บทความวิจยั
การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาสมุนไพร: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
ประธาน จานุสรณ์1, ชื่นจิตร กองแก้ว2
1นิสต
ิ ปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบต
ั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ของระบบการรายงานความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรทีส่ บื ค้นได้จาก
งานวิจยั ในอดีต วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั สืบค้นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับระบบการรายงานความปลอดภัยจากการใช้สมุนไพร ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PubMed, Embase, Scopus, CINAHL, ThaiLIS และการสืบค้นด้วยมือเพื่อหางานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ถูก
ตีพมิ พ์ คัดเลือกและคัดย่อบทความโดยผูว้ จิ ยั 2 คนทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน หากผลการประเมินงานวิจยั ไม่สอดคล้องกันจะหาผูป้ ระเมิน
คนที่ 3 และตัดสินผลการประเมินโดยใช้ฉันทามติ ผลการวิ จยั : การสืบค้นพบงานวิจยั ที่สอดคล้องกับ เกณฑ์ในการคัดเลือก
วรรณกรรม 26 ฉบับ ทุกฉบับได้รบั การประเมินคุณภาพงานวิจยั ตามเกณฑ์ Crombie’s items งานวิจยั ที่พบเป็ นการรายงานตาม
ความสมัครใจ (spontaneous reporting system หรือ SRS) 19 ฉบับ, intensive monitoring programme (IMP) หรือ cohort event
monitoring (CEM) 2 ฉบับ เป็ นการรายงานด้วยระบบ SRS ร่วมกับ IMP 3 ฉบับ และระบบ electronic health record (EHR) ร่วมกับ
CEM 2 ฉบับ ระบบ SRS มีขอ้ จากัด คือ ชื่อของสมุนไพรมีความหลากหลาย ปั ญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการมี
องค์ประกอบหลายชนิดในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทาให้ยากต่อการประเมินการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (adverse events: AE) และ
ปั ญหาในด้านความสมบูรณ์ของรายงาน รวมทัง้ การรายงานทีต่ ่ ากว่าความเป็ นจริง ระบบ IMP/CEM หรือระบบ IMP ร่วมกับ SRS
หรือระบบ CEM ร่วมกับ EHR มีขอ้ จากัดในด้านเวลาของการประเมินความปลอดภัยทีส่ นั ้ อาจทาให้ไม่สามารถค้นพบ AE ทีเ่ กิดยาก
และพบน้อย การมีองค์ประกอบหลายชนิดในผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาให้ยากต่อการประเมินการเกิด AE สรุป: สถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ระบบการรายงาน AE จากยาสมุนไพรยังอาศัยระบบ SRS เป็ นส่วนใหญ่ ระบบรายงานอื่นที่สามารถใช้ในการเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยจากยาสมุนไพรได้ คือ ระบบ CEM/IMP และ EHR การกาหนดให้การรายงานในลักษณะจูงใจด้วยผลตอบแทน ตลอดจน
การพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชน อาจช่วยลดปั ญหาการรายงานทีต่ ่ากว่าความเป็ นจริงได้
คาสาคัญ: ยาสมุนไพร ระบบรายงาน เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to systematically review the current mechanism for reporting adverse
events to herbal medicine ( HM) found in past research findings. Methods: Published studies were searched from
electronic databases including PubMed, Embase, Scopus, CINAHL, ThaiLIS as well as hand searching for unpublished
studies. The eligible studies were assessed by two independent investigators if the results of studies assessment were
inconsistent, the third investigator would be selected and the results would be evaluated by consensus. Results: There
were 26 full-text articles that met the inclusion criteria and were included in this systematic review. The quality of included
articles was assessed using Crombie's item. Out of 26 articles, 19 used only spontaneous reporting system (SRS) as
an adverse events monitoring system, 2 used only intensive monitoring programme (IMP)/cohort event monitoring (CEM),
3 used both SRS and IMP and 2 used both electronic health record ( EHR) and CEM. The limitations of SRS are the
variety of naming plants, the quality of herbal products or the presence of various components in herbal products which
are difficult to assess the occurrence of adverse events (AEs). In addition, another limitation is the report of AE may be
incompleted and under-reported. However, one of the important limitations of IMP/CEM or IMP with SRS or CEM with
EHR was a short- term evaluation which is hard to determine rare AEs and AE assessment in herbal product is difficult
because there are many components that existing in herbal product. Conclusions: Currently, a majority of AEs from
HM utilizing SRS while CEM/IMP and EHR are applicable for additional reporting systems. However, financial incentive
supporting and the development of public awareness mechanisms may help to reduce issues occurring from lower
reporting numbers.
Keywords: herbal medicines, adverse events, reporting systems, systematic review

709

บทนา
องค์ ก ารอนามัย โลกรายงานว่ า กระแสการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรก าลั ง เป็ นที่ นิ ย มไปทั ว่ โลก
โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศในทวีปเอเชีย
ลาติ นอเมริกา และทวีปแอฟริกา ในทวีปแอฟริกาพบว่ า
ประชาชนร้อยละ 80 ใช้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพ (1) นอกจากนี้ ประเทศพัฒ นาแล้ว ก็มีก าร
ขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุน ไพรอย่างรวดเร็ว
เช่น ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสหรัฐอเมริกามีมลู ค่าการขาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 คิด
เป็ น มูลค่ า ประมาณ 7,000 ล้า นเหรีย ญต่ อ ปี (2) สาหรับ
ประเทศไทยพบว่า ในปี 2554 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่า
การตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราการขยายตัว
ร้อ ยละ 30 และมีแ นวโน้ ม ความต้อ งการใช้เ พิ่ม ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่อง (3)
ปั จจุบนั สังคมได้ยอมรับถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
สมุนไพรมากขึน้ ทาให้มคี วามนิยมในการใช้เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็
ตามผลิตภัณฑ์จานวนมากที่วางขายในตลาดไม่ได้ผ่ านการ
ทดสอบความเป็ นพิษและการออกฤทธิข์ องยา นอกจากนี้
ปั ญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น คุณภาพ
ของวัตถุดบิ การปลอมปนและปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์ อาจทา
ให้พบอาการไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ ได้ (4) การเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (pharmacovigilance) ภายหลัง
ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ ายจึงเป็ นกิจกรรมที่มีบทบาทสาคัญใน
การส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย ดังนัน้ การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังความปลอดภัยจาก
การใช้ยาสมุ นไพรจึงมีความส าคัญ การศึก ษานี้ เ ป็ น การ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ของระบบการรายงาน
เหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ (adverse events: AEs) จากการ
ใช้ยาสมุนไพรโดยใช้วธิ ีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบโดยรวบรวมงานวิจยั เกีย่ วกับระบบการรายงานความ
ปลอดภัยด้านยาสมุนไพร โดยสืบค้นงานวิจยั ตัง้ แต่วนั ก่อตัง้
ฐานข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2561 แหล่งที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5 แหล่ง คือ PubMed,
Embase, Scopus, CINAHL, ThaiLIS และการค้นหาด้วยมือ
จากวารสารในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

และห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยอื่น ๆ คาสาคัญที่ใช้ค้นหา
ได้ แ ก่ ‘pharmacovigilance’, ‘adverse drug reaction repor
ting’, ‘adverse event reporting’, ‘herbal medicine’, ‘herbal
supplements’ , ‘ herbal products’ , ‘ herbal preparations’
แล้วใช้คาเชื่อม ‘and’, ‘or’ และ ‘not’
เกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรม
บทความที่ ถู ก คั ด เลื อ กต้ อ งเป็ นการศึ ก ษาที่
เกีย่ วข้องกับการใช้สมุนไพร โดยเป็ นการศึกษาในมนุษย์ซง่ึ
เป็ นนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) ที่มีการรายงานการเกิด
AEs จากการใช้ยาสมุนไพร ทัง้ นี้ต้องมีรายละเอียดของวิธกี าร
รายงาน AEs และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การคัดย่อข้อมูลสาคัญและประเมิ นคุณภาพ
การคัดเลือกบทความทาโดยผูว้ จิ ยั 2 คนอย่างเป็ น
อิสระต่ อ กัน แล้ว น าผลที่ไ ด้ม าเปรีย บเทีย บ หากผลการ
ประเมินไม่สอดคล้องกัน บทความจะถูกให้ความเห็นในการ
คัดเลือกโดยผู้คดั เลือกคนที่ 3 การตัดสินผลขัน้ สุดท้ายใช้
ฉันทามติ ต่อมา ผูว้ จิ ยั คัดย่อข้อมูลจากงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือก เพื่อให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ประเด็นสาคัญทีค่ ดั
ย่อ ได้แก่ ชื่อผู้วจิ ยั หรือหน่ วยงานที่ทาวิจยั ประเทศผู้วจิ ยั
รูปแบบการวิจยั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบรายงาน AEs
ระบบรายงาน AEs ชนิ ด ของสมุ น ไพรที่ ร ายงาน และ
ข้อจากัดของการดาเนินกิจกรรมเฝ้ าระวังความปลอดภัย
ด้านยาสมุนไพร
ผูว้ จิ ยั ประเมินงานวิจยั ในประเด็นของอคติท่ไี ม่ได้
ควบคุมในการศึกษา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
การศึก ษาโดยประเมินตามเกณฑ์ของ Crombie’s items ซึ่ง
เป็ นเครื่องมือประเมินคุณภาพงานวิจยั ที่ศกึ ษาความชุกแบบ
ภาคตัดขวางทีแ่ นะนาโดย Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) (5) เกณฑ์ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่
1) การออกแบบงานวิจ ัย มีค วามเหมาะสมเพื่อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย 2) มีคาอธิบายข้อมูลที่เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอ
3) มีก ารรายงานอัต ราหรือ สัด ส่ว นของข้อ มูลทีส่ นใจ 4)
ความเป็ นตัวแทนของตัวอย่างทัง้ หมด 5) อธิบ ายวัตถุประ
สงค์งานวิจยั ทีช่ ดั เจน, มีการวัดผลทีน่ ่ าเชื่อถือและถูกต้อง
6) มีก ารประเมิน นัย สาคัญทางสถิติ และ 7) มีค าอธิบาย
รายละเอียดของวิธีการทางสถิติ แต่ ละงานวิจยั ได้รบั การ
ประเมิน โดยมีค ะแนนคุ ณ ภาพตัง้ แต่ 0-7 การพิจ ารณา
งานวิจ ัย 1 เรื่อ งจะใช้ผู้วิจ ัย 2 คนในการประเมิน หากมี
ความเห็น ไม่ ส อดคล้อ งกัน จะให้ผู้ป ระเมิน คนที่ 3 เป็ น ผู้
ตัดสิน
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ผลการวิ จยั
ผลการสืบค้นวรรณกรรม
การสืบค้นงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ตามคาสาคัญทีก่ าหนด
พบงานวิจยั ทัง้ หมด 4,825 ฉบับ โดยจาแนกตามฐานข้อมูล
ที่ สื บ ค้ น คื อ PubMed 598 ฉ บั บ Embase 2,649 ฉ บั บ
Scopus 1,523 ฉบับ CINAHL 55 ฉบับ และไม่ พบงานวิจยั
จากฐานข้อมูล ThaiLIS และการค้นด้วยมือ (รูปที่ 1) เมื่อคัด
งานวิจยั ซ้าออก 953 ฉบับ คงเหลืองานวิจยั ที่นามาพิจารณา
ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรม 3,872 ฉบับ ต่อมาถูก
คัด ออกอีก จ านวน 3,846 ฉบับ เนื่ อ งจากไม่ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์คดั เข้าโดยจาแนกตามสาเหตุในการคัดออก คือ ไม่ใช่
การศึก ษาในมนุ ษ ย์ 379 ฉบับ ไม่ ใ ช่ ง านวิจ ัยชนิ ด นิพนธ์
ต้นฉบับ 978 ฉบับ ไม่รายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
273 ฉบับ ไม่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร 2,067 ฉบับ และไม่ระบุ
วิธีการรายงาน AEs 149 ฉบับ ดังนัน้ คงเหลืองานวิจยั ที่ได้
ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรม 26 ฉบับ ทีน่ ามา
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (รูปที่ 1)
ผลการศึกษาและการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาที่สบื ค้นได้ 26 ฉบับ เป็ นการศึกษาใน
เอเชีย 9 ฉบับ (ประเทศจีน 3 ฉบับ, ไทย 3 ฉบับ, เกาหลี
2 ฉบับ, และ อินเดีย 1 ฉบับ) ยุโรป 7 ฉบับ (ประเทศสวีเดน
2 ฉบับ , อิต าลี เยอรมัน เนเธอร์ แ ลนด์ เซอร์ เ บีย และ

สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศละ 1 ฉบับ) อเมริกาเหนือ 8 ฉบับ
(ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ฉบับ, คิวบา 3 ฉบับ) ออสเตรเลีย
1 ฉบับ และแอฟริกา 1 ฉบับ (ประเทศโมร็อกโค)
การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง (21
ฉบับ ) และเป็ น การศึก ษาแบบไปข้า งหน้ า (5 ฉบับ ) จาก
บทความจ านวน 26 ฉบับ นี้ เป็ น การรายงานด้ว ยระบบ
spontaneous reporting system (SRS) 19 ฉบับ intensive
monitoring programme (IMP) หรื อ cohort event monitoring (CEM) 2 ฉบับ และเป็ นรายงานควบคู่กนั ทัง้ สองระบบ 5
ฉบับ (SRS ร่ ว มกับ IMP 3 ฉบับ และ electronic Health
Record (EHR) ร่ ว มกับ CEM 2 ฉบับ ) ส่ว นผู้รายงานการ
เกิด AEs แตกต่ างกันไปในแต่ ละการศึกษา เช่ นเดียวกับ
ช่องทางในการรายงาน ทัง้ นี้ความแตกต่างขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ของหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละประเทศ
สมุนไพรส่วนใหญ่ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs ได้แก่ St. John’s
wort (Hypericum perforatum), กระเทียม (Allium sativum),
purple coneflower ( Echinacea purpurea) , ginseng
(Panax ginseng) แ ละ แ ป ะ ก๊ ว ย (Ginkgo biloba) โดย
แปะก๊วยและ purple coneflower พบ AEs ต่ อระบบผิวหนัง
มากที่ สุ ด ในขณะที่ St. John’s wort, กระเที ย ม และ
ginseng เกิด AEs ต่ อ ระบบเลือ ด ระบบทางเดิน อาหาร
และระบบประสาทมากทีส่ ุดตามลาดับ

5 4,825 ฉบับ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากการสืบค้นด้วยคาค้นจานวน
คัดงานวิจยั ซ้าออก 953 ฉบับ
งานวิจยั ทีน่ ามาพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกวรรณกรรมจานวน 3,872 ฉบับ
คัดงานวิจยั ออกเนื่องจาก ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การ
คัดเลือกวรรณกรรม จานวน 3,846 ฉบับ จาแนกตาม
สาเหตุ ดังนี้
- ไม่ใช่การศึกษาในมนุษย์ 379 ฉบับ
- ไม่ใช่งานวิจยั ชนิดนิพนธ์ตน้ ฉบับ 978 ฉบับ
- ไม่รายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ 273 ฉบับ
- ไม่เกีย่ วข้องกับสมุนไพร 2,067 ฉบับ
- ไม่ระบุวธิ กี ารรายงาน AEs 149 ฉบับ
งานวิจยั ทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเข้าและนามาทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ จานวน 26 ฉบับ (36-61)

รูปที่ 1. ผลการสืบค้นวรรณกรรม
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ลักษณะของการศึกษาทีส่ บื ค้นได้ทงั ้ หมดแสดงในตารางที่ 1 ส่วนข้อจากัดของ
การรายงานแบบ SRS เกิดเนื่องจากลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร และข้อมูลการเกิด
AEs ทีส่ ง่ ไปยังศูนย์เฝ้ าระวังเป็ นรายงานทีไ่ ม่สมบูรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 สาหรับ
สาเหตุ ของการรายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต่ ากว่าความเป็ นจริงจาก
ระบบ SRS แสดงในตารางที่ 4 สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากการไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับระบบการ

ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
Dennehy
การศึกษา California Poison
et al. (2005)
ย้อนหลัง
Control System
(U.S.) (6)
(CPCS)
Gryzlak
et al. (2007)
(U.S.) (7)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Menniti-Ippolito การศึกษา
et al. (2008)
ย้อนหลัง
(Italy) (8)

ระบบ
รายงาน
SRS

Poison control
centers (PCCs)

SRS

National Institute
of Health (NIH)

SRS

รายงานหรือไม่รวู้ ่าจะรายงานอย่างไร AEs ทีพ่ บเป็ นสิง่ ทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปอยู
่
่แล้ว จึงคิดว่าไม่
จาเป็ นต้องรายงาน และไม่ทราบว่าจะต้องรายงานการเกิด AEs นัน้ ตามลาดับ
การประเมิ นคุณภาพงานวิ จยั
การประเมินคุณภาพงานวิจยั ตามเกณฑ์ของ Crombie’s items พบว่า แต่ละงานวิจยั
ได้คะแนนคุณภาพตัง้ แต่ 4-7 งานวิจยั 24 จากทัง้ หมด 26 งานวิจยั ได้ระดับคะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.5 (ตารางที่ 1)

ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs
ผลิตภัณฑ์ ephedra

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
น่าจะใช่ (ร้อยละ 50)
อาจจะใช่ (ร้อยละ 30)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ี Echinacea ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
(E. purpurea, E. angustifolia, and
E. pallida) และ Hypericum
perforatum (St. John's wort )
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (68%), ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
เสริมอาหาร (21%), ผลิตภัณฑ์โฮมีโอ
พาธี (11%)

Crombie’s
item
เพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ (158; 45%)
4.5
อาการกระวนกระวาย (105; 30%)
อาเจียน (105; 30%), คลื่นไส้ (52; 15%),
ชัก (5; 1.5%)
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
4.5
AEs (n; %)

ความผิดปกติของระบบผิวหนัง (19%),
ระบบทางเดินอาหาร (18%), โรคทางจิต
เวช (10%), ระบบประสาท (8%), ระบบ
ทางเดินหายใจ (6%), โรคตับ (5%),
ระบบหัวใจ (5%), ตา (4%)

4
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ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
Haller
การศึกษา California Poison
et al. (2008)
ไปข้างหน้า Control System,
(U.S.) (9)
San Francisco
Division

Wallace
et al. (2008)
(U.S.) (10)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Jeschke
et al. (2009)
(Germany) (11)
Xu et al. (2009)
(China) (12)

การศึกษา
ไปข้างหน้า
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การศึกษา
ไปข้างหน้า

Center for Food
Safety and Applied
Nutrition's Adverse
Event Reporting
System (CAERS)
Evamed
Pharmacovigilance
Network
โรงพยาบาล 46
แห่งในจังหวัด
Jiangsu ของจีน

ระบบ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs
รายงาน
SRS
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วย
caffeine, yohimbine, grape seed
extract, gentian, Morinda citrifolia,
billberry, echinacea, saw palmetto,
St. John's wort, ginkgo

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

SRS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร
Echinacea, gingseng, garlic,
Ginkgo biloba,
St. John's wort , Peppermint

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

EHR
และ
CEM
IMP/
CEM

ยาทีม่ สี ว่ นประกอบของ Asteraceae- อาจจะใช่ (n=6)
(Matricaria recutita, Calendula
น่าจะใช่ (n=5)
officinalis, Arnica Montana)
สารสกัดทีเ่ ป็ นยาฉีดจากสมุนไพร Herba ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
Artemisia annue, Gardenia
jasminoides and
Lonicera japonica Thunb

AEs (n; %)

