สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

วัตถุประสงค์

		
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีทางวิชาการของนักวิชาการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการ
นำ�เสนอข่าวสาร บทความ ตอบปัญหาทางวิชาการที่น่าสนใจ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำ�อาง
เครือ่ งมือแพทย์ วัตถุอนั ตราย และวัตถุเสพติด ของนักวิชาการทีส่ นใจทัว่ ไปทัง้ ภาครัฐ องค์กรเอกชน
และประชาชนผู้บริโภค
ที่ปรึกษา
§ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
§ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
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§ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
§ ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
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วารสารอาหารและยา เป็นวารสารเพื่อสนับสนุน พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ดำ�เนินการโดยไม่มุ่งหวังผลกำ�ไรทางด้านการค้า
บทความที่ลงในวารสารยินดีให้นำ�ไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ไม่อนุญาตให้นำ�ไปเผยแพร่ในลักษณะธุรกิจ
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ส า ร บั ญ
เวทีวิชาการ

ยาสามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ
		 นันทรัตน์ สุขรอด สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข Biosimilars in the Public Health Context
		 สุชาติ จองประเสริฐ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปัญหาการลักลอบนำ�เข้าสารระเหย และแนวทางแก้ไขปัญหา
		 วิษณุ เชื้อพันธุ์ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
		

นิรัตน์ เตียสุวรรณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายงานวิจัย

การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
หลังออกสูต่ ลาดในส่วนภูมภิ าค
		 สุภัทรา บุญเสริม สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในอำ�เภอเมือง จังหวัดพังงา
		 พรศักดิ์ มธุรส สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
และการแสดงฉลากกาแฟสำ�เร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
		 วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
การศึกษาเพือ่ พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับการประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการนับปริมาณจุลนิ ทรียท์ ง้ั หมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น�ำ้ พริกพร้อมบริโภค และขนม
		 พรทิพย์ ศรีศร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคแคชเชอร์ส�ำ หรับการหาปริมาณสเตียรอยด์
ทีป่ ลอมปนในยาลูกกลอนสมุนไพร โดย ของเหลวสมรรถนะสูง
		 นันทนา กลิ่นสุนทร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
การศึกษาเกีย่ วกับการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
		 ดวงกมล นุตราวงศ์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

เปิดประตูสู่ อย.
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ขอบข่ายของคอลัมน์ต่างๆ
ในวารสารอาหารและยา
สวัสดีคะ่ คุณผู้อ่านวารสารอาหารและยาทุกท่าน เข้าสู่ภาวะอากาศแปรปรวน
ที่บางวันร้อน บางวันฝนตกสลับกัน ขอให้คุณผู้อ่านรักษาสุขภาพ และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
ด้วยนะคะ เริ่มกันที่ฉบับแรกของปี 2557 ปีนี้เป็นปีที่ 21 แล้วนะคะ ฉบับนี้มีบทความ
รายงานวิจัย และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกัน
เหมือนเดิมค่ะ
เริ่มกันที่คอลัมน์ เวทีวิชาการ เรื่อง “ยาสามัญประจ�ำบาน
้ แผนโบราณ” เป็นยาที่
ประชาชนควรมีไว้ประจ�ำบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแลสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ต่อด้วยเรื่อง “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบท
สาธารณสุข” เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงขึ้นมาเพื่อทดแทนยาชีววัตถุ
ใช้รักษาโรคเรื้อรังที่ส�ำคัญหรือโรคร้ายแรง โดยมีคุณภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากัน
สุดท้ายคือเรื่อง “ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าสารระเหยและแนวทางแก้ไขปัญหา” เรียนรู้
อันตรายจากการสูดดมสารระเหยกลุ่มไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ที่มีการ
ประกาศขายทางเว็บไซต์ น�ำไปสูดดมผ่อนคลายอารมณ์ให้เคลิบเคลิ้ม มีความสุข และใช้กระตุ้น
ความต้องการทางเพศ มารู้ปัญหาและแนวทางแก้ไข
คอลัมน์ หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์ ฉบับนี้ ติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน ถึงวิธีการท�ำ Cultured Meat และเรื่องของตัวเลขเครื่องส�ำอาง
ทากันแดดที่สาวๆ ไม่ควรพลาด
คอลัมน์ รายงานวิจัย ฉบับนี้ เริ่มด้วยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพือสนับสนุนการก
่
ำกับดู
�
แลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค”
เป็นการศึกษาเพื่อสนับสนุนระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบันค่ะ ต่อด้วยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรม
และทศั นคติของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตพืน้ ทีอ่ ำเภอเม
�
อื ง จังหวัดพังงา”
เป็นการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของร้านขายยาให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จากนั้น
มาศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการดูแล
ผลิตภัณฑ์กาแฟส�ำเรจ็ รูปผสมสารอาหารในจงั หวัดระยอง” ซึ่งควรมีการควบคุมก�ำกับดูแล
เพื่อความปลอดภัย และสมประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะ ตามติดมาด้วยเรื่อง “การประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการนับปริมาณจุลินทรีย์ทงั้ หมดตัวอย่างผลิตภัณฑ์น�ำพริกพร
้
อมบริโภ
้
ค
และขนม” เป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2005 โดยใช้การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
นับปริมาณจุลินทรีย์ ต่อด้วยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคแคชเชอร์
ส�ำหรับการหาปริมาณสเตยรอยด์
ี
ทีปลอมปน
่
ในยาลูกกลอนสมุนไพรโดยโครมาโทรกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง” เนื่องจากยาสมุนไพร อาจจะมีสเตียรอยด์ที่ปลอมปนอยู่ จึงต้อง
มีการตรวจสอบด้วยเทคนิคเฉพาะ ปิดท้ายคอลัมน์กันด้วยเรื่อง “การจัดล�ำดับความส�ำคญ
ั
ของสินค้าไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี” เป็นการศึกษาจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยอาศัย
เครื่องมือทางวิชาการ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
เลือกแนวทางหรือมาตรการส�ำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
คอลัมน์ เปิดประตูสู่ อย. น�ำเสนอ “สานพลังผู้บริโภคทวไ
ั่ ทย ร่วมใจแจ้งเบาะแส
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย.” อย. กับภารกิจการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ
ในคอลัมน์ มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรไพศาล ปวงนิยม
นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
มาเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การท�ำงานที่ อย. และฝากข้อคิดดีๆ ให้ผู้อ่านทุกท่านค่ะ และ
ปิดท้ายด้วยคอลัมน์ บอกกล่าว ข่าวกฎหมาย ฉบับนี้เป็นเรื่อง การใช้ “พรีเมยม
ี ” บนฉลากอาหาร
และคอลัมน์ แนะน�ำหนังสือ มีหนังสือที่มีสาระความรู้มาให้เลือกอ่าน 4 เล่มที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ
สุดท้ายนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระและประโยชน์จากการอ่านวารสารอาหารและยา
ฉบับนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ อย.ทราบด้วย
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ...
บรรณาธิการ
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àÇ·ÕÇÔªÒ¡ÒÃ
¹ÓàÊ¹Íº·¤ÇÒÁ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÒ¹µ‹Ò§æ·Õèà»ç¹
àÃ×èÍ§¹‹ÒÊ¹ã¨ áÅÐ·Ñ¹µ‹ÍàËµØ¡ÒÃ³»Ñ¨¨ØºÑ¹à¾×èÍãËŒ
¤ÇÒÁÃÙ´Œ ÒŒ ¹¤ØÁŒ ¤ÃÍ§¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤ â´Â¡ÓË¹´ ãËŒº·¤ÇÒÁ
1 àÃ×èÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 3-5 Ë¹ŒÒ
ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
à¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±Ê¢Ø ÀÒ¾
·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ â´Â¡ÓË¹´ãËŒ
ÃÒÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 1 àÃ×èÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹ 10 Ë¹ŒÒ
[¡Ã³Õ·µèÕ ÍŒ §¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ©ºÑºàµçÁ (full text)
à¾×Íè à»ç¹áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ e-learning ãËŒ¡ºÑ ¼Ù·Œ ÊèÕ ¹ã¨ãËŒ
¼ÙŒÇÔ¨ÑÂÊ‹§ file §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ©ºÑºàµçÁÁÒ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹´ŒÇÂ]
ËÁØ¹ä»¡ÑºâÅ¡¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾
¹ÓàÊ¹Íº·¤ÇÒÁÊÑ é ¹ æ à¡Õ è Â Ç¡Ñ º ¢‹ Ò Ç¤ÇÒÁ
à¤Å×èÍ¹äËÇãËÁ‹æ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±
ÊØ¢ÀÒ¾ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇã¹
§Ò¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ â´Â¡ÓË¹´ãËŒ
º·¤ÇÒÁ 1 àÃ×èÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ »ÃÐÁÒ³ 1-2 Ë¹ŒÒ
à»Ô´»ÃÐµÙÊÙ‹ ÍÂ.
á¹Ð¹ÓË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ ã¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ à¾×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
ãËŒº¤Ø ¤ÅÀÒÂ¹Í¡ä´Œ·ÃÒº¶Ö§â¤Ã§ÊÃŒÒ§ ËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºÃÇÁ¶Ö§¹Ó
àÊ¹Í¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒâ´ÂÂ‹Í ¡ÓË¹´ãËŒ
ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹ 4 Ë¹ŒÒ
ºÍ¡¡Å‹ÒÇ...¢‹ÒÇ¡®ËÁÒÂ
à¾×Íè ¹ÓàÊ¹Í¤ÇÒÁà¤Å×Íè ¹äËÇáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂè ¹
¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº ËÅÑ¡à¡³± áÅÐá¹Ç·Ò§»¯ÔºµÑ Ô
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ï â´Â¹ÓàÊ¹Íà©¾ÒÐ»ÃÐà´ç¹ áÅÐ
ÊÒÃÐÊÓ¤ญ
ั à¾×Íè »ÃÐâÂª¹µÍ‹ ¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤ ¼Ù»Œ ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨¡ÓË¹´ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ äÁ‹à¡Ô¹ 3 Ë¹ŒÒ
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น
	เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่
ผ่านมา ของบุคลากรในการทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ที่เกษียณอายุราชการ
หรือ early retire เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่ทำ�งาน
คบส. รุ่นหลัง ได้รับรู้ และนำ�ไปปรับใช้ในการท�งาน
ำ
คบส. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยกำ �หนดให้
บทความ 1-2 เรื่อง มีความยาวประมาณ 1-2 หน้า
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ยาสามัญประจ�ำบ้าน

