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                     Adverse drug reaction (ADR) is one of the leading causes of morbidity and mortality.  To minimize 
unwanted outcomes, as well as to prevent the occurrence of ADRs, it is essential for a drug to be monitored.  The 
aim of this study was to determine incidence and rate of occurrence and factors associated with preventable ADRs.  
In this study, an intensive monitoring system was implemented, in which data were collected prospectively during 
1st October 2003 to 31st December 2003. All patients, who were admitted in the medical wards, 
Chaoprayayommaraj Hospital, and received drug therapy for at least one item, were included in this study.  
Monitoring was performed everyday by reviewing patient charts, as well as interviewing patients.  Naranjo's ADR 
probability scale was used to assess causality of ADRs, in which only possible, probable and definite ADRs, but not 
doubtful, were included in the analysis. Schumock and Thornton criterion was utilized to identify preventable 
ADRs.    
                     During this study, a total of 1,408 patients were monitored.  Among these, 62 patients experienced 
ADRs (74 ADRs). The incidence was 4.4%, and rate of occurrence was 5.3%.  A majority of the occurred ADRs 
were type A (83.8 %). Most of ADRs were due to their pharmacologic effects (83.8 %).  About a total of 80% of the 
occurred ADRs was considered clinically significant (i.e. suspected drugs were discontinued or changed to others 
(17.6 %); antidotes or other treatments was required (32.4 %); hospital stay was prolonged (20.3 %); ADRs were 
life-threatening (8.1 %); and patients died (1.4 %)). Amongst 62 patients who experienced ADRs, 38 patients had 
preventable ADRs (47 ADRs). The incidence and the rate of preventable ADRs were 2.7 %, and 63.5 %, 
respectively. The main reason attributing to the preventable ADRs was due to a lack of therapeutic drug monitoring 
when required, or when other necessary laboratory tests were not performed (61.7%). Preventable ADRs were 
found to be statistically significantly associated with drug groups, organ systems and severity of ADRs (p value < 
0.05; Exact test). Most of the preventable ADRs were seen with cardiovascular drugs. The manifestation of these 
preventable ADRs involved metabolic and nutritional disorders.   
                     In conclusion, ADR is still one of the important problems in health care system. Over half of ADRs, 
however, were preventable. Thus, ADR monitoring is necessary in order to maximize benefits of drug therapy, 
while minimize the severity and the rate of occurrence of ADRs. Furthermore, this activity helps promoting 
pharmacist’s roles in patient care, and therefore maximizing outcome of drug therapy. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
 การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาเปนกระบวนการหนึ่งทีม่ีความจําเปนอยาง
ยิ่งในขณะที่ผูปวยไดรับยาเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจากยาทีผู่ปวยรับเขาสูรางกาย  การ
พัฒนายาแมวาจะผานหลายขัน้ตอนและใชระยะเวลานานกอนที่ยาจะออกสูทองตลาด ไมไดเปน
หลักประกนัวายาที่ไดรับเขาสูรางกายจะไมกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง  อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction, ADR) ที่มีอัตราการเกิดต่ํา (นอยกวาหรือเทากับ 1 
ตอ 10,000 (Sills et al. 1986 : 2764-70) มักจะไมสามารถตรวจพบในระหวางการศึกษาทางคลินกิ
ระยะหนึ่ง สอง หรือระยะสาม ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนประชากรตวัอยางที่เขาสูการศึกษาอาจมีไม
เพียงพอหรือลักษณะการกระจายของประชากรไมกวางพอ หลังจากที่ยาออกจําหนายในทองตลาด
ไดมีการนําไปใชในประชากรจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุมประชากรที่ตางเชื้อชาติกับในการศึกษา
ทางคลินิกซึ่งอาจเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นได   การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
หลังจากยาออกจําหนายจงึมคีวามสําคัญในแงที่ชวยปองกันหรือลดอาการไมพึงประสงคที่เคยมี
รายงานหรือเพื่อสืบคนอาการไมพึงประสงคที่ยังไมเคยมีการรายงานมากอน และยังเปนขอมูลใน
การถอนทะเบยีนยาทีเ่กิดอนัตรายตอผูปวยหลังออกจําหนายสูทองตลาดแลว ดังเชนที่ผานมาเริ่ม
ตั้งแตการพบวา การเกดิ phocomelia จากยา thalidomide การเกดิ aplastic anemia จากยา 
chloramphenicol การเกิด lactic acidosis จากยา phenformin  เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกดิประโยชนตอ
ผูใชยามากที่สุด 
 อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกดิขึน้อาจกอใหเกดิความเจ็บปวยและการเสียชีวิต 
โดยมีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบพบวา อัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ดวยอาการไมพึงประสงคเฉล่ียรอยละ 5.5 (0.2-21.7)  (Einarson 1993 : 832-39) และอัตราการตาย
จากการใชยาในผูปวยที่พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลคือ  รอยละ 0.09 (Porter and Jick 1977 : 879-81) 
นอกจากนี้ยังมกีารศึกษาแบบการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis)  พบวาอุบัติการณของอาการไม
พึงประสงคจากการใชยาชนดิรุนแรงของผูปวยที่รักษาตวัในโรงพยาบาล (การอยูโรงพยาบาลที่นาน
ขึ้น การเกิดความพิการอยางถาวร หรือเสียชีวิต) มีรอยละ 2.1 (Lazarou, Pomeranz and Corey 1998 
: 1200-05)   นอกจากนี้อาการไมพึงประสงคจากการใชยายังทําใหเกิดการเสียคาใชจาย มีการศึกษา
ในโรงพยาบาลสมุทรสาครพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาทําใหเกิดคาใชจายทางตรงดาน
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การรักษาพยาบาลเปนมูลคาทั้งส้ิน 162,100 บาทตอป จํานวนวันทีรั่กษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 
3.91 วัน จํานวนวนัที่เขาพักรักษาตวัในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
เทากับ 4.15 วนั (Chanchira Choppradit 2000)  
 จากขอมูลการศึกษาในผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศพบอุบัติการณการ
เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาอยูในชวงรอยละ 1.9 ถึง 16.8 (Pearson et al. 1994 : 2268-72; 
Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Dormann 2000 : 161-68) และอัตราการเกิดอาการไมพงึ
ประสงคอยูในชวงรอยละ 1.9  ถึง 10.1 (Blanc 1979 : 493-98; Pearson et al. 1994 : 2268-72; Senst 
et al. 2001 : 1126-32) และยังมีการศึกษาแบบการวเิคราะหอภิมาน (meta-analysis) พบอุบัติการณ
การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรอยละ 10.9 (Lazarou 
et al. 1998 : 1200-05)   สวนในประเทศไทยพบอุบัติการณอยูในชวงรอยละ 3.7 ถึง 22.6  และอัตรา
อยูในชวงรอยละ 4.3 ถึง 38.6 (Waruwan Prapaitrakul 1979; Juraporn Pongwecharak 1991; เทียม
จันทร ลีพึ่งธรรม 2535; Wararat Anuwong 1993; Pramote Tragulpiankit 1995; Aree Panrong 
1999; Daranee Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chalermsri Pummangura et al. 
2003: 25-31)    
 การมีระบบตรวจตราและติดตามอาการไมพึงประสงคชวยคนพบอาการไมพึงประสงค
ตั้งแตระยะแรกที่เกิดขึน้ ซ่ึงมีขอดีคือสามารถชวยลดความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
และอาจชวยลดอุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคบางอยางได เนื่องจากอาการไมพึงประสงค
บางอยางเปนชนิดปองกันได (preventable ADR) เชน อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่สามารถตรวจพบแนวโนมการเกิดไดจากผลตรวจทางหองปฏิบัติการ อาการไมพึงประสงค
ที่เกิดจากปฏิกริิยาระหวางยา เปนตน ผลที่ไดคือชวยลดความสูญเสียที่จะตามมา  นอกเหนือจากการ
ตรวจตราและติดตามแลว การรายงานอาการไมพึงประสงคก็มีสวนสําคัญ ขอมูลที่ไดสามารถ
นํามาใชเพื่อเปนตัวช้ีนําถึงยาที่ควรมีการติดตามอยางใกลชิด  และยังไดขอมูลที่เปนประโยชนมาก
ในการเลือกใชยา  นอกจากนี้ยังเปนขอมลูใหกับผูปวยที่แพยาทําใหผูปวยสามารถหลีกเลี่ยงการใช
ยาที่มีโอกาสแพได    ปจจบุันมีการกําหนดในมาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ระยะสอง)  พ.ศ. 
2546-2548 โดยสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รวมกบักองโรงพยาบาลภูมิภาค ใน
เร่ือง การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล โดยตองมีกิจกรรมการเฝาระวังอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา (สภาเภสัชกรรม 2546 : 138) และเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดําเนินการเฝาระวังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
 นอกเหนือจากการทราบถึงอุบัติการณและอัตราเกดิอาการไมพึงประสงคโดยรวมแลว 
การทราบถึงอัตราของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได  รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับอาการไมพงึ
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ประสงคชนิดปองกันไดก็มคีวามสําคัญเพื่อนําไปหาแนวทางปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาที่อาจจะเกิดขึน้ไดตอไป 
 อัตราของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดในการศึกษาตางๆ ทั้งตางประเทศและใน
ประเทศไทยพบวา ตางประเทศอยูในชวงรอยละ 17.5 ถึง 58.8 (Pearson et al. 1994 : 2268-72;  
Gholami and Shalviri 1999; Olivier et al. 2002: 236-40) สวนการศกึษาในประเทศไทย อัตราของ
อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดอยูในชวงรอยละ 10.4 ถึง 68.4 (Pramote Tragulpiankit 1995; 
Bongkot Yaemphaka 2000; Daranee Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; 
Chanchira Choppradit 2000; Chalermsri Pummangura et al.. 2003 : 25-31) ซ่ึงความแตกตางนี้อาจ
เกิดจากความแตกตางของสถานที่ทําการศึกษาและวิธีการดําเนินการศึกษา เชน กลุมประชากรที่
ศึกษา ยาที่ผูปวยไดรับ การประเมินความสัมพันธระหวางยากับอาการไมพึงประสงค เปนตน 
 การศึกษาในตางประเทศไดรายงานถึงปจจัยที่มีความเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ปจจัยเหลานั้นไดแก ความรุนแรงของอาการไมพึง
ประสงค  (p < 0.05) (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40) อายุของ
ผูปวย ระยะเวลาในการรับการรักษาในโรงพยาบาล (p < 0.05) (Gholami and Shalviri 1999 : 236-
40)  ขนาดยา (ADR dosage related) และประเภทของอาการไมพึงประสงค (Type A or Type B) (p 
< 0.001) (Seeger, Kong and Schumock 1998 : 1284-9) สวนการศึกษาในประเทศไทยพบวาปจจยัที่
มีความเกีย่วของกับอาการอันมาพึงประสงคชนิดปองกนัไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก อาย ุ
ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล โรคมะเร็ง โรคตับ การดื่มสุรา และการมีประวัตแิพยา        (p < 
0.05) (Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) 
 การศึกษาในเรือ่งของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดในประเทศไทยที่
ผานมาสวนใหญมุงเนนหาอัตราของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได  แตในเรื่องของปจจัยที่มี
ความเกีย่วของตออาการไมพงึประสงคชนิดปองกันไดยังมีอีกหลายแงมมุที่ยังไมไดรับการศึกษา
เชน จํานวนรายการยา  สภาวะการทํางานของตับ สภาวะการทํางานของไต กลุมยาที่สงสัย ระบบ
อวัยวะที่เกิดอาการไมพึงประสงค ระดับความรุนแรงของอาการไมพงึประสงค เปนตน  ดังนัน้
การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ อัตรา และปจจัยเกี่ยวของกับอาการไมพงึ
ประสงคจากการใชยาชนดิปองกันได โดยคาดวาผลการศึกษาที่ไดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยา และเปนการเริ่มบทบาทที่
สําคัญของเภสัชกรในงานบรบิาลเภสัชกรรมในการเฝาระวังและตดิตามดูแลผูปวยทีเ่ขาพักรักษาตวั
ในโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดความปลอดภยัจากการใชยามากที่สุด นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการ
พัฒนางานตดิตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในโรงพยาบาลใหกาวหนาตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา        
 วัตถุประสงคหลัก 
  1. เพื่อศึกษาอบุัติการณการเกิดอาการไมพงึประสงคจากการใชยาชนิดปองกัน
ไดในหอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
  2. เพื่อศึกษาอตัราการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดในหอผูปวย     
อายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
  3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได
เปรียบเทียบกบัอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไมได 
 วัตถุประสงครอง 
  1. เพื่อศึกษาอบุัติการณการเกิดอาการไมพงึประสงคจากการใชยาในหอผูปวย
อายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
  2. เพื่อศึกษาอตัราการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในหอผูปวย     
อายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
  3. เพื่อศึกษาลกัษณะอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวยที่รักษาตวัใน
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช    

สมมุติฐานของการศึกษา  
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในปจจยัตางๆ ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวย
ไดรับ สภาวะการทํางานของตับ สภาวะการทํางานของไต กลุมยาที่สงสัย ระบบอวยัวะที่เกดิอาการ
ไมพึงประสงค ระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค และโรคหรืออาการที่เปนสาเหตหุลัก
ของการเขารักษาในโรงพยาบาล 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 ในเรื่องของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา มีวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
 -  อาการไมพงึประสงคจากการใชยา  ในแงของ นิยาม การจําแนกประเภท กลไกการเกิด 
ความรุนแรง การประเมินระดับความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาทีส่งสัย  
 -  อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
 -  ปจจยัสงเสริม  
 -  อาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนดิปองกันไดและชนดิปองกันไมได  

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction) 
 การเรียนรูเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในดานตางๆ เปนพื้นฐานทีสํ่าคัญ
ของการศึกษาและติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา การทบทวนวรรณกรรมใน
สวนนี้ประกอบดวยประกอบดวย นยิาม  การจําแนกประเภท กลไกการเกดิ ความรุนแรง การ
ประเมินระดับความสัมพันธของอาการไมพึงประสงคกบัยาที่สงสัย  รายละเอียดมีดังนี้  

นิยาม (Definitions) 
 มีผูใหคํานิยามของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาไวหลายแบบดังตอไปนี้  
 องคการอนามยัโลก (World Health Organization, WHO) อาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา หมายถึง ปฏิกิริยาที่เปนอันตรายที่เกดิขึ้นโดยมิไดตั้งใจ เมือ่ใชยาในขนาดปกติ เพื่อการ
ปองกัน วนิิจฉยั บําบัดรักษาโรค หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางานของอวัยวะในรางกายมนุษย 
แตไมรวมถึง การใชยาในขนาดสูงจากอุบัติเหตุ หรือโดยจงใจ หรือจากการใชยาในทางที่ผิด 
(Uppsala Monitoring Center 2005) 
 The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)  อาการไมพึงประสงค
จากการใชยา  หมายถึง ปฏิกริิยาที่เกิดขึน้โดยไมคาดคดิ ไมไดตั้งใจ หรือการตอบสนองตอยาที่มาก
เกินความตองการ ซ่ึงเปนผลให ตองหยุดยา ตองเปลี่ยนชนิดยา ตองปรบัขนาดยา (ยกเวนปรับขนาด
ยาจนต่ําสุดแลว) ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น ตองการการรักษา
แบบประคับประคอง รบกวนการวนิิจฉัยโรค ทําใหวนิิจฉัยไดยากขึ้น การทํานายโรคไดผลที่เลวลง 
ผูปวยพกิารชั่วคราวหรือถาวร หรือทําใหผูปวยเสยีชีวิต (American Society of Health-System 
Pharmacists 1995 : 417-19)
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 Karch and Lasagna อาการไมพึงประสงคจากการใชยา หมายถึง การตอบสนองใดๆ ตอ
ยาซ่ึงเปนอันตรายและไมไดตั้งใจ และเกิดขึ้นในขนาดยาปกติที่ใชในมนษุย เพื่อปองกัน 
วินิจฉยัโรค หรือการรักษา แตไมรวมถึงความลมเหลวในการรักษา (Karch and Lasagna 1975 : 
1236-41) 
 การทําความเขาใจเกีย่วกับนยิามของอาการไมพึงประสงคที่ใชในแตละการศึกษามี
ความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก การกําหนดนิยามที่ตางกันอาจสงผลใหขอมูลที่ไดตางกนั   ดังนั้นการ
แปรผลการศึกษาจึงควรทําดวยความระมัดระวัง   จากนิยามที่กลาวมาขางตนพบวานิยามที่นยิมใช
ทั้งในการศึกษาของไทยและตางประเทศคอืนิยามขององคการอนามัยโลก ซ่ึงมีความคลายคลึงกับ
นิยามของ Karch and Lasagna ตางกันที่ของ WHO เนนวาไมรวมถึงการใชยาในขนาดสูงจาก
อุบัติเหตุ หรือโดยจงใจ หรือจากการใชยาในทางที่ผิด สวน Karch and Lasagna เนนวาไมรวมถึง
ความลมเหลวในการรักษา สวนนยิามของ ASHP เนนวาเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่
สําคัญซึ่งเปนผลใหตองหยดุยา ตองเปลี่ยนชนิดยา ตองปรับขนาดยา ตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ตองอยูโรงพยาบาลนานขึน้ ตองการการรักษาแบบประคับประคอง รบกวนการ
วินิจฉยัโรค ทําใหวินิจฉยัไดยากขึน้ การทํานายโรคไดผลที่เลวลง ผูปวยพกิารชั่วคราวหรือถาวร 
หรือทําใหผูปวยเสยีชีวิต ดงันั้นตามนยิามของ ASHP จะไดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มี
ความรุนแรงกวานยิามของ WHO และ Karch and Lasagna 

 การจําแนกประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Clasification of ADR) 
 ประเภทของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาตามกลไกของการเกิดอาการตาม Rawlins 
และ Thompson (Rawlins and Thomas 1998 : 40)  แบงอาการไมพึงประสงคจากยาออกเปน 2 
ประเภทดังนี้ คือ  
   1. Type A (augmented) เปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของยา สามารถทํานายได อาการมกัขึ้นกับขนาดยา การลดขนาดยา การเปลีย่นไปใชยาอื่น
หรือใหยาชนดิอื่นที่สามารถลบลางอาการไมพึงประสงคจากยาชนิดแรกจะชวยลดหรือแกไขอาการ
ไมพึงประสงคชนิดนี้ได   อุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดนี้คอนขางสูง แตอัตรา
การตายจะต่ํา ตัวอยางอาการไมพึงประสงคประเภทนี้ เชน การเกิดภาวะหัวใจเตนชาจากการใชยา
ในกลุม beta-blocker การเกิดภาวะเลือดออกจากการใชยาในกลุม anticoagulant เปนตน 
  2. Type B (bizarre) เปนอาการที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดคะเนไดลวงหนา
จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเมื่อใหยาในขนาดปกติ และมักไมพบในระหวางทําการศึกษาพิษวิทยาของ
ยาหรือการศึกษาทดลองในคน อุบัติการณของการเกดิคอนขางต่ํา แตอัตราการตายจะสูง ซ่ึง Type B 
นี้อาจเกีย่วของกับปฏิกิริยาภมูิคุมกันหรือไมก็ได สามารถแกไขอาการไมพึงประสงคโดยการให
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ผูปวยหยุดยาเทานั้น และใหการรักษาตามอาการ ตัวอยางอาการไมพึงประสงค Type B เชน การเกิด 
Stevens Johnson syndrome จากยา carbamazepine การเกดิ hepatotoxicity จากการใชยา halothane 
เปนตน การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางอาการไมพงึประสงค Type A และ Type B แสดงใน
ตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางอาการไมพึงประสงค ชนิด Type A และ Type B  

ลักษณะการเกดิปฏิกิริยา Type A Type B 
สามารถทํานายไดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ใช ไมใช 
ขึ้นกับขนาดยา ใช ไมใช 
อุบัติการณการเกิด สูง ต่ํา 
อัตราการตาย ต่ํา สูง 
การรักษา ลดขนาดยา หยุดยา 

 
 ประเภทของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาตาม Grahame-Smith และ Aronson 
(Grahame-Smith and Aronson 1992 : 39-45) พบวาอาการไมพึงประสงคบางชนิดไมสามารถจัดให
เขาใน Type A และ TypeB ตามเกณฑของ Rawlins และ Thompson ได ดังนัน้ Grahame-Smith 
และ Aronson จึงจัดแบงอาการไมพึงประสงค จากการใชยาเปน 4 ประเภทโดยเพิ่ม Type C และ D 
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
  3. Type C (Chronic, Continuous, long term effects) เกิดจากการใชยาเปน
เวลานานๆ แลวเกดิอาการไมพึงประสงคขึ้น ซ่ึงแบงยอยออกไดเปน 3 แบบ คือ 
                                   3.1 Adaptive change เกิดขึน้เมื่อใชยาไปนานๆ แลวผูปวยเกิดความ
ทนตอยาหรือติดยานัน้ขึ้น เชน การใช narcotic analgesics ไปนานๆ แลวตองเพิ่มขนาดยาขึน้เรื่อยๆ 
จึงจะบรรเทาอาการปวดไดและมีอาการติดยาดวย 
                                   3.2 Rebound phenomena เมื่อใชยาบางชนิดไปนานๆ และหยุดใช
ทันทีอาจเกดิอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง เชน การใชยา beta-adrenoreceptor antagonist ไปนานๆ 
แลวหยุดยาทนัที อาจทําใหเกิด rebound tachycardia ได 
   3.3 Other effects เชน การเกิด chloroquin–induced retinopathy 
และ blindness 
  4. Type D (Delayed effects) อาการไมพึงประสงคนี้เกิดขึ้นหลังจากหยุดยามา
เปนเวลานานแลว ซ่ึงกลไกอาจเกดิจากตวัยาเองหรือเกดิจากยานั้นไปมีผลตอยีนสทําใหมีการสราง
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เนื้อเยื่อผิดปกติ ผลที่เกิดขึ้นมักทําใหเกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง เชน การใช cyclophosphamide นานๆ 
จะมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งของกระเพาะปสสาวะได 
 ประเภทของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาโดย Wills และ Brown (Wills and Brown 
1999 : 163-65)   Wills และ Brown ไดจดัแบงประเภทของอาการไมพงึประสงคขึ้นใหม โดยมีการ
แบงยอยละเอยีดกวาของ Rawlin และ Thompson การแบงแบบนี้แบงออกเปน 9 กลุม  ดังตอไปนี ้
  1. Type A (Augmented) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่ขึ้นกับ
ขนาดยา สามารถทํานายหรอืคาดการณลวงหนาไดจากความรูทางเภสชัวิทยา ผูปวยจะมีอาการดีขึน้
หรือหายจากอาการเมื่อมีการลดขนาดยาหรือหยุดยา 
  2. Type B (Bugs) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้จากการ
เจริญเติบโตของจุลชีพบางชนิด ซ่ึงตางจาก Type A คือ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานี้จะเกดิขึ้นโดยตรงบน
ตัวจุลชีพแทนที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับรางกายมนุษย เชน ยาที่มีสวนผสมของน้ําตาลจะมีผลชวยใน
การเจริญเติบโตของจุลชีพเปนผลใหจุลชีพเหลานี้สรางสารไปทําลายฟนจึงเกิดฟนผุขึ้น หรือการใช
ยาตานจุลชีพบางชนิดที่มีฤทธิ์กวางจะไปทําลาย normal flora ทําใหเชื้อราเจริญเติบโตขึ้นเกิด oral 
thrush 
  3. Type C (Chemical) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เกิดเนื่องจาก
ฤทธิ์ทางเคมี หรือลักษณะทางกายภาพในธรรมชาติของยามากกวาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา   
ความรุนแรงของปฏิกิริยาประเภทนี้จะขึ้นกบัขนาดยาที่ผูปวยไดรับ ตัวอยางอาการไมพึงประสงค
ประเภทนี้ เชน การเกดิการระคายเคือง อักเสบ หรือตายของเนื้อเยื่อจากยาที่ร่ัวไหลออกมาจาก
บริเวณที่ฉดี เชน ยาฉีด calcium gluconate อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา เชน ceftazidime, ceftriaxone  
อาการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารจากฤทธิ์การระคายเคืองของตัวยาเอง เชน aspirin  
  4. Type D (Delivery) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เกดิขึ้นจาก
วิธีการเตรียมยา วิธีการปลดปลอยตัวยา หรือวิธีการบริหารยา ไมขึ้นกบัฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา
หรือฤทธ์ิทางเคมีของยา เชน การสรางเนื้อเยื่อที่ผิดปกติจากการใชยาในรูปแบบฝงใตผิวหนัง การ
เกิดล่ิมเลือดหรือหลอดเลือดอุดตันที่สัมพนัธกับขนาดของผงยาในผลิตภัณฑยาฉีด อาการไอจาก
การใชยาพนชนิดผง เปนตน 
  5.  Type E (Exit) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการถอน
ยา (withdrawal reactions) อาการที่เกิดขึน้เปนผลเกี่ยวเนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา สามารถ
ทํานายหรือคาดการณได อาการจะดีขึน้เมื่อไดรับยากลับเขาไปใหม ระดับความรุนแรงขึ้นกบั
ระยะเวลาที่ไดรับยามากกวาขนาดยา เชน อาการถอนยาจากการใชยากลุม opioids, 
benzodiazepines, tricyclic antidepressants, beta-blockers, clonidine, nicotine เปนตน 
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  6. Type F (Familial) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับ
กลุมคนบางกลุมที่ไดรับการถายทอดสารพันธุกรรมที่มีความผิดปกติเกีย่วกับกระบวนการทําลายยา 
ตัวอยาง เชนภาวะ phenyketonuria, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency, 
porphyria และ sickle cell anaemia   อาการไมพึงประสงคชนิดนี้จะเกิดขึ้นกับผูที่มคีวามผิดปกตทิี่
ถายทอดทางพนัธุกรรมเทานัน้   อาการจะดขีึ้นเมื่อหยดุยา 
  7. Type G (Genetotoxicity) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่เปนผล
จากการทีย่ามผีลทําลายสารถายทอดพันธกุรรมอยางถาวร ยาในกลุมนี้เชน ยาที่มีฤทธิ์ carcinogenic 
หรือ genotoxic และยาที่มีผล teratogenic บางชนิด (แตไมทั้งหมด) จะไปทําลายสารพันธุกรรมใน
ตัวออนได 
  8. Type H (Hypersensitivity) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคที่
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาภูมแิพของรางกาย ไมสามารถทํานายไดดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไมขึ้นกับ
ขนาดยาที่ไดรับ อาการจะดขีึ้นหรือหายไปเมื่อหยดุยา ไดแก anaphylaxis, photoallergy, Stevens 
Johnson syndrome เปนตน 
  9. Type U (Unclassified) reactions หมายถึงอาการไมพึงประสงคบางชนิดที่
ไมสามารถจัดเขาในกลุมใดกลุมหนึ่งไดเนือ่งจากยังไมทราบกลไกในการเกิด ตวัอยางเชน การรบั
รสเปลี่ยนไป การเกิดอาการไมพึงประสงคของกลามเนื้อจากยา simvastatin เปนตน 
 ประเภทของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาแบบ DoTS (Dose-Time-Susceptibility 
classification) (Aronson and Ferner 2003 : 1222-25)   เปนการจดัแบงอาการไมพงึประสงคแบบ
ใหมนอกเหนอืจากคุณสมบตัิทางเภสัชวิทยาของยาและขนาดยา โดยเพิ่มการคํานึงถึงคุณสมบัติ
ตางๆ ของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น เชนระยะเวลาการเกิดอาการ และความรุนแรงและ
ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลเชน พนัธกุรรม พยาธิวทิยา ชีววิทยา  เหตุผลที่มีการจัดแบงแบบนี้
เนื่องมาจากขอจํากัดของการแบงประเภทอื่น  เชน  ในบางครั้งมีการทํา  desensitization ในผูปวยที่
แพยาแบบ type I anaphylaxis นั้นหมายความวา อาการไมพึงประสงคชนิด B ที่เกิด อาจขึ้นกับ
ขนาดยา  ในการแบงแบบ DoTS จะมองเหตุการณหนึ่งๆ ออกเปน 3 มิติ  ประกอบดวย dose 
relatedness,  time relatedness และ susceptibility 
  1. Dose relatedness  แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
   1.1 Supratherapeutic doses (toxic effects) อาการไมพึงประสงค
นั้นเกดิขึ้นเมื่อขนาดยาที่ไดรับอยูในระดับที่เปนพิษ 
   1.2 Standard therapeutic doses (collateral effects) อาการไมพึง
ประสงคนั้นเกดิขึ้นในขนาดยาปกติ  
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   1.3 Subtherapeutic doses (hypersusceptibility reactions) อาการไม
พึงประสงคนัน้เกิดขึน้ในขนาดยาที่ต่ํากวาขนาดยาทีใ่ชในการรักษา 
  2. Time relatedness จากการที่พบวา อาการไมพึงประสงคบางชนิดที่เปนผล
ทางเภสัชวิทยาของยา ขึ้นอยูกับทั้งความเขมขนของยา ณ ตําแหนงทีไ่ดรับยา และระยะเวลาที่ไดรับ
ยา ตัวอยางเชน การใหยา furosemide จะสามารถขับปสสาวะไดดีกวาหากใหโดยวธีิการ infusion 
แทนการฉีดแบบ bolus หรือการใหยา methotrexate ในขนาดต่ําหลายๆ คร้ังจะทําใหเกิด toxic 
มากกวาการใหยาในปริมาณสูงเพียงครั้งเดียว จึงแบงอาการไมพึงประสงคออกเปน 2 แบบคือ  
   2.1 Time independent reactions เกิดขึ้นที่เวลาใดก็ไดระหวางการ
รักษาไมขึ้นอยูกับระยะเวลาการรักษา โดยมักจะเกดิขึ้นเมื่อความเขมขนของยา ณ จุดที่ออกฤทธิ์มี
การเปลี่ยนแปลง เชน การเกิด digoxin toxicity เมื่อการทํางานของไตลดลง หรือเกิดขึ้นเมื่อการ
ตอบสนองตอฤทธ์ิทางเภสัชวิทยามกีารเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของยา 
เชน การเกดิ digoxin toxicity จากการลดลงของ potassium 
   2.2 Time dependent reactions แบงออกเปน 6 กลุมยอย ไดแก 
    2.2.1 Rapid reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้
ในขณะกําลังไดรับยา เชน red man syndrome จาก vancomycin 
    2.2.2 First dose reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นหลังไดรับยาครั้งแรกของการรักษา เชน การเกดิภาวะความดันต่าํหลังไดรับยา ACEI, Type I 
hypersensitivity reaction ซ่ึงจะเกิดหลังไดรับยาครั้งแรกไปแลว 
    2.2.3 Early reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้
เฉพาะชวงแรกของการไดรับยาตอมาอาการจะลดลงเมื่อไดรับยาตอไป เชน การปวดศีรษะหลัง
ไดรับยา nitrate 
    2.2.4 Intermediate reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง แตหากอาการที่เกิดขึน้ไมเปนไปตามเวลาที่ควรจะเปนของยานัน้ 
ในผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงนอยหรือไมมคีวามเสี่ยงอาการอาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากเวลาที่ควรจะ
เปนนั้นได ตวัอยาง เชน hypersensitivity type II (thrombocytopenia จากยา quinine), type III 
(interstitial nephritis จาก penicillins) และ type IV (cutaneous hypersensitivity จาก antihistamine) 
และ pseudoallergic rash จาก ampicillin หรือ amoxicillin   โดยเชื่อวาอาการไมพึงประสงคชนิดนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากความไวตอยาที่แตกตางกันในผูปวยแตละราย 
    2.2.5 Late reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่พบได
นอยหรือไมพบเลยในขณะเริ่มตนของการใชยา แตจะเกิดอาการเมื่อไดรับยาตอเนื่องหรือไดรับซํ้า
อีก เชน tardive dyskinesia จากยา dopamine receptor antagonist ปฏิกิริยาถอนยา (withdrawal 
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reaction) จัดวาเปนอาการไมพึงประสงคในกลุมนี้เชนกนั ไดแก opiate และ benzodiazepine 
withdrawal syndrome, hypertension หลังหยุดยา clonidine หรือ methyldopa และการเกิดภาวะ
หัวใจขาดเลือดหลังจากหยดุยากลุม beta blockers เปนตน 
    2.2.6 Delayed reactions เปนอาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นหลังไดรับยาแมวาจะหยุดยานัน้ไปแลว เชน การเกิด adenocarcinoma ในผูหญิงที่ไดรับ 
diethylstilbestrol และการเกดิภาวะแขนขากุด (phocomelia) จากการใช thalidomide เปนตน 
  3. Susceptibility การเกิดอาการไมพึงประสงคอาจเกิดขึ้นเฉพาะในผูที่มีความ
ไวตอยานั้น การเกิดอาการไมพึงประสงคประเภทนี้ไมทราบเหตุผลที่ชัดเจน แตมีรายงานถึงปจจยัที่
เกี่ยวของกับการเกิด ซ่ึงไดแก ความแตกตางของพันธุกรรม อายุ เพศ สภาวะรางกาย ปจจัยภายนอก
รางกาย และโรคของผูปวย     
 ตัวอยางของการแบงประเภทแบบ DoTS (dose-time-susceptibility) ไดแก  

