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“เครืองมือแพทย์” คือ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างหนึงทีมีความสําคัญในการช่วยทําให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยดีขนึ อย่างไรก็ตาม
เครืองมือแพทย์อาจจะก่อให้เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ต่อผูใ้ ช้เครืองมือแพทย์ได้ วิธีดาํ เนิ นการวิ จยั : การวิจยั นีเป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง
เก็บข้อมูลจากแบบรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครืองมือแพทย์หรือผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภค (แบบ ร.น.พ. 1)
จากศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตังแต่มกราคม 2560 – ธันวาคม 2561
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย และสถิตทิ ดสอบ Fisher Exact Test ผลการวิ จยั : ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 180 ราย เป็ นเพศ
ชายจํานวน 96 ราย (ร้อยละ 53.33) และเพศหญิง 84 ราย (ร้อยละ 46.67) มีอายุเ ฉลีย 61 ปี (เฉลีย 61.17 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
15.66) กลุ่มของเครืองมือแพทย์ทก่ี อให้เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ฯ พบว่ากลุ่มเครืองมือแพทย์ทฝัี งในร่างกายเป็ นสาเหตุของการเกิดผลอัน
ไม่ พงึ ประสงค์ฯ มากทีสุด จํานวน 69 ราย (ร้อยละ 38.33) และพบว่าบุ คลากรทางการแพทย์เ ป็ น ผู้ใช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิด
เหตุการณ์จํานวน 156 ราย (ร้อยละ 86.67) โดยเป็ นการใช้งานเครืองมือแพทย์ครังแรกจํานวน 171 ราย (ร้อยละ 95) อุบตั กิ ารณ์ระดับ
ความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผู้บริโภคส่วนใหญ่พบว่าไม่รา้ ยแรงจํานวน 111 ราย (ร้อยละ 61.67) และกลุ่มของ
เครืองมือแพทย์มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 (p-value =
0.025) โดยพบว่ากลุ่มเครืองมือแพทย์ทเกี
ี ยวกับดวงตาและสายตา กลุ่มเครืองมือแพทย์ฝังในร่างกายทีใช้พลังงาน และกลุ่มเครืองมือ
แพทย์ฝังในร่างกาย พบผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดจากการใช้เครืองมือแพทย์มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 40.00, 30.95, 7.68 ตามลําดับ
สรุปผลการวิ จยั : หน่ วยงานทีเกียวข้องสามารถหาโอกาสพัฒนากระบวนการกํากับดูแลเพือลดระดับความร้ายของผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เ ครืองมือ แพทย์ โดยมุ่ ง เน้ น ด้า นกฎหมาย นโยบายด้า นเครืองมือ แพทย์ โดยเฉพาะในเรืองคุณ ภาพ มาตรฐานและ
ความปลอดภัยของเครืองมือแพทย์ ซึงเป็ นปั จจัยทีพบว่ามีความสัม พันธ์กบั ระดับ ความร้ายแรงของผลอันไม่ พงึ ประสงค์จากการใช้
เครืองมือแพทย์
คําสําคัญ: อุบตั กิ ารณ์, ผลอันไม่พงึ ประสงค์, เครืองมือแพทย์, ระดับความร้ายแรง
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“ Medical device” is one of the health products that are important in improving the quality of life of patients. However,
medical devices may cause adverse effects for user of medical devices. Methodology: This research is a retrospective study
from January 2017 – December 2018. The data were collected and analyzed from Device defective & adverse event report using
percentage, mean and statistic for Fisher Exact Test. Results: A total of 180 samples of the group of adverse effects- caused
medical devices were enrolled: male, n = 96 (53.33%); female, n = 84 (46.67%). The average age of these samples is 61 years
( SD 15. 66) . This study found that the most adverse reactions- caused medical device is implantable medical device, 69 cases
(38.33%). It also showed the 156 medical staffs were medical device users during the incident (86.67%) which is the first use of
171 cases (95.00%). The incidence of the severity of the adverse effects were mostly found to be mild, 111 cases (61.67%),
and the group of medical devices correlated with the level of adverse effects occurring with statistically significance at the level
of 0.05 (p-value = 0.025). The study also found that ophthalmic and optical devices, active implantable devices and implantable
devices caused the most adverse effects occurred from using medical devices which accounted for 40.00%, 30.95% and 7.68%,
respectively. Conclusion: Therefore, relevant departments have the opportunities to develop rules & regulations in order to
reduce the severity of adverse events from the use of medical devices, by focusing on legal issues, policy on medical device
especially in the matter of quality standard and safety of medical device of factors that are found to be related to the severity of
adverse effects from the use of medical devices.
Keywords: Incident, Adverse effect, Medical device, Severity of adverse effects

บทนํา
“เครืองมือแพทย์” คือ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างหนึงทีมี
ความสํา คัญ ในการช่ ว ยทํ า ให้ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้ป่ วยดีขึน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงาน
หนึ งของกระทรวงสาธารณสุ ข มี ห น้ า ที ในการปกป้ องและ