แผนโบราณ

นันทรัตน์ สุขรอด
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทน�ำ

ย

าสามั ญ ประจ�ำบ้ า นเป็ น ยาที่ รั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศ
ก�ำหนดขึ้น ภายใต้หลักการของการเพิ่มการเข้าถึงยา
ของประชาชนที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อดูแลสุขภาพ
และรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถ
ดูแลรักษาตนเองได้ ทัง้ นี้ ยาสามัญประจ�ำบ้านได้รบั การ
ยกเว้ น ให้ จ�ำหน่ า ยได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตขายยา
ดังนัน้ จึงเป็นยาทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นผูเ้ ลือกใช้เองโดยทีไ่ ม่ตอ้ งอยู่
ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร ซึง่ รายการยาสามัญ
ประจ�ำบ้านทีไ่ ด้ประกาศไว้มที งั้ ทีเ่ ป็นยาแผนปัจจุบนั และ
ยาแผนโบราณ ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะยาสามัญ
ประจ�ำบ้านแผนโบราณ
ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 25101 ในมาตรา 4
ได้บัญญัติความหมายของยาสามัญประจ�ำบ้าน และยา
แผนโบราณ ดังนี้
“ยาสามัญประจ�ำบ้าน” หมายถึง ยาแผนปัจจุบนั
หรื อ ยาแผนโบราณที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศเป็ น ยาสามั ญ
ประจ�ำบ้าน
“ยาแผนโบราณ” หมายถึง ยาทีม่ งุ่ หมายส�ำหรับ
ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือการบ�ำบัด
โรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในต�ำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต�ำรับยาแผนโบราณ
ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณจึงเป็นยาแผนโบราณ
4

ทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน โดยการ
ปรุงยา ใช้หลักการเช่นเดียวกับยาแผนโบราณทั่วไป
หลักการปรุงยา2
ยาแผนโบราณหรือยาแผนไทยปรุงขึน้ จาก พืช สัตว์
แร่ธาตุ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมิได้มีการแปรสภาพ
ไปจากเดิมจนไม่ปรากฏชิน้ ส่วนเดิมของสมุนไพร เช่น การ
สกัดหรือกลั่นเอาเฉพาะตัวยาส�ำคัญ ที่เป็นสารออกฤทธิ์
จึงมีองค์ประกอบต่างๆ ของสมุนไพรเจือปนอยูม่ าก ดังนัน้
ต�ำรับยาแผนไทยจึงก�ำหนดให้ใช้ตวั ยาทีม่ ปี ริมาณมากและ
ตัวยาหลายสิง่ รวมกัน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของต�ำรับยา
สามารถแบ่งตามหน้าที่ตัวยาออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1. ตัวยาตรง คือ ตัวยาที่มีสรรพคุณบ�ำบัดโรค
และไข้ที่เป็นอาการส�ำคัญของผู้ป่วย
2. ตัวยาช่วย คือ ตัวยาที่แพทย์ใช้ช่วยในการ
รักษาเมื่อมีโรคแทรก โรคตาม หรือโรคหลายโรครวมกัน
เช่น อาการไอซึ่งมีตัวยาละลายเสมหะเป็นตัวยาช่วย
3. ตั ว ยาประกอบ คื อ ตั ว ยาที่ มี ส รรพคุ ณ
ในการป้องกันโรคตามและช่วยบ�ำรุงแก้ส่วนที่แพทย์หรือ
เภสัชกรเห็นควรหรืออาจจะใช้เป็นยาคุมฤทธิย์ าอืน่ เช่น การใช้
ลูกผักชีลอ้ มในต�ำรบั ยาถ่ายเพือ่ ลดผลข้างเคียงของอาการไซ้ทอ้ ง
4. ตัวยาชูกลิน่ ชูรส และแต่งสี คือ ตัวยาทีช่ ว่ ย
แต่งกลิ่น สีของต�ำรับยาให้น่ารับประทาน ปรับรสยา
ให้รับประทานได้ง่ายขึ้น
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยา
สามัญประจ�ำบ้าน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
25375
คณะกรรมการยาในการประชุ ม ครั้ ง ที่
9/2536 เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2536 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกรายการยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ
ดังนี้
1. เป็นยาที่ประชาชนนิยมใช้ราคาไม่แพง
2. เป็นยาทีม่ สี รรพคุณเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และ
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
3. สู ต รต�ำรั บ ประกอบด้ ว ยตั ว ยาที่ ห าได้
ไม่ยาก ราคาไม่แพง
4. วิธีการใช้ยาไม่ยุ่งยาก คือ สามารถใช้ยา
ได้โดยไม่ต้องมีน�้ำกระสายยา หากจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำ
กระสายยา จะเลือกชนิดที่หามาประกอบได้ไม่ยุ่งยาก
หรือมีอยู่แล้วในครัวเรือน
ประกาศฉบับนี้ยกเลิกประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ระบุ ย าสามั ญ ประจ�ำบ้ า นตามความใน
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2511
พร้อมกับก�ำหนดให้ยาแผนโบราณที่มีชื่อ ปริมาณวัตถุ
ส่วนประกอบ วิธที �ำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ค�ำเตือน
และขนาดบรรจุ จ�ำนวน 28 รายการเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
ซึง่ ประกอบด้วยยาแผนไทย 15 ขนานทีไ่ ด้เคยประกาศไว้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2511 (ยกเว้นยา เทพมงคล
เนือ่ งจากประกอบด้วยสมุนไพรทีเ่ ป็นอวัยวะของสัตว์สงวน
ซึ่งหายากและมีราคาสูง) และผนวกกับต�ำรับยาอีก 13
ขนาน คือ ยาหอมเทพจิตร ยาหอม ทิพโอสถ ยาแสงหมึก
ยามันทธาตุ ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟห้ากอง ยาประสะ
เจตพังคี ยาธรณีสนั ฑะฆาต ยาบ�ำรุงโลหิต ยาประสะเปราะใหญ่
ยามหาจักรใหญ่ ยาเนาวหอย และยาถ่าย
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
ยาสามัญประจ�ำบ้าน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 25426
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งยาสามัญ
ประจ�ำบ้าน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 มีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยยาสามัญ
ประจ�ำบ้านแผนโบราณ
ตามมาตรา 76 (5) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการยา มี อ�ำนาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาระบุยาที่เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศก�ำหนดรายการ
ยาแผนโบราณทีเ่ ป็นยาสามัญประจ�ำบ้านไว้ทงั้ สิน้ 4 ฉบับ
ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ระบุ ย า
สามัญประจ�ำบ้านตามความในพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.
2510 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 25113
ก�ำหนดให้ ย าแผนโบราณต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ยา
สามัญประจ�ำบ้าน
1.1 ยานัตถุซ์ งึ่ ไม่มยี าเสพติดให้โทษยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษผสมอยู่
1.2 ยาหอมซึง่ ไม่มยี าเสพติดให้โทษยาอันตราย
หรือยาควบคุมพิเศษผสมอยู่
1.3 ยาแผนไทยทีม่ สี ตู ร ปริมาณส่วนประกอบ
วิ ธี ก ารผสม และสรรพคุ ณ ตามต�ำรายาแผนโบราณ
ที่รัฐมนตรีประกาศ จ�ำนวน 16 ขนาน ได้แก่ ยามหานิลแท่งทอง ยาเทพมงคล ยาเขียวหอม ยาประสะกระเพรา
ยาเหลื อ งปิ ด สมุ ท ร์ ยาอั ม ฤควาที ยาประสะมะแว้ ง
ยาตรีหอม ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาหอม
อินทจักร์ ยาหอมนวโกฏ ยาวิสมั พยาใหญ่ ยาประสะไพล
ยาธาตุบรรจบ และยาประสะกานพลู
ต�ำรายาแผนโบราณตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง ระบุต�ำรายา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2511
ได้แก่ ต�ำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช ต�ำรา
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวงเล่ม 1–2 ต�ำราคัมภีร์
แพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1–3
ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1–3 ต�ำราเวชศึกษา
และต�ำราประมวลหลักเภสัชของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
(วัดพระเชตุพน)4
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(1) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ยาสามัญประจ�ำบ้าน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2537
(2) ก�ำหนดรายชื่อสมุนไพรที่ใช้ในต�ำรับยา
25 สรรพคุณ ได้แก่ ยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ยาถ่าย
ยาระบายยาแก้ทอ้ งเสีย ยาแก้ไข้ ยาแก้รอ้ นใน ยาบรรเทาหัด
อีสุกอีใส ยาแก้ลมวิงเวียน ยาแก้ไอ ยาบ�ำรุงร่างกาย
ยาบ�ำรุงโลหิต ยาแก้ประจ�ำเดือนไม่ปกติ ยาขับนำ�้ คาวปลา
ยากษัยเส้นหรือยาแก้ปวดเมือ่ ย ยาขับปัสสาวะ ยาบรรเทา
ริดสีดวงทวารหนัก ยาถ่ายพยาธิ ยาแก้ทรางตานขโมย
ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง ยาแก้กลากเกลื้อน
ยาแก้หดิ ยาบรรเทาฝี แผล ยาทาแผลไฟไหม้ นำ�้ ร้อนลวก
ยาบรรเทาอาการปวดเมือ่ ย และแมลงกัดต่อย ยาบรรเทา
อาการเจ็บคอ ยาแก้ลนิ้ เป็นฝ้าโดยสูตร ส่วนประกอบ วิธที �ำ
สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา
(3) ก�ำหนดให้ยาแผนโบราณทีม่ ชี อื่ ปริมาณ
วัตถุสว่ นประกอบ วิธที �ำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ค�ำเตือน
และขนาดบรรจุ จ�ำนวน 27 รายการเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
โดยเป็นรายการยาสามัญประจ�ำบ้านทีป่ ระกาศไว้เมือ่ วันที่
29 สิงหาคม 2537 ที่ตัด “ยา เนาวหอย” ออก
(4) ประกาศฉบับนีไ้ ด้อา้ งอ�ำนาจตามมาตรา
76(7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ยาทีเ่ ป็นยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ
ตามประกาศนี้ ต้องระบุวนั สิน้ อายุและค�ำเตือนการใช้ยาไว้
และก�ำหนดอายุการใช้ยานำ�้ ไว้ไม่เกิน 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี
ส�ำหรับยารูปแบบอื่น ยกเว้นกรณีมีหลักฐานประกอบ
ขอขยายอายุการใช้ยา โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพิจารณาเป็นรายกรณี
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งยาสามัญ
ประจ�ำบ้าน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 25567
4.1 คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่
4/2551 วันที่ 19 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติแก้ไขหลักเกณฑ์
การคัดเลือกยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ เป็นดังนี้
6