- การเกิด osteoporosis จากยา corticosteroids จัดเปน Do—collateral effect; T—late; 

S—age, sex. 
- การเกิด Anaphylaxis จากยา penicillin จัดเปน Do—hypersusceptilbility; T—first 

dose; S—not understood; requires previous sensitisation 
- การเกิด Hepatotoxicity จากยา  isoniazid: Do—collateral effect; T—intermediate; 

S—genetic (drug metabolism), age, exogenous (alcohol), disease (malnutrition) 
 ตัวอยางของกราฟที่แสดงความเปนไปไดในการเกดิอาการไมพึงประสงคในผูปวยที่มี
ความไวตอยาในระดบั สูง ปานกลาง และต่ํา โดยมีอาการไมพึงประสงคแบบ intermediate type 
แสดงดังภาพที่ 1 
 การแบงประเภทของอาการไมพึงประสงค ออกเปนแบบตางๆ สามารถนํามาใชในทาง
คลินิกไดตางกนั   การแบงแบบ Rawlins และ Thompson เปน Type A และ Type B  เปนการแบงที่
งาย ในการศึกษาตางๆ นิยมใชแบบนี้ และนํามาใชกันมาก สวนการแบงแบบ Wills  และ Brown  
เปนการแบงทีล่ะเอียดขึ้น ทําใหเขาใจอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นไดดีขึ้น สวนการแบงแบบ 
DoTS เปนการแบงแบบใหมที่อธิบายเปน 3 มิติ ซ่ึงไมเคยมีใครเคยแบงในลักษณะนี้มากอน ซ่ึงการ
แบงแบบนี้คาดวาทําใหสามารถอธิบายอาการไมพึงประสงคไดทุกอาการ ทุกลักษณะ แตจะมีความ
แตกตางกันในแตละอาการไมพึงประสงค โดยในแตละอาการไมพงึประสงคจะถกูจัดอยางอิสระ
เปน 3 มิติ มีขอเสียคือเขาใจยาก จดัแบงไดยากและใชเวลามาก 
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-  
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความเปนไปไดของอาการไมพงึประสงค (แกน y) ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  
 ตามความแตกตางของเวลาหลังไดรับยา (แกน x) และขนาดยา (แกน z) ในผูปวยที่มี
 ความไวตอยาในระดบั สูง ปานกลาง และต่ํา โดยมีอาการไมพึงประสงคแบบ 
 intermediate type 
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กลไกการเกิดอาการไมพงึประสงค (Mechanism of adverse drug reaction) 
 Type A และ Type B อธิบายไวโดย Rawlins และ Thompson ซ่ึงเปนที่รูจักและนําไปใช
กันอยางแพรหลายดังตอไปนี้ (Rawlins and Thomas 1998:40-64)  
  1. Mechanism of Type A reaction ดังที่กลาวมาแลววา Type A เปนอาการไม
พึงประสงคที่เปนผลจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา สามารถทํานายได อาการมักขึ้นกบัขนาดยา เชน 
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากการใชยาลดน้าํตาลในเลือด การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและภาวะ
เลือดออกจากการใชยากลุม NSAIDs   นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการรักษาที่มากเกินไปในผูปวยบาง
รายที่ไดรับยาในขนาดเดยีวกัน (excessive therapeutic effect) ปฏิกิริยาในกลุมนี้ที่เกิดขึน้ยังอาจ
แตกตางไปในแตละบุคคล ขึ้นกับสาเหตุตางๆ 3 ประการ ดังตอไปนี ้
   1.1 สาเหตุทางเภสัชกรรม (pharmaceutical causes) สูตรตํารับยา
ของผูผลิตที่แตกตางกันอาจสงผลใหปริมาณยาตอเมด็ หรือการปลดปลอยยาตางกนัได ซ่ึงอาจสงผล
ใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่ตางกัน เชน ยาในกลุม NSAIDs ที่มีการปลดปลอยอยางรวดเร็วอาจทํา
ใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินอาหารไดมากกวายาทีป่ลดปลอยชา 
   1.2 สาเหตุทางเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic causes) ความ
แตกตางของการดูดซึม  การกระจายยา  หรือการเปลี่ยนสภาพยาที่เกิดขึ้น อาจทําใหผูปวยเกดิอาการ
ไมพึงประสงคไดตางกัน เชน ในดานการดูดซึม การที่ไดรับยาทางการรับประทานอาจทําใหการดูด
ซึมยาลดลงได เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาระหวางยาและอาหาร ดานการกระจายยา หากผูปวยมีสภาวะ
การทํางานของหัวใจลมเหลว การสูบฉีดโลหิตไมดีเลือดไปที่ตับและไตไดนอย อาจมีผลใหระดับยา
ในเลือดสูงมากหลังไดรับยาแบบ loading dose ในดานการเปลี่ยนแปลงยา การลดอัตราการ
เปลี่ยนแปลงยาทําใหเพิ่มการสะสมยาและเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้น สวนในดานการขับออก การ
เปลี่ยนแปลงอตัราการขับออกอาจทําใหมีระดับยาสูงในรางกายและเกดิอาการไมพึงประสงคขึ้นได 
   1.3 สาเหตุจากการออกฤทธิ์ของยา (pharmacodynamic causes) 
ปจจัยทางพันธุกรรมหรือโรคที่ผูปวยเปนอยูอาจมีผลเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาที่อวยัวะ
เปาหมายของรางกาย เชนการที่ผูปวยมีจํานวน receptor ที่แตกตางกันอาจทาํใหยาในรางกาย
ตอบสนองไดแตกตางกัน 
หมายเหต:ุ  บางครั้งสาเหตุทั้ง 3 ประการ อาจเกิดรวมกนัได 
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  2.  Mechanism of Type B reaction เปนอาการที่เกิดขึน้โดยไมสามารถคาดได
ลวงหนาจากฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาเมื่อใหยาในขนาดปกต ิ และมักไมพบในระหวางทําการศึกษา
พิษวิทยาของยาหรือการศึกษาทดลองในคน สามารถจําแนกได 3 ประการ ดังนี ้
   2.1 สาเหตุทางเภสัชกรรม (pharmaceutical causes) ไดแก  
    - การเสื่อมสลายของสารออกฤทธิ์ซ่ึงอาจกอใหเกิดพษิได 
เชน tetracycline เมื่อเก็บในอุณหภูมิสูง บางสวนจะเสื่อมสลายกลายเปน anhydrotetracycline ซ่ึงมีสี
น้ําตาล ถาหากรับประทานเขาไปจะเกิด Fanconi – like syndrome  
    - ผลจากสวนประกอบอื่น ๆ  ของผลิตภัณฑยา เชน  
propylene glycol  ที่ใชเปนตวัทําละลายในยาฉีด  เชน  phenytoin  อาจทําใหเกิดภาวะความดนัเลือด
ต่ํา   additives หลายชนิด  เชน  polyethylene  glycol, carboxymethylcellulose  เมื่อใสลงใน  topical  
formulations  อาจทําใหเกิดการแพแบบ  contact dermatitis สารแตงสี  เชน  tartrazine  อาจทําให
เกิด  anaphylactic  reaction  ได 
   2.2 สาเหตุทางเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic causes) ความ
ผิดปกติเกีย่วกบัการดูดซึม กระจาย และการกําจัดยา อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค Type B ได 
เชน การเกิดความผิดปกติของการกระจายยา ยาบางชนิดอาจเปน direct toxicity (Type A) และอาจ
เปน immune mediated toxicity (Type B) ตัวอยางเชน clozapine ทําใหเกิด aganulocytosis, 
halothane ทําใหเกิด hepatotoxicity และ carbamazepine ทําใหเกิด hypersensitivity reaction 
   2.3 สาเหตุจากการออกฤทธิ์ของยา (pharmacodynamic causes) 
การตอบสนองตอยาอาจแตกตางกันตามพนัธุกรรม ระบบภูมิคุมกันของรางกาย โรคมะเร็งและเนื้อ
งอกตาง ๆ 
    2.3.1 สาเหตจุากทางพันธุกรรม (genetic causes) การ
สนองตอบตอยาที่ผิดปกตแิบบ Type B นั้น เดิมไมทราบสาเหตุแตในปจจุบันพบวาสวนใหญเกิด
จากสาเหตุทางพันธุกรรม ไดแก 
                                                    - Erythrocyte glucose 6–phosphate dehydrogenase 
deficiency (G6PD) เปนความบกพรองที่ถายทอดทางพนัธุกรรม พบมากในชาวอเมริกันผิวดํา (รอย
ละ 10) ความผิดปกตินี้จะเปนผลใหเกดิภาวะเมด็เลือดแดงแตกเมื่อถูก oxidaize ดวยสารบางอยาง 
เชน primaquine, sulphonamides, aspirin, chloramphenicol, quinine ซ่ึงเมื่อผูปวยท่ีมีภาวะ G6PD 
ไดรับเขาไปอาจทําใหเกิดภาวะเมด็เลือดแดงแตกได  
                                                    - Porphyria ผูปวยที่เปน hepatic porphyria อาจเกดิภาวะ  
porphyria รุนแรงขึ้นเนื่องจากตับของผูปวยเหลานี้สรางเอนไซม s-aminolaevulinic acid (ALA)  
synthetase  มากกวาคนปกติ  ยาหลายชนิดที่เปน  enzyme  inducers  เชน  barbiturates,  
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sulphonamides, griseofulvin มีผลกระตุนการทํางานของเอนไซมทําใหเกิดภาวะ porphyria ได
รุนแรงขึ้น 
                                                   - Osteogenesis imperfecta ผูปวย osteogenesis imperfecta
ที่ไดรับยาระหวางการทําสลบ เชน halothane หรือยา suxamethonium ซ่ึงเปนยาคลายกลามเนือ้
อาจจะมีอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้น 
                                                    - Chloramphenicol–induced aplastic anaemia ผูใชยา 
chloramphenicol อาจเกิด thrombocytopenia, aplastic anaemia, granulocytopenia ซ่ึงปฏิกิริยานี้อาจ
ขึ้นกับขนาดยาแต chloramphenicol อาจทําใหเกิด aplastic anaemia แบบ idiosyncratic ซ่ึงอาจ
เกี่ยวของกับพนัธุกรรมเนื่องจากมีการสราง DNA ผิดปกติ 
    2.3.2 สาเหตุจากระบบภูมิคุมกัน Human lymphocyte 
antigens (HLA) อาจจะเหนี่ยวนําใหเกดิอาการไมพึงประสงคบางชนิด เชน ผูปวย rheumatoid 
arthritis จะเกดิอาการไมพึงประสงคเมื่อใช gold therapy penicillamine และ levamisole หรือผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงจะเกดิปฏิกิริยาแพยา hydralazine 
    2.3.3  สาเหตจุากเนื้อเยื่อท่ีมีแนวโนมจะเปนเนื้องอก หรือ
มะเร็ง การใชยาบางชนิดเชน estrogen หรือ androgen อาจจะไปทาํให preneoplastic condition 
เปลี่ยนไปเปน neoplastic state ได          
 กลไกของการเกิดอาการไมพงึประสงคแบงตาม Bennett และ Lipman (Bennett and 
Lipman 1977 : 931-936) ลักษณะการแบงประเภทนี้คลายคลึงกับของ Rawlins และ Thompson แต
มีการแบงยอยข้ึน โดยแบงออกเปน 
  1. Idiosyncrasy หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้น เปนลักษณะ
ปจเจกบุคล ไมสามารถอธิบายสาเหตุของการตอบสนองที่ผิดปกติของรางกายตอยาได อาการที่
เกิดขึ้นไมสัมพันธกับขนาดยา และไมสัมพันธกับปฏิกิริยาภูมแิพ   แตพบวามักมีสวนเกี่ยวของกับ
พันธุกรรม 
  2. Hypersensitivity หมายถงึ อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมีกลไก
การเกิดที่ไมสามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา แตอธิบายไดจากปฏิกิริยาภูมแิพของ
ผูปวยตอยานัน้ 
  3. Intolerance หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมกีลไกการเกดิ
อาการที่เปนผลทางเภสัชวิทยาของยาที่เกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดต่ํากวาปกติ ซ่ึงสงผลใหการใชยาใน
ขนาดปกติเกิดผลทางเภสัชวทิยาที่มากเกินไป   
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  4. Drug Interaction หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมีกลไก
การเกิดอาการที่เกิดจากการตอบสนองทางเภสัชวิทยาทีผิ่ดปกติไปซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของยาเพียงชนิดเดยีว แตจะเกิดขึ้นโดยยา 2 ชนิดหรือมากกวา  
  5. Pharmacology หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมกีลไกการ
เกิดอาการจากผลทางเภสัชวทิยาที่ทราบและมีอยูอยางถาวรของยา มีความสัมพันธกับขนาดยา รวม
ไปถึงอาการขางเคียงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
 
ความรุนแรงของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา  ความรุนแรงเปนการแสดงถึงผลของอาการไม
พึงประสงคนัน้ซึ่งสามารถแบงความรุนแรงไดหลายแบบ 
 การแบงความรุนแรงโดย Bennett และ Lipman โดยแบงเปน 4 ระดับ (Bennett and 
Lipman 1977 : 931-36) ไดแก 
  1. รุนแรงนอย (minor ADR) คือ อาการไมพึงประสงคที่ไมตองการยาตาน
ฤทธิ์หรือไมตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น 
  2. รุนแรงปานกลาง (moderate ADR) คือ อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นแลว
ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงการใชยา มีการรักษาที่จําเพาะ หรือตองทําใหอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
อยางนอย 1 วนั 
  3. รุนแรงมาก (severe ADR) คือ อาการไมพึงประสงคที่มีผลตอชีวิต อาจกอ
ใหทุพลภาพหรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด 
  4. รุนแรงจนเปนอันตรายถงึชีวติ (lethal ADR) คือ อาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นแลวมีผลทั้งทางตรงและทางออมที่ทําใหผูปวยเสยีชีวิต   
 ความรุนแรงตามเกณฑขององคการอนามยัโลก โดยแบงความรุนแรงเปน 2 กลุมใหญๆ 
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยไดใชการแบงความรุนแรงของอาการไม
พึงประสงคตามแบบขององคการอนามัยโลกนี้ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2543 : 47-
48) ไดแก  
  1. รุนแรง หมายถึง อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกอใหเกดิผลตอไปนี้   
   -  เสียชีวติ (death)  
   -  อันตรายถึงชีวิต (life-threatening)  
   -  การเขารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะแรก หรือเพิม่ระยะเวลา
ในการรักษานานขึ้น (hospitalization - initial/prolonged)  
   -  ความพกิาร (disability)  
   -  ความผิดปกติแตกําเนิด (congenital anomaly)  
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   -  ตองการวิธีการในการปองกันความเสียหาย หรือการถูกทําลาย
อยางถาวร (required intervention to prevent permanent impairment or damage)    
  2. ไมรุนแรง หมายถึง อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือจากหัวขอ
รุนแรง   
 
 ADR severity assessment scale โดย Hartwig และคณะ (Hartwig, siegel and Schneider 
1992 : 2229-32) มีการแบงความรุนแรงละเอียดยอยถึง 7 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 เกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นแตไมมกีารเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ 
ระดับ 2  อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ตองการการหยุดยา หรือเปล่ียนแปลงการใชยา

นั้น ๆ แตไมตองการยาตานฤทธิ์การรักษาอาการไมพงึประสงค และไมตอง
นอนรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึ้น 

ระดับ 3 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ตองการการหยุดยา หรือเปล่ียนแปลงการใชยา
นั้น ๆ และ/หรือ ตองการยาตานฤทธิ์ การรักษาอาการไมพึงประสงค แตไม
ทําใหนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 

ระดับ 4         A. อาการไมพึงประสงคในระดบั 3 ซ่ึงผูปวยตองเพิ่มเวลาในการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นอยางนอย 1 วัน หรือ 

                      B. อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้เปนสาเหตุของการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

ระดับ 5 อาการไมพึงประสงคในระดบั 4 ซ่ึงผูปวยตองอยูในความดูแลทางการแพทย
อยางใกลชิด 

ระดับ 6 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้เปนอันตรายตอผูปวยอยางถาวร 
ระดับ 7 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้นําไปสูการเสียชีวิตของผูปวยทั้งทางตรงและ

ทางออม 
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การประเมินระดับความสัมพันธของอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสยั (causaulity assessment of 
ADR) 
 เกณฑการประเมิน การเกิดอาการไมพึงประสงคแตละครัง้ อาจมีปจจยัอ่ืนนอกเหนือจาก
ยาที่สงสัยเขามามีสวนเกีย่วของ เชน ยาอ่ืนที่ไดรับรวมกัน อาหาร และ ภาวะโรคของผูปวย เปนตน 
การประเมินความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับยาที่สงสัยจะชวยบอกระดับ
ความเชื่อมั่นของอาการที่เกิดขึ้นวามีความสมัพันธกับยาทีส่งสัยเพียงใด กระบวนการประเมินจัดวา
มคีวามสําคัญมากเนื่องผลจากการประเมนิมีผลตอการใชยาของผูปวยตอไปในอนาคต เชนหากระบุ
วาผูปวยแพยาหนึ่งไปแลว รายการยาที่สามารถใชไดของผูปวยอาจนอยลง หรืออาจทําใหตอง
เลือกใชยาอ่ืนที่มีราคาแพงกวา วิธีการประเมินอยูหลายวธีิ  ไดแก        
  Karch & Lasagna algorithm  (Karch and Lasagna 1977: 247-54) โดย
วิธีการประเมนิแบบนี้ประกอบดวยตาราง 3 ตาราง (ตารางที่ 2-4) การประเมินเริ่มจากการพิจารณา
ความสอดคลองระหวางเหตุการณที่เกิดขึน้และยาหรือสาเหตุอ่ืนที่เกีย่วของ (ตารางที่ 2)  หากผล
การประเมินบงชี้วาเหตกุารณที่เกดิขึ้นมีความสัมพันธกบัยา จึงทําการประเมินระดับความสัมพนัธ 
ในตารางที่ 3 ซ่ึงแบงความสัมพันธออกเปน 5 ระดบั ไดแก ใชแนนอน (definite), นาจะใช  
(probable), อาจจะใช  (possible), เปนไปได  (conditional), ไมเกี่ยวของกับยา  (unrelated)  จากผลที่
ไดนํามาประเมินสาเหตุของอาการไมพึงประสงคนั้นในตารางที่ 4 ตอไป 

 ตารางที่ 2 การจําแนกเหตกุารณที่สัมพันธกับยา 

เหตุการณไมพึงประสงค N Y Y Y Y Y 
เหตุการณเกิดเนื่องจาก - ความเปนพิษ 

จากอุบัติเหตุ 
การพยายาม 
ฆาตัวตาย อื่น ๆ ความไมรวมมอื 

ในการใชยา 
ไดรับยากอนเกดิเหตุการณ - - - N Y - 
ไมใช ADR x   x   
ความเปนพิษจากอุบัติเหตุ  x     
การพยายามฆาตัวตาย   x    
ความไมรวมมอืในการใชยา      x 
ไปดูตาราง 3     x  

หมายเหตุ  การใชตารางเริ่มจากการตอบคําถามในกรอบบนที่เปนตัวหนังสือแบบหนา (bold) กอน   แลวจึงอาน
ผลการประเมินในกรอบลางที่ไมใชตัวหนา เมื่อ Y = มีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ; N = 
ไมมีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ;  - = ไมมีขอมูล; x = ขอสรุปของการจําแนกเหตุการณที่
สัมพันธกับยา 
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ตารางที่ 3 การประเมินระดับความสัมพันธระหวางยากับเหตุการณ 

ระยะเวลาความเหมาะสมของยา 
และเหตุการณ N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

ทราบวาปฏิกิริยาเกิดจากยา - N N Y Y Y Y Y Y Y 
เหตุการณสามารถอธิบายจากสาเหตุอื่น 
ที่ไมใชยา - Y N Y Y N N N N N 

การหยุดยา - - - - - N Y Y Y Y 
อาการดีขึ้นเมื่อหยุดยา - - - - - - N Y Y Y 
การใหยาซ้ําใหม - - - - - - - N Y Y 
การเกิดอาการกลับซํ้าเมื่อไดรับยาซ้ําใหม - - - Y N - - - N Y 
ใชแนนอน  (definite)          x 
นาจะใช  (probable)    x  x  x   
อาจจะใช  (possible)     x    x  
เปนไปได  (conditional)   x        
ไมเกี่ยวของกับยา  (unrelated) x x     x    
ไปดูตารางที่  4   x x x x  x x x 

หมายเหตุ  การใชตารางเริ่มจากการตอบคําถามในกรอบบนที่เปนตัวหนังสือแบบหนา (bold) กอน   แลวจึงอาน
ผลการประเมินในกรอบลางที่ไมใชตัวหนา เมื่อ Y = มีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ; N = 
ไมมีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ;  - = ไมมีขอมูล; x = ขอสรุปของการประเมินระดับ
ความสัมพันธระหวางยากับเหตุการณ 
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ตารางที่ 4 สาเหตุการเกดิเหตุการณไมพงึประสงค 

สารที่ใชคือ แอลกอฮอล ยาผิด 
กฏหมาย 

ยาที่ใชใน
การ

ทดลอง 
อื่น ๆ 

ความไมรวมมอืในการใช - - - Y N N N N N N 
ขนาดยาที่สั่งใช  >  ระดับที่
ใชในการรักษา - - - - Y N N N N N 

ยาเหมาะสมกับความ 
เจ็บปวย - - - - - N Y Y Y Y 

เปนการรักษาความเจ็บปวย
ขั้นสุดทาย - - - - - - Y N N N 

ปฏิกิริยาระหวางยา - - - - - - - Y N N 
ความผิดพลาดจากการใชยา - - - - - - - - Y N 
แอลกอฮอล x          
ADR จากยาที่ผิดกฏหมาย  x         
ADR ท่ีเกิดจากการทดลอง     x        
ADR จากการเจ็บปวยข้ัน
สุดทาย  

      x    

ADR จากความไมรวมมอื 
ในการใชยา 

   x       

ADR จากการสัง่ใชยาที่ไม
ดี 

    x x     

ADR จากปฏิกิริยาระหวาง
ยา 

       x   

ความผิดพลาดจากการใชยา         x  
ADR          x 

หมายเหตุ  การใชตารางเริ่มจากการตอบคําถามในกรอบบนที่เปนตัวหนังสือแบบหนา (bold) กอน   แลวจึงอาน
ผลการประเมินในกรอบลางที่ไมใชตัวหนา เมื่อ Y = มีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ; N = 
ไมมีความสอดคลองกับเหตุการณในขอความดานซายมือ; - = ไมมีขอมูล; x = ขอสรุปของสาเหตุการเกิด
เหตุการณไมพึงประสงค 
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Yes 

  Jones's  algorithm  (Jones JK. 1979 : 30-33)  เกณฑของ Jones ประกอบดวย
คําถาม 6 ขอ ลักษณะเปน flow chart (ภาพที่ 2)  ผลการประเมินแบงออกเปน 4  ระดับ  คือ remote, 
possible, probable, highly probable  ขอดีของการใชแบบประเมินแบบนี้คือ ใชงาย ไมเสียเวลา ใช
ขอมูลนอย  แตมีขอเสียคือ อาจไมเหมาะสําหรับการประเมินอาการไมพึงประสงคที่ซับซอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 Jones's algorithm   

Dose event have a reasonable temporal 
association with use of the drug? 

Did the reaction or event reappear upon 
rechallenge? 

Causal relationship considered  highly probable 

No 

No 

No 

Yes 

Was there a dechallenge from the drug? 

Was there a rechallenge? Could the event be due to an 
existing clinical condition? 

Did the observed event abate upon 
dechallenge? 

Yes 

Yes 

Yes 

Causal relationship considered 
possible 

Causal relationship considered 
possible 

Causal 
relationship 
considered 
probable 

Causal relationship considered 
possible 

No 

No 

No 

Causal relationship considered 
 remote 

หากมีการใชยามากกวา 1 ตัว ใหประเมินยาแตละตัวแยกกัน ถายา > 1 ตัว มีการหยุดหรือไดรับใหมพรอม
กัน ใหพิจารณาวายาเหลานั้นอยูในระดับ ≤  possible 
คําถามที่ใชเพื่อประเมินตาม flow chart 
1. อาการไมพึงประสงคนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม ? 
2. ผูปวยมีอาการดีขึ้นหลังหยุดยาหรือไม ? 
3. อาการไมพึงประสงคนั้นเกิดขึ้นใหมหลังเมื่อรับยาซ้ําหรือไม ? 
4. อาการไมพึงประสงคนั้นสามารถอธิบายดวยลักษณะที่เกิดจากภาวะของผูปวยไดหรือไม ? 
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  Kramer's algorithm (Kramer et al. 1979 : 623-32) แบงประเภทคําถามเปน 6  
กลุม (ตารางที่ 5) ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 56  ขอ (ภาคผนวก ก) แบบประเมินนี้คอนขาง
ละเอียด จึงเหมาะสําหรับใชประเมินเมื่อทราบรายละเอยีดของอาการไมพึงประสงคที่มากพอ โดย
ผลรวมของคะแนนจะบงบอกระดับความสัมพันธคือ 
   + 7, + 6      หมายถึง ใชแนนอน (definite) 
   + 5, + 4      หมายถึง นาจะใช (probable) 
       + 3, + 2, + 1, 0      หมายถึง อาจจะใช (possible) 
          < 0      หมายถึง ไมนาจะใช (unlikely) 
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ตารางที่ 5 ประเภทคําถามใน Kramer's algorithm   

Outline of scoring strategy 
+1@ 0 +1# 

Axis 
 I 

CM* is well  accepted as 
ADR to suspected drug 

CM is not  well known or drug  is 
new  

CM  previously unreported 
as  ADR  to well known 
drug 

Axis 
II 

(a) No good alternative 
candidate  (score +2); or 
(b) Otherwise unexplained 
exacerbation or recurrence of 
underlying illness (score +1) 

Candidate(s) exists, but no good  
one 

Good alternative candidate 

Axis 
III 

Timing as expected for 
ADR  for  this drug-CM pair 

Timing equivocal or nonassessable Timing inconsistent for 
ADR  for  this drug –CM 
pair (score -2) 

Axis 
IV 

Drug level or other data 
provide  
Unequivocal evidence of 
overdose  

Unobtained, unknown, or 
equivocal  level or other evidence 
of overdose   

Drug level strongly against 
overdose 

Axis 
V 

(a) CM improves suitable 
after dechallenge; or 
(b) Nature of  CM prevents 
assessment of dechallenge  
for  otherwise likely ADR    

(a) CM improved, but degree or  
rate are unexpected; or 
(b) CM is treated by auxiliary 
maneuver 

(a) CM improve without 
dechallenge; or 
(b) Potentially reversible 
CM fails to improve after 
dechallenge 

Axis 
VI 

CM unequivocally recurs or 
exacerbates on rechallenge 

(a) No rechallenge attempted; or  
(b) Response of  CM observed by 
auxiliary maneuver  

CM fails to recur or 
exacerbate on rechallenge  

                               Axis     I         II       III       IV        V       VI      Total               
                              Score   +  +  +  +  +    =   

 *   CM indicates clinical manifestation;  
@  except where noted as +2 
 #   except where noted as -2 
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  Naranjo's ADR probability scale หรือ Naranjo's algorithm (Naranjo et al. 
1981: 239-45) ประกอบดวยคําถาม 10 ขอ (ตารางที่ 6) โดยมีการใหคะแนนในแตละคําถาม ตั้งแต + 
2 ถึง - 1   ผลรวมของคะแนนจะบงบอกระดับความสัมพันธคือ 
     ≥ 9 หมายถึง      ใชแนนอน    (definite)  
   5 - 8 หมายถึง      นาจะใช        (probable) 
   1 - 4 หมายถึง       อาจจะใช     (possible) 
    ≤ 0 หมายถึง       สงสัย          (doubtful) 
 ขอดีของแบบประเมินนี้คือ คอนขางงาย ไมเสียเวลา แตมีขอเสียทีพ่บไดบอยคือคําถาม
บางขอ เชน ขอ 6 “อาการไมพึงประสงคเกิดขึ้นอีกเมือ่ไดรับยาหลอก” หรือขอ 7 “การตรวจวดั
ระดับยาที่สงสยัในเลือดพบวา มีระดับความเขมขนที่เปนพิษตอรางกาย” นั้นไมสามารถทําไดจริง
ในทางคลินิก (การบริการวดัระดับยาในเลอืดแตกตางกันไปตามแตละสถานพยาบาล) ทําใหผลการ
ประเมินอาจไดคะแนนต่ํากวาที่เปนจริงได 
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ตารางที่ 6 Naranjo's ADR probability scale 

To  assess  the  adverse  drug  reaction,  please  answer  the  following  questionnaire  and  give  
the  pertinent  score. 
 Yes No Do not 

known 
Score 

1. Are there previous conclusive reports on this reaction?  +1 0 0  
2. Did the adverse event appear after the suspected drug was 
administered? 

+2 -1 0  

3. Did the adverse reaction improve when the drug was 
discontinued or a specific antagonist was administered? 

+1 0 0  

4. Did the adverse reaction reappear when the drug was 
readministered? 

+2 -1 0  

5. Are there alternative causes (other than the drug) that could on 
their own have caused the reaction? 

-1 +2 0  

6. Did the reaction reappear when a placebo was given?  -1 +1 0  
7. Was the drug detected in the blood (or other fluids) in 
concentrations known to be toxic?    