คุ้ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนจากการบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพ จึง ได้ม ีการแบ่งการดํา เนินงานคุม้ ครองผู้บริโ ภคด้า น
เครืองมือแพทย์ออกเป็ น 2 กระบวนงานหลัก (Food and Drug
Administration, 2019) ได้แก่ กระบวนงานกํากับดูแลก่อนออกสู่
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ตลาด (Pre-marketing Control) โดยมีการจัดเครืองมือแพทย์
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ เครืองมือ แพทย์ใบอนุ ญาต เครืองมือ
แพทย์แจ้ง รายการละเอีย ด และเครืองมือแพทย์จ ดแจ้ง และ
กระบวนงานกํ า กับ ดู แ ลหลัง ออกสู่ ต ลาด (Post-marketing
Control)
จากสถิตกิ ารนําเข้าเครืองมือแพทย์เพือการบริโภคของ
ประเทศไทย ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึ ง ปี พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce, 2019) พบว่า ในปี
2557 มูลค่าการนําเข้า 122,597.1 ล้านบาท ปี 2558 มูลค่าการ
นําเข้า 126,907.7 ล้านบาท ปี 2559 มูลค่าการนําเข้า 133,636.2
ล้านบาท ปี 2560 มูลค่าการนําเข้า 136,788.5 ล้านบาท ปี 2561
มูลค่าการนํ าเข้า 138,158.4 ล้านบาท และปี 2562 (มกราคมสิงหาคม) มูลค่าการนําเข้า 97,009.0 ล้านบาท
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า มี ก ารนํ า เข้า
เครืองมือแพทย์เพิมขึนทุกปี ซึงสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะต้องกําหนดมาตรการต่าง ๆ ขึนมา เพือให้ผลิตภัณฑ์
เครืองมือแพทย์ทีจํา หน่ า ยในท้องตลาดมีคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน มาตรการหนึงที
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดาํ เนินการ คือ การเฝ้ า
ระวังติดตามความปลอดภัยจากการใช้เครืองมือแพทย์ (Medical
device vigilance) โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการด้านเครืองมือ
แพทย์ ซึงประกอบด้วยผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รบั
อนุ ญาต ผู้แ จ้ง รายการละเอีย ด หรือผู้จ ดแจ้ง มีห น้ า ทีจัด ทํา
รายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครืองมือแพทย์หรือผลอัน
ไม่ พ งึ ประสงค์ท ีเกิดขึนกับ ผู้บ ริโภค ตลอดจนการดํา เนิน การ
แก้ไขปั ญหาดัง กล่าวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขการจัดทํารายงานผลการทํางาน
อันผิดปกติของเครืองมือแพทย์หรือผลอันไม่พงึ ประสงค์ท เกิ
ี ด
ขึนกับผูบ้ ริโภคและรายงานการดําเนินการแก้ไข มีผลใช้บงั คับ
เมื อวัน ที 31 ตุ ล าคม 2559 โดยทีประกาศฉบับ ดัง กล่ า วจะ
ครอบคลุมเครืองมือแพทย์ทุกชนิดทังทีใช้กบั มนุ ษย์หรือสัตว์ ซึง
ประกอบด้ว ยเครืองมือ แพทย์ท ีใช้เ พือการวินิ จ ฉั ย ภายนอก
ร่า งกาย (In vitro diagnostic medical device; IVDs) เช่ น ชุ ด
ตรวจการตังครรภ์ ชุ ดตรวจการติดเชือเอชไอวี เป็ น ต้น และ
เครืองมือแพทย์ทไม่
ี ใช่เพือการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (nonIVDs) เช่ น สายสวนหัว ใจ เข็ม ฉีดยา ถุ ง ยางอนามัย เป็ นต้น
ทังนีศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้มกี าร
จัดทําแนวทางการรายงานฯ ดัง กล่า วสําหรับ ผู้ป ระกอบการ
(Suwankesawong et al., 2016) เพือให้ข้อมู ล ในการรายงาน

เป็ นไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน ข้ อ มู ล จากการรายงานฯ ตาม
ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวจะทําให้สาํ นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาสามารถทีจะวิเ คราะห์และประเมินหาสาเหตุของปั ญหา
ซึงจะเป็ นประโยชน์ ในการประเมิน และจัดการความเสียงของ
เครืองมือแพทย์ นอกจากนียังเป็ นการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการใช้เครืองมือแพทย์อกี ทางหนึงด้วย
ศูน ย์เ ฝ้ าระวัง ความปลอดภัยด้านผลิต ภัณ ฑ์สุ ขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นศูนย์กลางในการรับ
รายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ และหาก
มีผ ลอัน ไม่ พึง ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือ แพทย์เ กิดขึนก็จ ะ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูล
ดัง กล่าวมีความถูกต้องก็จะส่ง ให้กองควบคุมเครืองมือ แพทย์
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที ทังนีรายงานดังกล่าวยังไม่ มีการ
รวบรวมข้อมูลเพือวิเคราะห์สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์เครืองมือ
แพทย์ทมัี กจะเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ต่อผูบ้ ริโภค การศึกษานี
จึงมีวตั ถุประสงค์เพือหาอุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอัน
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์
อนึ ง การศึก ษารู ป แบบการรายงานผลอัน ไม่ พึ ง
ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์จากประเทศทีพัฒนาแล้ว ซึง
ได้วางรากฐานของระบบดังกล่าวมาเป็ นเวลานานจะสามารถเป็ น
แบบจําลองให้ประเทศอืนๆ ซึงยังไม่มรี ะบบการรายงานหรือมี
แต่ระบบรายงานยังไม่เกิดผลสัมฤทธิในการทีจะนํ าไปเฝ้ าระวัง
ด้านเครืองมือแพทย์ไ ด้ ซึงจะขอนํ าเสนอตัวอย่าง 3 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศสหรัฐ อเมริก า ประเทศออสเตรเลีย และกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ระบบการรายงานผลอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ม ีการตรา “พระราชบัญญัติ
อาหาร ยา และเครืองสํา อาง ค.ศ.1938” หรือ ทีเรียกกัน ว่ า
“FD&C Act” ซึ งไม่ ไ ด้ ม ี บ ทบั ญ ญั ติ สํ า หรับ การกํ า กับ ดู แ ล
เครืองมือแพทย์ก่อนจําหน่ายออกสูต่ ลาด ต่อมาในปี ค.ศ.1976
ได้ม ีการออกกฎหมายเครืองมือ แพทย์ (The Medical device
Amendment) บัญญัตใิ ห้ผผู้ ลิต ผูน้ ําเข้า ผูจ้ าํ หน่ายยืนขอจดแจ้ง
(Notification) เครืองมือแพทย์ทุกชนิดก่อนจําหน่ายออกสู่ตลาด
(Kevin Bogert, 2019) สํา หรับ ระบบการรายงานผลอัน ไม่ พ ึง
ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานัน
ได้ ม ี ก ารออกกฎหมายลํ า ดั บ รองชื อว่ า “Medical device
Reporting Regulation” ซึงออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
อาหาร ยา และเครืองสํา อาง ค.ศ.1938 ข้อที 518 ซึงมีผ ลใช้
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ก. อาการทีร้ายแรง (Serious Event) จะต้องรายงาน
ใน MedWatch ทันที ได้แก่
- เสียชีวติ (Death)
- มีอ นั ตรายถึง ชีวิต (Life-threatening) คือ ผู้ป่ วยมี
ความเสียงถึงเสียชีวติ ได้เมือเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
เครืองมือ แพทย์ หรือ สงสัย ว่ า การใช้เ ครืองมือ แพทย์ อ ย่ า ง
ต่อเนืองจะทําให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ ได้ เช่น ความล้มเหลวจากการใช้
Pacemaker, ความล้มเหลวจากการใช้เครือง Infusion pump ที
ทําให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณการให้ยาได้
- ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทําให้ตอ้ งอยู่
ในโรงพยาบาลนานขึน เช่น Anaphylaxis
- พิการ (Disability) Adverse event ทีเป็ นผลชัดเจน
ว่าทําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างถาวร เกิดความเสียหาย หรือ
ทําลายโครงสร้างหรือการทํางานของร่างกายผูป้ ่ วยหรือทําลาย
คุณภาพชีว ิต เช่น ผลจากยาทีทําให้เกิดการแข็ง ตัว ของเลือ ด
มากเกิดไปทําให้เส้นเลือดสมองอุดตัน
- ความพิการแต่กาํ เนิด (Congenital Anomaly)
ข. ปั ญหาของผลิต ภั ณ ฑ์ (Product Problem) เช่ น
ความบกพร่องหรือการไม่ทํางานของเครืองมือแพทย์ ปั ญหา
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึนในระหว่างกระบวนการ
ผลิต การขนส่ง หรือการเก็บ รัก ษา รวมถึง การปนเปื อนของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบทีบกพร่อง การบรรจุทไม่
ี เรียบร้อย และ
ปั ญหาเกียวกับการแสดงฉลาก
ระบบการรายงานผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้
เครื องมื อ แพทย์ ใ นประเทศออสเตรเลี ย (Therapeutic
Goods Administration, 2017)
Therapeutic Goods Administration ( TGA) เ ป็ น
หน่ วยงานของรัฐ บาลกลางมีห น้ า ทีในการควบคุม กํา กับ ดูแ ล
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ ภายใต้ ก ฎหมายทีมีช ือว่ า “Therapeutic
Good Act 1989” หน้าทีหลักของ TGA คือ การสร้างความมันใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคและสังคมว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รบั การอนุ มตั ิ
จาก TGA ให้ออกสูต่ ลาด เป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี มาตรฐาน คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทียอมรับได้ต่อผูบ้ ริโภค ทังนี
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีจําหน่ ายออกสูต่ ลาดแล้วจะมีการติดตามเฝ้ า
ระวังเพือความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
การรายงานเหตุ ก ารณ์ อ นั ไม่ พงึ ประสงค์ในประเทศ
ออสเตรเลีย จะครอบคลุ ม ผลิต ภัณ ฑ์รกั ษาโรค (Therapeutic
goods) ได้แก่ ยา วัคซีน และเครืองมือแพทย์ ซึงการรายงานผล
อันไม่พงึ ประสงค์ของเครืองมือแพทย์จะแยกออกต่างหากจากยา
และวัคซีน