(1) เป็นยาที่ใช้บ่อย และ/หรือมีความ
จ�ำเป็นส�ำหรับแก้ปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ
(2) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคที่ไม่อันตราย
และบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่สามารถให้ประชาชนดูแล
ได้ด้วยตนเอง
(3) เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง และ
มีโอกาสที่จะน�ำไปใช้ในทางที่ผิดน้อย
(4) เป็นยาที่มีความคงตัวดี
(5) เป็นยาที่มีวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก
(6) เป็นยาที่มีราคาไม่แพง
(7) เป็นยาที่มีขนาดบรรจุที่เหมาะสม
(8) ค�ำนึงถึงความนิยมของผู้บริโภค
และความจ�ำเป็น
(9) ไม่มีส่วนประกอบของตัวยาที่ได้
จากสัตว์ หรืออวัยวะของสัตว์คุ้มครอง
ดังนั้น จึงเป็นผลให้มีการออกประกาศ
ก�ำหนดรายการยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณเสียใหม่
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ยาสามัญประจ�ำบ้าน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 มกราคม
2556 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
(1) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ยาสามัญประจ�ำบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2542
(2) ก�ำหนดตัวยาตรงและตัวยาช่วย
ของสมุ น ไพรที่ จั ด เป็ น รายการยาสามั ญ ประจ�ำบ้ า น
แผนโบราณเพือ่ บรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยเบือ้ งต้น
จ�ำนวน 22 สรรพคุณ โดย
– ตั ด สรรพคุ ณ ยาบ�ำรุ ง ร่ า งกาย
ยาบ�ำรุงโลหิต ยาแก้ประจ�ำเดือนไม่ปกติ ยาขับนำ�้ คาวปลา
ยาขับปัสสาวะ และยาแก้ทรางตานขโมย
– เพิ่ ม สรรพคุ ณ “ยาทาหรื อ ดม
บรรเทาอาการคัดจมูกเนือ่ งจากหวัด” พร้อมกับน�ำสรรพคุณ
“บ�ำรุงธาตุ” ไปไว้ใน “ยาขับลม” และสรรพคุณ “ขับเสมหะ”
ไปไว้ใน “ยาแก้ไอ”
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– ปรับสรรพคุณ ยาถ่ายพยาธิเป็นยา carcinoma) ได้ ซึ่งการตัดไคร้เครือออกจากต�ำรับ
ถ่ายพยาธิตัวกลม
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของต�ำรับยา
– แยกสรรพคุณยาใช้ภายนอก กรณี
(5) ประกาศฉบับนี้ได้อ้างอ�ำนาจตาม
“บรรเทาอาการปวดเมื่อย” ออกจาก “บรรเทาอาการ มาตรา 76(7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติยา
แมลงกัดต่อย”
พ.ศ. 2510 เพิม่ เติม เพือ่ ให้ยาทีเ่ ป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
		
โดยสูตร ส่วนประกอบ วิธที �ำ สรรพคุณ แผนโบราณตามประกาศนี้ ต ้ อ งระบุ วั น สิ้ น อายุ แ ละ
ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ ค�ำเตือนการใช้ยาไว้ และก�ำหนดอายุการใช้ยานำ�้ ไว้ ไม่เกิน
จากส�ำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำหรับ 2 ปี และไม่เกิน 3 ปีส�ำหรับยารูปแบบอื่น
รายละเอียดตัวยาตามสรรพคุณปรากฏในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจ�ำบ้าน พ.ศ. 2556
บทสรุป–ปัญหาในทางปฏิบตั แ
ิ ละการแก้ไข
(3) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ต�ำรับยาทีจ่ ะ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญ
เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณจะต้องมีตัวยาตรง ประจ�ำบ้าน พ.ศ. 2556 ได้ก�ำหนดให้ยาสามัญประจ�ำบ้าน
ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดตามที่ระบุไว้ในประกาศ ยกเว้นต�ำรับ ตามประกาศลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 ยังคงเป็น
ยาทาบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ ยาสามั ญ ประจ�ำบ้ า นแผนโบราณต่ อ ไปอี ก 365 วั น
และยาทาแก้ลนิ้ เป็นฝ้าทีอ่ าจมีตวั ยาตรงไม่นอ้ ยกว่า 1 ชนิด นับจากวันถัดจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ นั่นคือวันที่
ทั้งนี้อาจมีตัวยาช่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการเดียวกับตัวยา 18 มกราคม 2556 ส�ำหรับต�ำรับยาที่ไม่ได้เป็นยาสามัญ
ตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ โดยชนิดของตัวยาตรงและ ประจ�ำบ้านแผนโบราณหรือไม่ได้แก้ไขทะเบียนต�ำรับยา
ตัวยาช่วยในต�ำรับต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ ให้เป็นไปตามประกาศนี้จะต้องปรับสถานะเป็นยาแผน
ต�ำรับยาทีร่ ะบุไว้ในประกาศ ยกเว้นต�ำรับยาเดีย่ วทีไ่ ด้รบั โบราณท�ำให้เกิดปัญหาต่อผู้เกี่ยวข้องในด้านช่องทาง
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
การจ�ำหน่าย เนื่องจากเมื่อยาเปลี่ยนสถานะไปจะท�ำให้
(4) ก�ำหนดให้ต�ำรับยาตามต�ำรายา ยาดังกล่าวต้องขายเฉพาะในร้านขายยาหรือโดยผูป้ ระกอบ
แผนโบราณทีม่ สี ว่ นประกอบ วิธที �ำ สรรพคุณ ค�ำเตือนและ วิชาชีพเท่านัน้ อีกทัง้ การก�ำหนดระยะเวลา 365 วันทีย่ งั คง
ขนาดบรรจุ ตามทีไ่ ด้เคยประกาศไว้เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน สถานะให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณต่อไป
2542 จ�ำนวน 24 รายการเป็นยาสามัญประจ�ำบ้านแผน นัน้ ท�ำให้ผรู้ บั อนุญาตเกิดปัญหาทัง้ ในด้านการเรียกคืนยา
โบราณ ยกเว้นต�ำรับยาบ�ำรุงโลหิต ยาไฟประลัยกัลป์ การจัดการช่องทางการจ�ำหน่าย ดังนัน้ เพือ่ บรรเทาผลกระทบ
และยาไฟห้ากอง
ต่อผู้รับอนุญาต คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่
ส�ำหรับต�ำรับยาที่มีไคร้เครือเป็นส่วน 4/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จึงมีมติให้
ประกอบ จ�ำนวน 10 ต�ำรับ ได้แก่ ต�ำรับยาวิสัมพยาใหญ่
(1) ปรับหลักเกณฑ์ให้ยาใช้ภายนอกจ�ำนวน
ยาประสะกานพลู ยามั น ทธาตุ ยาประสะเจตพั ง คี 5 กลุ่มสรรพคุณ ได้แก่ ยาทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ยาตรีหอม ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาหอมอินทจักร์ ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง ยาแก้กลากเกลื้อน
ยาหอมนวโกศ และยาอ�ำมฤควาที ได้มีการแก้ไขสูตร ยาบรรเทาแผลฝี และยาแผลไฟไหม้น�้ำร้อนลวกที่อาจมี
โดยตัดไคร้เครือออก เนื่องจากพบรายงานทางวิชาการ ตัวยาตรงไม่น้อยกว่า 1 ชนิด จากเดิมที่ก�ำหนดให้ต้องมี
ว่ามีสาร aristolochic acid ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิด ตัวยาตรงอย่างน้อย 3 ชนิด
ความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity), ไตวาย (kidney
(2) ก�ำหนดให้ยาสามัญประจ�ำบ้านยังคงสถานะ
failure) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (urothelial ต่อไปจนกว่าจะถึงก�ำหนดวันสิ้นอายุ
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โดยส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา 3. กระทรวงสาธารณสุข. 2511. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุยาสามัญประจ�ำบ้านตามความในพระราชบัญญัติ
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ให้
ยา พ.ศ. 2510. (20 สิงหาคม 2511).
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการยา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
4. กระทรวงสาธารณสุข. 2511. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
การเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
เรือ่ ง ระบุต�ำรายาตามความในพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510.
ประกาศดังกล่าว
(6 กุมภาพันธ์ 2511).
5. กระทรวงสาธารณสุข. 2537. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้าน ฉบับที่ 2. (29 สิงหาคม 2537).
เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม 2537. 6. กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้าน. (26 มิถุนายน 2542).
พิมพ์ครั้งที่ 2.
2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองการประกอบโรค 7. กระทรวงสาธารณสุข. 2556. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจ�ำบ้าน พ.ศ. 2556. (16 มกราคม 2556).
ศิลปะ. 2541. ต�ำราแพทย์แผนโบราณทัว่ ไป สาขาเภสัชกรรม
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
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ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ในบริบทสาธารณสุข
Biosimilars in the Public Health Context
สุชาติ จองประเสริฐ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทน�ำ