+1 0 0  

8. Was the reaction more severe when the dose was increased, or 
less severe when the dose was decreased? 

+1 0 0  

9. Did the patient have a similar reaction to the same or similar 
drugs in any previous exposure?    

+1 0 0  

10. Was the adverse event confirmed by any objective evidence?   +1 0 0  
Total score  
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  Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM) (Benichou 1994 : 
277-79) เปนแบบประเมินที่เปนการตอบคาํถาม 7 ขอ (ตารางที่ 7)  ขอดีของการประเมินแบบนี้คอื 
มีการใหน้าํหนักของขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคที่แตกตางกนั ซ่ึงทําใหบงบอกความ
สอดคลองระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาไดแมนยาํขึ้น และมีความยืดหยุนมากขึ้น แตมีขอเสีย
คืออาจมีความแตกตางกันไดมากในการใหคะแนนของผูประเมินแตละคนโดยผลรวมของคะแนน
จะบงบอกระดบัความสัมพันธคือ 
      > 8  หมายถึง       นาจะใชมากทีสุ่ด (highly probable) 
     6 - 8  หมายถึง       นาจะใช  (probable) 
     3 - 5  หมายถึง       อาจจะใช  (possible) 
     1 - 2  หมายถึง       ไมนาใช  (unlikely) 
      <  1  หมายถึง       ไมใช   (excluded) 
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ตารางที่ 7  Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM)   

   

                               Criteria                                                                                                                 Score                                                   
1. TIME TO ONSET OF THE REACTION 

                                                                                                         Highly suggestive         +3 
                                                                                                                    Suggestive         +2 
                                                                                                                    Compatible        +1 
                                                                                                                  Inconclusive          0 

If incompatible, then case ”unrelated” 
If information not available, then case ”insufficiently decumented” 
2. COURSE OF THE REACTION 

                                                                                                         Highly suggestive        +3 
                                                                                                                    suggestive         +2 
                                                                                                                    compatible        +1 
                                                                                          Against the role of the drug         -2 
                                                                                        Inconclusive or not available          0 

3. RISK FACTOR(S) FOR DRUG REACTION 
                                                                                                                      Presence         +3a 
                                                                                                                       Absence        +2 

4. CONCOMITANT DRUG(S) 
                                                                                          Time to onset incompatible          0 
                                                          Time to onset compatible but unknown reaction        -1 
                                                             Time to onset compatible and known reaction        -2 
                                                                                               Role proved in this case         -3 
                                                                                 None or information not available        0 

5. NON-DRUG-RELATED CAUSES  
                                                                                                                     Ruled out        +2 
                                                                                        Possible or  not investigatedb   +1 to -2 
                                                                                                                       Probable        -3 

6. PREVIOUS INFORMATION ON THE DRUG 
                                                                                                       Reaction unknown          0 
                                                                              Reaction published but unlabelled        +1 
                                                         Reaction labelled in the product characteristics        +2 

7. RESPONSE TO READMINISTRATION 
                                                                                                                        Positive        +3 
                                                                                                                  Compatible        +1 
                                                                                                                      Negative         -2 
                                                                                Not available or not interpretable          0 

or PLASMA CONCENTRATION of the drug known to be toxic                                                                            +3 
or VALIDATED LABOLATORY TEST with high specificity, sensitivity 
and predictive values                                                                                                                            Positive         +3 

                                                                                                                      Negative         -3 
                                                                                Not interpretable or not available          0 

   a one additional point for every validated risk factor, b depending on the nature of the reaction  
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  WHO algorithm เปนแบบประเมินที่ตองการขอมูลหลัก 4 ขอมูล คอื ขอมูล
ความสอดคลองของระยะเวลาที่เกิดอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย ขอมูลเกี่ยวกบัสาเหตุอ่ืนๆ ที่
อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค ขอมูลการหยุดยา และขอมูลการใหยาซํ้าใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 2543 : 51)   ขอดีของการใชแบบประเมินนี้คือ ใชงาย ไมยุงยาก        
ไมซับซอน ไมเสียเวลา  แตมีขอเสียคือไมละเอียด ไมสามารถแยกขอมลูการใชยาหลายตัวพรอมกนั
ไดโดย   ผลการประเมินแบงออกเปน 4 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 WHO algorithm 

ผลการประเมิน ลักษณะ 
Certain 

(ใชแนนอน) 
1. เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาทีส่อดคลองกับการใชยา   
2. ไมสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมี อ่ืนๆ ที่ใชรวม   
3. เมื่อหยุดใชยาแลวอาการไมพึงประสงคดีขึ้น หรือหายจากอาการนัน้อยาง 
    เห็นไดชัด   
4. หากมีการใชยาซํ้าใหม จะตองเกิดอาการไมพึงประสงคที่สามารถอธิบาย   
     ดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือเปนอาการไมพึงประสงคที่ปรากฏเห็นไดชัด 

Probable 
(นาจะใช) 

1. เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาทีส่อดคลองกับการใชยา 
2. ไมสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใชรวม   
3. เมื่อหยุดใชยา อาการไมพงึประสงคดีขึ้น หรือหายจากอาการนั้น 
 4. ไมมีขอมูลของการใชยาซ้ํา 

Possible 
(อาจจะใช) 

1.  เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาทีส่อดคลองกับการใชยา 
2.  อาจสามารถอธิบายดวยโรคที่เปนอยู หรือยา หรือสารเคมี อ่ืน ๆ ที่ใชรวม  
3. ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการหยดุใชยา หรือมแีตขอมูลไมสมบูรณ 

Unlikely 
(สงสัย) 

1. เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาทีไ่มสอดคลองกับระยะเวลาการใชยา  
2. สามารถอธิบายดวยโรคทีเ่ปนอยู หรือยา หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใชรวมได  
    อยางชัดเจน 
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 การเปรียบเทียบแบบประเมินความสัมพนัธของอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย มี
การศึกษาเปรยีบเทียบแบบประเมินที่ใชในการประเมินอาการไมพึงประสงคกับยาทีส่งสัยโดยนํา 
Naranjo’s algorithm, Kramer’s algorithm และ Jones’s algorithm  มาเปรียบเทียบกัน แมวาแบบ
ประเมินเหลานี้จะประกอบดวยจํานวนคําถามที่ตางกัน (Naranjo’s algorithm ประกอบดวยคําถาม 
10  ขอ และ Kramer’s algorithm ประกอบดวยคําถาม 56 ขอและมกีารใหคะแนน สวน Jones’s 
algorithm เปนคําถาม 6 ขอในลักษณะ flow chart)  ผลการเปรียบเทียบพบวา ผลที่ไดจาก Naranjo’s 
algorithm และ Kramer’s algorithm  มีความสอดคลองกันในระดับสูง  แต Naranjo’s algorithm มี
ความงายกวาและใชเวลานอยกวา   เมื่อเปรียบเทียบ Kramer’s algorithm กับ Jones’s algorithm 
พบวา มีความเห็นพองตองกนัในระดับสูง แตการใช Jones’s algorithm จะใชเวลานอยกวา และเมื่อ
เปรียบเทียบ Naranjo’s algorithm กับ Jones’s algorithm พบวา มีความเห็นพองตองกัน แต 
Naranjo’s algorithm ไดเปรียบตรงที่เปนตัวเลข (numeric scale) และยังมีความตองการขอมูล
เพิ่มเติมในการสนับสนุนใช Jones’s algorithm  ดังนั้นจึงสรุปไดวา Naranjo’s algorithm มีความงาย
และใชเวลานอยกวา ดังนั้นในปจจุบนั Naranjo’s algorithm จึงเปนทีย่อมรับและนําไปใชกันอยาง
แพรหลาย (Michel, Daniel and Knodel 1986 : 1709-14)  

อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงค (incidence of adverse drug reaction) 
 จากการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ซ่ึงรวบรวมการศึกษาชนดิติดตามไปขางหนา
ในผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพระหวางป พ.ศ. 2509 ถึง ป 
พ.ศ. 2539 ผลการศึกษาพบวา อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาคอืรอยละ 10.9 
โดยอุบัติการณของอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง (การอยูโรงพยาบาลที่นานขึ้น การเกิดความพิการ
อยางถาวร หรือเสียชีวิต) มีถึงรอยละ 2.1 ของผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมอุีบัติการณของ
อาการไมพึงประสงคที่ทําใหเสียชีวิตเทากบัรอยละ 0.19 (Lazarou et al. 1998 : 1200-05) 

 มีการศึกษาทั้งในตางประเทศและประเทศไทยที่ไดรายงานอุบัติการณและอัตราการเกิด
อาการไมพึงประสงคในผูปวยที่รักษาตวัในโรงพยาบาล   จากการศึกษาในตางประเทศพบ
อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา อยูในชวงรอยละ 1.9 ถึง 16.8 (Pearson et al. 
1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Dormann 2000 : 161-68) และพบอัตราการ
เกิดอาการไมพึงประสงคอยูในชวงรอยละ 1.9 ถึง 10.1 (Blanc 1979 : 493-98; Pearson et al. 1994 : 
2268-72; Senst et al. 2001 : 1126-32)   สวนการศกึษาในประเทศไทยพบวา อุบตัิการณการเกดิ
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาของผูปวยที่รักษาตวัในโรงพยาบาลอยูในชวงรอยละ 3.7 ถึง 22.6  

และอัตราอยูในชวงรอยละ 4.3 ถึง 38.6 (Waruwan Prapaitrakul 1979; Juraporn Pongwecharak 
1991; เทียมจนัทร ลีพึ่งธรรม 2535; Wararat Anuwong 1993; Pramote Tragulpiankit 1995; Aree 
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Panrong 1999; Daranee Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chalermsri 
Pummangura et al. 2003: 25-31)   

ปจจัยสงเสริม (predisposing factor of ADR) 
 ปจจัยที่สงเสรมิใหเกิดอาการไมพึงประสงคมักเกี่ยวของกับ คุณสมบัติของยาหรือ
ลักษณะของผูปวย ปจจัยเหลานั้นไดแก 

การไดรับยาหลายรายการ  
 อุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาและการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาเพิ่มขึ้น
ตามจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ เนื่องมาจากยาหลายๆ ตัวมีผลเสริมฤทธิ์กันหรืออาจเนื่องมาจาก
ผูปวยที่ไดรับยาหลายรายการมักเปนผูปวยที่มีหลายโรคซึ่งอาจมีสภาวะของรางกายที่ออนแอจึงอาจ
เกิดอาการไมพึงประสงคไดงาย (Lee 2001: 5) 

อายุ  
 ผูปวยที่มีสูงอายุและผูปวยทีม่ีอายุนอยมีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคมากกวาผูปวย
กลุมอ่ืน ผูสูงอายุมักพบวามีโรคประจําตัวเร้ือรังซ่ึงตองการการรักษาดวยยา ประกอบทั้งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะรางกาย เชน การทํางานของตับและไตที่ลดลง ทําใหโอกาสเกิดอาการไม
พึงประสงคสูงขึ้น สวนในเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิด การพัฒนาเอนไซมตางๆ ที่ใชในการ
เปลี่ยนแปลงยาและการกําจดัยายังไมดีพอจึงอาจทําใหเกดิอาการไมพึงประสงคขึ้นได (Lee 2001 : 
5; Lawson 1998 : 13) 

เพศ  
 มีขอมูลรายงานวาเพศหญิงมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคมากกวาเพศชาย 
อาจเนื่องมาจากผิวหนังของและทางเดนิอาหารเพศหญิงมีความไวตอการกระตุนมากกวาเพศชาย 
นอกจากนี้ยังพบวาเพศหญงิมีความไวตอมีความผิดปกติทางระบบเลือดจากยา phenylbutazone และ 
chloramphenicol มากกวาเพศชาย (Lee 2001: 6; Lawson 1998 : 12) 

ภาวะโรคของผูปวย  
 ยาที่ใชในผูปวยมักมีการเปลีย่นแปลงในผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ซ่ึงการเกิด
อาการไมพึงประสงคอาจเกดิขึ้นไดในผูปวยเหลานี้  และโรคบางชนิดเชน โรคภูมคิุมกันบกพรอง 
พบวามีอุบัติการณของการเกิดอาการไมพงึประสงคจากยา cotrimoxazole เพิ่มขึ้น (Lee 2001: 6) 
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เชื้อชาติ  
 พบวาชาวเอสกิโมและชาวญี่ปุนเปน rapid acetylators แตชาวเมดิเตอเรเนียนจะเปน slow 
acetylators ซ่ึงมีผลตอการ metabolism ของยา isoniazid โดยในกลุม slow acetylators อาจเกดิ 
peripheral neuropathy ไดมากกวา แตในกลุม rapid acetylators อาจเกิดพิษจาก isoniazid ได
มากกวา (Lawson 1998 : 12) 
 

อาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดและชนดิปองกนัไมได 
(Preventable ADR and non-preventable ADR) 

 อาการไมพึงประสงคจากการใชยาสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดตามความเปนไปไดในการ
ปองกันโดยแบงออกเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดและอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได โดยมีเกณฑในการแบงหลายแบบ นอกจากนี้ยังมกีารศึกษาถึงอุบัติการณการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดและชนิดปองกันไมได และปจจยัเกีย่วของ ดงั
รายละเอียดตอไปนี ้
การประเมินแยกประเภทอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดและชนดิปองกนัไมได    
 มีการใชเกณฑเพื่อประเมินอาการไมพึงประสงควาเปนชนิดปองกันไดหรือปองกันไมได  
เกณฑเหลานีไ้ดแก  เกณฑของ Schumock และ Thornton เกณฑทีไ่ดจากการประยุกตเกณฑของ 
Schumock และ Thornton  และ French scale   พบวาการศกึษาสวนใหญนิยมใชเกณฑของ 
Schumock และ Thornton และการประยกุตเกณฑของ Schumock และ Thornton  ซ่ึงมีขอดีคือใช
งาย ไมยุงยากและไมเสียเวลา แตขอเสียคือไมละเอียด สําหรับ  French scale  แมวาจะมีความ
ละเอียดแตมีความยุงยากและใชเวลาในการประเมินมากกวา  รายละเอียดของเกณฑตางๆไดสรุปไว
ดังตอไปนี ้
 เกณฑของ Schumock and Thornton เปนเกณฑที่ไดมีการนํามาใชในการศึกษาตางๆ 
มากที่สุด การใชเกณฑนี้คือการตอบคําถาม 7 ขอ (ตารางที่ 9) หากมีคาํตอบวา “ใช” อยางนอย 1 ขอ 
ถือวาเปนอาการไมพึงประสงคชนิดที่ปองกันได (Schumock and Thronton 1992 : 538) 
 เกณฑท่ีไดจากการประยุกตเกณฑของ Schumock และ Thornton   Hartwig และคณะได
เสนอใหตดัขอ 5, 6, 7 ซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่องของ drug interaction, toxic serum drug concentration 
และ compliance ออกไป ซ่ึงการใชเกณฑนีค้ือการตอบคําถาม 4 ขอ (ตารางที่ 10) หากมีคําตอบวา 
“ใช” อยางนอย 1 ขอ ถือวาเปนอาการไมพึงประสงคชนิดที่สามารถปองกันได (Hartwig et al. 1992 
: 2229-32)   
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 นอกจากนี้ Kelly และคณะ ไดปรับปรุงเกณฑโดยเพิ่ม ขอ 8 Was there an error? เขาไป 
(ตารางที่ 11) เพื่อนําไปประเมิน adverse drug event    (Kelly 2001 : 1317-24; Kelly  2001 : 1325-
29; Kelly  2001 : 1406-12; Marcellino and Kelly 2001 : 1399-1405) 
 French scale ในประเทศฝรั่งเศส ไดมีการเสนอเกณฑโดย Imbs และคณะ เพื่อประเมิน
วาอาการไมพงึประสงคนั้นเปนชนิดปองกนัไดหรือไม โดยเปนเกณฑที่ใชโดยการใหคะแนน 
(ตารางที่ 12) ซ่ึงประกอบดวย (1) ขอมูลเกี่ยวกับยา ไดแก ความรูเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคของ
ยา (2) ขอมูลของผูปวย ไดแก ปจจัยเสี่ยง การจัดการเกี่ยวกับยา เชน การใหคําเตือน คําแนะนํา และ 
(3) ขอมูลของใบสั่งยา ไดแก เงื่อนไขในการสั่งใชยา ขอหาม และการจัดการอาการไมพึงประสงค  
คะแนนรวมทัง้หมดอยูในชวงของ -11 ถึง +18 ถาคะแนนเปนบวก แสดงวาอาการไมพึงประสงค
นั้นเปนชนิดปองกันไดแตหากคะแนนเปนลบแสดงวาอาการไมพึงประสงคนั้นเปนชนิดปองกัน
ไมได เกณฑนี้เปนเกณฑที่มีความละเอยีดคอนขางมากและใชเวลามากในการประเมิน (Olivier 
2002 : 1035-44) 
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ตารางที่ 9  Schumock and Thornton criteria 
 

    
 
 
 
ตารางที่ 10 การประยุกตเกณฑของ Schumock และ Thornton โดย Hartwig และคณะ 

 

Criteria for determine preventability of ADR 
Answering “yes” to one or more of the following implies that an ADR is preventable. 

1. Was the drug involved inappropriate for the patient’s clinical condition? 
2. Was the dose, route, or frequency of administration inappropriate for the patient’s 

age, weight or disease state? 
3. Was required therapeutic drug monitoring or other necessary laboratory tests not 

performed? 
4. Was there a history of allergy or previous reactions to the drug? 
5. Was a drug interaction involved in the ADR? 
6. Was a toxic serum drug concentration (or laboratory monitoring test) documented? 
7. Was poor compliance involved in the ADR? 

Preventability Assessment 
        1. Was the drug involved in the ADR appropriate for the patient’s clinical condition? 
        2. Were the dose, route, and frequency of administration appropriate for the patient’s age, 
weight, organ function and disease state? 
        3. If the reaction was due to drug allergy, was this allergy previously documented    

A.         In the admitting orders? 
B.         In the patient’s computer profile? 

        4. Were appropriate therapeutic drug monitoring or other laboratory tests performed 
which may have predicted this reaction? 
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ตารางที่ 11 การประยุกตเกณฑของ Schumock และ Thornton โดย Kelly และคณะ 

        

Criteria for determine preventability of ADR 
Answering “yes” to one or more of the following implies that an ADR is preventable. 

1. Was the drug involved inappropriate for the patient’s clinical condition? 
2. Was the dose, route, or frequency of administration inappropriate for the patient’s age, 

weight or disease state? 
3. Was required therapeutic drug monitoring or other necessary laboratory tests not 

performed? 
4. Was there a history of allergy or previous reactions to the drug? 
5. Was a drug interaction involved in the ADR? 
6. Was a toxic serum drug concentration (or laboratory monitoring test) documented? 
7. Was poor compliance involved in the ADR? 
8. Was there an error? 
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ตารางที่ 12 French scale โดย Imbs และคณะ 

Evaluation of preventability of an adverse drug reaction Score 
The druga 
Knowledge about the drug and its possible role  
 Hypothesis, still debated 
 A matter of worry, diffused by publications or work in progress 
 Causality established 

Communication about this knowledge 
 Reassuring about a lack of danger 
 Relatively worrying 
 Serious cause for concern about presence of danger 

 
 

+1 
+2 
+3 

 
0 

+2 
+3 

The patienta 
Clinical case: risk factors 
 No risk factors 
 Risk factors hardly detectable 
 Presence of risk factors, easy to detect 

Drug management 
 Respect of recommendation (s) or lack of precaution (s) has played any role in this case 
 Recommendation (s) not applies easily in this patient 
 Neglect of recommendation (s), easy to apply by the prescriber or the patient 

 
 

0 
+2 
+3 

 
0 

+2 
+3 

Prescriptionsa 
Condition of prescription 
 Prescription indispensable to the patient 
 Questionable prescription but acceptable 
 Needless or absolutely contra-indicated prescription (or inappropriate prescription) 

Management of the adverse reaction 
 Excellent, with prevention of the aggravation of the adverse reaction 
 Inadequate 
 Absent, with aggravation of the reaction 

 
 

-12 
-4 
+3 

 
0 

+2 
+3 

 
a  This evaluation considers only the knowledge and information available at the time of the 
adverse reaction, taking into account clinical data available for the patient at that time.   
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การศึกษาถึงอบุัติการณอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกนัไดและชนิดปองกันไมได และ
ปจจัยเก่ียวของ 

 การศึกษาในตางประเทศ ในป พ.ศ. 2537 Pearson และคณะ (Pearson et al. 1994 : 2268-
72)  ไดศึกษาปจจัยที่เกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดโดยการทบทวนรายงาน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาทั้งหมดยอนหลังเปนระยะเวลา 7 เดอืน  ทําการศึกษาในผูปวยใน
ของ Piedmont Hospital, Atlanta. ซ่ึงเปนโรงพยาบาลชุมชน ผูปวยสวนใหญอยูในชวงอายุ 20-64 ป  
โดยกําหนดนยิามของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของ Karch และ Lasagna แบงประเภทของ
อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดโดยใชเกณฑของ Schumock และ Thornton  ปจจัยที่
ทําการศึกษาไดแก อายุ เพศ โรคเอดส โรคมะเร็ง คาการทํางานของไต กลุมยา รูปแบบของอาการ
ไมพึงประสงค  ระดับความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกบัยา ความรุนแรง กลไกการเกิด
อาการไมพึงประสงค การเพิม่จํานวนวนัรักษาตวัในโรงพยาบาล อาการไมพึงประสงคทําใหเกดิการ
เขารักษาตัวในโรงพยาบาล และอาการไมพึงประสงคเกดิขึ้นจากการใชยาใหม  ผลการศึกษาพบ
รายงานอาการไมพึงประสงคทั้งหมด 203 รายงาน จากผูปวย 10,587 รายที่เขาพักรักษาตวัใน
โรงพยาบาล  ในจํานวนนี้พบวา 38 รายงาน (รอยละ19) เปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได   
ปจจัยที่เกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอาการไมพงึประสงคชนิดปองกันได คือ ความรุนแรง
ของอาการไมพึงประสงค (severity of ADRs) (p < 0.05) ซ่ึงในการศึกษานี้แบงออกเปน 3 ระดับคอื 
รุนแรงมาก (severe) รุนแรงปานกลาง (moderate) และรุนแรงนอย (mild)   ไมพบวาปจจยัอ่ืนมี
ความเกีย่วของอยางมีนัยสําคญัทางสถิติกับอาการไมพึงประสงคชนิดทีป่องกันได     ในการศึกษานี้
อาการไมพึงประสงคชนิดทีป่องกันไดเกิดเนื่องจาก 1. การไมไดรับการปรับขนาดยาในผูปวยมีการ
ทํางานของไตที่ผิดปกติ 2.  การไมไดรับการตรวจวดัระดับยาในเลือดในกรณีจําเปน 3. การไดรับยา
ในกลุม anticoagulants หรือ thrombolytics ในขณะที่ผูปวยมีปจจัยสงเสริมใหเกิดภาวะเลือดออก 4. 
การใชยาตานจุลชีพและยาในกลุม narcotics ในผูปวยทีม่ีประวัตแิพยา 
        ในป พ.ศ. 2542 Gholami และ Shalviri (Gholami and Shalviri 1999 : 236-40)  ไดศึกษาปจจัย
ที่อาจเกี่ยวของกับการปองกนั การทํานาย และความรนุแรงของการเกิดอาการไมพงึประสงค ใน
ผูปวยในของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของมหาวิทยาลัยในกรุงเตหราน ประเทศอหิราน ในผูปวย
ผูใหญ โดยทําการศึกษาแบบไปขางหนาเปนระยะเวลา 10 เดือน โดยใชนิยามอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาขององคการอนามัยโลก  ปจจัยที่ทําการศกึษาไดแก อาย ุ โรคไต โรคตับ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร จํานวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ตําแหนงทีเ่กิดอาการไมพึงประสงค  ระดบั
ความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยา และความรุนแรงของอาการไมพงึประสงค ผล
การศึกษาพบวาจากประชากรในการศึกษาทั้งหมด 370 ราย มีผูที่เกิดอาการไมพึงประสงค 62 ราย 
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คิดเปนรอยละ 16.8  แบงออกเปนอาการไมพึงประสงคที่เปนสาเหตุของการรักษาตวัในโรงพยาบาล
26 ราย (รอยละ 7) อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล 29 ราย (รอยละ 7.8)  
และเปนอาการไมพึงประสงคที่พบตั้งแตเขารักษาตัวในโรงพยาบาลแตไมใชสาเหตุของการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล 7 ราย (รอยละ 2) ในจํานวนนี้เปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 
58.8 เปนอาการไมพึงประสงคที่สามารถทํานายไดรอยละ 96.1 ปจจัยที่มีความเกี่ยวของอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดคือ อายุ จํานวนวันที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล และ ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค (แบงเปน 7 ระดับ) (p < 0.05)  ปจจัยทีม่ี
ความเกีย่วของอยางมีนัยสําคญัทางสถิติกับอาการไมพึงประสงคชนิดทีท่ํานายไดคือ ตําแหนงทีเ่กิด
อาการไมพึงประสงค (p < 0.05) และในแงของความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคพบวาระยะ 
เวลาในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค  ใน
การศึกษานีพ้บวาอาการไมพึงประสงคจากยาสามารถปองกันไดหาก 1. ปรับชวงเวลาการใหยาใหมี
ความเหมาะสมกับผูปวย 2. การเลือกยาและขนาดยามีความเหมาะสม 3. มีการตรวจวัดระดับยาใน
เลือด 4. มีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม  

 การศึกษาในประเทศไทย อัตราอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดใน
ผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอยูในชวงรอยละ 10.4 ถึง 68.4 (Pramote Tragulpiankit 1995; 
Bongkot Yaemphaka 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chanchira Choppradit 2000; Daranee 
Chiewchantanakit 2000; Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31) โดยในป พ.ศ. 2538 
ปราโมทย ตระกูลเพยีรกิจ (Pramote Tragulpiankit 1995) ทําศึกษาทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดีในหอ
ผูปวยอายุรกรรมชายและอายุรกรรมหญิง โดยการติดตามผูปวยแบบไปขางหนา ใชนิยามอาการไม
พึงประสงคขององคการอนามัยโลก ใชการประเมินอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัยโดย 
Naranjo’s ADR probability scale  การแบงเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดใชเกณฑของ 
Schumock และ Thornton  ผลการศึกษาพบอุบัติการณการเกดิอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
รอยละ 21.94 (113 รายในผูปวย 515 ราย) และพบอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
รอยละ 38.64 (199 อาการในผูปวย 515 ราย) โดยยาตานจุลชีพทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคมาก
ที่สุดรอยละ 39.35 อาการไมพึงประสงคสวนใหญเกิดกับระบบทางเดินอาหารซึ่งพบรอยละ 32.16 
อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ทั้งหมดเปนชนิดที่ปองกันไดรอยละ 20.60 (41 อาการจากอาการไม
พึงประสงคทั้งหมด 199 อาการ)  อยางไรก็ตามในการศกึษานี้ไมไดศกึษาในเรื่องของปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได 

ป พ.ศ. 2543 สายฝน อินทรใจเอื้อ (สายฝน อินทรใจเอือ้ 2543) ทําการศึกษาที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณในหอผูปวยอายุรศาสตร 2 และ 3 เปนการศึกษาแบบตดิตามไปขางหนา โดยทําการ
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เปรียบเทียบวธีิการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา 2 วิธีคือ วิธีติดตามคําส่ังเตือนภัย (alerting 
orders system) กับวิธีติดตามเชิงลึกในหอผูปวย (ความหมายเชนเดยีวกับการตรวจตราและติดตาม
การเกิด ADR ในโรงพยาบาลอยางพินิจพเิคราะห (intensive hospital monitoring) ดังในการศึกษา
นี้) ใชนยิามอาการไมพึงประสงคของ ASHP ใชการประเมินอาการไมพงึประสงคกับยาที่สงสัยโดย 
Naranjo’s ADR probability scale  การแบงเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดใชเกณฑของ 
Schumock และ Thornton จํานวนผูปวยในการศึกษามทีั้งส้ิน 433 ราย พบวาวิธีตดิตามคําส่ังเตือน
ภัยสามารถตรวจคนอุบัตกิารณการเกดิอาการไมพึงประสงคไดนอยกวาการติดตามแบบเชิงลึก วิธี
ติดตามคําส่ังเตือนภัยตรวจพบอาการไมพึงประสงค 44 อาการในผูปวย 35 ราย ในขณะทีว่ิธีติดตาม
เชิงลึกตรวจพบอาการไมพึงประสงค 76 อาการ ในผูปวย 51 ราย  ซ่ึงคิดเปนอุบัติการณรอยละ 8.1 
และ รอยละ 11.8 ตามลําดับ   นอกจากนี้จากผลการตดิตามเชิงลึกยงัสามารถบงชี้ถึงอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาชนดิปองกันได 23 อาการ  คิดเปนรอยละ 30.3 (23 อาการจาก 76 อาการ)  
โดยพบวา อาการไมพึงประสงคเปนชนดิปองกันไดเนือ่งจาก 1. มกีารใชยาโดยไมเหมาะสมกับ
ภาวะของผูปวย 2. ขนาดยา วิธีการใชยา ความถี่ของการใชยา ไมเหมาะสมกับอายุ น้ําหนกั หรือ
ภาวะโรคของผูปวย 3. ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลือดในยาที่จําเปนตองติดตามหรือไม
ไดรับตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน 4. อาการไมพงึประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวเนื่องจากการ
เกิดปฏิกิริยาระหวางยา  แตไมไดทําการศึกษาในเรื่องของปจจัยที่มคีวามเกีย่วของกับอาการไมพงึ
ประสงคชนิดปองกันได 

ป พ.ศ. 2543 บงกต แยมผกา (Bongkot Yaemphaka 2000) ทําการศึกษาโปรแกรมการคัด
กรองใบสั่งยาโดยเภสัชกร ในการสืบคนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาโดยชวงที่1 ทําการศึกษา
แบบไปขางหนา โดยทําการตรวจหาคําส่ังหยุดยา ลดขนาดยา คําส่ังใชยาตานพิษ หากพบคําส่ัง
เหลานั้น ก็จะดําเนินการตรวจสอบวาเปนอาการไมพึงประสงคหรือไม แตหากไมพบคําส่ังเหลานั้น
ก็จะดําเนนิการสืบคนดวยวธีิอ่ืน เชน สัมภาษณผูปวย ตรวจสอบจากเวชระเบยีนผูปวย ปรึกษากบั
แพทยและพยาบาล เพื่อสืบคนอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (วิธีการนี้ใกลเคียงกับการตรวจ
ตราและติดตามการเกิด ADR ในโรงพยาบาลอยางพินิจพิเคราะห (intensive hospital monitoring) 
ดังในการศึกษานี้) สวนชวงที่ 2 ดําเนนิการเฉพาะการตรวจสอบคําส่ังหยุดยา ลดขนาดยา คําส่ังใชยา
ตานพิษ หากไมพบก็จะขามผูปวยรายนัน้ไป แตหากพบจะดําเนินการตรวจสอบวาเปนอาการไมพึง
ประสงคหรือไม ผลการศึกษาพบวาอุบัตกิารณของอาการไมพึงประสงคทั้งหมดโดยวิธีการในชวงที ่
1 คิดเปนรอยละ 14.5 และชวงที่ 2 คดิเปนรอยละ 9 โดยพบอาการไมพึงประสงคชนิดที่ปองกันได 
เฉพาะในชวงที่ 1 รอยละ 17.4 ซ่ึงพบวาอาการไมพึงประสงคเปนชนดิปองกันไดสวนใหญเนื่องจาก
ไมมีการติดตามระดับยาในเลือดหรือไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน  
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ป พ.ศ. 2543 จันทรจิรา ชอบประดิถ (Chanchira Choppradit 2000)   ทําการศึกษาเรื่อง
คาใชจายที่เกิดจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา โดยศึกษาแบบติดตามไปขางหนา  ใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยอาศยัระบบการรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคโดยสมคัรใจ 
(spontaneous reporting system) ทําการเกบ็ขอมูลเปนระยะเวลานาน 12 เดือน ใชนิยามอาการไมพงึ
ประสงคขององคการอนามัยโลก ใชการประเมินอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัยโดย Naranjo’s 
ADR probability scale  การแบงเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดใชเกณฑของ Schumock 
และ Thornton พบวามีรายงานอาการไมพึงประสงคทั้งส้ิน 320 รายงานจากจํานวนผูปวยทั้งหมด 
484,232 รายตอป คิดเปนอุบัติการณรอยละ 0.07 ของผูปวยทั้งหมด   ซ่ึงพบวาเปนอุบัติการณที่
คอนขางต่ําคาดวาเปนผลมาจากการศึกษานี้เปนการตดิตามในระบบ  spontaneous reporting system  
พบอัตราการเกิดอาการไมพงึประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 17.5 โดยเปนอาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันไดเนื่องจาก 1. การใชยานั้นไมเหมาะสมกับภาวะทางคลินกิของผูปวย 2. ผูปวยไดรับยา
ที่มีประวัตแิพยาหรือเคยเกิดอาการนี้มากอน ระบบที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยามากที่สุด
คือระบบผิวหนัง จํานวนวันที่ผูปวยพักรักษาตวัในโรงพยาบาลในกลุมผูปวยที่เกิดอาการไมพึง
ประสงคทั้งหมดพบวาเพิ่มขึน้ 3.9 วัน และในกลุมผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ชนิดที่ปองกันไดพบวาเพิ่มขึน้ 5.9 วัน และจํานวนวนัที่ผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาเฉลี่ยเทากับ 4.2 วัน  

