวินิจฉัยยืนยัน

ติดตาม ADR เชนเดียวกับ แนวทางการปฏิบัติที่ 1
ขอยอย ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบ งาน ADRM/ ศูนย ADRM
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม ADR จากการใชยาใหม

ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
1.  เภสัชกรเสนอรายการยาใหมที่อยูใน SMP ตอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเพื่อ

พิจารณา กําหนดนโยบายใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขในหนวยงานดําเนินการติดตาม
ความปลอดภัยจากการใชยาใหม

2.  เภสัชกรจัดทําสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแกบุคลากรทางดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ใหทราบถึง รายการยาใหมที่อยูใน SMP ที่มีการใชในโรงพยาบาล

3.  การดําเนินการติดตาม ADR ทั้งในกรณีของผูปวยนอกและผูปวยใน ใหดําเนินการติดตาม
ADR ตามรายละเอียดขั้นตอนเชนเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง  Spontaneous
Reporting System หัวขอการดําเนินงานติดตาม ADR ในหัวขอยอย ก. หนวยงานที่มีผูรับ
ผิดชอบงาน ADRM (หนา 13-15)

ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM /ศูนย ADRM
1.  กรณีที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานในหนวยงาน

1.1  การดําเนินงานติดตาม ADR ใหดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับการติดตาม
ADR จากการใชยาใหมในหัวขอ ก. หนวยงานที่มีผูรับผิดชอบงาน ADRM ตั้งแต ขอ
1 ถึง ขอ 3 ขางตน

1.2  เม่ือสงสัยวามีการเกิด ADR ในการดําเนินการติดตาม ADR ทั้งในกรณีของผูปวย
นอกและผูปวยใน ใหดําเนินการติดตาม ADR ตามรายละเอียดขั้นตอนเชนเดียวกัน
กับแนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System หัวขอการดําเนิน
งานติดตาม ADR หัวขอยอย ข. หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM/ ศูนย
ADRM (หนา 15-16)

2.  กรณีที่ไมมีเภสัชกรปฏิบัติงานในหนวยงาน  การดําเนินการติดตาม  ADR   ทั้งในกรณีของ
ผูปวยนอกและผูปวยใน ใหดําเนินการติดตาม ADR ตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับแนวทาง
การปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System หัวขอการดําเนินงานติดตาม ADR
ในหัวขอยอย ข.หนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงาน ADRM/ ศูนย ADRM (หนา 15-16)
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เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
1.  จํานวนครั้งที่อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาไดรับการแกไข
2.  อัตราสวนของรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่ไดรับจากการพบ alerting

order กับรายงานที่ไดรับจากการรายงานของบุคลากรทางดานสาธารณสุข โดยเปนไปตาม
เกณฑของแตละหนวยงาน

3.  ไมมีผูปวยที่มีประวัติเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาใหมเกิดอาการนั้นซ้ําอีก
4.  ผูปวยที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากยาใหมทุกรายไดรับบัตรแพยาพรอมคําแนะนําเกี่ยว

กับยาที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคและวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการใชยานั้นซํ้าอีก

เอกสารประกอบ
1. หลักเกณฑและแนวทางในการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม (ภาคผนวกที่ 3-1)
2. รายการตํารับยาใหมที่ไดรับอนุมัติทะเบียนแบบมีเง่ือนไข
3. แบบรายงานปริมาณการสั่งใชยาใหมในสถานพยาบาล
4. แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
5. แนวทางการปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System
6. แนวทางการปฏิบัติที่ 2 เรื่อง Intensive Adverse Drug Reaction Monitoring
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แนวทางการปฏิบัติที่ 4 เรื่อง การสอบสวนอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา     
(ADR Investigation)

Practice Guideline No. 4

วัตถุประสงค
1. เพ่ือยืนยัน (verify) การรายงานอาการอันไมพึงประสงค
2. เพ่ือทราบลักษณะการแพรกระจายของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค ซ่ึงสัมพันธระหวาง

บคุคล เวลา และสถานที่
3. เพ่ือหาสาเหตุ และที่มาของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค
4. เพ่ือหาแนวทางในการกํ าหนดมาตรการควบคุมปองกันการเกิดอาการอันไมพึงประสงค

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ีใชสํ าหรับการสอบสวนเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด ในกรณีที่ผู

ปวยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตามที่กํ าหนด

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
1. ผูรับผิดชอบจะตองสอบสวนการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวยทุกราย 

โดยแบงเปนกรณีดังตอไปน้ี
1.1 การสอบสวนเฉพาะราย จะสอบสวนในกรณี

1.1.1 การเสียชีวิต (death) หมายถึง การเสียชีวิตที่เปนผลมาจากอาการอันไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชยา ไมรวมถึงกรณีผูปวยเสียชีวิตในระหวางการ
ใชยา โดยไมมีขอสงสัยวาการเสียชีวิตนั้นมีความสัมพันธกบัการใชยา และ
การเสยีชวีติของทารกขณะตัง้ครรภ การแทงบตุร อันเนือ่งมาจากความผดิ
ปกติมาแตกํ าเนิด (congenital anomaly) หรือภาวะตั้งครรภลมเหลว
(miscarried)

1.1.2 ความพิการ (disability) หมายถึง อาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการ
ใชยา เปนผลใหบุคคลดังกลาวไมสามารถดํ ารงชีวิตไดตามปกติ เพราะ
อาการอันไมพึงประสงคน้ันมีผลกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงแบบชัว่คราวหรอื
ถาวร หรือท ําใหเกดิความเสยีหายหรอืท ําลายโครงสรางหนาทีข่องผูปวย หรือ
ความสามารถ หรือคณุภาพชวีติของผูปวย เชน ตาบอด ไตวาย เปนตน
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1.1.3 ความผดิปกตแิตก ําเนดิ (congenital anomaly) หมายถึง ผูปวยไดรับยากอน
การตั้งครรภ หรือในระหวางการตั้งครรภ แลวสงผลใหเกิดความผิดปกติแต
กํ าเนิดของทารก ซ่ึงเปนผลของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

1.2 การสอบสวนการระบาด สอบสวนในกรณีที่การเกิดอาการอันไมพึงประสงคมีลักษณะ
ของการระบาด คือ มีผูปวยดวยอาการอันไมพึงประสงคที่มีประวัติการใชยาชนิด
เดียวกัน และ/หรือ lot no. เดียวกัน และ/หรือ สถานที่ผลิตเดียวกัน และอ่ืน ๆ
เปนตน โดยเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน จนสังเกตไดวาเปน
ความผิดปกติในชวงเวลานั้น

2. บุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงาน บันทึก และนํ าเสนอรายงานการสอบสวนใหกับ
2.1 ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ และ/หรือ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบํ าบัด ภาย

ใน 24 ชั่วโมง
2.2 สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 1สัปดาห
2.3 ศนูยแมขายติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาภายใน 1 สัปดาห (สงพรอม

แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา)
2.4 ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคฯสวนกลาง ที่กองวิชาการ สํ านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา  ภายใน 1 สัปดาห (สงพรอมแบบรายงานอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา)
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แผนภาพที่ 4 แสดงแนวทางการปฏิบัติ เร่ือง การสอบสวนอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา ( ADR Investigation)

รายละเอียดขั้นตอนการทํ างาน
เม่ือผูปวยเกิดอาการอันไมพึงประสงคตามที่กํ าหนด ใหผูรับผิดชอบในการสอบสวน ประกอบ

ดวย ศูนย ADRM โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย/สํ านักงานสาธารณสุข
จังหวดั รวมกับฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคในโรงพยาบาลชุมชน หรือฝายเวชกรรมสังคมใน
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย หรือ คปสอ. ในสํ านักงานสาธารณสุขอํ าเภอ หรืองานระบาด
วทิยา สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในการสอบสวนแตละครั้ง ผูรับผิดชอบในการสอบสวน จะ
ประกอบดวยหนวยงานใดบางนั้นพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่และความรับผิดชอบตอการ
ปฏบิัติงานในพื้นที่ที่มีเหตุการณน้ันเกิดขึ้น)

1. การสอบสวนการเกิดอาการอันไมพึงประสงคเฉพาะราย
ดํ าเนินการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายดังน้ี
1.1 รวบรวมขอมูลการเกิดอาการอันไมพึงประสงคของผูปวย ผูสอบสวนไปพบ

ผูปวยบิดามารดาหรือญาติของผูปวยที่สถานที่ใหการรักษาพยาบาลหรือบานผูปวย 
เพ่ือซักประวัติของผูปวยโดยใชแบบบันทึกขอมูลผูปวย (patient profile) ดังแสดงใน
ภาคผนวกที่ 2-3 (หนา 89-93)

1 สัปดาห1 สัปดาห1 สัปดาห24 ชม.

กรณมีกีารระบาด

กรณมีกีารระบาด

ศนูย ADRM ไดรบัรายงาน ทีเ่ขาเกณฑที่

คณะสอบสวน

สอบสวนเฉพาะราย

สรปุ และรายงาน

ผูบรหิาร/PTC

สอบสวนการระบาด

สสจ. ศนูยฯสวนกลาง แมขาย
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1.2 การเก็บตัวอยางสงตรวจ อาการอันไมพึงประสงคบางชนิด อาจตองใชผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการชวยในการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค
น้ัน เชน การตรวจนํ้ าไขสันหลัง (CSF) เพ่ือหาสาเหตุของ encephalitis หรือ
meningitis เปนตน ผูสอบสวนจึงควรเก็บตัวอยางสงตรวจตามความจํ าเปนและความ
สํ าคัญของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค

1.3 ควบคุมปองกันการเกิดอาการอันไมพึงประสงค โดยเมื่อสอบสวนรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ จนทราบถึงลักษณะการเกิดอาการอันไมพึงประสงค สาเหตุ ที่มาของปญหา
แลวควรดํ าเนินการเพื่อยับยั้งและควบคุมไมใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคน้ันใน     
ผูปวยรายอื่นๆ ซ่ึงจะเปนปญหาการระบาดตอไป

1.4 การเขียนรายงาน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวน ใหเขียนรายงานนํ าเสนอราย
ละเอียดขอมูลการสอบสวน รวมทั้งการดํ าเนินงานควบคุมปองกันการเกิดอาการอัน
ไมพึงประสงคที่ไดดํ าเนินการทั้งหมดไปแลว เพ่ือใหผูบริหารและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ได
ทราบ โดยเขียนรายงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ 7 เรื่อง การเขียนรายงานผูปวย
(case report) (หนา 58-59)

2. แนวทางการสอบสวนการระบาด
ดํ าเนินการสอบสวนการระบาดดังน้ี

2.1 ตรวจสอบใหไดผลการวินิจฉัย กอนสอบสวนการระบาดทุกครั้ง ควรทราบการ
วนิิจฉัยอาการอันไมพึงประสงคที่เปนปญหาเสียกอน วามีอาการและอาการแสดง
อะไรบาง จะไดเปนแนวทางในการคนหาผูปวยรายอื่น ๆ ตอไป

2.2 ยืนยันวามีการระบาด ตรวจสอบจากจํ านวนผูปวยที่มีประวัติไดรับยาชนิดเดียวกัน
และ/หรือ lot no. เดียวกัน และ/หรือ สถานที่ผลิตเดียวกัน และอ่ืน ๆ เปนตน หากมี
จํ านวนผูปวยเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาใกลเคียงกันมากผิดปกติและมี
แนวโนมวาจะมีผูปวยเพ่ิมขึ้น ก็นาที่จะยืนยันไดวามีการระบาดจริง

2.3 รวบรวมขอมูลผูปวยและคนหาผูปวยรายอื่นๆ สบืคนและศึกษาขอมูลผูปวยทุก
รายในการระบาดครั้งน้ันเชนเดียวกับการสอบสวนเฉพาะราย แลวรวบรวมขอมูลทั้ง
หมด เพ่ือนํ ามาวิเคราะหหาความสัมพันธของการระบาด

2.4 วเิคราะหและแสดงความสัมพันธทางระบาดวิทยา นํ าขอมูลที่รวบรวมไดมา
วเิคราะหแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงใหทราบสาเหตุ แหลงที่เกิดอาการ ลักษณะ
การใชยา และการเกิดอาการ โดยแสดงความสัมพันธของการเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคที่เกี่ยวของกันระหวางบุคคล เวลาและสถานที่

2.5 ควบคุมปองกันการเกิดอาการอันไมพึงประสงค ดํ าเนินการเชนเดียวกับการสอบ
สวนเฉพาะราย
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2.6 เขียนรายงาน การรายงานการระบาด ควรบอกใหทราบถึงรายละเอียดตางๆ ดังน้ี
2.6.1 ความเปนมาของการสอบสวนการระบาดครั้งน้ี
2.6.2 ลกัษณะการระบาดแสดงความสัมพันธของบุคคล เวลาและสถานที่
2.6.3 สาเหตุของการระบาด แหลงที่เกิดอาการ และลักษณะการแพรกระจายของ

อาการอันไมพึงประสงค
2.6.4 การดํ าเนินการควบคุมปองกันอาการอันไมพึงประสงค
2.6.5 ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหาการระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

หลังจากเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาด ตามตัวอยางรายงานการสอบสวนอาการ
ผูปวยภายหลังไดรับวัคซีน ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4-1(หนา 99-101) ใหนํ ารายงานเสนอตอผูบริหาร
และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ไดทราบ

เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
1. ผูปวยทุกรายที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคตามที่กํ าหนดวาตองทํ าการสอบสวนไดรับการ

สอบสวนครบถวน
2. มีการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบทุกครั้งที่มีการสอบสวน

เอกสารประกอบ
1. ตวัอยางรายงานการสอบสวนอาการผูปวยภายหลังไดรับวัคซีน (ภาคผนวกที่ 4-1)
2. แบบบันทึกผูปวย (patient profile) (ภาคผนวกที่ 2-3)
3. แนวทางการปฏิบัติที่ 7 การเขียนรายงานผูปวย (case report)
4. ตวัอยางการเขียนรายงานผูปวย (ภาคผนวกที่ 7-1)
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แนวทางการปฏิบัติที่ 5 เรื่อง การบันทึกขอมูลในการรายงานอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา

Practice Guideline No. 5

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหการกรอกขอมูลอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตามแบบรายงานอาการอันไม

พึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพเปนระบบและแนวทางเดียวกัน
2. เพ่ือใหมีขอมูลอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาถูกตอง ครบถวนสมบูรณเปนไปตามขอ

กําหนดขององคการอนามัยโลก และสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและนําไปใชให
เกิดประโยชนสูงสุด

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ีใชักับการบันทึกขอมูลในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพกําหนดโดยศูนยฯ สวนกลาง

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
เภสัชกรหรือบุคลากรทางดานสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน ADR
1. เม่ือเภสัชกรหรือบุคลากรทางดานสาธารณสุขพบวา ผูปวยเกิด ADR ใหติดตาม สืบคน และ

ประเมินการเกิด ADR
2. เภสัชกรหรือบุคลากรทางดานสาธารณสุขบันทึกขอมูลของผูปวยทุกคนซึ่งไดผานการดําเนิน

การจากขอ1 แลว ในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑสุขภาพ ดังแสดงใน
ภาคผนวกที่ 5-1 (หนา 102)

เภสัชกรผูรับผิดชอบศูนยแมขาย ADRM
1. เภสัชกรบันทึกเลขที่รายงาน และวัน เดือน ปที่รับรายงาน
2. เภสัชกรบันทึก ICD code
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แผนภาพที่ 5 แสดงแนวทางปฏิบัติ เร่ือง การบันทึกขอมูล ในการรายงาน
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

ส รุปผลการป ระ เมิ น ว าผู ป วย เกิ ด  A D R

บั นทึ ก ช นิ ดของราย งานแล ะข อ มู ลทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ ผู ป ว ย

บั นทึ กข อ มู ล เก่ี ยวกั บ ย าที่ ส ง สัย ว าทํ า ให เกิ ด  AD R

บั นทึ กข อ มู ล เก่ี ยวกั บ อาก ารอัน ไม พึ งป ระสงค

ข อ มู ล เก่ี ย ว กั บผู ราย งาน

ข อ มู ล เก่ี ย ว กับ สถานพยาบ าลห รือแหล งที่ ร าย งาน

ส รุปผลการป ระ เมิ น ค วามสั มพั น ธ ขอ งย าที่ ส งสั ย กั บ อาการอั น ไม พึ งป ระสงค

ต รวจสอบความ ถู กต อ ง

รวบ รวมแบบราย งานส งศู นย  AD R M  ส วนกลาง
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
คําแนะนําทั่วไป
1. เขียนดวยลายมือที่อานงาย
2. บันทึกขอมูลใหครบถวนหรือมากที่สุดเทาที่จะสามารถบันทึกได
3. แบบรายงาน 1 ฉบับใชสําหรับผูปวย 1 คน
4. ถามีขอมูลเพ่ิมเติมใหเขียนแทรกลงในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือแนบทายมากับแบบรายงาน
สําหรับเภสัชกรหรือบุคลากรทางดานสาธารณสุขผูรับผิดชอบงาน ADR
1. ชนิดของรายงาน เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง 

  ใหม หมายถึง รายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่ยัง
ไมเคยไดรายงานมากอน

   ตดิตามผลจากรายงานเดมิ หมายถงึ รายงานทีเ่คยไดรายงานมาแลวแตมีขอมูลเพ่ิมเตมิ
ทีไ่ดจากการตดิตามอาการอนัไมพึงประสงคของผูปวยรายนัน้ (โปรดระบเุลขทีร่ายงานของ
สถานพยาบาลหรอืแหลงทีร่ายงาน ซ่ึงเคยรายงานมาแลว โดยบนัทกึขอความดานลางของ
ขอความ “ตดิตามผลจากรายงานเดมิ”)

2. ขอมูลเก่ียวกับผูปวย
2.1 เลขที่ผูปวย กรณีผูปวยนอกบันทึกเลขที่ทั่วไปของผูปวย (hospital number:HN) ที่

ระบุบนบัตรตรวจโรคภายนอก (OPD card) เชน HN.25637-42 สวนกรณีผูปวยใน
บันทึก HN. และเลขที่ผูปวยใน  (admission number :AN.) ครั้งที่เกิดอาการอันไมพึง
ประสงค เชน HN. 25637-42 AN.9549-42

2.2 ชื่อ/นามสกุล : บันทึกชื่อและนามสกุลผูปวยที่ระบุบน OPD card (เวนแตผูปวยไม
ยินยอม) เชน นางสมมุติ พัฒนาไกล

2.3 อายุ : บันทึกอายุผูปวยในขณะที่เกิดอาการอันไมพึงประสงค
- ถาผูปวยอายุนอยกวา 1 เดือน รายงานหนวยเปนวัน พรอมระบุนํ้าหนัก เชน 5

วัน นํ้าหนัก 3 กิโลกรัม.
- ถาผูปวยอายุนอยกวา 3 ป รายงานหนวยเปนเดือน พรอมระบุนํ้าหนัก เชน 24

เดือน นํ้าหนัก 12 กิโลกรัม.
- ถาผูปวยอายุ 3 ปหรือมากกวา รายงานหนวยเปนป
- ในกรณีที่ไมทราบอายุที่แนนอนโปรดใชการคาดคะเนที่ใกลเคียงที่สุด
- สาํหรบัมารดาทีใ่หกาํเนดิทารกพกิาร (เน่ืองจากการใชยาของมารดา) กรณุาระบอุายุ

เพศ นํ้าหนกัของทารกรวมดวย
2.4 เคยมีประวัติแพผลิตภัณฑยาหรือไม เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง 

 ไมมี หมายถึง ผูปวยไมเคยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
 ม ี(ระบ)ุ………. เชน ยา Co-trimoxazole เกดิผืน่ชนดิ fixed-drug eruption
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2.5 ภาวะอื่น ๆ ของผูปวยที่เก่ียวของ หมายถึง บันทึกภาวะทางสุขภาพของผูปวยที่
เปนอยูขณะที่ไดรับยาที่สงสัยที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับอาการอันไมพึงประสงค ไดแก

- ภาวะความเจ็บปวยหรือโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การ
ทํางานของตับ/ไตบกพรอง การแพอ่ืนๆ

- ภาวะตั้งครรภ
- พฤติกรรมทางสังคม เชน ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล สูบบุหร่ี การใชผลิต

ภัณฑสุขภาพในทางที่ผิด
- อ่ืนๆ เชน เชื้อชาติ

ตัวอยาง

เลขทีผู่ปวย  HN 25632-43
 AN 9514-42

เคยมีประวัติการแพผลิตภัณฑหรือไม
  ไมมี  มี (ระบุ) Co- trimoxazole เกดิผืน่
ชนดิ Fixed drug eruption

ชือ่/นามสกลุ นางสมมติุ พัฒนาไกล

ประเภท
ผูปวยใน
ผูปวยนอก

เพศ
 ชาย
 หญงิ

อายุ
45 ป

ภาวะอืน่ๆของผูปวย ท่ีเกีย่วของ ความดัน
โลหิตสูง

3. ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา)
3.1 ประเภทของผลิตภัณฑ หมายถึง เลือกประเภทผลิตภัณฑ (ยา) ที่สงสัยวาทําใหเกิด

อาการอันไมพึงประสงค โดยทําเครื่องหมาย ในชอง 
 ยา หมายถงึ ผลติภัณฑทีข่ึน้ทะเบยีนเปนยา วตัถอุอกฤทธิต์อจิตและประสาท และยา
เสพตดิใหโทษ และรวมถงึสมุนไพรสาํเรจ็รูป
 ยาใหม (SMP) หมายถงึ ผลติภัณฑทีข่ึน้ทะเบยีนเปนยาและกาํลงัอยูในโครงการ
ตดิตามความปลอดภยั (Safety Monitoring Program : SMP) โดยไดเลขทะเบยีน
แบบมีเง่ือนไข (NC) และฉลากระบขุอความ “ตองตดิตาม” ภายในกรอบสามเหลีย่มสี
แดง และ คาํวา “ใชเฉพาะสถานพยาบาล” หรือ “ใชเฉพาะโรงพยาบาล”