ย

าชีววัตถุประเภทโปรตีนเพื่อการบ�ำบัด
รักษา (therapeutic proteins) ที่ได้
มาจากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการยอมรับ
อย่ า งกว้ า งขวางเพื่ อ ใช้ รั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง ที่ ส�ำคั ญ หรื อ
โรคร้ า ยแรงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย
ที่ยอมรับได้ เช่น อินซูลิน อีโพอิติน อีแทนเนอร์เซ็ปต์
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นต้น แต่ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีราคาแพงมาก จนอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีจ่ �ำเป็นต้องได้รบั ยา
ไม่สามารถเข้าถึงยาได้และเกิดปัญหาด้านงบประมาณ
ภาครัฐในการจัดหายาเพือ่ การดูแลสุขภาพ จึงมีความพยายาม
ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุประเภทนี้
โดยผูผ้ ลิตรายอืน่ ในลักษณะทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารเปรียบเทียบ
จนกล่าวอ้างได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยผู้ผลิต
รายอื่นมีคุณสมบัติด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิผล ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในทางคลินิก
เทียบกับยาชีววัตถุต้นแบบ (innovator) เมื่อน�ำไปใช้
ทางเวชปฏิบตั ิ จนเป็นทีม่ าของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุทเี่ ริม่ รู้
กันแพร่หลายในปัจจุบันว่า “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง” หรือ
biosimilars ดังนัน้ บทความนี้ มีความมุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอ
ความเข้าใจพืน้ ฐานทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับยาชีววัตถุคล้ายคลึง
พร้อมทั้งน�ำเสนอทิศทางหรือแนวโน้มของยาประเภทนี้
ทัง้ ในระดับสากลและในประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาท
ในบริบทสาธารณสุขในอนาคต

ก่อนอื่น ควรท�ำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า
ยาชีววัตถุกบั ยาชีววัตถุคล้ายคลึงคืออะไร มีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ในทีน่ ยี้ าชีววัตถุ หมายถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีตัวยาส�ำคัญที่ผลิตหรือได้มาจากสิ่งมีชีวิต (living
organism) เช่ น ยาอิ น ซู ลิ น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากสิ่ ง มี ชี วิ ต
(แบคทีเรียหรือยีสต์) ที่มีการตัดต่อใส่ยีนส์ที่ผลิตอินซูลิน
ออกมา หรือวัคซีน หรือผลิตภัณฑ์เลือด หรือที่ได้มาจาก
พลาสมา เนื่องจากค�ำว่า “ยา” ตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 มีความหมายว่าเป็นตัวยาส�ำคัญหรือผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปก็ได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ จึงอาจเรียก
ให้สั้นลงว่ายาชีววัตถุก็ได้
ค�ำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง” หรือ
เรี ย กตามค�ำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษแบบเต็ ม ว่ า similar
biological medicinal products หมายถึง ยาชีววัตถุทมี่ ี
ความคล้ายคลึง (similar) กับยาชีววัตถุทไี่ ด้รบั การอนุญาต
ขึน้ ทะเบียนและวางจ�ำหน่ายในตลาดมาก่อนแล้ว (มักจะ
เรียกว่ายาชีววัตถุอ้างอิง ซึ่งมักเป็นยาชีววัตถุต้นแบบ)
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นิยมและยอมรับมากที่สุด คือ
biosimilars หรือ similar biotherapeutic products
(SBP) (ตามการใช้ขององค์การอนามัยโลก)
ในปัจจุบันยาชีววัตถุคล้ายคลึงน�ำมาใช้เรียก
เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุประเภทโปรตีนที่ได้มาจาก
กระบวนการเทคโนโลยีชวี ภาพเท่านัน้ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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ที่สามารถท�ำให้บริสุทธิ์ได้สูง (highly purified) และ และพั ฒ นายาของตนตามระเบี ย บข้ อ ก�ำหนดของรั ฐ
ตรวจสอบลักษณะได้เป็นอย่างดี (well–characterized) เช่นเดียวกับที่บังคับใช้กับยา ชีววัตถุต้นแบบ ซึ่งผู้ผลิต
ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบตั ิ ความส�ำเร็จของการขึน้ ทะเบียน มีหน้าที่วิจัยและพิสูจน์ว่ายาชีววัตถุที่บริษัทของตนผลิต
ต�ำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึงจะขึ้นอยู่กับความสามารถ และพัฒนาขึน้ ก็มคี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล
ในการตรวจสอบลักษณะของยาชีววัตถุและแสดงให้เห็นได้วา่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของรัฐเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการ
ยาชีววัตถุนนั้ มีความคล้ายคลึงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย เปรียบเทียบอ้างอิงกับยาชีววัตถุตน้ แบบ การขึน้ ทะเบียน
และประสิทธิผลกับยาชีววัตถุอา้ งอิงหรือยาชีววัตถุตน้ แบบ ต�ำรับยาชีววัตถุทพี่ ฒั นามาตามแนวทางนีเ้ ป็นการขึน้ ทะเบียน
ดังนัน้ ค�ำว่าความคล้ายคลึง (similarity) ระหว่างยาชีววัตถุ โดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั ตนเองเต็มรูปแบบ หรือ standalone
คล้ายคลึงกับยาชีววัตถุตน้ แบบ จึงหมายถึงการไม่มคี วาม registration กล่ า วได้ ว ่ า ยาชี ว วั ต ถุ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ในคุ ณ สมบั ติ ด ้ า นคุ ณ ภาพ ในประเทศไทยขณะนี้ ทุกรายการทีไ่ ม่ใช่ยาชีววัตถุตน้ แบบ
ความปลอดภัย และประสิทธิผลระหว่างผลิตภัณฑ์ยา เข้าข่ายเป็นยาชีววัตถุประเภทนี้ และไม่ใช่ยาชีววัตถุ
ทั้งสองชนิด นั่นเอง
คล้ า ยคลึ ง ความเข้าใจ ในเรื่องนี้มีค วามส�ำคัญมาก
สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ คือ ยาชีววัตถุชนิดเดียวกัน หากสับสนหรือเข้าใจไม่ถกู ต้องจะกระทบกับความเชือ่ มัน่
ซึง่ พัฒนาโดยผูผ้ ลิตต่างกัน และได้รบั การอนุญาตทะเบียน ของการใช้ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่
ต�ำรับในล�ำดับถัดมา ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึง ผูผ้ ลิตยาชีววัตถุตน้ แบบในปัจจุบนั บุคลากรทางการแพทย์
เสมอไป แท้ทจี่ ริงแล้ว ยาชีววัตถุคล้ายคลึงสะท้อนระบบ บางท่านมีค วามเข้าใจสับสนและ มักเรียกยาชีว วัตถุ
การขึน้ ทะเบียนยาทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารพัฒนายาชีววัตถุ ทีไ่ ม่ใช่ยาชีววัตถุตน้ แบบว่ายาชีววัตถุคล้ายคลึง ซึง่ ไม่ถกู ต้อง
ที่อาศัยการอ้าง (claim) ความคล้ายคลึงของยาชีววัตถุ ตามที่อธิบายมาแล้ว นอกจากนี้ หากผู้ผลิตสามารถ
ของผูผ้ ลิตรายนัน้ ๆ กับยาชีววัตถุตน้ แบบ ระบบนีเ้ พิง่ มีขนึ้ พัฒนายาชีววัตถุชนิดเดียวกันให้มีคุณสมบัติด้านความ
ไม่นาน โดยมีการพัฒนายาชีววัตถุและขึ้นทะเบียนเป็น ปลอดภัยและ/หรือประสิทธิผลดีกว่ายาชีววัตถุต้นแบบ
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงครั้งแรกในสหภาพยุโรป ราว ค.ศ. ได้ ยาชีววัตถุประเภทนีเ้ รียกว่า biobetter ซึง่ ก�ำลังได้รบั
2008 ส�ำหรับประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ำ ความสนใจอย่ า งมากเช่ น กั น แต่ จ ะไม่ ข อน�ำเสนอ
แนวทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการก�ำกับดูแลยาชีววัตถุ รายละเอียดในที่นี้
คล้ า ยคลึ ง ในประเทศ ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ร ะบบ
การขึ้นทะเบียนแบบนี้ แต่คาดว่าจะมีในอนาคต
อันใกล้ ซึง่ จะได้น�ำเสนอในหัวข้อต่อไป จึงสามารถ
ICS
C
C
C
กล่าวได้วา่ ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มยี าชีววัตถุ
C
C
คล้ายคลึงแม้แต่รายการเดียวยาชีววัตถุที่ไม่ใช่
NC
NC
NC
CE
CE NC
NC
ยาชีววัตถุตน้ แบบและขึน้ ทะเบียนในล�ำดับถัดมา
Q
Q
Q
Q
Q
ทุกชนิดในประเทศไทยที่มีในขณะนี้เรียกโดย
Biobetter
Innovator
Interchangeable
Biosimilars
Non-innovator
Biosimilars
Intended Copies
Products
(Standalone)
ทั่วไปว่า non–innovator intended copies
biologic products ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ หมายหตุ
ภาพที่ 1 แสดงชีววัตถุประเภทต่างๆ ตามช่องทางการวิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง เนือ่ งจากผูผ้ ลิตต่างท�ำการวิจยั
CE, Comparability exercise; Q, Quality; NC, non-clinical; C, Clinical; ICS, Interchangeability Studies
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ยาชีววัตถุคล้ายคลึงไม่ใช่ยาสามัญ
นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ควรเข้าใจว่า
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงไม่ใช่ยาสามัญในระบบของยาเคมี
เนื่ อ งจากยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง ต้ อ งผ่ า นกระบวนการ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับยาชีววัตถุตน้ แบบ มาเป็น
ล�ำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง (stepwise approach) เริ่มจาก
ด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านประสิทธิผล
(ผ่านการศึกษาทีม่ ไิ ด้ท�ำในมนุษย์ และการศึกษาในมนุษย์)
ด้วยเหตุนคี้ �ำศัพท์ biogenerics ซึง่ เคยมีใช้มาก่อนในช่วงเริม่ ต้น
พัฒนาการของยาชีววัตถุคล้ายคลึง จึงไม่ได้รบั การยอมรับ
ในแวดวงวิชาการเพราะท�ำให้เข้าใจผิดได้ อีกทัง้ หากพิจารณา
ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างยาสามัญ (ทีเ่ ป็นยาเคมี)
เปรียบเทียบกับยาชีววัตถุคล้ายคลึง พบว่ามีความแตกต่างกัน
ในสาระส�ำคัญหลายประการ ดังตาราง 1 เปรียบเทียบความ
แตกต่าง–ความเหมือนระหว่างยาสามัญ (Generic) ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง (Biosimilar) และยาชีววัตถุ (Biologic) ในมิตสิ �ำคัญ
3 ด้าน คือ การผลิต (Manufacturing) การพัฒนาทางคลินกิ
(Clinical Delopment) และกฎระเบียบทีก่ �ำกับควบคุม
(Regulation)