ป พ.ศ. 2543 ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ (Daranee Chiewchantanakit 2000) ทําการศึกษาที่
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชิน ี โดยทําการศึกษาแบบตดิตามไปขางหนาอยางใกลชิดใน
ผูปวยเดก็ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ทําการเก็บขอมูลเปนระยะเวลานาน 8 เดือน ใชนยิาม
อาการไมพึงประสงคขององคการอนามัยโลก ใชการประเมินอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย
โดย Naranjo’s ADR probability scale และ RUCAM การแบงเปนอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไดใชเกณฑของ Schumock และ Thornton ผลการศึกษาในผูปวยทั้งหมด 2,023 ราย พบ
อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 22.6 (457/2023) อัตราการเกิดรอยละ 
34.4 (695/2023)  และ พบอัตราของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได รอยละ 68.35 
(475/695)  พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ ไดแก อายุ ระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และ จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ 
อยางไรก็ตามไมมีการศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได 

และในป พ.ศ.2545 เฉลิมศรี และคณะ (Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) 
ทําการศึกษาทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดี เปนการศึกษาแบบสังเกตการณไปขางหนา วัตถุประสงค
การศึกษามี 2 ขอ คือเพื่อคนหาลักษณะของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและอาการไมพงึ
ประสงคจากการใชยาชนดิปองกันได และเพื่อจําแนกลักษณะของผูปวยกลุมเสี่ยงตอการเกิดอาการ
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ไมพึงประสงคจากการใชยา ใชนยิามอาการไมพึงประสงคของ ASHP ใชการประเมนิอาการไมพึง
ประสงคกับยาที่สงสัยโดย RUCAM การแบงเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดใชเกณฑของ 
Schumock และ Thornton ทําการติดตามผูปวยทั้งหมด 928 ราย พบอาการไมพึงประสงค 165 
อาการ คิดเปนอุบัติการณรอยละ 13.0 อัตราการเกิดอาการรอยละ 17.8 และ พบอัตราของอาการไม
พึงประสงคจากการใชยาชนดิปองกันได รอยละ 23.0 (อาการไมพงึประสงคชนิดปองกันได 38 
อาการ จากอาการไมพึงประสงคทั้งหมด 165 อาการ) พบวายาตานจุลชีพเปนกลุมยาที่มีรายงานของ
อาการไมพึงประสงคและอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมากที่สุด  ระบบอวยัวะที่พบการเกดิ
อาการไมพึงประสงคและอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมากที่สุดคือ ระบบทางเดินปสสาวะ 
ซ่ึงเทากับระบบการแข็งตัวของเลือด (รอยละ 21) และ ระบบเมแทบอลิซึมและโภชนาการ (รอยละ 
16.4) และไดทําการศึกษาในเรื่องของปจจัยที่มีความเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนั
ได พบวาอาย ุ ระยะเวลาอยูโรงพยาบาล โรคมะเร็ง โรคตับ การดื่มสุรา และการมีประวัตแิพยา มี
ความเกีย่วของกับอาการไมพงึประสงคชนิดปองกันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และยัง
พบวาอาการไมพึงประสงคเปนชนิดปองกนัไดเนื่องจาก 1. ไมมีการติดตามระดับยาในเลือดหรือไม
มีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน (รอยละ 27.6) 2. การบริหารยาที่ไมเหมาะสม (รอยละ 25.9) 
3. การเกิดปฏกิิริยาระหวางยา (รอยละ 22.4) 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษา 
 รูปแบบการศกึษา การศึกษานี้เปนการศึกษาโดยการเฝาสังเกตแบบติดตามไปขางหนา 
(prospective observational study) ทําการตรวจตราและติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงคใน
โรงพยาบาลอยางพินจิพิเคราะห (intensive hospital monitoring of ADR)  
 สถานที่ศึกษา  หอผูปวยอายรุกรรมชายและอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  
 
ประชากร 
 การคํานวณขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรดังนี ้(สังวาล รักษเผา 2539 : 469) 
    n = Z2

1-α/2  π (1-π) 
                                                                   e 2 
  n = ขนาดตัวอยาง 
 π = คาสัดสวนของประชากรที่คาดวาจะพบอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได จากการ
ทบทวนงานวจิัยที่เกี่ยวของของ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และคณะ (Chalermsri Pummangura et al. 2003 
: 25-31) พบวาไดรายงานอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได ไวเทากับ
รอยละ 4.09    ดังนั้นในที่นี้ กําหนดคา π เทากับ 0.0409 
 e = คาที่ผูวิจัยยอมใหคาสถติิหรือคาสัดสวนที่ประมาณไดจากตัวอยางการวิจยั คลาดเคลื่อน
ไปจากคาสัดสวนจริงในประชากร (π ) ไดมากที่สุด ในการศึกษานี้กําหนดคาความคลาดเคลื่อน
เปนคาสัมบูรณ โดยใหมีความผิดพลาดไดรอยละ 2   ดังนั้นคา e จึงมีคา = 0.02 
 Z1 - α / 2   = คา Z หรือ standard normal deviate เมื่อมีระดบัความเชื่อมั่นในการทํานายคา
สัดสวนประชากร (π ) จากคาสถิติ เทากับ (100-α) %  ในที่นี้กําหนดคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 
95% ซ่ึง Z1 - α / 2   จะมีคาเทากบั 1.96 
  n =  (1.96)2 x 0.0409 x 0.9591 
    (0.02) 2 

    = 376.74 คน 
        ดังนั้น จึงประมาณขนาดตัวอยางเพื่อความเหมาะสมจํานวนอยางนอย 400 คน 
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 เกณฑการคัดตัวอยางเขารวมการวิจัย  
  Inclusion criteria ผูปวยใหมทุกคนที่เขารับการรักษาตัวในหอผูปวยอายุรกรรม
ชาย และ หอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ไดรับยาอยางนอย 1 ชนิด  
  Exclusion criteria ผูปวยทีย่ายมาจากหอผูปวยอ่ืน  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นตอนการศกึษาทั้งหมดแสดงในภาพที่ 3  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การเก็บขอมูล เมื่อผูปวยเขารับการรักษาตวัในหอผูปวยและไดรับยาอยางนอย 1 ชนิด ทํา
การบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวยในแบบบันทึกขอมูลผูปวย (patient profile) ดังแสดงในภาคผนวก 
ข โดยแหลงทีม่าของขอมูลประกอบดวย เวชระเบยีน ใบสงตัว และการสัมภาษณผูปวย จากนั้นทาํ
การตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และขอมูลการใชยาในโรงพยาบาล ใน
แบบบันทึกขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ (ภาคผนวก ค) และ แบบบันทึกการใชยา (ภาคผนวก 
ง) ตามลําดับ 
 การตรวจตราและติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงค ดําเนนิการทุกวันโดยการติดตาม
คําส่ังใชยาและบันทึกการใหการรักษาของแพทย  ใบปรึกษาโรคระหวางแพทย  รายการยาที่ผูปวย
ไดรับ  บันทึกการใหยาและการพยาบาล  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การสอบถามจากพยาบาล
ที่ดูแลผูปวยและการสัมภาษณผูปวยโดยตรง   การติดตามผูปวยส้ินสุดเมื่อผูปวยกลับบาน ยายไปยัง
หอผูปวยอ่ืน หรือเสียชีวิต   ยกเวนผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาแลวจึงยายไปยังหอ
ผูปวยอื่น กรณนีี้จะทําการติดตามผูปวยจนกวาจะกลับบาน 
 การประเมินความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย เมื่อพบอาการไมพึง
ประสงคทุกครั้งจะทําการประเมินความสมัพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัยโดยใช 
Naranjo's ADR probability scale (ภาคผนวก จ) หากผลการประเมินอยูในระดับ อาจจะใช 
(possible) นาจะใช (probable) หรือ ใชแนนอน (definite) จะถือวาอาการที่เกิดขึ้นเปนอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา หากผลการประเมินอยูในระดับ สงสัย (doubtful) ถือวาไมใชอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา    
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 การบันทึกขอมูลอาการไมพงึประสงค บันทึกขอมูลรายละเอียดของอาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้น ในแบบบันทึกขอมูลอาการไมพึงประสงค (adverse drug reaction record form) ดังแสดงใน
ภาคผนวก จ   ซ่ึงหัวขอที่บันทึกประกอบดวย  
  - วันทีเ่ร่ิมเกิดอาการไมพึงประสงค 
  - ลักษณะอาการไมพึงประสงค 
  - อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตขุองการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
เกิดขึ้นขณะรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  - ประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิด Type A หรือ Type B  ตาม
การแบงประเภทของ Rawlins และ Thompson (Rawlins and Thomas 1998 : 40) 
  - ช่ือยาที่สงสัย ระบุกลุมยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ (คณะกรรมการแหงชาติดาน
ยา 2542) ดังภาคผนวก ฉ 
  - ระบบอวยัวะของรางกายที่เกิดอาการไมพงึประสงค (system organ class) ตาม 
WHO Adverse Reaction Terminology ซ่ึงแบงออกเปน 32 กลุม (สํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 2543 : 103-108)  
  - กลไกการเกดิอาการไมพึงประสงค โดยใชกลไกที่อธิบายโดย Rawlins และ 
Thompson (Rawlins and Thomas 1998:40-64) 
  - ประเมินอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดหรือไม อาศัยเกณฑการประเมิน
ของ Schumock  และ  Thornton (Schumock and Thronton 1992 : 538)   
  - ระดับความรุนแรง   โดยใช ADR severity assessment scale ซ่ึงแยกระดับความ
รุนแรงเปน 7 ระดับ (Hartwig et al. 1992 : 2229-32) โดยในการแยกระดับที่ 3 จากระดับที่ 4 ไดจาก
การนําระยะเวลาที่ผูปวยเขาพักรักษาตวัในโรงพยาบาลเปรียบเทียบกบัจํานวนวนัทีผู่ปวยเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลตามจํานวนวันทีก่ําหนดใน Diagnosis Related Groups, DRG (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานประกันสุขภาพ 2544) 
  - การแกไขอาการไมพึงประสงค 
  - ผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงค 
  - การแทรกแซงการรักษา (intervention) 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการตรวจหาและประเมนิอาการไมพึงประสงคจากยา

ผูปวยเขารับการรักษาตัวในหอผูปวยอายุรกรรมชาย และ 
หอผูปวยอายุรกรรมหญิง ที่ไดรับยาอยางนอย 1 ชนิด 

        ตรวจหาอาการไมพึงประสงคทุกวัน โดย 
 ดูคําสั่งใชยาของแพทย  
 ดูบันทึกการรักษาของแพทย   
 ดูรายการยาที่ผูปวยไดรับ 
 ดูบันทึกการใหการพยาบาล 
 ดูผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 สอบถามจากพยาบาลที่ดูแลผูปวย 
 สัมภาษณผูปวย  

บันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย, ขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ประเมินอาการไมพึงประสงค 
จากการใชยาชนิดปองกันได 

ตามเกณฑของ Schumock  และ Thronton 

อาจจะใช (possible) 
นาจะใช (probable) 
ใชแนนอน (definite) 

สงสัย (doubtful) 

ประเมินความรุนแรง 
ของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

ตามเกณฑของ Hartwig และคณะ 

ไมใชอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

ติดตามอาการไมพึงประสงคอื่นในขั้นตอน 
  ตอไปจนกวาจะสิ้นสุดการติดตาม 

เปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

บันทึกขอมูลทั้งหมดลงในแบบบันทึก ไมพบอาการไมพึงประสงค 

ติดตามอาการไมพึงประสงคอื่น
ในขั้นตอน  ตอไป จนกวาจะ
สิ้นสุดการติดตาม ประเมิน  probability score โดยใช Naranjo’s ADR probability scale  

พบอาการไมพึงประสงค 
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การวิเคราะหขอมูล 
        ใชโปรแกรม SPSS version 11 ในการวิเคราะหขอมูลโดยกําหนดระดับนยัสําคัญที่ p < 0.05  
โดยทําการวิเคราะหขอมูลในหัวขอตอไปนี ้
 ขอมูลท่ัวไปของผูปวย  ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ขอมูลในกลุมนี้ไดแก อายุ 
เพศ โรคประจําตัว โรคหรืออาการที่เปนสาเหตุหลักของความเจ็บปวยของผูปวยจําแนกตาม บัญชี
จําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10) (สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและ
แผนสาธารณสุข 2541) ประวัตกิารแพยา จํานวนรายการยาทั้งหมดทีผู่ปวยไดรับ และจํานวนวนัที่
เขารักษาตัวในโรงพยาบาล   
 ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา วิเคราะหขอมูลตอไปนี้โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
  1. อุบัติการณและอัตราของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
  2. ลักษณะของอาการไมพึงประสงค ไดแก 
   - ประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
   - กลไกของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
   - กลุมยาที่สงสัย 
   - ระบบอวยัวะที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
   - ระดับความรุนแรงของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา  
   - ผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยา วิเคราะหปจจยัที่เกีย่วของกบัอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาระหวางกลุมทีเ่กิดอาการไมพึงประสงคและกลุมที่ไมเกดิอาการไมพึง
ประสงค โดยใช  Exact tests (2-sided) ปจจัยที่ศึกษาประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาที่ผูปวยรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ สภาวะการทํางานของตับ และสภาวะการทํางาน
ไต 
 ขอมูลอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได วิเคราะหขอมูลตอไปนี้โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
  1. อุบัติการณและอัตราของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได  
  2. ลักษณะของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได ไดแก 
   - ประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
   - กลไกของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
   - ประวัตกิารแพยา 
   - ระบบอวยัวะที่เกิดอาการไมพงึประสงคจากการใชยา 
   - ผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
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 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได เปรียบเทียบปจจัยที่เกี่ยวของกับ
อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได โดยใช Exact tests (2-sided) ปจจัยที่ศกึษาไดแก เพศ อายุ 
ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตวัในโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ สภาวะการทํางานของตับ 
สภาวะการทํางานของไต กลุมยาที่สงสัย ระบบอวัยวะท่ีเกดิอาการไมพึงประสงค ระดับความ
รุนแรงของอาการไมพึงประสงค และโรคหรืออาการที่เปนสาเหตุหลักของการเขารักษาใน
โรงพยาบาล 
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นิยามศัพท 
 อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction, ADR) ในการดําเนินงานวิจยั
เร่ืองนี้ไดกําหนดนยิามของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตามนยิามขององคการอนามัยโลก ซ่ึง
หมายถึง ปฏิกริิยาที่เกิดขึน้โดยมิไดตั้งใจ และเปนอนัตรายตอมนุษย เกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดปกติ 
เพื่อการปองกนั วนิิจฉัยบรรเทา หรือบําบัดรักษาโรค หรือเพื่อเปลีย่นแปลงแกไขการทํางานของ
อวัยวะในรางกายมนษุย แตไมรวมถึงการใชยาในขนาดสูงจากอุบัติเหตุหรือโดยจงใจ หรือจากการ
ใชยาในทางทีผิ่ด (Uppsala Monitoring Center 2005)    ในการศึกษานี้จะถือวาเปนอาการไมพึง
ประสงคจากยาเมื่อผลการประเมิน Naranjo’s ADR probability scale อยูในระดับ possible, 
probable และ definite  
 อาการไมพึงประสงคชนดิปองกันได (preventable ADR) หมายถึงอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาที่สอดคลองกับเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (ใชเกณฑของ Schumock และ Thronton 
(Schumock and Thronton 1992 : 538) เปนตนแบบ) 
                       1. การใชยานัน้ไมเหมาะสมกับภาวะทางคลินิกของผูปวย  
                       2. ขนาดยา (dose) วิธีการใหยา (route) ความถี่ (frequency) ของการบริหารยา ไม 
เหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก หรือภาวะโรคของผูปวย   ซ่ึงรวมถึงความไมเหมาะสมของการบริหารยา
เทียบกับเกณฑมาตรฐานทีย่อมรับได เชน การไมปรับเปลี่ยนเสนเลอืดเมื่อมีการบริหารยาทางหลอด
เลือดเกินกวา 72 ช่ัวโมง (Joanna Briggs Institute 1998) การไมไดรับยากอนการรักษาจริง (pre-
medication) เมื่อผูปวยมีความจําเปนตองใช เปนตน     

        3. ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลือดในยาที่จําเปนตองตดิตามหรือไมมีการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน  

        4. ผูปวยไดรับยาที่มีประวัตแิพยาหรือเคยเกดิอาการนี้มากอน 
        5. อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวเนื่องจากการเกดิปฏิกริิยาระหวางยา  
        (drug interaction)  
        6. ผูปวยมีระดับยาที่บงถึงความเปนพษิหรือมีผลตรวจติดตามทางหองปฏิบัติการที่บง

ถึงความเปนพษิจากยาระบุไว  
        7. อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวเนื่องจากความไมรวมมือในการใชยาของ

ผูปวย 
 อาการไมพึงประสงคชนดิปองกันไมได (non-preventable ADR) หมายถึง อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาที่ไมสอดคลองกับเกณฑขอใดขอหนึ่งของ Schumock และ Thronton 
(Schumock and Thronton 1992 : 538)  
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 อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงค (รอยละ) หมายถงึ จํานวนผูปวยที่เกดิอาการไมพึง
ประสงคในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งคิดเปนรอยละเทียบกับจํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา     
(ปรับปรุงจาก สังวาล รักษเผา 2539 : 190)   

                             จํานวนผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  x 100      
                                              จํานวนผูปวยทั้งหมดทีไ่ดรับยา  
 
 อัตราการเกิดอาการไมพงึประสงค (รอยละ) หมายถึง จํานวนอาการไมพงึประสงคที่เกิดขึ้น
คิดเปนรอยละเทียบกับจํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา (ปรับปรุงจาก สังวาล รักษเผา 2539 : 190) 
 

    จํานวนอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น x 100 
                                            จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา 
 
 อุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได (รอยละ)  หมายถึง จํานวนผูปวยที่
เกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งคดิเปนรอยละเทยีบกับจํานวน
ผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา (ปรับปรุงจาก สังวาล รักษเผา 2539 : 190)  

จํานวนผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  x 100      
                                              จํานวนผูปวยทั้งหมดทีไ่ดรับยา 
  
 อัตราอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได (รอยละ) หมายถึงจํานวนอาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันไดคิดเปนรอยละเทียบกับจํานวนอาการไมพงึประสงคทั้งหมด (ปรับปรุงจาก สังวาล 
รักษเผา 2539 : 190)  
                                             จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได  x 100 
                                                   จํานวนอาการไมพึงประสงคทั้งหมด  
 
 Type A (augmented) ADR หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากยาที่เปนผลจากฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของยานั้นๆ เมื่อใหยาในขนาดปกต ิ
 Type B (bizarre) ADR หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากยาทีไ่มสามารถอธิบายไดจาก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานัน้ๆ เมื่อใหยาในขนาดปกติซ่ึง Type B นี้อาจเกีย่วของกับปฏิกิริยา
ภูมิคุมกันหรือไมก็ได  
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 Idiosyncrasy หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้น เปนลักษณะปจเจกบุคล ไม
สามารถอธิบายสาเหตุของการตอบสนองที่ผิดปกติของรางกายตอยาได อาการที่เกดิขึ้นไมสัมพันธ
กับขนาดยา และไมสัมพันธกับปฏิกิริยาภมูิแพ   แตพบวามักมีสวนเกี่ยวของกับพันธกุรรม  
 Hypersensitivity หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมีกลไกการเกิดที่ไม
สามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา แตอธิบายไดจากปฏิกิริยาภูมแิพของผูปวยตอยา
นั้น 
 Intolerance หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมีกลไกการเกิดอาการที่เปนผล
ทางเภสัชวิทยาของยาที่เกิดขึน้เมื่อใชยาในขนาดต่ํากวาปกติ ซ่ึงสงผลใหการใชยาในขนาดปกติ
เกิดผลทางเภสชัวิทยาที่มากเกินไป   
 Drug interaction หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้นมีกลไกการเกดิอาการที่
เกิดจากการตอบสนองทางเภสัชวิทยาที่ผิดปกติไปซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของยาเพียงชนิดเดยีว แตจะเกิดขึ้นโดยยา 2 ชนิดหรือมากกวา  
 Pharmacology หมายถึง อาการไมพึงประสงคจากการใชยานัน้มีกลไกการเกดิอาการจาก
ผลทางเภสัชวทิยาที่ทราบและมีอยูอยางถาวรของยา มีความสัมพันธกบัขนาดยา รวมไปถึงอาการ
ขางเคียงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
 การตรวจตราและติดตามการเกิด ADR ในโรงพยาบาลอยางพินิจพิเคราะห (intensive 
hospital monitoring of ADR) หมายถึง การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาอยางพินจิ
พิเคราะหในโรงพยาบาล โดยทําการติดตามผลที่อาจเกิดขึน้กับผูปวยจากยาทีผู่ปวยไดรับในหอ
ผูปวยใดหอผูปวยหนึ่ง หรือผูปวยกลุมใดกลุมหนึ่ง (ปราโมทย ตระกลูเพียรกิจ 2543 : 187-88) 
 กลุมวินิจฉัยโรครวม  (Diagnosis Related Groups, DRG) หมายถึง การจัดกลุมผูปวยที่ใช
ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลและมีความสัมพันธใกลเคยีงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยมีการระบุ
จํานวนวนัที่ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลในแตละโรค (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. สํานักงานประกันคุณภาพ 2544 : ซ)           
 ผูปวยท่ีมีสภาวะการทํางานของตบับกพรอง หมายถึง ผูปวยที่มกีารตรวจพบวามีการ
เพิ่มขึ้นของคาการทํางานของตับ (liver function test) ไดแก transaminase หรือ alkaline 
phosphatase หรือ billirubin สูงเกิน 2 เทาจากคาสูงสุดของคาปกติ (Benichou 1992 :10) (คาปกติใน
ที่นี้ไดแก AST (SGOT) = 15-37 U/L, ALT (SGPT) = 30-65 U/L, ALP = 50-136 U/L, total 
billirubin = 0-1 mg/dL, direct billirubin = 0-0.3 mg/dL) 
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 ผูปวยท่ีมีสภาวะการทํางานของไตบกพรอง หมายถึง ผูปวยที่ตรวจพบวามีการทํางานของ
ไตโดยอาศยัคา estimated creatinine clearance (CrCl)  ที่คํานวณโดยวิธีของ Cockroft และ Gault 
(Cockroft and Gault 1976 : 31-34) ลดลงนอยกวาหรือเทากับ 50 mL/min (Benichou 1992 :74) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

                ผลการศึกษาพบวาในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546  มีผูปวยเขา
รักษาพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมชายและหอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเจาพระยายม
ราช  ทั้งหมด 1,915 ราย ในจํานวนนี้ มีผูปวยที่ไมเขาเกณฑการศกึษา 507 ราย ซ่ึงเปนผูปวยทีย่ายมา
จากหอผูปวยอ่ืนจํานวน 129 ราย เปนผูปวยที่ไมไดรับยาจํานวน 147 ราย และเปนผูปวยทีไ่ม
สามารถติดตามขอมูลไดจํานวน 231 ราย   ดังนั้นจาํนวนผูปวยทัง้หมดที่เขาเกณฑการศกึษาคือ 
1,408 ราย  การนําเสนอผลการศึกษาแบงออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้  

 สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูปวย 

 สวนที่  2  ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

 สวนที่  3  ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงค 

 สวนที่  4  ขอมูลอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได 

 สวนที่  5  ปจจัยที่มีความเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได 

สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูปวย 
        ขอมูลพื้นฐานของผูปวยพบวา  จากจํานวนผูปวยทั้งหมด 1,408 ราย เปนเพศชาย 659 ราย 
(รอยละ 46.8) เปนเพศหญิง 749 ราย (รอยละ 53.2)  อายุเฉล่ียของประชากรทั้งหมดที่ศึกษาคือ 54.5 
± 19.9 ป (15- 96 ป)  อายุเฉล่ียของผูปวยชายเทากับ 52.8 ± 19.8 ป  และอายุเฉล่ียของผูปวยหญงิ
เทากับ 56.0 ± 19.9 ป  จากการกระจายของผูปวยจําแนกตามชวงอายุดังแสดงในตารางที่ 13 พบวา 
ผูปวยประมาณครึ่งหนึ่งเปนผูปวยสูงอาย ุ (อายุมากกวา 60 ป) ซ่ึงพบถึงรอยละ 46.6 ของผูปวย
ทั้งหมด   

  โรคประจําตัว ผูปวยที่ศึกษาพบวารอยละ 61.7 มีโรคประจําตัว โดยโรคประจําตวัที่พบ
มากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 9.7) รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูงรวมกบั
โรคเบาหวาน (รอยละ 6.4) และโรคเบาหวาน (รอยละ 5.8) ตามลําดับ (ตารางที่ 14)  
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ตารางที่ 13 จํานวนผูปวยจําแนกตามอาย ุ

จํานวนผูปวย 
อายุ (ป) 

ชาย หญิง รวม รอยละ 
< 16 12 3 15 1.1 

16-30 95 110 205 14.6 
31-45 135 108 243 17.3 
46-60 151 138 289 20.5 
> 60 266 390 656 46.6 
รวม 659 749 1408 100.0 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53 

 

ตารางที่ 14 จํานวนผูปวยจําแนกตามโรคประจําตวั 

จํานวนผูปวย โรคประจําตัวของผูปวย 
ชาย หญิง รวม รอยละ 

มีโรคประจําตัว     
โรคความดันโลหิตสูง 48   89   137  9.7 
โรคความดันโลหิตสูง+เบาหวาน  25   65   90  6.4 
โรคเบาหวาน  25   57   82   5.8 
โรคเอดส  40   21   61   4.3 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  46   3   49  3.5 
โรคหอบ  13   27   40  2.8 
โรคหัวใจขาดเลือด  16   17   33  2.3 
โรคตับ   21   9   30  2.1 
โรคแผลในกระเพาะอาหาร  17   13   30  2.1 
โรคไต   11   17   28  2.0 
โรคความดันโลหิตสูง+โรคหัวใจขาดเลือด  10   16   26  1.8 
โรคมะเร็ง  10  12  22 1.6 
โรคความดันโลหิตสูง+โรคหลอดเลือดในสมอง  8  7  15 1.1 
โรคไทรอยด  3   11   14  1.0 
โรคความดันโลหิตสูง+เบาหวาน+โรคไต  2  11  13 0.9 
โรคหลอดเลือดในสมอง  6  6  12 0.9 
โรคธาลัสซีเมีย  5  6  11 0.8 
โรคลมชัก  6  5  11 0.8 
โรค SLE (Systemic lupus erythematosus)  0  10  10 0.7 
โรคโลหิตจาง  0  10  10 0.7 
โรคเบาหวาน+โรคไต  3  6  9 0.6 
โรคความดันโลหิตสูง+เบาหวาน+โรคหัวใจขาดเลือด  3  6  9 0.6 
โรคไขมันในเลือดสูง  5  2  7 0.5 
โรคอื่นๆ *  44  166  210 14.9 

ไมมีโรคประจําตัว  279  260   539  38.3 
รวม    659   749   1408   100.0 

* โรคอื่นๆ ประกอบดวย โรครูมาตอยด โรคพารกินสัน โรคจิตเภท โรคโลหิตจาง โรคภูมิแพ และโรคตางๆ ที่เปนรวมกันมากกวา   
1 โรค 
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 ประวัติการแพยา  ผูปวยจํานวน 58 ราย (รอยละ 4.1) มีประวัตแิพยา (ตารางที่ 15) โดยยา
ที่ผูปวยใหประวัตแิพ 3 อันดับแรกไดแก ยาในกลุม  penicillin จํานวน 21 ราย ยากลุม sulfa จํานวน 
16 ราย และยากลุม NSAIDs จํานวน 6 ราย 

 

ตารางที่ 15 จํานวนผูปวยจําแนกตามประวตัิการแพยา 

จํานวนผูปวย ประวัติการแพยา 
ชาย หญิง รวม รอยละ 

ไมมีประวัตแิพยา  634  716  1350  95.9 
มีประวัตแิพยา  25  33  58 4.1 

รวม  659  749  1408 100.0 
 
 โรคหรืออาการที่เปนสาเหตุหลักของการเขารักษาในโรงพยาบาล สาเหตุหลักของการเขา
รักษาในโรงพยาบาลของผูปวยจาํแนกตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10) (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2541)   โดย 3 ลําดับแรกคือ โรค
ระบบไหลเวียนโลหิต (รอยละ 16.5) กลุมโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (รอยละ 15.6) และโรค
ระบบยอยอาหารซึ่งเทากันกบัโรคระบบหายใจ (รอยละ 14.6) (ตารางที่ 16) โดยพบวาในโรคระบบ
ไหลเวยีนโลหติ โรคที่พบมากที่สุดคือ อุบัติเหตุของหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident, 
stroke) จํานวน 36 ราย รองลงมาเปนหัวใจลมเหลว (heart failure) จํานวน 29 ราย และโรคความดนั
โลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา (essential hypertension) จํานวน 28 ราย ตามลําดับ 

        นอกจากนี้ยังพบอาการไมพึงประสงคที่เปนสาเหตขุองการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวน 
120 อาการ ในผูปวย 106 คน คิดเปนอบุัติการณ รอยละ 7.5 (106/1408) และอัตรารอยละ 8.5 
(120/1408) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55 

 

ตารางที่ 16 จํานวนผูปวยจําแนกตามโรคหรืออาการที่เปนสาเหตุหลักของการเขารักษาใน    
   โรงพยาบาล 

จํานวนผูปวย โรคหรืออาการที่เปนสาเหตหุลัก 
ของการเขารักษาในโรงพยาบาล ชาย หญิง รวม รอยละ 

โรคระบบไหลเวียนโลหิต  92  141  233 16.5 
กลุมโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด  114  106  220 15.6 
โรคระบบยอยอาหาร  111  95  206 14.6 
โรคระบบหายใจ  118  87  205 14.6 
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจาก
การตรวจทางคลินิกและตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน ไข ชัก ช็อก น้ําตาลใน
เลือดสูงหรือต่ํา เปนตน 