บัง คับเมือวัน ที 13 ธันวาคม 1984 กําหนดให้ผู้ผลิต ผู้นํ าเข้า
และผู้จํ า หน่ า ยเครืองมือ แพทย์ จ ะต้ อ งเก็บ ข้อ มู ล และจัด ทํ า
รายงานตลอดจนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ เครืองมือ
แพทย์ นั นด้ ว ย (Wikipedia, 2019) นอกจากนี ยัง มี Code of
Federal Regulation Title 21 Part 803 ซึงได้กาํ หนด หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการรายงานด้านเครืองมือแพทย์อกี ด้วย
อนึ ง การจัด แบ่ ง ประเภทของเครืองมื อ แพทย์ ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแบ่ง เครืองมือแพทย์ตามความ
เสียงออกเป็ น 3 classes ได้แ ก่ class I class II และ class III
โดยเครืองมือแพทย์ class I จะเป็ นเครืองมือแพทย์ ทีมีความ
เสียงตําสุด เครืองมือแพทย์ class II จะเป็ นเครืองมือแพทย์ทมีี
ความเสียงปานกลาง และ เครืองมือแพทย์ class III จะเป็ น
เครืองมือ แพทย์ท ีมีค วามเสียงสูง สุ ด ซึงกฎหมาย Medical
device Reporting Regulation กําหนดให้เครืองมือแพทย์ class
II และ class III ต้องจัดทํารายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้เครืองมือ แพทย์ภ ายใต้เ งือนไข 2 กรณี คือ กรณีเครืองมือ
แพทย์เป็ นสาเหตุการตายหรือการบาดเจ็บทีร้ายแรง หรือ กรณี
เครืองมือแพทย์ทีมีการทํางานอันผิดปกติซงเป็
ึ นต้นเหตุหรือมี
ส่วนทําให้เสียชีวติ หรือการบาดเจ็บทีร้ายแรงด้วย
องค์ก ารอาหารและยา ประเทศสหรัฐ อเมริก า (US
FDA) ยัง คงพัฒนาระบบการรายงานผลอันไม่ พงึ ประสงค์จ าก
การใช้ เ ครืองมื อ แพทย์ อ ย่ า งต่ อ เนื อง จนกระทั งในเดือ น
มิถุนายน ค.ศ. 1993 US FDA ได้จดั ทําโครงการหนึงขึนมาชือ
ว่า “MedWatch” ซึงเป็ นโปรแกรมรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์
และความปลอดภัย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการตรวจหาปั ญหาของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ท างการแพทย์ ท ีไม่ ป ลอดภัย และมี จํ า หน่ ายใน
ท้องตลาดอย่างรวดเร็ว ด้วยการให้บุคลากรทางการแพทย์สมัคร
ใจทีจะรายงานให้ US FDA ทราบ หากพบอันตรายอย่างร้ายแรง
หรือปั ญหาของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซงครอบคลุ
ึ
มอาการอัน
ไม่ พ ึง ประสงค์จ ากการใช้ย า เครืองมือ แพทย์ เครืองสํา อาง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารทางการแพทย์และสูตรสํา หรับ
ทารก และผลิตภัณฑ์สุขภาพอืน ๆ ทีอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล
ของ US FDA โดยใช้แ บบรายงานเดีย วกัน ในทุ กผลิต ภัณ ฑ์
(U.S. Food & Drug Administration, 2018) ซึงกรณีผู้ร ายงาน
เป็ นบุคลากรทางการแพทย์จะใช้แบบรายงาน FDA 3500 และ
กรณีเป็ นผู้ผลิต ผู้นํ าเข้า หรือผู้จดั จําหน่ ายจะใช้แบบรายงาน
FDA 3500 A
การรายงานตาม MedWatch จะรายงานใน 2 กรณี
ดังนี
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
อุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ในประเทศไทย
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Incident Reporting and Investigation Scheme (IRIS)
( Therapeutic Goods Administration, 2018) เป็ นร ะ บ บ การ
ประมวลผลเกียวกับรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดจากการ
ใช้เครืองมือแพทย์หรือปั ญหาทีเกียวข้องกับเครืองมือแพทย์ เช่น
ข้อบกพร่องในการแสดงฉลาก การออกแบบหรือตัวผลิตภัณฑ์ท ี
ไม่ด ี เป็ นต้น ซึงผูผ้ ลิต และ Sponsor (เช่น ผูน้ ําเข้า ผูจ้ ําหน่ าย)
ต้อ งรายงานผลอัน ไม่ พึง ประสงค์ท ีเกิด จากการใช้เ ครืองมือ
แพทย์หรือปั ญหาทีเกียวข้องกับเครืองมือแพทย์ทุกชนิด ส่วน
ผูใ้ ช้ (User) จะเป็ นการรายงานฯ โดยสมัครใจ ข้อมูลต่าง ๆ ที
ผ่ า นการประมวลแล้ ว จะถู ก เก็บ ใน ฐานข้อ มู ล Database of
Adverse Event Notifications ( DAEN) ซึ ง เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล
สาธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากยา
วั ค ซี น แ ล ะ เ ค รื อ ง มื อ แ พ ท ย์ ( Therapeutic Goods
Administration, 2013) ทังนี เพือเป็ นประโยชน์ ใ นการสืบ ค้น
ข้อมูล อาการอัน ไม่ พึง ประสงค์ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูล
ต่าง ๆ ได้เริมตังแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็ นต้นไป
การรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์ จะรายงานในกรณี
ดังต่อไปนี
1. อาการอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ใหม่ๆ ทีออกสูต่ ลาด (New therapeutic goods)
2. ยาหรือวัคซีนทีต้องสงสัยว่าจะเกิดอาการอัน ไม่ พงึ
ประสงค์
3. เหตุการณ์ อนั ไม่ พงึ ประสงค์ทีไม่ ปรากฎบนฉลาก
หรือเอกสารกํากับเครืองมือแพทย์
4. เหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ทร้ี ายแรงซึงคาดว่าจะถึง
แก่ ชี ว ิ ต , เป็ นอั น ตรายต่ อ ชี ว ิ ต , ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล หรือ ทํ า ให้ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสืบ สวนหรือ รัก ษา
พยาบาลเพิมสูงขึน
ระบบการเฝ้ าระวัง เครื องมื อ แพทย์ ห ลัง ออกสู่
ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (Patanawong, 2012)
ASEAN Medical Device Directive ( AMDD) เ ป็ น
ข้อบังคับภายใต้ความตกลงอาเซีย น (ASEAN Agreement on
Medical Device Directive) ที มีผ ลผู ก พัน ให้ ป ระเทศสมาชิ ก
อาเซียนทัง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิ ลปิ ิ นส์
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ประเทศสิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่งบรูไนดารุส
ซาลาม และสหภาพเมียนมาร์ ต้องนํ าบทบัญ ญัติทปรากฏใน
ี
Directive ซึงกําหนดกรอบในการควบคุม กํากับ ดูแลการผลิต

