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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่ปองกันได
(preventable adverse drug reactions; pADRs) ของเครือ่ งมือ P Method และ Schumock and Thornton
criteria รวมถึงคนหาสาเหตุและลักษณะของรายงานดังกลาว โดยผูป ระเมิน 3 คน ประเมินรายงาน ADRs ยากลุม
ระบบกลามเนือ้ และโครงกระดูก จากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2560 ที่มีระดับความสัมพันธใชแนนอน และเปนรายงานที่ขอมูลครบถวนตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพรายงาน ในระดับ 3 ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Thai Vigibase)
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ทดสอบความแตกตางของสัดสวนรายงาน ดวยสถิติ Fisher’s
exact test และหาความเชื่อมั่นระหวางผูประเมิน ดวยสถิติ Fleiss’s Kappa ผลการวิจัยพบวารายงาน ADRs
จํานวน 273 ฉบับ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.93) มีอายุระหวาง 15 - 59 ป (รอยละ 56.04) และเปนผูป ว ยนอก
รอยละ 72.16 รายงาน pADRs ทีผ่ ปู ระเมินมีความเห็นตรงกันของแตละเครือ่ งมือ พบวา เปนรายงานทีผ่ ปู ว ยไดรบั ยา
กลุม NSAIDs มากกวา 1 รายการ 2 ฉบับ และเปนรายงานทีผ่ ปู ว ยไดรบั ยาทีเ่ คยมีประวัตกิ ารแพ 1 ฉบับ โดยสวนใหญเปน
อาการทางระบบผิวหนัง สัดสวนของจํานวนรายงานเมือ่ ประเมินดวยเครือ่ งมือทีแ่ ตกตางกัน พบวามีผปู ระเมิน 1 คน
ที่ผลการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.00) และเมื่อวิเคราะหคาความสอดคลองของ
เครือ่ งมือ พบวาเครือ่ งมือ Schumock and Thontron criteria มีคา ความสอดคลองมากกวาเครือ่ งมือ P Method
โดยมีคา ความสอดคลองในระดับปานกลาง (Fleiss’s Kappa = 0.44) ในขณะที่ P Method มีคา ความสอดคลอง
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อยูในระดับเล็กนอย (Fleiss’s Kappa = 0.15) และพบวาสัดสวนรายงานที่ผูประเมินเห็นตรงกันเมื่อประเมินดวย
Schumock and Thontron criteria มีจํานวนมากกวา P Method อยางไรก็ตามรายงานสวนใหญเปนรายงาน
ทีไ่ มสามารถประเมินได อาจเนือ่ งมาจากขอมูลรายงาน ADRs จากฐานขอมูล Thai Vigivase มีอยางจํากัด จึงเสนอ
ใหมกี ารพัฒนาแบบรายงาน ADRs ใหผรู ายงานระบุขอ มูลทีจ่ าํ เปนสําหรับการประเมิน pADRs เพือ่ ใหการประเมิน
ความเปนไปไดในการปองกันอาการไมพึงประสงคของรายงานแตละฉบับเปนไปอยางครอบคลุมและครบถวน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดมาตรการการปองกันและลดการเกิด pADRs ในระดับประเทศตอไป
คําสําคัญ: เครื่องมือประเมินอาการไมพึงประสงคที่ปองกันได อาการไมพึงประสงคที่ปองกันได