 62  71  133 9.4 

การบาดเจ็บ การเปนพิษและผลติดตามจากเหตุ
ภายนอก  46  49  95 6.7 

โรคตอมไรทอ โภชนาการและเมแทบอลซึิม  23  55  78 5.5 
โรคของระบบสืบพันธุและปสสาวะ  22  53  75 5.3 
โรคเลือด อวัยวะที่สรางเลือดและความผิดปกติ
ที่เกี่ยวกับภูมิคุมกันบางชนดิ  14  33  47 3.3 

โรคระบบประสาท  21  16  37 2.6 
โรคเนื้องอก  17  14  31 2.2 
โรคอื่นๆ*  19  29  48 3.4 

รวม  659  749  1408 100.0 
*โรคอ่ืนๆ ประกอบดวย โรคตา โรคหู โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โรคระบบกลามเนือ้
โครงรางและเนื้อเยื่อเกี่ยวพนั ความผิดปกติความพิการแตกําเนิด 
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 จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ จํานวนรายการยาทั้งหมดที่ผูปวยไดรับขณะรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสวนใหญอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 10 รายการ คิดเปนรอยละ 70.0 ของผูปวย
ทั้งหมด (ตารางที่ 17)   จํานวนรายการยาต่าํสุดตอรายคือ 1 รายการและจํานวนรายการยาสูงสุดตอ
รายคือ 40 รายการ จํานวนรายการยาเฉลี่ย คือ 8.77 ± 4.91 รายการ (ชาย 9.05 ± 5.32 รายการ, หญิง 
8.53 ± 4.50 รายการ) จํานวนรายการยาทีผู่ปวยไดรับทีม่ีความถี่สูงสุดตอราย คือ 7 รายการ มีผูปวย
จํานวน 149 ราย  

 จํานวนวันท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวยแจก
แจงเปนชวงตางๆแสดงในตารางที่ 18   พบวาสวนใหญอยูในชวงนอยกวาหรือเทากบั 9 วัน (รอยละ 
94.5)  จํานวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยคือ 3.3  ± 4.7 วัน (ชาย 3.6 ± 5.2 วัน, หญิง 3.1 ± 
4.1 วัน) โดยจาํนวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีความถี่สูงสุดตอราย คือ 1 วนั (371 ราย คิดเปน
รอยละ 26.35)   จํานวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนอยที่สุด คือ นอยกวา 1 วัน (151 คน คิดเปน
รอยละ 10.7) โดยมักเปนผูปวยที่รอการยายไปยังหอผูปวยอ่ืน (เชน หอผูปวยหนักอายุรกรรม  หอ
ผูปวยกึ่งวิกฤตอิายุรกรรม หอผูปวยพิเศษ เปนตน) หรือเปนผูปวยทีแ่พทยใหพักรักษาตัวเพื่อสังเกต
อาการ ผูปวยที่มีจํานวนวนัที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดคือ 56 วนัโดยเปนผูปวยโรคมะเร็งทีม่ี
ภาวะแทรกซอน  
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ตารางที่ 17  จํานวนผูปวยจําแนกตามจํานวนรายการยาทีผู่ปวยไดรับ 

จํานวนผูปวย จํานวนรายการยา 
ชาย หญิง รวม   รอยละ 

≤ 10  451  534  985 70.0 
11-20  182  203  385 27.3 
21-30  24  10  34 2.4 
≥ 31  2  2  4 0.3 
รวม  659  749  1408 100.0 

 
 

ตารางที่ 18  จํานวนผูปวยจําแนกตามจํานวนวันที่รักษาตวัในโรงพยาบาล 

จํานวนผูปวย จํานวนวนัที่รักษาตวัใน
โรงพยาบาล ชาย   หญิง    รวม รอยละ 
≤ 9 614 716 1330 94.5 

10-19 32 24 56 4.0 
20-29 5 5 10 0.7 
30-39 6 3 9 0.6 
40-49 1 0 1 0.1 
≥ 50 1 1 2 0.1 
รวม 659 749 1408 100.0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58 

 

สวนที่  2  ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
 อุบัติการณและอัตราของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา เมื่อทําการประเมิน
ดวย Naranjo’s ADR probability scale พบวาอาการไมพึงประสงคมีความสัมพันธกับยาที่สงสัยใน
ระดับอาจจะใช (possible)  3 อาการ (รอยละ 4.1) นาจะใช (probable) 70 อาการ (รอยละ 94.6)  และ
ใชแนนอน (definite) 1 อาการ (รอยละ 1.4) ไมพบความสัมพนัธในระดับสงสัย (doubtful) 
เนื่องจากในการศึกษานี้ไมถือวาเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  ดังนั้นอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาที่เขาเกณฑในการวิเคราะหขอมูลมีทั้งส้ิน 74 อาการ  ในผูปวย 62 ราย คิดเปน
อุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 4.4 (62/1408) และอัตราการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 5.3 (74/1408) 

  ลักษณะของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา   ลักษณะอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยาที่เกิดขึ้นเมื่อแบงตาม (1) ประเภท (2) กลไกการเกิด (3) กลุมยาที่สงสัย (4) ระบบอวัยวะที่เกิด
อาการไมพึงประสงค (5) ระดับความรุนแรง และ (6) ผลลัพธที่เกิดขึ้น ไดผลดังตอไปนี้ 

  ประเภทของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา อาการไมพึงประสงคแบง
ออกเปน 2 ประเภทตาม Rawlins และ Thompson พบวา อาการที่เกิดขึ้นสวนใหญอยูในประเภท 
Type A (รอยละ 83.8) สวนที่เหลือเปน Type B (รอยละ 16.2) (ตารางที่ 19)     
 
ตารางที่ 19 จาํนวนอาการไมพึงประสงคจําแนกตามประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
     จําแนกตาม Rawlins และ Thompson 

ประเภทของอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา 

จํานวนอาการไมพึงประสงค รอยละ 

Type A 62 83.8 
Type B 12 16.2 
รวม 74 100.0 
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   กลไกการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา   เมือ่แบงกลไกการเกิดตาม 
Bennett และ Lipman (Bennett and Lipman  1977 : 931-36)  พบวาอาการไมพึงประสงคสวนใหญ
เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (pharmacology) จํานวน 56 อาการ (รอยละ 75.7) รองลงมาเปนเกดิจาก
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity) จํานวน 12 อาการ (รอยละ 16.2) และเกดิจากปฏิกิริยาระหวาง
ยา (drug interaction) จํานวน 6 อาการ (รอยละ 8.1) ไมพบอาการไมพึงประสงคประเภท 
idiosyncrasy และ intolerance  

  กลุมยาท่ีสงสัย เมื่อแบงกลุมยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(คณะกรรมการแหงชาติดานยา 2542) (ภาคผนวก ฉ) พบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาสวน
ใหญพบในยา กลุม cardiovascular drugs (รอยละ 33.8) รองลงมาเปนยากลุม anti-infectives drugs 
(รอยละ 23.0) และยากลุม endocrinologic drugs (รอยละ 13.5) ตามลําดบั (ตารางที่ 20) 

  ระบบอวัยวะของรางกายที่เกิดอาการไมพงึประสงค (system organ class) จาก
การแบงประเภทของระบบอวัยวะตาม WHO Adverse Reaction Terminology (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 2543 : 103-108) พบวา อาการไมพึงประสงคเกิดขึ้นมากที่สุดที่ระบบ 
metabolic and nutritional disorders (รอยละ 37.8) ที่พบมากที่สุดคือการเกิด hypokalaemia จากยา 
furosemide และการเกิด hypoglycaemia จากยาลดน้ําตาลในเลือด รองลงมาเปน gastro-intestinal 
system disorders (รอยละ13.5) และ skin and appendages disorders (รอยละ 10.8) ตามลําดับ  
(ตารางที่ 21) 
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ตารางที่ 20 จํานวนอาการไมพึงประสงคจําแนกตามกลุมยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กลุมยา จํานวนอาการ 
ไมพึงประสงค รอยละ 

1. Cardiovascular drugs 25 33.8 
2. Anti-infectives drugs 17 23.0 
3. Endocrinologic drugs  10 13.5 
4. Nutritional therapeutics 7 9.5 
5. Blood and blood forming agents  4 5.4 
6. Drugs acting on respiratory systems 3 4.1 
7. Drugs acting on central nervous systems 2 2.7 
8. Gastrointestinal drugs 2 2.7 
9. Antineoplastics and immunomodulating 
drugs 1 1.4 

10. Diagnostic agents 1 1.4 
11. Genito-urinary drugs and sex hormones 1 1.4 
12. Nutritional therapeutics +  
Cardiovascular drugs 1 1.4 

รวม 74 100.0 
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ตารางที่ 21 จํานวนอาการไมพึงประสงคจําแนกตามระบบอวัยวะของรางกายที่เกิดอาการไมพึง
    ประสงคตาม WHO Adverse Reaction Terminology 

ระบบอวัยวะของรางกาย 
ที่เกิดอาการไมพึงประสงค 

จํานวนอาการ 
ไมพึงประสงค 

รอยละ 

Metabolic and nutritional disorders 28 37.8 
Gastro-intestinal system disorders 10  13.5 
Skin and appendages disorders 8  10.8 
Central & peripheral nervous system disorders 7 9.5 
Heart rate and rhythm disorders 6  8.1 
Vascular (extracardiac) disorders 3  4.1 
Respiratory system disorders 3  4.1 
Cardiovascular disorders, general 2  2.7 
Body as a whole-general disorders 2  2.7 
Liver and billiary system disorders 2  2.7 
Platelet, bleeding & clotting disorders 2  2.7 
Urinary system disorders 1  1.4 

รวม 74  100.0 
 

 

 

 

 

                 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62 

 

  ระดับความรนุแรงของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ประเมนิความรุนแรงของ
อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ โดยใชเกณฑ ADR  severity assessment scale (Hartwig et al. 1992 : 
2229-32) พบวาความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคสวนใหญจัดอยูในระดับ 3  (รอยละ 32.4)  ซ่ึง
เปนอาการไมพึงประสงคที่ตองการการหยุดยา หรือเปลีย่นแปลงการใชยานั้น ๆ และ/หรือ ตองการ
ยาตานฤทธิ์การรักษาอาการไมพึงประสงคแตไมทําใหนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึ้น 
รองลงมาคือความรุนแรงระดับ 1  ซ่ึงเปนเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นแตไมมกีารเปลี่ยนแปลงการ
ใชยานัน้ ๆ ซ่ึงเทากันกับระดับ 4 ซ่ึงเปนอาการไมพึงประสงคที่ทําใหผูปวยตองเพิ่มเวลาในการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นอยางนอย 1 วัน (รอยละ 20.3)  ไมพบอาการไมพึงประสงคที่มีความ
รุนแรงอยูในระดับ 6 (อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนอันตรายตอผูปวยอยางถาวร) (ตารางที่ 22) 

  ในการศึกษาครั้งนี้พบ  1 อาการ ที่มีความรุนแรงระดับ 7 (อาการไมพงึประสงคที่เกดิขึ้น
นําไปสูการเสียชีวิตของผูปวยทั้งทางตรงและทางออม) และเปนกรณีเดียวที่มีการ intervention โดย
เภสัชกร โดยเปนกรณีผูปวยหญิงไทยคู อายุ 55 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ดวยอาการออนเพลีย ไมมแีรง เหนื่อยงาย ประวัติความเจ็บปวย 1 เดือนครึ่งกอนมาโรงพยาบาลใน
คร้ังนี้ ไดรับการตรวจไขกระดูกที่โรงพยาบาลในตางจงัหวัด พบวาไขกระดกูฝอ วินจิฉัยวาเปน  
aplastic anemia ไดรับยา oxymetholone 50 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 คร้ัง  ซ่ึงผูปวย
รับประทานมาโดยตลอดจนกระทั่งเขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนและสงตอมายัง
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ผูปวยไมดืม่สุรา และไมสูบบุหร่ี  ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
เจาพระยายมราชในครั้งนี้  ผูปวยยังคงไดรับยา oxymetholone  ตามเดมิอีก  5 วัน ตอมาพบวาผูปวย
มีสภาวะการทาํงานของตับบกพรอง คือมีคา  total bilirubin 11.22 mg/dL, direct billirubin 10.07 
mg/dL, AST 243 U/L, ALT 694 U/L, ALP 89 U/L  เภสัชกรไดแนะนําใหหยุดยา oxymetholone 
เนื่องจากยานีม้ีขอหามใชในกรณีตับพกพรองอยางรุนแรง และมีการระบวุาแมแตในกรณทีี่ตับ
บกพรองเพียงเล็กนอยบางแหลงขอมูลไมแนะนําใหใช โดยการเกิดพษิตอตับของยา oxymetholone 
สวนใหญสามารถกลับคืนเปนปกติไดเมื่อหยุดยา แตหากเกิด hepatic coma อาจทําใหผูปวยเสียชีวติ
ได (Overstreet et al. 2004) ผลการ intervention  พบวาแพทยยอมรับและหยดุยา oxymetholone  แต
หลังหยดุยาได 3 วันผูปวยเสียชีวิตดวยโคมาโดยยังไมไดมีการตรวจการทํางานของตับอีกหลังหยดุ
ยา การประเมนิความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาไดระดับนาจะใช (probable) โดย
กรณีนีแ้พทยไมพบสาเหตุอ่ืนของการเกิดภาวะตับบกพรอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63 

 

  ผลท่ีเกิดขึ้นกบัผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ในผูปวยที่
สามารถติดตามไดที่เกดิอาการไมพึงประสงคจํานวน 60 อาการ พบวาผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยสวน
ใหญคือ ผูปวยหายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม จํานวน 51 อาการ (รอยละ 68.9) ดังในตารางที่ 23   
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ตารางที่ 22  จํานวนอาการไมพึงประสงคจําแนกตามระดับความรุนแรงของอาการไมพึง 
      ประสงคจากการใชยา โดยใช ADR severity assessment scale 

ระดับ
ความ

รุนแรง 
รายละเอียด 

จํานวน
อาการไมพึง
ประสงค 

รอยละ 

ระดับ 1 เกิดอาการไมพงึประสงคข้ึนแตไมมีการเปลี่ยนแปลงการใช
ยานั้น ๆ 15 20.3 

ระดับ 2 
อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนตองการการหยดุยา หรือ
เปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ แตไมตองการยาตานฤทธิ์การ
รักษา\อาการไมพึงประสงคและไมตองนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น 

13 17.6 

ระดับ 3 
อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนตองการการหยดุยา หรือ
เปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ และ/หรือ ตองการยาตานฤทธิ์ 
การรักษาอาการไมพึงประสงค แตไมทําใหนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น 

24 32.4 

ระดับ 4 
A.   อาการไมพึงประสงคในระดับ 3 ซึ่งผูปวยตองเพิ่มเวลา
ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นอยางนอย 1 วัน หรือ    
B.   อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้นเปนสาเหตุของการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล* 

15 20.3 

ระดับ 5 อาการไมพึงประสงคในระดับ 4 ซึ่งผูปวยตองอยูในความ
ดูแลทางการแพทยอยางใกลชิด** 6 8.1 

ระดับ 6 อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนเปนอันตรายตอผูปวยอยาง
ถาวร 0 0 

ระดับ 7 อาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนนําไปสูการเสียชีวิตของผูปวย
ท้ังทางตรงและทางออม 1 1.4 

รวม 74 100.0 
*   ไมเกี่ยวของกับงานวจิัยนี ้

** หมายถึง มกีารใหยาเพื่อเปนการชวยชีวติของผูปวย เชน ให adrenaline, dopamine 
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ตารางที่ 23  จํานวนอาการไมพึงประสงคจําแนกตามผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังการเกิดอาการ    
     ไมพึงประสงคจากการใชยา 

ผลที่เกิดขึ้นกบัผูปวย 
ภายหลังการเกดิอาการไมพึงประสงค 

จํานวนอาการ 
ไมพึงประสงค 

รอยละ 

ติดตามผลได   
1. หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม 51  68.9 
2. หายโดยมีรองรอยเดิม 7  9.5 
3. ยังมีอาการอยู 0  0 
4. ตาย-เนื่องจากอาการไมพงึประสงค 0 0 
5. ตาย-เนื่องจากอาจเกีย่วของกับยา 1  1.4 
6. ตาย-เนื่องจากสาเหตุอ่ืนทีไ่มเกี่ยวของกบัยา 1  1.4 

ไมสามารถตดิตามผลได* 14  18.9 
รวม 74  100.0 

* ไมสามารถติดตามผลไดเนื่องจาก ผูปวยยายไปยังโรงพยาบาลอื่น หรือผูปวยกลับบานโดยไมไดตรวจทาง
หองปฏิบัติการซ้ํา 
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สวนที่  3  ปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงค  
  ปจจัยที่อาจเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในการศึกษานี้ประกอบดวย  
เพศ อายุ จํานวนวันที่ผูปวยรักษาตวัในโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ สภาวะการ
ทํางานของตับและสภาวะการทํางานของไต ผลที่ไดมีดังตอไปนี ้

 เพศ จากผลการทดสอบทางสถิติพบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ไม
เกี่ยวของกับเพศอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p value = 1.000,  ตารางที่ 24) และพบวารอยละของการ
เกิดอาการไมพึงประสงคในเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเทากันคือ รอยละ 4.4  

 อายุ  อายุเฉล่ียของผูปวยที่เกิดอาการไมพงึประสงค 53.08 ± 19.69 ป และอายุเฉล่ียของ
ผูปวยที่ไมเกิดอาการไมพึงประสงคคือ 54.58 ± 19.93 ป   การทดสอบทางสถิติโดยแบงชวงอายุ
ออกเปน 5 ชวง ดังแสดงในตารางที่ 25   พบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาไม
เกี่ยวของกับอายุของผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.523) 

 ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล  ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาลใน
ผูปวยกลุมที่เกดิอาการไมพึงประสงคเฉล่ียคือ 7.94 ± 10.54 วัน โดยระยะเวลานอยทีสุ่ดคือนอยกวา 
1 วัน สูงสุดคือ 56 วัน สวนผูปวยกลุมที่ไมเกิดอาการไมพึงประสงค ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตวัใน
โรงพยาบาลเฉลี่ยคือ 3.12 ± 4.08 วัน โดยมีระยะเวลานอยที่สุดคือ นอยกวา 1 วัน สูงสุดคือ 38 วัน  
จากการทดสอบทางสถิติ พบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาเกีย่วของกับระยะเวลาที่
ผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.000, ตารางที่ 26) 

 จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ  จํานวนรายการยาในผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึง
ประสงคมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.4  ± 6.6 รายการ (2 ถึง 40 รายการ) จํานวนรายการยาในผูปวยกลุมที่
ไมเกิดอาการไมพึงประสงคมีคาเฉลี่ยเทากบั 8.5 ± 4.7  รายการ (1 ถึง 34 รายการ) 
 จากการทดสอบทางสถิติโดยแบงจํานวนรายการยาออกเปน 4 ชวง (ตารางที่ 27) พบวา
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาเกีย่วของกับจํานวนรายการยาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p value 
= 0.000)  
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ตารางที่ 24  จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการอัน 
                    ไมพึงประสงคจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

รวม (%) 

ชาย 29 (4.4) 630 (95.6) 659 (100) 
หญิง 33 (4.4) 716 (95.6) 749 (100) 
รวม 62 (4.4) 1346 (95.6) 1408 (100) 

p value = 1.000 (Fisher’s Exact Test, 2-sided) 
 

 
ตารางที่ 25 จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการอัน 
                   ไมพึงประสงคจําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

รวม (%) 

< 16 1 (6.7) 14 (93.3) 15 (100) 
16-30 7 (3.4) 198 (96.6) 205 (100) 
31-45 15 (6.2) 228 (93.8) 243 (100) 
46-60 14 (4.8) 275 (95.2) 289 (100) 
> 60 25 (3.8) 631 (96.2) 656 (100) 
รวม 62 (4.4) 1346 (95.6) 1408 (100) 

p value = 0.523 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 26  จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการ                   
     ไมพึงประสงคจําแนกตามระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 

ระยะเวลาที่รักษา
ตัวในโรงพยาบาล 

จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

รวม (%) 

< 10 49  ( 3.7) 1281 (96.3) 1330 (100) 
10-19 10 (17.9) 46 (82.1) 56 (100) 
20-29 0 10 (100) 10 (100) 
30-39 0 9 (100) 9 (100) 
40-49 1 (100) 0 1 (100) 
> 49 2 (100) 0 2 (100) 
รวม 62 (4.4) 1346 (95.6) 1408 (100) 

p value = 0.000 (Exact Test, 2-sided) 
 
 
ตารางที่ 27  จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการอัน 
                    ไมพึงประสงคจําแนกตามจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ 

จํานวน
รายการยาที่
ผูปวยไดรับ 

จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) รวม (%) 

≤ 10 20  (2.0) 965 (98.0) 985 (100) 
11-20 31 (8.1) 354 (91.9) 385 (100) 
21-30 10 (29.4) 24 (70.6) 34 (100) 
31-40 1 (25.0) 3 (75.0) 4 (100) 
รวม 62 (4.4) 1346 (95.6) 1408 (100) 

p value =  0.000 (Exact Test, 2-sided) 
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 สภาวะการทํางานของตับ  จากขอมูลพบวามีผูปวยทีไ่ดรับการติดตามสภาวะการทํางาน
ของตับทั้งส้ิน 384 ราย   เมื่อแบงกลุมผูปวยออกเปน 2 กลุมตามสภาวะการทํางานของตับ (การ
ทํางานของตับปกติ และการทํางานของตับบกพรอง)     พบวาในกลุมผูปวยที่มีสภาวะการทํางาน
ของตับปกติเกดิอาการไมพึงประสงครอยละ 1.6   ในขณะที่กลุมผูปวยที่มีสภาวะการทํางานของตับ
บกพรองพบอาการไมพึงประสงคจากการใชยาถึงรอยละ 9 (ตารางที ่ 28)   ผลการทดสอบทางสถิติ
พบวา การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาเกี่ยวของกับสภาวะการทํางานของตับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.001) 

 
 สภาวะการทํางานของไต มีผูปวยที่ไดรับการติดตามสภาวะการทํางานของไตทั้งส้ิน 
1,176 ราย การแบงกลุมผูปวยตามสภาวะการทํางานของไตโดยอาศยัคา estimated creatinine 
clearance (CrCl)  ที่คํานวณโดยวิธีของ Cockroft และ Gault (Cockroft and Gault 1976 : 31-34)  
พบวาสัดสวนของผูปวยที่เกดิอาการไมพึงประสงคสูงขึ้นเมื่อการทํางานของไตบกพรอง (CrCl ≤ 
50 mL/min) เทียบกับผูปวยที่ไตทํางานอยูในระดบั CrCl >  50  mL/min   อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้น
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.471, ตารางที่ 29) 
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ตารางที่ 28  จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการอัน 
                    ไมพึงประสงคจําแนกตามสภาวะการทํางานของตับ (N = 384) 

สภาวะการทํางาน 
ของตับ 

จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด
อาการไมพึงประสงค (%) 

รวม (%) 

ปกต*ิ 4 (1.6) 246 (98.4) 250 (100) 
บกพรอง** 12 (9.0) 122 (91.0) 134 (100) 

รวม 16 (4.2) 368 (95.8) 384 (100) 
p value =   0.001 (Fisher’s Exact Test, 2-sided) 

* มีการตรวจการทํางานของตับ (liver function test) พบวาอยูในชวงของคาปกติ ในที่นี้ไดแก AST (SGOT) = 15-
37 U/L, ALT (SGPT) = 30-65 U/L, ALP = 50-136 U/L, total billirubin = 0-1 mg/dL, direct billirubin = 0-0.3 
mg/dL 
** มีการตรวจการทํางานของตับ (liver function test) พบวามีการเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2 เทาจากคาสูงสุดของคาปกติตัว
ใดตัวหนึ่ง (Benichou 1992 :10) 
หมายเหตุ ผูปวยที่ไมทราบสภาวะการทํางานของตับ 1,024 ราย (เกิดอาการไมพึงประสงค 46 รายและไมเกิด
อาการอันไมพึงประสงค 978 ราย) 

 
 ตารางที่ 29  จํานวนผูปวยกลุมที่เกิดอาการไมพึงประสงคเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเกดิอาการอัน 
                     ไมพึงประสงคจําแนกตามสภาวะการทํางานของไต (N = 1,176) 

สภาวะการทํางานของ
ไตตาม estimated 

creatinine clearance 
(ml/min) 

จํานวนผูปวยที่เกิด 
อาการไมพึงประสงค (%) 

จํานวนผูปวยที่ไมเกิด
อาการไมพึงประสงค (%) 

รวม (%) 

> 50 34 (4.6) 702 (95.4) 736 (100) 
         10-50 21 (5.6) 355 (94.4) 376 (100) 

< 10 5 (7.8) 59 (92.2) 64 (100) 
รวม 60 (5.1) 1116 (94.9) 1176 (100) 

p value =   0.490 (Exact Test, 2-sided) 
หมายเหตุ ผูปวยที่ไมไดรับการประเมินการทํางานของไตทั้งหมด 232 ราย (เกิดอาการไมพึงประสงค  2  รายและ
ไมเกิดอาการไมพึงประสงค 230 ราย) 
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สวนที่  4  ขอมูลอาการไมพงึประสงคชนดิปองกนัได 
 อุบัติการณและอัตราของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได เมื่อนําอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาทั้ง 74 อาการ มาประเมินความเปนไปไดในการปองกัน (ตามเกณฑของ 
Schumock และ Thornton )   พบวาม ี47 อาการเปนชนดิปองกันได ซ่ึงพบในผูปวย 38 ราย   คดิเปน
อุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได รอยละ 2.7 (38/1408) และคิดเปนอัตรา
ของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 63.5 (47/74) ของอาการไมพึงประสงคทั้งหมด    
 รายละเอียดของการจําแนกประเภทของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดแสดงใน
ตารางที่ 30   พบวาเหตุผลสวนใหญเกดิจากการที่ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลือดหรือ
ติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน (รอยละ 61.7) และพบวาอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไดมีผลการประเมินความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัยอยูในระดบั 
นาจะใช (probable) จํานวน 46 อาการ (รอยละ 97.9) และอยูในระดับใชแนนอน (definite) 1 อาการ 
(รอยละ 2.1) ดงัตารางที่ 31  
 ลักษณะของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได 
  ประเภทของอาการไมพงึประสงคชนดิปองกันได ตาม Rawlins และ 
Thompson (Rawlins and Thomas 1998 : 40) พบวาสวนใหญอยูใน Type A จํานวน 46 อาการ  
(รอยละ 97.9) และ Type B จํานวน 1 อาการ (รอยละ 2.1) ดังในตารางที ่32  
  กลไกของการเกิดอาการไมพงึประสงคชนดิปองกนัได  สวนใหญเกดิจากฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของยา (pharmacology) จํานวน 40 อาการ (รอยละ 85.1) เกิดจากปฏกิิริยาภูมไิวเกนิ 
(hypersensitivity) จํานวน 1 อาการ (รอยละ 2.1) และเกดิจากปฏิกิริยาระหวางยา (drug interaction) 
จํานวน 6 อาการ (รอยละ 12.8) 
  ประวัติการแพยา พบวาอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเกือบทั้งหมด
เกิดขึ้นในผูปวยที่ไมมีประวตัิแพยา จํานวน 45 อาการ (รอยละ 95.7) และที่เหลือเกิดในผูปวยทีม่ี
ประวัตแิพยา 2 อาการ (รอยละ 4.3) ไดแก เกิดในผูปวยมีประวัติแพยา sulfa 1 อาการ และเกิดใน
ผูปวยมีประวตัิแพยา adrenaline  1 อาการ ดังในตารางที่ 33  
  ผลท่ีเกิดขึ้นกบัผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนดิ
ปองกันได ในอาการไมพึงประสงคที่สามารถติดตามผลไดจํานวน 34 อาการพบวาผลที่เกิดขึ้นกบั
ผูปวยสวนใหญคือ ผูปวยหายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม (รอยละ 61.7) ดังในตารางที่ 34  
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ตารางที่ 30  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดจําแนกตามเงื่อนไขที่ทําใหเปนอาการ     
                    ไมพึงประสงคชนิดปองกันได    

เงื่อนไขที่ทําใหเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได 
จํานวนอาการไม
พึงประสงคชนิด

ปองกันได 
รอยละ 

1. การใชยานัน้ไมเหมาะสมกับภาวะทางคลินิกของผูปวย  4 8.5 
2. ขนาดยา (dose) วิธีการใหยา (route) ความถี่ (frequency) ของ
การบริหารยา ไม เหมาะสมกับอายุ น้ําหนกั หรือภาวะโรคของ
ผูปวย   ซ่ึงรวมถึงความไมเหมาะสมของการบริหารยาเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่ยอมรับได  

5 10.6 

3. ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลอืดในยาที่จําเปนตอง
ติดตามหรือไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน  29 61.7 

4. ผูปวยไดรับยาที่มีประวัติแพยาหรือเคยเกดิอาการนี้มากอน 2 4.3 
5. อาการไมพงึประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวเนื่องจากการ
เกิดปฏิกิริยาระหวางยา (drug interaction)  6 12.8 

6.ผูปวยมีระดบัยาที่บงถึงความเปนพิษหรือมีผลตรวจติดตามทาง
หองปฏิบัติการที่บงถึงความเปนพิษจากยาระบุไว  

0 0 

7. อาการไมพงึประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวเนื่องจากความไม
รวมมือในการใชยาของผูปวย 1 2.1 

รวม 47 100.0 
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 ตารางที่ 31  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดจําแนกตามระดับความสัมพันธระหวาง
      อาการไมพงึประสงคกับยาที่สงสัย 

ระดับความสมัพันธ จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันได 

รอยละ 

อาจจะใช (possible) 0 0 
นาจะใช (probable) 46 97.9 
ใชแนนอน (definite) 1 2.1 

รวม 47 100.0 
 
 
ตารางที่ 32  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดจําแนกตามประเภทของอาการไมพึง 
                    ประสงคจากการใชยาจําแนกตาม Rawlins และ Thompson  

ประเภทของอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา 

จํานวนอาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได 

รอยละ 

Type A 46 97.9 
Type B 1 2.1 
รวม 47 100.0 

       

ตารางที่ 33  จํานวนอาการไมพึงประสงคที่สามารถปองกันไดจําแนกตามประวัตกิารแพยา 

ประวัติการแพยา จํานวนอาการไมพึงประสงค 
ชนิดปองกันได รอยละ 

ไมมีประวัตแิพยา 45 95.7 
มีประวัตแิพยา 2 4.3 

รวม 47 100.0 
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ตารางที่ 34  ผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได 

ผลที่เกิดขึ้นกบัผูปวย จํานวนอาการไมพึง
ประสงคชนิดปองกันได รอยละ 

ติดตามผลได     
1. หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม 29  61.7 
2. หายโดยมีรองรอยเดิม 3  6.4 
3. ยังมีอาการอยู 0  0 
4. ตาย-เนื่องจากอาการไมพงึประสงค 0 0 
5. ตาย-เนื่องจากอาจเกีย่วของกับยา 1  2.1 
6. ตาย-เนื่องจากสาเหตุอ่ืนทีไ่มเกี่ยวของกบัยา 1  2.1 

ไมสามารถตดิตามผลได  13  27.7 
รวม 47  100.0 
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สวนที่  5  ปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได 
        ผลการศึกษาปจจัยตางๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของกับการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 เพศ ในการศกึษานี้ พบอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดในเพศชาย 25 อาการจาก
ทั้งหมด 39 อาการ (รอยละ 64.1) และในเพศหญิง 22 อาการจากทั้งหมด 35 อาการ (รอยละ  62.9)   
จากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพงึประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดไมเกี่ยวของกับ
เพศอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p value = 1.000, ตารางที่ 35 ) 

