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ท าไมต้องเคลือบเม็ดยาด้วยล่ะ? 
 
กำรเคลือบเม็ดยำมีหลำยแบบท้ังแบบเคลือบฟิลม์หรือเคลือบน้ ำตำล ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่ำง
กันไป เช่น 

 เพื่อควำมสวยงำมและกำรจ ำแยกได้ง่ำย  

 กลบกลิ่นและรสที่ไม่ดีของยำ 

 ควบคุมกำรปลดปล่อยยำ: เคลือบด้วยสำรที่มีคณุสมบัติพิเศษ เช่น ท ำให้อยู่ใน
ร่ำงกำยได้นำนขึ้น หรือป้องกันยำจำกกรดในกระเพำะเพื่อไปแตกตวัท่ีล ำไส้ เป็นต้น 
(กำรเคลือบแบบน้ี ไม่ควรแบ่งเม็ดยำก่อนรับประทำน เพรำะจะท ำให้อัตรำกำร
ปลดปล่อยยำไม่เหมือนเดมิค่ะ)  

 
 
ที่มำ - www.facebook.com/duckstorethai 

 

http://www.facebook.com/duckstorethai


  
 

จับตาผลข้างเคียงยา Pioglitazone กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  
ภญ.ชนิกา ชูพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmacy News      

เมื่อวันท่ี  8 เมษำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศรำยงำนข่ำวว่ำ บริษัท ทำเคดำ ฟำร์มำซตูิคอล จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทยำ
ของญี่ปุ่น ถูกคณะลูกขุนในรัฐหลยุเซียนำ สหรัฐอเมริกำ สั่งปรบัเปน็จ ำนวนเงินกว่ำ 9 พันล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ในค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ
ฐำนมีพฤติกรรมปกปิดควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งจำกกำรใช้ยำ Pioglitazone โดยมีกำรศึกษำกำรใช้ยำดังกล่ำวในระยะยำว และพบว่ำเพ่ิม
ควำมเสีย่งในกำรเกิดมะเร็งกระเพำะปัสสำวะเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 40 และมี 1 ใน 1,000 คน ได้เป็นมะเร็งกระเพำะปัสสำวะ เมื่อใช้ยำเปน็เวลำ 
1 ปี  จำกกรณีดังกล่ำวเมื่อได้มีกำรปรับลงโทษบริษัทน้ีแล้ว ทำงศำลรัฐหลุยเซียนำ ยังสั่งปรับบริษัทอิไลลิลลี่ และบริษัทำเคดำ ซึ่งเป็นจ ำเลย
ร่วมกัน เนื่องจำกบริษัทอิไลลลิลี่ ท ำกำรส่งเสริมกำรขำยยำให้บริษทัำเคดำ  

เรื่องนี้เกิดค ำถำมในมุมมองของนักวิชำกำรไทยว่ำ กรณีดังกล่ำวสะท้อนปรำกฎกำรณ์บำงอย่ำง และท ำให้ต้องหันมำมองประเทศ
ไทยว่ำ มีมำตรกำรควบคุมยำอย่ำงไรหรือไม ่