Crombie’
s item
4.5

การกระตุน้ ระบบประสาทซิมพาเทติก
(caffeine, yohimbine, gentian), โรค
ระบบประสาทส่วนปลาย (St. John's
wort), ปฏิกริ ยิ าแพ้ (grape seed extract,
echinacea), การรบกวนระบบทางเดิน
อาหาร (caffeine, yohimbine), ความ
ผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือด
(ginkgo)
ระบบทางเดินอาหาร (36 ราย), ระบบ
ประสาท (32), อื่นๆ (28), ระบบเลือดและ
ตับ (17), ระบบผิวหนัง (12), ระบบหลอด
เลือดหัวใจ (10), ระบบทางเดินหายใจ
(5), ตา (4), ไต (2)
ระบบผิวหนัง (8), ระบบทางเดินอาหาร
(3)

ผื่นผิวหนัง (23; 0.2%), ท้องเสีย(11;
0.09%), อาเจียน (9; 0.08%), คัน (8;
0.07%), คลื่นไส้ (6; 0.05%), อาการเจ็บ
อก (2; 0.02%), อาการแพ้ (1; 0.01%),
หายใจลาบาก (1; 0.01%), หลอดเลือด
อักเสบ (1; 0.01%)

4.5

7

7

ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
Jacobsson
การศึกษา Swedish Medical
et al.(2009)
ย้อนหลัง
Products Agency
(Sweden) (13)
(MPA)

ระบบ
รายงาน
SRS

Petronijevic
et al. (2011)
(Republic of
Serbia) (14)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Serbian
SRS
Pharmacovigilance
Database (SPD)

Lores et al
(2011)
(Cuba) (15)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Provincial Unit of SRS
Pharmacovigilance
Santiago de Cuba

ผลิตภัณฑ์ทเี ่ ป็ นสาเหตุของ AEs

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

Echinacea purpurea,
Eleutherococcus senticosus +
Adhatoda vasica, Ginkgo biloba, St
John's wort, Korean ginseng, Tea
tree oil, black cohosh, purple cone
flower + wild indigo+ thuja, Evening
primrose oil, cape aloe, European
mistletoe, gingseng, dandelion +
bearberry + peppermint,
magnolia vine, eucalyptus +
peppermint, garlic, horsetail, soy
beans
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนทีม่ หี ลาย
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
องค์ประกอบ (Angelicae Dahuricae
radix; Notopterygii rhyzoma seu
radix; Gastrodiae rhizome;
Chuanxiong rhizome; Bambix morii;
Corydalis rhizome; Achyranthis radix;
Puerarie radix; Bupleuri radix)
Fluid extract of mango bark in tablet, น่าจะใช่ (49.2%),
50% aloe syrup, 20% garlic tincture อาจจะใช่ (37%),
ไม่น่าใช่ (13.8%)

AEs (n; %)
ความผิดปกติของระบบผิวหนัง
(243; 30.8%), ระบบตับและทางเดิน
น้าดี (91; 11.5%), อาการอื่นๆ (48;
6%), ระบบเลือด (40; 4.9%), ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด (25; 3.1%),
ระบบทางเดินอาหาร (12; 1.5%),
ระบบประสาท (11; 1.4%)

Crombie’s
item
5

ทาให้เกิดพิษต่อตับ 6 ฉบับ

4

ระบบทางเดินอาหาร (221;
26.37%), ระบบผิวหนัง (196;
23.38%), ระบบหัวใจและหลอดเลือด
(177; 21.12%), ระบบประสาท
(155; 18.49%), อื่นๆ (89; 10.62%)

4.5

714

ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
Saokaew
การศึกษา Health Product
et al. (2011)
ย้อนหลัง
Vigilance Center
(Thailand) (16)
(HPVC)

Salvador
et al. (2013)
(Cuba) (17)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Shin et al.
(2013)
(Korea) (18)

การศึกษา
ย้อนหลัง
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ระบบ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs
รายงาน
SRS
turmeric, andrographis, plai, snake
and
plant, wild senna, veld grape,
IMP
pennywort, jewel vine, bitter melon,
thai cassia, spirulina giant
curcuma, indian mulberry, garlic,
ling zhi, gingko, heart-leaved
moonseed, Indian senna, evening
primrose oil, pepper, kwao Krua
Kao, Indian nightshade, ginseng,
ginger
National
SRS
Allium sativum L.(Garlic tincture
Pharmacovigilance
and syrup), Mangifera indica L.
Coordinating unit
(Vimang® tablet and syrup),
of Cuba (UCNFv)
Eucalyptus spp.(Eucalyptus syrup
and tincture), Aloe vera L.(Aloe
syrup) etc.
Food and Drug
SRS
ยาจากสมุนไพร
Administration or
the Consumer
Agency or the
Association of
Traditional Korean
Medicine

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ใช่แน่ (0; 0%),
น่าจะใช่ (1; 0.2%),
อาจจะใช่ (592;
99.8%)

AEs (n; %)
ระบบทางเดินอาหาร (ไม่รายงานจานวน)

Crombie’s
item
4.5

ใช่แน่ (1; 0.26.%),
น่าจะใช่ (211;
55.67%), อาจจะใช่
(99; 26.12%),
ไม่น่าใช่ (1; 0.26%)

ระบบทางเดินอาหาร (188 ฉบับ),
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (75 ฉบับ),
ระบบผิวหนัง (37 ฉบับ)

4.5

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

ภาวะตับอักเสบ (ร้อยละ 50-55.1),
การทาหน้าทีข่ องตับผิดปกติ (ร้อยละ 3.88.8)

4.5

ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
ระบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
รายงาน
Hunsel,
การศึกษา Netherlands
SRS
Groothest
ย้อนหลัง
Pharmacovigilance
(2013)
Centre Lareb
(Netherland)
(19)

Skalli et al.
การศึกษา
(2014)
ย้อนหลัง
(Morocco) (20)

Moroccan
SRS
pharmacovigilance and
herbal center
IMP

Wechwithan
การศึกษา
et al. (2014)
ย้อนหลัง
(Thailand) (21)

National
SRS
phramacovigilance
database

ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs
Plantago ovata(psyllium),
Hypericum perforatum(Sint
Janskruid), Ginkgo biloba,
Valeriana officinalis (valeriaan),
Thymus vulgaris(tijm), Actaea
racemosa(zilverkaars), Senna
alexandrina(senna), Glycyrrhiza
glabra(zoethout), Althaea
officinalis(heemst)
Cade oil

ยาแผนไทย (Andrographis
paniculata, Curcuma longa Linn.
Derris scandens Benth. and green
traditional medicine)

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

น่าจะใช่ (4; 13.3%),
อาจจะใช่ (24; 80%),
ไม่น่าใช่ (1; 3.3%)
ประเมินไม่ได้ (1;
3.3%)

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

AEs (n; %)
ระบบผิวหนัง (88 ฉบับ), ระบบทางเดิน
อาหาร (88 ฉบับ), ระบบประสาท
ส่วนกลาง (58 ฉบับ), อาการทางจิต (46
ฉบับ), อาการข้างเคียงอื่น ๆ (45 ฉบับ)

ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย
(13; 25.5%), ระบบทางเดินหายใจ(10;
19.6%), อาการทางจิต (6; 11.8%), ระบบ
ทางเดินปั สสาวะ(5; 9.8%), ระบบเลือด
(4; 7.8%), ระบบผิวหนัง (3; 5.9%),
ระบบทางเดินอาหาร (2; 3.9%), ระบบเม
ตาบอลิซมึ และโภชนาการ (2; 3.9%),
ระบบการมองเห็น (2; 3.9%), ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด (1; 2%), ระบบตับและ
ทางเดินน้าดี (1; 2%)
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

Crombie’s
item
4.5

4.5

7
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ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั
Suwankesawo การศึกษา Thailand Health
ng et al. (2014) ย้อนหลัง
Product Vigilance
(Thailand) (22)
Center

ระบบ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs
รายงาน
SRS
Andrographis paniculata
และ
IMP

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ใช่แน่ (8; 7.5%),
น่าจะใช่ (61; 57.6%),
อาจจะใช่ (33; 31.1%),
ไม่น่าใช่ (0%),
ไม่มขี อ้ มูล (4; 3.8%)

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

Li et al.
(2015)
(China) (23)

การศึกษา
ย้อนหลัง

China Guangdong
Provincial Center
of ADR Monitoring

SRS

Li et al.
(2015)
(China) (24)

การศึกษา
ไปข้างหน้า

โรงพยาบาล 37
แห่งใน 6 จังหวัด

IMP/
CEM
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Qingkailing injection (QI)
(Concha margaritifera, Gardenia
jasminoides, Cornu bubali, Isatis
indigotica, Lonicera japonica
Thunb, cholalic acid,
hyodeoxycholic acid
and baicalin
Danghong injection (DHI)
(Salvia miltiorrhizaBge.)

ใช่แน่ (21; 15.91%)
น่าจะใช่ (61;
46.21%), อาจจะใช่
(33; 25%), ไม่น่าใช่
(14; 10.61%),

AEs (n; %)
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ 243 ครัง้ จาก
รายงาน 106 ฉบับ ระบบผิวหนัง (126;
51.85%), ระบบทัวไปของร่
่
างกาย (57;
23.46%), ระบบทางเดินอาหาร (22;
9.05%), ระบบทางเดินหายใจ
(15; 6.17%), ความผิดปกติทางจิต (8;
3.29%), ระบบประสาทส่วนกลางและส่วน
ปลาย (7; 2.88%), ระบบกล้ามเนื้อ (3;
1.23%), ระบบหลอดเลือด (1; 0.41%),
ระบบตับและทางเดินน้าดี (1; 0.41%),
ระบบทางเดินปั สสาวะ (1; 0.41%)
ปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบภูมไิ วเกิน 612 ฉบับ
จากรายงาน 4972 ฉบับ

อาการไม่พงึ ประสงค์ 156 ชนิด ระบบ
ผิวหนัง (47; 30.13%), ระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย (34; 21.79%),
ระบบหลอดเลือด (25; 16.03%), ระบบ
ควบคุมอุณหภูมขิ องร่างกาย (12; 7.69%)

Crombie’
s item
4.5

7

5

ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั

ระบบ
รายงาน

ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประเมินไม่ได้ (3;
2.27%)

Kalaiselvan
et al. (2015)
(India) (25)

การศึกษา
ย้อนหลัง

National
SRS
Coordination
Centre (NCC) for
Pharmacovigilance
Programme of
India

Senna extract, aloe, mustard oil,
digitalis, garlic, menthol, turmeric

น่าจะใช่ (5),
อาจจะใช่ (17),
ไม่น่าใช่ (1),
ประเมินไม่ได้ (16)