เวทีวิชาการ

ภาพที่ 1 แสดงความแตกต่างของยาชีววัตถุ
ประเภทต่างๆ ตามช่องทางการวิจัยและพัฒนาตามที่
อธิบายมาข้างต้น ส�ำหรับยาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องท�ำการ
ทดสอบความเปรียบเทียบกันได้กับยาชีววัตถุต้นแบบ
(comparability exercise: CE) ในมิติด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อแสดงว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญในมิตดิ งั กล่าวซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลลัพธ์ทางคลินกิ เมือ่ น�ำไปใช้ในผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นข้อก�ำหนด
ทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นสหภาพยุโรป แต่ในสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
ยังได้ก�ำหนดให้ยาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องเปลีย่ นแทนกันได้
กับยาชีววัตถุตน้ แบบ (interchangeable) ด้วย จึงจ�ำเป็น
ต้องท�ำการศึกษาการเปลีย่ นแทนกันได้ระหว่างยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงกับยาชีววัตถุต้นแบบ (interchangeability
study: ICS) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ส�ำนักงานอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา ยังไม่มีค�ำแนะน�ำในรายละเอียดของการ
ทดสอบเช่นว่านัน้ แก่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
แต่ประการใด

ตาราง 1 เปรียบเทียบยาสามัญ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง ยาชีววัตถุ
Generic
Manufacturing






Clinical
Development

Regulation










Biosimilar

Mostly smaller chemical
molecules–less sensitive to
production processchanges
Produced by using chemical
synthesis
Reproducibility easy to establish



Limited clinical activities, often
only Phase I studies
Short timeline for approval
Development costs up to 5 m$
Enrolment of around 20–100
subjects



Needs to show bioequivalence
Abbreviated registration
procedures in Europe and US
Automatic substitution allowed













Biologic

Sensitive to production process
changes–expensive and specialized
production facilities handling living
cells (mammalian, yeast, bacteria)
Highly sensitive to manufacturing
changes
Reproducibility difficult to establish



Extensive clinical trial activities,
including Phase I and III studies
Phamacovigilance and periodic
safety updates after launch needed
Development costs around 80–120
m$
Timeline of 6–10 years
Enrolment of around 100–1500
patients/subjects



Regulatory pathway defined for
Europe (EMEA); not yet in US (BLA)
Needs to demonstrate “comparability”;
currently no automatic substitution
intended











Sensitive to production process
changes – expensive and specialized
production facillities handling living
cells (mammalian, yeast, bacteria))
Highly sensitive to manufacturing
changes
Reproducibility difficult to establish
Extensive clinical trial activities,
including Phase I–III studies
Pharmacovigilance and periodic
safety updates after launch needed
Development costs around 350–800
m$
Timeline of 6–15 years
Enrolment of>1.000 patients/
subjects
Highly regulated like all innovator
drugs

ที่มา : Biosimilars–Emergence of a third market dynamic between original products and generics(3)
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าโครงสร้างของยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงไวต่อความเปลีย่ นแปลงของกระบวนการผลิต
ซึง่ มีราคาแพงและใช้สถานทีก่ ารผลิตทีพ่ เิ ศษในการจัดการ
กับเซลล์มชี วี ติ ใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาทางคลินกิ
ตั้งแต่ระยะที่ I ถึง III เช่นเดียวกับยาชีววัตถุต้นแบบ
ใช้เงินลงทุนสูง และอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลทางกฎหมาย
ซึง่ ต้องแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกับยาชีววัตถุตน้ แบบ
ในขณะที่ยาสามัญเป็นยาเคมีที่โครงสร้างแข็งแกร่งไม่ไว
ต่อกระบวนการผลิต ซึง่ ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี
ต้องท�ำการศึกษาชีวสมมูล ใช้เงินลงทุนไม่สงู และใช้ระยะเวลา
การอนุมัติต�ำรับยาสั้น และมีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน
ในทางเวชปฏิบตั สิ ามารถเปลีย่ นแทนกันได้กบั ยาต้นแบบ
โดยอัตโนมัติ
ดังนั้น แนวความคิดเรื่องการศึกษาชีวสมมูล
ทีเ่ คยรูจ้ กั กันอย่างดีในยาสามัญจะไม่น�ำมาใช้กบั ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง แต่จะใช้การทดสอบความเปรียบเทียบกันได้
ระหว่ า งยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ยาชี ว วั ต ถุ ต ้ น แบบ
เพือ่ พิสจู น์วา่ มีความคล้ายคลึงในพารามิเตอร์ดา้ นคุณภาพ
ประสิทธิผล และความปลอดภัย หากมีความคล้ายคลึงกัน
หมายความว่า ความแตกต่างทีอ่ าจมีในพารามิเตอร์ส�ำคัญ
3 ด้านทีก่ ล่าวมา ไม่มนี ยั ส�ำคัญต่อการแสดงผลทางคลินกิ
ในผู้ป่วยทั้งในเชิงประสิทธิผล และ/หรือความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน แนวความคิดเรื่อง
การเปลี่ยนแทนกันได้ (interchangeable) ระหว่าง
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงกับยาชีววัตถุต้นแบบยังไม่มีข้อสรุป
ที่เห็นพ้องกันทั่วไป ในสหภาพยุโรป ให้การเปลี่ยนแทน
กั น ได้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก
ในสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดว่ายาชีววัตถุคล้ายคลึง
ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแทนกั น ได้ จ ะต้ อ งผ่ า นการทดสอบ
เรื่องการเปลี่ยนแทนกันได้ (ดูภาพที่ 1) ในประเทศอื่น
ก็ มี ค วามหลากหลายต่ า งกั น ไป ทั้ ง นี้ คงต้ อ งอาศั ย
การสั่งสมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์
จากการใช้จริงในทางเวชปฏิบัติอีกสักระยะหนึ่ง ก่อนที่
จะมีข้อสรุปที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
12