ภญ.ดร.นิยดำ เกียรตยิิ่งอังศุลี  ผู้จดักำรแผนงำนพัฒนำกลไกเฝ้ำระวงัระบบยำ (กพย.)  กล่ำวว่ำ  มีนักวิชำกำรตั้งค ำถำมบทลงโทษ
ด้วยกำรปรับว่ำจริงๆ ควรมีกำรสำวลึกไปกว่ำนี้หรือไม ่เพรำะหำกมีกำรด ำเนินกำรจนพบว่ำ ยำดังกล่ำวอันตรำย อำจมีกำรพิจำรณำเพิกถอน
ออกจำกทะเบียนยำได้ ซึ่งปัจจุบนัยังพบข้อมูลว่ำมีทั้งที่ไมไ่ด้เพิกถอน เช่นสหรัฐอเมริกำ และก็มกีำรถอนออกจำกฝรั่งเศส ขณะที่ทำงฝั่ง
ประเทศไทย เกิดค ำถำมว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ของไทย  มีมำตรกำรอะไรในกำรควบคุมกำรใช้ยำชนิดนีห้รือไม ่
อย่ำงไร เนื่องจำกผู้ป่วยเบำหวำนในประเทศไทยมีจ ำนวนมำก ในกำรลงโทษบริษัทยำเนื่องจำกกำรปกปิดข้อมูล ถือเป็นสัญญำณที่ดีท่ีมีกำร
ติดตำมในลักษณะนี้ โดยในสหรฐัฯ มีทั้งกำรท ำงำนโดยภำครัฐ และมีองค์กรที่จัดตั้งโดยเครือขำ่ยสื่อมวลชน ที่เรียกว่ำโปรพลับบลิคกำ้ 
(ProPublica)  ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลของบริษัทยำ ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีดีมำก กพย.ได้น ำข้อสรุปมำจดัสมัมนำและ
สรุปข้อมลูลงในวำรสำรยำวิพำกษ์ไปแล้ว ส่วนในประเทศไทยแม้เริ่มมสีื่อมวลชนตดิตำมในประเด็นต่ำงๆ แตเ่รื่องยำอำจยังไม่มีทิศทำงที่
ชัดเจน  ประเด็นที่น่ำคิดของเรื่องนี้คือ กำรปรับเงินจะเป็นกำรลดโอกำสในกำรสำวลึกจนไปถึงต้นตอกำรปิดบังข้อมูล กำรเอำผดิทำงอำญำ 
รวมทั้งกำรสั่งถอนยำตัวนีห้รือไม่  เพรำะสดุท้ำยเหมือนองค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำก็ยังไม่สั่งถอนยำดังกล่ำวด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
ส ำหรับประเทศไทย ข้อมลูที่อย.ไทยได้รับส ำหรับยำตัวนี้ ต้องตรวจสอบว่ำมีกำรปกปิดข้อมลูเหมือนในสหรัฐอเมริกำหรือไม่ ระบบตดิตำม
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำสำมำรถค้นหำปัญหำได้จริงหรือไม ่ หรือว่ำพบปัญหำแตไ่ม่มีกำรด ำเนินกำร  อย.จึงควรมีกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องโดยดว่น ซึ่งมีอยู่หลำยชุด และออกมำตรกำร เช่น กำรเฝำ้ระวังกำรใช้ยำ รวมทั้งกรณียำตัวไหนท่ีมีปัญหำกค็วรมี
กำรตั้งทีมงำนมำเฝ้ำระวังและศึกษำ หรือสั่งกำรบริษัทยำให้เร่งด ำเนินกำร ต้องมีระบบกำรติดตำมเชิงก้ำวหน้ำเพื่อน ำไปสู่กำรเข้มงวดกำรใช้ 
กำรติดตำม หรือถอนทะเบียนต ำรบัยำตัวดังกล่ำวหรือไม่ ท้ังนีเ้ท่ำที่ทรำบ  ในรอบ 2 - 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ อย.ยังไม่มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ทบทวนต ำรับยำแผนปัจจุบันเลย ทั้งๆ ที่ อย.ประกำศว่ำจะทบทวนทะเบียนต ำรับยำจ ำนวนหนึ่ง ให้เสร็จภำยในสองปีท่ีผ่ำนมำ 

