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ยารักษาโรคจัดเป็นหนึงในป ั จจัยสีทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์   การใช้ยาให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดนันเกียวข้องกับทั งการเลือกใชย้าให้ถูกโรค ยาทีใช้มีคุณภาพมาตรฐานทีดีและไม่

ก่อให้เกิดความเป็นพษิ    การควบคุมคุณภาพยาจึงเข้มงวดและประกอบด้วยหลายขั นตอน  ตั งแต่การ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตวัยาสําคัญ ส่วนประกอบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ยา โดยมีการควบคุมทั งปริมาณตัว

ยาสําคัญให้อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดและปริมาณสารเจือปนไม่เกินเกณฑ์ทีกําหนด  นอกจากนียังมีการควบคุม

คุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเจือปนในยา คือ สารทีไม่ต้องการซึงพบในตัวยาสําคัญหรือในผลิตภัณฑ์ยา  โดยสารเจือปน

ดังกล่าวอาจมีความเป็นพิษ หรือถ้าสารเจือปนนันเป็นสารสลายตัวของตัวยาสําคัญอาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยานันๆ ได้    

สารเจือปนในวัตถุดิบยา อาจเกิดขึนระหว่างกระบวนการผลิตวัตถุดิบยา โดยใชป้ฏิกิริยาทางเคมี

ในการสังเคราะหจ์ากสารตั งต้นซึงอาจทําให้เกิดสารเจือปนต่างๆได้เช่น  สารตั งต้นในปฏิกิริยาเคมี (starting 

materials) สารอืนทีเกิดข ึนในปฏิกิร ิยา (by-products) สารตัวกลางในปฏิกิริยาทางเคม ีโลหะทีใช้ในการเร่ง



ปฏิกิร ิยาเคมี ตัวทําละลายทีใช้ในการผลิต  นอกจากนีสารเจือปนทีพบในตัวยาสําคัญอาจเกิดจากการ

สลายตัวของยาดังกล่าวในระหว่างการเก็บรักษา  การสังเคราะห์ยาหนึง สๆามารถทําได้หลายวิธซี ึงแต่ละวิธี

จะทําให้เกิดสารเจือปนในตัวยานันได้แตกต่างกัน   

สารเจือปนในผลิตภัณฑ์ยา ส่วนใหญ่ทีพบมักเกิดจากการสลายตัวของตัวยาสําคัญซึงอาจเกิดขึน

ระหว่างกระบวนการผลิตหรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา สารเจือปนในยาอาจเป็นสารททีราบชนิดและความ

เป็นอันตรายหรือเป็นสารทีไม่ทราบชนิดได ้โดยปริมาณสารเจือปนในยาทีพบต้องไม่เกินเกณฑ์ทีกําหนดไว้

ในทะเบียนตํารับยาทีแจ้งไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการระบุสารเจือปนประเภทตัว

ทําละลายทีต้องหลีกเลียง (Solvents to be avoided)   ได้แก่ ตัวทําละลายทีมีอันตรายสูง เป็นสารก่อมะเร็ง

และเป็นพิษต่อสิงแวดล้อม ดังนันจึงไม่ควรใช้ตัวทําละลายประเภทนีในการผลิตวัตถุดิบตัวยาสําคัญ สารปรุง

แต่ง และผลิตภัณฑ์ยา    ในกรณีทีไม่สามารถหลีกเลียงได้จะต้องมีปริมาณตัวทําละลายตกค้างไม่เกินเกณฑ์

ทีกําหนด เช่น benzene ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นต้น (1-4)   

 

 

 

 

 

 

 

กรณมีีการเรียกคืนผลิตภัณฑย์าทีมีส่วนประกอบของ วาลซาร์แทน (Valsartan) จากท้องตลาดทั งใน

สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรปร่วมทั งประเทศไทย (5) เนืองจากมกีารตรวจพบสารเจือ

ปน N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ในผลิตภัณฑ์ยาทีใช้ว ัตถุดิบตัวยาสําคัญวาลซาร์แทน จากบริษัท 

Zhejiang Huahai Pharmaceuticals สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางบริษัทผู้ผลิตคาดว่าอาจเกิดจากการ

เปลียนกระบวนการผลิตวัตถุดิบยา ทั งนีมผีลิตภัณฑ์ยาทีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาให้จําหน่ายในประเทศไทยรวมทุกความแรงทั งสิน 38 ตํารับ โดยมีเพียง 5 ตํารับทีถูกเรียกคืน

เนืองจากใช้วัตถุดิบยาวาลซาร์แทน จากบริษัท Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (ตารางที 1) ทั งนีการ

ปนเปือนสาร NDMA ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ถ้าบริษัทผู้ผลิตยาทั ง 5 ตํารับดังกล่าว

สามารถแก้ไขการปนเปือนสาร NDMA ได้จะสามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทนได้

ตามปกติ (5)    