  อายุ อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดพบสูงสุดในผูปวยที่มีอายมุากกวา 60 ป (21 
อาการ) สวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไมไดพบมากที่สุดในชวงอายุ 31-45 ป (10 อาการ) 
จากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพงึประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดไมเกี่ยวของกับ
ชวงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.143, ตารางที่ 36) 

  ระยะเวลาที่ผูปวยเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดพบ
สูงสุดในผูปวยที่มีระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลอยูในชวงนอยกวา 10 วัน คือ 32 อาการ (รอย
ละ 57.1) สวนกลุมที่ปองกันไมไดพบสูงสุดในชวงนี้เชนเดียวกัน คือ 24 อาการ (รอยละ 42.9) จาก
การทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนดิปองกันไดไมเกีย่วของกับชวง
ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตวัในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p value = 0.119, ตารางที่ 37) 

  จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ  จากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยาชนิดปองกันไดไมเกี่ยวของกับจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p 
value = 0.164, ตารางที่ 38) แมวาจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตจะสังเกตไดวายิ่งจํานวนรายการยา
มากขึ้นแนวโนมที่จะเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดยิ่งมีมากขึ้น  

  สภาวะการทํางานของตับ จากขอมูลที่ไดพบวาในจํานวนอาการไมพึงประสงคทั้งหมด 
74 อาการ มีขอมูลรายงานสภาวะการทํางานของตับ 18 อาการ ในกลุมที่สภาวะการทํางานของตับ
ปกติพบวา รอยละ 60 ของอาการไมพึงประสงคทีเ่กิดขึ้นเปนชนดิปองกันได และในกลุมสภาวะ
การทํางานของตับบกพรองพบวา รอยละ 76.9 เปนชนดิปองกันได แตอยางไรก็ตามจากการทดสอบ
ทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนดิปองกันไดไมเกีย่วของกับสภาวะการทํางาน
ของตับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.583, ตารางที่ 39) 
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ตารางที่ 35  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามเพศ 

เพศ อาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได (%) 

รวม (%) 

ชาย 25 (64.1) 14 (35.9) 39 (100) 
หญิง 22 (62.9) 13 (37.1) 35 (100) 
รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 

p value = 1.000 (Fisher’s Exact Test, 2-sided)  

 
ตารางที่ 36  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามชวงอาย ุ

อายุ อาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงค 
ชนิดปองกันไมได (%) รวม (%) 

< 16 0 1 (100) 1 (100) 
16-30 4 (57.1) 3 (42.9) 7 (100) 
31-45 8 (44.4) 10 (55.6) 18 (100) 
46-60 14 (70.0) 6 (30.0) 20 (100) 
> 60 21 (75.0) 7 (25.0) 28 (100) 
รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 

p value = 0.143 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 37  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค  
    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามระยะเวลาทีผู่ปวยเขาพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

ระยะเวลาที่ผูปวยรักษา
ตัวในโรงพยาบาล 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได (%) 

รวม (%) 

< 10 32 (57.1) 24 (42.9) 56 (100) 
10-19 12 (85.7) 2 (14.3) 14 (100) 
20-29 0 0 0 
30-39 0 0 0 
40-49 2 (100) 0 2 (100) 
> 49 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (100) 
รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 

p value = 0.119 (Exact Test, 2-sided) 

 
ตารางที่ 38 จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทียบกบัอาการไมพึงประสงค 
                   ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ 

จํานวนรายการยา 
ที่ผูปวยไดรับ 

อาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได (%) 

รวม (%) 

≤ 10 10 (45.5) 12 (54.5) 22 (100) 
11-20 27 (69.2) 12 (30.8) 39 (100) 
21-30 8 (72.7) 3 (27.3) 11 (100) 
31-40 2 (100) 0 2 (100) 
รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 

p value = 0.164 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 39  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามสภาวะการทํางานของตับ 

สภาวะการ
ทํางานของตับ 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได (%) 

รวม (%) 

ปกต*ิ 3 (60.0) 2 (40.0) 5 (100) 
บกพรอง** 10 (76.9) 3 (23.1) 13 (100) 

รวม 13 (72.2) 5 (27.8) 18 (100) 
p value = 0.583 (Fisher’s Exact Test, 2-sided) 

* มีการตรวจการทํางานของตับ (liver function test) พบวาอยูในชวงของคาปกติ ในที่นี้ไดแก AST (SGOT) =   
15-37 U/L, ALT (SGPT) = 30-65 U/L, ALP = 50-136 U/L, total billirubin = 0-1 mg/dL, direct billirubin = 0-0.3 
mg/dL 
** มีการตรวจการทํางานของตับ (liver function test) พบวามีการเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2 เทาจากคาสูงสุดของคาปกติตัว
ใดตัวหนึ่ง (Benichou 1992 : 10) 
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  สภาวะการทํางานของไต ในจํานวนอาการไมพึงประสงคทั้งหมด 74 อาการ มีขอมูล
รายงานสภาวะการทํางานของไต 72 อาการ ซ่ึงเมื่อดูขอมูลอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดใน
สภาวะการทํางานของไต > 50 mg/mL พบวาไมแตกตางกันมากนกัระหวางกลุมปองกันไดและ
ปองกันไมได แตเมื่อสภาวะการทํางานของไตลดลง มาที่ 10-50 และ < 10 mg/mL พบวา ในกลุม
อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับกลุมปองกันไมได แตอยางไรก็
ตามจากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดไมเกีย่วของ
กับสภาวะการทํางานของไตอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p value = 0.704, ตารางที่ 40) 

  กลุมยาท่ีสงสัยดดพบอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดพบสูงสุดในกลุมยา 
cardiovascular drugs มี 19 อาการ รองลงมาเปนกลุม endocrinologic drugs มี 10 อาการ และกลุม 
anti-infectives มี 9 อาการตามลําดับ ในกลุม cardiovascular drugs และกลุม endocrinologic drugs 
มีสัดสวนของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมากกวากลุมปองกนัไมไดอยางชดัเจน จากการ
ทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดเกีย่วของกับกลุมยาที่
สงสัยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p value = 0.003, ตารางที่ 41) 

  ระบบอวัยวะท่ีเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  อาการไมพึงประสงคชนิดปองกัน
ไดพบสูงสุดในระบบ metabolic and nutritional disorders มี 27 อาการ และในกลุมนี ้มีสัดสวนของ
อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมากกวากลุมปองกนัไมไดอยางชดัเจน ตรงกันขามกับกลุม 
skin and appendages disorders พบวาสัดสวนของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดนอยกวา
กลุมปองกันไมไดอยางชดัเจน จากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ชนิดปองกันไดเกีย่วของกับระบบอวัยวะที่เกิดอาการไมพึงประสงคอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p 
value = 0.000, ตารางที่ 42) 

  เมื่อเทียบกลุมยาในตารางที่ 41 กับระบบอวัยวะในตารางที่ 42  พบวา ยาในกลุมหนึง่อาจ
มีผลไปยังระบบอื่นๆ ไดหลายระบบ ตวัอยางเชนยาในกลุม cardiovascular drugs พบวา ยาไมไดมี
ผลเพียงแคระบบ cardiovascular disorders เทานั้นแตไปมีผลตอระบบอื่นๆ ดวย เชน ยาขับปสสาวะ
ไปมีผลตอระบบ metabolic and nutritional disorders โดยทําใหเกิด hypokalemia และยา 
propranolol ไปมีผลตอระบบ heart rate and rhythm disorders โดยทําใหเกิด bradycardia เปนตน 
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ตารางที่ 40  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามสภาวะการทํางานของไต 

สภาวะการทํางานของไต 
( mg/mL) 

อาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได (%) 

อาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไมได (%) 

รวม (%) 

> 50 25 (59.5) 17 (40.5) 42 (100) 
10-50 17 (70.8) 7 (29.2) 24 (100) 
< 10 4 (66.7) 2 (33.3) 6 (100) 
รวม 46 (63.5) 26 (36.5) 72 (100) 

p value = 0.704 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 41  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามกลุมยาที่สงสัย 

กลุมยา 
อาการไมพึง
ประสงคชนิด
ปองกันได (%) 

อาการไมพึง
ประสงคชนิด

ปองกันไมได (%) 

รวม  
(%) 

1. Anti-infectives  9 (52.9) 8 (47.1) 17 (100) 
2. Antineoplastics and immunomodulating  
    drugs 

0 1 (100) 1 (100) 

3. Blood and blood forming agents 2 (50.0) 2 (50.0) 4 (100) 
4. Cardiovascular drugs 19 (76.0) 6 (24.0) 25 (100) 
5. Drugs acting on central nervous system 2 (100) 0 2 (100) 
6. Diagnostic agents 0 1 (100) 1 (100) 
7. Endocrinologic drugs 10 (100) 0 10 (100) 
8. Gastrointestinal drugs 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (100) 
9. Genito-urinary drugs and sex hormones 1 (100) 0 1 (100) 
10. Drugs acting on respiratory systems 0 3 (100) 3 (100) 
11. Nutritional therapeutics 2 (28.6) 5 (71.4) 7 (100) 
12. Nutritional therapeutics+   
      cardiovascular 

1 (100) 0 1 ((100) 

รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 
p value = 0.003 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 42  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามระบบอวัยวะที่เกิดอาการไมพึงประสงค 

ระบบอวัยวะ 
ที่เกิดอาการไมพึงประสงค 

อาการไมพึง
ประสงคชนิด
ปองกันได (%) 

อาการไมพึง
ประสงคชนิด

ปองกันไมได (%) 
รวม  (%) 

Skin and appendages disorders 1 (12.5) 7 (87.5) 8 (100) 
Central & peripheral nervous system 
disorders 

3 (42.9) 4 (57.1) 8 (100) 

Gastro-intestinal system disorders 3 (30.0) 7 (70.0) 10 (100) 
Liver and biliary system disorders 2 (100) 0 2 (100) 
Metabolic and nutritional disorders 27 (96.4) 1 (3.6) 27(100) 
Cardiovascular disorders, general 2 (100) 0 3 (100) 
Heart rate and rhythm disorders 3 (50.0) 3 (50.0) 6 (100) 
Vascular (extracardiac) disorders 3 (100) 0  3 (100) 
Respiratory system disorders 0 3 (100) 3 (100) 
Platelet, bleeding & clotting disorders 2 (100) 0 1 (100) 
Urinary system disorders 1 (100) 0 1 (100) 
Body as a whole-general disorders 0 2 (100) 2 (100) 

รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 
p value = 0.000 (Exact Test, 2-sided) 
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  ความรุนแรงของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา  อาการไมพงึประสงคที่สามารถ
ปองกันไดพบสูงสุดในความรุนแรงระดับ 3 มี 16 อาการ รองลงมาเปนระดับ 4 มี 12 อาการและ
ระดับ 2 ม ี 11 อาการตามลําดับ จากการทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ชนิดปองกันไดเกีย่วของกับความรุนแรงของอาการไมพงึประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
(p value = 0.022, ตารางที่ 43) 

  โรคหรืออาการที่เปนสาเหตุหลักของการเขารักษาในโรงพยาบาล   อาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันได พบสูงสุดในผูปวยที่เปนโรคระบบไหลเวียนโลหิต 12 อาการ รองลงมาเปนโรค
ระบบหายใจ 11 อาการและกลุมโรคติดเชื้อและปรสติบางชนิด 10 อาการตามลําดับ จากการ
ทดสอบทางสถิติพบวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดไมเกีย่วของกับโรคหรือ
อาการที่เปนสาเหตุหลักของการเขารักษาในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p value = 0.087, 
ตารางที่ 44) 
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ตารางที่ 43  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามความรุนแรงของอาการไมพงึประสงค  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

รายละเอียด 

อาการไมพึง
ประสงค

ชนิดปองกัน
ได (%) 

อาการไมพึง
ประสงค

ชนิดปองกัน
ไมได (%) 

รวม (%) 

1 เกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นแตไมมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ 5 (33.3) 10 (66.7) 15 (100) 

2 
อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นตองการการหยุดยา 
หรือเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ แตไมตองการยา
ตานฤทธิ์การรักษาอาการไมพึงประสงค และไม
ตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 

11 (78.6) 3 (21.4) 14 (100) 

3 
อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นตองการการหยุดยา 
หรือเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ และ/หรือ ตองการ
ยาตานฤทธิ์ การรักษาอาการไมพึงประสงค แตไม
ทําใหนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 

16 (69.6) 7 (30.4) 23 (100) 

4 

A. อาการไมพึงประสงคในระดับ 3 ซึ่งผูปวยตอง
เพิ่มเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น
อยางนอย 1 วัน หรือ        
B. อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุของ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล 

12 (80.0) 3 (20.0) 15 (100) 

5 อาการไมพึงประสงคในระดับ 4 ซึ่งผูปวยตองอยูใน
ความดูแลทางการแพทยอยางใกลชิด 2 (33.3) 4 (66.7) 6 (100) 

6 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนอันตรายตอผูปวย
อยางถาวร 0 0 0 

7 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนําไปสูการเสียชีวิต
ของผูปวยทั้งทางตรงและทางออม 1 (100) 0 1 (100) 

 รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 
p value = 0.022 (Exact Test, 2-sided) 
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ตารางที่ 44  จํานวนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเปรียบเทยีบกับอาการไมพงึประสงค 
                    ชนิดปองกันไมไดจําแนกตามโรคหรืออาการที่เปนสาเหตหุลักของการเขารักษาใน                   
       โรงพยาบาล 

โรคหรืออาการที่เปนสาเหตหุลักของการ
เขารักษาในโรงพยาบาล 

อาการไมพึง
ประสงคชนิด
ปองกันได (%) 

อาการไมพึง
ประสงคชนิด

ปองกันไมได (%) 
รวม (%) 

กลุมโรคติดเชื้อ และปรสิตบางชนิด 10 (83.3) 2 (16.7) 12 (100) 
โรคเนื้องอก 0 1 (100) 1 (100) 
โรคเลือด อวัยวะที่สรางเลอืด และความ
ผิดปกติที่เกีย่วกับภูมิคุมกนับางชนิด 

2 (66.7) 1 (33.3) 3 (100) 

โรคตอมไรทอ โภชนาการ และเมแทบอลิ
ซึม 

1 (33.3) 2 (66.7) 3 (100) 

โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของ
พฤติกรรม 

1 (100) 0 1 (100) 

โรคระบบประสาท 1 (50.0) 1 (50.0) 2 (100) 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต 12 (85.7) 2 (14.3) 14 (100) 
โรคระบบหายใจ 11 (61.1) 7 (38.9) 18 (100) 
โรคระบบยอยอาหาร 1 (100) 0 1 (100) 
โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพนั 

0 1 (100) 1 (100) 

โรคของระบบสืบพันธุและปสสาวะ 3 (42.9) 4 (57.1) 7 (100) 
อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบ
จากการตรวจทางคลินิกและตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่มิไดระบุไวที่อ่ืน 

5 (62.5) 3 (37.5) 8 (100) 

การบาดเจ็บ การเปนพิษ และผลติดตามจาก
เหตุภายนอก 

0 3 (100) 3 (100) 

รวม 47 (63.5) 27 (36.5) 74 (100) 
p value = 0.087 (Exact Test, 2-sided) 
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บทท่ี 5 
อภิปรายผลของการวิจัย 

 จากการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวยที่รักษาพยาบาลในหอผูปวย
อายุรกรรมชายและหอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยการอภิปรายผลแยกเปน ขอมูลทั่วไปของผูปวย อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา และอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนดิปองกันได 

ขอมูลท่ัวไปของผูปวย 
 ผูปวยประมาณครึ่งหนึ่งในการศึกษานี้มีอายุมากกวา 60 ป (รอยละ 46.6) และมักมีโรค
ประจําตัวซ่ึงจะทําใหมีโอกาสไดรับยาหลายรายการ ซ่ึงการไดรับยาหลายรายการอาจทําใหผูปวยมี 
โอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคไดมากขึน้ 
 ในเรื่องประวตัิการแพยาของผูปวยพบวา มีผูปวยเพยีง 58 รายที่มีประวัติแพยา ซ่ึงมผูีปวย
อีกสวนหนึ่งทีไ่มทราบประวตัิการแพยาของตนเอง หรือมีประวัตแิพยาแตไมทราบชือ่ยาที่แพทําให
ขอมูลที่ไดอาจต่ํากวาความเปนจริง 

ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  
 ในการศึกษานีใ้ช  Naranjo’s ADR probability scaleในการประเมินความสัมพันธระหวาง
อาการไมพึงประสงคกับยาทีส่งสัย เมื่อนํามาใชจริงพบวา ขอดีของการใชการประเมนิโดยวิธีนี้คือ 
ใชงาย ไมเสยีเวลา แตมีขอเสียคือไมสามารถตอบคําถามบางขอได เชนในขอที่ถามเกี่ยวกับอาการ
ไมพึงประสงคเกิดขึ้นอีกเมือ่ไดรับยาหลอก เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงไมมีการใหยาหลอกแกผูปวย  
หรือในขอการตรวจวดัระดับยาที่สงสัยในเลือดพบวามีระดับความเขมขนที่เปนพิษตอรางกาย ซ่ึง
ในโรงพยาบาลเจาพระยายมราชไมสามารถติดตามระดบัยาในเลือดไดในโรงพยาบาล หากจะทํา
ตองสงไปตรวจที่สถาบันอื่นซึ่งใชเวลานานผลที่ไดรับอาจไมทันทวงทีและเสียคาใชจายมาก  ดังนั้น
ในทางปฏิบัตจิึงมักไมมกีารตรวจระดับยาในเลือด ทําใหการประเมินในขอนี้ขาดขอมูลไป ประกอบ
กับการที่ผูปวยมักไมมีขอมลูการใชยาซ้ํา จึงอาจมีผลทําใหผลการประเมินในการศึกษานี้สวนใหญ
อยูในระดับ นาจะใช (probable) รอยละ 94.6  

ผลการศึกษาพบอุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 4.4 และอัตรา
การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 5.3 เมื่อเปรียบเทียบกับการศกึษาอื่นๆ พบวา
อุบัติการณและอัตราการเกดิอาการไมพึงประสงคอยูในชวงของการศึกษาทั้งในตางประเทศและใน
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ประเทศไทยแตคอนไปทางต่ํา โดยในตางประเทศอุบัตกิารณการเกิดอาการไมพึงประสงคมีรายงาน
อยูในชวงรอยละ 1.9 ถึง 16.8 (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40 
และ Dormann 2000 : 161-68) และอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคอยูในชวงรอยละ 1.9  ถึง 10.1 
(Blanc 1979 : 493-98; Pearson et al. 1994 : 2268-72; Senst et al. 2001 : 1126-32;)   สวนใน
ประเทศไทยพบอุบัติการณอยูในชวงรอยละ 3.7 ถึง 22.59  และอัตราอยูในชวงรอยละ 4.3 ถึง 38.6 
(Waruwan Prapaitrakul 1979; Juraporn Pongwecharak 1991; เทยีมจันทร ลีพึง่ธรรม 2535; 
Wararat Anuwong 1993; Pramote Tragulpiankit 1995; Aree Panrong 1999; Daranee 
Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) 
ซ่ึงการศึกษาทีก่ลาวมาเกือบทั้งหมดเปนการศึกษาในผูใหญ ยกเวนบางการศึกษาที่เปนการศึกษาใน
ผูปวยเดก็ (Waruwan Prapaitrakul 1979; Wararat Anuwong 1993; Aree Panrong 1999; Daranee 
Chiewchantanakit 2000) เหตุผลที่พบอุบัติการณและอัตราของการเกิดอาการไมพึงประสงคอยู
ในชวงคอนขางต่ําเมื่อเทียบกบัการศึกษาอืน่ๆ อาจเนื่องมาจาก (1) การหมุนเวยีนผูปวยภายในหอ
ผูปวยอายุรกรรมของโรงพยาบาลเจาพระยายมราชคอนขางเร็วกวาในการศึกษาอื่น จํานวนวนัที่
รักษาตัวในโรงพยาบาลเจาพระยายมราชในการศึกษานีม้ีคาเฉลี่ยเทากบั 3.3  ± 4.7 วัน  ในขณะที่
การศึกษาอื่นมรีายงานจํานวนวันที่รักษาตวัในโรงพยาบาลเฉลี่ยเทากับ 8.1 ถึง 10.65 วัน (Pramote 
Tragulpiankit 1995; Daranee Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543 ; Chalermsri 
Pummangura et al. 2003 : 25-31) (2) การศึกษาทีผ่านมาสวนใหญทําการศึกษาในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนไปไดวาผูปวยที่เขารักษาที่โรงพยาบาลเหลานั้นมีความรุนแรงของโรคมากกวา
โรงพยาบาลเจาพระยายมราชซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนยขนาด 585 เตยีง ทําใหจํานวนรายการยาที่
ผูปวยไดรับอาจมีมากกวาจึงมีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคไดมากกวา (3) การศึกษาที่ผานมา
สวนใหญใชระยะเวลาในการติดตามผูปวยคอนขางนานกวาการศกึษานี้ เชน ในการศึกษาใน
ตางประเทศ ชวงระยะเวลาทีท่ําการศึกษาอยูในชวง 7 ถึง 10 เดือน (Pearson et al. 1994 : 2268-72; 
Gholami and Shalviri 1999 : 236-40 และ Dormann 2000 : 161-68)  สวนการศกึษาในประเทศไทย
อยูในชวง 3 เดือนครึ่งถึง 11 เดือน (Waruwan Prapaitrakul 1979; Juraporn Pongwecharak 1991; 
เทียมจันทร ลีพึ่งธรรม 2535; Wararat Anuwong 1993; Pramote Tragulpiankit 1995; Daranee 
Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31) 
เมื่อเทียบกับการศึกษานี้ซ่ึงใชระยะเวลาในการติดตามผูปวย 3 เดือน ดังนั้น ระยะเวลาในการติดตาม
ผูปวยที่นานกวาอาจมีผลทําใหไดมีโอกาสพบอาการอันไมพึงประสงคไดมากกวา  
 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึน้ในการศึกษานี้สวนใหญเปน Type A (รอยละ 83.8) ผลที่
ไดสอดคลองกับการศึกษาของปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ และ เฉลิมศรี และคณะ (Pramote 
Tragulpiankit 1995; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) สวนกลไกของการเกิดอาการไม
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พึงประสงคพบวาสวนใหญเกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (รอยละ 75.7) สอดคลองกับการศึกษาของ
ปราโมทย ตระกูลเพยีรกิจ (รอยละ 68.34)  (Pramote Tragulpiankit 1995) 
 กลุมยาที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคมากที่สุดคือยาในกลุม  cardiovascular drugs 
(รอยละ 33.8) เนื่องมาจากโรคของผูปวยที่พบมากที่สุดในการศึกษานีค้ือโรคระบบไหลเวียนโลหิต
จึงนาจะมีการใชยาในกลุม cardiovascular drugs กันมาก จึงมีโอกาสพบอาการไมพึงประสงคจาก
ยากลุมนี้ไดมาก ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาอื่นที่พบวาอาการไมพึงประสงคสวนใหญพบในยากลุม 
anti-infectives มากที่สุด (Juraporn Pongwecharak 1991; Hartwig et al. 1992 : 2229-32; Pramote 
Tragulpiankit 1995; Seeger et al. 1998:1284-89 ; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปวยในการศึกษาเหลานั้นมีภาวะโรคที่แตกตางกนักับการศึกษานี้ ซ่ึงอาจมี
ความสัมพันธกับการใชยาตานจุลชีพมากที่สุดจึงพบอาการไมพึงประสงคจากยากลุมตานจุลชีพมาก
ที่สุด 
 ในเรื่องของอวัยวะทีเ่กิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาซ่ึงพบมากที่สุดที่ระบบ 
metabolic and nutritional disorders (รอยละ 36.5) อาจเนื่องมากจากในการศึกษานีม้ีอาการไมพึง
ประสงคที่เกิดจากยากลุม cardiovascular drugs มากที่สุดโดยเฉพาะยาขับปสสาวะ ซ่ึงมักมีผลตอ
ระบบ metabolic and nutritional disorders เชน  hypokalaemia, alkalosis, dehydration ซ่ึงแตกตาง
จากการศึกษาอื่นๆ ที่สวนใหญมักพบอาการไมพึงประสงคมากที่ระบบ gastro-intestinal system 
disorders (Juraporn Pongwecharak 1991; Pramote Tragulpiankit 1995; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543) 
ความแตกตางนี้นาจะมาจากภาวะโรคของผูปวยและการใชยาที่แตกตางกัน แตสอดคลองกับ
การศึกษาของ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และคณะ (Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) ซ่ึง
พบวาโรคไตเปนโรคที่พบมากที่สุด ซ่ึงในผูปวยโรคไตมักมีการใชยาขับปสสาวะ (เชนเดยีวกันกบั
โรคระบบไหลเวียนโลหิต) จึงทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบ metabolic and nutritional 
disorders มากที่สุดเชนเดียวกัน ดังนั้นการไดทราบวา ยาในกลุมใดมีรายงานการเกิดอาการไมพงึ
ประสงคมากที่สุดและอาการไมพึงประสงคนั้นเกดิขึ้นทีอ่วัยวะใดมากที่สุด จะทาํใหสามารถเฝา
ระวังการใชยาในกลุมนัน้และตรวจติดตามผูปวยในระบบอวัยวะนั้นเปนพิเศษ และจะชวยใหเกดิ
ความปลอดภยัตอผูปวยมากขึ้นได 
 ในการแบงระดับความรุนแรงของการเกิดอาการไมพึงประสงคหากคิดในแงผลกระทบ
ตอผูปวย ในชวงความรุนแรงนอยคือระดบั 1 ถึง 2  ถือวามีผลกระทบตอผูปวยนอยที่สุดเนื่องจาก
ผูปวยยังไมตองเสียคาใชจายหรือเสียเวลามากขึ้นในชวงนี้มีผูปวยรอยละ 37.8 สวนในชวงความ
รุนแรงปานกลางคือระดับ 3 ถึง 5 ซ่ึงเปนระดับที่ผูปวยตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจากคายา คาใชจาย
อ่ืนๆ ในการรกัษาหรือการเสียเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ซ่ึงในชวงนี้มผูีปวยมากที่สุดคือ
รอยละ 60.8  และในระดับ 6 ถึง 7 ถือวารุนแรงที่สุดเนื่องจากเปนอนัตรายตอผูปวยอยางถาวรหรือมี
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ผลทําใหผูปวยเสียชีวิต  ในชวงนี้มีผูปวยรอยละ 1.4 จะเหน็ไดวา อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
สวนใหญกอใหเกิดความสญูเสียทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และเวลา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชวีิตของ
ผูปวยเปนอยางมากจึงควรทีจ่ะตองเฝาระวงัเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปวยมากทีสุ่ด เมือ่
เปรียบเทียบกบัการศึกษาอืน่ที่มีการแบงระดับความรนุแรงแบบเดยีวกันพบวามีความสอดคลองกัน
ในแงระดับความรุนแรงที่พบมากที่สุดอยูในระดบั 3 เชนเดียวกนั ซ่ึงหมายถึง อาการไมพึงประสงค
ที่เกิดขึ้นตองการการหยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ และ/หรือ ตองการยาตานฤทธิ์การ
รักษาอาการไมพึงประสงค แตไมทําใหพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึ้น (Hartwig et al.  1992 : 
2229-32; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31)  แตมีความ
แตกตางกันในความรุนแรงระดับ 1 (เกดิอาการไมพึงประสงคขึ้นแตไมตองการการเปลี่ยนแปลง
การใชยานั้น ๆ) ในการศึกษานี้พบรอยละ 20.3 แตในบางการศึกษาไมพบความรนุแรงในระดับที่ 1 
เลยเนื่องจากการเลือกใชนิยามของอาการไมพึงประสงคที่แตกตางกัน โดยในการศึกษานีใ้ชนยิาม
ของ WHO แตในบางการศึกษาใชนิยามของ ASHP (American Society of Health-System 
Pharmacists 1995: 417-19)  ซ่ึงหมายถึงอาการไมพึงประสงคที่มีผลอยางนอยที่สุด ตองหยุดยา ตอง
เปลี่ยนแปลงการใชยา  ซ่ึงทําใหการศกึษาเหลานั้นไมพบความรุนแรงระดับที่ 1 (สายฝน อินทรใจ
เอื้อ 2543; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) 
 ในการศึกษานี ้ ปจจยัที่พบวามีความเกีย่วของกับการเกดิอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p value < 0.05) มี 3 ปจจัย ไดแก ระยะเวลาที่ผูปวยรักษาตัวใน
โรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ และสภาวะการทํางานของตับ  
 ในผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานานพบวาสัดสวนของการเกิดอาการไม
พึงประสงคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ในการศึกษายังพบวาสัดสวนของการเกิดอาการไมพึงประสงคมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนรายการยาที่เพิ่มขึ้น เปนไปไดวาผูปวยที่พักรักษาในโรงพยาบาลนาน
เปนผูปวยที่มคีวามรุนแรงของโรคที่มากกวา ซ่ึงอาจมีจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับมากขึ้น ทําให
โอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคสูงมากขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ ปราโมทย 
ตระกูลเพยีรกจิ (Pramote Tragulpiankit 1995) ที่พบวาระยะเวลาที่ผูปวยเขาพักรักษาตวัใน
โรงพยาบาลและจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ มีความเกี่ยวของกบัการเกิดอาการไมพึงประสงค
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 ตับทําหนาที่หลายอยาง เชน การเปลี่ยนแปลงยา  ในสภาวะทีก่ารทํางานของตับบกพรอง
อาจทําใหยาทีผู่ปวยไดรับไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกาํจัดออกจากรางกายไดหรือทําไดนอยลงจงึ
อาจเกิดการสะสมจนกอใหเกดิอาการไมพึงประสงคได นอกจากนี้ตับยังมีหนาทีใ่นการสรางสารที่
จําเปนตอรางกาย เชน clotting factor ในกรณีที่ตับทํางานบกพรองอาจมีผลตอรางกายและทําใหเกดิ
อาการไมพึงประสงคตอระบบอื่นได เชน ระบบเลือด นอกจากนีใ้นผูปวยโรคตับมกัมีความจําเปนที่
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ตองใชยาเพื่อการรักษาหรือปองกันภาวะตางๆ เชน การใชยา propranolol เพื่อรักษาและปองกนั
ภาวะ portal hypertension ซ่ึงอาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคคือ bradycardia ดังที่พบใน
การศึกษานี้ ความเกีย่วของของการทํางานของตับและการเกิดอาการไมพึงประสงค ไดมีรายงานไว
ในการศึกษาของ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และคณะ (Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31) ซ่ึง
ทําการศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงทําการเปรียบเทียบการเกิดอาการไมพึงประสงคระหวาง
กลุมผูปวยที่เปนโรคตับและไมเปนโรคตับ พบวามีความเกี่ยวของกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ แต
ผลที่ไดคานกบัผลการศึกษาของ ปราโมทย ตระกูลเพยีรกิจ (Pramote Tragulpiankit 1995) ซ่ึงไม
พบความเกีย่วของกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติระหวางโรคตับและการเกิดอาการไมพึงประสงค ผล
ที่แตกตางกันอาจเนื่องมากจากการกําหนดนิยามของสภาวะตับบกพรอง โดยในการศึกษานีก้ําหนด
วา ผูปวยที่มีสภาวะการทํางานของตับบกพรอง หมายถึง ผูปวยที่มีการตรวจพบวามีการเพิ่มขึ้นของ
คาการทํางานของตับ (liver function test) ไดแก transaminase  หรือ alkaline phosphatase หรือ 
billirubin สูงเกิน 2 เทาจากคาสูงสุดของคาปกติ แตในการศึกษาอืน่ กําหนดวาเปนผูปวยโรคตับ 
(Pramote Tragulpiankit 1995; Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31) ซ่ึงอาจตองไดรับการ
วินิจฉยัวาเปนโรคตับเทานั้นโดยไมไดดูจากคาการทํางานของตับ ดังนัน้ผลที่ไดจึงอาจแตกตางกัน 