Abstract
The purposes of this research were to compare the preventable adverse drug reactions
(pADRs) evaluation tools between P Method and Schumock and Thornton criteria and explore
the characteristics of pADRs from musculoskeletal system drugs that had reported by hospitals
where under the Ofﬁce of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health from 1 October 2014
to 30 September 2017 with causality assessment as certain and completeness score of Thai HPVC
at level 3. Data analysis using the percentage, the test of proportional differences in the number
of adverse drug reactions (ADRs) reported by Fisher's exact test and ﬁnding inter-observer reliability
of three observers by the Fleiss's Kappa Statistics. The results of this study showed that most of
the reports were female (65.93%) and aged between 15 and 59 years (56.04%) and 72.16% were
outpatients. All reviewers were the consensus for 3 reports that were scored as ‘preventable’
by using P Method and Schumock and Thornton criteria, two reports were related to therapeutic
duplication and one report was related to documented hypersensitivity to the administered drug.
The most common ADRs reported were from the skin and appendages disorders. The proportions
of the report when using different tools showed that there were signiﬁcant differences in one
reviewer (P = 0.00). And when analyzing the inter-observer reliability by using Schumock and
Thontron criteria, it was moderate with a Fleiss’s Kappa 0.44 and slight with a Fleiss’s Kappa 0.15
when using P Method. The results of this study showed that the number of reports that reviewers'
consensus when using Schumock and Thornton criteria more than P Method. Moreover, most
reports were not assessable because the reports from Thai Vigibase could not provide some of
the related information. Therefore, the data in the ADRs reporting form should be containing
much more information for pADRs evaluation.
Key words: adverse drug reaction evaluation tools, preventable adverse drug reaction
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บทนํา
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse
drug reactions; ADRs) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด
ตามความเปนไปไดในการปองกัน ไดแก อาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาชนิดปองกันได (preventable
adverse drug reactions; pADRs) และอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดปองกันไมได (Nonpreventable adverse drug reactions; NonpADRs)(1) จากงานวิจยั ของตางประเทศพบวา รายงาน
ADRs ที่สงไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานยา
เปนอาการไมพงึ ประสงคทปี่ อ งกันได รอยละ 18.7- 80(2)
ซึง่ ขอมูล pADRs จะชวยใหบคุ ลากรทางการแพทยหรือ
ผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการพัฒนาระบบเพื่อปองกัน
การเกิดเหตุการณดังกลาว อันจะสงผลใหเพิ่มความ
ปลอดภัยจากการใชยาของผูปวย รวมถึงลดคาใชจาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรักษา ADRs การประเมินวาอาการ
ไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้นสามารถปองกันไดหรือไมนั้น
ทําไดโดยการใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือใช
เครื่องมือชวยในการประเมิน(1) แตในปจจุบันพบวา
ยังไมมเี ครือ่ งมือหรือวิธกี ารใดทีพ่ บวาดีทสี่ ดุ หรือเปนวิธี
มาตรฐานสําหรับการประเมินอาการไมพงึ ประสงคจาก
การใชยาที่ปองกันได (3, 4) โดยเครื่องมือที่ชวยในการ
ประเมินรายงาน pADRs นัน้ ประกอบไปดวยขอคําถาม
ในจํานวนขอทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ขอคําถามจะเกีย่ วของกับ
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพ ความรวมมือในการใชยา
ลักษณะหรือปจจัยของผูป ว ยแตละราย เชน Schumock
and Thornton criteria(5) เปนเครื่องมือที่ประกอบ
ไปดวยคําถาม 7 ขอ หากผลการประเมินพบวามีอยางนอย
1 ขอตอบวา “ใช” จะจัดเปน pADRs ซึง่ เปนเกณฑทมี่ ี
การนิยมใชอยางกวางขวาง เนื่องจากใชงาย เขาใจงาย
นอกจากนี้ Imbs และคณะ(6) ไดเสนอเกณฑ French
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preventability scale โดยการใหคะแนน หากคะแนน
รวมเปนบวก จะจัดวาเปนอาการไมพงึ ประสงคทปี่ อ งกันได
แตมีความละเอียดและใชตองเวลามากในการประเมิน
จึงไมเปนทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั องคการอนามัยโลกมีแผนงาน
ในการขยายบทบาทศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานยา
ทั่วโลกในการวิเคราะหรายงานอาการไมพึงประสงค
ที่ปองกันไดจากรายงาน ADRs ที่สงมายังศูนยเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานยาระดับชาติ ซึ่งเปนฐานขอมูล
ขนาดใหญทรี่ วบรวมรายงาน ADRs หากรายงานเหลานี้
ไดรบั การวิเคราะหจะมีประโยชนในการกําหนดมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด pADRs ซํ้า ในป 2554
องคการอนามัยโลกรวมกับศูนยเฝาระวังความปลอดภัย
ดานยาประเทศโมร็อกโก ไดมีการพัฒนาเครื่องมือ
ที่มีชื่อวา P Method ประกอบไปดวย 20 ขอคําถาม
โดยผูป ระเมินจะตองทําการคัดเลือกคําถาม และกําหนดวา
คําถามใดควรจะถูกกําหนดเปนเกณฑทมี่ คี วามสําคัญมาก
สําหรับการประเมินแตละรายงาน (critical criteria)
โดยพิจารณาจากลักษณะของ ADRs และยาทีผ่ ปู ว ยใช
โดยในการประเมินรายงานหนึ่ง ๆ ผูประเมินสามารถ
กําหนดไดหลายขอคําถาม(2)
การมีเครื่องมือสําหรับชวยในการประเมิน
รายงาน pADRs นัน้ จะทําใหการประเมินเปนไปอยาง
มีระบบ ลดอคติของผูประเมิน อยางไรก็ตามเครื่องมือ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาสําหรับประเมินรายงาน pADRs แมจะมี
วิธกี ารประเมินทีห่ ลากหลายดังทีไ่ ดกลาวขางตน แตไมพบ
วิธีใดที่เปนมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับวาเปนวิธีที่ดีที่สุด
รวมถึงในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน pADRs ของเครื่องมือที่ใชประเมิน
รายงานดังกลาว ดังนัน้ งานวิจยั นีต้ อ งการเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน pADRs ของเครือ่ งมือ P Method และ
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Schumock and Thornton criteria ในการคนหาและ
ประเมินรายงาน ADRs ทีไ่ ดรบั ในฐานขอมูลศูนยเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ (Thai Vigibase)
เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาทีป่ อ งกันไดของเครือ่ งมือ P Method และ
Schumock and Thornton criteria และคนหาสาเหตุ
และลักษณะของการเกิด pADRs ซึง่ ผลการวิจยั จะเปน
ประโยชนตอบุคลากรทางการแพทยในการเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานยาในการปองกันการเกิด pADRs ซํา้
รวมถึงมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมิน pADRs