Hoban et al.
(2015)
(Australia) (26)
Lude et al.
(2016)
(Switzerland)
(28)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Therapeutic Goods SRS
Administration
(TGA)
European and
SRS
Brazilian poisons
centres

Hypericum perforatum (St. John's
Wort)

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

พืชทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร;
Valeriana officinalis L., Camellia
sinensis(L) Kuntze, Paullinia
cupana Kunth, Melissa officinalis L

ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

การศึกษา
ย้อนหลัง

AEs (n; %)
ความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจ
(10; 6.41%), ระบบประสาท (10;
6.41%), ระบบทางเดินอาหาร (9;
5.77%), ระบบหัวใจ (4; 2.56%), ระบบ
ทางเดินหายใจ (1; 0.64%), ระบบ
กล้ามเนื้อ (1; 0.64%), ระบบควบคุมการ
ทรงตัวของร่างกาย (1; 0.64%)
ระบบผิวหนัง (52.5%), ระบบทางเดิน
อาหาร(35%), ระบบประสาทส่วนกลาง
และส่วนปลาย (7.5%), ระบบทางเดิน
หายใจ (7.5%), ความผิดปกติในตาแหน่ง
ทีไ่ ด้รบั ยา (5%), ความผิดปกติทางจิต
(5%), ระบบตับและทางเดินน้าดี(5%),
ระบบกล้ามเนื้อ (2.5%), ระบบเมตาบอลิ
ซึมและโภชนาการ (2.5%), ระบบทางเดิน
ปั สสาวะ (2.5%)
ผลต่อระบบประสาท (45.2%)

ระบบประสาท (34), ระบบทางเดินอาหาร
(27), ระบบหัวใจและหลอดเลือด (13),
ระบบผิวหนัง (8), ตับ (4), ระบบทางเดิน
หายใจ (2), ไต (1), อวัยวะอื่น ๆ (5)

Crombie’
s item

4.5

5.5

4.5
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ตารางที่ 1. ลักษณะงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเข้า (ต่อ)
การศึกษา, ปี
รูปแบบ
หน่วยรับรายงาน
(ประเทศ)
งานวิจยั

ระบบ
รายงาน

Kim et al.
(2017)
(Korea) (29)

การศึกษา
ไปข้างหน้า

Dongguk
University Ilsan
Oriental Hospital
(DUIOH)

EHR
and
CEM

Svedlund
et al. (2017)
(Sweden) (30)

การศึกษา
ย้อนหลัง

Swedish Medical
Product Agency

SRS

Timbo BB,
et al. (2018)
(U.S.) (31)

การศึกษา
ย้อนหลัง

ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของ AEs

การประเมินความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ

., and Mentha piperita and พืชทีเ่ ป็ น
อาหาร
ยาจากสมุนไพรของเกาหลี
ใช่แน่ (4; 14.3%),
น่าจะใช่ (6; 21.4%),
อาจจะใช่ (12; 42.9%),
ไม่น่าใช่ (6; 21.4%)
black cohosh rhizome, purple
coneflower herb, pollen of maize,
rye, cock’ s-foot, pine, gentian root,
primula spp. flowers, sorrel spp.
herb, elder flower, verbena herb.
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

อาจจะใช่ (113;
97.41%), น่าจะใช่ (3;
2.59%)

Center for Food
SRS
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล
Safety and Applied
Nutrition's Adverse
Event Reporting
System (CAERS)
AEs: adverse events; SRS = Spontaneous Reporting System; EHR = Electronic Health Record; CEM = Cohort Event Monitoring

การอภิ ปรายผลและสรุปผลการวิ จยั
จากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบที่เกี่ยวกับการรายงานความปลอดภัย
จากยาสมุนไพร พบงานวิจยั ที่เข้าเกณฑ์จานวน 26 งานวิจยั ซึ่งทัง้ หมดเป็ นงานวิจยั เชิง
สังเกต และส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาแบบย้อนหลัง ระบบรายงานทีน่ ามาใช้สาหรับการเฝ้ าระวัง
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AEs (n; %)

ระบบทางเดินอาหาร (22; 75.9%), ระบบ
ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย (3;
10.3%), ระบบทางเดินปั สสาวะ (2;
6.9%), ระบบผิวหนัง (1; 3.4%), ระบบเม
ตาบอลิซมึ และโภชนาการ (1; 3.4%)
ระบบผิวหนัง (32 ฉบับ), ระบบทางเดิน
อาหาร (29 ฉบับ), ผลทดสอบทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารและการตรวจร่างกายผิดปกติ
(23 ฉบับ), ระบบทัวไปของร่
่
างกาย (21
ฉบับ), ระบบประสาท (20 ฉบับ)
ไม่ได้ระบุขอ้ มูล

Crombie’
s item

6.5

4.5

5

ฯ มี 3 ระบบ คือ SRS, CEM/IMP และ EHR งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ระบบ SRS เนื่องจาก
เป็ นระบบพืน้ ฐานในการรายงาน AEs และเป็ นแหล่งข้อมูลหลักของระบบเฝ้ าระวัง ฯ ของ
แต่ละประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (32) ระบบดังกล่าวเริม่ ต้นพัฒนาขึน้ สาหรับเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสังเคราะห์ (4) ระบบ SRS ถูกนามาใช้ในการเฝ้ าระวัง