ผู้ป่ วยทีได้รับผลิตภัณฑ์ยาทีมีส่วนประกอบของยาวาลซาร์แทน เพือใช้ในการรักษาโรคความดัน

โลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรตรวจสอบผลิตภัณฑย์าทีใช้ก่อนว่าตรงกับผลิตภัณฑ์ยาทีเรียกคืน

หรือไม่ ไม่ควรหยุดยาเองหรือไม่จําเป็นต้องเปลยีนไปใช้ยาอืน     เนืองจากสารก่อมะเร็งทพีบไม่ใชต่ัวยา 

วาลซาร์แทน แต่เป็นสารเจือปนทีมีโอกาศพบในผลิตภัณฑ์ยา 5 ตํารับดังแสดงในตารางที 1    โดย

ผลิตภัณฑ์ยาตํารับอืนๆทีไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าวยังสามารถใช้เพือการรักษาได้ตามปกติ  

นอกจากนีผู้ป่ วยทีได้รับยาในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอืนๆเช่น amlodipine atenolol enalapril 

สามารถใช้ยาได้ตามปกตซิึงไม่เกียวข้องกับการเรียกคืนยา   

 

 

ตารางที 1 ผลิตภัณฑ์ยาทีมีส่วนประกอบของ วาลซาร์แทน (Valsartan) ทีใช้วัตถุดิบ  

จากบริษัทZhejiang Huahai Pharmaceuticals (5) 

 

ผลิตภัณฑ์ยา เลขทะเบียนตํารับยา 

VALATAN 80  1A 9/54 (NG) 

VALATAN 160 1A 10/54 (NG) 

VALSARIN 80  1A 4/60 (NG) 

VALSARIN 160 1A 5/60 (NG) 

VALSARIN 320 1A 6/60 (NG) 

 

การตรวจสอบเลขทะเบียนตํารับยาทีรบัประทานอยู่ว่าตรงกับผลิตภัณฑ์ยาทีเรียกคืนหรือไม่ 

สามารถสังเกตได้จาก ชือทางการค้าหรือยีห้อของยา (จุดที 1)  นอกจากนียังสามารถตรวจสอบได้จากเลข

ทะเบียนตํารับของผลิตภัณฑ ์(จุดที 2) ทีอยู่บริเวณข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถ

สังเกตได้ดังนี 

  

 

 

 

 

     ทั งนีหากพบว่ายาทีใชม้ีชือทางการค้า หรือมีเลขทะเบียนตํารับทีตรงกับผลิตภัณฑ์ยาทีระบุในตารางที 1 

ให้นําผลิตภัณฑ์ยาไปเปลียน ณ โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลทีได้รับการจ่ายยาดังกล่าว หากยัง

ไม่สามารถไปเปลียนยาได ้ไม่ควรหยุดการใช้ยาทันท ีเนืองจากการใชย้าเพือรักษาโรคความดันโลหิตสูงซึง

ชือทางการค้า VADATIN 80 mg      ทะเบียนยาเลขที 1 A xx/xx (NG) 

ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง      จํานวน 20 เม็ด 

ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยยา 80  มก      คําเตือน 

ผลิตโดย บริษัท XXXXXX จํากัด   XXXXXXXXXXXXX 

จุดที1 

จุดที2 



เป็นโรคเรือรังทีมีความจําเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนือง  ทั งนีทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่า

จากการศึกษาข้อมูลความปลอดภัยย้อนหลัง ยังไม่พบว่าผู้ป่ วยมีประเด็นการเกิดมะเร็งจากยานีทีใช้วัตถุดิบ

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (5-7) 

  N-Nitrosodimethylamine (NDMA) เป็นสารอินทรีย์ทีระเหยได ้จัดเป็นสารพิษททีําให้เกิดมะเร็ง

ตับในหนูทดลอง   NDMA เป็นสารทเีคยใช้ในการผลิตเชือเพลิงจรวด สารต้านอนุมูลอิสระ และสารให้ความ

เย็นสําหรับโคพอลิเมอร์ ป ั จจุบันใช้เฉพาะเพือการวิจัยเท่านัน นอกจากนียังสามารถพบการปนเปือน NDMA 

ในอากาศ ดินและแหล่งนําใตด้ินได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม NMDA ถูกทําลายได้ง่ายโดยแสงแดดภายในเวลา

ไม่กีนาท ี(7) 

 

 

                            โครงสร้างทางเคมีของ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 

ภาพประกอบจาก https://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine 

ทั งนีการจัด NDMA เป็นสารทีอาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์อาศัยข้อมูลความเป็นพิษจากหนูทดลอง

เท่านันโดยยังไม่ปรากฎข้อมูลความเป็นพิษในมนุษย์ทีชัดเจน (7)     เมือมีรายงานการปนเปือนสารดังกล่าว

ในวัตถุดิบยาจึงต้องมีการเรียกคืนและระงับการใชผ้ลิตภัณฑ์ยาทีมีการปนเปือนสาร NDMA เพือความ
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