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาที่ปองกันไดของเครื่องมือ
P Method และ Schumock and Thornton criteria
2. เพือ่ คนหาสาเหตุและลักษณะของการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่ปองกันได

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดย
การวิเคราะหขอมูลแบบยอนหลังจากรายงาน ADRs
ฐานขอมูล Thai vigibase ประชากร คือ รายงานอาการ
ไมพงึ ประสงคจากการใชยาในกลุม ระบบกลามเนือ้ และ
โครงกระดูก ที่ไดรับในฐาน Thai Vigibase ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
จากสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีเกณฑการคัดเขาศึกษาและคัดออก
จากการศึกษาดังนี้
เกณฑคัดเขาการศึกษา
1. รายงานที่ประเมินรายงาน ADRs โดย
เภสัชกรโรงพยาบาล
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2. รายงานที่ระบุระดับความสัมพันธของ
อาการไมพึงประสงคในระดับ ใชแนนอน (certain)
3. รายงานทีข่ อ มูลครบถวนมากทีส่ ดุ ตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพรายงานอาการไมพงึ ประสงคของ
ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ไดแก ระดับ 3 (เปนรายงานทีป่ ระกอบดวยขอมูลขัน้ ตํา่
ดังตอไปนี้ (1) ขอมูลที่บงชี้เฉพาะรายงาน ไดแก
ชื่อสถานพยาบาลหรือแหลงที่สงรายงาน (2) ขอมูล
ผูป ว ย (3) ขอมูลรายการยาทีส่ งสัยอยางนอย 1 รายการ
(4) ขอมูลเหตุการณไมพงึ ประสงคจากการใชยาอยางนอย
1 อาการ (5) วันทีเ่ ริม่ รักษาดวยยาทีส่ งสัย (6) วันทีเ่ กิด
อาการไมพึงประสงค (7) วิธีใชและขนาดที่ใชของยา
ที่สงสัย (8) เหตุผลของการใชยาดังกลาว (9) ผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นขณะที่รายงาน (10) ผลของการไดรับยา
ที่สงสัยซํ้าและเกิดอาการขึ้นอีก)
เกณฑคดั ออกการศึกษา ไดแก เปนรายงานซํา้
ดังนั้น ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก รายงาน
ADRs จํานวน 273 ฉบับ
วิธีการประเมินรายงาน pADRs
1. ผูประเมินซึ่งเปนเภสัชกรและปฏิบัติงาน
ในศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ทีส่ าํ เร็จการศึกษาดานเภสัชกรรมคลินกิ หรือการบริบาล
ทางเภสัชกรรม และมีประสบการณการปฏิบตั งิ านทีศ่ นู ย
เฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไมตาํ่ กวา
1 ป จํานวน 3 คน แตละคนประเมินรายงานทีค่ ดั เลือก
จํานวน 273 ฉบับ ดวยเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด คือ
Schumock and Thornton criteria ประกอบดวย
คําถาม 7 ขอ และ P Method คําถาม 20 ขอ
ผลการประเมินของแตละเครื่องมือของผูประเมิน
ทั้งหมด 3 คน รวม 819 ฉบับ (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คําถามที่ใชประเมินโดยเครื่องมือ Schumock and Thornton criteria และ P method
Schumock and Thornton criteria
P Method
1. Was there a history of allergy or previous reactions 11. Documented hypersensitivity to administered drug
to the drug?
or drug class?
2. Was the drug involved inappropriate for the patient’s 8. Wrong indication?
clinical condition?
10. Inappropriate prescription for patient’s underlying
medical condition (renal failure, hepatic failure, etc..)
or underlying pathology?
14. Necessary medication not given?
3. Was the dose, route, or frequency of administration 1. Incorrect dose?
inappropriate for the patient’s age, weight, or disease
state?
2. Incorrect drug administration route?
3. Incorrect drug administration duration?
4. Incorrect drug dosage formulation administered?
7. Drug administration error (timing, rate, frequency,
technique, preparation, manipulation, mixing)?
9. Inappropriate prescription according to the characteristics
of the patient (age, sex, pregnancy, other)?
4. Was required therapeutic drug monitoring or other 16. Incorrect laboratory or clinical monitoring of medicine?
necessary laboratory test not performed?
5. Was a drug interaction involved in the ADR?