ตารางที่ 2. ข้อจากัดของการรายงานการเกิด AEs จากการใช้สมุนไพรผ่านระบบการรายงานด้วยความสมัครใจ (SRS)
ปั ญหาในการระบุส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มสี ว่ นผสม
การปนเปื้ อนหรือปลอมปนในผลิตภัณฑ์ รายงาน AEs ทีส่ ่งไปยังศูนย์เฝ้ า
ข้อจากัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่มมี าตรฐาน
ของสมุนไพรหลายชนิด
สมุนไพร
ระวังขาดความสมบูรณ์
การใช้ช่อื สมุนไพรในแต่ละผลิตภัณฑ์
Dennehy et al.
รายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
(2005) (6)
และไม่มสี ว่ นผสมของอีฟีดรา จานวน
480 ฉบับ ในจานวนนี้รอ้ ยละ 70 เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี มุนไพรอื่นเป็ น
องค์ประกอบร่วมมากกว่า 1 ชนิด
Menniti-Ippolito ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจานวน 39 ชนิด ที่ ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผูป้ ่ วย 5 ราย มีอาการทางจิตประสาท
et al. (2008) (8) ทาให้เกิด AEs ทีร่ ุนแรง และระบุ
ประกอบไปด้วยสมุนไพรมากกว่า 1
ภายหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของสมุนไพรโดยใช้ช่อื
ชนิด
สมุนไพร Coleus forskohlii ผลการ
สามัญ จานวน 34 ชนิด
วิเคราะห์พบว่าปนเปื้ อนสารอัลคาลอยด์
tropane ซึง่ เป็ นสาเหตุของ
anticholinergic syndrome
Jacobsson et al. พบรายงาน AEs 14 ฉบับ จากจานวน
(2009) (13)
778 ฉบับ ทีร่ ะบุองค์ประกอบสมุนไพร
เป็ น ginseng ในผลิตภัณฑ์ ซึง่ ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็ นชนิดใด
Petronijevic et al.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนทีท่ าให้เกิดพิษต่อ
(2011) (14)
ตับ โดยมีสว่ นผสมของสมุนไพร 11 ชนิด
Saokaew et al.
การจัดลาดับคุณภาพของรายงานเป็ น
(2013) (16)
4 ระดับ คือ ระดับ 3 (5%) ระดับ 2
(58%) ระดับ 1 (24%) และระดับ 0
(12%) โดยข้อมูลทีไ่ ม่พบในรายงาน
เช่น อายุ (3.2%) ยาทีใ่ ช้รว่ ม ข้อมูล
การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้า
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ตารางที่ 2. ข้อจากัดของการรายงานการเกิด AEs จากการใช้สมุนไพรผ่านระบบการรายงานด้วยความสมัครใจ (SRS) (ต่อ)
ปั ญหาในการระบุส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มสี ว่ นผสม
การปนเปื้ อนหรือปลอมปนในผลิตภัณฑ์ รายงาน AEs ทีส่ ่งไปยังศูนย์เฝ้ า
ข้อจากัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่มมี าตรฐาน
ของสมุนไพรหลายชนิด
สมุนไพร
ระวังขาดความสมบูรณ์
การใช้ช่อื สมุนไพรในแต่ละผลิตภัณฑ์
Hunsel &
รายงาน AEs จานวน 336 ฉบับ ใน
รายงาน 1 ฉบับ พบสารตะกัว่
Groothest (2013)
จานวนนี้รอ้ ยละ 26.49 เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี ปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(19)
มีสว่ นประกอบเป็ นสมุนไพรมากกว่า 3 รายงาน 8 ฉบับเป็ นการปลอมปน
ชนิด
sibutramine และอีก 1 ฉบับเป็ นการ
ปลอมปนยา dexamethasone,
paracetamol, phenylbutazone,
furoosemide และ diclofenac ใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Wechwithan et
ในระหว่างปี 2002 ถึง 2013 มีรายงาน AEs
al. (2014) (21)
417,279 ฉบับ ตัวแปรสาคัญทีไ่ ม่มใี นรายงาน
เช่น อายุ (8%), ประวัตกิ ารแพ้ (1.9%), โรค
ร่วม (0.7%) และเพศ (0.3%)
Suwankesawong
รายงาน AEs จากการใช้สมุนไพรฟ้ าทะลาย
et al.(2014) (22)
โจรจานวน 106 ฉบับ พบรายงาน 13 ฉบับ
(12.2%) ทีไ่ ม่ระบุระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยา รายงาน
9 ฉบับ (8.5%) ทีไ่ ม่ระบุขอ้ มูลอายุของผูป้ ่ วย
Kalaiselvan et
รายงาน AEs 39 รายงาน ในจานวน
al.(2015) (25)
นี้ 1 รายงาน เกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ทส่ี ว่ นประกอบของ
สมุนไพร 7 ชนิด
ระบบ SRS = Gryzlak et al. (7), Haller et al. (9), Wallace et al.(10), Lores et al (15), Salvador et al (17), Shin et al. (18), Skalli et al. (20), Li et al. (23), Hoban et al. (26), Salvador
et al. (27), Svedlund et al. (30) และ Timbo et al. (31) ไม่ได้ระบุขอ้ จากัด
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ตารางที่ 3. ข้อจากัดของการรายงาน AEs จากการใช้สมุนไพรผ่านระบบการติดตามอย่างใกล้ชดิ (CEM) และระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)
ปั ญหาในการระบุองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มสี ว่ นผสมของ
ระยะเวลาของการประเมินความปลอดภัยทีส่ นั ้ อาจทาให้ไม่
โดยไม่มมี าตรฐานการใช้ช่อื สมุนไพรในแต่ละ
สมุนไพรหลายชนิด
สามารถค้นพบ AEs ทีเ่ กิดยากและพบน้อย
ผลิตภัณฑ์
Jeschke et
รายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11
al. (2009)
ฉบับ ในจานวนนี้ 7 ฉบับเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
(11)
องค์ประกอบของสมุนไพรมากกว่า 2 ชนิด
Xu et al.
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั 4 เดือน พบ AEs ทีเ่ กิดขึน้
(2009) (12)
ใหม่ 3 ชนิด คือ อาการสัน่ หลอดเลือดอักเสบ และอาการ
กระวนกระวาย
Li et al.
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั 4 ปี 5 เดือน พบ AEs ที่
(2015) (24)
เกิดขึน้ ใหม่ 17 ชนิด
Kim et al.
ยาต้มสมุนไพรทีป่ ระกอบด้วยสมุนไพรท้องถิน่
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั 5 เดือน
(2017) (29) มากกว่า 10 ชนิด
ความปลอดภัยจากยาสมุ นไพร เนื่ องจากปั จจุ บ ันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุ นไพรกัน อย่ า ง
แพร่หลาย ทาให้เกิดความสนใจเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิม่ มากขึน้
แต่อย่างไรก็ตามพบระบบการควบคุมกากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศสมาชิกขององค์การ
อนามัยโลกมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากประเทศสมาชิกทัง้ หมด 90 ประเทศ ด้วยเหตุดงั กล่าว การ
ประชุมประจาปี ของศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยแห่ ง ชาติข องแต่ ละประเทศสมาชิกของ
WHO International Drug Monitoring Programme ในปี ค.ศ. 2000 และ 2001
เสนอให้องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุ นประเทศสมาชิกในการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพร องค์การอนามัยโลกได้ดาเนินการด้วยการให้คาแนะนา
ทางเทคนิคในการขยายระบบงานเดิมทีม่ อี ยู่ให้ครอบคลุมการเฝ้ าระวังและรายงาน AEs
จากยาสมุนไพร หรือจัดตัง้ หน่ วยงานขึน้ ในกรณีทป่ี ระเทศสมาชิกนัน้ ยังไม่มหี น่ วยงานใน
การเฝ้ าระวังการใช้ยาสมุนไพร และสนับสนุ นให้แต่ละประเทศสมาชิกสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กบั ระบบการเฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุ นไพรด้วยการให้มีส่วนร่ วมจาก
บุคลากรการแพทย์ ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค (33) ฃ
แม้ว่าจะมีการนาระบบ SRS มาใช้สาหรับการเฝ้ าระวังฯ แต่ เนื่องจากระบบนี้ถูก
พัฒนาสาหรับการเฝ้ าระวังฯ ผลิตภัณฑ์ยาสังเคราะห์ เมื่อนามาใช้กบั ยาสมุนไพร จึงมีขอ้ จากัด
หลายประการ เนื่องมาจากลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอง เช่น ชื่อของสมุนไพรทีม่ ี
ความหลากหลาย ปั ญหาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่วนใหญ่มสี ่วนประกอบทีเ่ ป็ นยาสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิด เป็ นต้น ปั ญหาดังกล่าวส่งผลต่อ
การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่ าง AEs กับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุ นไพรได้ (4)
เช่นเดียวกับข้อมูลจากงานวิจยั นี้ทพ่ี บข้อจากัดของการรายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรผ่านระบบ SRS (ตาราง 2) โดยพบว่า ข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ เนื่องมาจากปั ญหาในการ
ระบุส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่มมี าตรฐานการใช้ช่อื สมุนไพรในส่วนผสมของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ท่สี ่วนใหญ่มกั ประกอบไปด้วยส่วนผสมหลายอย่าง (33) การศึกษาของ
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Menniti-Ippolito และคณะ (8) พบรายงาน AEs ทีร่ ุนแรงจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรจานวน 39
ชนิด แต่ระบุองค์ประกอบของสมุนไพรโดยใช้ช่อื สามัญ จานวน 34 ชนิด หรือการศึกษาของ
Jacobsson และคณะ (13) พบรายงาน AEs 14 ฉบับ ที่ร ะบุ อ งค์ ป ระกอบสมุ น ไพรเป็ น
ginseng ในผลิตภัณฑ์ โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นชนิดใด ปั ญหาดังกล่าวทาให้เกิดความ
สับสนในการระบุ ช นิ ด ของสมุ น ไพร เนื่ อ งจากในผลิต ภัณ ฑ์ส มุ น ไพรอาจใช้ช่ือ สามัญ
(common name) ชื่อ ท้อ งถิ่น (vernacular name) หรือ ชื่อ วิทยาศาสตร์ (Latin scientific
name) การจะใช้ช่อื ใดระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ ขึน้ อยู่กบั แหล่งผลิตและระบบการควบคุม
กากับผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ แนวทางของสหภาพยุโรป (EU) กาหนดให้ใช้ช่อื
วิทยาศาสตร์เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ยงั พบมีการใช้ช่อื สามัญระบุใน
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (4) การกาหนดให้ใช้ช่อื วิทยาศาสตร์มปี ระโยชน์ คือ ทาให้
สามารถระบุชนิดของพืชได้อย่างถูกต้อง เป็ นสากล และสะดวกต่ อการรวบรวมข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก เพราะการใช้ช่อื สามัญหรือชื่อท้องถิน่ ซึง่ มีหลายชื่อเรียกทาให้ยากต่อการ

ระบุชนิดของพืช งานวิจยั ของ Kim และคณะ (29) พบว่า ในประเทศเกาหลีใต้ ยาสมุนไพร
ที่นิยมใช้กนั มากทีส่ ุด คือ ยาต้ม ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรท้องถิน่ หลายสิบชนิด และไม่
สามารถใช้ระบบการจาแนกยาสมุนไพรตามระบบกายวิภาคและกลุ่มการรักษาหลัก (herbal
anatomical therapeutic chemical classification system; HATC)ได้ จากปั ญหาเช่นทีว่ า่ นี้
Kim และคณะ เสนอให้มรี ะบบการจาแนกหรือการเข้ารหัสสาหรับยาสมุนไพรที่สะท้อนถึง
ลักษณะของยาแผนโบราณในภู มิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์มากทีส่ ดุ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายงานการเกิด AEs
Dennehy และคณะ (6) ศึกษาการรายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สมุนไพรทีม่ แี ละไม่มสี ่วนผสมของ ephedra จานวน 480 รายงาน ในจานวนนี้พบรายงาน
ถึ ง 360 รายงาน (ร้ อ ยละ 70) ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ หลายส่ วนผสม และสามารถประเมิ น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของรายงานทัง้ หมด (ร้อยละ 30) ว่าเป็ น
ระดับอาจจะใช่ (possible) Kalaiselvan และคณะ (25) พบรายงาน AEs จากการใช้สมุนไพร