นําเข้า ขาย และโฆษณาเครืองมือแพทย์ไปปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกัน โดยประเทศสมาชิก ต้องจัดทํา หรือ แก้ไ ข
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกให้เป็ นไปตาม AMDD ซึง
Article 12 Post-Marketing Alert System และ Annex 5 PostMarketing Alert System Requirement ไ ด้ กํ า ห น ด บ ท บ า ท
หน้ า ทีของหน่ ว ยงานกํ า กับ ดู แ ลเครืองมือ แพทย์ข องแต่ ล ะ
ประเทศ และผู้ประกอบการในเรืองของการจัดทําบันทึก การ
รายงาน เจ้า ของผลิต ภัณ ฑ์จ ะต้อ งการประเมิน ความเสียงที
เกิดขึนในด้า นความปลอดภัยของผลิต ภัณ ฑ์เ ครืองมือแพทย์
กรณีพบอันตรายหรือผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือ
แพทย์ หรือพบความบกพร่องในการทํางานของเครืองมือแพทย์
ทีอาจนํ า ไปสู่อนั ตรายในการใช้เ ครืองมือแพทย์ จะต้อ งมีการ
ดําเนินการแก้ไขเพือความปลอดภัยจากการใช้เครืองมือแพทย์
เช่น การเรียกคืนเครืองมือแพทย์ เป็ นต้น
นิ ยามศัพท์
เครืองมือแพทย์ หมายความว่า
(1) เครืองมือ เครืองใช้ เครืองกล วัตถุทใช้
ี ใส่เข้าไปใน
ร่างกาย นํายาทีใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบตั กิ าร ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ หรือวัต ถุ อนใด
ื ทีผู้ผ ลิต หรือเจ้า ของผลิตภัณฑ์มุ่ ง
หมายเฉพาะสํา หรับ ใช้อ ย่างหนึ งอย่างใดกับ มนุ ษ ย์ห รือ สัต ว์
ดังต่อไปนี ไม่วา่ จะใช้โดยลําพัง ใช้รว่ มกัน หรือใช้ประกอบกับสิง
อืนใด
(ก) วินิจฉัย ป้ องกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา
โรค
(ข) วินิ จฉัย ติดตาม บํา บัด บรรเทา หรือรัก ษาการ
บาดเจ็บ
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง คํา หรือ
จุนด้านการวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกาย
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวติ
(จ) คุมกําเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์
(ฉ) ช่วยเหลือหรือ ช่ว ยชดเชยความทุ พ พลภาพหรือ
พิการ
(ช) ให้ขอ้ มูลจากการตรวจสิงส่งตรวจจากร่างกาย เพือ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย
(ซ) ทําลายหรือฆ่าเชือสําหรับเครืองมือแพทย์
(2) อุปกรณเสริมสําหรับใช้รว่ มกับเครืองมือแพทย์ตาม
(1)
(3) เครืองมือ เครืองใช้ เครืองกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุ
อืนทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดว่าเป็ นเครืองมือแพทย์
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ผลสัมฤทธิตามความมุ่งหมายของสิงทีกล่าวถึงตาม (1)
ซึงเกิดขึนในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ตอ้ งไม่เกิดจากกระบวนการ
ทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมคิ มุ้ กัน หรือปฏิกริ ยิ าเผาผลาญให้เ กิพ
ลังงานเป็ นหลัก
อุป กรณ์ เ สริม หมายความว่า สิงของ เครืองใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ทผูี ผ้ ลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะให้ใช้
ร่วมกับเครืองมือแพทย์ เพือช่วยหรือทําให้เครืองมือแพทย์นัน
สามารถใช้ง านได้ตามวัตถุ ป ระสงค์ท ีมุ่ ง หมายของเครืองมือ
แพทย์นนั
ผูบ้ ริโภค หมายความว่า ผูป้ ่ วย สัตว์ป่วย ผูใ้ ช้เครืองมือ
แพทย์หรือบุคคลอืนทีได้รบั ผลกระทบจากเครืองมือแพทย์
ผลอันไม่ พึง ประสงค์ทีเกิดขึนกับผู้บริโ ภค (Adverse
effect) หมายความว่า ผลอย่า งใดอย่า งหนึงอันเกิด จากการ
ทํางานผิดปกติหรือเสือมสภาพในคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพ
การทํางานของเครืองมือแพทย์หรือปั ญหาข้อผิดพลาดจากการ
ใช้งาน ซึงได้ก่อให้เ กิดหรืออาจเป็ นสาเหตุหรือมีส่วนทําให้เกิด
การเสียชีวติ หรือบาดเจ็บของผูบ้ ริโภค
ภาวะอันตรายร้ายแรง หมายความว่า ภาวะของ
ผูบ้ ริโภค ข้อหนึงข้อใด ดังต่อไปนี
(1) บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่ วยทีอาจเป็ นอันตรายถึง
แก่ชวี ติ
(2) สูญเสียสมรรถภาพการทํางานของร่า งกาย หรือ
โครงสร้างของร่างกายเสียหายอย่างถาวร
(3) ภาวะทีจําเป็ นต้องได้รบั การรักษาหรือผ่าตัด เพือ
ป้ องกันมิให้เกิดความพิการหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่าง
ถาวร

ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภค (แบบ ร.น.พ. 1) ดังกล่าวเป็ นการ
รายงานภาคบังคับ ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามต้องระวางโทษตามกฎหมาย
ทังนีข้อมูลต่าง ๆ ทีรายงานจะประกอบด้วยข้อมูลผูส้ ่งรายงาน
รายละเอีย ดเครืองมือแพทย์ ข้อมูล สถานทีทีเกิดผลอัน ไม่ พงึ
ประสงค์ ข้ อ มู ล ผลอัน ไม่ พ ึง ประสงค์ ข้ อ มู ล ของผู้ ท ี ได้ ร ับ
ผลกระทบ (เฉพาะกรณีเ กิดผลอันไม่ พึง ประสงค์) และข้อมูล
เพิมเติมอืน ๆ ทีเกียวข้อง ทังนีโครงการวิจยั ได้ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุ ษย์ COA
No. IHRP2019116 IHRP No. 109-2562 รับรองตังแต่วนั ที 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทัวไปของผูท้ เกิ
ี ดผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้เครืองมือแพทย์โดยใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่ามากทีสุด ค่าน้อย
ทีสุด ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน
2. อุบตั ิการณ์ ความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์โดยใช้คา่ ความถี ร้อยละ
3. ความสัมพันธ์ของปั จจัยทีมีผลต่อความร้ายแรงของ
ผลอันไม่ พ ึง ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือ แพทย์ โดยใช้ส ถิติ
ทดสอบ Fisher Exact Test

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาในกลุ่ม ตัว อย่าง 180 ราย เป็ นเพศชาย
จํานวน 96 ราย (ร้อยละ 53.33) มีอายุเฉลีย 61 ปี (เฉลีย 61.17
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 15.66) โดยมีช่วงอายุของผลอันไม่พงึ
ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภคมากทีสุดอยูใ่ นช่วงอายุมากกว่า 61
ปี ขนไป
ึ
นอกจากนียัง พบว่า อายุ 18 ปี เป็ น อายุท ีน้ อยทีสุดที
เกิดผลอัน ไม่ พ ึง ประสงค์ และอายุ 88 ปี เป็ น อายุม ากทีสุด ที
เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ ค่ามัธยฐานของอายุทเกิ
ี ดผลอันไม่พงึ
ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภค 64 ปี
กลุ่ ม ของเครืองมื อ แพทย์ ท ีก่ อ ให้ เ กิด ผลอัน ไม่ พึ ง
ประสงค์ฯ พบว่ากลุ่มเครืองมือแพทย์ฝังในร่างกายเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์มาก
ทีสุด จํานวน 69 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.33 และพบว่าบุคลากร
ทางการแพทย์เป็ นผูใ้ ช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิดเหตุ การณ์
จํา นวน 156 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 86.67 โดยเป็ นการใช้ง าน
เครืองมือแพทย์ครังแรกจํานวน 171 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95 ดัง
แสดงในตารางที 1