ด้ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ(อย.) โดย “ภก.ประพนธ์ อำงตระกูล” รองเลขำธิกำรอย.  กล่ำวว่ำ ปัจจุบันใน
สหรัฐอเมริกำยังไม่ถอนกำรขึ้นทะเบียนยำดังกล่ำว ขณะที่ประเทศไทยมี 2 บริษัทท่ีขึ้นทะเบียนกับอย. โดยจำกกำรติดตำมยังไม่พบปญัหำ
ใดๆ กับผู้ป่วยที่ใช้ยำตัวดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม  อย.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีกำรตดิตำมยำดังกล่ำวมำตลอด ซึ่งปัจจุบนัได้ยกระดับเป็นยาควบคุม
พิเศษ โดยต้องมีใบสั่งแพทย์เมื่อซื้อยา ซ่ึงได้ยกระดับไปต้ังแต่เมื่อปี 2555 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 
2556  พร้อมกันนี้ยังมีประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องยำที่ต้องแจ้งค ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่เอกสำรก ำกับยำ  อำทิ ห้ำมใช้ยำนี้
ในผู้ที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับทีรุ่นแรง เพรำะอำจท ำใหเ้กิดภำวะหัวใจล้มเหลว  และต้องมีค ำเตือนห้ำมใช้ยำนี้นำนเกิน 1 - 2 ปี เพรำะอำจ
เสี่ยงเกิดมะเร็งกระเพำะปสัสำวะ และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีก ำลังเปน็มะเร็งกระเพำะปัสสำวะด้วย “ส่วนกรณีที่หำกแพทย์มีกำรสั่งยำดงักล่ำว
โดยไม่มีกำรควบคุม และปรำกฏว่ำเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยจริงๆ เรื่องนี้จะเอำผิดได้ก็จะเป็นในเรื่องของจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรเพิกถอน
ใบอนุญำตผู้ประกอบโรคศลิปะ ซึง่จะไม่เกีย่วกับอย. เนื่องจำกจำกกำรตรวจสอบบริษัท 2 แห่งที่ข้ึนทะเบียนยำตัวนี้มีกำรปฏิบัตติำมระเบียบ
อยู”่ ภก.ประพนธ์ กล่ำว  
ที่มา – ส ำนักข่ำว Hfocus เจำะลกึระบบสุขภำพ (http://www.hfocus.org/content/2014/04/7004) 

 
 

http://www.theguardian.com/business/2014/apr/08/takeda-eli-lilly-damages-actos-diabetes-drug-cancer-claims


 
 

วัคซีนป้องกันเชื้อ Human Papilomavirus (HPV)  ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

ภญ.กาญจนา บญุสูตร 

 
HPV คืออะไร 

HPV ย่อมำจำก Human Papillomavirus ซึง่เป็นไวรสัทีพ่บได้บ่อยทีม่ผีลกระทบต่อทัง้เพศชำยและหญิงและตดิตอ่ได้จำกบคุคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่ำนกำรมีเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส HPV สำมำรถอยู่ในร่ำงกำย และเป็นสำเหตุของกำรเปลีย่นแปลงของเซลล์ที่สำมำรถน ำไปสู่
โรคมะเร็งที่เกดิจำกเชือ้ไวรัส HPV และโรคในเพศชำยและหญิง 
ความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส HPV นั้นร้ายแรงเพียงใด 

เชื้อไวรัส HPV ที่ต่ำงประเภทกันสำมำรถส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่ต่ำงกันของร่ำงกำย และบำงประเภทก็เป็นอันตรำยมำกกว่ำประเภท
อื่นๆ เช้ือไวรัส HPV สำมำรถท ำให้เกิด มะเร็งอวัยวะเพศชำย  มะเร็งทวำรหนัก มะเร็งปำกมดลูก มะเร็งปำกช่องคลอด และมะเร็งช่องคลอดได้ 
รวมถึง โรคหูดที่อวัยวะเพศด้วย   

อุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย พบมะเร็งปำกมดลูกสูงเป็นอันดับสอง (รองจำกมะเร็งเต้ำนม) คือ 19.8 คน ต่อแสน
ประชำกรหญิง หรือในประชำกรหญิงทุกห้ำพันคนจะพบหนึ่งคนท่ีเป็นมะเร็งปำกมดลูก โดยมี Human Papilomavirus หรือ HPV เป็นสำเหตุของ
มะเร็งปำกมดลูก ซึ่งสำยพันธุ์ของ HPV ที่ก่อโรคมะเร็งปำกมดลูกในหญิงไทยประมำณร้อยละ 70-75 คือสำยพันธุ์ 16 และ 18 เช่นเดียวกับใน
ต่ำงประเทศ ดังนั้นจึงได้มีกำรคิดค้นวัคซีน HPV เพื่อป้องกันกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูกจำกกำรติดเชื้อ HPVสองสำยพันธ์ุนี้ 