แนวโน้มของการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง
ในอนาคต
เป็นที่ค าดการณ์ว ่ายาชีว วัตถุค ล้ายคลึงซึ่งมี
จ�ำหน่ายในสหภาพยุโรปมาระยะหนึง่ แล้วจะมีราคาเฉลีย่
ทั่วไปถูกกว่ายาชีววัตถุต้นแบบราว 30% เป็นอย่างน้อย
จึงเป็นทางเลือกเชิงสุขภาพทีส่ �ำคัญเพราะยาชีววัตถุโปรตีน
เพื่อการบ�ำบัดรักษามักจะใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ดังนั้น
ราคายาย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านยา
ของทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว และหน่วยงานรัฐทีต่ อ้ งให้
บริการประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคาดการณ์ทิศทาง
และแนวโน้มของยาชีววัตถุคล้ายคลึงในอนาคต ดังนี้
1. จะมีการวิจัย พัฒนา และอนุมัติยาชีววัตถุ
คล้ า ยคลึ ง จากผู ้ ผ ลิ ต มากขึ้ น ทั้ ง ในประเทศใหญ่ แ ละ
ประเทศเล็ก เนื่องจากยาชีววัตถุต้นแบบหลายรายการ
เริ่มหมดสิทธิบัตรหรือสิทธิพิเศษทางการตลาดมากขึ้น
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยล้วนพัฒนาช่องทาง
หรือกลไก การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง
เพื่อเป็นทางเลือกเชิงสุขภาพของประชาชน
2. แม้ว่ายาชีววัตถุคล้ายคลึงมีศักยภาพในการ
ประหยัดงบประมาณการดูแ ลสุขภาพของประชาชน
ได้มากกว่าในระยะยาวเนือ่ งจากราคาทีล่ ดลงประมาณ 30%
แต่อย่างไรก็ตาม ราคาไม่น่าจะลดลงมากไปกว่านี้อีก
เพราะการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงยังคงใช้เงิน
ลงทุนสูงมาก และการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิต
จะไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับยาสามัญที่มีราคาถูก
3. ผู้ผลิตจะเลือกพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง
ตามประเภทของโปรตีนทีม่ บี ทบาทสูงในสาธารณสุข เช่น
EPO, hGCH, GCSF, insulin และ interferon แต่ในอนาคต
อาจจะเลือกโปรตีนอืน่ เมือ่ จะสิน้ สุดสิทธิพเิ ศษทางการค้า
ทั้งหลาย และเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความช�ำนาญ
เฉพาะด้านของผู้ผลิตแต่ละราย เนื่องจากการพัฒนา
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสูง จึงไม่คาดว่าผูผ้ ลิตรายใดรายหนึง่
สามารถจะพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนได้ทุกประเภท
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การก�ำกับดูแลโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย). ใน
ฐานะหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลั ก ที่ มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย
ในการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด รวมทั้งยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงได้จดั ท�ำร่างแนวทางการก�ำกับดูแลยาชีววัตถุ
คล้ า ยคลึ ง ในประเทศไทย ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการยาและประกาศอย่างเป็นทางการใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเพือ่ ใช้เป็นแนวทางวางแผนวิจยั พัฒนา
และผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซึ่งเป็นแนวทางโดยกว้าง
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
การประกาศใช้ แนวทางเฉพาะในการประเมินยาอีโพอิตนิ
แบบยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซึง่ เป็นแนวทางเฉพาะด้านในการ
พัฒนายาชีววัตถุอโี พอิตนิ ปัจจุบนั แนวทางเฉพาะฯ ดังกล่าว
น�ำมาใช้เป็นทางเลือกในการทบทวนทะเบียนต�ำรับยา
อีโพอิตินที่ต้องการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขึ้นทะเบียน
แบบยาชีววัตถุคล้ายคลึง ท�ำให้เห็นว่าในอนาคตจะต้องมี
การพัฒนาแนวทางเฉพาะด้านส�ำหรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง
ชนิดอืน่ เช่น อีแทนแนอร์เซ็ปท์ โมโนโคลนอล แอนติบอดี
จีซีเอสเอฟ โดยน�ำมาใช้ควบคู่ไปกับแนวความคิดและ
หลักวิทยาศาสตร์ที่ระบุอยู่ใน แนวทางการก�ำกับดูแล
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทย นอกจากนี้ สิง่ ทีส่ �ำคัญ
ไปกว่ า การจั ด ให้มีแนวทางต่างๆ ส�ำหรับ การพัฒนา
ยาชีววัตถุคล้ายคลึงแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาจะได้พฒ
ั นาระบบการให้ค�ำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง ที่เรียกว่า
scientific consultation process เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
ในการวิจัยและพัฒนายาชีว วัตถุค ล้ายคลึงให้เป็นไป
ตามแนวทางหรือค�ำแนะน�ำตามระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อีกทั้งการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องใช้งบประมาณ
สู ง มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ ทั่ ว ไป
กระบวนการให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จของการวิจยั และพัฒนา
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัท
ผู้ผลิตภายในประเทศ และอาจจัดว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัด
ขีดความสามารถด้านวิชาการของหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลยา
อีกด้วย โดยสรุป เป็นทีค่ าดการณ์วา่ ในอนาคตยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงจะมีบทบาทอย่างมากต่อระบบสาธารณสุข
ในฐานะทางเลือกเชิงสุขภาพที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นยา
ทีม่ ปี ระสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ ราคาเหมาะสม
กว่ายาชีววัตถุตน้ แบบ สามารถสร้างความยัง่ ยืนเชิงงบประมาณ
ได้ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และหน่วยงานสาธารณสุข
ของรัฐ แม้วา่ จะยังมีขอ้ จ�ำกัดด้านความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ยาประเภทนี้ก็ตาม แต่สหภาพยุโรปได้มีผลิตภัณฑ์ยา
ประเภทนี้มาสู่ผู้ป่วยตั้งแต่ ค.ศ. 2008 สหรัฐอเมริกา
ก็อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำค�ำแนะน�ำเชิงวิทยาศาสตร์ส�ำหรับ
ภาคอุ ต สาหกรรม ตลอดจนระบบการให้ ค�ำปรึ ก ษา
ทางวิทยาศาสตร์และการประเมินเพือ่ รองรับการขึน้ ทะเบียน
ต�ำรับยาประเภทนี้ ประเทศในเอเชีย เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
อินเดีย ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างก็มงุ่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนายาประเภทนี้ ซึ่งนอกจากจะบ่งบอก
ถึงขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนายาด้านนีแ้ ล้ว ยังบ่งบอกถึงการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ต่อความเปลีย่ นแปลงของทิศทางการดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ย
จากการใช้ยาเคมีมาสู่เทคโนโลยียาชีวภาพ สิ่งเหล่านี้
เป็นเหตุให้ตอ้ งผลักดันภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หลายของไทย
เร่งพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของตน
ให้ทัดเทียม หากต้องการใช้ประโยชน์จากยาประเภทนี้
ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
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4. การพั ฒ นายาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง ยั ง คงมี
ความเสีย่ งสูง แม้วา่ จะมีการแข่งขันไม่มากเท่ากับผลิตภัณฑ์
ยาสามัญ เพราะความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ นอกจากอาศั ย เงิ น ลงทุ น สู ง ความรู ้ แ ละ
เทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ้ อ น ยั ง ขึ้ น กั บ กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ในประเทศต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ ตลาดขนาดใหญ่ในสหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ต่างมีระเบียบต่างกัน
ทีย่ งั ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ การยอมรับจากบุคลากร
ทางการแพทย์อาจต้องใช้เวลาเพื่อท�ำความเข้าใจกับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนีใ้ ห้มากขึน้ ซึง่ ท�ำให้การลงทุนมีความเสีย่ งสูง
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ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าสารระเหย
และแนวทางแก้ไขปัญหา
วิษณุ เชื้อพันธุ์
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้

วยมีการลักลอบน�ำเข้าสารระเหยกลุ่ม
ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite)
ที่ใช้ชื่อเรียกว่า Blue Boy Liquid Incence, Rush
Liquid Incence และมีประกาศขายทางเว็บไซต์ เพื่อน�ำ
ไปสูดดมผ่อนคลายอารมณ์ ให้เคลิบเคลิ้มมีความสุข
(recreational use) และใช้กระตุน้ ความต้องการทางเพศ
(sexual enhancer) ทั้งที่การสูดดมสารดังกล่าวเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ กฎหมายจึงก�ำหนดให้เป็นสารระเหย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม
เรือ่ ง การระบุชอื่ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2554
ประเด็นปัญหา
พระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.
2533 ปรากฏเหตุผลท้ายในการประกาศใช้พระราชก�ำหนด
ฉบับนี้ ว่า “โดยที่ปัจจุบันได้มีการน�ำสารระเหยหรือ
วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู่
ซึง่ ผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือทางอืน่ ไปใช้สดู ดม
หรือวิธีอื่นใด อันก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแก่ผู้สูดดม
โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับยังไม่มกี ฎหมายใช้บงั คับ
แก่สารระเหยโดยเฉพาะ สมควรที่จะด�ำเนินการป้องกัน

การใช้สารระเหยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่เป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้” ดังนั้น สารระเหยจึงเป็นสารที่ปนอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในทางอุตสาหกรรม ความมุง่ หมายในการ
ควบคุ ม ก็ เ พื่ อ ต้ อ งการก�ำกั บ ให้ ใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของผู ้ ผ ลิ ต เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมเท่ า นั้ น ไม่ น�ำไปใช้
ผิดประเภท เสพเพื่อการสูดดมเข้าร่างกาย เมื่อเป็นไป
เช่นนี้ พระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
จึงไม่ได้มีบทบัญญัติมาตราใดก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน
การน�ำเข้ า หรื อ ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ก่อนน�ำเข้า ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติ
ศุลกากร 2469 ก�ำหนดเพียงห้ามน�ำเข้าของต้องจ�ำกัด
หรือของต้องห้าม แต่ไม่ได้มนี ยิ ามค�ำว่า “ของต้องห้าม”
กับ “ของต้องจ�ำกัด” หมายความอย่างไร ท�ำให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรไม่ทราบว่าจะด�ำเนินการอย่างไร
กับการน�ำเข้า Blue Boy Liquid Incence หรือ Rush
Liquid Incence ในฐานความผิดใด ทั้งๆ ที่ทราบดีว่า
ผู้ลักลอบน�ำเข้า เพื่อใช้สูดดมอย่างสารระเหย เช่น กรณี
การส่งไปรษณีย์มาจากต่างประเทศ ปลายทางส่งมอบ
ให้กับเด็กชายในประเทศไทย ในภาชนะบรรจุประมาณ
10 ซีซี เป็นต้น
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ข้อกฎหมายที่ใช้วิเคราะห์
1. พระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2533
มาตรา 3 ในพระราชก�ำหนดนี้
“สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย
“ขาย” หมายความรวมถึงจ�ำหน่าย จ่าย แจก
หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือ
มีไว้เพื่อขายด้วย
“น�ำเข้า” หมายความว่า น�ำหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักร
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(1) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุ
ของสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสารระเหย เมือ่ รัฐมนตรี
เห็นว่าอาจน�ำไปใช้หรือได้น�ำไปใช้เพือ่ บ�ำบัดความต้องการ
ของร่างกายหรือจิตใจ...
มาตรา 13 ผู้น�ำเข้าสารระเหยก่อนน�ำออก
ขาย ต้องจัดให้มภี าพ เครือ่ งหมาย หรือข้อความทีภ่ าชนะ
บรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือน
ให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 สารระเหยที่ ผู ้ ข ายจะขายนั้ น
ต้องมีภาพ เครือ่ งหมายหรือข้อความทีผ่ ผู้ ลิตหรือผูน้ �ำเข้า
ได้จัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา
12 หรือมาตร 13 อยู่ครบถ้วน
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใด ขายสารระเหย
แก่ผทู้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ เว้นแต่เป็นการขาย
โดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใด ขาย จัดหา หรือ
ให้สารระเหยแก่ผซู้ งึ่ ตนรูห้ รือควรรูว้ า่ เป็นผูต้ ดิ สารระเหย
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้สารระเหยบ�ำบัด
ความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม
หรือวิธีอื่นใด
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักน�ำ ยุยง
ส่งเสริม หรือใช้อบุ ายหลอกลวงให้บคุ คลอืน่ ใช้สารระเหย
บ�ำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธี
สูด ดม หรือวิธีอื่นใด
16