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึก ษาครังนี เป็ นการศึก ษาเฉพาะผลอัน ไม่ พ ึง
ป ร ะ ส ง ค์ จ า ก ก า ร ใ ช้ เ ค รื อ ง มื อ แ พ ท ย์ แ บ บ ย้ อ น ห ลั ง
(Retrospective study) ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2560
ถึง วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้แบบรายงานผลการทํางาน
อันผิดปกติของเครืองมือแพทย์หรือผลอันไม่พงึ ประสงค์ท เกิ
ี ด
ขึนกับผู้บริโภค (แบบ ร.น.พ. 1) โดยผู้มีหน้ าทีตามกฎหมาย
ได้แ ก่ ผู้จ ดทะเบีย นสถานประกอบการ ผู้ร บั อนุ ญ าต ผู้แ จ้ง
รายการละเอีย ด หรือ ผู้ จ ดแจ้ ง ได้ ร ายงานเข้า มาในระบบ
ฐานข้อ มู ล ของศู น ย์เ ฝ้ า ระวัง ความปลอดภัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึงการรายงาน
ผลการทํางานอันผิดปกติของเครืองมือแพทย์หรือผลอันไม่ พงึ
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
อุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ในประเทศไทย
ปี ที 16 ฉบับที 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
สมพร ขจรวุฒเิ ดช และคณะ
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ตารางที 1 ข้อมูลทัวไปของผูท้ เกิ
ี ดผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์
ข้อมูลทัวไป
เพศ (คน)
ชาย
หญิง
อายุ (คน)
0-20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61 ปี ขนไป
ึ
ค่าเฉลีย ± ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน
อายุน้อยทีสุด
อายุมากทีสุด
กลุ่มของเครืองมือแพทย์ทีเป็ นสาเหตุของผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์
(Who.int, 2010)
- เครืองมือแพทย์ฝังในร่างกาย (Implantable devices)
- เครืองมือแพทย์ฝังในร่างกายทีใช้พลังงาน (Active implantable devices)
- อุปกรณ์ทช่ี วยหายใจ (Respiratory devices)
- เครืองมือแพทย์ทางทันตกรรม (Dental devices)
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี พลังงานกลไฟฟ้ า (Electro mechanical medical devices)
- อุปกรณ์ในโรงพยาบาล (Hospital hardware)
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี วนิ ิจฉัยโรคภายนอกร่างกาย (In vitro diagnostic devices)
- เครืองมือแพทย์ทเกี
ี ยวกับดวงตาและสายตา (Ophthalmic and optical devices)
- เครืองมือแพทย์ทนํี ากลับมาใช้ซาได้
ํ (Reusable devices)
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี ได้ครังเดียว (Single use devices)
- เครืองมือทีอํานวยความสะดวกให้ผทู้ ุพพลภาพ (Assistive products for persons with disability)
- เครืองมือรังสีวนิ ิจฉัย (Diagnostic and therapeutic radiation devices)
- ผลิตภัณฑ์ทช่ี วยพัฒนาคุณภาพชีวติ (Healthcare facility products and adaptations)
- เครืองมือในห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory equipment)
- เครืองมือแพทย์อนื ๆ (Other medical devices)
ผูใ้ ช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิ ดเหตุการณ์
- บุคลากรทางการแพทย์
- ผูป้ ่ วย
- ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
- อืน ๆ
ลักษณะการใช้งานเครืองมือแพทย์
- การใช้งานครังแรก
- การนําเครืองมือแพทย์ทนํี ามาใช้ซาํ
- Re-Service
- อืน ๆ
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จํานวน (N = 180)

ร้อยละ

96
84

53.33
46.67

2
16
48
114
61.17 ± 15.66
64
18
88

1.11
8.89
26.67
63.33

69
42
1
7
19
6
5
25
0
0
0
1
2
2
1

38.33
23.33
0.56
3.89
10.56
3.33
2.78
13.89
0
0
0
0.56
1.11
1.11
0.56

156
23
1
0

86.67
12.78
0.56
0

171
9
0
0

95.00
5.00
0
0
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อุบตั กิ ารณ์ระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์
ทีเกิดขึนกับผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่พบว่า ไม่รา้ ยแรงจํานวน 111 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 61.67 ดังแสดงในตารางที 2
กลุ่มของเครืองมือแพทย์ทเป็
ี นสาเหตุของผลอันไม่พงึ
ประสงค์ท ีเกิด ขึนกับ ผู้บริโ ภคมีความสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความ
ร้ายแรงของผลอันไม่ พงึ ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือ แพทย์ท ี
เกิดขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 (p-value = 0.025)
โดยกลุ่ ม เครืองมือ แพทย์ทีเกียวกับ ดวงตาและสายตา กลุ่ ม
เครืองมือแพทย์ฝัง ในร่างกายทีใช้พลังงาน และกลุ่ม เครืองมือ
แพทย์ฝังในร่างกาย พบผลอันไม่ พงึ ประสงค์ท ีเกิดจากการใช้

เครืองมือแพทย์ม ากทีสุด คิดเป็ น ร้อยละ 40.00, 30.95, 7.68
ตามลําดับ
กรณีของเพศ อายุ ผู้ใช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิด
เหตุการณ์ และลักษณะการใช้งานเครืองมือแพทย์มคี ่า p-value
เท่ากับ 0.468, 0.227, 0.561 และ 0.808 ตามลําดับ ดังนันเพศ
อายุ ผูใ้ ช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิดเหตุการณ์ และลักษณะ
การใช้ง านเครืองมือ แพทย์ไม่ ม ีค วามสัม พันธ์กับ ระดับ ความ
ร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภค ดังแสดง
ในตารางที 3

ตารางที 2 จํานวนและร้อยละของระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์
จํานวน (N = 180)
7
62
111

ระดับความร้ายแรง
ภาวะอันตรายร้ายแรง กรณีเสียชีวติ
ภาวะอันตรายร้ายแรง กรณีบาดเจ็บสาหัส
ภาวะอันตรายไม่รา้ ยแรง

ร้อยละ
3.89
34.44
61.67

ตารางที 3 ความสัมพันธ์ของเพศ ช่วงอายุ เครืองมือแพทย์ทเป็
ี นสาเหตุของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ ผูใ้ ช้งาน
เครืองมือแพทย์ขณะเกิดเหตุการณ์ ลักษณะการใช้งานเครืองมือแพทย์ทมีี ผลต่อความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
ปัจจัย

เพศ (คน)
ชาย
หญิง
อายุ (คน)
0-20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61 ปี ขนไป
ึ
กลุ่มของเครืองมือแพทย์ทีเป็ น
สาเหตุของผลอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
- เครืองมือแพทย์ฝังในร่างกาย
- เครืองมือแพทย์ฝังในร่างกายทีใช้
พลังงาน

เหตุภาวะอันตรายร้ายแรง
ของผลอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
กรณี เสียชี วิต
(ร้อยละ)

เหตุภาวะอันตรายร้ายแรง
ของผลอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
กรณี บาดเจ็บสาหัส
(ร้อยละ)

เหตุภาวะอันตรายไม่
ร้ายแรงของผลอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้
เครืองมือแพทย์
(ร้อยละ)