ตารางที่ 4. สาเหตุของการรายงาน AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีต่ ่ากว่าความเป็ นจริงจากระบบการรายงานด้วยความสมัครใจ (SRS)
สาเหตุของการไม่รายงาน AEs , ร้อยละ (ผูต้ อบสาเหตุน้/ี ผูต้ อบทัง้ หมด)
อัตราการรายงาน
ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับระบบการ
เป็ น AEs ทีร่ จู้ กั กันโดย
ไม่ทราบว่าจะต้องรายงาน AEs นัน้
AEs
รายงานหรือไม่รวู้ ่าจะรายงานอย่างไร
ทัวไป
่ จึงไม่จาเป็ นต้องรายงาน
Petronijevic et al.
28.40%
17.90%
16.67%
(2011) (14)
(46/162)
(29/162)
(27/162)
Shin et al.
0.197%
(2013) (18)
(522/265066)
Hunsel & Groothest
0.258%
(2013) (19)
(336/130000)
ระบบ SRS= Dennehy et al. (6), Gryzlak et al. (7), Menniti-Ippolito et al. (8), Haller et al. (9), Wallace et al. (10), Jacobsson et al. (13) Lores et al. (15), Saokaew et al. (16),
Salvador et al. (17), Skalli et al. (20), Wechwithan et al. (21), Suwankesawong et al. (22), Li et al. (23), Kalaiselvan et al. (25), Hoban et al. (26), Salvador et al. (27), Lude et al.
(28), Svedlund et al. (30) และ Timbo et al. (31) ไม่มอี ตั ราการรายงานและไม่ได้ระบุสาเหตุ
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จานวน 39 รายงาน ในจานวนนี้ 1 รายงาน เกิดจากการใช้
ผลิต ภัณฑ์สมุน ไพรผสมทีม่ อี งค์ป ระกอบของสมุน ไพร 7
ชนิด ทาให้ประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แค่เพียงใน
ระดับอาจจะใช่ (possible)
นอกเหนือจากประเด็นจานวนส่วนผสมของสมุนไพร
ในผลิ ต ภั ณฑ์ แ ล้ ว ยัง มี ข้ อ จ ากัด เรื่ อ งการปลอมปนหรื อ
ปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีอ่ าจเป็ นสาเหตุของการเกิด
AEs โดยอาจเป็ นการปลอมปนด้วยยาอื่น เช่น สารสเตีย
รอยด์และสารต้ านการอักเสบที่ไม่ ใช่ สเตียรอยด์ หรือการ
ปนเปื้ อนสารพิษ เช่ น โลหะหนั ก หรือสารเคมีตกค้างจาก
กระบวนการเพาะปลูก (33) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษา
ของ Hunsel & Groothest (19) ที่พ บการปลอมปนของยา
sibutramine ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาหรับลดน้ าหนัก และ
การปลอมปนของยาแผนปั จจุบนั ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย
คื อ dexamethasone, paracetamol, phenylbutazone,
furosemide และ diclofenac นอกจากนี้ ย ั ง พบผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร 1 ชนิดที่ ทาให้เกิด AEs ทีร่ ุนแรงจากการปนเปื้ อน
ของสารตะกัว่ ปริม าณร้อ ยละ 6.2 ในผลิตภัณฑ์สมุ นไพร
หรื อ การศึ ก ษาของ Menniti-Ippolito และคณะ (8) พบ
รายงานผู้ป่วย 5 ราย มีอาการทางจิตประสาทภายหลังจาก
รับ ประทานผลิต ภั ณ ฑ์ สมุ นไพร Coleus forskohlii ผลการ
วิเคราะห์ พบว่ าปนเปื้ อนสารอัลคาลอยด์ tropane ซึ่งเป็ น
สาเหตุ ของอาการ anticholinergic syndrome เป็ นต้ น การ
ปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาให้ยากต่อการแยกการเกิด
AEs ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ เ กิ ด จากสมุ น ไพรในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ง
ปลอมปนชนิดอื่น ปั ญหานี้จดั เป็ นปั ญหาหลักด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์การอนามัยโลกได้แนะนาการ
แก้ปัญหาด้วยการให้แต่ละประเทศสมาชิกกาหนดแนวทาง
ปฏิบ ัติ ท่ีดีใ นการผลิต ยาสมุ น ไพร (GMP) การก าหนด
คุณภาพของวัตถุ ดบิ ที่ใช้ แนวทางในการเก็บรักษาพืชผล
ทางการเกษตรและการเก็บตัวอย่างทีด่ ี (GAPP) สาหรับพืช
สมุนไพร มาตรการเหล่านี้มีความสาคัญต่ อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (33)
ข้อจ ากัดอื่นที่พบจากงานวิจ ัยนี้ นอกเหนื อจาก
ลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ ข้อมูล AEs ในรายงาน
ที่ส่ งไปยังศู นย์ เฝ้ าระวัง ความปลอดภัยด้ านยาขาดความ
สมบูรณ์ เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (34) แบ่งเกณฑ์การ
รายงาน เป็ นเกณฑ์ ข ัน้ ต้ น ในการพิ จ ารณารายงาน (ซึ่ ง
ประกอบด้วย ชื่อประเทศหรือแหล่งทีส่ ่งรายงาน ข้อมูลเพศและ
อายุของผู้ป่วย รายการยาที่สงสัยอย่างน้อย 1 รายการ AEs

อย่างน้อย 1 อาการ) และเกณฑ์คุณภาพ (ต้องผ่านเกณฑ์การ
รายงานก่อน จากนัน้ จึงจะได้รบั การพิจารณาต่ อโดยเกณฑ์
คุ ณภาพ โดยแบ่ งเป็ น 4 ระดับ คือ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งต้ อง
พิจารณาตามลาดับจากเกณฑ์ขอ้ 1 จนถึงข้อ 3 เช่น การระบุ
วันที่เริ่มใช้ยาและวันที่เกิด AEs การระบุรหัสกลุ่มโรคสากล
(ICD code) และผลการติดตามอาการ และผลการใช้ยาซ้า) การ
วิเคราะห์ปัญหาการส่งรายงาน AEs ให้องค์การอนามัยโลกใน
ปี 2540 ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (34) พบว่า
ปั ญหาส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารรายงาน
เนื่องจากขาดข้อมูลอายุของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Saokaew และคณะ (16), Wechwithan และคณะ (21)
และ Suwankesawong และคณะ (22) ที่ไม่พบข้อมูลอายุใน
รายงานคิดเป็ นร้อยละ 3.2, 8.0 และ 8.5 ตามลาดับ ข้อมูลอายุ
อาจส่งผลต่อความถูกต้องของสัญญาณความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับ AEs ได้ เนื่องจาก ลักษณะข้อมูลของ
ประชากร เช่น เพศ อายุ โรคประจาตัว ประวัติการแพ้ และ
จ านวนของยาที่ใช้ จัดเป็ นตัวแปรกวน ซึ่งในกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินความถู กต้ องของสัญญาณ จะต้ อง
ประเมิน อิท ธิพ ลของตัว แปรกวนดัง กล่ า วว่ า มีผ ลต่ อ การ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณหรือไม่ เพื่อให้สญ
ั ญาณที่ประเมิน ได้มี
ความถูกต้องมากขึน้
นอกจากนี้การศึกษาของ Saokaew และคณะ (16)
ยังพบข้อมูลรายงานทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพรายงาน
อยู่ในระดับคะแนน 0, 1, 2 และ 3 คิดเป็ นร้อยละ 12, 24, 58
และ 5 ตามลาดับ ซึ่งหมายถึง การไม่ ได้ระบุ ว ันที่เริ่มเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์และวันทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือการ
ขาดข้อมู ลการใช้ยาซ้ า เป็ นต้ น ซึ่งส่ งผลต่ อการประเมิน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่าง AEs กับการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุ นไพรได้ ความไม่ สมบูรณ์ ของรายงานดังกล่ าวอาจพอ
เทีย บเคีย งได้ ก ับ ข้อ มู ลรายงาน AEs จากการใช้ ย าแผน
ปั จจุ บ ั น Uppsala Monitoring Centre (35) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
vigiGrade ( vigiGrade completeness score; C) เ พื่ อ วั ด
ความสมบูรณ์ของข้อมูลในรายงาน AEs ทีส่ ง่ มายังฐานข้อมูล
VigiBase ขององค์การอนามัยโลก โดยมีระดับคะแนนเริม่ ต้น
ที่ระดับ 1 สาหรับรายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เริ่มใช้ยา
เวลาทีเ่ ริม่ เกิด AEs อายุ เพศ ข้อบ่งชีข้ องยา ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ประเภทของรายงาน ขนาดยา ประเทศผู้รายงาน ผู้รายงาน
หลักและข้อคิดเห็น โดย vigiGrade ได้จ ัดกลุ่ มรายงานโดย
กาหนดระดับคะแนนที่ 0.8C หมายถึง รายงานทีม่ ขี อ้ มูลใน
ระดับดี จากการประเมินข้อมูลในรายงานจากปี 2007 ถึง
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เดือนมกราคม 2012 พบว่ามีรายงานเพียงร้อยละ 13 เท่านัน้ ที่
ได้ระดับคะแนน 0.8C หมายความว่ า รายงานส่ วนใหญ่ มี
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
Durrieu และคณะ (36) ศึกษาถึงความไม่ สมบู รณ์
ของรายงาน AEs ทีร่ ายงานโดยแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ พบว่า
จากรายงานทัง้ สิ้นจ านวน 613 ฉบับ มีความสมบู รณ์ ของ
รายงานเพียง 78 ฉบับ (ร้อยละ 12.7) โดยข้อมูลที่มกั จะไม่
ระบุ ในรายงาน คือ ข้อมู ลที่เกี่ยวกับยาที่ใช้ร่ วม (บริโภค
ร่วมกัน) และยาอื่นทีใ่ ช้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและคาดว่า
ไม่ ใ ช่ ส าเหตุ ข อง AEs ความสมบู รณ์ ข องข้ อมู ลนี้ พ บใน
รายงานเพียงร้ อ ยละ 37 และร้ อยละ 27.7 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saokaew และคณะ (16) ที่พบว่า
ยาทีใ่ ช้ร่วมกันมักไม่ถูกระบุในรายงานการเกิด AEs จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามแนวทางการปฏิบตั ิท่ดี ีในการเฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยด้านยา (Good Pharmacovigilance Practice;
GVP) (37) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยาที่ ใ ช้ ร่ ว มเป็ นข้ อ มู ล ที่ มี
ความสาคัญเนื่องจากการประเมินความเกี่ยวข้องต่อการเกิด
AEs ของยาที่ใช้ร่วมจะเป็ นส่วนสาคัญในการบ่งชี้ว่า AEs ที่
เกิดขึน้ นัน้ เกิดจากปฏิกริ ยิ าต่อกันระหว่างยาหรือไม่ (38) ซึง่
มีส่ วนส าคัญต่ อการประเมินการเกิด AEs จากกลไกอื่น ที่
นอกเหนือจากกลไกการแพ้ยาของร่างกาย และเป็ นข้อมูลที่
ส่ งผลถึ งคุ ณภาพของรายงานอี กด้ ว ย แม้ ข้อมู ลวิจ ัยของ
Durrieu และคณะ (36) ซึ่งศึกษาในแพทย์เ วชปฏิบตั ิทวไป
ั่
อาจไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการแพทย์อ่นื อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลดังกล่าวอาจทาให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของข้อมูลที่กาหนดให้ระบุในรายงาน เนื่องจาก
ความสมบู รณ์ ของรายงาน AEs เป็ นหนึ่ งในพารามิเ ตอร์
คุณภาพทีค่ วรได้รบั การพิจารณาตาม GVP (35)
การแก้ปัญหาเกีย่ วกับความไม่สมบูรณ์ของรายงาน
AEs จากการใช้ยาสมุนไพร อาจใช้วธิ กี ารให้บุคลากรทางการ
แพทย์เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระบบการเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพร งานวิจยั จากประเทศอังกฤษ
ในปี 2005 พบว่า แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไปและเภสั
ั่
ชกรทีเ่ ข้า
ร่ ว มอบรมในหลักสูตรการเฝ้ าระวังความปลอดภัยจากยา
สามารถเพิ่ม อัต ราการรายงานและคุ ณภาพของรายงานได้
มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้เข้าร่วมอบรม (39)
ข้อจากัดอีกประการหนึ่งซึง่ เกิดขึน้ ได้ทวไปจากการ
ั่
รายงาน AEs จากการใช้สมุนไพรผ่านระบบ SRS คือ การ
รายงานทีต่ ่ากว่าความเป็ นจริง ซึง่ มักเป็ นปั ญหาทีพ่ บในทุก
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การศึก ษาที่เ ก็บ ข้อ มูลผ่า นระบบ SRS (40) เนื่องจากการ
รายงานขึ้น อยู่ ก ับ ความสมัค รใจ หรื อ ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการรายงาน (41) ข้อมูลการรายงาน AEs จาก
การใช้สมุนไพรด้วยระบบ SRS จากฐานข้อมูลของ Uppsala
Monitoring Centre (UMC) ในปี ค.ศ.2010 พบว่ ามีรายงาน
กว่า 4 ล้านฉบับ ในจานวนนี้เป็ นรายงานจากการใช้สมุนไพร
ประมาณ 21,000 ฉบับ (ร้อยละ 0.5) และข้อมูลจากประเทศ
อังกฤษ โดย Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA) ได้รบั รายงาน AEs ประมาณ 20,000 ฉบับ
ต่อปี ในจานวนนี้เป็ นรายงานจากการใช้สมุนไพรประมาณ 100
ฉบับ (ร้อยละ 0.5) (4) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shin และ
คณะ (18) และ Hunsel & Groothest (19) พบอัตราการรายงาน
AEs จากผลิตภัณฑ์สมุ นไพรร้ อยละ 0.197 (522/265066)
และร้ อ ยละ 0.258 (336/130000) ตามล าดับ ซึ่ ง พบว่ า มี
ปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับรายงาน AEs จากยาทัวไป
่
สาเหตุทม่ี กี ารรายงาน AEs จากการใช้สมุนไพรน้อย
ในประเทศอังกฤษ คือ แพทย์ไม่ทราบถึงการใช้สมุนไพรของ
ผูป้ ่ วย และเนื่องจากผูป้ ่ วยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่ยา
จึงไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ (40) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Hunsel & Groothest (19) ที่ร ะบุ ว่ า สาเหตุ เ กิด จากการที่
แพทย์และเภสัชกรไม่ ทราบถึงการใช้สมุ นไพรของผู้ป่ วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ของ Barnes (40) พบว่า
สาเหตุดงั กล่าวเป็ นหนึ่งในหลายสาเหตุของการรายงาน AEs
ที่ต่ ากว่าความเป็ นจริง การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี
2003 สรุปว่า การสื่อสารระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วยเป็ นสิง่ สาคัญ
ในการค้นหา AEs ทีส่ งสัย และช่วยป้ องกันการเกิด AEs ได้ (42)
ปั ญหาการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่ วย
อาจแก้ไขได้ด้วยการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องซักถาม
ถึง ยาหรือ ผลิต ภัณ ฑ์อ่ืน อาทิ สมุ น ไพร ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม
อาหารที่ผู้ป่วยใช้หรือซื้อมาใช้เอง โดยอาจได้มาจากร้าน
ขายยาหรือการซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อผู้ป่วยบอกเล่า
อาการบางอย่างทีผ่ ดิ ปกติต่อร่างกาย การประเมินความเป็ น
สาเหตุ ข องความผิ ด ปกติ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น กั บ การใช้ ย าหรื อ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ทีผ่ ปู้ ่ วยใช้อยู่โดยบุคลากรทางการแพทย์ยงั ช่วย
เพิม่ โอกาสในการได้รบั รายงานการเกิด AEs ประเทศอังกฤษ
ได้แนะนาให้บุคลากรทางการแพทย์ซกั ถามผูป้ ่ วยเกีย่ วกับยาที่
ซือ้ ใช้เองโดยไม่ต้องมีใบสังจากแพทย์
่
หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ใช้อยู่ทุกครัง้ ที่ได้พบกับผู้ป่วย (43) นอกจากนี้งานวิจ ัย
ของ Petronijevic และคณะ (14) รายงานสาเหตุของการไม่