3.2 ชือ่ผลติภัณฑ (ชือ่สามญั/ชือ่การคา) (ระบชุือ่ผูผลติ / ผูจําหนาย / lot. no. กรณทีราบ)
หมายถงึ ใหบนัทกึชือ่ผลติภัณฑสขุภาพ (ยา) ทีส่งสยัวาอาจทาํใหเกดิอาการอันไมพึง
ประสงค โดยระบชุือ่สามญั และวงเลบ็ชือ่การคา และหากทราบชือ่ผูผลติ หรือชือ่ผู
จําหนาย หรือเลขทีผ่ลติ (lot no.) ใหระบลุงในชองวางดวย เชน enalapril (Renitec),
Merck Sharp&Dohme, lot Y5628

S = suspected product หมายถึง ยาที่สงสัยวาทําใหเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคที่พบ ในกรณีที่มียาที่สงสัยมากกวา 1 ตัวใหเรียงลําดับความนาจะเปน
จากมากไปหานอย และใน 1 รายงานสามารถมียาที่สงสัยไดมากกวา 1 ตัว โดย
เขียนอักษร “S” ลงในชองวางหลังชื่อยาที่สงสัยน้ัน
O = other product หมายถึง ยาอ่ืนที่ใชรวมกับยาที่สงสัยซ่ึงใชรวมกันภายใน
1 เดือนกอนวันที่เกิดอาการอันไมพึงประสงค (onset of reaction) โดยเขียน
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อักษร “O” ลงในชองวางหลังชื่อยาที่ใชรวม
I = product (drug) interaction หมายถงึการเกดิปฏกิริิยาตอกนัของยาอยางนอย
สองตวัแลวทาํใหเกดิอาการไมพึงประสงคขึน้ ใหระบยุาทีมี่ปฏกิริิยากนัโดยเขยีน
อักษร “I” ลงในชองวางหลงัชือ่ยาทีส่งสยัใน 1 รายงานตองมียาอยางนอย 2 ราย
การ

กรณีที่มีการใชยาภายหลังจากการเกิดอาการอันไมพึงประสงค เชน ยาที่ใชรักษา
อาการอันไมพึงประสงค ไมตองบันทึกวาเปนยาที่ใชรวม และถายาดังกลาวทําใหเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคขึ้นอีก ใหบันทึกแยกเปนอีกรายงานหนึ่ง

หมายเหตุ:
- ในแตละรายงานสามารถมีชื่อยาที่สงสัยและยาที่ใชรวมรวมกันไดไมเกิน 6

ชื่อ แตหากมีมากกวานั้น ใหเลือกบันทึกเฉพาะ 6 ตัวที่นาจะมีความสําคัญ
มากที่สุด

- บันทึกชื่อยาที่สงสัยทั้งหมดกอน แลวตามดวยชื่อยาที่ใชรวม
3.3 ขนาดและวิธีใช ( ความแรง, ปริมาณ, หนวย, ความถี,่ วธิใีช ) บันทึกความแรงของยา

ตอรูปแบบยานั้น(strength/dosage form) ปริมาณที่ใช หนวยที่ใช ความถี่ของการใช
ยา วิธีการใชยา (route of drug administration) เชน กรณีฉีดยาเขากลาม 20
mg/2ml, 20mg OD, IM กรณีรับประทาน 5 mg/tablet, 10 mg/day PO หรือ 5
mg/tablet, 1x2 daily PO

3.4 ว/ด/ป ที่เร่ิมใช ระบุวันที่ เดือน ป พ.ศ.(ระบุเวลา ถาทราบ) ที่เร่ิมใชยา เชน 1
มกราคม 2543 (18.00 น.) หรือระบุวันที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด

- กรณีไมทราบวันที่แตทราบเดือนป ใหระบุเปน เดือน/ป เชน มกราคม 2543
- กรณีไมทราบวันที่/เดือน แตทราบปใหระบุเปน ป พ.ศ. เชน 2543
- กรณีไมสามารถระบุวัน/เดือน/ป ที่เริ่มใช ใหประมาณเปนชวงเวลา เชน 4

เดือน
3.5 ว/ด/ป ทีห่ยดุใช ระบวุนัที ่เดือน ป พ.ศ.(ระบเุวลา ถาทราบ) ทีห่ยดุการใชยาซึง่เปนวนั

เดือน ป ตามตารางการใหยาทีผู่ปวยไดรับเปนครัง้สดุทาย เชน 21 มกราคม 2543,
18.00 น. (ผูปวยไดรับยาครั้งสุดทาย วันที่ 21 มกราคม 2543 เวลา 18.00 น.) หรือ
ระบุวันที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
- กรณไีมหยดุใชยา (ใชตอไป) หลงัจากเกดิอาการอันไมพึงประสงคใหระบวุา

“Continue” หรือ “ใชตอ”
3.6 โรคหรอืสาเหตทุีใ่ชผลติภัณฑ (และ ICD code ) บนัทกึโรคจากการวนิิจฉยัของแพทย

และหรอือาการของโรคหรอืเหตผุลทีต่องใชยาทีส่งสยัดังกลาว โดยอาจระบชุือ่โรคทีท่ราบ
แนนอน หรือบรรยายอาการทีเ่กดิขึน้ เชน ความดนัโลหิตสงู และหรอื ปวดศรษีะ ปวด
บรเิวณตนคอ รอบดวงตา กรณทีราบ ICD code โปรดระบุ
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ตัวอยาง
ชื่อผลิตภัณฑ (ชื่อสามัญ /

ชื่อการคา)
(ระบุชื่อผูผลิต / ผูจําหนาย /

Lot No. กรณีทราบ)

S , O, I* ขนาดและวิธีใช
( ความแรง, ปรมิาณ, หนวย, ความถี,่ วธีิใช )

ว/ด/ป
ที่เริ่มใช

ว/ด/ป
ทีห่ยดุใช

โรคหรือสาเหตุที่ใช
ผลิตภัณฑและ ICD
CODE (กรณทีราบ)

Enalapril (Renitec) ,
Merck Sharp & Dohme,
Lot Y5628

S 5 mg./Tab, 10mg./day, per oral 1 ม .ค. 43 21 มค 43

หรือ 5 mg./Tab,1x2 daily , per oral (18.00น.) (18.00น.)
Furosemide for injection O 20mg./2ml., 20 mg ,once a day, IM 1 มค 43 Continue

4. ขอมูลเก่ียวกับอาการอันไมพึงประสงค
4.1 อาการอันไมพึงประสงคที่พบ ควรระบุอาการอันไมพึงประสงคทุกชนิด ถาสามารถ

ระบุ preferred term หรือ included term ตาม WHO Adverse Reaction
Terminology หรือ WHO–ART ได โปรดระบุ แตถาไมสามารถระบุได กรุณาบรรยาย
อาการอันไมพึงประสงคอยางละเอียด (ทั้งลักษณะและตําแหนง) สําหรับ WHO–ART
น้ันดูไดจากคูมือสีแดงเขม ชื่อ “International Adverse Drug Reaction Monitoring”
ที่จัดทําโดยศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (ชื่อในขณะนั้น) กอง
วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สวนคําอธิบายในการใช WHO–ART
แสดงไวในภาคผนวกที่ 5-2 (หนา 103-108) ในกรณีที่ทราบหรือสามารถระบุ ICD
code ไดก็ควรระบุดวย

4.2 ว/ด/ป ที่เร่ิมเกิดอาการ ระบุ วันที่ เดือน ป เวลา(ถาทราบ) ที่เริ่มเกิดอาการอันไม
พึงประสงค หรือวันที่ใกลเคียงที่สุด เชน 18 มกราคม 2543 (23.00 น.) กรณีเกิด
อาการอันไมพึงประสงคภายใน 1 วันหลังไดยา ควรระบุเปนชวงเวลา (ชั่วโมง/นาที)
หลังไดรับยา เชน 10 นาที

4.3 คาความผิดปกติทางหองปฏิบัติการที่อาจเปนผลมาจากการใชผลิตภัณฑ (ยา)
ที่สงสัย ระบุผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผิดปกติ (objective data) ที่สงสัยเปน
ผลจากยาซึ่งสอดคลองกับอาการอันไมพึงประสงค โดยบันทึกคาความผิดปกติน้ัน
พรอมกับคาปกติกํากับไวในวงเล็บ

ตัวอยาง
อาการอนัไมพึงประสงคท่ีพบ (ระบุ WHO Adverse Reactions Terms กรณี

ทราบ)
ICD CODE
(กรณทีราบ)

ไอแหงๆ ไมมีเสมหะ (coughing)
 ว/ด/ป ท่ีเร่ิมเกดิอาการ 18 มค. 2543 (23.00น.)

คาความผดิปกตทิางหองปฏบัิตกิาร
และผลการตรวจรางกาย ทีอ่าจเปน
ผลมาจากการใชผลติภณัฑทีส่งสยั

-
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4.4 ระบุความรายแรงของอาการ เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง 
 ไมรายแรง (non–serious) หมายถึง อาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนอก
เหนือจากหัวขอที่อยูใน รายแรง

 รายแรง (serious) หมายถึง อาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นมีความรายแรง
โดยความรายแรงหมายถึงเหตุการณในหัวขอตอไปน้ี

 1. death (เสยีชวีติ) (ระบ ุว/ด/ป………) หมายถงึ การเสยีชวีติทีส่งสยัเปน
ผลมาจากอาการอันไมพึงประสงคทีเ่กดิขึน้จากการใชผลติภัณฑสขุภาพ (ยา)
ทีส่งสยัและระบวุนัที ่ เดือน ปทีผู่ปวยเสยีชวีติ(ถาทราบ) แตไมรวมถงึกรณี
ผูปวยเสียชวีติในระหวางการใชผลติภัณฑสขุภาพ (ยา) โดยไมมีขอสงสยัวา
การเสยีชวีตินัน้มีความสมัพันธกบัการใชผลติภัณฑสขุภาพ (ยา) ทีส่งสยั
และการเสยีชวีติของทารกขณะตัง้ครรภ (การแทงบตุร) อันเนือ่งมาจากความ
ผดิปกตมิาแตกาํเนดิ (congenital anomaly) หรือภาวะตัง้ครรภลมเหลว
(miscarried)

 2. life–threatening (อันตรายถงึชวีติ) หมายถงึผูปวยมีความเสีย่งสงูตอการ
เสียชีวิตในขณะที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ยา) หรือถาใชผลติภัณฑ (ยา) อยางตอเน่ืองอาจมีผลทาํใหผูปวยเสยีชวีติได
เชน การเกดิ anaphylactic shock

 3. hospitalization–initial/prolonged (การเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ในระยะแรกหรอืเพ่ิมระยะเวลาในการรกัษานานขึน้) หมายถงึ อาการอันไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้นนั้นเปนเหตุใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือใชเวลาในการรักษายาวนานขึ้น(กรณีที่ผูปวยตองสังเกตการณที่หอง
ฉุกเฉินโดยไมจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถระบุดวย
ตัวเลือกอ่ืน เชน life-threatening, required intervention to prevent
permanent impairment or damage)

 4. disability (ความพกิาร) หมายถงึ อาการอันไมพึงประสงคทีเ่กดิขึน้นัน้
เปนผลใหบคุคลดงักลาวไมสามารถดาํรงชวีติไดตามปกต ิเน่ืองจากอาการอัน
ไมพึงประสงคน้ันมีผลกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงแบบชัว่คราวหรอืถาวร หรือ
ทําใหเกดิความเสยีหายหรอืทําลายโครงสรางหนาทีข่องรางกายผูปวย หรือ
ความสามารถ หรือคณุภาพชวีติของผูปวย เชน ตาบอด ไตวาย เปนตน

 5. congenital anomaly (ความผดิปกตแิตกาํเนดิ) หมายถึง ผูปวยไดรับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) กอนการตั้งครรภ หรือในระหวางตั้งครรภ แลวสง
ผลใหเกิดความผิดปกติแตกําเนิดของทารกซึ่งเปนผลของอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา)
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 6. required intervention to prevent permanent impairment or
damage(ตองการวิธีการในการปองกันความเสียหายหรือการถูกทําลาย
อยางถาวร) หมายถงึ ผูปวยไดรับยาแลวเกดิอาการอันไมพึงประสงค มีความ
จําเปนตองไดรับการรกัษาเพือ่ขจัดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ เชน อาการ
หลอดลมตบีจากการแพ (allergic bronchospasm) เปนภาวะทีต่องไดรับการ
รักษาอยางรบีดวนในหองฉกุเฉนิ ภาวะผดิปกตขิองระบบเลอืด (blood
dysplasia) ภาวะชกั (convulsion) เปนตน

4.5 ภายหลังเกิดอาการอันไมพึงประสงค หมายถึง หลังเกิดอาการอันไมพึงประสงค
ไดมีการหยุดใช (dechallenge) หรือใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่สงสัยตอไป หรือ
ทดลองใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่สงสัยซํ้า (rechallenge) หรือไมมีการใชซํ้า เลือก
ทําเครื่องหมาย ในชอง  และ 

 หยุดใช (dechallenge) หมายถึง หลังจากที่ผูปวยหยุดการใชยาที่สงสัย
อาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นของผูปวยเปนอยางไร

 1. อาการดข้ึีนอยางชดัเจน (definite improvement) หมายถึง อาการอัน
ไมพึงประสงคของผูปวยดีขึ้นอยางชัดเจนหลังจากหยุดใชผลิตภัณฑสุข-
ภาพ (ยา) ที่สงสัย

 2. อาการไมดีข้ึน (no improvement) หมายถึง อาการอันไมพึงประสงค
ของผูปวยไมดีขึ้นหลังจากหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่สงสัย

 3. ไมทราบ (unknown) หมายถึง ไมทราบผลหรือไมมีขอมูลของอาการอัน
ไมพึงประสงคหลังจากหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่สงสัย

 ใชผลติภัณฑทีส่งสยัตอไป หมายถงึ ภายหลงัเกดิอาการไมพึงประสงคไมมีการ
หยดุใชผลติภัณฑ (ยา) ทีส่งสยั และยงัคงใชผลติภัณฑสขุภาพ (ยา) ทีส่งสยัน้ัน
ตอไป โดยอาจใชตอในขนาดเดมิหรอืลดขนาดทีใ่ชลง

 1. ใชตอในขนาดเดมิ
 2. ใชตอแตลดขนาดลง

 ทดลองใชซ้ํา (rechallenge)
 1. เกิดอาการเดิมซ้าํข้ึนอีก (recurrence of symptoms) หมายถึง ผูปวย
เกิดอาการอันไมพึงประสงคเดิมขึ้นอีกหลังจากไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ยา) ที่สงสัยเขาไปอีกครั้ง

 2. ไมเกิดอาการอีก (no recurrence) หมายถึงผูปวยไมเกิดอาการอัน
ไมพึงประสงคเดิมซํ้าอีก หลังจากไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่สงสัย
เขาไปอีกครั้ง

 3. ไมทราบ (unknown) หมายถงึ ไมทราบผลหรอืไมมีขอมูลอาการอันไมพึง
ประสงคหลงัจากการใหผลติภัณฑ (ยา) ทีส่งสยัอีกครัง้
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 ไมมกีารใชซ้าํ (no rechallenge performed) หมายถึง ไมมีการใชผลิตภัณฑ
         สขุภาพ (ยา) ที่สงสัยซํ้าอีกครั้ง

4.6 ผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดอาการอันไมพึงประสงค เลือกทํา
เครื่องหมาย ในชอง 

 1. หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม หมายถึง ผลลัพธภายหลังการเกิด
อาการอันไมพึงประสงค ผูปวยหายเปนปกติ โดยที่ไมมีอาการ หรือรองรอย
เดิมที่เปนผลจากอาการไมพึงประสงคเหลืออยู

  2. หายโดยมรีองรอยเดมิ หมายถงึ ผลลัพธภายหลงัการเกดิอาการอันไมพึง
ประสงค ผูปวยสามารถหายเปนปกต ิ แตยงัคงมีอาการหรอืรองรอยเดมิทีเ่ปนผล
จากการเกดิอาการอันไมพึงประสงคน้ันเหลอือยู  เชน ตาบอด หรือกรณีอ่ืน ๆ ให
ระบรุองรอยดังกลาว

 3. ยังมีอาการอยู หมายถึง ผลลัพธภายหลงัการเกดิอาการอันไมพึงประสงคโดย
ผูปวยยงัไมหายเปนปกต ิ ยงัคงมีอาการอันไมพึงประสงคน้ันอยู ในวนับนัทกึขอ
มูล เชน ผูปวยทีเ่ปน tardive dyskinesia จากการใชยาในกลุม antipsychotics ที่
ถงึแมจะหยดุยาหรอืเปลีย่นไปใชตวัยาอืน่แลว ผูปวยกย็งัคงมีอาการดงักลาว

  4. ตาย-เน่ืองจากอาการไมพึงประสงค (ระบุ ว/ด/ป)……… หมายถึง ผล
ลัพธภายหลังการเกดิอาการอันไมพึงประสงคทําใหผูปวยเสยีชวีติจากอาการอัน
ไมพึงประสงคน้ัน โดยใหระบวุนั เดือน ปทีผู่ปวยเสยีชวีติ รวมถงึกรณีทีผู่ปวย
เกดิอาการอันไมพึงประสงคแลวตอมาเสยีชวีติจากภาวะทีเ่กดิตอเน่ือง ซ่ึงภาวะ
ดังกลาวมีสาเหตจุากอาการอันไมพึงประสงคน้ัน ๆ เชน ผูปวยรบัประทานยา
Co-trimoxazole แลวเกดิอาการ Steven Johnsons Syndrome แลวตอมาผูปวย
เสยีชวีติจากภาวะ sepsis ในกรณีน้ีถอืวาเปนการเสยีชวีติจากอาการอันไมพึง
ประสงค เน่ืองจากภาวะดงักลาวทีท่าํใหผูปวยเสยีชวีตินีเ้ปนภาวะทีเ่กดิขึน้ตอ
เน่ืองมาจากอาการ Steven Johnsons Syndrome ทีท่าํใหผูปวยตองเขารบัการ
รักษาในโรงพยาบาล และเสยีชวีติในทีส่ดุ

  5. ตาย-เน่ืองจากอาจเก่ียวของกับผลิตภัณฑ หมายถึง ผลลัพธภายหลังเกิด
อาการอันไมพึงประสงคคือผูปวยเสยีชวีติ แตสาเหตทุีท่าํใหผูปวยเสยีชวีติอาจจะ
มีสาเหตจุากปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ โดยมีการเกดิอาการอนัไมพึง
ประสงคเปนหน่ึงในปจจัยดังกลาว ไดแก การทีผู่ปวยเสยีชวีติอันอาจเนือ่งมาจาก
ผลรวมกนัของ underlying disease ของผูปวยเองและการไดรับยา เชน ผูปวยมี
โรคประจาํตวัเปน ventricular arrhythmia แลวไดรับยา cisapride หลงัจากนัน้
ผูปวยเสียชวีติดวยอาการ ventricular arrhythmia กรณน้ีีจะมี 2 ปจจัยทีมี่ผลลพัธ
ใหผูปวยเสยีชวีติ คอื อาจเนือ่งจากโรคประจาํตวัของผูปวยเอง หรืออาจเน่ืองจาก
การไดรับยา cisapride
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 6. ตาย-เน่ืองจากสาเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับผลิตภัณฑ (ระบุสาเหตุ)……
หมายถึง ผลลัพธภายหลังเกิดอาการอันไมพึงประสงคแลวผูปวยเสียชีวิตจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ ไดแก โรคประจําตัวหรือโรคที่ทําใหผูปวยตองเขามาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลโดยสาเหตุการเสียชีวิตดังกลาวจะตองไมเกี่ยวของกับการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) เลย เชน ผูปวยเปน brain abscess แลวไดรับยา
cloxacillin ชนิดฉีด หลังจากไดรับยาผูปวยเกิดอาการแพยา เกิดผื่นคัน
(pruritus) และในระหวางที่รับการรักษาอาการแพยาอยูน้ันผูปวยเสียชีวิตเนื่อง
จาก brain abscess

  7. ไมสามารถติดตามผลได หมายถึง ไมสามารถทราบผลลัพธภายหลังการ
เกิดขึ้นอาการอันไมพึงประสงค

5. ขอมูลเก่ียวกับผูรายงาน
5.1 แผนกที่พบผูปวย………… ระบุชื่อแผนกหรือฝายที่พบผูปวยซึ่งเกิดอาการอันไมพึง

ประสงคและแจงมายังศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา เชน แผนก
อายุรกรรม

5.2 ชื่อผูวินิจฉัยอาการ……………… ระบุชื่อ นามสกุล(ตัวบรรจง) ของผูซ่ึงบงชี้วา
อาการที่เกิดขึ้นเปนอาการอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) ที่
สงสัยแตตองไดรับการยินยอมจากผูวินิจฉัยเสียกอน เชน น.พ. มงคล รักษาดี และ
เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง  ซ่ึงแสดงถงึตาํแหนงของผูวนิิจฉยั

5.3 ชื่อผูประเมิน/บันทึกรายงาน…………….. ระบุชื่อ นามสกุล(ตัวบรรจง) ของผู
ประเมินความสัมพันธของอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ยา) ที่สงสัย และเปนผูบันทึกขอมูลในแบบรายงานฯ เชน ภก. แสวง รักษาดี และ
เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง  ซ่ึงแสดงถงึตาํแหนงของผูวนิิจฉยั

6. ขอมูลเก่ียวกับสถานพยาบาลหรือแหลงที่รายงาน
6.1 เลขที่รายงาน………….. ระบุเลขที่เฉพาะของรายงานฉบับน้ันของโรงพยาบาลหรือ

หนวยงานที่รายงานโดยนับตามปปฏิทิน เชน 43/1
6.2 ว/ด/ป ทีบ่นัทกึรายงาน…………… ระบวุนัที ่เดือน ป พ.ศ. ทีบ่นัทกึขอมูลในแบบราย