ในขณะนี้วัคซีน HPV มี 2 ชนิด คือ Quadrivalent vaccine (ชนิดไวรัส 4 สำยพันธุ์ คือ 6, 11, 16และ 18) และ Bivalent vaccine 
(ชนิดไวรัส 2 สำยพันธุ์ คือ 16 และ 18) แต่ประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ HPV ที่เป็นสำเหตุของมะเร็งปำกมดลูก เกิดจำกสองสำยพันธุ์ 
นัน่คือ สำยพันธ์ุ 16 และ18 ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูกประมำณร้อยละ 70 ดังนั้นส ำหรับกำรเลือกวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปำก 
มดลูกจึงสำมำรถเลือกใช้ได้ทั้งสองชนิด ซึ่งประสิทธิภำพของวัคซีนจะช่วยป้องกันกำรติดเช้ือ HPV สำยพันธุ์ 16 และ18 ได้ประมำณร้อยละ 90-
100 ในผู้ที่ยังไม่เคยติดเช้ือมำก่อน สำมำรถช่วยป้องกันกำรเกิดโรคได้ ส ำหรับผู้ที่มีกำรติดเชื้อแล้ววัคซีนไม่สำมำรถช่วยป้องกันกำรเกิดโรคได้ 

ควำมสำมำรถในกำรป้องกันกำรติดเช้ือจะเกิดขึ้นภำยใน 1 เดือน หลังจำกได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มส่วนระยะเวลำในกำรป้องกันโรคของ
วัคซีนยังคงต้องติดตำมผลต่อไป เนื่องจำกวัคซีนยังไม่มีข้อมูล ประสิทธิผลของวัคซีนยำวเกินกว่ำ 10 ปี และเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรฉีด
วัคซีน HPV ควรได้รับวัคซีนตั้งแต่ยังไม่ติดเชื้อ HPV นัน่คือ ก่อนกำรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งวัคซีนนี้สำมำรถฉีดได้ตั้งแต่อำยุ  9– 26 ปี 
ข้อควรระวัง 

วัคซีนไม่แนะน ำให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ ์และไม่ควรฉดีในผู้ที่แพ้วัคซีนและส่วนประกอบในวัคซีน 
อาการข้างเคียง 

สำมำรถพบอำกำรปวด บวม แดง คัน บริเวณที่ฉดีวัคซีนและอำจมไีข้ได ้
ความคุ้มค่า 

วัคซีน HPV สำมำรถป้องกันกำรเกิดมะเร็งปำกมดลูกได ้แต่เนื่องจำกวัคซีนมีรำคำค่อนข้ำงสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนชนดิอื่นๆที่ใช้ใน
กำรป้องกันโรค) ดังนั้น กำรเลือกใช้จึงข้ึนอยู่กับก ำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลด้วย 
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ข้อควรรู้ 

1. วัคซีน HPV มีควำมสำมำรถในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ HPV เฉพำะสำยพันธ์ุที่ท ำวัคซีนเท่ำน้ัน ส่วนสำยพันธ์ุอื่นๆ อำจป้องกันได้บ้ำง 
2. ผลในกำรป้องกันกำรติดเชื้อจะไดผ้ลเต็มที่ต่อเมื่อยังไมเ่คยไดร้ับเช้ือ HPV มำก่อน 
3. ถึงแม้จะไดร้ับวัคซีนป้องกันแล้ว แต่กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น เนื่องจำกวัคซีนไมส่ำมำรถป้องกำร

กำรติดเชื้อได้อย่ำงสมบูรณ ์
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