สวนปจจยัอ่ืนซึ่งมีรายงานวาเปนปจจยัสงเสริมใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
ไดแก เพศ อายุ และสภาวะการทํางานไต (Lee 2001 : 5; Lawson 1998 : 13) ในการศึกษานี้ไดทํา
การทดสอบปจจัยเหลานั้นแตไมพบความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาที่ผานมา (Pramote Tragulpiankit 1995; Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31)  

ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได  
 ในการศึกษานีพ้บอุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 2.7 และ
อัตราของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดรอยละ 63.5 ของอาการไมพึงประสงคทั้งหมด   
ขอมูลในเรื่องของอุบัติการณการเกดิอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดในการศึกษาตางๆ พบวามี
จํากัด  มีเพียงบางการศึกษาที่รายงานวาอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดเกิดขึน้ในผูปวยกี่ราย 
เชนการศึกษาของ Pearson และคณะ ซ่ึงรายงานวาอุบัตกิารณการเกิดอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไดคดิเปนรอยละ 1.9 (Pearson et al. 1994 : 2268-72) สวนในเรือ่งอัตราของอาการไมพึง
ประสงคชนิดปองกันไดมีรายงานในการศกึษาตางๆ โดยในตางประเทศพบวาอยูในชวงรอยละ 
17.5 ถึง 58.8 (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Olivier et al. 
2002: 236-40)  สวนการศึกษาในประเทศไทย อัตราของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิด
ปองกันไดอยูในชวงรอยละ 10.4 ถึง 68.4 (Pramote Tragulpiankit 1995; Bongkot Yaemphaka 
2000; Daranee Chiewchantanakit 2000; สายฝน อินทรใจเอื้อ 2543; Chanchira Choppradit 2000; 
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Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31) จะเห็นไดวาอุบัติการณและอัตราของอาการไมพึง
ประสงคชนิดปองกันไดในการศึกษานี้อยูในชวงของการศึกษาที่ผานมาแตคอนไปทางสูง อธิบาย
ไดจากลักษณะของอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดสวนใหญของการศึกษานีเ้ปน
ผลจากการที่ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลือดในยาทีจ่ําเปนตองติดตามหรอืไมมีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการที่จําเปน (รอยละ 61.7)  ทั้งนี้เนื่องมาจากไมมีการใหบริการตรวจวดัระดับยาใน
เลือดภายในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ซ่ึงยาที่ควรไดรับการตรวจระดับยาในเลือดการศึกษานี้
ไดแก phenytoin (จํานวน 2 อาการ) และ digoxin (จํานวน 2 อาการ) ซ่ึงเปนยาที่มีชวงความ
ปลอดภัยในการรักษาแคบ และจากการไมมีการตรวจตดิตามทางหองปฏิบัติการที่จําเปน (จํานวน 
25 อาการ) ซ่ึงสวนใหญเปนการตรวจวัดระดับ potassium และระดับน้าํตาลในเลือด    นอกจากนี้ยัง
มีความแตกตางกันในสถานที่ที่ทําการศึกษาหรือวิธีการดําเนินการวิจยั เชนบางการศึกษาเปน
การศึกษาแบบยอนหลัง (Pearson et al. 1994 : 2268-72) ซ่ึงอาจทําใหขอมูลที่สําคัญในการประเมนิ
การปองกันไดขาดหายไป เชนขอมูลการมีประวัตแิพยาของผูปวย ขอมลูการไมใหความรวมมือใน
การใชยา เปนตน และอาจเกดิจากความแตกตางในเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เชน ในบาง
การศึกษาใช standardize French preventability scale ในการประเมินอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันได (Olivier et al. 2002 : 236-40) และยังมีความแตกตางในการตีความหมายของ Schumock 
and Thornton criteria และการนําไปใช  ดงัเชนในการศกึษาของ เฉลิมศรี ภมุมางกูร และคณะ 
(Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) ซ่ึงตีความเกณฑขอ 2 แตกตางกับในการศึกษานี ้
โดยการศึกษาของ เฉลิมศรี และคณะ จัดแบงความไมเหมาะสมของการบริหารยาเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ยอมรับได (เชน การไมปรับเปลี่ยนเสนเลือดเมื่อมีการใหยาทางหลอดเลือดเกินกวา 72 
ช่ัวโมง  การไมไดรับยากอนการรักษาจริง (pre-medication) เมื่อผูปวยมีความจําเปนตองใช) ไวเปน
กลุมใหมคือ uncertain-preventable ดังนั้น จํานวนอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกัน
ไดจึงนอยกวาการศึกษานี้  
 ในการศึกษานีย้ังพบวารอยละ 8.5 ของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได มีความ
เกี่ยวของกับการใชยาที่ไมเหมาะสมกับภาวะทางคลินิกของผูปวย และ รอยละ 10.6 มีความ
เกี่ยวของกับขนาดใช วิธีการใหยา ความถี่ ไมเหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก หรือภาวะโรค รอยละ 4.3 
เกี่ยวของกับผูปวยมีประวัตแิพยามากอนหรือเคยเกดิอาการอยางนี้มากอน รอยละ 12.8 มีความ
เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา และรอยละ 2.1 เกี่ยวของกับการไมใหความรวมมือในการ
ใชยาของผูปวย จากผลที่ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการปองกนัการเกิดอาการไมพึงประสงค
กับผูปวยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล โดย (1) การติดตามระดับยาที่มีชวงความปลอดภัยแคบ
โดยเฉพาะในผูปวยที่มีปจจยัเส่ียง เชน  ตรวจวดัระดับยา digoxin ในผูปวยที่มีภาวะ potassium ต่ํา 
หรือ ตรวจวัดระดับยา phenytoin ในผูปวยที่มีระดับ albumin ในเลือดต่าํ เปนตน หรือการติดตามผล
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ตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมกับภาวะของผูปวย เชน การตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยที่ไดรับ insulin ซ่ึงหากผูปวยมกีารเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาล
คอนขางรวดเร็ว ผูปวยรับประทานอาหารไมได ก็ควรมกีารตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดที่ถ่ีมากขึ้น
กวาปกติ เปนตน (2) การใชยาใหเหมาะสมกับภาวะทางคลินิกของผูปวยที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เชน 
ความดันต่ํา หวัใจเริ่มเตนชา ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เปนตน (3) ในผูปวยทีใ่หประวัตแิพยา ควร
สัมภาษณประวัติอยางละเอียด พิจารณาทั้งชื่อยาและอาการที่แพรวมทั้งความรุนแรงของอาการที่แพ
ดวย ควรดําเนินการปองกนัการแพยาซํ้า เชน ติดสติกเกอรผูปวยแพยาที่ชัดเจนบนปกเวชระเบยีน 
บันทึกขอมูลการแพยาไวในเวชระเบยีนผูปวย แสดงขอความชื่อยาและอาการที่แพบนใบสั่งยา ให
ความรูเกี่ยวกบัยาและอาการที่ผูปวยแพ มอบบัตรแพยา สอนใหผูปวยจดจําชื่อยาแบบงายๆ การ
ปฏิบัติตัวเมื่อเขารับการรักษาหรือเมื่อจําเปนตองใชยา และอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหปองกนัอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและทําใหการรักษาเกดิประโยชนตอผูปวยมากทีสุ่ด (4) การเฝาระวังการใชยาที่อาจ
เกิดปฏิกิริยาตอกัน และ (5) การใหความรูเร่ืองยาแกผูปวยเพื่อลดปญหาการไมใหความรวมมือใน
การใชยา ยอมเปนการปองกันไมใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดมาก โดยทั้งหมดนี้เภสัชกรควรมี
บทบาทหนาทีใ่นการชวยดแูลผูปวยบนหอผูปวย ซ่ึงจะชวยบุคลากรอื่นๆ ดูแลผูปวยในเรื่องการใช
ยาไดครอบคลุมมากขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย 

 ในการศึกษานีพ้บปจจัยที่เกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p value < 0.05) 3 ปจจัย ไดแก กลุมยาที่สงสัย ระบบอวัยวะที่เกิดอาการไมพึง
ประสงค และความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค ในปจจยัแรกคือกลุมยาที่สงสัย เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดและปองกันไมไดจะเห็นวามีสัดสวน
ที่แตกตางกันในแตละกลุมยา ยาบางกลุมกอใหเกดิอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดไดมากกวา 
เชน ยาในกลุม cardiovascular drugs และ endocrinologic drugs ซ่ึงเปนยากลุมที่หากมีการติดตาม
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการควบคูกันไปกบัการใชยาตลอดเวลาและทนัเหตกุารณจะสามารถลดการ
เกิดอาการไมพึงประสงคได เมื่อเปรียบเทยีบกับการศกึษาของ Pearson และคณะ (Pearson et al. 
1994 : 2268-72) ซ่ึงไมพบความเกีย่วของกนัระหวางอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดกับกลุมยา
ที่สงสัย อาจเนื่องมาจากความแตกตางกันในกลุมประชากรที่ศึกษาและการเลือกใชยา โดยกลุมยาที่
พบอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมากที่สุดในการศึกษาของ Pearson และคณะคือ anti-
infectives ในขณะที่การศึกษานี้พบอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดในยากลุม cardiovascular 
drugs มากที่สุด 
 สวนปจจยัที่สองที่มีความเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ระบบอวัยวะที่เกดิอาการไมพึงประสงค จะเห็นไดวาอาการไมพึงประสงค
ชนิดปองกันไดพบสัดสวนมากที่สุดในระบบ metabolic and nutritional disorders อาการในระบบนี้
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ไดแก  hypokalaemia, hypoglycemia และ dehydration เปนตน โดยสามารถใชการตรวจวัดทาง
หองปฏิบัติการเปนตัวช้ีบอกไดวากําลังจะเกิดขึ้น ซ่ึงแตกตางจากอาการไมพึงประสงคในระบบ skin 
and appendages disorders  ที่พบวาสวนใหญเปนชนิดปองกันไมได เนื่องจากอาการในระบบนีม้ัก
เปนอาการแสดงของ Type B ที่มักเกิดจากปฏิกิริยาภูมไิวเกนิ (hypersensitivity) ไมขึ้นกับขนาดยา 
ไมสามารถทํานายไดวาจะเกดิขึ้น และอาการแสดงไมเหมือนกนัในยาตัวเดยีวกันหรือกลุมเดียวกนั 
มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล ซ่ึงผลการศึกษานีแ้ตกตางจากการศึกษาของ Pearson และ
คณะ (Pearson et al. 1994 : 2268-72) และ Gholami  และคณะ (Gholami and Shalviri 1999 : 236-
40) ซ่ึงพบวาอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดไมมีความเกีย่วของกับระบบอวัยวะทีเ่กิดอาการ
ไมพึงประสงค ทั้งนี้อาจเนือ่งมาจากความแตกตางของลักษณะอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น กลุม
ประชากรที่ศึกษาและการเลือกใชยา ซ่ึงจะมีผลใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่อวัยวะตางๆ ได
แตกตางกัน 
 ปจจัยที่สามทีม่ีความเกีย่วของกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติคือความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (Pearson et 
al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 
25-31)  แมวาในศึกษาของ Pearson และคณะ (Pearson et al. 1994 : 2268-72) จะมีการแบงความ
รุนแรงแตกตางออกไป (แบงออกเปน รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง และรุนแรงนอย) นอกจากนีย้ัง
สอดคลองกันกับการศึกษาอื่นๆ ในเรื่องของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดสวนใหญอยูใน
ระดับ รุนแรงปานกลาง หมายถึงการมีการเปลี่ยนแปลงการใชยา ตองการการรักษา หรือเพิ่มการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลอยางนอย 1 วันซึง่เทียบไดกับระดับ 2 ถึง 4 ในการศึกษานี ้ (Pearson et al. 
1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-
31)  และยงัพบวาในการศึกษานี้อาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมีแนวโนมรุนแรงกวาชนดิ
ปองกันไมได เนื่องจากพบสัดสวนที่มากกวาในระดับ 2, 3 และ 4 และระดับ 7 ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ Pearson และคณะ แตแตกตางจากการศึกษาของ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และคณะ 
(Chalermsri Pummangura et al. 2003: 25-31)  ซ่ึงพบวาอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดมี
แนวโนมรุนแรงนอยกวาอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไมได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความ
แตกตางของสถานที่ที่ทําการศึกษา เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัมีจํานวนบุคลากรในการดูแล
ผูปวยมากกวาโรงพยาบาลศูนย เชนการมีนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาลชวยดแูลผูปวย และการ
มีระบบตรวจติดตามระดับยาในเลือดที่สามารถทําไดมากกวา จึงอาจพบอาการไมพึงประสงคชนิด
ปองกันไดไดเร็วและทําการแกไขไดทัน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษานี้ที่ทําการศึกษาในโรงพยาบาล
ศูนยและในการศึกษาของ Pearson และคณะ ทําการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน (Pearson et al. 
1994 : 2268-72 ) 
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 ในเรื่องของจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ แมวาจะไมมีความเกีย่วของอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันได แตผลที่ไดแสดงถึงแนวโนมของอาการไมพงึ
ประสงคชนิดปองกันไดมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อจํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับเพิ่มมากขึ้น  ดังนัน้
ในผูปวยที่ไดรับยาหลายรายการควรมีการเฝาระวังการเกิดอาการไมพงึประสงคจากการใชยา ซ่ึง
อาจชวยลดอุบตัิการณ ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค และรวมถึงลดคาใชจายที่อาจเกดิขึ้น
ได 
 ปจจัยอ่ืนๆ ที่ไดทดสอบแตไมพบความเกีย่วของอยางมีนัยสําคญัทางสถิติและมีความ
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาไดแก ปจจัยเร่ือง เพศ (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Chalermsri 
Pummangura et al. 2003: 25-31)  อายุ (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 
236-40; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) ระยะเวลาที่ผูปวยเขาพักรักษาตวัใน
โรงพยาบาล (Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31)  สภาวะการทํางานของตับ (Gholami 
and Shalviri 1999 : 236-40; Chalermsri Pummangura et al. 2003 : 25-31) และ สภาวะการทํางาน
ของไต (Pearson et al. 1994 : 2268-72; Gholami and Shalviri 1999 : 236-40; Chalermsri 
Pummangura et al. 2003 : 25-31)   

 ในการประเมนิการเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกนัได ในการศึกษานี้ใช  
Schumock and Thornton criteria เมื่อนํามาใชจริงพบวา ขอดีคือใชงาย เขาใจงาย แตมีขอเสียคือ ไม
มีคําอธิบายอยางละเอียดในเกณฑแตละขอวาครอบคลุมเรื่องใดบาง ทําใหผูนําไปใชอาจ
ตีความหมายไดหลายแบบและอาจแตกตางกัน  ดังนัน้ในการศึกษานี้จงึจําเปนตองนยิามเพิ่มเพื่อให
เกิดความเขาใจในการประเมินและเพื่อใหครอบคลุมในอาการไมพึงประสงคทุกประเภท เชน ขอ 2 
ขนาดยา (dose) วิธีการใหยา (route) ความถี่ (frequency) ของการบรหิารยา ไม เหมาะสมกับอายุ 
น้ําหนกั หรือภาวะโรคของผูปวย   ซ่ึงรวมถึงความไมเหมาะสมของการบริหารยาเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ยอมรับใช  เชน การไมปรับเปลี่ยนเสนเลือดเมื่อมีการบรหิารยาทางหลอดเลือดเกินกวา 
72 ช่ัวโมง  การไมไดรับยากอนการรักษาจริง (pre-medication) เมื่อผูปวยมีความจําเปนตองใช  เปน
ตน   
 จากการที่ไดมกีารแทรกแซงการรักษากับแพทย 1 ครั้ง ในกรณีผูปวยไดรับยา 
oxymetholone เพื่อรักษา aplastic anemia และตรวจพบการทํางานของตับผิดปกติ เภสัชกรได
แนะนําใหหยดุยา oxymetholone ผลการแทรกแซงพบวาแพทยยอมรบัและหยุดยา หลังหยดุยาได 3 
วันผูปวยเสียชีวิตดวยโคมาโดยยังไมไดมกีารตรวจการทํางานของตับอีก แตการแทรกแซงนี้ไมมีผล
ใดๆ ตอการศกึษา เนื่องจากผูปวยเพิ่งหยดุยาเพยีง 3 วัน โดยปกติความผิดปกติที่เกดิขึ้นกับสภาวะ
การทํางานของตับมักตองใชเวลานานในการทําใหดีขึ้น และในรายงานความเปนพิษตอตับของยา 
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oxymetholone จะสามารถกลับคืนสูปกติไดหลังหยุดยา แตอยางไรก็ตามไดมีรายงานการเกดิดีซาน 
รวมกับการเกดิ fatal hepatic coma ตอมาแมวาจะหยุดยาไปแลว (Overstreet et al. 2004)  
 แมวาอาการไมพึงประสงคสวนหนึ่งเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไมได แตการ
ตรวจพบอาการไมพึงประสงคตั้งแตเร่ิมแรกอาจลดความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคนั้นได 
ดังนั้นควรมีระบบในการตรวจหาอาการไมพึงประสงค โดยเริ่มตัง้แตผูปวยเริ่มไดรับยาไปจนถึง
ผูปวยกลับบาน และควรมีการใหความรู คําแนะนําแกผูปวยในการเฝาระวังการเกิดอาการไมพงึ
ประสงคดวยตนเองซึ่งจะชวยใหพบอาการไมพึงประสงคไดเร็วขึ้น โดยปจจบุันในโรงพยาบาล
เจาพระยายมราช มีระบบตรวจหาอาการไมพึงประสงคในหอผูปวยโดยแพทยและพยาบาล ซ่ึง
บุคลากรเหลานี้ ยังมีภาระหนาที่อ่ืนๆ อีกมากมายในการดูแลผูปวย หากมีเภสัชกรประจําบนหอ
ผูปวยเพื่อชวยดูแลการใชยาของผูปวยโดยเฉพาะในเรื่องอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
การใหคําแนะนําการใชยาทีถู่กตองใหกับผูปวย ยอมทาํใหผูปวยมีความปลอดภัยจากการใชยา ทํา
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการรักษา และสามารถลดคาใชจายบางสวนที่อาจเกิดขึน้ลงได  
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
         1. โดยประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนผูปวยทั้งหมดมีอายมุากกวา 60 ป และมักเปนผูปวยที่
มีโรคประจําตัว ดังนั้นการนาํผลการศึกษานี้ไปเปรียบเทยีบกับการศกึษาอื่นๆ ควรพจิารณาถึงปจจยั
เหลานี้ดวย 
         2. การประเมินความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับยาที่สงสัย ความ
รุนแรง ความสามารถในการปองกันได และอ่ืนๆ เปนการดําเนนิการโดยเภสชักรเพียงคนเดียว
ไมไดเปนทีมการประเมิน ดงันั้นจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนในการประเมิน 
         3. เนื่องจากทาํการศึกษาในหอผูปวยที่มกีารหมุนเวยีนผูปวยเรว็มาก ดังนั้นผูปวยทีไ่ดรับ
ยาที่อยูในหอผูปวยนอยกวา 24 ช่ัวโมง ผูวิจัยอาจไมไดพบกับผูปวยโดยตรง ซ่ึงจะไดขอมูลของ
ผูปวยจากการบันทึกในรายงานผูปวยใน หรือจากบุคลากร ซ่ึงอาจทาํใหขอมูลที่ไดนอยกวาความ
เปนจริง และอาจมีผูปวยจํานวนหนึ่งเกดิอาการไมพึงประสงคหลังจากทีไ่ดยายหอผูปวยไปแลว    
         4. ผูปวยบางสวนไมทราบประวัตกิารแพยาของตนเอง หรือไมทราบชื่อยาที่แพทําให
ขอมูลที่ไดอาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการตดิตามอาการไมพงึประสงคจากการใชยาในผูปวยที่รักษา 
พยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมชายและหอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลเจาพระยายมราชโดย
เภสัชกร ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยผลการศึกษาสรุปได
ดังตอไปนี ้
 1. ในการศึกษามีจํานวนผูปวยทั้งหมด 1,408 ราย เปนเพศชาย 659 ราย (รอยละ 46.8) 
และเพศหญิง 749 ราย (รอยละ 53.2) โดยประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนผูปวยทั้งหมดมีอายุมากกวา 
60 ป (รอยละ 46.6) และมักเปนผูปวยที่มีโรคประจําตัว (รอยละ 61.7) ผูปวยสวนใหญไมมีประวัติ
แพยา (รอยละ 95.9) โรคที่เปนสาเหตหุลักของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลคือโรคระบบ
ไหลเวยีนโลหติ (รอยละ 16.5) และโรคติดเชื้อ (รอยละ 15.6) จํานวนรายการยาทีผู่ปวยไดรับสวน
ใหญนอยกวาหรือเทากับ 10 รายการ (รอยละ 70.0 ) จาํนวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาล เฉล่ียคือ 
3.3  ± 4.7 วัน (ชาย 3.6 ± 5.2 วัน, หญิง 3.1 ± 4.1 วัน)  
 2. พบอาการไมพึงประสงคเกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด 74 อาการใน
ผูปวย 62 ราย คิดเปนอุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 4.4 
(62/1408) และคิดเปนอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 5.3 (74/1408) โดย
ระดับความสมัพันธระหวางอาการไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย พบมากที่สุดอยูในระดบันาจะใช 
(probable) (รอยละ 94.6)  
 3. ลักษณะของอาการไมพึงประสงคพบวา อาการไมพึงประสงคสวนใหญอยูใน Type A 
(รอยละ 83.8) และสวนนอยอยูใน Type B (รอยละ 16.2) กลไกของการเกิดอาการไมพึงประสงค
พบ 3 กลไกคือ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (pharmacology) (รอยละ 75.7)  ปฏิกิริยาภูมไิวเกนิ 
(hypersensitivity) (รอยละ 16.2) และการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (drug interaction) (รอยละ 8.1) 
พบอาการไมพึงประสงคมากที่สุดในยากลุม cardiovascular drugs (รอยละ 33.8) และพบวาระบบ 
metabolic and nutritional disorders มีอาการไมพึงประสงคเกิดขึ้นมากที่สุด (รอยละ 37.8) ความ
รุนแรงของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นสวนใหญตองการการหยดุยา หรือเปลี่ยนแปลงการใชยา
นั้น ๆ และ/หรือ ตองการยาตานฤทธิ์การรักษาอาการไมพึงประสงค แตไมทําใหนอนรักษาตวัใน
โรงพยาบาลนานขึ้น (รอยละ 32.4)   และผลที่เกิดขึ้นกับของผูปวยภายหลังการเกิดอาการ                 
ไมพึงประสงคสวนใหญคือ ผูปวยหายเปนปกตโิดยไมมีรองรอยเดิม (รอยละ68.9) 
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 4. ปจจัยที่พบวามีความเกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยาระหวางกลุมทีเ่กิด
อาการไมพึงประสงคเทียบกบักลุมที่ไมเกดิอาการไมพึงประสงคมี 3 ปจจัยไดแก ระยะเวลาที่ผูปวย
รักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับ และสภาวะการทํางานของตับ (p value < 
0.05)   
 5. อาการไมพงึประสงคที่เกดิขึ้นทั้งหมด 74 อาการ เมือ่นํามาประเมนิโดยใชเกณฑของ 
Schumock และ Thronton พบวาเปนอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดจํานวน 47 อาการ ใน
ผูปวยจํานวน 38 ราย คิดเปนอุบัติการณของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 2.7 
(38/1408) และคิดเปนอัตราของอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดรอยละ 63.5 (47/74) ของ
อาการไมพึงประสงคทั้งหมด ความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคชนิดปองกันไดกับยาที่
สงสัยพบวาเกอืบทั้งหมดมีความสัมพันธอยูในระดับ นาจะใช (probable) (รอยละ 97.9) 
 6.สการประเมินความเปนไปไดในการปองกันอาการไมพงึประสงคพบวา สวนใหญ 
ผูปวยไมไดรับการติดตามระดับยาในเลือดในยาทีจ่ําเปนตองติดตามหรอืไมมีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่จําเปน (รอยละ 61.7) นอกจากนัน้เปน อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่
เกี่ยวเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (รอยละ 12.8)  ขนาดยา (dose) วิธีการใหยา (route) 
ความถี่ (frequency) ของการบริหารยา ไม เหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก หรือภาวะโรคของผูปวย   
(รอยละ 10.6) การใชยานั้นไมเหมาะสมกบัภาวะทางคลินิกของผูปวย (รอยละ 8.5) ผูปวยไดรับยาที่
มปีระวัตแิพยาหรือเคยเกดิอาการนี้มากอน (รอยละ 4.3) และ อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่
เกี่ยวเนื่องจากความไมรวมมอืในการใชยาของผูปวย (รอยละ 2.1) 
 7.สลักษณะของอาการไมพงึประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไดพบวา ประเภทของ
อาการไมพึงประสงคชนิดทีป่องกันไดสวนใหญเปน Type A (รอยละ 97.9) กลไกการเกิดสวนใหญ
เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (pharmacology) (รอยละ 85.1) สวนใหญเกิดขึ้นในผูปวยที่ไมมีประวตัิ
แพยา (รอยละ 95.7)   และผลที่เกิดขึ้นกบัผูปวยภายหลังการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ชนิดปองกันไดสวนใหญคือผูปวยหายเปนปกติโดยไมมรีองรอยเดิม (รอยละ 61.7) 
 8.สปจจัยที่พบวามีความเกี่ยวของกับอาการไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได
เปรียบเทียบกบัชนิดปองกันไมได มี 3 ปจจัยไดแก กลุมยาที่สงสัย ระบบอวยัวะที่เกิดอาการไมพงึ
ประสงคจากการใชยา และความรุนแรงของอาการไมพงึประสงคจากการใชยา  (p value < 0.05)   
 จากการศึกษานี้สรุปไดวา อาการไมพึงประสงคจากการใชยาเปนปญหาสําคัญทาง
สาธารณสุข  อยางไรก็ตามมากกวาครึ่งหนึ่งของอาการไมพึงประสงคสามารถปองกันได  ดังนัน้
การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาจึงมีความสําคัญมากเพื่อท่ีจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดจากการใชยาพรอมๆกบัชวยลดความรุนแรงและปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการ
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ใชยา  ยิ่งกวานั้นยังเปนการเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยในลักษณะของการบริบาล
เภสัชกรรม เพือ่ประโยชนสูงสุดของการรักษาดวยยา  
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ในการศกึษาเรื่องอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ควรมีบุคลากรอื่นๆ ชวยในการ
ตรวจสอบขอมูล และตรวจสอบการประเมินตางๆ อีกครั้งเพื่อใหเกดิความเขาใจทีต่รงกันและได
ขอมูลที่ไมคลาดเคลื่อน  
 2. ในการเกดิอาการไมพึงประสงคแตละครั้งจะมีคาใชจายเกดิขึ้น ซ่ึงอาจเปนทั้งคาใชจาย
ทางตรงดานการรักษาพยาบาล หรือคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งการเสยีเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นของผูปวย ซ่ึงหากมีการศึกษาเพิ่มเติมในแงมมุเหลานี้จะทําใหไดขอมูลที่มีประโยชนเปน
อยางมาก 
 3. ในการบนัทึกวาผูปวยมปีระวัตแิพยา ไมควรระบุแตช่ือยา ควรบันทึกลักษณะอาการไม
พึงประสงคที่เกิดขึ้น  วนัเวลาที่ใชยา และวนัเวลาที่เกิดอาการดวย เพราะอาการไมพึงประสงคบาง
ชนิดอาจใชยาซ้ําไดดวยความระมัดระวัง เชน การใชยา cotrimoxazole ในผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง 
ที่เปนผ่ืนเล็กนอยไมรุนแรง โดยแพทยอาจใหการรักษาอาการไมพึงประสงคนั้นควบคูไปกับการใช
ยา ในขณะที่อาการไมพงึประสงคบางชนิดไมสามารถใชไดอีกเลยเนื่องจากอาจเปนอันตรายตอ
ผูปวยอยางรนุแรง เชน ในผูปวยทีแ่พยาแบบ anaphylactic shock, Stevens Johnson syndrome หรือ 
toxic epidermal necrolysis (TEN) เภสัชกรควรมีบทบาทในการสัมภาษณประวัติการแพยาของ
ผูปวยทั้งสวนของผูปวยนอกและผูปวยใน เนื่องจากหากผูปวยใหประวัตแิพยาที่คลาดเคลื่อนอาจทํา
ใหผูปวยเสียโอกาสในการใชยา และอาจตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น และหากผูปวยมปีระวัตแิพยาจริง
โดยเฉพาะอาการแพนัน้มีความรุนแรงเชน anaphylactic shock, Stevens Johnson syndrome หรือ 
TEN ผูปวยควรไดรับการทําประวัติไวในโรงพยาบาลและมีระบบการปองกันการแพยาซํ้าใหแก
ผูปวย เชน ติดสติกเกอรผูปวยแพยาที่ชัดเจนบนปกเวชระเบียน บนัทึกขอมูลการแพยาไวในเวช
ระเบียนผูปวย พิมพขอความชื่อยาและอาการที่แพบนใบสั่งยาใหความรูเกีย่วกับยาและอาการที่
ผูปวยแพ มอบบัตรแพยา สอนใหผูปวยจดจําชื่อยาแบบงายๆ การปฏิบัติตัวเมื่อเขารับการรักษาหรอื
เมื่อจําเปนตองใชยา และอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาํใหปองกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นและทําใหการรักษาเกดิ
ประโยชนตอผูปวยมากที่สุด 
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Krammer’s algorithm 
(Hutchinson 1979 : 633-38) 

I.  Pervious  Ceneral  Experience  With the  Drug ? 
 1. Is the CM* widely known and universally accepted as an ADR to the suspected drug? 
  □  Yes    Go to question 2 
  □  No    Go to question 3 
 2. Is the CM known to occur at the dosage received in this case ? 
   □ Yes    Score +1 in Axis I box and go to question 5 
   □  No or DK** Score 0 in Axis  I box  and  go to question 5 
 3. Consult a recent edition of the Physicians’ Desk Reference or American Hospital Formulary        
 Service***. Is the CM listed  as an ADR to the suspected drug in the dosage received? 
   □  Yes    Score 0 in Axis  I box  and  go to question 5 
   □  No    Go  to question 4 
 4. Has enough clinical experience accumulated with the drug so that most ADR to it are very likely to have 
 been previously reported? 
   □  Yes    Score -1 in Axis  I box  and  go to question 5 
   □  No or DK  Score 0 in Axis  I box  and  go to question 5 
II.  Alternative Etiologic  Candidates 
 5. Is the CM a change  (exacerbation, recurrence, complication, or new manifestation) in preexisting clinical 
 condition, ie, a condition present before the administration of the suspected  drug? 
   □  Yes      Go to question 6 
   □  No or  DK    Go to question 9 
 6.  Is the preexisting condition commonly followed by this type of change? 