มาตรา 22 ผู ้ ผ ลิ ต ผู ้ น�ำเข้ า หรื อ ผู ้ ข าย
สารระเหยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 13 หรือ
มาตรา 14 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 23/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 24 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 24/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึง่ เป็นการกระท�ำ
ต่ อ ผู ้ ซึ่ ง มี อ ายุ ต�่ ำ กว่ า สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ ต้ อ งระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสารระเหย
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
ข้อ 2 ให้สารเคมีดังต่อไปนี้ รวมทั้งสารเคมี
ที่ เรี ย กชื่ อ เป็ น อย่ า งอื่ น แต่ มี สู ต รโครงสร้ า งทางเคมี
อย่างเดียวกันเป็นสารระเหย…
(4) โวลาไทล์อลั คิลไนไตรท์ (Volatile alkyl
nitrite) ได้แก่
4.1 เอมิ ล ไนไตรท์ (Amyl nitrite)
ซึง่ มีชอื่ ทางเคมีวา่ 3–methylbutyl nitrite มีสตู รทางเคมี
เป็น (CH3)2CH CH2CH2ONO [CAS Number 110–46–3]
4.2 ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl
nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า cyclohexyl nitrite มีสูตร
ทางเคมีเป็น C6H11ONO [CAS Number 5156–40–1]
4.3 เอทิล ไนไตรท์ (Ethyl nitrite)
ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า ethyl nitrite มีสูตรทางเคมีเป็น
CH3CH2ONO [CAS Number 109–95–5]
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การเสียค่าภาษีศลุ กากร หรือในการหลีกเลีย่ ง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจ�ำกัดใดๆ อันเกี่ยวแก่
การน�ำของเข้า ส่งของออก ขนของขึน้ เก็บของในคลังสินค้า
และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียส�ำหรับ
ของนัน้ ๆ ก็ดี หรือหลีกเลีย่ งข้อห้าม หรือข้อจ�ำกัดอันเกีย่ วแก่
ของนัน้ ก็ดี ส�ำหรับความผิดครัง้ หนึง่ ๆ ให้ปรับเป็นเงินสีเ่ ท่า
ราคาของซึง่ ได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ�ำคุกไม่เกิน
สิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2519
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และ
สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
“กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด” หมายความว่า
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้ว ยการ
ป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด” หมายความว่า
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
5. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
มาตรา 5 ในกรณี ที่ จ�ำเป็ น หรื อ สมควร
เพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สาธารณประโยชน์
การสาธารณสุข ความมัน่ คงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ประโยชน์อนื่ ใด
ของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมอี �ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้
(1) ก�ำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าทีต่ อ้ งห้าม
ในการส่งออกหรือในการน�ำเข้า
(2) ก�ำหนดสิ น ค้ า ใดให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ต ้ อ ง
ขออนุญาตในการส่งออกหรือในการน�ำเข้า
(3) ก�ำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน
จ�ำนวน ปริมาตร ขนาด นำ�้ หนัก ราคา ชือ่ ทีใ่ ช้ในทางการค้า
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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4.4 ไอโซบิ ว ทิ ล ไนไตรท์ (Isobutyl
nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า 2–methylpropyl nitrite
มีสูตรทางเคมีเป็น (CH3)2CHCH2ONO [CAS Number
542–56–3]
4.5 ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl
nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า Propan–2–yl nitrite มีสูตร
ทางเคมีเป็น (CH3)2CHONO [CAS Number 541–42–4]
4.6 นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n–Butyl
nitrite) ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า butyl nitrite มีสูตรทางเคมี
เป็น CH3CH2CH2CH2ONO [CAS Number 544–16–1]
ข้ อ 3 ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อ ต่ อ ไปนี้ หรื อ
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ มีสารเคมีตามข้อ 2 ชนิดใดชนิดหนึง่
หรือหลายชนิดผสมอยู่เป็นสารระเหย ได้แก่
(1) ทินเนอร์ (Thinners)
(2) แลกเกอร์ (Lacquers)
(3) กาวอิ น ทรี ย ์ สั ง เคราะห์ (Synthetic
organic adhesives) ทีม่ ยี างนิโอปรีน (Neoprene based)
หรือสารกลุม่ ไวนิล (Vinyl resin based) เป็นตัวประสาน
(4) กาวอินทรียธ์ รรมชาติ (Natural organic
adhesives) ทีม่ ยี างสนหรือชันสน (Resin) ยางธรรมชาติ
(Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส
(Cellulose compounds) เป็นตัวประสาน
(5) ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก
(Blowing balloon).....”
3. พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช 2469
มาตรา 27 ผู้ใดน�ำหรือพาของที่ยังมิได้เสีย
ค่าภาษี หรือของต้องจ�ำกัด หรือของต้องห้าม หรือทีย่ งั มิได้
ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยก็ดี
หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านีอ้ อกไปนอกพระราชอาณาจักร
ก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ในการน�ำของเช่นว่านี้
เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือ
ให้ยา้ ยถอนไปซึง่ ของดังกล่าวนัน้ จากเรือก�ำปัน่ ท่าเทียบเรือ
โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดย
ไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือ
ซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผอู้ นื่ ท�ำการเช่นว่านัน้
ก็ดี หรือเกีย่ วข้องด้วยประการใดๆ ในการขนหรือย้ายถอน
หรือกระท�ำอย่างใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้อง
ด้วยประการใดๆ ในการหลีกเลีย่ ง หรือพยายามหลีกเลีย่ ง
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ตรา เครือ่ งหมายการค้า ถิน่ ก�ำเนิด ส�ำหรับสินค้าทีส่ ง่ ออก
หรือน�ำเข้า ตลอดจนก�ำหนดประเทศทีส่ ง่ ไปหรือประเทศ
ที่ส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว
(4) ก�ำหนดประเภทและชนิ ด ของสิ น ค้ า
ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษในการส่ ง ออกหรื อ
ในการน�ำเข้า
(5) ก�ำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน�ำเข้า
เป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า หนังสือ
รับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอืน่ ใดตามความ
ตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ
(6) ก�ำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์
ในการจั ด ระเบี ย บในการส่ ง ออกหรื อ การน�ำเข้ า
ตามพระราชบัญญัตินี้
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก ประกาศ
ตามมาตรานี้ ให้น�ำความในวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
6. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่ง
ออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสาร
กาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2545 วันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ให้สารกาเฟอีน (Caffeine) ชื่อทาง
เคมี 3, 7–Dihydro–1, 3, 7–trimethy1–1H–purine–2,
6–dione; 1, 3, 7–trimethylxanthine; 1, 3, 7–
trimethy 1–2, 6–di–oxopurine; caffeine; thein;
guaranine; methyltheobromine; สูตรทางเคมี
C8H10N4O2 และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตรา
อากรขาเข้าประเภทที่ 2939.30 และ 3003.40 ยกเว้น
อนุพันธ์สารกาเฟอีน และยาส�ำเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีน
ผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตน�ำเข้าและขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เป็นสินค้าทีต่ อ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
และน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
7. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ.
2545 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ให้สารกาเฟอีน (Caffeine) ชือ่ ทางเคมี 3,
7–Dihydro–1, 3, 7–trimethy1–1H–purine–2,
6–dione; 1, 3, 7–trimethylxanthine; 1, 3, 7–
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trimethy 1–2, 6–di–oxopurine; caffeine; thein;
guaranine; methyltheobromine; สูตรทางเคมี
C8H10N4O2 และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตรา
อากรขาเข้าประเภทที่ 2939.30 และ 3003.40 ยกเว้น
อนุพันธ์สารกาเฟอีน และยาส�ำเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีน
ผสมอยู่ซึ่งมีใบอนุญาตน�ำเข้าและขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เป็นสินค้าทีต่ อ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
และน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมหนังสือแจ้งข้อมูล
การขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือหนังสือรับรอง
การน�ำหรือสั่งสารกาเฟอีนเข้ามาในราชอาณาจักรจาก
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขหรือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี และบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
หรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice)
หรื อ เอกสารทางการค้ า อื่ น ใดที่ แ สดงถึ ง รายละเอี ย ด
การซื้อขายสินค้าดังกล่าว
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
รักษาการตามระเบียบนี้…
บทวิเคราะห์
จากข้อกฎหมายที่ผู้เขียนยกมาข้างต้น น�ำมา
ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ แสดงว่าการน�ำเข้า Blue Boy Liquid
Incence หรือ Rush Liquid Incence ซึง่ เป็นสารระเหย
กลุม่ ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ขนาดบรรจุ
ขวดละ 10 ซีซี มีเจตนาน�ำมาใช้เพื่อให้บุค คลสูดดม
เข้าร่างกาย ถือเป็นการน�ำเข้ายาเสพติดตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 และจัดเป็นของต้องห้ามน�ำเข้าตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช 2469 รวมตลอดจน
การวินจิ ฉัยฐานความผิดกรณีสง่ สารระเหยทางไปรษณีย์
มาจากต่างประเทศ ปลายทางส่งมอบให้กับเด็กชาย
ในประเทศไทย โดยอาศัยหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาใช้อธิบายเหตุผล ดังนี้คือ
1. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด
หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาร
ระเหย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 อะไร
จัดเป็นสารระเหยหรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ
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2533 ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ผใู้ ดเสพ (สูดดม) สารระเหยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
ดังนั้น Blue Boy Liquid Incence และ
Rush Liquid Incence ฉลากระบุวา่ ภายในบรรจุสารเคมี
ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (isopropyl nitrite) จึงจัดเป็น
สารระเหยตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท
ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น
สารระเหย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
4. เมื่ อ มี ผู ้ ข ายทางไปรษณี ย ์ ป ระเทศต้ น อยู ่
ต่างประเทศขายให้กับเด็กชายในประเทศไทย ย่อมมี
ความผิดฐานขายสารระเหยแก่ผทู้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ ฝ่าฝืนมาตรา 15 มีโทษตาม มาตรา 23 ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ อนึ่ง ต้องถือว่า Blue Boy Liquid
Incence และ Rush Liquid Incence ที่ส ่งเข้ามา
ในประเทศเป็นวัตถุที่ใช้ในการกระท�ำผิด เป็นของกลาง
ในคดี ต้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ริบ
5. เด็ ก ชายผู ้ รั บ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ไม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพใดที่จ�ำเป็นต้องใช้สารระเหยทั้งสองชนิด
จ�ำนวนมาก ประกอบกับการโฆษณาในต่างประเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองใช้ในการสูดดมเข้าร่างกาย
จึงเป็นการขัดเจตนารมณ์และผิดกฎหมายตามมาตรา 17
แห่งพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
เป็นสารเคมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ต้องการน�ำไป
ใช้ สู ด ดมเข้ า ร่ า งกาย การมี จ�ำนวนมากถื อ ว่ า เจตนา
ครอบครองไว้เพื่อขายในการสูดดมเข้าร่างกายมนุษย์
ในประเทศไทย ผู้ใดก็ตามที่มาติดต่อขอรับสารระเหย
จากเจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร อาจตัง้ ข้อสงสัยได้วา่ เป็นผูส้ ง่ เสริม
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลอื่ น น�ำสารระเหยไปใช้ สู ด ดมเข้ า
ร่างกายมนุษย์ มีความผิดตามมาตรา 18 มีโทษตาม
มาตรา 24/1 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หากบุคคลนั้น
อายุต�ำกว่า 18 ปีบริบรู ณ์ ต้องระวางโทษเพิม่ ตามมาตรา
24/1 วรรค 2 เป็นจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
6. อนึง่ แม้วา่ พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช
2469 มาตรา 27 ห้ามผู้ใดน�ำเข้าของต้องห้าม และ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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(1) สารเคมีตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 2
ของประกาศฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชนิด รวมทั้ง สารเคมี
ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (isopropyl nitrite) อยู่ในประกาศ
ข้อ 2 ข้อย่อย 4.4 จัดเป็นสารระเหย และ
(2) ผลิตภัณฑ์ตามทีม่ ชี อื่ ในข้อ 3 ซึง่ มีอยูเ่ พียง
5 ชนิดคือ ทินเนอร์ แลกเกอร์ กาวอินทรีย์สังเคราะห์
กาวอินทรียธ์ รรมชาติ และลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่ง
พลาสติก ก็จัดเป็นสารระเหย
กล่าวคือ หากผลิตภัณฑ์ใดไม่ระบุสรรพคุณ
วิธกี ารใช้วา่ ผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือทางอืน่
อย่างไร หรือมีเพียงระบุชอื่ สารเคมีทปี่ ระกอบภาชนะบรรจุ
แต่พบว่าชือ่ สารเคมีภายในภาชนะบรรจุมชี อื่ ตรงตามรายชือ่
สารเคมีตัวใดตัวหนึ่งในจ�ำนวน 18 ชนิดตามประกาศฯ
ข้อ 2 แล้ว วัตถุนั้นจัดเป็นสารระเหยทั้งสิ้น
2. ผู ้ เขี ย นเห็ น ว่ า กรณี จ ะเข้ า เงื่ อ นไขว่ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ตามที่มีชื่อในข้อ 3 ของประกาศฯ หรือไม่
อย่างน้อยทีส่ ดุ บนฉลากผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตต้องระบุเจตนาว่า
ผลิตเพื่อใช้ท�ำอะไรก่อน และต้องใช้ได้จริงตามสรรพคุณ
คุณประโยชน์ที่ระบุด้วย มิใช่ระบุไว้เพื่อลวงอ�ำพราง
การใช้สูดดมอย่างสารระเหย จึงจะพิจารณาต่อไปว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งใน 5 ชนิดตาม ข้อ 3
หรือไม่ หากไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งในห้ารายชื่อ ก็ไม่จัด
เป็นสารระเหย ดังนั้น ถ้าฉลากไม่ระบุไว้ หรือบนฉลาก
ระบุว่าภายในเป็นสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งในจ�ำนวน
จ�ำนวน 18 ชนิดตามประกาศฯ ข้อ 2 แล้ว จัด เป็น
สารระเหยตามประกาศฯ ข้อ 2 ทันที โดยไม่ตอ้ งพิจารณา
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในห้าชนิดตาม ข้อ 3
หรือไม่
3. จากการตรวจสอบข้อมูลการโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑ์ Blue Boy Liquid Incence และ Rush
Liquid Incence ทางเว็บไซต์ภาษาไทยและต่างประเทศ
ผลการตรวจสอบ พบว่าระบุวิธีใช้ ในทางสูดดมทางจมูก
เพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นทางเพศ นอกจากนี้ยังพบว่า
มีความพยายามแอบแฝงอ้างว่าใช้เป็นน�้ำยาล้างเล็บ
น�้ำยาล้างหัวเทป เพื่อปกปิดการใช้ที่แท้จริงคือ ต้องการ
ให้ ค นซื้ อ ไปสู ด ดมเข้ า ร่ า งกายเพื่ อ กระตุ ้ น ทางเพศ
ซึง่ เป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมายขัดต่อเจตนารมณ์ตามหมายเหตุ
แนบท้ายพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.