4 (4.17)
3 (3.57)

29 (30.21)
33 (39.29)

63 (65.63)
48 (57.14)

p-Value

0.468

0.227
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (4.17)
5 (4.39)

1 (50.00)
9 (56.25)
20 (41.67)
32 (28.07)

1 (50.00)
7 (43.75)
26 (54.17)
77 (67.54)
0.025

3 (4.35)
1 (2.38)

23 (3.33)
12 (28.57)
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43 (62.32)
29 (65.05)

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
อุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ในประเทศไทย
ปี ที 16 ฉบับที 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
สมพร ขจรวุฒเิ ดช และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที 3 ความสัมพันธ์ของเพศ ช่วงอายุ เครืองมือแพทย์ทเป็
ี นสาเหตุของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ ผูใ้ ช้งาน
เครืองมือแพทย์ขณะเกิดเหตุการณ์ ลักษณะการใช้งานเครืองมือแพทย์ทมีี ผลต่อความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์ (ต่อ)
ปัจจัย

- อุปกรณ์ทช่ี วยหายใจ
- เครืองมือแพทย์ทางทันตกรรม
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี พลังงานกล
ไฟฟ้ า
- อุปกรณ์ในโรงพยาบาล
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี วินิจฉัยโรค
ภายนอกร่างกาย (IVD)
- เครืองมือแพทย์ทเกี
ี ยวกับดวงตา
และสายตา
- เครืองมือแพทย์ทนํี ากลับมาใช้ซาํ
ได้
- เครืองมือแพทย์ทใช้
ี ได้ครังเดียว
- เครืองมือทีอํานวยความสะดวกให้
ผูท้ ุพพลภาพ
- เครืองมือรังสีวนิ ิจฉัย
- ผลิตภัณฑ์ทช่ี วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
- เครืองมือในห้องปฏิบตั กิ าร
- เครืองมือแพทย์อนื ๆ
ผูใ้ ช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิ ด
เหตุการณ์
- บุคลากรทางการแพทย์
- ผูป้ ่ วย
- ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
ลักษณะการใช้งานเครืองมือ
แพทย์
- การใช้งานครังแรก
- การนําเครืองมือแพทย์ใช้ซาํ

เหตุภาวะอันตรายร้ายแรง
ของผลอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
กรณี เสียชี วิต
(ร้อยละ)
1 (100)
0 (0.00)
2 (10.53)

เหตุภาวะอันตรายร้ายแรง
ของผลอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์
กรณี บาดเจ็บสาหัส
(ร้อยละ)
0 (0.00)
2 (28.57)
6 (31.58)

เหตุภาวะอันตรายไม่
ร้ายแรงของผลอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้
เครืองมือแพทย์
(ร้อยละ)
0 (0.00)
5 (71.43)
11 (57.89)

0 (0.00)
0 (0.00)

6 (100.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
5 (100.00)

0 (0.00)

10 (40.00)

15 (60.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
2 (100.00)

1 (100.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

1 (50.00)
0 (0.00)

1 (50.00)
1 (100.00)

p-Value

0.561
7 (4.49)
0 (0.00)
0 (0.00)

52 (33.33)
9 (39.13)
1 (100.00)

97 (62.18)
14 (60.87)
0 (0.00)
0.808

7 (4.09)
0 (0.00)

58 (33.92)
4 (44.44)

หมายเหตุ :- สถิตทิ ดสอบ Fisher Exact Test
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106 (61.99)
5 (55.56)
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อภิ ปรายและสรุปผล
การศึก ษาเกียวกับ ผลอัน ไม่ พ ึง ประสงค์จ ากการใช้
เครืองมือแพทย์เป็ นเรืองใหม่ในวงการแพทย์และสาธารณสุข มี
การศึกษาวิจยั น้อยแต่เป็ นเรืองทีมีความสําคัญในการเป็ นข้อมูล
เพือจัด การความเสียงด้า นเครืองมื อ แพทย์ ลดผลกระทบ
ข้า งเคีย งจากการเครืองมือ แพทย์ต่ า งๆ โดยการศึก ษาและ
วิเ คราะห์ผลอันไม่ พึง ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือแพทย์จ าก
ข้อมูลตามแบบรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครืองมือ
แพทย์ห รือ ผลอัน ไม่ พ ึง ประสงค์ท ีเกิด ขึนกับ ผู้บ ริโ ภค (แบบ
ร.น.พ.1) พบว่า
1. การเกิดผลอัน ไม่ พงึ ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือ
แพทย์ในเพศชายและเพศหญิงมีสดั ส่วนทีใกล้เคียงกัน ร้อยละ
53.33และ46.67 ตามลําดับ เนืองจาก ผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์
เป็ นวัตถุซึงใช้กลไกทางไฟฟ้ า รังสี หรือพลัง งานกลต่อผู้ป่ วย
การเกิดผลอันไม่ พงึ ประสงค์จ ากการใช้เ ครืองมือแพทย์จึง ไม่
ขึนกับสภาวะทางเพศของผูบ้ ริโภค ในประเด็นของผูใ้ ช้งานกับ
ผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์พบว่าบุคลากร
ทางการแพทย์เป็ นผูใ้ ช้งานเครืองมือแพทย์ขณะเกิดเหตุการณ์
จํา นวน 156 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 86.67 โดยเป็ นการใช้ง าน
เครืองมือแพทย์ครังแรกจํา นวน 171 ราย คิดเป็ นร้อยละ 95
ดัง นันการศึกษาเครืองมือ แพทย์ก่ อนการใช้ง านหรือการอ่าน
เอกสารกํากับเครืองมือแพทย์น่าจะช่วยลดผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์ได้
2. จากรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครืองมือ
แพทย์ห รือ ผลอัน ไม่ พ ึง ประสงค์ท ีเกิด ขึนกับ ผู้บ ริโ ภค (แบบ
ร.น.พ.1) พบว่ากลุ่มเครืองมือแพทย์ฝัง ในร่างกาย ได้แก่ สาย
สวนหัวใจ เป็ นสาเหตุของการเกิดผลอันไม่ พงึ ประสงค์ฯ มาก
ทีสุด จํานวน 69 ราย คิดเป็ น ร้อยละ 38.33 สอดคล้องกับ การ
เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ในกลุ่มอายุ 61 ปี ขนไปในสั
ึ
ดส่วนทีมาก
ทีสุด ทังนีเนืองจากภาวะเสือมถอยของร่างกายทีจะต้องมีการใช้
กลุ่ม เครืองมือแพทย์ฝัง ในร่างกายในการรักษาโรคหรืออาการ
ของผู้ป่วย ซึงอุบตั ิการณ์ ระดับความร้า ยแรงของผลอัน ไม่ พงึ
ประสงค์ทเกิ
ี ดขึนกับผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่พบว่าไม่รา้ ยแรงจํานวน
111 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 61.67 ส่ ว นอุ บ ัติก ารณ์ ร ะดับ ความ
ร้ายแรงทีเป็ น สาเหตุ ให้บ าดเจ็บสาหัส พบร้อ ยละ 34.44 และ
ระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือ
แพทย์มรี ะดับความร้ายแรงทีเป็ นสาเหตุให้เสียชีวติ พบร้อยละ
3.89
3. ปั จจัยทีมีความสัม พันธ์กบั ระดับความร้ายแรงของ
ผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือแพทย์ จากการศึกษา