รายงาน AEs ในระบบ SRS ว่าเกิดจากการที่แพทย์ไม่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องระบบการรายงานหรือไม่รวู้ ่าจะรายงาน
อย่างไร (ร้อยละ 28.4) เป็ น AEs ทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปอยู
่
่แล้ว
จึง ไม่ จ าเป็ น ต้อ งรายงาน (ร้อ ยละ 17.9) และไม่ ท ราบว่า
จะต้ อ งรายงาน AEs นั น้ (ร้อ ยละ 16.67) ทัง้ สามปั ญ หา
ดั ง กล่ า วนี้ ท าให้ ก ารรายงานต่ า กว่ า ความเป็ นจริ ง ได้
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Elland และคณะ (44) ในปี 1999
ที่สารวจทัศนคติของแพทย์ชาวดัชต์ เกี่ยวกับการรายงาน
AEs จากการใช้ยาด้วยความสมัครใจ แพทย์รอ้ ยละ 93 คิดว่า
เป็ น AEs ทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปอยู
่
่แล้วจึงไม่จาเป็ นต้องรายงาน
ร้อยละ 22 ไม่ทราบว่าจะต้องรายงานอย่างไร และร้อยละ 18
ไม่ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นทีต่ ้องรายงาน แพทย์เพียงร้อย
ละ 26 เท่านัน้ ทีท่ ราบว่า เมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยาจะต้ องรายงาน ปั ญหาดังกล่ าวข้างต้ น แม้ว่ าจะเป็ น
ปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาแผนปั จจุบนั ก็ตาม แต่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Shaw และคณะ (4) ทีร่ ะบุถงึ สาเหตุทท่ี าให้การ
รายงาน AE จากการใช้สมุนไพรต่ ากว่าความเป็ นจริง โดยเกิด
จากแพทย์ไม่ได้ตระหนักว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
สมุนไพรควรจะต้องรายงานเช่นกัน ปั ญหาดังกล่าวแก้ไขได้
ด้วยการสร้างความตระหนักและให้รบั รูถ้ งึ ความจาเป็ นในการ
รายงาน รวมถึ ง อธิบ ายกลไกในการรายงานให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ทราบ (43) ซึ่งอาจใช้วิธกี ารเดียวกันกับการ
เพิ่มความสมบูรณ์ ของข้อมู ล รายงาน คือ การให้บุ คลากร
ทางการแพทย์ได้เข้าร่วมการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการ
เฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น
นอกเหนื อ จากการรายงาน AEs จากการใช้
สมุนไพรด้วยระบบ SRS แล้ว ระบบ IMP/CEM เป็ นระบบ
หนึ่ ง ที่ส ามารถใช้เ ฝ้ า ระวัง ความปลอดภัย จากการใช้ย า
สมุนไพรได้ CEM เป็ นชนิดหนึ่งของงานวิจยั แบบศึกษาไป
ข้างหน้าเพื่อศึกษา AEs จากการใช้ยา โดยใช้ศกึ ษาการเกิด
AEs ของยาใหม่ ในระยะแรกภายหลังออกสู่ตลาด รวมทัง้
สามารถนามาใช้กบั ยาที่ไม่ใช่ยาใหม่ได้ หลักการพื้นฐานมา
จากการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังแบบเชิงรุ กในประเทศ
นิวซีแลนด์ (intensive medicines monitoring programme) และ
ในประเทศอังกฤษ (prescription event monitoring) (41) หรือ
เรี ย กอี ก อย่ างหนึ่ งว่ า intensive monitoring programme
กล่าวคือ วิธีการนี้ดาเนินการภายใต้โปรแกรมสาธารณสุข
ของประเทศนัน้ ๆ โดยใช้ข้อมูลจากใบสังยาที
่ ่สนใจสาหรับ
การเฝ้ าระวังที่ผู้ป่วยได้รบั ผู้ป่วยถูกสัมภาษณ์ทงั ้ ก่อนและ