  □  Yes    Score -1 in Axis  II  box  and   go to question 14 
  □  DK     Go to question 7 
  □  No     Go to question 8 

 7. Are there any new alternative candidates (illnesses developing after the suspected drug was begun or 
 recent diagnostic or therapeutic interventions apart from the suspected drug or other drugs) that could 
 explain this change? 
         □  Yes      Go to question 11 
        □  No    Score 0 in Axis  II  box  and   go to question 14 
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 8.  Are there any new alternative candidates (illnesses developing after the suspected drug was begun or  
 recent diagnostic or  therapeutic interventions  apart from the suspected  drug or other drugs) that could   
 explain this change ?  
   □  Yes      Go to question 11 
    □  No     Score +1 in Axis  II  box  and   go to question 14 
 9. Is the CM consistent in quality and severity with any new alternative etiologic candidates other than a 
 preexisting condition, ie, illnesses developing after the suspected drug was begun or recent diagnostic or 
 therapeutic intervention apart from the suspected drug or other drugs? 

 □  Yes      Go to question 10 
    □  DK       Score 0 in Axis  II  box  and   go to question 14 
   □  No     Go to question 12 
 10.  Was the CM commonly consistent in timing with any of these alternative candidates? 

 □  Yes      Go to question 11 
 □  DK       Score 0 in Axis  II  box  and   go to question 14 
 □  No     Go to question 12 

 11.  Is the CM commonly seen with any of these alternative candidates? 
 □  Yes       Score -1 in Axis  II  box  and   go to question 14 
 □  No    Score 0 in Axis  II  box  and   go to question 14 

 12.  Does the CM commonly occur in this type of patient in the absence of recognizable etiologic 
 candidates? (Examples of such phenomena include headache, fatigue, and anxiety.) 
   □  Yes or  DK    Go to question 13 
    □  No      Score +2 in Axis  II  box  and   go to question 14 
 13.  Was a score of +1 obtained on Axis I? 
   □   Yes    Score +1 in Axis II box and go to question 14 

 □  No    Score 0 in Axis  II  box  and go to question 14 
III.  Timing  of the Events 
 14. Is the timing of the appearance of the CM relative to administration of the suspected drug difficult or 
 impossible to assess because the CM represents an equivocal change in the preexisting clinical condition? 
   □  Yes    Score 0 in Axis  III  box  and   go to question 18 
    □   No     Go to question 15 
 15.  Is the drug-CM association so unusual as prevent knowing what timing to expect for an ADR of this 
 type? 
   □  Yes    Score 0 in Axis  III  box  and   go to question 18 
    □   No     Go to question 16 
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 16.  Was the timing inconsistent with an ADR to this drug? 
   □  Yes    Score -2 in Axis  III  box  and   go to question 18 
    □   No or DK  Go to question 17 
 17.  Given the type of CM, was the timing not only consistent with, but as expected for an ADR to this 
 drug? 
   □  Yes    Score +1 in Axis  III  box  and   go to question 18 
   □  No or DK   Score 0  in Axis  III  box  and   go to question 18 
IV.  Drug Levels and Evidence of Overdose  
 18.  Is the CM a pharmacologic, ie, dose –related, type of  manifestation? 
   □  Yes    Go to question 19 
    □  No or DK  Score 0  in Axis  IV  box  and   go to question 24 
       19.  Is the result available for serum, urine, or other body fluid level of  the drug or a metabolite, of the 
 drug? 
   □ Yes    Go to question 21 
   □  No     Go to question 20 
 20. Is there unequivocal evidence that the amount of drug received was an overdose for this  patient, eg, a 
 blood glucose  level of  30 mg/dL in a patient receiving insulin or prescription for the suspected drug? 
   □  Yes      Score +1  in Axis  IV  box  and   go to question 24 
   □  No      Score  0  in Axis  IV  box  and   go to question 24 
 21.  Taking its timing into consideration, dose this level definitely support the diagnosis of an overdose for 
 this patient? 
   □   Yes     Score +1  in Axis  IV  box  and   go to question 24 
   □   DK      Score 0  in Axis  IV  box  and   go to question 24 
   □   No      Go to question 22 
 22.  Is the level strongly against the diagnosis of overdose for this patient? 
   □   Yes    Go to question 23 
   □   No     Score 0  in  Axis  IV  box  and   go to question 24 
 23.  Is this CM likely to represent an idiosyncratic overreaction of this patient to the drug? 
   □   Yes   Score 0  in  Axis  IV  box  and   go to question 24 
   □   No    Score -1  in  Axis  IV  box  and   go to question 24 
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V.  Dechallenge 
 24.  Is dechallenge difficult or impossible to assess because of any of the following? 
  (a)  Death caused by, or secondarily consequent to, the CM. 
  (b)  An irreversible CM, eg, optic atrophy, aplitic anemia, loss of a limb. 
  (c)  A CM whose resolution would not usually be altered by removal of the causative agent, eg,  stroke, 
  myocardial infarction (since, in these examples, the resolution of the organ damage would   be   
  independent of drug withdrawal).  
   □   Yes   Go to question 25 
   □   No or DK  Go to question 26 
 25.  Is the total score on Axes I through IV ≥ +3? 
   □  Yes    Score +1  in Axis  V  box  and   go to question 47 
   □   No    Score 0  in Axis  IV  box  and   go to question 47 
 26. Is the CM characteristically transient and episodic, eg, seizures, syncope, classic angina pectoris? 
 “Characteristically transient and episodic” means that the phenomenon, by  its very nature, almost always 
 resolves quickly and spontaneously.  CMs that eventually show themselves as self – limited or that 
 gradually subside on their own  (eg, dyspnea, gastrointestinal  bleeding, ataxia)  would thus not qualify as 
 characteristically transient and episodic  and should receive a “No” response.   
    □  Yes       Go to question 27 
    □  No or DK  Go to question 30 
 27. Was a pattern of episodes established while the patient was taking the drug ? 
   □  Yes       Go to question 30 
   □   No    Go to question 28 
 28.   Was the drug discontinued after the CM  appeared ? 
   □  Yes    Go to question 29 
   □  No        Score 0  in Axis  IV  box  and  Go to question 47 
 29.  Did the CM recur after discontinuation? 
   □   Yes       Score -1  in Axis  IV  box  and  Go to question 47 
   □   No      Score 0  in Axis  IV  box  and  Go to question 47 
 30.  Is the CM a pharmacologic, ie, dose-related, type of manifestation? 
   □   Yes or DK      Go to question 31 
   □   No    Go to question 35 
 31. Was the dosage substantially reduced without or before being discontinued? 
   □   Yes         Go to question 32 
   □   No         Go to question 35 
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 32. Was the dosage reduced while the CM was present (or while a pattern of episodes was occurring)? 
 □   Yes        Go to question 33 
 □   No or DK  Go to question 35 

 33. Did the CM substantially diminish or disappear after dosage reduction but before complete 
 discontinuation ? 

 □   Yes         Go to question 41 
 □   No     Go to question 34 

 34.  was the drug discontinued while the CM was present (or while a pattern of episodes was occurring)? 
 □   Yes         Go to question 36 
 □   No     Score 0  in  Axis  V  box  and  Go to question 47 

  35.  Was the drug discontinued while the CM was present (or while a pattern of  episodes was occurring)? 
 □   Yes        Go to question 36 
 □    DK        Score 0  in Axis  V  box  and      Go to question 47 
 □     No        Go to question 38 

 36. Did the CM diminish or disappear at any time after discontinuation of the drug use? 
            □   Yes        Go to question 41 
            □   No        Go to question 37 
 37. Was the period of observation long enough to be sure that the CM would not subsequently diminish or 
 disappear in a time compatible with an effect of drug withdrawal ? 

 □   Yes        Score -1  in Axis  V  box  and  Go to question 47 
 □    No   Score 0  in Axis  V  box  and  Go to question 47 

 38. Did the CM substantially diminish or disappear while the patient was taking the drug? 
 □   Yes         Go to question 39 
 □    No    Score 0  in Axis  V  box  and  Go to question 47 

 39. Was an agent or maneuver administered that was specifically directed against the CM and that usually  
 produces the degree and rate of improvement observed in this case? (A nonspecific therapeutic measure 
 would not qualify for a   “Yes” response to this question. Thus, the administration of intravenous fluids 
 would result in a “No” response if  the  CM were coma caused by a drug overdose but a “Yes”  response if 
 the CM were dehydration.) 

 □  Yes            Score 0  in Axis  V  box  and      Go to question 47 
  □  No          Go to question 40 
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 40. Is the improvement in the CM most likely caused by the development of tolerance to the drug, and is 
 tolerance a well-described phenomenon with the drug? 
   □   Yes         Score 0  in Axis  V  box  and      Go to question 47 
   □   No           Score -1  in Axis  V  box  and      Go to question 47 

 41.  Was the CM (or the established pattern of episodes) constant or progressing at the time of dechallenge? 
 □   Yes        Go to question 42 
 □    No      Score 0  in Axis  V  box  and  Go to question 47 

 42.  Were the degree and rate of diminution or disappearance of the CM as expected for an effect of drug  
 withdrawal? 

 □   Yes        Go to question 43 
 □    No   Score 0  in Axis  V  box  and      Go to question 47 

 43. Was an agent or maneuver administered that was specifically directed against the was CM and that 
 usually produces the degree and rate of  improvement  observed on this case? (A nonspecific therapeutic 
 measure would not qualify for a   “Yes”  response to this question. Thus, the administration of intravenous 
 fluids would result in a “No” response if the  CM were coma caused by a drug overdose but a  “Yes”  
 response if the CM were dehydration.) 

 □  Yes         Go to question 44 
   □  No         Go to question 45 
 44. Would this agent or maneuver be expected to improve this type of  CM regardless of whether or not it 
 was caused by  the suspected drug ?  (The administration of a narcotic antagonist to a patient with a CM of 
 coma caused by morphine overdose would result in a   “No” response, because the narcotic antagonist will 
 only improve coma if it is caused by a narcotic.) 
   □   Yes        Score 0  in Axis  V  box  and Go to question 47 
   □   No      Go to question 45 

 45. Was there a good alternative etiologic candidate that resulted in a score of – 1 on Axis II? 
 □   Yes        Go to question 46 
 □   No       Score +1  in Axis  V  box  and  Go to question 47 

  46.  Was there an unequivocal improvement in or disappearance of  this alternative etiologic candidate that 
 could explain the improvement in the CM ? 

 □  Yes         Score 0  in Axis  V  box  and       Go to question 47 
 □  No      Score +1  in Axis  V  box  and      Go to question 47 
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VI.  Rechallenge 
 47.  Was the drug  discontinued and then readministered ? 
   □   Yes        Go to question 50 

 □  No or DK  Go to question 48 
       48.  Is the CM a pharmacologic, ie, dose-related, type or manifestation? 
   □  Yes        Go to question 49 

 □  No or DK  Score 0   in Axis  VI  box  and Go to question 57 
 49.  Was the dosage substantially increased after previous reduction in dosage? 
   □  Yes        Go to question 50 

 □  No or DK  Score 0   in Axis  VI  box  and  Go to question 57 
 50.  Was the CM either progressing or a at such a level of severity that any  recurrence or exacerbation 
 would be difficult to appreciate? 
   □  Yes or DK  Score 0   in Axis  VI  box  and Go to question 57 

 □  No    Go to question 51 
 51.  Did the CM recur or clearly exacerbate after rechallenge? 
   □  Yes        Go to question 52 

 □  DK    Score 0   in Axis  VI  box  and  Go to question 57 
   □  No         Go to question 53 
 52. Have any new clinical conditions or recent diagnostic or therapeutic interventions occurred (including 
drugs begun since the appearance of the original CM) that could explain this recurrence or exacerbation ? 

 □  Yes        Score 0   in Axis  VI  box  and      Go to question 57 
 □  No         Score +1   in Axis  VI  box  and      Go to question 57 

 53.  Is there unequivocal evidence that the dosage or duration of drug administration on rechallenge was 
 less  than the dosage and duration suspected of causing the original CM? 
   □  Yes    Go to question 54 
   □  No     Go to question 55 
 54.  Is the original CM a pharmacologic, ie, dose-related, type of manifestation? 
   □  Yes    Go to question 56 
   □  No or DK   Go to question 55 

 55. Did the patient receive another agent or maneuver that would be expected to prevent  recurrence or 
 exacerbation of the CM? 

 □  Yes         Score 0   in Axis  VI  box  and Go to question 57 
 □  No         Score -1   in Axis  VI  box  and  Go to question 57 
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 56. Was rechallenge subsequently attempted with a higher dosage ? 
 □  Yes    Go to question 50 
 □  No         Score 0   in Axis  VI  box  and Go to question 57 

 57. Stop reading the questionnaire, and up the scores in the six axis boxes on the cover sheet, and place the 
 sum in the box marked   “Total” 
 
* Abbreviation CM indicate clinical manifestation , the abnormal sign, symptom, or laboratory, or cluster of 
abnormal signs, symptoms, and tests, that is being considered as a possible adverse drug reaction (ADR) 
** Abbreviation DK indicates Do not know; this answer should be given when no data are available for the 
question being answered, or when the quality of the data does not allow a firm “Yes” or “No” response 
*** When these are not available an equivalent reference source may be used. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบบันทึกขอมูลผูปวย  
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               แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient profiles) 
 

ชื่อผูปวย……………………………………………เพศ  ชาย   หญิง   อาย…ุ.…ป   น้ําหนัก……..กก. ความสูง……..ซม.  
อาชีพ……………………………….……….Admission Date………………..……………D/C Date…………………………… 
Dx on Admission.……………………… ……………………..……………………..Ward    อายุรกรรมชาย  อายุรกรรมหญิง 
Dx on Discharge……………………………………….…… Physician……………………………..….…….. L.O.S …………..วัน    
 
 
CC:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PMH :…………………………..……………………………………………………………………………………………………..     
..………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 AIDS  Cancer  Renal diseases  Liver disease  Heart disease  อื่นๆ ระบุ………………………………… 
MH:…………………………………………………………………………………………………………………………………….      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………      
FH : ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
SH:         Smoke       No       Yes  ………/day ….…….yr   Alcohol     No   Yes ………………/day….…….yrs                    
ALL:      Drugs        NKDA   Yes    Drug name……………………....Reaction…………………………………………     
                Chemicals    Not Known     Yes    Allergen name……………………....Reaction…………………………….      
VS: T………………..BP……………………PP……………………RR…………………….. 
PE :  GA :……………………………………………………………………………………………………………………………   
HEENT:……..…………………………………………………………………………………..……………………………………      
Heart:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lung:……………………………………………………………………………………………………………………………….…  
Abd:………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Neuro:………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 
EKG : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Others :  ………………………………………………………………………………………………………………………………     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………       

Bed…... ….. ……. 
HN………………………. 
AN………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบบันทึกขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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ขอมูลผลตรวจทางหองปฏบิัติการ 
Lab 

        Date 
Normal 

 
  

  
  

  
  

  
 

Blood sugar (mg/dl) 70-110               
BUN (mg/dl) 7-18               
Creatinine 0.6-1.3               
Sodium (mEq/L) 135-145               
Potassium (mEq/L) 3.5-5.5               
Chloride (mEq/L) 98-108               
Co2 (mEq/L) 22-32               
Calcium (mg/dl) 8.5-10.5               
Phosphate(mg/dl) 2.5-4.9               
Uric acid (mg/dl) 2.6-7.2               
Total protein (gm/dl) 6.4-8.2               
Albumin (gm/dl) 3.5-5.0               
Globulin(gm/dl) 2.3-3.5               
Total Bilirubin (mg/dl) 0-1               
Direct Bilirubin (mg/dl) 0-0.3               
SGOT(AST)  (U/L) 15-37               
SGPT(ALT) (U/L) 30-65               
Alk phosphatase (ALP) (U/L) 50-136               
Cholesterol (mg/dl) 0-200               

Triglyceride (mg/dl) 30-200               
HDL-C  
LDL-C                
Amylase (U/L) 25-125               
HbA1C                
LDH  (U/L) 100-190               
CPK total (U/L)  21-232               
CK-MB (U/L) 0-24               
Tropanin T                
                

Blo
od 

che
mi

stry
 

                
PH                
PO2                
PCO2                
HCO3                
CO2                
O2 sat (%)                
O2 CT                
                
                

Blo
od 

Ga
s 

                
CSF Sugar (mg/dl) 40-80               
CSF Protein (mg/dl) 15-45               CS

F 

CSF Chloride(mEq/L) 111-130               
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Lab 
        Date 

Normal 
 

  
  

  
  

  
  

 
Color                
Occult blood                
Mucus                
Fat                
Parasite or ova                

Sto
ol 

Ex
am

 

                
RBC (109/u)l M/F 4.5-6.3/ 4.2-5.5               
     Hgb (gm%) M/F 13-18 /12-16               
     Hct  (%) M/F 40-54 /37-47               
     MCV ( fL) 83-97               
     MCH (pg) 27-33               
     MCHC (g%) 31-35               
WBC  4,500-11,000               
     PMN (%) 54-75               
     Lymphocyte (%) 25-40               
     Monocyte (%) 2-10               
     Eosinophil (%) 1-4               
     Basophil (%) 0-1               
     Band (%) 0-5               
     Atypical lymph (%) 0-1               
Platelet  (Cell/cumm) 150,000-400,000               
Bleeding time (min) 1-6               
Cloting time (min) 5-15               
PT (sec) 12-15                
PTT 30-40               
INR                
ESR (mm/hr) 0-15               
G-6-PD                
Reticulocyte 0.2-2.0               
Hb typing                
LE cell                
                
                

He
ma

tol
ogy
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Lab 
        Date 

Normal 
 

  
  

  
  

  
  

 
Color                
Clarity                
pH 4.5-8               
Specific gravity 1.010-1.025               
Protein (mg/day) 40-80               
Sugar Negative               
Ketones (mg/100 ml) 0.3-2               
Bile Pigment 0 - เล็กนอย               
Occult Blood Negative               
Nitrite Negative               
Other                
RBC  (cells/hpf) 0-3               
WBC  (cells/hpf) 0-2               
Epithelial Negative               
Bladder                
Renal                
Crystals                
Casts Negative               
Mucus                
Bacteria                
Amorphous                

Ur
ine

 ex
am

. 

                
HIV Ag                
CEA (ng/ml) 0-5               
AFP  (ng/ml) 0-10               
Total T3   57-176               
Total T4  5.3-11.5               
Free T4 0.7-2.1               
TSH (mIU/L) 0.3-5.6               
Urine morphine                
Urine metamphetamine                
Coomb’s test direct                
Coomb’s test indirect                
                
                

Ser
olo

gy 

                
                
                
                
                

Oth
ers

 

                
                 
                 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกขอมูลการใชยา 
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แบบบันทึกขอมูลการใชยา (Medication record form) 
Date 

Start Stop 
Drug / Dose / Interval / route Indication Date change 

regimen 
Reason for 
any change 

Remark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

จํานวนรายการยาที่ผูปวยไดรับทั้งหมด………………………………………………………………………..……….รายการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกขอมูลอาการไมพึงประสงค 
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ขอมูลอาการอันไมพึงประสงค (Adverse drug reaction record form) 

                      วันท่ีเริ่มเกิดอาการอันไมพึงประสงค……../………..…/25…….     วันท่ีพบอาการอนัไมพึงประสงค…../…………./25……… 
                      ลักษณะอาการอันไมพึงประสงค………………………………………………………………………………………. 
                      อาการอันไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้น  :   เปนสาเหตุของการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล   เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล 
                      โรคท่ีวินิจฉัยขณะเกิดอาการอันไมพึงประสงค: ………………………………………………………………………… 
                     ประเภทของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Classification of ADR):    Type A      Type B 

ชื่อยาที่สงสัย กลุมยา ขนาด/ความแรง/วธิีใช ว/ด/ป ที่เร่ิมใช ว/ด/ป ที่หยุดยา สาเหตุที่ใชยา 
      
      

                   System  organ  class: (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองวิชาการ 2543 : 104)

  0100 Skin and appendages disorders  
  0200 Musculo-skeletal disorders  
  0300 Collagen disorders  
  0410 Central & peripheral nervous system disorders  
  0420 Autonomic nervous system disorders  
  0431 Vision   disorders 
  0432 Hearing and vestibular disorders 
  0433 Special sense other, disorders 
  0500 Psychiatric disorders 
  0600 Gastro-intestinal system disorders 
  0700 Liver and biliary system disorders 
  0800 Metabolic and nutritional disorders 
  0900 Endocrine disorders 
  1010 Cardiovascular disorders, general 
  1020 Myo-, endo-, pericardial & valve disorders 
  1030 Heart rate and rhythm disorders 

  1040 Vascular (extracardiac) disorders 
  1100 Respiratory system disorders 
  1210 Red blood cell disorders 
  1220 White cell and RES disorders 
  1230 Platelet, bleeding & clotting disorders 
  1300 Urinary system disorders 
  1410 Reproductive disorders, male 
  1420 Reproductive disorders, female 
  1500 Fetal disorders 
  1600 Neonatal and infancy disorders 
  1700 Neoplasm 
  1810 Body as a whole-general disorders 
  1820 Application site disorders 
  1830 Resistance mechanism disorders 
  2000 Secondary terms-events 
  2100 Poison specific terms 

Naranjo's ADR probability scale (Naranjo  et al. 1981 : 239-245) ใช ไมใช ไมทราบ ยา.… 
1. อาการอันไมพึงประสงคนี้เคยมีการสรุปหรือไดรับรายงานมากอน +1 0 0 
2. อาการอันไมพึงประสงคนี้เกิดขึ้นหลังจากไดรับยาที่สงสัย +2 -1 0 
3. อาการอันไมพงึประสงคนี้หายหรือทุเลาลงเมื่อหยุดยา หรือไดรับยาตานฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง +1 0 0 
4. อาการอันไมพงึประสงคเกิดข้ึนอีกหลังจากอาการหายไปแลว เมื่อผูปวยไดรับยาที่สงสัยซํ้า +2 -1 0 
5. อาการอันไมพึงประสงคนี้อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆที่ไมใชจากยาที่สงสัยได -1 +2 0 
6. อาการอันไมพึงประสงคนี้ยังคงเกิดขึ้นอีกเมื่อผูปวยไดรับยาหลอก -1 +1 0 
7. การตรวจวัดระดับยาที่สงสัยในเลือดพบวา มีระดับความเขมขนท่ีเปนพิษตอรางกาย +1 0 0 
8. อาการอันไมพงึประสงคนี้มีอาการรุนแรงขึ้น เมื่อเพิ่มขนาดยาหรอืมีอาการลดลงเมื่อลดขนาดยา +1 0 0 
9. ผูปวยเคยเกิดอาการอันไมพงึประสงคคลายกับที่พบในครั้งนี้มากอนเมื่อไดรับยาที่สงสัยในกลุมเดียวกัน +1 0 0 
10. อาการอันไมพึงประสงคนี้ไดรับการยืนยันโดยวิธีการหรือหลักฐานอื่น (เชน การตรวจรางกาย, Lab.) +1 0 0 
ผล       Doubtful (< 0 )  Possible (1-4 )  Probable (5-8)   Definite (>9) 
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กลไกของการเกิดอาการอันไมพึงประสงค (Mechanism of adverse drug reaction) (Bennett and Lipman 1977 : 931-36)  
  Idiosyncrasy   Hypersensitivity   Intolerance  Drug interaction   Pharmacology 

ประเมิน Preventability  (Schumock and Thronton 1992 : 538)  ผล        Preventable      Non-preventable 
 " การตอบวาใชในขอใดขอหนึ่ง ถือวาเปน Preventable ADR "  

 การใชยานั้นไมเหมาะสมกับภาวะทางคลินิกหรือไม 
 ขนาดใช วิธีการใหยา ความถี่ ไมเหมาะสมกับอายุ น้าํหนัก หรือภาวะโรคหรือไม 
 ตองการการติดตามระดับยาหรือไมไดติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นที่จําเปนหรือไม 
 ผูปวยมีประวัติแพยาหรือไม 
 มีความเกี่ยวของกับปฏิกิริยาระหวางยาหรือไม 
 มีระดับยาที่บงถึงความเปนพิษหรือไม 
 เกี่ยวของกับความรวมมือในการใชยาของผูปวยหรือไม  

ระดับความรุนแรง  (ADR Severity Assessment Scale)  (Hartwig, Siegel, Schneider 1992: 2229-32) 
    ระดับ 1     เกิดอาการไมพึงประสงคขึ้นแตไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ 
    ระดับ 2     อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นตองการการหยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ แตไมตองการยาตานฤทธิ์ 

                           การรักษา\อาการไมพึงประสงค และไมตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 
     ระดับ 3     อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นตองการการหยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงการใชยานั้น ๆ และ/หรือ ตองการยาตาน

     ฤทธิ์การรักษาอาการไมพึงประสงค แตไมทําใหนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 
    ระดับ  4  A.  อาการไมพึงประสงคในระดับ 3  ซึ่งผูปวยตองการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นอยางนอย 1 วัน 

     หรือ B. อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุของการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
    ระดับ  5  อาการไมพึงประสงคในระดับ 4 ซึ่งผูปวยตองอยูในความดูแลทางการแพทยอยางใกลชิด 
    ระดับ  6  อาการที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนอนัตรายตอผูปวยอยางถาวร 
    ระดับ  7  อาการที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยทั้งทางตรงและทางออม  

การแกไขอาการอันไมพึงประสงค    
วันที่แกไข……/…...…/25….. 
   ไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชยา 
    เปลี่ยน dose หรือ interval 
    หยุดยาที่เปนสาเหตุ  
    หยุดยาที่เปนสาเหตุและใหยาอื่นทดแทน  
               ระบุ …………………………................ 
  ไมไดใหการรักษาใดๆ    ใหการรักษาโดย 
                …………..………………………………. 

การ  Intervention      ไมมี   มี ระบุ……………………………..……………………………………. 
วิธีการ Intervention      วาจา         ลายลักษณอักษร 
ผล                                    Accepted     Not accepted         Can not access 
การแกไข………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นภายหลังการเกิดอาการอันไมพึง
ประสงค   (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองวิชาการ 2543 : 49) 

   หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดมิ  
   หายโดยมีรองรอยเดิม 
   ยังมีอาการอยู 
   ตาย-เนื่องจากอาการอันไมพึงประสงค 
   ตาย-เนื่องจากอาจเกี่ยวของกับยา 

       ตาย-เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวของกับยา 
    ไมสามารถติดตามผลได 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
กลุมยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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กลุมยาตามบญัชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(กระทรวงสาธารณสุข. คณะกรรมการแหงชาติดานยา 2542) 

1. Antidotes 
2. Anti-infectives 
3. Antineoplastics and immunomodulating drugs 
4. Antiseptics and disinfectants 
5. Blood and blood forming agents 
6. Cardiovascular drugs 
7. Drugs acting on central nervous system 
8. Dental and oral preparations 
9. Dermatologic drugs 
10. Diagnostic agents 
11. Endocrinologic drugs 
12. Eye, ear, nose and throat (EENT) preparations 
13. Gastrointestinal drugs 
14. Genito-urinary drugs and sex hormones 
15. Immunological preparations 
16. Local anaesthetics 
17. Drugs acting on musculoskeletal system 
18. Psychotherapeutic drugs 
19. Radiopharmaceuticals 
20. Drugs acting on respiratory systems 
21. Solutions correcting water, electrolyte and acid base disturbances 
22. Nutritional therapeutics 
23. Miscellaneous 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายการยาและอาการอนัไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

1 Adrenaline injection Palpitation Probable Preventable 4
2 Amoxycillin+clavulanic acid injection Phlebitis Probable Preventable 2
3 Amphotericin B injection Creatinine blood increased Probable Preventable 3
4 Amphotericin B injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
5 Calcium polystyline sulfonate + furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 5
6 Calcium polystyrene sulfonate Hypokalaemia Probable Preventable 3
7 Ceftriaxone injection Phlebitis Probable Preventable 2
8 Cloxacillin injection Phlebitis Probable Preventable 2
9 Cotrimoxazole tablet Rash Probable Preventable 4

10 Dexamethasone injection Hyperglycaemia Probable Preventable 3
11 Digoxin injection Bradycardia Probable Preventable 3
12 Digoxin injection Nausea &vomitting Probable Preventable 3
13 Doxycycline capsule Nausea &vomitting Probable Preventable 2

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล
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ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

14 Furosemide injection Alkalosis Probable Preventable 3
15 Furosemide injection Dehydration Probable Preventable 3
16 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
17 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
18 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
19 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
20 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
21 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
22 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
23 Furosemide injection Hypokalaemia Probable Preventable 3
24 Furosemide tablet Hypokalaemia Probable Preventable 3
25 Furosemide tablet Hypokalaemia Probable Preventable 3
26 Gentamycin injection Creatinine blood increased Probable Preventable 3
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ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

27 Glibenclamide tablet + metformin tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 5
28 Insulin (mixtard) + glibenclamide + metformin  tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 5
29 Insulin (mixtard) +glibenclamide tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 5
30 Insulin (mixtard) +glipizide tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 5
31 Insulin (NPH)+glipizide  tablet+ metformin  tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 5
32 Insulin (RI) Hypoglycaemia Probable Preventable 3
33 Insulin (RI) Hypoglycaemia Probable Preventable 3
34 Insulin (RI) Hypoglycaemia Probable Preventable 3
35 loperamide capsule Constipation Probable Preventable 7
36 Metformin  tablet Hypoglycaemia Probable Preventable 3
37 Nifedipine capsule Headache Probable Preventable 2
38 Nitroglycerine injection Hypotension Probable Preventable 1
39 Nitroglycerine injection Hypotension Probable Preventable 1
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ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

40 Oxymetholone  tablet Hepatitis cholestatic Probable Preventable 1
41 Phenytoin injection Nystagmus Probable Preventable 3
42 Phenytoin injection Nystagmus Probable Preventable 3
43 Potassium chloride injection Hyperkalaemia Probable Preventable 3
44 Propranolol tablet Bradycardia Probable Preventable 1
45 Rifampicin tablet Hepatitis cholestatic Probable Preventable 3
46 Warfarin tablet Coagulation time increased Probable Preventable 3
47 Warfarin tablet Coagulation time increased Definite Preventable 3
48 Amikacin injection Oedema peripheral Possible Non-preventable  -
49 Ceftriaxone injection Bronchospasm Probable Non-preventable  -
50 Ceftriaxone injection Bronchospasm Probable Non-preventable  -
51 Ceftriaxone injection Chills Probable Non-preventable  -
52 Ceftriaxone injection Urticaria Possible Non-preventable  -
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ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

53 Ceftriaxone injection Urticaria Probable Non-preventable  -
54 Cotrimoxazole  tablet Rash maculo-papular Probable Non-preventable  -
55 Cyclophosphamide injection Headache Probable Non-preventable  -
56 Dopamine injection Headache Probable Non-preventable  -
57 Dopamine injection Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
58 Dopamine injection Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
59 Enalapril  tablet Coughing Probable Non-preventable  -
60 Isosorbide dinitrate tablet Headache Probable Non-preventable  -
61 Magnesium sulfate injection Diarrhoea Probable Non-preventable  -
62 Meglumine ioxitalamate injection Urticaria Probable Non-preventable  -
63 Nitroglycerine injection Headache Probable Non-preventable  -
64 Ofloxacin tablet Urticaria Probable Non-preventable  -
65 Pack red cell Chills Probable Non-preventable  -
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ลําดับที่ ชื่อยา อาการ
ผลการประเมิน
อาการอันไมพึง

ประสงค

การประเมินการ
ปองกันได

เหตุผล

รายการยาและอาการอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

66 Pack red cell Rash maculo-papular Probable Non-preventable  -
67 Potassium chloride elixer Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
68 Potassium chloride elixer Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
69 Potassium chloride elixer Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
70 Potassium chloride elixer Nausea &vomitting Probable Non-preventable  -
71 Ranitidine  tablet Urticaria Possible Non-preventable  -
72 Salbutamol nebule Palpitation Probable Non-preventable  -
73 Salbutamol nebule Palpitation Probable Non-preventable  -
74 Salbutamol nebule Palpitation Probable Non-preventable  -
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