พบว่ากลุ่ม ของเครืองมือแพทย์มีค วามสัม พันธ์กบั ระดับ ความ
ร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์ฯ ทีเกิดขึนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 (p-value = 0.025) โดยพบว่ากลุ่มเครืองมือ
แพทย์ทเกี
ี ยวกับดวงตาและสายตา กลุ่มเครืองมือแพทย์ฝัง ใน
ร่างกายทีใช้พลังงาน และกลุ่มเครืองมือแพทย์ฝังในร่างกาย พบ
ผลอันไม่พงึ ประสงค์ทเกิ
ี ดจากการใช้เครืองมือแพทย์มากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ 40.00, 30.95, 7.68 ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครืองมือแพทย์ของสากลทีจัดให้กลุ่ม
เครืองมือ แพทย์ทีเกียวกับ ดวงตาและสายตา กลุ่ ม เครืองมือ
แพทย์ฝังในร่างกายทีใช้พลังงาน และกลุ่มเครืองมือแพทย์ฝังใน
ร่างกายเป็ นเครืองมือแพทย์ทมีี ความเสียงสูง (Imdrf.org, 2006)
ส่ว นปั จ จัย ด้า นเพศ อายุ ผู้ใ ช้ง านเครืองมือ แพทย์ข ณะเกิด
เหตุ ก ารณ์ และลั ก ษณะการใช้ ง านเครื องมื อ แพทย์ ไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์ที
เกิดขึนกับผู้บริโภค ดัง นันประเด็นในเรืองคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัยของเครืองมือแพทย์จงึ เป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อ
การเกิด ความร้า ยแรงของผลอัน ไม่ พึง ประสงค์จ ากการใช้
เครืองมือแพทย์
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบรายงานผล
การทํา งานอัน ผิดปกติข องเครืองมือ แพทย์ห รือผลอัน ไม่ พ ึง
ประสงค์ท ีเกิดขึนกับ ผู้บริโภค (แบบ ร.น.พ.1) จะช่ วยในการ
พิสูจ น์ ผ ลอัน ไม่ พึง ประสงค์ จ ากการใช้เ ครืองมื อ แพทย์ ซึง
หน่ วยงานทีเกียวข้องสามารถนํ าผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพือลดระดับความร้ายแรงของผลอันไม่ พงึ ประสงค์ฯ
โดยมุ่ งเน้นด้านกฎหมาย นโยบายในการกํากับดูแลเครืองมือ
แพทย์ โดยเฉพาะในเรืองคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
ของเครืองมือ แพทย์ซ ึงเป็ น ปั จ จัยทีพบว่ามีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ระดับความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือ
แพทย์
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ นเพี ย งการ ศึ ก ษา
อุบตั กิ ารณ์ของรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือ
แพทย์โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 2 ปี ซึงข้อมูลทีได้
เฉพาะผูป้ ระกอบการด้านเครืองมือแพทย์ทรายงานเข้
ี
าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้ าระวัง ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาเท่ า นั น ซึ ง
ผูป้ ระกอบการด้านเครืองมือแพทย์จาํ นวนมากไม่ได้รายงานผล
อันไม่ พงึ ประสงค์จากการใช้เ ครืองมือแพทย์เ ข้าสู่ฐานข้อมูล ฯ
ดังกล่าวจึงทําให้ขอ้ มูลทีได้มจี าํ นวนน้อย ดังนันเพือให้การศึกษา
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
อุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ในประเทศไทย
ปี ที 16 ฉบับที 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
สมพร ขจรวุฒเิ ดช และคณะ
_______________________________________________________________________________________________
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เกียวกับอุบตั ิการณ์ และความร้ายแรงของผลอันไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้เครืองมือแพทย์ในอนาคต ควรจะต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายกับผูป้ ระกอบการด้านเครืองมือแพทย์ ควบคูก่ บั การจัด
กิจ กรรมต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นการประชุ ม อบรม ทังนี เพือให้
ผู้ประกอบการด้า นเครืองมือแพทย์เ ห็น ความสํา คัญของการ
รายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ และการ
สร้างเครือข่ายและแบ่ง ปั นประสบการณ์ร ะหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์ผู้ใ ช้ง านเครืองมือ แพทย์เ ป็ นอีก วิธีห นึ งในการให้
บุคลากรทางด้านการแพทย์มสี ่วนรวมในการรายงานผลอัน ไม่
พึงประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์แบบสมัครใจ ทังนีเพือให้
มีการรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์ทมากขึ
ี
น อันจะส่งผลดีในการ
เป็ นข้อมูลในการศึกษาอุบตั กิ ารณ์และความร้ายแรงของผลอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้เครืองมือแพทย์ต่อไปในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบคุณวิท ยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) และแผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ เสาแก้ว ทีรับเป็ น
อาจารย์ทปรึ
ี กษา รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
ดร.ชิดชนก เรือนก้อน อาจารย์รุ่งทิวา หมืนปา ทีได้ให้ความรู้
และคําแนะนํ าต่าง ๆ ในการทําการศึกษาครังนี และเพือน ๆ
ชาว วคบท.6 ทุกท่านทีช่วยเหลือในการเรียนซึงกันและกัน จน
ทําให้การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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