หลัง การรัก ษา ข้ อ มู ล พื้ น ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ผู้ ป่ วย
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการใช้ยา รวมทัง้ AEs และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะถูกบันทึกและส่งกลับให้กบั หน่ วยงานทีม่ ี
หน้าทีร่ วบรวมเพื่อวิเคราะห์สญ
ั ญาณของการเกิด AEs จาก
การใช้ยาต่อไป Xu และคณะ(12) และ Li และคณะ (24) ได้นา
วิธกี ารนี้มาศึกษายาแผนจีนทีผ่ ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้
สารสาคัญที่ออกฤทธิแ์ ละผลิตเป็ นรูปแบบยาฉีด ซึ่งจัดเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าฉี ด สมุ น ไพรชนิ ด ใหม่ แ ละประเมิ น ความ
ปลอดภัยด้วยวิธี CEM ทัง้ สองงานวิจยั นี้สามารถประมาณ
อุ บ ัติการณ์ ของการเกิด AEs ได้ ต่ างจากระบบ SRS ที่ไม่
สามารถประมาณอุบตั ิการณ์ ท่แี ท้จริงได้ เนื่องจากไม่ ทราบ
จ านวนประชากรทัง้ หมด ซึ่งได้แก่ ประชากรทัง้ หมดที่ใช้
สมุนไพรที่เป็ นตัวหาร (45) แต่ระบบ CEM/IMP ก็มขี อ้ จากัด
(ตารางที่ 3) ในด้านเวลาของการประเมินทีส่ นั ้ โดยเฉพาะจาก
งานวิจยั ของ Xu และคณะ (12) และ Kim และคณะ (29) ที่มี
ระยะเวลาเพียง 5 และ 4 เดือน ตามลาดับ ส่วนงานวิจยั ของ
Li และคณะ (24) มีระยะเวลาดาเนินการวิจยั นานกว่า คือ 4 ปี
5 เดือน และพบ AEs ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ 17 ชนิด โดยเป็ นอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ type A ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม Li และคณะ
สรุปว่า เนื่องจากข้อจากัดด้านระยะเวลาการวิจยั ทีส่ นั ้ ไป อาจ
ทาให้ไม่สามารถค้นพบ AEs ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยากและพบน้อย ซึง่
อาจต้ องอาศัย ระบบ SRS รวบรวมข้อมู ลความปลอดภัย
ภายหลังจากสิน้ สุดการงานวิจยั
ข้อ จ ากัด อีก ประการของระบบ CEM/IMP ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่มกั ประกอบด้วยส่วนผสมหลาย
อย่าง ทาให้ยากต่อการสรุปสาเหตุของการเกิด AEs งานวิจยั
ของ Jeschke และคณะ (11) พบรายงาน AEs จากการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร 11 ฉบั บ ในจ านวนนี้ 7 ฉบั บ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีอ งค์ป ระกอบของสมุน ไพรมากกว่า 2 ชนิด
ผู้วจิ ยั สามารถประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แค่เพียง
ในระดับ อาจจะใช่ (possible) 4 ฉบับ ส่วนข้อ จ ากัด อื่น ใน
ระบบ CEM/IMP ได้แก่ การไม่รู้สดั ส่วนของ AEs ที่ไม่ถูก
รายงานให้แพทย์ทราบ เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่มาพบแพทย์
ตามนัดหรือการขาดการติดตามผู้ป่ วย ทาให้ ผลการศึกษา
สะท้ อ นอั ต ราการรายงาน AEs มากกว่ า ที่ จ ะเป็ นอั ต รา
อุ บ ัติ ก ารณ์ จ ริง (46) ดัง นั น้ การติ ด ตาม AEs จากการใช้
สมุ นไพรอาจต้ องใช้ระบบ CEM/IMP ร่ วมกับ SRS ซึ่งไม่
เพียงแต่สามารถใช้ค้นหา AEs ที่เกิดขึน้ ได้ยากและพบน้อย
แล้ว ยังอาจช่วยกระตุ้นให้เกิดการรายงาน AEs เพิม่ มากขึน้
ได้ เช่น จากงานวิจยั ของประเทศไทยที่นาระบบ IMP มาใช้
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ติดตาม AEs จากสมุนไพร 8 ชนิด ทาให้การรายงาน AEs จาก
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรทั ง้ 8 ชนิ ด เพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า
ผลิตภัณฑ์สมุ นไพรชนิดอื่นที่อยู่ภายใต้ระบบ SRS เท่ านัน้
(16) จึงเพิม่ โอกาสในการได้รบั รายงาน AEs การมีจานวนของ
การรายงานทีม่ ากเพียงพอเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการตรวจสอบ
สัญญาณของ AEs จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะถ้า
ปริมาณของการรายงาน AEs ต่ า จะทาให้การค้นหาสัญญาณ
เตือนไม่แน่ชดั (4)
อีกหนึ่งระบบที่นามาใช้รายงาน AEs คือ electronic
health record mining (EHR) ซึ่ ง เป็ นระบบบั น ทึ ก และ
จัด เก็บ ข้อ มู ล สุ ข ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีเชื่อมโยงกับระบบ
บันทึกข้อมูลทางการแพทย์สาหรับแพทย์ผู้รกั ษา หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าระบบการบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
โดยนามาใช้เป็ นแหล่งข้อมูลของงานวิจยั เชิงสังเกต เนื่องจาก
ไม่เพียงแต่มรี ายละเอียดที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยเท่านัน้
แต่ยงั ประกอบไปด้วยบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยอีก
ด้วย เช่ น ประวัติการรักษา การให้ย า การแพ้ย า การให้
วัค ซีน ข้อ มูลสัญ ญาณชีพ ประวัติข้อ มูลส่ว นบุ ค คล อาทิ
อายุ น้าหนัก ส่วนสูง เป็ นต้น ระบบดังกล่าวสามารถนามาใช้
ในการติดตามและประเมินการเกิด AEs จากยาในเชิงระบาด
วิทยา (47) สิง่ ทีค่ วรคานึงเมื่อใช้วธิ ี EHR คือ จะต้องแยก AEs
ทีเ่ กิดจากยาออกจากสาเหตุอ่นื ที่ไม่ใช่ยา เช่น AEs เนื่องจาก
โรคที่ผู้ป่ วยเป็ น อยู่ หรือ AEs ที่เ กิด ขึ้น ก่ อ นที่จ ะได้ร ับ ยา
เพื่อทีจ่ ะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง วิธี EHR มี
ข้อดีคอื เป็ นแหล่งของประชากรหรือผูป้ ่ วยขนาดใหญ่ท่ไี ด้รบั
การรักษาทางการแพทย์และมีช่วงเวลาในการติดตามระยะยาว
ทาให้ขอ้ มูลที่ได้มคี วามถูกต้อง ลดปั ญหาเกิดการรายงานที่
ต่ ากว่าความเป็ นจริงและความลาเอียงในการเลือกรายงานที่
มัก เกิด ขึ้น กับ ระบบ SRS (48) ระบบ EHR ยังสามารถใช้
ร่วมกับระบบ IMP/CEM โดยติดตามการเกิด AEs จากข้อมูล
ในเวชระเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ จะติดตามในสมุนไพร
เฉพาะตัวทีเ่ จาะจงได้และดาเนินการภายในสถานพยาบาล ทา
ให้สามารถประมาณอุบตั ิการณ์ของ AEs จากการใช้สมุนไพร
ได้ แต่กม็ ขี อ้ จากัดเช่นเดียวกับระบบ CEM/IMP
งานวิจ ัยนี้ ใช้เทคนิ คการทบทวนวรรณกรรมอย่ าง
เป็ นระบบศึกษาสถานการณ์ ปั จจุ บ ันของระบบการรายงาน
ความปลอดภั ย จากการใช้ ย าสมุ น ไพรด้ ว ยการรวบรวม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4
ฐานข้อมูล มีงานวิจยั ทีค่ ดั เข้าตามเกณฑ์ 26 งานวิจยั อย่างไร
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ก็ตามข้อจากัดของงานวิจยั นี้ คือ อาจมีงานวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์และ
เผยแพร่ ในฐานข้อมู ลอื่นที่ผู้วิจ ัยไม่ สามารถเข้าถึงได้ เช่ น
ฐานข้ อ มู ล AMED (Allied and Complementary Medicine
Database) และเนื่องจากข้อจากัดด้านทรัพยากร การเข้าถึง
ข้อมูล และระยะเวลาดาเนินงานวิจยั เพียง 2 ปี ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
ศึกษาระบบการรายงานความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพร
ด้วยวิธกี ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากงานวิจยั ที่
ได้รบั การตีพมิ พ์เท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบ
การรายงานฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การวิจยั โดยการสารวจ
ด้วยแบบสอบถามจากผู้รบั ผิดชอบงานนี้จากประเทศต่ าง ๆ
โดยตรงอาจได้ผลสรุปทีถ่ ูกต้องมากกว่า
การศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั ของการเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยจากยาสมุนไพร ยังอาศัยระบบ SRS เป็ นส่วนใหญ่
ข้อจากัดของระบบรายงาน คือ ข้อจากัดในด้านลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สมุ นไพรที่ช่ือของสมุนไพรมีความหลากหลาย
ปั ญหาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ห รื อ การมี
องค์ประกอบหลายชนิดในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และปั ญหาใน
ด้านความสมบูรณ์ของรายงาน รวมทัง้ การรายงานทีต่ ่ ากว่า
ความเป็ นจริง นอกเหนือจากระบบรายงาน SRS แล้วยังมี
ระบบ CEM/IMP และ EHR ที่สามารถดาเนินการในการเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรได้ ระบบ CEM หรือ
ระบบ CEM ร่วมกับ EHR นัน้ สามารถประมาณอุบตั ิการณ์
ของการเกิด AEs ได้ แต่ ก็มีข้อจากัด ในด้านเวลาของการ
ประเมินความปลอดภัยที่สนั ้ อาจท าให้ไม่สามารถค้นพบ
AEs ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ย ากและพบน้ อ ย และการประมาณ
อุบตั กิ ารณ์อาจเกิดความลาเอียงได้
ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ปั ญหาของระบบการ
รายงานความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรในภาพรวม
ระดับนานาชาติ คือ การรายงานทีต่ ่ากว่าความเป็ นจริง ทัง้ นี้
ควรก าหนดให้ ก ารรายงานมี ลั ก ษณะ การจู ง ใจด้ ว ย
ผลตอบแทน รวมถึ ง การขยายเครือ ข่ า ยการรายงานให้
ครอบคลุ ม ในสถานบริ ก ารเอกชน และผู้ ป ระกอบการ
ตลอดจนการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาโปรแกรมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติระหว่างหน่ วยงานรัฐ
กับศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาของประเทศ
วิธีก ารเหล่ า นี้ ไม่ เ พียงแต่ ลดปั ญหาการรายงานที่ต่ ากว่ า
ความเป็ นจริง แต่ อ าจเพิ่ม อัต ราการรายงานได้ อีก ด้ ว ย
สาหรับประเทศไทย พบปั ญหายาจากสมุนไพรที่ไม่ได้ผ่าน

การขึน้ ทะเบียนยาและยังคงมีจาหน่ ายในตลาด จึงอาจต้อง
อาศัยมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมทีเ่ ข้มงวดมากขึน้
นอกจากนี้การมีช่องทางสาหรับการรายงาน AEs จากการใช้
สมุ นไพรโดยผู้บริโภค ก็เป็ นเรื่องที่ควรพิจารณาเพื่อเป็ น
ช่องทางในการรับข้อมูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ นอกเหนือจากการรายงานโดย
ผู้ ผลิ ตและบุ คลากรทางการแพทย์ เช่ น www. tawai
forhealth.com ที่เป็ นช่องทางการรายงานและติดตามความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครั ฐ และเอกชน นอกจากนี้ ย ั ง มี ส่ื อ สั ง คมออนไลน์
(facebook) ตาไวรู้ท ันภัยสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นอีกช่ องทางหนึ่ ง
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข่องทางการรายงานความปลอดภัย
จากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามการ
ดาเนินการอาจต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ การสร้าง
ความตระหนักรูใ้ นผูบ้ ริโภค และการให้ขอ้ มูลความรูใ้ นเรื่อง
ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยอาศัยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อมูลกลไกการรายงานและ
ช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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