งานฯ เชน 26 มกราคม 2543
6.3 สถานพยาบาล/แหลงที่รายงาน……….ระบุชื่อสถานพยาบาลหรือแหลงที่รายงานที่

พบผูปวยเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) และบันทึก
ขอมูลในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ร.พ.
อุดรธานี

6.4 จังหวัด…………….ระบุจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานพยาบาลหรือแหลงที่รายงาน 
เชน จังหวัด อุดรธานี
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7. การประเมินความสัมพันธของผลิตภัณฑกับอาการอันไมพึงประสงค
ใหเลือกผลการประเมินความเชื่อม่ันของความสัมพันธระหวางยาที่สงสัยกับอาการอันไมพึง

ประสงคที่เกิดขึ้น โดยแบงเปน 4 ระดับ เลือกทําเครื่องหมาย ในชอง 
 Certain (ใชแนนอน) หมายถึง กรณีที่อาการอันไมพึงประสงค (อาการทางคลนิิก
รวมทัง้ผลทีผ่ดิปกตทิางหองปฏบิตักิาร) มีลกัษณะดงัน้ี

(1) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) และ
(2) ไมสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวม และ
(3) เม่ือหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพ  (ยา) แลวอาการอันไมพึงประสงคดีขึ้น หรือ

หายจากอาการนั้นอยางเห็นไดชัด และ
(4) หากมีการใชยานั้นซ้ําอีกครั้ง จะตองเกิดอาการอันไมพึงประสงคที่สามารถ

อธิบายดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือเปนอาการอันไมพึงประสงคที่ปรากฏ
เห็นชัด

 Probable (นาจะใช) หมายถึงกรณีที่อาการอันไมพึงประสงค (อาการทางคลินิก
รวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ) มีลักษณะดังน้ี

(1) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) และ
(2) ไมนาจะเกี่ยวของกับโรคที่เปนอยู หรือยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวม และ
(3) เม่ือหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา) แลว อาการอันไมพึงประสงคดีขึ้น หรือ

หายจากอาการนั้น แต
(4) อาจไมมีขอมูลของการใหยาซ้ําอีกครั้ง

 Possible (อาจจะใช) หมายถึง กรณีที่อาการอันไมพึงประสงค (อาการทางคลินิก
รวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ) มีลักษณะดังน้ี

(1) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการใชผลิตภัณฑสุขภาพ  (ยา) แต
(2) อาจสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใชรวม และ
(3) ไมมีขอมูลเกีย่วกบัการหยดุใชผลติภัณฑสุขภาพ (ยา) หรือมีแตขอมูลไมสมบรูณ

 Unlikely (สงสยั) หมายถงึกรณีทีอ่าการอันไมพึงประสงค (อาการทางคลินิก รวมทั้งผล
ที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ) มีลักษณะดังน้ี

(1) เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ไมสอดคลองกับระยะเวลาการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ยา) และ

(2) ไมสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชรวมไดอยาง
ชัดเจน
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สําหรับเภสัชกรผูรับผิดชอบศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
(แมขาย)

1. บันทึกเลขที่รายงาน และ ว/ด/ป ที่รับรายงาน
บนัทกึเลขทีรั่บ และ วนัที ่เดือน ป พ.ศ ทีรั่บรายงานจากศนูยตดิตามอาการอนัไมพึงประสงคจาก

การใชยาของสถานพยาบาลทีอ่ยูในความดแูล
ตัวอยาง

สาํหรบัศูนยแมขายเปนผูบนัทกึ
เลขที่รายงาน 43/18
ว/ด/ป ทีร่บัรายงาน 25/1/43

2. บันทึก ICD code
ระบุ รหัสโรคหรืออาการโดยใช ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, Tenth Revision) ตามคูมือการใชบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ 
ฉบับแกไขครั้งที่ 10

เคร่ืองชีว้ดัคณุภาพ
1. แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงใหศูนยฯสวนกลางมี

ความครบถวน สมบูรณ ตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก

เอกสารประกอบ
1. แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ภาคผนวก 5-1)
2. คําแนะนําในการใช WHO-ADR terminology (ภาคผนวก 5-2)
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แนวทางการปฏิบัติที่ 6 เรื่อง  กระบวนการสงรายงานอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา

Practice Guideline No. 6

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหมีกระบวนการสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาอยางเปนระบบ และ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. เพ่ือใหไดรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีขอมูลครบถวน สมบูรณ เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (WHO)

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ีใชกับกระบวนการสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใขยาของ

หนวยงานตางๆ

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
บุคลากรทางดานสาธารณสุขทํ าหนาที่สงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาไปยัง

ศูนยฯสวนกลาง ตามขั้นตอนซึ่งแสดงไวในรายละเอียดและขั้นตอนการดํ าเนินงาน
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แผนภาพที่ 6 แสดงแนวทางปฏิบัติ เร่ือง กระบวนการสงรายงายอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยา

สงตนฉบับสีขาว

- รวบรวม,วิเคราะห,ตรวจ
สอบตามเกณฑมาตร
ฐาน WHO

- บันทึกรายงานใน
โปรแกรม ADR

- Copy ขอมูลลงแผน
ดิสก

- สงตนฉบับสีขาวและ
แผนดิสก

สงตนฉบับสีขาวและ
สําเนาสีเขียว

บันทึกแบบรายงานและ
สงรายงานตนฉบับสีขาว

สถานพยาบาล ในเครือ
ขายของศูนย ADRM

สถานพยาบาลอื่น ๆ

สถานีอนามัยในเขตพื้น
ท่ีรับผิดชอบ

สถานพยาบาลที่ไมมี
เภสัชกรรับผิดชอบ

สถานพยาบาลที่มี
เภสัชกรรับผิดชอบ

รพ.ชุมชน
(เก็บสําเนาสีเหลือง)

รพ.ประจําจังหวัดหรือ สสจ.
(เก็บสําเนาสีเหลืองกรณีเกิดADR ในโรงพยาบาล

รพ.ศูนยแมขาย พบส.
(เกบ็สําเนาสีเหลืองกรณีเกิด ADR ใน รพ. และ
สําเนาสีเขียวของ รพช, รพ.ประจําจังหวัด,

ศนูย ADRM สวนกลาง

แจงเภสัชกร
(เก็บสําเนาสีเหลือง)
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รายละเอียดขั้นตอนการดํ าเนินงาน
กระบวนการสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาแบงตามหนวยงานดังตอไปน้ี
1. สถานพยาบาลในเครือขายของศูนย ADRM (โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และอ่ืน ๆ)
1.1  โรงพยาบาลชุมชน

1.1.1 เภสัชกรผูรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาทํ า
การรวบรวมรายงานที่ไดรับจาก
- สถานีอนามัย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลชุมชนนั้น ๆ

1.1.2 เภสัชกรทํ าการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของรายงานตามเกณฑ
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก ดังแสดงในภาคผนวก 6-1 (หนา 109-
110) กรณีที่ไมถูกตอง หรือไมครบถวน สมบูรณใหติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติม
จากแหลงที่สงรายงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรายงานที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

1.1.3 เภสัชกรทํ าการจัดสงรายงานที่ไดตรวจสอบแลวสงใหแกโรงพยาบาลประจํ า
จังหวัด หรือ สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยกํ าหนดใหสงกอนวัน
ที่ 10 ของเดือน โดยสงรายงานตนฉบับสีขาว และสํ าเนาสีเขียว สํ าหรับ
สํ าเนาสีเหลือง ใหเก็บไวที่โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ

1.2 โรงพยาบาลประจํ าจังหวัด ที่ไมใชศูนยแมขาย หรือ สสจ.
1.2.1 เภสัชกรผูรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคฯ ทํ าการรวบรวม

รายงานที่ไดรับจาก
- สถานีอนามัย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลชุมชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลประจํ าจังหวัดนั้นๆ

1.2.2 เภสัชกรทํ าการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของรายงานตามเกณฑ
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก กรณีที่ไมถูกตอง หรือไมครบถวน
สมบูรณ ใหติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงที่สงรายงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหไดราย
งานที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

1.2.3 เภสัชกรทํ าการจัดสงรายงานที่ไดตรวจสอบแลว สงใหแกโรงพยาบาลที่เปน
ศูนยแมขาย โดยกํ าหนดใหสงกอนวันที่ 20 ของเดือน โดยสงรายงานตน
ฉบับสีขาวและสํ าเนาสีเขียว สํ าหรับสํ าเนาสีเหลืองใหเก็บไวที่โรงพยาบาล
ประจํ าจังหวัดหรือ สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด. น้ัน (กรณีเปนรายงานที่ได
รับจากโรงพยาบาลชุมชน ใหสํ าเนาเก็บไวที่โรงพยาบาลประจํ าจังหวัด หรือ
สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 ฉบับ)
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1.3 โรงพยาบาลประจํ าจังหวัด ที่ไมใชศูนยแมขาย หรือ สสจ.
1.3.1 เภสัชกรผูรับรับผิดชอบงาน ADRM ทํ าการรวบรวมรายงานที่ไดรับจาก

- สถานีอนามัย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลชุมชน ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลประจํ าจังหวัด ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลศูนยแมขายนั้นๆ

1.3.2 เภสัชกรทํ าการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของรายงานตามเกณฑ
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก ดังแสดงในภาคผนวก 6-1 (หนา109-110)
กรณีที่ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ ใหติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก
แหลงที่สงรายงานทั้งน้ีเพ่ือใหไดรายงานที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

1.3.3 เภสัชกรทํ าการบันทึกขอมูลในโปรแกรม ADR ตามคูมือการใชโปรแกรม
บันทึกรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา

1.3.4 เภสัชกรทํ าการจัดสงรายงานที่ไดตรวจสอบและบันทึกขอมูลแลวสงใหศูนยฯ
สวนกลาง โดยกํ าหนดใหสงกอนวันที่ 30 ของเดือน และสงเฉพาะรายงาน
ตนฉบับสีขาว สํ าหรับสํ าเนาสีเขียวใหเก็บไวที่โรงพยาบาลศูนยแมขายนั้น ๆ

2. สถานพยาบาลอื่น ๆ (โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย, กระทรวงกลาโหม, 
กระทรวงเกษตรฯ, รัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก รานขายยา และอ่ืนๆ)
2.1 สถานพยาบาลที่ไมมีเภสัชกรรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการ

ใชยา
2.1.1 เม่ือบคุลากรทางการแพทยในสถานพยาบาลนั้นๆ วินิจฉัยวาผูปวยเกิด ADR 

ใหบนัทึกแบบรายงานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามเกณฑมาตรฐาน
ขององคการอนามัยโลก แลวสงเฉพาะตนฉบับสีขาวใหศูนยฯ ADRM สวน
กลาง โดยเก็บสํ าเนาไวที่สถานพยาบาลนั้น ๆ

2.2 สถานพยาบาลที่มีเภสัชกรรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคฯ
2.2.1 เม่ือบคุลากรทางการแพทยในสถานพยาบาลนั้นๆ วินิจฉัยวาผูปวยเกิด ADR

ใหแจงเภสัชกรผูรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคฯ ทราบ
2.2.2 เภสัชกรผูรับผิดชอบงานติดตามอาการอันไมพึงประสงคฯ วิเคราะห ตรวจ

สอบ และบันทึกแบบรายงานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามเกณฑมาตร
ฐานขององคการอนามัยโลก แลวสงเฉพาะตนฉบับสีขาวไปยังศูนยฯสวน
กลาง โดยเก็บสํ าเนาไวที่สถานพยาบาลนั้นๆ
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เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
1. การสงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาเปนระบบตามขั้นตอน ไมมีการสงราย

งานซํ้ าซอน
2. แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงใหศูนยฯ สวนกลางมี

ความครบถวน สมบูรณ ตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก

เอกสารประกอบ
1. แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ภาคผนวกที่ 5-1)
2. เกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก เรื่อง ขอมูลที่จํ าเปนตองมีในแบบรายงาน

อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (ภาคผนวกที่ 6-1)
3. รายชือ่แมขายและที่อยู เบอรโทรศัพทของแมขายศูนยฯ เครือขายระดับเขตและศูนยฯ

สวนกลาง (ภาคผนวกที่ 6-2)
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แนวทางการปฏิบัติที่ 7 เรื่อง การเขียนรายงานผูปวย
(Case Report)

Practice Guideline No. 7

วัตถุประสงค
เพ่ือจัดทํ ารายงานผูปวยที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ในกรณีที่นาสนใจอยาง

ครบถวน สมบูรณ และถูกตอง สํ าหรับเผยแพรตอบุคลากรทางการแพทยตางๆ

ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติน้ีครอบคลุมการทํ างานในสวนของการเขียนรายงานผูปวยที่เกิด ADR ที่

รุนแรงตามขอบเขตของ ADR ที่ตองทํ าการสอบสวนเฉพาะราย หรือ ADR ทีพ่บนอยหรือไมเคยพบ
มากอน ซ่ึงตองการเผยแพรตอบุคลากรทางการแพทยตางๆ

แนวทางปฏิบัติทั่วไป
1. กํ าหนดใหผูที่มีหนาที่ในการเขียนรายงานผูปวย ไดแก แพทย, เภสัชกร, พยาบาล หรือ

บคุลากรทางการแพทยตางๆ หรืออาจเปนในรูปของคณะกรรมการ
2. ผูทีป่ฏบิัติหนาที่จะตองเขียนรายงานผูปวย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดํ าเนินงานดังแสดง

ในแผนภาพ

แผนภาพที่ 7 แสดงแนวทางปฏิบัติ เร่ือง การเขียนรายงานผูปวย

รายละเอียดขั้นตอนการดํ าเนินงาน
1. รวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี

1.1. อาการที่ทํ าใหผูปวยมารับการรักษาในโรงพยาบาล (Chief Complaint;CC)
1.2. ประวตัคิวามเจ็บปวยในอดีตของผูปวย (Past Medical History; PMH)
1.3. ประวัติการใชยา (Medication History; MH)
1.4. ประวัติทางสังคมของผูปวย (Social History; SH) เชน การดื่มเหลา การสูบบุหร่ี

รวบรวมขอมูลผูปวยที่เกี่ยวของ

สืบคนขอมูลจากวรรณกรรมทางการแพทย

เขียนรายงานผูปวยทั้งหมด
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1.5. ประวัติการแพยา (Drug Allergy)
1.6. ประวตัสิวนตัวและประวัติครอบครัว (Family History; FH) ของผูปวยที่เกี่ยวของ
1.7. ผลการตรวจรางกาย (Physical Examination) และการตรวจทางหองปฏิบัติการทุก

ระบบ (Laboratory Data)
1.8. การวินิจฉัยทางการแพทย (Medical Diagnosis)
1.9. ลกัษณะอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่พบในผูปวย ซ่ึงอาจไดมาจาก

Chief Complaint และ/หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ/หรือผลการตรวจ
ทางรางกาย และ/หรือผลการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

2. นํ าขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหเพ่ือแยกปจจัยอ่ืนที่อาจเปนสาเหตุของอาการอันไมพึง
ประสงค เชน ประวัติความเจ็บปวยของผูปวยในอดีต ประวัติทางสังคมของผูปวยเปนตน

3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับรายงานผูปวยที่คลายกันจากวรรณกรรมทางการแพทยตางๆ 
(medical literatures) หรือแหลงขอมูลอ่ืน รวมทั้งสรุปรายงานที่ผานมา

4. ประเมินอาการอันไมพึงประสงคดังกลาว โดยจะตองเปนไปตามหลักวิชาการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ มีเอกสารอางอิงยืนยัน พรอมทั้งระบุขอสรุป และประเมินความสัมพันธ
ระหวางอาการอันไมพึงประสงคที่พบกับยาที่สงสัย และระบุเกณฑมาตรฐานหรือเครื่อง
มือที่ใชประเมิน

5. เขียนรายงานผูปวยโดยมีองคประกอบตามลํ าดับดังตอไปน้ี
5.1. บอกเลาเกี่ยวกับรายละเอียด 1.1-1.9
5.2. ในกรณีที่แพทยใหการรักษาผูปวย ใหระบุรายละเอียดของการรักษาอาการอันไม

พึงประสงคที่แพทยไดกระทํ าไปแลวในผูปวยรายนั้น ตลอดจนรายงานผลความ
กาวหนาในการรักษาดังกลาวดวย จนกระทั่งสิ้นสุดกรณีศึกษา

5.3. อภิปรายรายงานผูปวยอยางมีเหตุผล รวมทั้งสาเหตุหรือทางเลือกอ่ืนๆที่อาจเปน
ไปได

5.4. ระบผุลการประเมินความสัมพันธ ระหวางอาการอันไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย
5.5. เสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหาอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น ซ่ึง

อาจจะไดแก การรักษา และ/หรือ การปองกัน เฝาระวัง และติดตามอาการดังกลาว
5.6. เขียนเอกสารอางอิง(ถามี) ตามแนวทางดังแสดงในภาคผนวกที่ 7-2(หนา116-120)

เคร่ืองชี้วัดคุณภาพ
จํ านวนแบบรายงานผูปวยที่สมบูรณ

เอกสารประกอบ
1. ตวัอยางรายงานผูปวย (ดังแสดงไวในภาคผนวกที่ 7-1 และ 7-2)
2. แนวทางการเขียนเอกสารอางอิง (ดังแสดงไวในภาคผนวกที่ 7-3)
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ภาคผนวกที่ 1-1

Alerting Order สํ าหรับการเฝาระวัง ADR

Alerting order  เปนลักษณะของคํ าสั่งแพทย ที่แสดงวาอาจมีการเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยาขึ้น (Adverse Drug Reaction, ADR)  โดยลักษณะของ คํ าสั่ง จะมีลักษณะ
ตางๆ ดังน้ี

1. การหยุดการใชยาโดยทันที
2. การลดขนาดยา และ/หรือมีการสั่งตรวจผลทางหองปฏิบัติการ (เชน การลดขนาดยา

coumadin และตรวจผลของ prothrombin time)
3. การลดขนาดยา และ/หรือการใหผูปวยไดรับ antidote หรือ tracer agent  ซ่ึงเปนกลุม

ยาที่จะพบในการแกไขการเกิด ADR

ตวัอยางของ tracer agent
Atropine Benztropine Chlorpheniramine
Corticosteroids Dextrose Diazepam
Diphenhydramine Epinephrine Glucagon
Hydrocortisone Hydroxyzine Kayexalate
Lidocaine Meclizine Naloxone
Phenytoin Physostigmine Phytonadione
Protamine Polystyrene Trihexyphenidyl
Vancomycin (oral)

reference:  Hosp. Pharm. 1993; 28: 746-749, 752-755
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ภาคผนวกที่ 1-2

ตัวอยางสรุปยอรายงานผูปวย (Summary Case)

ผูปวยหญิงไทยคูอายุ 80 ป ญาติพามาโรงพยาบาลดวยอาการเปนลม เกร็ง กระตุก ผูปวย
มีประวตัิเปนโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงมามากกวา 10 ป ปฏิเสธการแพยาและอาหารอื่น 
ปจจุบันไดรับการรักษาดวยยา Glibenclamide (5) 1x1 ac และ Enalapril (20) 1x1 pc มาตลอด 
ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทยสั่งจายยา Dilantin 8 capsule stat hs เพ่ิมจากยาเดิมที่     
ผูปวยรับประทานอยู หลังจากรับประทานยาไป 1 วัน ผูปวยเกิดอาการผื่นแดงตามลํ าตัว สะโพก 
และขาหนีบ มีอาการคันมาก จากการสืบคนขอมูลพบวา ยาที่ผูปวยไดรับทั้ง 3 ตัว สามารถทํ าให
เกิดผื่นแพไดทุกตัว โดยมีอุบัติการณเกิดดังนี้ Phenytoin 1-10%, Enalapril 1-5% และ
Glibenclamide 1-10% แตจากประวัติผูปวยที่ไดรับยา Glibenclamide และ Enalapril มาตลอด 
โดยไมเกิดอาการแพอยางใด ดังน้ันอาการผื่นแดงคันดังกลาว นาจะสัมพันธกับการใชยา
Phenytoin และเม่ือประเมินความเปนไปไดของอาการผื่นคันกับการใชยา Phenytoin โดยใช
Naranjo’s algorithm พบวา ไดคะแนนจัดอยูในระดับ possible

คํ าแนะนํ า ผูปวยรายนี้ควรหยุดใชยา Phenytoin และใหยารักษาผื่นคันตามอาการ นอก
จากนี้ถาผูปวยยังมีอาการชัก เกร็ง กระตุกอยู อาจจะตองพิจารณาใชยาอ่ืนแทนตอไป
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ภาคผนวกที่ 1-3

การคัดเลือกใชหนังสืออางอิงในการตอบคาํถาม
จาํแนกตาม Drug Information Categories

Category Reference Choices
1. Identification - MIMS/MIMS Annual

- Drug Facts and Comparison
- Physician Desk Reference : PDR
- Martindale’s : The Extra Pharmacopoeia
- Index Nominum
- Identidex

2. Availability - MIMS/MIMS Annual
- Hospital Drug List
- Drug Facts and Comparison
- Physician Desk Reference : PDR
- Martindale’s : The Extra Pharmacopoeia
- Index Nominum
- Identidex

3. Pharmacokinetics - Basic Clinical Pharmacokinetics
- Concepts in Clinical Pharmacokinetics
- AHFS/DRUGDEX/USP DI
- Drug Facts and Comparison
- Handbook of Clinical Drug Data
- Goodman and Gilman’s :The Pharmacological Basis of

Therapeutics
4. pregnancy/nursing - Pregnancy/Lactation

- Physician Desk Reference : PDR
- AHFS/ DRUGDEX/USPDI
- Drug Facts and Comparison
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Category Reference Choices
5. Interactions - Drug Interactions Facts

- Evaluation of Drug Interactions
- Drug Interaction
- AHFS/ DRUGDEX/USP DI

6. Formulation - MIMS/MIMS Annual
- Remington : The Science and Practice of Pharmacy
- USP/XXIII

7. ADR /side effects - USP DI Vol. II :Advice for the Patient
- AHFS/ DRUGDEX

- Drug Facts and Comparison
- Adverse Drug Reaction : A practical guide to Diagnosis

and Treatment
- Textbook of Adverse Drug Reaction
- Meyler’s side effects of drugs
- คูมือติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
- การแพยาและอาการอันไมพึงประสงคอ่ืนของยาทางผิวหนัง
- กลไกการเกิดอาการอันไมพึงประสงคของยา

8. Toxicity/Poisoning - Toxicologic Emergencies
- Poisoning & Drug Overdose
- Poisoning and Toxicology Handbook
- Handbook of Poisoning
- Introduction to Biochemical Toxicology
- Principles of clinical Toxicology
- Poisindex

- เกณฑมาตรฐานในการักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษจากสารเคมี
กําจัดแมลง

- สารพิษและการแกพิษ
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Category Reference Choices
9. dosage/

administration
- MIMS  Annual
- Physician Desk Reference (PDR)
- AHFS/ DRUGDEX/USP DI
- Drug Facts and Comparisons
- Handbook of Clinical Drug Data
- Drug Information Handbook

10. therapeutic use
/efficacy.

- Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach
- textbook of therapeutics
- Applied therapeutics
- Harrison’s Principles of Internal Medicine

11. compatibility
/stability

- Handbook on Injectable Drugs
- Pocket Guide to Injectable Drugs
- Guideline for Injectable Medications for Intramuscular and /

or Intravenous Use
- IV Index/ DRUGDEX

12. herbal/
conventional
medicine

- กาวไปกับสมุนไพร
- โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน
- สมุนไพรใกลตัว
- คูมือสมุนไพร
- การใชสมุนไพร
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ภาคผนวกที่ 1-4

การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ

Secondary sources หรือ secondary literature หรือแหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนแหลงให 
ขอมูลเกี่ยวกับบทคัดยอ และทําหนาที่เปนเสมือนสะพานเชื่อมไปสู primary sources ดังน้ันหนาที่ 
สําคัญของ secondary sources จะแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ

1. indexing service
2. abstract service

ตัวอยางของ secondary sources มีดังน้ีคือ
1. BIOSIS PREVIEWS

BIOSIS, Philadelphia จะเปนแหลงขอมูล งานวิจัยทาง biomedical sciences ในกรณี
ของ basic sciences จะเปนฐานขอมูลที่มีรายละเอียดลึกซึ้งกวา Medline
Update : ทุกสัปดาห

2. Clinical Abstract  / Current Therapeutic Findings (CA/CTF)
จัดทําโดย Havey Whitney Books, Cincinnati เปน Newsletter ที่คัดยอ international
literature มีขอมูลทางดาน pharmacotherapy, drug comparisons, drug interactions, 
factors influencing drug action และ adverse effects
Update : ทุกสัปดาห

3. Current Content
จัดทําโดย Institute for Scientific Information, Philadelphia มี 2 version คือ
- Current Content Life Sciences
- Current Content Clinical Medicine
Update : ทุกสัปดาห

4. Embase
จัดทําโดย Elsvier, Amsterdam, Netherlands ประกอบดวยบทคัดยอของ Medical
literature ลักษณะของฐานขอมูลจะคลายกับ Medline แตจะครอบคลุม International
Journal มากกวา Medline ถาอยูในรูปของ CD-ROM จะใชชื่อวา Embase แตถาอยูใน
รูปหนังสือจะใชชื่วา Excepta Medica
Update : ทุกสัปดาห
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5. Index Medicus
จัดทําโดย US Government Printing Office, Washington D.C. เปนดัชนีของ
Biomedical Literature ที่ตีพิมพในวารสารมากกวา 3,000 ฉบับ (ขอมูลที่มีอยูใน
Index Medicus จะถือวาเปน subset ของฐานขอมูล Medline)

6. InPharma
จัดทําโดย Adis International, Inc., P.A. เปนฐานขอมูลที่เปนดัชนี และใหบริการบทคัด
ยอที่ปรากฏในวารสารทางดาน Pharmacotherapy
Update : ทุกสัปดาห

7. International Pharmaceutical Abstracts : IPA
จัดทําโดย American Society of Health-System Phramacists, Bethesda, MD. เปน
ฐานขอมูลที่ใหบริการคัดยอที่ติพิมพในวารสารที่เปน International  ทางดาน Pharmacy
และ Pharmaceutical Sciences ที่สมบูรณที่สุด
Update : semi-monthly

8. Iowa Drug Information System (IDIS)
จัดทําโดย The University of Iowa City เปนการใหบริการคนหาและให completed
articles จาก biomedical journal มากกวา 180 ฉบับ สามารถจะคนขอมูลผานทางชื่อ
ทั่วไปของยาหรือกลุมโรค
Update : ทุกเดือน

9. Medline
จัดทําโดย National Library of Medicine, Bethesa, MD. เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุม
มากกวา 370,000 reference 3,500 journals

10. Reactions
จัดทําโดย Adis International, Inc., Langhorne, P.A. ใหบริการคัดยอของ literature
ทางดาน Adverse Drug reactions, drug dependence และ toxicology
Update : ทุกสัปดาห

11. Science Citation Index : SCI
จัดทําโดย Institute for Scientific Information, Philadelphia. เปนดัชนีในการสืบคน
authors และ journal articles
Update : ทุกสัปดาห
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นอกจากแหลงขอมูลทุติยภูมิที่กลาวมาขางตน ก็ยังมี แหลงขอมูลทุติยภูมิอีกหลายชนิด ที่ 
บางครั้งผูจัดทําก็ตั้งใจที่จะใหใชสืบคนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เชน Toxline จะเปนขอมูลทาง 
ดานพิษวิทยา Aidsline จะเปนขอมูลทางดาน HIV infection, cancer ใหขอมูลทางดาน cancer 
เปนตน ในปจจุบัน secondary source สวนใหญจะ free available อยูตาม web site หลาย ๆ 
Website เชน www.healthgate.com, www.medscape.com, US National Library of Medicine    
(NLM)

การสืบคนขอมูลโดยใช Secondary Sources
การคนหา primary sources โดยใช secondary sources จะไดขอมูลครบถวนสมบูรณ 

ตรงความประสงคของผูตองการคนขอมูลหรือไมก็ขึ้นอยูกับเทคนิคในการสืบคน (search          
techniques) หรือกลยุทธในการสืบคน (search strategy) ของผูสืบคนเปนหลัก

สําหรับกลยุทธในการสืบคนเบื้องตน ก็คือผูที่จะทําการสืบคนจะตองวิเคราะหคําถามใหได 
กอน เชน คําถามที่วา “Has diazepam been used rectally in pediatric patients for the     
management of status epilepticus ?” จากคําถามจะเห็นวามีคําสําคัญที่ควรใชในการสืบคนที่ 
ควรใชอยู 4 ประเด็นดวยกันคือ (1) diazepam (2) pediatric usage (3) rectal administration    
และ (4) status epilepticus

ในศูนยขอมูลยาในประเทศไทยมักจะไดรับคําถามที่เปนภาษาไทย ดังน้ันผูสืบคนควรฝก  
นึก search term เปนภาษาอังกฤษใหได ความครอบคลุมของ search term จะขึ้นกับความ    
ชํานาญ ประสบการณของผูสืนคนเปนหลัก

ในบางครั้ง 1 search term อาจจะมีคําพอง ดังน้ันถาตองการใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกับ
เรื่องที่ตองการมากที่สุด อาจจะตองใชหลาย search term ทั้งที่มีความหมายเดียวกัน เชน ถา   
ตองการคนเรื่องเก่ียวกับ total parenteral nutrition อาจจะใช search term ไดดังน้ี

(1) total parenteral nutrition
(2) intravenous nutrition
(3) parenteral hyperalimentation
เทคนิคในการสืบคน

1. ใชคําสําคัญ (keyword) ในการสืบคนใหครอบคลุมกับเรื่องที่ตองการมากที่สุด
2. ใช Index term

ในแตละ database จะมี index term ของแตละ literature ซ่ึงสามารถใช index term
เหลานั้นในการสืบคนได สําหรับ database ที่ available ใน National Library of  
Medicine  index term  ที่อยูใน database เหลานั้นจะใชคําวา  Medical Subject   
Heading หรือ MeSH terms ในการคนขอมูลบางครั้ง ถาหา paper ไมไดตามที่     
ตองการ อาจจะลองดู MeSH แลวนํา index term เหลานั้นมาใชชวยในการสืบคนได
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อยางไรก็ตาม database รุนใหม ๆ มักจะใหการสืบคนแบบ free test searching    ซ่ึงอาจ
จะคนไดโดยไมตองคํานึงถึง index term แต index term จะเปนประโยชนก็ตอเมือ ผูสืบคนนึก 
search term ไมออก index term อาจจะเปน guideline ชวยในการนึก search term

2. การใช logical operators ชวยในการสืบคน : logical operators หรือ Boolean   
Operator จะใชในการรวม search term โดย operators จะมี 3 ชนิด คือ

(1) and
(2) or
(3) not

ลักษณะการรวมขอมูลของแตละ  Operators ดังแสดงใน Venn Diagram ตอไปน้ี

ประโยชนของ Operators แตละชนิด
- ใช and เม่ือตองการรวม search term เขาดวยกัน ใหมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่ง

ขึ้น การใช and อาจจะทําใหได paper นอยลง แตมีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เชน
ถาตองการขอมูลของ diazepam ในการรักษา status epilepticus
search strategy จะเปนดังน้ี
1. diazepam
2. status epilepticus
3. diazepam and status epilepticus

(# 1 and # 2)
หมายเหตุ # 1 แทน diazepam, # 2 แทน status epilepticus

- ใช or เม่ือตองการรวม search term เขาดวยกันใหได paper ที่มีทั้งเฉพาะ search
term ที่ 1 หรือมีเฉพาะ search term ที่ตองการมีคําพอง หรือมีคําอ่ืนที่ใหความหมาย
เดียวกันเชน ถาตองการขอมูลเกี่ยวกับ Paracetamol ถาใช search term วา 
paracetamol อาจได paper นอย ดังน้ันอาจใชคําวา acetaminophen ในการสืบคน
ดวย  search strategy จะเปนดังน้ี
1. paracetamol
2. acetaminophen
3. paracetamol or acetaminophen

- ใช not เม่ือตองการ exclude ขอมูลบางอยางที่ไมตองการ แตอาจจะออกมาจาก
search term ที่เราใชคน เชน ถาตองการขอมูลของการใช diazepam ในการรักษา

And OR Not
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status epilepticus โดยไมตองการขอมูลที่ใชในการรักษา status epilepticus ที่เกิด
จาก febrile seizures ก็อาจใชคําวา not ได

search strategy จะเปนดังน้ี
1. diazepam
2. status epilepticus not febrile seizures
3. #1 and # 2

นอยลง และอาจจะใหไดขอมูลไมสมบูรณได เชน ในกรณีที่ยกตัวอยางขางตน อาจ
มี paper ที่ดีเกี่ยวกับการใช diazepam ในการรักษา status epilepticus แตใน 
paper อาจมีการกลาวถึง febrile seizures อยูบาง การใช search strategy ดัง
กลาวขางตน ก็จะทําใหพลาด paper น้ัน ๆ ไปได

4. เทคนิคอ่ืน ๆ
- การใช limit มีวัตถุประสงคเพ่ือลดจํานวน paper ที่คนมาไดเพ่ือใหมีความเฉพาะ

เจาะจงมากขึ้น/ใชประโยชนได/เหมาะสมกับความตองการมากขึ้นเชน
- การ limit ใหไดเฉพาะ paper ที่เปนภาษาอังกฤษ
- การ limit ใหไดเฉพาะ paper ที่เปน clinical trial
- การ limit ใหไดเฉพาะ paper ที่ตีพิมพในวารสารป 1998
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ภาคผนวกที่ 1-5

คาํถามที่ใชในการประเมินวรรณกรรม

Overview
1. What is the journal’s reputation?

Are the article referred?
2. Is the title or abstract misleading?

Does the author’s bias show?
3. Are the researcher’s qualified to undertaken this study?
4. Is the location of the study adequate or appropriate?
5. Is the article referenced with key up-to-date articles?

Introduction
6. Is there a brief review of previous work and background on why the study was 

done?
7. Is the hypothesis or objectives of the trial clearly stated?

Overall Study Design
8. Was the study design appropriate to the hypothesis? Ethical?

Methodology
9. Was subject selection and exclusion criteria clearly detailed? Was subject selection 

adequate for extrapolation to the appropriate population?
10. Were the subjects enrolled adequate?
11. Was the subjects sample described sufficiently (age, range, sex, severity of 

disease) to make sure groups were comparable ? Were group differences subjected 
to statistical analysis?

12. Were appropriate controls used?
13. Was allocation of treatment groups truly random?
14. Were dose , schedules and duration of drug treatment adequate and comparable?
15. Were washouts used? Were they sufficient duration?
16. Was concurrent therapy allowed? Controlled?
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17. Was the study blinded? Was it truly blinded?
18. Were observer identified? Were they qualified? Were they blinded?
19. Were the test measures used indicative of therapeutic efficacy? Could a more 

reliable test measurement have been used?
20. Did the test measurement use subjective or objective assessment?
21. How long were subjects followed? Was it long enough?

Results
22. Were the results clearly, accurately and adequately presented?
23. Were all the results presented?
24. Were dropouts adequately accounted for?
25. Was the impact of patient compliance considered?
26. Was and appropriate statistical method used?
27. Does statistically significant difference necessarily imply clinical significance?

Discussion and Conclusions
28. Were valid conclusions based upon the results presented?
29. Were valid conclusions based upon the hypothesis of the study?

Does the discussion place the results of this study into perspective of previous clinical trial
comparing and contrasting results? Does the discussion honestly outline the clinical trials
shortcomings ?
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ภาคผนวกที่ 1-6

การสืบคนขอมูลทางการแพทยบน Internet

Internet จัดเปน alternate sources of drug information ประเภทหนึ่ง ซ่ึงแหลงขอมูลหลัก
ทางการแพทยบน Internet จะเปนที่รูจักกันในนามของ World Wide Web (WWW) servers โดย 
WWW น้ีก็คือ คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันบนโครงขาย Internet และนําเสนอขอมูลในรูปของ 
graphical ซ่ึงจะมีทั้งขอมูลที่เปนตัวหนังสือและรูปภาพ

การเขาไปสูโครงขาย Internet จะกระทําไดโดยการใชโปรแกรมที่เรียกวา web browsers ตัว
อยางเชน Mosaic , Netscape , Internet Explorer  เปนตน
การสืบคนขอมูลบน Internet

มีวิธีการสืบคนงายๆ 2 วิธีคือ
1. สืบคนผานทางที่อยูของ Web site เชน

http://www.fda/gov
http://www.cdc.gov
http://www.moph.go.th

2. สืบคนโดยใช search engine
เน่ืองจากในปจจุบันมี web site จํานวนมาก และจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกป ดังน้ันการ
จดจําชื่อหรือที่อยูของ web site เพ่ือใชในการสืบคน จึงเปนเรื่องที่กระทําไดยากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังน้ันจึงมีบาง web site ที่ทําตัวเปนเสมือนหนึ่ง index ของการสืบคน web site อ่ืนๆ ซ่ึง 
web site ที่ทําตัวเปน index the web เหลานี้จะถูกเรียกวา  “search engine”

ในปจจุบันมีหลาย web site ที่ทําตัวเปน search engine ซ่ึงพอจะรวบรวมไวไดดังน้ี
- Alta Vista :http://www.altavista.digital.com
- HotBot :http://www.hotbot.com
- Lycos :http://www.lycos.com
- Excite :http://www.excite.com
- Infoseek :http://www.infoseek.com
- Yahoo :http://www.yahoo.com

การพิจารณาเลือกใช   search  engine ชนิดใด ก็จะขึ้นกับประสบการณของผูใชในบางครั้ง 
ถาตองการไดขอมูลที่ครบถวน สมบูรณอาจจะตองใช Search engine  หลายชนิดรวมกัน ผลลัพธ
ของการคนขอ จาก Search Engine แตละชนิดอาจจะแตกตางกันบาง เน่ืองจากปจจัยหลายประการ
ดังน้ีคือ

http://www.cdc.gov/
http://www.omph.go.th/
http://www.yahoo.com/
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1. database: ฐานขอมูลจาก web page ที่ search engine แตละชนิดเก็บรวบรวมไวจะมี
ความแตกตางกัน

2. searching protocol : protocol ที่ search engine ใชในการสืบคน แตกตางกัน
3. keyword: คําสําคัญที่ใชในการสืบคน (ขึ้นกับประสบการณและความชํานาญของผูสืบคน

ขอมูล)
4. result presentation : รูปแบบของการแสดงผลลัพท

การใช keyword ชวยในการสืบคน
- ควรใช keyword ใหเฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่ตองการมากที่สุด
- การใช  keyword มากกวา 1 คํา โดยคั่นดวยเวนวรรค search engine จะพยายามคนหา 

page ที่มีคําใดคําหนึ่งอยู (คลายกับการใสคําเชื่อม or โดยที่ในการแสดงผลจะแสดง
page ที่มีคําทั้งหมดอยูดวยกันกอน)

- การใส keyword ที่มีหลายคําไวใน “………” search engine จะทําการคนหาทั้งวลี
- ถาใสเครื่องหมาย + ไวหนาคําที่สืบคนคําใดจะเปนระบุวาจะตองมีคํานั้นอยูดวย (คลาย

กับคําเชื่อม and)
- ถาใสเครื่องหมาย – ไวหนาคําที่สืบคนคําใดจะเปนการระบุวาไมตองมีคํานั้นใน page ที่ 

search engine หาให (คลายกับคําเชื่อม not)
อยางไรก็ตาม กอนใช search engine ชนิดใด ควรจะอาน help ของ search engine แตละ
ชนิดกอน เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรูปแบบของการสืบคนหรือบาง 
search engine อาจมี option เสริมใหเลือก ในการสืบคนใน search engine หลายชนิดมีการ
ใหสืบคนฐานขอมูลที่จําเพาะ เชน

- ระบุ field ที่สนใจ ทําใหไดผลลัพธตรงกับความตองการมากขึ้น เชน การสืบคนใน
สาขาแพทย (medical) , science , health, entertainment

- เม่ือพบขอมูลที่ตองการแลว ควรจะทําการบันทึกที่อยูของ web site ซ่ึงถาสั่ง print 
หรือ mail to ก็จะไดขอมูลเหลานี้อยูแลว แตถาทําการ save จะไดเฉพาะขอมูลที่เปน
ตัวอักษร

ความนาเชื่อถือของ web site
ยังไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาที่แนนอน แตอาจจะพิจารณาไดคราว ๆ ดังน้ี
- เปน web site ที่เปนของภาครัฐ เชน http://www.fda.gov
- เปน web site ที่เปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เชน http://www.mahidol.ac.th
-  http://indy.radiology.uiowa,edu/
- เปน web site ที่จัดทําโดย national specialty group เชน http://www.cdc.gov.

http://www.fda.gov/
http://www/
http://indy.radiology.uiowa,edu/
http://www.cdc.gov/
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- เปน web site ที่ใหญโตมีชื่อเสียงมีการเก็บขอมูลเปนระบบ มีผูเขียนขอมูลที่เปนที่ยอม
รับ เชน http://www.pharminfo.com

http://www.medscape.com
นอกจากการพิจารณาผูจัดทํา web site แลวยังอาจตองพิจารณาเนื้อหาน้ันๆ ดวยวาผูจัดทํามี

ความชํานาญเพียงใด ซ่ึงผูใชคงมีประสบการณพอสมควรจึงจะพิจารณาเรื่องนี้ได

ตัวอยาง Web site ที่มีขอมูลทางการแพทยที่นาสนใจ
1. Food and Drug Administration

http://www.fda.gov
      จะใหขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับยาและเครื่องมือแพทย
2. National Library of Medicine  (NLM)

http://www.nlm.nih.gov
NLM เปน gateway ของฐานขอมูลตางๆ สําหรับ บุคลากรทางการแพทยและนักวิจัย แต
การคนหาขอมูลอยางเชน จากฐานขอมูล Medline จะตองมีการสมัครเปนสมาชิกกอนจึง
จะเปดเขาไปใชได

3. National Institutes of Health (NIH)
http://www.nih.gov

      NIH  ใหบริการขอมูลในหัวขอตาง ๆ  มากมายที่เกี่ยวของกับทางดานการแพทย เชน
ขอมูลจาก National Cancer Institute’s PDQ site

4. Center for Disease Control and Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov
CDC ใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค เชน คําแนะนําในการปองกันไมให
แมลงกัดตอย จนถึงการฆาเชื้อโรคในน้ํา นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําแกผูที่จะเดินทางไป
ประเทศตางๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและความเสี่ยงที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

5. Department of Health and Human Service (DHHS)
http://www.os.dhhs.gov
Web site น้ีมีขอมูลสวนที่เกี่ยวกับผูปวยในขอตางๆ มากมาย และเปน gateway ของ
หนวยงานอื่นๆ ที่อยูในสังกัด DHHS ดวย เชน Agency for Health Care Policy and 
Research

6. American Medical Association (AMA)
http://ww.ama-assn.org

      เปน Homepage ของ AMA และเปน parent page ของวารสารตางๆที่ออกโดย AMA

http://www.pharminfo.com,http://www.medscape.com
http://www.medscape.com/
http://www.fda/gov
http://www.nium.nih.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.os.dhhs.gov/
http://ww.ama-assn.org/
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7. OncoLink , The University of Pennsylvania Cancer Center Resource
http://www.oncolink.upenn.edu
เนนเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งชนิดตางๆ

8. World Health Organization (WHO)
http://www.who.ch
WHO จะเนนขอมูลทางดานระบาดวิทยาโดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อจะมี 
directory ของ email address ซ่ึงเปดโอกาสให users ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
เชน การฉีดวัคซีนในเด็ก เร่ืองเก่ียวกับการติดเชื้อ HIV เปนตน