12. Labeled drug–drug interaction?
13. Therapeutic duplication (prescription of two or more
medicines with similar ingredients)?

6. Was poor compliance involved in the ADR?

19. Non-compliance?

7. Was a toxic serum drug concentration (or laboratory
monitoring test) documented?
5. Expired drug administered?
6. Incorrect storage of drug?
15. Withdrawal syndrome (due to abrupt discontinuation
of treatment)?
17. Poor-quality drug administered?
18. Counterfeit drug administered?
20. Self-medication with non-OTC drug?
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2. ผูประเมินทําการประเมินรายงาน ADRs
อยางเปนอิสระตอกัน ดังนี้
2.1 ผูประเมิน 3 คน (รวมผูวิจัย) ประชุม
รวมกันเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินรายงานจาก
ผูวิจัย ดังนี้

2.1.1 การประเมินโดยใช P Method
1) ผูประเมินคัดเลือก critical criteria
ทีน่ า จะเปนสาเหตุหรือเกีย่ วของกับอาการไมพงึ ประสงคนนั้
และประเมินรายงานแตละฉบับตาม critical criteria
ที่คัดเลือก โดยผูประเมินแตละคนคัดเลือกขอคําถาม
ที่จะใชเปนเกณฑการพิจารณา (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การคัดเลือกขอคําถามสําหรับประเมินรายงานแตละฉบับ ของผูประเมินแตละคน
ผูประเมิน

ลักษณะรายงาน

คําถามที่เลือก
ขอ 1-13 และ 17-20

คนที่ 1

รายงานทุกฉบับ

คนที่ 2

ADRs ที่เกิดขึ้นกับระบบผิวหนังหรืออาการชนิด ขอ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,

คําถามที่ไมเลือก
ขอ 14, 15 และ 16
ขอ 1-4, 6, 7 และ

Type B ADRs

19 และ 20

ADRs ที่สัมพันธกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา

ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ขอ 6 และ 14-16

14-16

13, 17, 18, 19 และ 20
คนที่ 3

ADRs ที่มีการระบุรายการยาซํ้าซอนหรือ

ขอ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ขอ 5- 8, 14, 15

อันตรกิริยาระหวางยา

และ 16

และ 17-20

ไมมีการระบุรายการยาซํ้าซอนหรืออันตรกิริยา

ขอ 9, 10, 11

ขอ 1-8 และ 12-20

ระหวางยา

2) การประเมินผล
- หากมี critical criteria อยางนอย
1 ขอ ที่ผูประเมินตอบวา “ใช” รายงานนั้นจะถูก
พิจารณาวาเปนอาการไมพึงประสงคที่ปองกันได
- หาก critical criteria ทุกขอ
ผูประเมินตอบวา “ไมใช” รายงานนั้นจะถูกพิจารณา
วาเปนอาการไมพึงประสงคที่ไมสามารถปองกันได
- หาก critical criteria ทุกขอ
ผูประเมินไมสามารถตอบไดหรือมีขอมูลไมเพียงพอ
ในการตอบขอคําถาม รายงานนั้นจะถูกพิจารณาวา
เปนรายงานที่ไมสามารถประเมินได

วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2563

2.1.2 การประเมินโดยใช Schumock and
Thornton criteria
1) ผูประเมินทําการประเมินรายงาน
โดยตอบคําถามทั้งหมด 7 ขอ
2) การประเมินผล
- หากมีการตอบวา “ใช” อยางนอย
1 ขอ รายงานนั้นจะถูกพิจารณาวาเปนอาการไมพึง
ประสงคที่ปองกันได
- หากทุกขอ ผูประเมินตอบวา
“ไมใช” รายงานนั้นจะถูกพิจารณาวาเปนอาการ
ไมพึงประสงคที่ไมสามารถปองกันได
- หากขอมูลไมเพียงพอสําหรับ
การประเมินรายงาน รายงานนั้นจะถูกพิจารณาวาเปน
รายงานที่ไมสามารถประเมินได
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะหลกั ษณะรายงานอาการไมพงึ ประสงค
จากการใชยาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ
2. ทดสอบความแตกตางของสัดสวนจํานวน
รายงานอาการไมพงึ ประสงค ของเครือ่ งมือ P Method
และ Schumock and Thornton criteria ดวยสถิติ
Fisher’s exact test กําหนดระดับนัยสําคัญ ที่ 0.05
3. ประเมินความเชื่อมั่นระหวางผูประเมิน
(Inter-Rater Reliability) ดวยสถิติ Fleiss’s Kappa(7)
โดยมีเกณฑในการพิจารณาระดับความ
สอดคลองดังนี้ (8)
0.81 - 1.00 ความสอดคลองดีมาก (almost)
0.61 - 0.80 ความสอดคลองดี (substantial)
0.41 - 0.60 ความสอดคลองปานกลาง (moderate)
0.21 - 0.40 ความสอดคลองพอใช (fair)
0.00 - 0.20 ความสอดคลองเล็กนอย (slight)
นอยกวา 0.00 ไมมีความสอดคลอง (poor)
ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของรายงาน ADRs
รายงาน ADRs ของยาในกลุม ระบบกลามเนือ้
และโครงกระดูก ที่ไดรับในฐานขอมูล Thai Vigibase
ในชวง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
จากสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทีม่ รี ะดับคุณภาพรายงานในระดับ 3 มีระดับ
ความสัมพันธในระดับใชแนนอน และไมใชรายงานซํ้า
จํานวน 273 ฉบับ สวนใหญเปนรายงานของผูปวย
เพศหญิง (รอยละ 65.93) เมื่อพิจารณาตามชวงอายุ
ของผูปวย พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 15 - 59 ป
(รอยละ 56.04) เปนรายงานของผูปวยนอก รอยละ
72.16 รายงาน ADRs สวนใหญพบวาเปนรายงาน
ชนิดไมรายแรง (รอยละ 63) และเมื่อพิจารณาจาก
ประเภทสถานพยาบาลทีม่ กี ารสงรายงาน พบสวนใหญ
มาจากสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลชุมชน
(รอยละ 51.65) (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของรายงาน ADRs ยาระบบ
กลามเนือ้ และโครงกระดูก (จํานวนรายงาน 273 ฉบับ)
ลักษณะของรายงาน
เพศของผูปวย
- หญิง
- ชาย
ชวงอายุผูปวย
- แรกเกิด – 14 ป
- 15 – 59 ป
- มากกวาหรือเทากับ 60 ป
- ไมระบุ
ประเภทผูปวย
- ผูปวยนอก
- ผูปวยใน
- ไมระบุ
ประเภทสถานพยาบาล
- โรงพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลศูนย
ความรายแรงของอาการไมพงึ ประสงค
รายแรง
- ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือทําใหเพิม่ ระยะเวลาในการรักษา
นานขึ้น
- มีความสําคัญทางคลินิก
- อันตรายถึงชีวิต
- ไมระบุ
ไมรายแรง
ไมระบุ
ประเภท ADRs
- Type A ADRs
- Type B ADRs
- Type A และ Type B ADRs

จํานวน

รอยละ

180
93

65.93
34.07

14
153
54
52

5.13
56.04
19.78
19.05

197
57
19

72.16
20.88
6.96

141
75
57

51.65
27.47
20.88

85

31.14
26.01
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4
7
3
172
16

1.47
2.56
1.10
63.00
5.86

13
250
10

4.76
91.58
3.66
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เมื่อพิจารณากลุมยายอยที่เปนสาเหตุของ
การเกิดอาการไมพงึ ประสงคพบวาสวนใหญเกิดจากยา
ในกลุม แกอกั เสบและยารักษาโรคขออักเสบรูมาทอยด
(anti-inﬂammatory and antirheumatic products)

(ดังตารางที่ 4) อาการไมพงึ ประสงคสว นใหญพบวาเปน
ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง (skin and appendages
disorders) (ดังตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 รายการกลุมยาที่สงสัยวาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค (จํานวน 278 รายการ)*
ชื่อยา
anti-inﬂammatory and antirheumatic products
muscle relaxants
antigout preparation
topical products for joint and muscular pain
other drugs for disorders of the musculo-skeletal system

จํานวน

รอยละ

212
38
23
3
2

76.26
13.67
8.27
1.08
0.72

*รายงานอาการไมพึงประสงค 1 ฉบับอาจมียาที่สงสัยวาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดมากกวา 1 รายการ

ตารางที่ 5 อาการไมพึงประสงคจากการใชยากลุมระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก จําแนกตามระบบอวัยวะ
(จํานวน 407 รายการ)*
ระบบอวัยวะ
skin and appendages disorders
body as a whole - general disorders
cardiovascular disorders, general
metabolic and nutritional disorders
urinary system disorders
respiratory system disorders
gastro-intestinal system disorders
others

จํานวน

รอยละ

220
66
29
29
27
11
10
15

54.05
16.22
7.13
7.13
6.63
2.70
2.46
3.68

*รายงานอาการไมพึงประสงค 1 ฉบับ อาจมี ADRs ไดมากกวา 1 ระบบอวัยวะ

วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2563
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2. ผลการประเมินรายงานและลักษณะของ
รายงาน pADRs ที่ผูประเมินมีความเห็นตรงกัน
จากการประเมินรายงาน ADRs จํานวน
273 ฉบับ ของผูประเมินแตละคน ดวยเครื่องมือ
แตละชนิด พบวา สัดสวนของจํานวนรายงานเมือ่ ประเมิน
โดยใชเครื่องมือ P Method และ Schumock and
Thornton criteria ของผูประเมินคนที่ 1 และ 2
ไมมีความแตกตางกัน ในขณะที่ผูประเมินคนที่ 3

มีสัดสวนของจํานวนรายงานที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 6) และเมื่อพิจารณา
รายงานทีร่ ะบุผลลัพธวา เปน pADRs ทีผ่ ปู ระเมินทัง้ 3 คน
มีความเห็นตรงกัน พบวามีจาํ นวน 3 ฉบับ ทัง้ 2 เครือ่ งมือ
เปนรายงานที่ผูปวยไดรับยาในกลุม NSAIDs มากกวา
1 รายการ จํานวน 2 ฉบับ และเปนรายงานที่ผูปวย
ไดรับยาที่เคยมีประวัติการแพ 1 ฉบับ (ดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 6 ผลการประเมินรายงานของเครื่องมือ P Method และ Schumock and Thornton criteria
ผูประเมิน
คนที่ 1

ผลการประเมิน
pADRs

0 (0)

0 (0)

264 (96.70)

258 (94.51)

5 (1.83)

13 (4.76)

0 (0)

0 (0)

268 (98.17)

260 (95.24)

pADRs

16 (5.86)

12 (4.40)

Non-pADRs

26 (9.52)

0 (0)

231 (84.62)

261 (95.60)

Non-pADRs
Not assessable
คนที่ 2

pADRs
Non-pADRs
Not assessable

คนที่ 3

จํานวนรายงาน (รอยละ)
(N = 273)
Schumock and Thornton
P Method
criteria
9 (3.30)
15 (5.49)

Not assessable

P value1
0.297

0.091

0.000

หมายเหตุ: 1 = Fisher's Exact Test
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ตารางที่ 7 ลักษณะของรายงาน pADRs ที่ผูประเมินมีความเห็นตรงกัน เมื่อประเมินดวยเครื่องมือ P Method
หรือ Schumock and Thornton criteria
ลักษณะรายงาน
ผูปวยหญิง อายุ 31 ป นํ้าหนัก 61 kg
ไมมีประวัติแพยา ไมทราบโรคประจําตัว
ไดรับยา diclofenac 50 mg, indomethacin
10 mg และ piroxicam 10 mg หลังไดรับยา
1 วัน เกิด Stevens-Johnson Syndrome
และ ﬁxed drug eruption

การตัดสินวาเปน pADRs ในรายงานที่ผูประเมินมีความเห็นตรงกัน
P Method

Schumock and Thornton criteria

คนที่ 1 และ 2 ตอบ “ใช” ในขอที่ 12 ผูป ระเมินคนที่ 1 - 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 5
(Labeled drug-drug interaction?) และ (Was a drug interaction involved in
ขอที่ 13 (Therapeutic duplication?) the ADR?)
คนที่ 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 12

ผูปวยหญิง อายุ 76 ป ไมทราบนํ้าหนัก
คนที่ 1 ตอบ “ใช” ในขอที่ 12 และ 13 ผูประเมินคนที่ 1 - 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 5
ไมมีประวัติแพยา ไมทราบโรคประจําตัว
คนที่ 2 และ 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 13
ไดรับยา piroxicam รับประทานทันที และ
diclofenac รับประทานทันที ภายในวันเดียวกัน
(ไมทราบระยะเวลาทีแ่ นชดั ) เกิด anaphylaxis
ผูปวยชาย อายุ 9 ป นํ้าหนัก 50 kg (มีประวัติ ผูป ระเมินคนที่ 1 - 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 11 เปนรายงานทีผ่ ปู ระเมินมีความเห็นไมตรงกัน
เคยกินยา amoxicillin รวมกับ ibuprofen (Documented hypersensitivity to เมือ่ ประเมินดวย Schumock and Thornton
แลวเกิดผื่นชนิด MP Rash) แตผูปวยจําไมได administered drug or drug class?) criteria
วาแพยาตัวใด ไมทราบโรคประจําตัว ไดรับยา
ibuprofen 200 mg วันละ 3 ครัง้ หลังไดรบั ยา
2 วัน เกิด urticaria
ผูปวยหญิง อายุ 25 ป นํ้าหนัก 60 kg
เปนรายงานทีผ่ ปู ระเมินมีความเห็นไมตรงกัน ผูประเมินคนที่ 1 - 3 ตอบ “ใช” ในขอที่ 1
เคยมีประวัติแพยาโดยผูป วยจําไดเพียงวาแพยา เมือ่ ประเมินดวย P Method
(Was there a history of allergy or
aspirin ไมทราบโรคประจําตัว ไดรับยา
previous reactions to the drug?)
ibuprofen 400 mg หลังไดรับยา 1 ชั่วโมง
30 นาที เกิด angioedema