9. Health Information Management Society
http://www.himss.org
Web site สําหรับผูที่สนใจทางดานคอมพิวเตอรทางการแพทยและ communications

10. AHCPR Guidelines
http://www.ahcpr.gov
มีขอมูลเกี่ยวกับ guideline  ทางดานการรักษาโรคตางๆ 18 ชนิด ซ่ึงจัดทําโดย Agency 
for Health Care Policy and Research เชน อาการปวดหลังเฉียบพลัน , ตอมลูกหมาก
โตในผูสูงอายุ เปนตน

11. Medical/Health Sciences Libraries on the Web
http://www.arcade.uiowa.edu/hardIn-www/hsllbs.html
Web site น้ีจัดทําโดย ENT Department ของ Baylor College of Medicine และขอมูล
มากมายเกี่ยวกับ ENT Grand Rounds

12. Grand Rounds Archive
http://www.bcm.tmc.edu/oto/grand/grand.html
Web site  น้ีจัดทําโดย  ENT Department ของ Baylor College of Medicine   และมี
ขอมูลมากมายเกี่ยวกับ ENT Grand Rounds

13. Dermatology Online Atlas
http://www.rrze.unl-elangen.de/docs/FAU/fakultaet/med/derma/bllddb/db.htm
Web site น้ีใหขอมูลเปนรูปภาพเกี่ยวกับผิวหนังจาก Eriangen, Germany

14. WWW Virtual Library
http://www.ohsu.edu/cllnlweb/wwwvi/all.html
Web site น้ีทําหนาที่เปน gateway สําหรับ medical sites อ่ืนๆ ทั่วโลก
* “ Understanding resources and technology is only the first step, Information is 
not  Knowledge, but knowledge comes from the interpretation of information ”  *

http://www.oncolink.upenn.edu/
http://www.who.ch/
http://www.himss.org/
http://www.ahcpr.gov/
http://www.bcm.tmc.edu/oto/grand/grand.html
http://www.rrze.unl-/
http://www.ohsu.edu/cllnlweb/wwwvi/all.html


ภาคผนวกที่ 1-7 การประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
(Causality Assessment)

79

ภาคผนวกที่ 1-7

การประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา (Causality Assessment)

การประเมินความสัมพันธหรือความเกี่ยวของระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
(Causality Assessment) เปนการตัดสินวาอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีการใชยา
น้ัน นาจะเกิดจากยาตัวที่สงสัยหรือนาจะเกิดจากสาเหตุหรือยาตัวอ่ืน ๆ  การประเมินนี้มีความสําคัญ
ทั้งตอแพทยผูทําการรักษาเอง ตอหนวยงานของรัฐบาลที่ดูแลรับผิดชอบ และตอบริษัทผูผลิตยาทั้งสิ้น 
ในสวนแพทยผูรักษา การประเมินจะมีผลตอการตัดสินใจในเรื่องการปรับลดขนาดยา การหยุดใชยา
และเปลี่ยนยาหรือการใชยาซ้ําเปนตน สวนหนวยงานของรัฐบาลที่ทําหนาที่กํากับดูแลนั้น การ
ประเมินจะมีผลตอการตัดสินใจในการขึ้นทะเบียนเพ่ือจําหนายยา การเพิกถอนทะเบียนตํารับยา การ
สั่งระงับการจําหนายชั่วคราว หรือการกําหนดมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม และสําหรับบริษัทผูผลิตยา 
การประเมินจะมีผลตอการปรับเปลี่ยนคําแนะในการใชยา รวมทั้งการเพิกถอนยาออกจากทองตลาด
โดยสมัครใจก็ได ดังจะเห็นไดวาการประเมินจะผลตอการปรับเปลี่ยนคําแนะนําในการใชยา รวมทั้ง
การเพิกถอนยาออกจากทองตลาดโดยสมัครใจก็ได ดังจะเห็นไดวา การประเมินความเกี่ยวของ
ระหวางยากับอาการที่เกิดขึ้นในระหวางการใชยาตัวหน่ึงๆน้ันอาจจะมีสาเหตุมากจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอ
ไปน้ี(W.K. Amery ,1994)

สาเหตุที่ทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคได
1. ตัวยานั้นหรือสวนประกอบของรูปแบบน้ัน
2. เหตุประจวบเหมาะ (coincidence)
3. ยาอ่ืนที่ผูปวยกําลังใชอยู
4. ปฏิกิริยาระหวางยาที่ใชรวมกัน
5. โรคที่ผูปวยเคยเปนมากอน
6. โรคที่เปนผูปวยกําลังเปนอยู

ดังนั้นการประเมินความสัมพันธวายาที่สงสัยน้ันนาจะเปนสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคในครั้งน้ันๆ หรือไม  จําเปนจะตองตอบคําถามดังตอไปน้ี (W.K. Amery, 1994)

วิธีการประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงค
ความยุงยากและสลับซับซอนของการประเมินความนาจะเปนนี้ไดกอใหเกิดความพยายามที่

จะพัฒนาเครื่องมือที่ใชชวยในการประเมินขึ้น ในปจจุบันมีวิธีการประเมินแบงเปนประเภทใหญๆ ได
4 ประเภทคือ (W.K. Amery, 1994)
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1. การประเมินแบบ Global Clinical Judgement วิธีน้ีเปนการประเมินโดยผูประเมินใช
ความรูและการตัดสินใจของตนเองในการประเมิน ขอดีคือทําไดงาย รวดเร็ว จึงนิยมใชกัน
ในหลายๆแหง สวนขอดอยของวิธีน้ีคือไมสามารถอธิบายวิธีการประเมินไดชัดเจนเปน
รูปธรรม (lack of transparency)  เพราะขึ้นกับความรูและทักษะของผูประเมินแตละคนและ
ขอจํากัดของสมองเมื่อมนุษยตองประเมินความไมแนนอนในสถานการณที่ยุงยากซับซอน
โดยปราศจากเครื่องมือชวย ทําใหผลการประเมินแตละคร้ังไมคงที่ (poor reproducibility or 
unreliable) นอกจากนี้ผูประเมินแตละคนมักประเมินผลออกมาแตกตางกันดวย
(Kahneman D et al,1982)

2. การประเมินโดยใช algorithm
Algorithm แบงไดเปน 2 ชนิด ยอยคือ
2.1 Flow Charts หรือ algorithms with verbal  judgement เปนแผนภูมิซ่ึงประกอบ

ดวยชุดคําถามซึ่งเชื่อมตอกันดวยลูกศร และคําตอบใชหรือไมใชอันเปนตัวกําหนดทิศ
ทางของการประเมิน  จนกระทั่งไดคําตอบเปนคําพูดเชน causal relationship 
considered remote, possible, probable หรือ highly probable เปนตน ในที่น้ีจะขอ
ยกตัวอยาง 2 algorithm ไดแก USFDA’s algorithm , Karch and Lasagna’s 
algorithm และ Hutchinson’s algorithm (David R Hutchinson 1991) , Venulet’s 
algorithm (J. Venulet , 1980)

2.2 Questionnaires หรือ Algorithm with numerical scoring ซ่ึงเปนชุดของคําถาม
มีการใหคาคําตอบแตละขอเปนตัวเลข จากนั้นจะรวมผลลัพธเขาดวยกัน และแปล
ความหมายเปนผลการประเมินในระดับตางๆ ตอไป ตัวอยาง algorithm ประเภทนี้
ไดแก Naranjo’s algorithm , Kramer’s algorithm

ขอเดนและขอดอยของ algorithm
ขอเดน
1. สวนใหญเปนวิธีที่ชวยใหการประเมินไดคอนขางเร็ว
2. ชวยเพ่ิมคุณภาพของขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน และทําใหการรายงานอาการอันไม

พึงประสงคฯ ไดมาตรฐานมากขึ้น
3. เปนการบังคับใหผูประเมินแตละคนประเมินรายงานแตฉบับอยางเปนระบบ
ขอดอย
1. ยังไมสามารถใชในการประเมินซํ้าโดยใหผลคงที่ได (imperfect reproducibility)
2. algorithm ตางชนิดกันใชเกณฑในการประเมินแตกตางกันทั้งจํานวนคําถามและการให

คะแนนหรือนํ้าหนักของคําตอบแตละขอ และการแปลความหมายจากคะแนนเปนระดับ
ความนาจะเปน (variation between algorithms)

3. ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของ algorithm แตละชนิดได (impossible to check 
the validity of any algorithm)
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4. ยังไมสามารถปองกันการตีความผิด หรือความลําเอียงของผูใชทั้งหมด (possibility of 
observer bias)

5. การกําหนดน้ําหนักหรือความสําคัญของคําถามหรือเกณฑที่ใชแตละขอยังไมชัดเจนเปน
รูปธรรม (subjective weight of contributing information)

6. แม algorithm  ตางกันจะใชคําถามหรือเรียกผลการประเมินเหมือนกัน ก็ยังหมายความ
แตกตางกันไป

กลาวโดยรวมแลว algorithm มีขอดีเหนือกวาวิธีแรก คือ สามารถอธิบายวิธีการประเมินได
ชัดเจนเปนรูปธรรม หากเปน algorithm ที่ประกอบดวยชุดคําถามที่เขาใจไดงาย ไมตองตีความแลว 
จะทําใหผูประเมินสามารถประเมินไดงาย และผลการประเมินคงที่เม่ือประเมินในเวลาแตกตางกัน 
นอกจากนี้ผูประเมินแตละคนนาจะประเมินไดคําตอบอันเดียวกันหรือใกลเคียงกัน แตในความเปนจริง
แลว จนถึงปจจุบันน้ียังไมมี algorithm ใดที่มีคุณสมบัติดังกลาว และไมมี algorithm ใดเลยไดรับการ
ยอมรับใหเปน gold standard แมจะมีการพัฒนา algorithm กวา 20 ชนิด แลวทั้งน้ีนาจะเนื่องจาก
การใช algorithm ตางชนิดกันใชเกณฑในการประเมินแตกตางกันทั้งจํานวนคําถามและการใหัคะแนน
หรือนํ้าหนักของคําตอบแตละขอ และการแปลความหมายจากคะแนนเปนระดับความนาจะเปน 
(Castle WM.1984), (Naranjo CA, Busto U , Sellers EM , et al.1981) (Karch FE and Lasagna 
L.1977), (Begarud B, Evreux JC, Jouglard J an Lagier G.1985) มีการศึกษาแสดงใหเห็นวาการ
ใช algorithm ชนิดตางๆ ประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นใน      
ผูปวยรายเดียวกัน พบวาใหผลการประเมินที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Michel D , Knodel L.
1986)

3. Probabilistic method หรือ Bayesian approach
ใชทฤษฎีของ Bayes ชวยในการคํานวณความนาจะเปน (probability) [(Lane DA, 

Kramer MS, Hutchison TA, Jones JK and Naranjo CA. 1987),(Jones JK.1987)] ที่ยาเปนสาเหตุ
ของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค เทียบกับความนาจะเปน (probability) ที่ปจจัยอ่ืนที่ไมใชยาเปน
ตัวกอใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคน้ัน เรียกวา posterior odds ซ่ึงคํานวณตอไปเปน posterior 
probability (PsP) of drug causation และมีคาตั้งแต 0 (หมายความวาม่ันใจ 100% วายาไมใชสาเหตุ
ของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค) ถึง 1 (หมายความวาม่ันใจ 100% วายาใชสาเหตุของการเกิด
อาการอันไมพึงประสงค) โดยในการคํานวณ posterior odds  ตองคํานึงถึงทั้ง 2 สิ่งตอไปน้ี

3.1 ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป (background information) คือขอมูลอะไรก็ได ซ่ึงผูประเมินเห็น
ควรนํามาพิจารณา แตขอมูลน้ันตองไมเฉพาะเจาะจงตอผูปวยรายนั้นๆ ยกตัวอยาง
เชน ขอมูลเกี่ยวกับยา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และเภสัชจลนศาสตร ขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเกิดอาการอันไมพึงประสงค รวมทั้งขอมูลในเชิงระบาดวิทยา 
และขอมูลที่ไดจากการทดลองทางคลินิก

3.2 ขอมูลที่จําเพาะเจาะจงตอผูปวยรายนั้นๆ และอาการอันไมพึงประสงคที่เกิด (case 
specific information)  เชน ประวัติของผูปวยกอนที่จะเกิดอาการอันไมพึงประสงค 
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(h istory) เวลา( t iming) ลักษณะทางคลิ นิก หรือผลการตรวจที่ เดนชัด 
(characteristics of AE), ผลการหยุดใชยา (dechallenge) และผลการทดลองใหยา
ซํ้า(rechallenge)

ในทางปฏิบัติแลวการคํานวณหา posterior odds จะไดจากผลคูณของ prior 
odds (ความนาจะเปน ที่ยาเปนสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค หารดวย
ความนาจะเปนที่ปจจัยอ่ืนที่ไมใชยาเปนตัวกอใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค เม่ือ
คํานึงถึงขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป เพียงอยางเดียว) กับ likelihood ratio (by determining 
the likelihood of each detail , given drug causation or not , produces a series 
of likelihood ratios that make up the odds specific  to the case = ผลคูณความ
นาจะเปนที่ยาเปนสาเหตุของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค  เม่ือคํานึงขอมูล
จําเพาะทุกขอในขอ 1.2)

ขอดีของวิธีน้ี คือ จะมีความสมบูรณเน่ืองจากขอมูลใดๆ ก็สามารถนํามาใชประกอบในการ
ประเมินได การประเมินซํ้าสามารถทําไดโดยใหผลการประเมินเดียวกัน ผูประเมินสามารถอธิบายได
วาใชขอมูลอะไรบางประกอบการประเมินเปนตน

ขอจํากัดของวิธีน้ี คือ ใชเวลามากในการประเมินแตละครั้ง การคํานวณมีความยุงยากซับ
ซอน และการสืบคนขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินก็ทําไดลําบาก สิ้นเปลืองเวลา นอกจากนี้ขอมูลที่
ไดอาจมีความไมสมบูรณ ครบถวนหรือถูกตอง อันจะสงผลใหระดับความนาจะเปนคํานวณไดมีความ
ผิดพลาดไดมากขึ้น จึงมักใชวิธีน้ีในการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจริงๆ เทานั้น (W.K. Amery , 1994)

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาทั้ง 3 วิธีใหญที่กลาวมาลวนมีขอดีขอดอยแตกตางกัน เม่ือนําผล
การประเมินผูปวยรายเดียวกันโดยใชวิธีประเมินตางๆกัน มาเปรียบเทียบกันแลวจะพบวาผลการ
ประเมินมีความสอดคลองกันในระดับต่ําถึงปานกลางเทานั้น (Strom BL.1994) , (Pere JC , et al. 
1986) และเม่ือเปรียบเทียบการใหนํ้าหนักแตละเกณฑที่ใชประเมินระหวางวิธีประเมินทั้งหลายแลว 
จะพบวามีการใหคะแนนเกณฑการประเมินที่สําคัญตอไปน้ีแตกตางกันอยางมาก (Strom BL.1994) 
คือ 1. ระยะเวลาของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค 2. ผลการหยุดใชยา และ 3. สาเหตุอ่ืนๆที่อาจ
กอใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค

1. Expert System  มีผูเชี่ยวชาญเทาที่ทราบในขณะนี้  2  กลุม  คือ  กลุมของ Naranjo’s 
et al.  และกลุมของ Castle และ Dr. Peter Williams et al. ไดเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรซ่ึงสามารถแปลผลการประเมินออกมาไดทันที

กลุมแรก ใชวิธีคํานวณตาม Bayesian Approach ดังกลาวในขอ 4 และเรียก
โปรแกรมนี้วา Bayesian Adverse Drug Reaction Diagnostic instrument หรือ 
BARDI  ซ่ึงไดมีการทดลองนํามาใชจริงบางแลว (Lanctot Kl, Naranjo CA. 1996)

สวนกลุมที่ 2 จะใชวิธีกําหนดคําถามไวทั้งหมด 15 คําถามความนาจะเปนตั้งแต 
100%(definitely caused the event ) ถึง 0% (definitely did not cause the event) ให
แตละคําตอบดวยตนเองแลว โปรแกรมจะบวกคาเขาดวยกันและแปลผลตาม ADRIAN 
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rating พวกเขากลาววาแมความนาจะเปน เปนสิ่งยุงยากในการคํานวณ แตผูคนซึ่งแมไม
เกงคณิตศาสตรก็ใชมันเปนประจําในสถานการณตางๆ อยูแลว ยังไมพบวามีการนํา
โปรแกรมนี้ไปใชจริงแตอยางใด ในที่น้ีขอยกตัวอยางคําถามทั้ง 15 ขอที่มีในโปรแกรมนี้
ดังน้ี

ADRAIN 15 Questions (rated in order of significance)
1. The event described is one which is known from clinical practice to be drug 

induced
2. There is a positive rechallenge, i.e., the event recurs when the drug is 

readministered.
3. The site of occurrence is directly related to the site of the suspected drug’s 

administration (e.g. Pain at the site of injection)
4. The time form the suspected drug’s administration to onset of the event in the 

particular patient is what one would expect.
5. The patient’s disease is not routinely associated with the event in question.
6. There is a pharmacological explanation of the drug causing the event.
7. The event one which does not frequently occur in general practice.
8. There is a positive dechallenge, i.e., the event disappeared when the drug 

was discontinued.
9. The patient had no past history of a similar event prior to taking the drug.
10. The event is not a recognized adverse reaction of any other drug taken by the 

patient.
11. The time from intake to onset for that other drug is not appropriate.
12. The event is an adverse reaction to the suspected drug, which is 

acknowledged by the manufacturer.
13. The dosage of the suspected drug was inappropriate, i.e., too high for 

individual.
14. The patient believes the drug caused the effect.
15. Other predisposing characteristics to the event in the patient (e.g. family 

history) are absent.
จนถึงขณะนี้ยังไมปรากฏวาวิธีการประเมินใดไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนวิธีที่ดีที่

สุด  หรือเปนวิธีอางอิง  แมแตในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสํานักงานคณะรกรรมการอาหารและยาได
พัฒนา algorithm เพ่ือใชในหนวยงานของตน ก็จะใช algorithm น้ันเม่ือขอมูลของผูปวยมีความ
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(Causality Assessment)
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สมบูรณมากๆ เชน รายงานที่มีผลการประเมินเปน probable   หรือ highly probable เทานั้น สวน
ใหญจะใชวิธีประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมากกวา

สิ่งที่ตองทําในอนาคตเกี่ยวกับการประเมินอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ดังที่ไดทราบอยูแลววายังไมมีวิธีการใดเลยที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในระดับสากล

มีเพียงประเทศฝรั่งเศสเทานั้นที่ใชวิธี French Imputability System อยางเปนทางการในประเทศตน 
ทั้งน้ีเพราะขอดอยของแตละวิธีดังไดกลาวแลวขางตน เห็นควรตองดําเนินงานดังตอไปน้ีกอนคือ

1. จํานวนและความหมายของผลการประเมิน  กําหนดใหเปนจํานวนที่เทากันสําหรับผู
ประเมินทุกคน และทุกคนเขาใจความหมายตรงกัน

2. การกําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินใหมีความหมายชัดเจน ไมตองมีการตีความ
3. การรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการวินิจฉัยอาการอันไมพึงประสงค โดยเฉพาะในชวง

การทําทดลองทางคลินิก หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
4. การพัฒนาและขยายจํานวนของ expert system
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ภาคผนวกที่ 1-8

ตัวอยางจดหมายแจงแพยาซึ่งสงใหผูปวยทางไปรษณีย
และไปรษณียตอบกลับ

ที่………………… ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
เครือขาย……………
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล…………..

วัน…………………เดือน………………พ.ศ……….

เรื่อง   แจงผลการติดตามเรื่องการแพยา

เรียน   คุณ…………………………….