3. รายงานที่ไมสามารถประเมินได
จากผลการประเมินรายงานพบวา รายงาน
สวนใหญมีผลการประเมินเปนรายงานที่ไมสามารถ
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ประเมินได โดยขอคําถามทีผ่ ปู ระเมินมีการระบุคาํ ตอบวา
“ไมทราบ” สูงสุด 3 อันดับแรก (ดังตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 ขอคําถามที่การระบุคําตอบวาไมทราบ สูงสุด 3 อันดับแรก
อันดับ

ขอที่

ลักษณะคําถาม

P Method (N=819)
1
11 Documented hypersensitivity to administered drug or drug class?
2
18 Counterfeit drug administered?
19 Non-compliance?
20 Self-medication with non OTC drug?
3
5
Expired drug administered?
Schumock and Thornton criteria (N=819)
1
4
Was required therapeutic drug monitoring or other necessary laboratory
test not performed?
7
Was a toxic serum drug concentration (or laboratory monitoring test)
documented?
2
6
Was poor compliance involved in the ADR?
3
1
Was there a history of allergy or previous reactions to the drug?

4. ผลการประเมินความเชื่อมั่นระหวาง
ผูป ระเมินของเครือ่ งมือ P Method และ Schumock
and Thornton criteria
การประเมินความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยใชความเห็นของผูประเมินจํานวน 3 คน ในการ
ประเมินรายงาน ADRs จํานวน 273 ฉบับ โดยจําแนก
ผลการประเมินออกเปน 3 ประเภท ไดแก pADRs,
non-pADRs และ not assessable โดยใชสถิติ
Fleiss’s Kappa ผลการประเมินพบวา คาความสอดคลอง
ของเครือ่ งมือ P Method อยูใ นระดับความสอดคลอง
เล็กนอย (slight) คาความสอดคลองเทากับ 0.15 และ
ความสอดคล องของเครื่ องมื อ Schumock and
Thontron criteria อยูใ นระดับปานกลาง (moderate)
คาความสอดคลองเทากับ 0.44
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จํานวน (รอยละ)
632 (77.17)
546 (66.67)

545 (66.54)
819 (100)

798 (97.44)
643 (78.51)