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัตรแพยา 1 ใบ
2. ไปรษณียบัตรตอบกลับ 1 ใบ

ตามที่ทานไดมาเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ……………………………………….. 
ตั้งแตวันที่.….เดือน……………พ.ศ………..ถึงวันที่………เดือน……………………….พ.ศ…….. 
ซ่ึงบัดนี้ทางศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ไดทําการสืบคนขอมูลการใชยาแลว
สรุปไดวา………….…………………….…สงสัยแพยา…………………………………..……………
………………………ทางศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา กลุมงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาล…………………………………. จึงไดแจงเพ่ือใหทานรับทราบไว พรอมทั้งสงบัตรแพ
ยา ที่ระบุชื่อยาที่ทานแพมาใหดวย เพ่ือวาใหนําบัตรแพยานี้ติดตัวไปทุกครั้ง เม่ือตองไปรับการ
รักษาไมวาจะเปนโรงพยาบาล คลินิก หรือรานขายยา และทุกครั้งที่รับยาหรือซ้ือยาใหแจงดวยวา 
“เคยแพยา” โดยอาจแจงกับแพทย เภสัชกร เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูจําหนายยา พรอมกันนี้ได
แนบไปรษณียบัตรมาดวย เพ่ือใหทานเซ็นตชื่อ พรอมลงวันที่ที่ไดรับบัตรและสงกลับมา เพ่ือแจงให
โรงพยาบาลทราบวา ทานไดรับบัตรแพยาเรียบรอยแลว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการติดตามการแพยา

ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
โรงพยาบาล……………………
โทรศัพท………………………
โทรสาร……………………….
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ตัวอยาง ไปรษณียตอบกลับเพื่อยืนยันการรับบัตรแพยา
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ภาคผนวกที่ 2-1

เกณฑการคัดกรองผูปวย
เพื่อติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาอยางใกลชิด

กลุมผูปวยหรือยาที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและสมควร
เลือกดูแลเฝาระวังการเกิดอาการอันไมพึงประสงคอยางใกลชิดในเชิงรุก ไดแก

1. ผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ไดแก ผูปวยสูง
อายุ เด็ก ผูปวยโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน ผูที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต  (เชน
ผูปวยความดันโลหิตสูง  ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว   ผูปวยโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ  เปนตน)
ผูปวยที่มีความผิดปกติของการทํางานของตับ ไต ระบบเลือด ผูปวยเบาหวาน เปนตน

2. ผูปวยที่เขารับการรักษาดวยอาการผิดปกติของระบบตาง ๆ เชน
- สมดุลยของน้ําและเกลือแร
- ระบบเลือด เชน มีจํ้าเลือดตามผิวหนัง (purpura) ภาวะเลือดออกผิดปกติ เปนตน
- การทํางานของตับ
- การทํางานของไต
- อาการทางผิวหนัง เชน Steven Johnsons Syndrome
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน ความดันโลหิตสูง, heartblock, arrhythmia
- ระบบทางเดินอาหาร เชน มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร

3. ผูปวยที่ไดรับยาหลายขนานรวมกัน โดยเฉพาะยากลุมที่มีอาการไมพึงประสงคคลายกัน
หรือเหมือนกัน หรือเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (drug interaction) เชน ผูปวยที่ไดรับยา
รักษาวัณโรค เปนตน

4. ผูปวยที่ไดรับยากลุมที่มีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคไดสูง เชน ยากลุมที่มีพิษสูง ยาที่
มีดัชนีการรักษาแคบ เชน aminoglycosides, amphotericin B, chemotherapy,
corticosteroid, digoxin, heparin, lidocaine, phenytoin, theophylline, thrombolytic
agents, warfarin เปนตน
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 ภาคผนวกที่ 2-2

แนวทางการสัมภาษณผูปวย

วัตถุประสงค :
1. เพ่ือทําความรูจัก สรางความคุนเคยกับผูปวย แสดงความหวงใยและเอาใจใสในความเจ็บปวย

ของผูปวย ทําใหผูปวยเกิดความไววางใจ
2. เพ่ือแจงวัตถุประสงคของการดูแลผูปวยในสวนที่เกี่ยวของกับการใชยา
3. เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริบาลผูปวย และเปนแนวทางในการดําเนินการติดตาม

เฝาระวังปญหาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตอไป

แหลงขอมูล
1. ผูปวย หรือญาติผูปวย หรือผูเกี่ยวของกับผูปวย

ตัวอยางขอมูลที่จะสัมภาษณผูปวย
1. ความเจ็บปวยในอดีตของผูปวย การรักษา
2. ความเจ็บปวยปจจุบันของผูปวย  อาการและอาการแสดง
3. สาเหตุที่ทําใหเกิดความเจ็บปวยปจจุบัน
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะความเจ็บปวยของผูปวย
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใชยา
6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารยาที่ผูปวยเคยไดรับ
7. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงคจากยาที่ใช
8. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติเม่ือลืมบริหารยา
9. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหวางยากับยา หรือยากับอาหาร หรือยากับ

สารอื่น ๆ ที่ผูปวยใชประจํา
10. ประวัติการแพยาหรืออาหารหรือสารเคมี
11. ประสบการณการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวย
12. การซื้อยา หรืออาหารเสริม หรือการใชยาอ่ืน ๆ  รับประทานหรือบริหารเอง
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 ภาคผนวกที่ 2-3

ชื่อผูปวย …………………………..…………………. HN…………………………………. อายุ…………………

แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Profile)
กลุมงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล ……………………………….

รายที่ ……….

1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย (Demographic Data)
1.1 ชื่อ ………………………………… HN/AN…………… หอผูปวย…………… เตียง…..……

เพศ ………….. อายุ ………………. ป อาชีพ ……………………………………….…….…
นํ้าหนัก………….. กิโลกรัม        สวนสูง ………………………เซนติเมตร

 ผูปวยนอก
 ผูปวยใน  วันที่เขาโรงพยาบาล …….……วันที่ออกจากโรงพยาบาล…………………

1.2 การใชสารเสพติด  เสพ    เคยเสพ  ไมเสพ
 ยาแกปวด  ชนิด  ซอง  ชื่อ …………………ปริมาณที่ใช ……. ระยะเวลาที่ใช ……

 เม็ด  ชื่อ ………… ……. ปริมาณที่ใช ………ระยะเวลาที่ใช ……
 เครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  ปริมาณ……….แกว/วัน ระยะเวลาที่ใช …………
 บุหร่ี/ยาสูบ   ปริมาณที่สูบ .…………. มวน/วัน
 ชา กาแฟ  ปริมาณที่ด่ืม …………. แกว/วัน
 สารเสพติดอ่ืน ๆ (โปรดระบุชนิดและปริมาณ) ……………………………………………..

1.3 ประวัติการแพยาหรือสารอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2.   ประวัติการเจ็บปวยในอดีต (Past Medical History; PMH) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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3.   ประวัติการใชยา (Medical History; MH)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. รายละเอียดการเจ็บปวยครั้งน้ี

4.1 อาการสําคัญที่ทําใหมาโรงพยาบาล  (Chief Complaints; CC)

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

4.2 ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน (History of Present Illness; HPI)

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

4.3 การวินิจฉัย (Diagnosis)

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................…….

...............................................................................................................................……
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6. Laboratory Profile
Normal  rage

Hemato.
Hct
Hb
WBC
- %Neu
- %Eos
- %Lym
- %Mono
RBC
MCV/MCH/MCHC
Plt.count
ESR
Blood Chem.
FBS
BUN
Creatinine
Uric acid
Electrolyte
Sodium
Chloride
CO2
Directed bilirubin
Indirected bilirubin
Total bilirubin
Total protein
Albumin
Globulin
SGOT/AST
SGPT/ALT
Alk. Phosphatase
LDH
CPK
Calcium
Phosphate
Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
PT
PTT
INR
Urine analysis
Sp. gr.
pH
Protein
Glucose
RBC
WBC
Bacteria
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7. อาการไมพึงประสงคจากการใชยาและการดําเนินการแกไข (ADR and Action taken)

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา การดําเนินการแกไข
วันที่ ลักษณะปญหา วันที่ ลักษณะการแกไข

ผล
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการคัดกรองผูปวยนอก
สําหรับการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

แบบ Intensive Monitoring

ขอมูลทั่วไปผูปวย
ชื่อ/HN/อายุ/เพศ

โรคประจําตัว ยาที่ใชประจํา
(ในระยะ 6 เดือน)

Monitoring
parameters

หมายเหตุ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ชื่อเภสัชกร …………………………………………………… วันที่ …………………………………….
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ภาคผนวกที่ 2-5

เกณฑการประเมินอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ที่สามารถปองกันได(Preventable ADR)

Schumock และ Thornton ไดกําหนดเกณฑการประเมินอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ยาที่เกิดขึ้น วาเปนอาการที่สามารถปองกันไดหรือไม  โดยพิจารณาดังตอไปน้ี

1. ยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุของอาการอันไมพึงประสงคน้ัน  ผูปวยไดรับอยางไมเหมาะสม
กับโรคหรือภาวะทางคลินิกของผูปวย

2. ขนาดยา วิถีการบริหารยา ความถี่ของการบริหารยาไมเหมาะสมกับอายุ นํ้าหนัก และ
สภาวะของโรคของผูปวย

3. ไมไดทําการตรวจวัดระดับยาหรือคาทางหองปฏิบัติการที่จําเปนในการประเมินการรักษา
4. ผูปวยเคยมีประวัติการแพหรือเกิดอาการจากยาดังกลาวมากอน
5. มีการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่เกี่ยวของกับ ADR ที่เกิดขึ้น
6. มีการบันทึกคาระดับยาหรือคาการทดสอบทางหองปฏิบัติการที่บงบอกถึงความเปนพิษ

ของยา
7. มีการใชยาไมเปนไปตามที่แพทยสั่ง  (poor compliance)
หากมีคําตอบ “ใช” เพียงหนึ่งขอ  ก็ถือวา ADR น้ันๆ สามารถปองกันได

เอกสารประกอบ
Schumock GT, Thornton JB. Focusing on the preventability of adverse drug reactions. Hosp
Pharm. 1992; 27: 538.
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ชื่อผูปวย …………………………..…………………. HN………………………………….. อายุ……………

แบบบันทึกรายชื่อผูปวยตามวันนัด

ผูปวยที่มาตรวจตามนัด วัน………………..ที่……….เดือน…………………….พ.ศ……………..

ลําดับที่ HN ชื่อ-นามสกุล Diagnosis

สรุปจํานวนผูปวยที่นัดประจําวัน …………… ราย
มารับการตรวจตามนัด …………… ราย
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาได …………… ราย

ลงชื่อ …………………………………… เภสัชกร
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ภาคผนวกที่ 3-1

หลักเกณฑและแนวทางในการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม

1. ในการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมเม่ือคณะอนุกรรมการศึกษาการวิจัยความปลอดภัยและประสิทธิ-
ภาพของตํารับยาแผนปจจุบันที่ใชสําหรับมนุษย   (ยาใหม)   เห็นสมควรอนุญาตรับขึ้นทะเบียน
ยาใหมแบบมีเง่ือนไข (NC) แลว บริษัทผูขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมจะจัดสงคํารับรองเง่ือนไข
การขึ้นทะเบียนยาใหม  และรางแบบแผน (protocol) สําหรับการติดตามความปลอดภัยจากการ
ใชยาใหมจํานวน 1 ชุด  ใหแก กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. ภายหลังจากการกองควบคุมยาตรวจสอบ protocol เปนที่เรียบรอยแลว ตํารับยาใหมจะไดรับใบ
สําคัญการขึ้นทะเบียนแบบมีเง่ือนไข โดยตองแสดงเครื่องหมายโดยใชขอความ “ตองติดตาม”
ภายในกรอบสามเหลี่ยม  และมีขอความ  “ใชเฉพาะสถานพยาบาล”  หรือ  “ใชเฉพาะ
โรงพยาบาล”  เปนอักษรสีแดงแลวแตกรณี

3. ในระหวางติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหมที่กําหนดเงื่อนไข “ใชเฉพาะสถานพยาบาล”
สามารถจําหนายใหแกสถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และคลินิก ที่มี
แพทยดูแลอยางใกลชิด ยกเวน ยาที่กําหนดเงื่อนไขพิเศษ “ใชเฉพาะโรงพยาบาล” ใหจําหนาย
เฉพาะในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชนแลวแตกรณี

4. ในกรณีที่มีการกําหนดใหระบุชื่อสถานพยาบาลที่จําหนายยาใหมใน protocol ใหจําหนายได
เฉพาะในสถานพยาบาลที่ระบุไวใน protocol เทานั้น  หากตองการจําหนายในสถานพยาบาลอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไวใน protocol ใหทําหนังสือแจง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กอนที่มีการจําหนายในสถานพยาบาลนั้น

5. บริษัทดําเนินการเฝาระวัง ติดตาม และรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาใหม  ตาม
หลักเกณฑการติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม (Safety Monitoring Programme, SMP)
เปนระยะเวลา 2 ป หรือขึ้นกับขอมูลการใชยาและรายงานอาการอันไมพึงประสงคที่ไดรับ โดย
ประสานกับบุคลากรดานสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่มีการใชยาใหม

6. ในระหวางติดตามความปลอดภัยจากการใชยาใหม บริษัทตองสงรายงานการผลิต/แบงบรรจุ/นํา
หรือสั่งยาใหมและรายงานการจําหนายยาใหมใหกับ กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบและกํากับดูแลการติดตาม SMP

ตอง
ติดตาม
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7. ภายใน 3 เดือน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการติดตามความปลอดภัย  บริษัทตองสรุป วิเคราะห และ
ประเมินผลขอมูลความปลอดภัยในลักษณะของ comprehensive summary ซ่ึงจะรวมถึงการ
แสดงรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาในประเทศไทยเทียบสัดสวนกับปริมาณยาที่
ใชทั้งหมด  ตลอดจนขอมูลจากตางประเทศที่เกี่ยวกับประสบการณการใชยาในผูปวย ภายหลัง
การจําหนายยาออกสูทองตลาดแลว  และกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัยของยา
อยางเหมาะสม  เสนอตอกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8. กองควบคุมยาโดยคณะอนุกรรมการศึกษาการวิจัยความปลอดภัยและประสิทธิภาพของตํารับยา
แผนปจจุบันที่ใชสําหรับมนุษย (ยาใหม) พิจารณาประเมินผลขอมูลความปลอดภัยของยาใหม
โดย

8.1. กรณีที่มีขอมูลเพียงพอวายานั้นมีความปลอดภัย กองควบคุมยาจะดําเนินการอนุมัติ
เลขทะเบียนตํารับยาดังกลาวแบบไมมีเง่ือนไข

8.2. กรณีที่มีขอมูลแสดงวายานั้นไมปลอดภัย กองควบคุมยาจะดําเนินการพิจารณาเพิก
ถอนทะเบียนตํารับยานั้น

9. ภายหลังจากยาใหมน้ันไดรับทะเบียนยาแบบไมมีเง่ือนไข (N)  การติดตามเฝาระวังความปลอด
ภัยจากการใชยาใหมจะเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ 1 เรื่อง Spontaneous Reporting System
(หนา 9-22)
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ภาคผนวกที่ 4-1

ตัวอยางรายงานการสอบสวนอาการผูปวยภายหลังไดรับวัคซีน

ดวย งานแผนงาน  กลุมสนับสนุนงานบริหาร  สํานักงานธารณสุขจังหวัด ก. ไดรับแจงจาก
โรงพยาบาล ก. เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2540 มีผูปวยเจารับการรักษาแผนกผูปวยใน ดวยภาวะอาการ
หลังรับวัคซีนจํานวน 2 ราย ทีมควบคุมโรคฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ก.  ไดออกสอบสวน
โรค ดังน้ี

รายที่ 1
ผูปวย ชื่อ เด็กหญิงหน่ึง (นามสมมุติ) อายุ 1 ป 6 เดือน เริ่มปวยวันที่ 17 กันยายน 2540

เวลา 17.00 น. ดวยอาการชัก เขารับการรักษาแผนกผูปวยใน โรงพยาบาล ก วันที่ 17 กันยายน
2540 เวลา 17.40 น. และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ก. เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2540 เวลา 07.10 น.

ประวัติทั่วไป
ผูปวยเกิดวันที่ 8 มีนาคม 2540 ที่อยูขณะปวย หมู ก. ตําบล ข. อําเภอ ค.  จังหวัด ก. บิดา

ชื่อ นายสมชาย (นามสมมติ) อาชีพรับราชการ มารดาชื่อ นางสมศรี (นามสมมติ) ผูปวยเปนบุตรคน
เดียวของบิดามารดา

ประวัติการรับวัคซีน
วัคซีน วันเดือนป สถานที่รับ

DTP1, OPV1 8 พฤษภาคม 2539 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค
DTP2, OPV2 10 กรกฎาคม 2539 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค
DTP3, OPV3 11 กันยายน 2539 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค
MEASLES 15 มกราคม 2540 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค
DTP4, OPV4, JE1 10 กันยายน 2540 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค
JE2 17 กันยายน 2540 สถานีอนามัย ก ตําบล ข อําเภอ ค

ประวัติการเจ็บปวย
ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงมากอน  เม่ืออายุ 8 เดือน ไดเขารับการรักษาที่แผนกผูปวยใน

โรงพยาบาล ก. ดวยโรคอุจาระรวง ไมมีประวัติชัก แพวัคซีน รวมถึงอาการผิดปกติหลังรับวัคซีน แต
มารดาของผูปวยมีประวัติเคยชักตอนเด็ก 1-2 ครั้ง
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ผูปวยมีอาการน้ํามูกไหล มารดาพาไปรับวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ เข็มที่ 2 เม่ือวันที่
17 กันยาย 2540  เวลาประมาณ 08.00 น. โดยมีผูรับวัคซีนดังกลาวรวมกับผูปวยอีก 8 ราย ภายหลัง
รับวัคซีนผูปวยมีอาการไขเล็กนอย รับประทานอาหารไดดี เลนไดตามปกติ ตอมาเวลาประมาณ
17.00 น. ขณะผูปวยนั่งเลนกับบิดาที่บาน ผูปวยมีอาการชัก บิดามารดา จึงนําสงเขารับการรักษา
แผนกผูปวยใน โรงพยาล ก. เวลา 17.40 น. และเสียชีวิต วันที่ 18 กันยายน 2540 เวลา 07.10 น.

จากการสอบถามอาการของผูที่รับวัคซีนรวมกับผูปวยทั้ง 8 ราย พบวา ไมมีอาการผิดปกติ
ภายหลังจากรับวัคซีน สําหรับวัคซีนที่ใหผูปวยมีดังน้ี วัคซีน JE เปน Lot BC17 หมดอายุ 20
เมษายน 2544 วัคซีน OPV  Lot 6126 หมดอายุ 10 ธันวาคม 2540 วัคซีน DTP Lot 83 หมดอายุ 6
ตุลาคม 2540

รายที่ 2
ผูปวยชื่อ เด็กหญิงหนูนา (นามสมมติ) อายุ 1 ป 4 เดือน (เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ 2539) ที่

อยูขณะปวย หมู 1 ตําบล จ. อําเภอ ฉ. จังหวัด ก. บิดามารดาอาชีพรับจาง เริ่มปวยวันที่ 18
กันยายน 2540 เวลา 16.00 น. เขารับการรักษาแผนกผูปวยใน โรงพยาบาล ก. วันที่ 18 กันยายน
2540 เวลา 18.00 น.

จากการสอบสวนทราบวา  เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2540  เวลา 09.00 น.  ผูปวยไดไปรับ
วัคซีน DTP4 (ฉีดที่สะโพก) OPV4 และ JE1 (ฉีดที่สะโพก) ที่สถานีอนามัย ง. ตําบล จ. อําเภอ ฉ.
จังหวัด ก. จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ผูปวยเริ่มมีอาการไข มีผื่นขึ้นบริเวณหนาทอง คอ ใบหู 2
ขาง และเทาทั้ง 2 ขาง ไดไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย ง.  แตสถานีอนามัย ง. สงไปรับการรักษา
ตอแผนกผูปวยใน โรงพยาบาล ก. วันเดียวกัน และแพทยไดจําหนายผูปวย เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม
2540 ผลการรักษาทุเลา

การดําเนินการ
1. ประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอ ค. และผูอํานวยการโรงพยาบาล ค. ใหชี้แจงทําความเขา

ใจกับบิดามารดาผูปวย รายที่ 1 รวมทั้งแจงใหสถานีอนามัย ก. ตําบล ข. อําเภอ ค. ติดตาม
สอบถามอาการหลังรับวัคซีนของผูที่รวมรับวัคซีน JE ในวันเดียวกับผูปวย พรอมเฝาระวัง
โรคตอไป

2. สง CSF ของผูปวยรายที่ 1 ตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช ไดรับแจงผลการตรวจเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2540 ผลไมพบเชื้อโรคไขเลือดออกและไขสมองอักเสบ และมีภูมิคุมกันตอโรคทั้ง
2 น้ีเล็กนอย

3. สงวัคซีน JE Lot BC17 หมดอายุ 20 เมษายน 2544, OPV Lot 6126 หมดอายุ 10
ธันวาคม 2540  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สําหรับ
วัคซีน  DTP  Lot 83  หมดอายุ 6 ตุลาคม 2540 ไดประสานงานกับสํานักงานควบคุมโรค
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ติดตอ เขต 10 เชียงใหม ทั้งน้ีเน่ืองจากในคลังวัคซีนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ก.
ไมมีวัคซีนดังกลาว

4. แจงสถานบริการทุกแหงใหหยุดการใชวัคซีน JE Lot ดังกลาว เพ่ือรอผลการตรวจสอบคุณ
ภาพวัคซีน

ขอเสนอแนะจากการสอบสวน
1. ดําเนินการเฝาระวังภาวะอาการภายหลังรับวัคซีนทุกชนิด โดยเฉพาะวัคซีน JE Lot ดัง

กลาว ที่ สถานีอนามัย ไดใหตามรอบ EPI ที่ผานมา (วันที่ 15-19 กันยายน 2540) รวมถึง
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงที่ไดใหบริการ EPI ทุกเดือน

2. ประสานงานกับงานควบคุมโรคติดตอทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ในการทบ
ทวนแนวทางการฉีดวัคซีน (ตําแหนงและวิธีการฉีดวัคซีนแตละชนิด) ที่ถูกตอง ใหกับเจา
หนาที่ของสถานบริการทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ



ภาคผนวกที่ 5-1 แบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ

สําหรบัศนูยแมขายเปนผูบันทึก แบบรายงานอาการอนัไมพงึประสงคจากการใชผลิตภณัฑสขุภาพ สําหรบั

เลขท่ีรายงาน
ว/ด/ป ท่ีรับรายงาน

(ขอมูลท้ังหมดจะเก็บเปนความลับของทางราชการโดยเฉพาะ)
ชนิดของรายงาน  ใหม  ติดตามผลจากรายงานเดิม

เลขท่ีรา
ว/ด/ป ท

ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย
เลขทีผู่ปวย  HN

 AN เคยมีประวัติการแพผลิตภัณฑหรือไม  ไมมี  มี (ระบุ)………………
ช่ือ/นามสกุล

ประเภท
 ผูปวยใน
 ผูปวยนอก

เพศ
  ชาย
 หญงิ

อายุ

ภาวะอืน่ๆของผูปวย ท่ีเกีย่วของ

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเภทของผลิตภัณฑ  ยา  ยาใหม (SMP)  อาหาร  เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองมือแพทย

ชื่อผลิตภัณฑ (ช่ือสามัญ / ช่ือการคา)
(ระบุชื่อผูผลิต / ผูจําหนาย / Lot No. กรณีทราบ)

S , O
   I   

ขนาดและวิธีใช
( ความแรง,  ปริมาณ,  หนวย,  ความถี,่  วิธใีช )

ว/ด/ป
ที่เริ่มใช

ว/ด/ป
ทีห่ยดุใช

โ

 S = Suspected product หมายถงึ ผลิตภัณฑท่ีสงสัย ,   O = Other product หมายถงึ ผลิตภัณฑท่ีใชรวม ,  I = Product  interaction หมายถงึ การเกดิปฏกิิริยาตอ
ขอมูลเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงค

อาการอันไมพึงประสงคที่พบ (ระบุ WHO Adverse Reactions Terms กรณีทราบ) ICD CODE
(กรณทีราบ)

ว/ด/ป ทีเ่ริม่เกดิอาการ ……………………………………………….

คาความผิดปกตทิางหองปฏบัิติการแ
ท่ีอาจเปนผลมาจากการใชผ

ระบคุวามรายแรงของอาการ (Seriousness) ภายหลังเกิดอาการอันไมพึงประสงค ผลลพัธ (Outco
เกดิอาการ

 ไมรายแรง (Non – serious)
 รายแรง (Serious) คือ

 1. Death (ระบุ ว/ด/ป)……………..
 2. Life-threatening
 3. Hospitalization–initial/prolonged
 4. Disability
 5. Congenital anomaly
 6. Required intervention to prevent

permanent impairment or damage

 หยุดใช (Dechallenge)
 1. อาการดข้ึีนอยางชัดเจน

(Definite improvement)
 2. อาการไมดีข้ึน

(No improvement)
 3. ไมทราบ (Unknown)

ใชผลติภณัฑทีส่งสยัตอไป
 1. ใชตอในขนาดเดมิ
 2. ใชตอแตลดขนาดลง

 ทดลองใชซํ้า (Rechallenge)
 1. เกดิอาการเดมิซ้าํข้ึนอกี

(Recurrence of symptoms)
 2. ไมเกิดอาการอีก

(No recurrence)
 3. ไมทราบ (Unknown)

  ไมมีการใชซํ้า
 (No rechallenge performed)

1.หายเปนปกติโ
2.หายโดยมีรอง
3.ยังมีอาการอย
4.ตาย-เน่ืองจาก

(ระบุ ว/ด/ป)……
5.ตาย-เน่ืองจาก
6. ตาย-เน่ืองจากส
ภณัฑ  (ระบุสาเ

7. ไมสามารถติด

ขอมูลเกี่ยวกับผูรายงาน ขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือแห

เลขที่รายงาน……………….……ว/ด/ป ที่บันทึกรายงาน
ช่ือสถานพยาบาล/แหลงที่รายงาน……………….………
จังหวัด………..…………………………...………………

แผนกที่พบผูปวย…………………….…...….………….……………….…..….
ช่ือผูวินิจฉัยอาการ……….……………..……….……………….………….…
เปน   แพทย  เภสัชกร  พยาบาล  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………...
ช่ือผูประเมิน/บันทึกรายงาน..…….…………..…………..………...…………
เปน   แพทย  เภสัชกร  พยาบาล  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………..

ผลการประเมนิความสมัพนัธของผลิตภณัฑกบัอ
 Certain  Probable  Possible
ภาคผนวกที่ 5-1
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ศนูย APR อย. เปนผูบันทึก

ยงาน
ีรั่บรายงาน

…………..…………

 วัตถุอันตราย

รคหรอืสาเหตุท่ีใชผลติภณัฑ
 และ  ICD CODE (กรณทีราบ)

กันของผลติภณัฑ

ละผลการตรวจรางกาย
ลติภัณฑท่ีสงสัย

me) ทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
อนัไมพงึประสงค

ดยไมมีรองรอยเดิม
รอยเดิม
ู
อาการอันไมพึงประสงค
………………………….
อาจเกี่ยวของกับผลิตภณัฑ
าเหตอุืน่ท่ีไมเกีย่วของกบัผลิต
หตุ)……………..……..….
ตามผลได

ลงที่รายงาน

……..……..……..………
…………..………………
……………….…………

าการอนัไมพึงประสงค
 Unlikely
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ภาคผนวกที่ 5-2

คาํแนะนาํในการใช  WHO Adverse Reaction Terminology

WHO Adverse Reaction Terminology หรือ WHO-ART เปน terminology ที่กําหนดโดย
องคการอนามัยโลก เพ่ือใชระบุอาการอันไมพึงประสงคที่สัมพันธกับการใชยา มีลักษณะโครงสราง 
แบงเปนกลุมคํา 4 ระดับ สามารถเพิ่ม term เขาไปไดหากจําเปนและเหมาะสม โดยมีผูรับผิดชอบ
คอยดูแลและปรับปรุงทุก 3 เดือน มีการจัดทําทั้งในระบบคอมพิวเตอรและเปนคูมือที่พิมพออกมาเปน
เลม โดยสามารถใชรวมกันไดกับ terminology ระบบ COSTART ของ FDA สหรัฐอเมริกา

คําจํากัดความและการใช ADR terminology
Preferred terms (1801 terms) : เปน term หลักที่ใชในการอธิบายอาการอันไมพึงประสงค

ในโปรแกรมการติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาขององคการอนามัยโลก และเปน term
ที่เราใชเปนหลักในการบันทึกขอมูลรายงาน   อาจมีการประมวลผลขอมูลอาการอันไมพึงประสงคใน
ระดับน้ีไปใชในบางโอกาส

High level terms (171 terms) : เปนกลุมของ preferred terms ที่มีลักษณะอาการสัมพันธ
กัน ใชเพ่ือความสะดวกในการดึงขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน thrombophlebitis leg
และ thromboplebitis arm จะเปนคนละ preferred terms กัน เน่ืองจากเกิดกับคนละอวัยวะ แตมี
ลักษณะอาการแบบเดียวกันจึงจัดอยูในกลุม thrombophlebitis เหมือนกันใน high level terms  มี
บางรายการของ preferred terms  ที่อาจไมไดมีการจัดใน high level   

System organ class (32 classes) : เปนกลุมของอาการอันไมพึงประสงคใน preferred
terms ที่เกิดขึ้นกับระบบอวัยวะเดียวกัน   เปน term ที่ใชในการประมวลผลรายงานอาการอันไมพึง
ประสงค  แตละ preferred term อาจ กระจายไปอยูในระบบอวัยวะไดสูงสุดถึง 3  ระบบ เชน
respiratory depression เปน preferred term ที่มีรหัสที่อยูภายใตระบบอวัยวะ 2 ระบบ คือ
respiratory system disorders  และ central & peripheral nervous system disorders  ตําแหนง
ของ preferred terms จากแตละรายงานที่บันทึก จะมีการระบุในระบบอวัยวะที่แนนอนไมเปลี่ยน
แปลง

Included terms (2392 terms) :  เปน terms ที่มีความสัมพันธ กับ preferred terms อยาง
มาก เปนคําพองของ preferred terms ที่อาจมีการใชแตกตางกันในแตละประเทศ  เปน term ที่ชวย
ในการคนหาและระบุ preferred terms ไดอยางเหมาะสม     
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Record number system (RECNO) : ในแตละ preferred terms จะมีเลขประจํา (record
number) โดยจะเริ่มตั้งแต 001 ตามลําดับไป  โดย included term ที่มีความหมายหรือเปนชื่อพองกับ
preferred terms จะใชเลขเดียวกัน  แตในระดับ high level จะมีเลขกํากับอีกชุดหนึ่ง เรียกวา high
level term link ซ่ึงเปนตัวชี้  record number  ใน high level terms บาง term จะปรากฏใน
preferred terms ดวย ดังตัวอยาง

RECNO INCLUDED TERMS RECNO PREFERRED TERMS HL LINK HIGH LEVEL
TERMS

0363  005 Acidosis  metabolic 0363  001 Acidosis 0363 Acidosis
0363  004 Bicarbonate reserve decrease
0364  003 Lactic blood increase 0364  001 Acidosis  lactic 0363 Acidosis
0393  003 Ketoacidosis 0393  001 Ketosis 0363 Acidosis
0393  004 Acetonurea
0393  005 Acetone breath
0393  006 Acetone anemia

           

การแปลความหมาย
ADR terminology มีการจัดทําทั้งหมดในขณะนี้ 6 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  อิตาลี 

โปรตุกีส เยอรมัน และสเปน แตยังไมมีการแปลเปนภาษาไทยอยางเปนทางการ  ศูนย APR คณะ
กรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ไดมีความพยายามที่จะแปลเปนภาษาไทยแตยังไมสมบูรณ 
อีกทั้งยังไมสามารถทําการสืบคนในระบบภาษาไทยในขณะนี้ได

การแบงกลุมระบบอวัยวะ (system organ class)
แบงเปน 32 กลุมอวัยวะและมีรหัส ดังน้ี

system-organ classes code
Skin and appendages disorders 0100
Musculo-skeletal disorders 0200
Collagen disorders 0300
Central & peripheral nervous system disorders 0410
Autonomic nervous system disorders 0420
Vision disorders 0431
Hearing and vestibular disorders 0432
Special sense other , disorders 0433
Psychiatric disorders 0500
Gastro-intestinal system disorders 0600
Liver and biliary system disorders 0700
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Metabolic and nutritional disorders 0800
Endocrine disorders 0900
Cardiovascular disorders, general 1010
Myo-, endo-,pericardial & valve disorders 1020
Heart rate and rhythm disorders 1030
Vascular (extracardiac) disorders 1040
Respiratory system disorders 1100
Red blood cell disorders 1210
White cell and RES disorders 1220
Platelet, bleeding & clotting disorders 1230
Urinary system disorders 1300
Reproductive disorders ,male 1410
Reproductive disorders ,female 1420
Fetal disorders 1500
Neonatal and infancy disorders 1600
Neoplasm 1700
Body as a whole-general disorders 1810
Application site disorders 1820
Resistance mechanism disorders 1830
Secondary terms-events 2000
Poison specific terms 2100

Critical Terms
จากไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2541 ไดมีการเพิ่ม  critical terms ซ่ึงเปน subset ของ 

Adverse reaction term ที่บงชี้หรืออาจบงบอกถึง ภาวะความรุนแรงของโรค ที่จําเปนตองมีการติด
ตามผลตอไป

Versions
WHO-ART มีการจัดทําทั้งแบบสิ่งพิมพ และบันทึกคอมพิวเตอรและสามารถสําเนาลงใน 

diskette ฉบับพิมพที่ใชอยูขณะน้ีเปนฉบับที่บรรจุ terms ทั้งหมดในฐานขอมูลเม่ือเดือน ธันวาคม 
2542 สวนฉบับคอมพิวเตอรน้ันมีการทบทวนใหทันสมัยทุก 3 เดือน
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Adverse Reaction Terminology - paper print  
แสดงรายการ  2  ชุด
1. Preferred terms-system-organ classes version

ระบบน้ีมีการจัดเรียงตามรหัสของ  system-organ   โดยเริ่มที่ high level terms 
(คอลัมน แรก) เรียงตามลําดับตัวอักษร แตละ term ใน high level มีการเขียนซ้ําในทุก preferred 
term และ included term ที่อยูใน high level น้ันๆ  ตามดวย preferred term อ่ืนในชุด high level 
เดียวกัน โดยเรียงตามตัวอักษร (คอลัมนที่สอง)  อาจมี preferred term บาง term ที่ไมมี  high level 
term ที่มี included term ในกลุมอยูในคอลัมนที่สาม  ADR terminology ฉบับพิมพไมมี ADR record 
number

หาก preferred term ใดมีตําแหนงอยูมากกวา 1 system-organ class จะมี code 
number บอกไวในคอลัมนที่หัวคอลัมนระบุวา “system-organ class(es) no. 2 and no. 3”

ตัวอยาง

Adverse Reaction Terminology System-Organ Class Version
System-organ class: 600 –Gastro-Intestinal Disorder

High level terms RECNO Preferred terms Included Terms System Organ 
No2  No3

Ileus 0214 Ileus 0420
Ileus 0215 Ileus paralytic Intestinal dilatation toxic severe 0420
Ileus 1146 Ileus spastic
Intestinal obstruction 0302 Intestinal obstruction Colon obstruction
Intestinal obstruction 0302 Intestinal obstruction Small intestine obstruction
Intestinal obstruction 0302 Intestinal obstruction Bowel obstruction
Intestinal obstruction 0302 Intestinal obstruction GI tract obstruction
Intestinal obstruction 0303 Intestinal stenosis GI tract stenosis any site
Intestinal ulceration 1215 Intestinal necrosis
Intestinal ulceration 0304 Intestinal ulceration Small Intestine ulcer
Intestinal ulceration 0305 Intestinal ulceration

perforated
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2. All Terms – alphabetical version
คอลัมน ” all terms” เรียงตามตัวอักษร  มีการระบุชนิดหรือประเภทของ term โดย

การใชอักษร H P และ I ระบุในคอลัมนซายมือสุด โดยที่
H หมายถึง  high level term
P หมายถึง  preferred term
I หมายถึง  included term
และมีการแสดง preferred terms และ high level terms กํากับไวดวย  โดย

preferred terms ที่สัมพันธกับ term น้ัน จะปรากฏซ้ําในคอลัมนถัดไป  ตัวอยางเชน  คอลัมน
preferred terms ของ  achlorhydria  (ในคอลัมน all terms) จะระบุเปน  hypochlorhydria

การจะคนหา included term ใดๆก็สามารถทําไดงายโดยการหาในคอลัมน all terms
(ที่ระบุดวย “I”)  ก็จะสามารถหา preferred term ของ terms น้ันได

term ใน high level  อาจมีปรากฏซ้ําๆ ใน คอลัมน all terms หากมีหลาย preferred
terms  ที่อยูในระดับ high level เดียวกัน ทําใหสามารถคนหา preferred terms ไดงาย เชน acidosis
ของคอลัมน all terms และ high level terms จะปรากฏ:ซํ้ากัน 3 ครั้ง  เปนการบอกวามี 3 preferred
terms ที่  อยูใน  high level ที่ชื่อ acidosis  ทั้ง 3 terms

ภายใตหัวขอ high level terms กลุมของ preferred term ที่คลายกันจะถูกจัดไวใน
high level เดียวกัน  อยางไรก็ดี มีหลาย preferred terms ที่ไมไดมีการจัดกลุมไว   ในกรณีน้ีใน
คอลัมน high level term จึงวางไว

Adverse reaction terminology   Alphabetical Version

Type RECNO All terms Preferred terms High level terms System Organs
P 1152 Achalasia Achalasia cardiac Disease of  oesophagus 0600
I 0799 Achlorhydria Hypochlohydria 0600  0420
I 0799 Achylia gastrica Hypochlohydria 0600  0420
I 0279 Acid indigestion Dyspepsia 0600
I 0992 Acid phosphatase serum incr phosphatase acid incr enzyme abnormality 0800
H 0364 Acidosis Acidosis lactic Acidosis 0800
H 0363 Acidosis Acidosis Acidosis 0800
P 0363 Acidosis Acidosis Acidosis 0800
H 0393 Acidosis Ketosis Acidosis 0800
P 0364 Acidosis lactic Acidosis lactic Acidosis 0800
I 0363 Acidosis metabolic Acidosis Acidosis 0800
P 0001 Acne Acne Dermatitis 0100
I 0005 Acne bromata Bromoderma 0100
I 0001 Acneform dermatitis Acne Dermatitis 0100
I 0114 Activity motor exaggerated Hyperkinesia Dyskinesia 0410
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Supplements
WHO-ART ฉบับพิมพ (paper print) จะมีการออกเอกสารเพิ่มเติม (supplement)  ทุก 3 

เดือน ซ่ึงทางศูนยฯ สวนกลางสามารถขอไปทาง Collaborating Center ได และเอกสารเพิ่มเติมดัง
กลาวจะมีการรวบรวมเมื่อครบปและเพ่ิมเขาไปใน WHO-ART

สําหรับคําแปลของ term ตางๆ จาก WHO-ART มาเปนไทยนั้น ศูนยฯสวนกลาง โดยสํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดทําคําแปลไวแลวโดยบันทึกไวในโปรแกรมบันทึกรายงาน 
ADR ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถสั่งพิมพออกมาได แตคําแปลเหลานี้ไมไดแสดงในหนาจอ
โปรแกรม ADR เวลาเราจะบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร อยางไรก็ดีผูปฏิบัติงานมักจะประสบปญหา
ในการกําหนดหรือระบุอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอาการทางผิวหนังวาลักษณะ
อาการที่เกิดขึ้นในผูปวยที่ปรากฏจะใช  term ไหนดี  ซ่ึงอาจหาไดจาก “คูมือการติดตามอาการอัน
ไมพึงประสงค ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง”   เลมสีชมพูที่จัดทําโดยศูนย APR กองวิชาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ISBN: 974-8071-69-3  สวน term ของ
ระบบอ่ืนๆ คงตองอาศัยการศึกษาจากตําราทางดาน ADR และการปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการแพทย   
อยางไรก็ดี คาดวาเราคงจะมีการจัดทําคูมือดังกลาวตอไป

เอกสารอางอิง
1. ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. International Adverse Drug Reaction 
Monitoring.

2. World Health Organization. The Adverse Drug Reaction Terminology. [serial 
online] 1999 Dec [cited 2000 Sep 5]. Available from:URL:http://www.who-
umc.org/pdfs/ardguide.pdf
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เกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (WHO) เรื่อง
ขอมูลที่จาํเปนในแบบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

ขอมูลทุกขอมูลที่อยูในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา เปนขอมูลที่สําคัญ
และเปนประโยชนในการประเมินอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นวามีความสัมพันธกับยาที่ไดรับหรือ
ไม ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองบันทึกขอมูลใหมีความละเอียด ครบถวนมากที่สุดเทาที่จะกระทํา
ได  องคการอนามัยโลกไดกําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําวา รายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการ
ใชยาแตละฉบับจะตองมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณทั้งสิ้น 4 อยาง โดยจะขาดอยางใดอยางหนึ่งเสียมิได
ถารายงานฉบับใดมีขอมูลไมครบถวนจะถือวารายงานฉบับน้ันไมนาเชื่อถือและจะไมไดการยอมรับ 
สําหรับเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนดขอมูลที่ตองมีในรายงานอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา ทั้ง 4 ประการมีดังน้ี คือ

1. ขอมูลที่บงชี้เฉพาะรายงาน (unique identification) ไดแก  ชื่อประเทศ หรือแหลงที่สง
รายงาน เปนตน

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย (patient) ไดแก เพศ อายุ นํ้าหนัก เปนตน
3. ขอมูลรายการยาที่สงสัย (suspected drug) อยางนอย 1 รายการ
4. ขอมูลอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction) อยางนอย 1

อาการ
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามเกณฑที่องคการอนามัยโลกกําหนดครบทั้ง 4 ประการแลว จะ

ไดรับการยอมรับและพิจารณาแบงระดับความนาเชื่อถือเปน 4 ระดับ (grade)  ดังน้ี
grade 0 หมายถึง รายงานมีเพียงขอมูลตามเกณฑที่กําหนด 4 ประการ
grade 1 หมายถึง รายงานมีขอมูลเพ่ิมเติมจาก grade 0 ในสวนของวันที่เริ่มใหการรักษา

ดวยยาที่สงสัย   และยาที่ใชรวม (date of treatment) และวันที่เริ่ม
ปรากฏอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (date of onset of
reaction)

grade 2 หมายถึง รายงานมีขอมูลเพ่ิมเติมจาก grade 1 ในสวนของอาการผิดปกติ หรือ
เหตุผลที่ตองใชยาดังกลาว (disorder/ reason for treatment) โดยระบุ
ในรูปของ  ICD  code  (international classification of  disease)  ที่
ถูกตอง และมีผลลัพธของอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น (outcome)
โดยระบุในรูปของ outcome code



ภาคผนวกที่ 6-1  เกณฑมาตรฐานของ WHO เรื่อง ขอมูลที่จําเปนในแบบรายงานอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา

110

grade 3 หมายถึง รายงานมีขอมูลเพ่ิมเติมจาก grade 2  ในสวนของการทํา  rechallenge
โดยผลของการทํา rechallenge เปนบวก (positive)  ในกรณีที่ผลการ
ทํา rechallenge เปนลบ (negative) จะจัดใหอยูใน grade 2

ดังน้ันเพ่ือใหรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยามีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงควร
จะมีการระบุขอมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่สามารถทําได ดังตอไปน้ี

- วันที่เริ่มปรากฏอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา ( date of onset of reaction)
- วันที่เริ่มใหการรักษาดวยยาที่ตองสงสัยและยาที่ใชรวม (date of treatment)
- อาการผิดปกติหรือเหตุผลที่ใชยาดังกลาว (disorder/ reason for treatment) โดยระบุใน

รูปของ ICD code
- ผลลัพธของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกิดขึ้น โดยระบุในรูปของ outcome

code
- ผลการทดลองใหยาที่สงสัยเขาไปใหม (rechallenge)
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รายชื่อ เบอรโทรศัพท โรงพยาบาลแมขายศูนย ADRM เครือขายระดับเขต
และศูนยสวนกลาง

1. รายชื่อ เบอรโทรศัพทโรงพยาบาลแมขาย

ชื่อโรงพยาบาลแมขาย เบอรโทรศัพท
ศูนยเขต 1     โรงพยาบาลพระนั่งเกลา (02) 5270246 ตอ 1103, 1105
ศูนยเขต 2/1   โรงพยาบาลสระบุรี (036) 223811-5 ตอ 1062, 1603
ศูนยเขต 2/2   โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (035) 502784-8 ตอ 2105
ศูนยเขต 3/1   โรงพยาบาลชลบุรี (038) 274200-8 ตอ 342
ศูนยเขต 3/2   โรงพยาบาลพระปกเกลา (039) 324975-84 ตอ 269, 373
ศูนยเขต 4/1   โรงพยาบาลราชบุรี (032) 321823
ศูนยเขต 4/2   โรงพยาบาลนครปฐม (034) 254150-4 ตอ 1087
ศูนยเขต 5/1   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (044) 246349
ศูนยเขต 5/2   โรงพยาบาลสุรินทร (044) 511006 ตอ 246
ศูนยเขต 6/1   โรงพยาบาลขอนแกน (043) 336789 ตอ 1406, 1440
ศูนยเขต 6/2   โรงพยาบาลอุดรธานี (042) 348888-917 ตอ 1232, 1234, 1143
ศูนยเขต 7     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (045) 254906
ศูนยเขต 8     โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ (056) 228688 ตอ 1139, 1143, 1119
ศูนยเขต 9/1   โรงพยาบาลพุทธชินราช (055) 219844 ตอ 2251
ศูนยเขต 9/2   โรงพยาบาลอุตรดิตถ (055) 411064 ตอ 337
ศูนยเขต 10/1 โรงพยาบาลลําปาง (054) 223631 ตอ 1141, 1142
ศูนยเขต 10/2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห (053) 753135
ศูนยเขต 11/1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (075) 346944, 340250 ตอ 4204
ศูนยเขต 11/2 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (077) 272231 ตอ 8168
ศูนยเขต 12/1 โรงพยาบาลหาดใหญ (074) 231031-8 ตอ 1734, 1317
ศูนยเขต 12/2 โรงพยาบาลยะลา (073) 244711-8 ตอ 263
ศูนยเขต 13    โรงพยาบาลเลิดสิน (02) 2356900-8 ตอ 5404