อภิปรายผล
จากผลการประเมินอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาที่ปองกันไดของเครื่องมือ P Method
และ Schumock and Thornton criteria พบวา
เมื่อประเมินดวย P Method ผูประเมินมีการคัดเลือก
critical criteria ที่แตกตางกัน โดยผูประเมินคนที่ 3
มีการคัดเลือกจํานวนขอคําถามสําหรับประเมินรายงาน
สวนใหญนอยกวาผูประเมินคนอื่น และเปนผูประเมิน
เพี ย งคนเดี ย วที่ พบรายงานที่ เป น non-pADRs
ยกตัวอยางเชน รายงานผูป ว ยหญิง อายุ 44 ป นํา้ หนัก
53 กิโลกรัม ไมทราบประวัตแิ พยา (ไมเคยรับประทานยา
allopurinol) ไมมโี รคประจําตัว ไดรบั ยา allopurinol
100 มิลลิกรัม ไมทราบความถีใ่ นการใหยา หลังไดรบั ยา
6 วัน เกิด pruritus โดยการกําหนด critical criteria
และผลการประเมิน พบวา
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ผูประเมินคนที่ 1 คัดเลือก critical criteria
ทุกขอ ยกเวน ขอ 14, 15 และ 16 ประเมินวาเปน
รายงาน not assessable จากการตอบ “ไมทราบ”
ในขอ 5-7, 17-20 และตอบ “ไมใช” ในขอ 1-4, 8-13
ผูประเมินคนที่ 2 คัดเลือก critical criteria
ในขอ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 และ 20
โดยประเมินวาเปนรายงาน not assessable จาก
การตอบ “ไมทราบ” ในขอ 5, 17-20 และตอบ “ไมใช”
ในขอ 8-13
ผูประเมินคนที่ 3 คัดเลือก critical criteria
ในขอ 9-11 ประเมินวาเปนรายงาน non-pADRs จาก
การตอบ “ไมใช” ในขอ 9-11
จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวาผูประเมิน
คนที่ 3 ไมไดคัดเลือกขอถามที่เกี่ยวของกับการให
ความรวมมือในการใชยาของผูปวย (คําถามขอที่ 19)
เปน critical criteria สําหรับประเมินรายงานฉบับนี้
ทําใหไมมีการพิจารณาขอมูลความรวมมือในการใชยา
ของผูป ว ย และหากผูป ระเมินคนดังกลาวคัดเลือกขอนี้
เปนหนึ่งใน critical criteria จะมีผลลัพธเปนรายงาน
ที่ไมสามารถประเมินได เชนเดียวกับผูประเมินคนที่ 1
และคนที่ 2 เนื่องจากรายงานฉบับนี้ไมมีขอมูลในเรื่อง
ของความรวมมือในการใชยาของผูปวย
เมื่อเปรียบเทียบคาความสอดคลองพบวา
เครื่องมือ Schumock and Thornton criteria
มีคาความสอดคลองมากกวาเครื่องมือ P Method
อยางไรก็ตาม รายงานสวนใหญมีผลการประเมินเปน
รายงานทีไ่ มสามารถประเมินได อาจเนือ่ งมาจากขอมูล
บางอยางไมไดกําหนดใหผูประเมินตองระบุมาในแบบ
รายงาน เชน ขอมูลดานคุณภาพยา ขอมูลเกี่ยวกับ
ความรวมมือในการใชยาของผูป ว ย ทําใหขอ มูลไมเพียงพอ
สําหรับใชตอบขอคําถามตามแบบประเมินทัง้ 2 เครือ่ งมือ
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ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ Benkirane และคณะ(2)
ที่สรุปวาผลลัพธของการประเมินรายงานจําแนกตาม
ความเปนไปไดในการปองกันอาการไมพึงประสงคนั้น
ขึ้นอยูกับความครบถวนของขอมูลที่ระบุในรายงาน
ADRs โดยการมีขอมูลที่เพียงพอจะทําใหการประเมิน
ความเปนไปไดในการปองกันอาการไมพึงประสงค
ของรายงานแตละฉบับเปนไปไดงายขึ้น นอกจากนี้
การคั ด เลื อ กข อ คํ า ถามที่ เ ป น critical criteria
ทีแ่ ตกตางกันของผูป ระเมิน อาจเกีย่ วของกับความรูแ ละ
ประสบการณในการปฏิบตั งิ านเฝาระวังความปลอดภัย
ดานยาของผูประเมินแตละคน โดยในการศึกษาครั้งนี้
พบวาผูประเมินมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
เฝาระวังความปลอดภัยดานยาที่แตกตางกันตั้งแต
1 – 8 ป จึงอาจทําใหการตีความขอคําถามและ
การประเมินรายงานแตละฉบับมีความแตกตางกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ
การประเมินรายงาน pADRs จากรายงาน
ADRs ที่ไดรับในฐานขอมูล Thai Vigibase พบวา
เครื่องมือ Schumock and Thontron criteria
มีคาความสอดคลองมากกวาเครื่องมือ P Method
แตเมือ่ เปรียบเทียบผลการประเมินของผูป ระเมินแตละคน
จากการใชเครือ่ งมือแตละชนิด พบวามีผปู ระเมิน 1 คน
ที่ผลการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อนึง่ ผลการประเมินทีแ่ ตกตางกันของผูป ระเมิน
รายดังกลาว ขึ้นกับการกําหนด critical criteria ของ
เครื่องมือ P Method ทําใหจํานวนและลักษณะของ
ขอคําถามของแตละเครือ่ งมือมีความแตกตางกัน สงผลให
การระบุคําตอบมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
ลักษณะของรายงาน pADRs ที่ผูประเมินมีความเห็น
ตรงกันของเครื่องมือแตละชนิดพบวา มีลักษณะที่
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เหมือนกัน ไดแก การไดรับยาซํ้าซอนหรือการเกิด
อันตรกิรยิ าระหวางยา และการไดรบั ยาทีเ่ คยมีประวัติ
การแพ โดย pADRs สวนใหญเปนอาการที่เกิดใน
ระบบผิวหนัง
จากการศึกษาพบวา รายงานสวนใหญเปน
รายงานที่ไมสามารถประเมินไดไมวาจะประเมินดวย
เครื่ อ งมื อ P Method หรื อ Schumock and
Thontron criteria เนือ่ งจากขาดขอมูลสําคัญสําหรับ
ใชในการตอบขอคําถาม ดังนั้นหากจะนําเครื่องมือ
ดังกลาวไปใชในการประเมินรายงาน pADRs จาก
รายงาน ADRs ที่ไดรับในฐานขอมูล Thai Vigibase
ควรมีการพัฒนาแบบรายงาน ADRs โดยใหผูรายงาน
ระบุขอมูลที่จําเปนสําหรับการประเมิน pADRs
มาพรอมกับแบบรายงานดังกลาว เพื่อใหประเมิน
ความเปนไปไดในการปองกันอาการไมพงึ ประสงคของ
รายงานแตละฉบับเปนไปอยางครอบคลุมและครบถวน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดมาตรการ
การปองกันและลดการเกิด pADRs ในระดับประเทศ
ตอไป
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