2. ที่อยู เบอรโทรศัพทศูนยสวนกลาง
ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. (02) 5907261, 5907288, 5907307, 5907253
โทรสาร (02) 5907253
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ตัวอยางรายงานผูปวย (case report)

ตัวอยางที่ 1   เร่ือง  Chlorpropamide-induced SIADH
ภ.ญ. จันทรจิรา  ชอบประดิถ

ผูปวยหญิงไทยอายุ 57 ป มาโรงพยาบาลดวยอาการออนเพลีย หายใจไมอ่ิม ใจสั่น อาเจียน
รับประทานอาหารไมไดมาเปนเวลา   1  สัปดาห  จากการซักประวัติพบวาผูปวยมีประวัติปวยเปนโรค
เบาหวานมาประมาณ 10 ป และไดรับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดดวยยา chlorpropamide วันละ
500 mg รวมกับ metformin วันละ 500 mg  จากการตรวจครั้งที่แลวพบวา ผูปวยมีคาระดับนํ้าตาลใน
เลือด 150 mg/dl ความดันโลหิต 150/100 mmHg ผลการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพบ first degree AV
block with nonspecific ST-T change และแพทยไดสั่ง Moduretic ½ เม็ด วันละ 1 ครั้ง aspirin gr.V 1
เม็ด วันละ 1 ครั้ง Isordil (10 mg) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง และ Isordil (5 mg) 1 เม็ด อมใตลิ้น นอกจาก
น้ีแพทยไดสั่งตรวจเลือดวัดระดับ electrolyte, T3, T4, TSH, BUN, Cr. และ FBS พรอมทั้งนัดมาติดตาม
ผลอีก 1 สัปดาห   ซ่ึงผูปวยก็ไดมาตามนัด แตยังคงมีอาการออนเพลีย ความดันโลหิตลดลงเหลือ 120/50
mmHg ชีพจร 68 ครั้งตอนาที ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบระดับนํ้าตาลในเลือด 153 mg/dl, Cr.
1.3 mg/dl, BUN 14 mg/dl, ผลตรวจระดับ electrolyte พบ Na+ 123 , K+ 4.1 , Cl- 83 และ CO2 22,
TSH 0.2 U/dl, T4 10.33 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และ T3 1.25 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร แพทยวินิจฉัยวาผูปวย
เปน NIDDM with SIADH และใหเขารับการรักษาที่ตึกอายุกรรมหญิง

Chlorpropamide นอกจากจะมีฤทธิ์กระตุนเบตาเซลลแลว ยังมีฤทธิ์กระตุนตอมใตสมอง
(hypothalamus) ทําใหมีการหลั่ง Antidiuretic Hormone (ADH) เพ่ิมขึ้น และเสริมฤทธิ์ในการดูดน้ํากลับ
จากไต (antidiuretic effect) ของ ADH จึงมีการนํายานี้มาใชรักษาโรคเบาจืด (diabetes insipidus) แต
ขณะเดียวกัน ในผูปวยเบาหวานที่ใชยา chlorpropamide ก็อาจเกิดอาการที่เรียกวา Syndrome of
Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH) อันเนื่องมาจากมีการหลั่ง ADH ออกมามาก
ผิดปกติ เปนผลใหเกิดภาวะน้ําคั่ง ผูปวยไมสามารถขับปสสาวะที่เจือจาง จึงเกิดภาวะ dilutional
hyponatrimia และอาจพบภาวะคลอไรดในเลือดและ serum osmolarity ลดต่ําลงได ในขณะที่ urine
osmolarity  เพ่ิมมากขึ้น  ผูปวยจะมีอาการออนเพลีย  คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  นํ้าหนักลด  มึนงง
ปวดศีรษะ หงุดหงิด มีอาการซึมเศรา ความคิดสับสน ถาเปนมากอาจถึงขั้นหมดสติได

ภาวะโซเดียมในเลือดลดต่ําเนื่องจาก chlorpropamide-induced SIADH มักเกิดในผูปวยสูงอายุ
เพศหญิง ที่ไดรับยาในขนาดวันละ 250-500 mg สําหรับระยะเวลาเริ่มเกิดอาการนับตั้งแตไดรับยานั้น
บางรายอาจเกิดอาการภายหลังใชยาไปแลวเปนเวลา 10 ป แตบางรายเกิดอาการรวดเร็วเพียงสัปดาห
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แรกของการใชยา ก็เริ่มปรากฏอาการแลว ขึ้นกับ susceptibility ของแตละบุคคล เม่ือหยุดยาอาการจะดี
ขึ้น ถาจําเปนอาจตองจํากัดน้ําและแกไขภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับ electrolyte 

สําหรับแนวทางการรักษา chlorpropamide-induced SIADH คือ หยุดยา chlorpropamide  ใหใช
insulin ควบคุมระดับนํ้าตาลแทน และให intravenous saline  จํากัดปริมาณน้ําดื่ม  ถาระดับ K+ ต่ํา ก็ให
KCI ทดแทน  ผูปวยจะมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว อาการคลื่นไส อาเจียน และซึมจะหายไป ผลการตรวจ
electrolyte จะกลับเปนปกติภายใน 24-48 ชั่วโมง และควรเปลี่ยนไปใชยารักษาเบาหวานตัวอ่ืนแทน

ผูปวยรายนี้ การเกิดภาวะ SIADH นาจะเกิดจาก chlorpropamide เน่ืองจากเปนผูปวยหญิงสูง
อายุ  ซ่ึงมักพบอุบัติการเกิดไดบอย นอกจากนี้ผูปวยยังมีภาวะโซเดียมในเลือดลดต่ํารวมกับอาการแสดง
ทางคลินิก คือ อาเจียน รับประทานอาหารไมได ไมมีอาการบวม หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตต่ํา และ
ภาวะ hypothyroidism ซ่ึงทําใหวินิจฉัยแยกออกจากภาวะ adrenal และ thyroid deficiency ได ภายหลัง
จากแพทยใหการรักษาโดยการหยุด chlorpropamide รับประทานอาหาร ควบคุมเบาหวาน จํากัด
ปริมาตรของเหลว โดยใหนอยกวา 800 มิลลิลิตรตอวัน ใหเกลือแกง ½ ชอนชาตอม้ือ ผูปวยมีอาการดีขึ้น
ภายใน 2 วันและสามารถกลับบานได    ซ่ึงสอดคลองกับภาวะ drug-induced SIADH ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะ
มีอาการดีขึ้นหลังจากหยุดยาที่เปนสาเหตุ และไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและถูกตอง  สําหรับผูปวยราย
น้ีแพทยไดสั่งเปลี่ยนไปใชยา glibenclamide แทน ผลการประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการอัน
ไมพึงประสงคจากการใชยา โดยใช Naranjo's Algorithm ไดคะแนน เทากับ 7 (probable)

สรุป
Chlorpropamide เปนยาลดน้ําตาลในกลุม sulfonylurea ที่ใชไดผลดี เปนที่นิยมใชกันอยางแพร

หลาย แพทยผูใชยาควรตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ํา อันเนื่องมาจาก
chlorpropamide-induced SIADH โดยเฉพาะเมื่อใชยาในผูปวยหญิงสูงอายุ หรือผูปวยเบาหวานที่มีโรค
อ่ืนแทรก อันจะทําใหมีการหลั่ง ADH ไมเหมาะสม  หรือผูปวยที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ําอยูแลว หาก
เกิดอาการขึ้นควรหลีกเลี่ยงการใช chlorpropamide และเปลี่ยนไปใชยาอ่ืนแทน เชน glibenclamide ซ่ึง
ยังไมเคยมีรายงานวาทําใหเกิด SIADH หรือเลือกใชยาลดระดับนํ้าตาลตัวอ่ืน ๆ นอกจากนั้นควร
ระมัดระวังเม่ือใชรวมกับยาตัวอ่ืนที่อาจมีผลเสริมใหเกิดภาวะโซเดียมในเลือดลดต่ํา เชน ยาขับปสสาวะ
ซ่ึงอาจเสริมฤทธิ์ทําใหเกิดภาวะโซเดียมลดต่ําในเลือดไดงายขึ้น

เอกสารอางอิง
1. DRUGDEX editorial staff; Chlorpropamide (Drug Evaluation). In: Gelman CR, Rumack BH & Hess JK

DRUGDES System, MICROMEDEXS, Inc., Englewood, Corolado. (edition expired [12/1999])
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ตัวอยางที่ 2   Fluconazole-induced toxic epidermal necrolysis in HIV-infected patient

ภ.ญ. จันทิมา  โยธาพิทักษ

ผูปวยชายไทยคูอายุ 38 ป มีประวัติเปนโรคเอดสมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2542 มาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวยอาการเปนผื่น ผูปวยใหประวัติวา 4 วันกอนมาโรงพยาบาลเริ่มมีอาการเปนผื่นแดงๆ
เม็ดเล็กๆ ที่ขาทั้ง 2 ขาง  1 วัน ตอมาผื่นเริ่มลามมาที่ลําตัว ใบหนา และศีรษะ ตาแดงขึ้น และเริ่มมีตุมนํ้า
ใส (bleb) ไมมีหนอง แตมีไข ผูปวยปฏิเสธการแพยาอ่ืนใด และมีประวัติวาไดรับยา itraconazole ใน
ขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง รวมกับ Bactrim 2 เม็ด วันละ 1 ครั้งมาตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ
2543 ซ่ึงผูปวยไดรับยามาโดยตลอด จนเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2543 แพทยไดทําการเปลี่ยนยาจาก
itraconazole ไปเปน fluconazole (200) 2 เม็ด วันละ 1 ครั้งแทน โดยผูปวยยังคงไดรับ Bactrim ใน
ขนาดเทาเดิม หลังจากผูปวยรับประทานยา fluconazole ไปไดประมาณ 12 วันผูปวยก็เริ่มมีอาการผื่นขึ้น
และไดลุกลามจนทั่วรางกาย ผูปวยจึงไดมาพบแพทยที่โรงพยาบาล ผลการตรวจรางกายพบวาผูปวยมี
แผลในปาก เยื่อบุตาอักเสบทั้ง 2 ขาง และพบผ่ืนชนิด papulovesicular with bleb ทั่วรางกาย แพทย
วินิจฉัยวาผูปวยเปน Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)

TEN จัดเปน mucocutaneous hypersensitivity reaction ที่มีอาการรุนแรง และพบวาสัมพันธกับ
การใชยาหลายตัว โดยเฉพาะยาในกลุม sulfonamides ผูปวยที่มีการติดเชื้อ HIV จะพบอุบัติการณเกิด
hypersensitivity reaction ไดในอัตราที่สูงกวาคนทั่วไป จากประวัติการใชยาของผูปวยรายนี้ จะพบวา
ผูปวยไดรับยาที่มีโอกาสทําใหเกิด TEN ถึง 2 ตัวคือ Bactrim และ fluconazole โดยอุบัติการณเกิด
TEN จากยาดังกลาว ในผูปวยโรคเอดสจะสูงกวาผูปวยปกติ  สําหรับ onset ในการเกิดโรคนั้นพบวาโดย
ทั่วไปจะเกิดภายหลังจากการไดรับยาที่เปนสาเหตุประมาณ 11-13 วัน นอกจากนี้มักจะพบในผูปวยที่มี
CD4 count ในปริมาณต่ําๆ  และถึงแม Bactrim จะมีอุบัติการณในการทําใหเกิด TEN ในผูปวยสูงกวา
fluconazole ก็ตาม แตสําหรับผูปวยรายนี้ไดรับ Bactrim ติดตอกันมาเปนเวลากวา 4 เดือน โดยไมมี
อาการใดๆ ดังน้ันอาการ TEN ในผูปวยรายนี้จึงไมสัมพันธกับระยะเวลาในการใชยา Bactrim แตจะ
สัมพันธกับระยะเวลาของการไดรับยา fluconazole อีกทั้งจากการสืบคนขอมูลยังพบรายงานผูปวยติดเชื้อ
HIV เกิด TEN หลังจากใชยา fluconazole  นอกจากนี้จากขอมูลของบริษัทที่ผลิตยา fluconazole ก็พบ
รายงานวายาดังกลาวสามารถทําใหเกิด TEN ไดเชนเดียวกัน  และจากการประเมินความนาจะเปน
(probability) ของสาเหตุการเกิด TEN ในผูปวยรายนี้โดยใช Naranjo’s algorithm พบวาไดคะแนนเทา
กับ 7 คะแนน ซ่ึงแสดงวาอาการ TEN นาจะเกิดจากการใชยา fluconazole (probable ADR) ผูปวยรายนี้
แพทยไดสั่งใหหยุดใชยาทั้ง fluconazole และ Bactrim และไดทําการรักษาผูปวยตามอาการจนมีอาการ
ทุเลา จึงไดทําการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล
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ภาคผนวกที่ 7-2

แนวทางการเขียนเอกสารอางอิง

แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป
1. การเขียนชื่อผูแตง

1.1 ในกรณีที่ผูแตงเปนคนไทย ใหใสชื่อและนามสกุลตามลําดับ โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ
(เชน นาย นาง นางสาว) ยศ (เชน พ.ต.ท.) ตําแหนง (เชน ผูชวยศาสตราจารย) หรือคุณ
วุฒิ (เชน ดร. นพ.) หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ใหกลับขอความที่ระบุ
บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ไปไวขางทายชื่อโดยคั่นดวยเครื่องหมาย , สวนชื่อผูแตงที่
เปนสมณศักดิ์ใหเขียนตามปกติ ดังตัวอยาง

ประเวศ วะสี
คึกฤทธิ์ ปราโมทย, ม.ร.ว.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต)

1.2 ในกรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใสชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง
ดังตัวอยาง

Rumack BH
1.3 ในกรณีที่ผูแตงเปนบรรณาธิการ (editor) ใหใสคําวา บรรณาธิการ หรือ editor หรือ

editors ตอทายชื่อโดยคั่นดวย ,
1.4 ในกรณีที่ผูแตงเปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร  โดยเริ่มจาก

หนวยยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ ดังตัวอยาง
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
World Health Organization.

1.5 ในกรณีที่มีผูแตง 2-6 คน ใหใสชื่อผูแตงครบทุกคนและคั่นระหวางชื่อของผูแตงแตละคน
ดวย   เครื่องหมาย , ตัวอยาง

Even RP, Shahan DR, Littlefield JH.ผ
1.6 ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา 6 คน ใหใสชื่อผูแตง 6 คนแรก และคั่นระหวางชื่อของผูแตงแต

ละคนดวย   เครื่องหมาย , ตามลําดับแลวตามดวยคําวา และคณะ. หรือ et al. ตัวอยาง
    Piot P, Kapita BM, Ngugi EN, Mann JM, Colebunder R, Walbitsch R, et al.

2. การเขียนชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อเอกสารที่ไมไดตีพิมพ
2.1 ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
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2.2 กรณีที่มีชื่อเรื่องยอย (sub-title) ใหใสเครื่องหมาย : คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอย
น้ัน

3. การเขียนชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา
3.1 สําหรับวารสารใหใสชื่อยอ หรือชื่อเต็มที่ถูกตองของวารสารแตละเลม
3.2 สําหรับชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร
3.3 สําหรับชื่อภาษาอังกฤษใหเขียนตัวอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวพิมพใหญ

ตัวอยาง
Am J Hosp Pharm
เอกสารการประชุมโรคเอดสแหงชาติ ครั้งที่ 1.
Proceedings of the Fourth International Symposium on AIDs in Asia

4.   ครั้งที่พิมพ ใหใสครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่ 2 เปนตนไป
5.   สถานที่พิมพ ใหใสชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรก
       เทานั้น
6.   สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ หากมีทั้งชื่อ
       สํานักพิมพ และชื่อโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพ กรณีที่สํานักพิมพเปนหนวยงานหรือองคกร
      ตางๆ ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ ดังตัวอยาง

มูลนิธิโรคเอดส
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อสถานที่พิมพ ใหใส [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.]
7. ปที่พิมพ ใหใสเลขระบุป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพหนังสือเลมน้ัน กรณีที่ไมปรากฏปที่พิมพใหใส

[ม.ป.ป.] หรือ [n.d.]

รูปแบบของการเขียนเอกสารอางอิง
1. หนังสือหรือตํารา

-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

  ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ: หนา.

1.1 ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อหนังสือไดเลย
1.2 ในกรณีหนังสือแปล ใหใสชื่อผูแตงด้ังเดิมกอนชื่อหนังสือ และหลังจากชื่อหนังสือใหใสคํา

วา แปลโดย ชื่อผูแปล
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1.3 การอางบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา ผูเขียน (ใชหลักการเดียวกับวารสาร). ชื่อเรื่อง, ใน:
ชื่อบรรณาธิการ (ใหใชหลักการเดียวกันกับผูเขียน) แลวตอทายดวยคําวา editor.
(บรรณาธิการ) หรือ editors. (ในกรณีมีบรรณาธิการมากกวา 1) ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ,
เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ: หนา.

ตัวอยาง
Ward JW, Drotman DP. Epidemiology of HIV and AIDS. In: Wormser GP, editor. AIDS
and other manifestations of HIV infection. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven
Publishers; 1998. P.1-16.

2. หนังสือรายงานการประชุม
-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (editor). ชื่อหนังสือ. ชื่อการประชุม; วันเดือน
ปที่จัดประชุม; สถานที่ประชุม. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ: หนา.

ตัวอยาง
สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ. รวมบทบรรยายการสัมมนาเรื่องโรคเอดสแหงชาติ.
เอกสารสัมมนาโรคเอดสแหงชาติ ครั้งที่ 4; 27-29 กรกฎาคม 2537; กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: กอง
โรคเอดส กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข; 2538.
3. วารสาร

-   รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูเขียน. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่พิมพ; ปที่ (ฉบับที่): หนา.

ตัวอยาง
Leelarasamee A. AIDS control: who is missing. J Infect Dis Antimicrob Agents
1996 Sep-Dec; 13(3): 123-5.

-  การเขียนชื่อผูเขียนใชหลักการเดียวกับการเขียนชื่อผูแตง
4. วิทยานิพนธ

-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูเขียน. ชื่อวิทยานิพนธ [วิทยานิพนธปริญญา….. สาขา ……].
ชื่อสถานที่ตั้งของสถาบัน: ชื่อหนวยงาน/ สถาบัน; ปที่พิมพ.
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ตัวอยาง
กฤษณา วงศชู. ความสัมพันธระหวาง อัตมโนทัศน ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลและครอบ
ครัวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส [วิทยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว]. ขอนแกน: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2541.

5. เอกสารที่ไมไดตีพิมพ (จุลสาร เอกสารอัดสําเนา)
-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูแตง. ชื่อเอกสาร [จุลสาร]. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ.
ชื่อผูแตง. ชื่อเอกสาร [เอกสารอัดสําเนา]. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ

ตัวอยาง
หนวยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนแนะนําโรคเอดส [เอกสารอัดสําเนา]. ขอนแกน: โรงพยาบาล; [ม.ป.ป.]

6. บทคัดยอ
-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูเขียน. ชื่อบทความ[บทคัดยอ]. ชื่อวารสาร ปที่พิมพ; ปที่ (ฉบับที่): หนา.
[จากฐานขอมูลซีดีรอม; ปที่พิมพ].

ตัวอยาง
Galassi G, Gentilini M, Ferrari S, Ficarra G, Zonari P, Mongiardo N, et al. Motor
neuron disease and HIV-1 infection in a 30-year-old HIV-positive heroin abuser: a
casual relationship [Abstract]. Clin Neuropathol 1998; 17(3): 131-5. [From
MEDLINE; 1999/01-1999/08]

7. การอางอิงขอมูลจาก internet
-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง [ชื่อประเภทของแหลงขอมูลบน internet]. [วัน เดือน ปที่คน
ขอมูล]. Available from: URL: ที่อยูของแหลงขอมูล.
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ตัวอยาง
Lyman PN. Facing a global AIDS crisis. Washington Post [serial online] 1999
August 11 [cited 1999 Aug 27]. Available from: URL: http://www.
washingtonpost.com/wp-srv/Wplate.
Henkel J. Attacking AIDS with a “Cocktail” therapy. FDA Cons Mag [serial online]
1999 Jul-Aug [cited 1999 Sep 15]. Available from: URL: http://www.fda.gov/
fdac/features/1999/499 _aids.html.

8. การอางอิงขอมูลจากสื่อที่ไมไดตีพิมพ
-  รูปแบบการเขียนเปนดังน้ี

ชื่อผูจัดทําหรือผูผลิต. ชื่อเรื่อง [ชนิดของสื่อ]. สถานที่ผลิต: ผูเผยแพรหรือผูผลิต;
ปที่ผลิตหรือเผยแพร.

ตัวอยาง
Alan WB. Using the oscilloscope. [Slide]. London: The slide Center; 1984.
Getchell F. AIDS epidemic: the physician’s role [Videorecording]. Cleveland  
(OH): Academy of Medicine of Cleveland; 1987.

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate
http://www.fda.gov/fdac/features/1999/499
http://www.fda.gov/fdac/features/1999/499
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