19
23/5/2557 16:10:08

เวทีวิชาการ

ของต้องจ�ำกัด ก็ตาม แต่ไม่มีค�ำนิยามความหมายของ
ค�ำว่า “ของต้องห้าม” กับ“ของต้องจ�ำกัด” ไว้อย่างชัดเจน
แต่ ข ้ อ มู ล ค�ำแนะบนเว็ บ ไซต์ ข องกรมศุ ล กากรระบุ
ประเภทหนึ่งของของต้องห้ามคือ “ยาเสพติด” ค�ำว่า
“ยาเสพติด” จึงควรต้องตรงกับนิยามค�ำว่า “ยาเสพติด”
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2519 กล่าวคือต้องรวมทั้งสารระเหยด้วย มิใช่
ใช้นยิ ามตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ซึ่งมีความหมายแคบกว่ามาใช้พิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการลั ก ลอบน�ำเข้ า สารระเหย
Blue Boy Liquid Incence และ Rush Liquid
Incence โดยเร่งด่วน ไม่วา่ จะเป็นการน�ำเข้าเพือ่ ส่งมอบ
สารระเหยให้เด็กหรือผูใ้ หญ่กต็ าม ให้กระท�ำไม่ได้โดยง่าย
เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่
แต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าปรับ
บทกฎหมายเฉพาะกฎหมายในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตน ไม่ได้พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย
ในความรับผิดชอบหน่วยงานอืน่ มาใช้วเิ คราะห์เนือ่ งจาก
ไม่มคี วามเชีย่ วชาญ ไม่มนั่ ใจ ว่าสิง่ ทีน่ �ำเข้าเป็นของต้องห้าม
น�ำเข้าหรือไม่ ห้ามมิใช่ของต้องห้ามน�ำเข้าผู้น�ำเข้าอาจ
ฟ้องร้องให้ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเป็นส่วนตัว
ดังนั้น จึงควรเติมเต็มบทบัญญัติของพระราชก�ำหนด
ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ให้สมบูรณ์ ด้วยวิธี
การบูรณาการกฎหมายของภาครัฐน�ำกฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการน�ำเข้าส่งออกสินค้าคือพระราชบัญญัติการ
ส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า
พ.ศ. 2522 ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
ประกาศก�ำหนดให้ สารระเหยกลุ่มไอโซโพรพิลไนไตรท์
(Isopropyl nitrite) เป็นของต้องจ�ำกัดต้องขออนุญาต
การน�ำเข้ า หรื อ ส่ ง ออกกั บ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับกรณีเพือ่ ใช้
ทางการแพทย์ หรื อ จากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำหรับการใช้ทางอุตสาหกรรม

แล้วแต่กรณี เช่นเดียวกับ สารกาเฟอีน (Caffeine)
ต่อไป
สรุป

ผลิตภัณฑ์ Blue Boy Liquid Incence หรือ
Rush Liquid Incence จัดเป็นสารระเหย การน�ำเข้า
โดยมีเจตนาให้บคุ คลเสพ สูดดมเข้าร่างกายถือเป็นความผิด
ตามพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 และพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
ควรน�ำพระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการน�ำเข้า
มาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522 มาใช้ออกประกาศ
ก�ำหนดให้สารเหล่านี้เป็นของต้องจ�ำกัดต้องขออนุญาต
การน�ำเข้าหรือส่งออกกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมไม่ให้
น�ำไปใช้เสพเข้าร่างกายมนุษย์อย่างสารระเหย
เอกสารอ้างอิง

1. พระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง ออกไปนอกและการน�ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและ
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine)
พ.ศ. 2545 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
6. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึง่ สารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2545 วันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2545
7. http://internet1.customs.go.th/ext/Prohibit/Prohibit.jsp
8. http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162
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โลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นิรัตน์ เตียสุวรรณ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หมุนไปกับ

เรื่องของตัวเลขในเครื่องส�ำอางทากันแดด

เ

มื่อก่อนจะซื้อครีมทากันแดด เขาก็บอก
ให้ดูค่า SPF (ย่อมาจาก Sun Protection
Factor) เขาบอกค่า SPF ยิ่งมากยิ่งดี ท�ำให้ทนแสง UV
ได้ ม ากขึ้ น เราก็ เ ลยเห็ น ครี ม ทากั น แดดที่ มี ค ่ า SPF
มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เขียนยังเคยเห็นครีมทากันแดดที่มีค่า
SPF เกินร้อยก็มี ทาแล้วหน้าขาววอกเลย ความเชื่อที่ว่า
SPF ยิ่งมากยิ่งดี เป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงหรือ
ถ้ า เราได้ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารก�ำหนดค่ า SPF
ของเครือ่ งส�ำอาง เราก็คงจะพิจารณาได้วา่ ควรจะซือ้ ครีม
ทากันแดด SPF สักเท่าไร เขาจะใช้โคมไฟที่ปล่อยทั้งรังสี
UVA และ UVB ฉายบนผิ ว หนั ง ที่ ท าครี ม กั น แดด
(2 มิลลิกรัมต่อพื้นที่ผิว 1 ตารางเซนติเมตร) แล้วดูว่ามัน
เริม่ แดงตอนไหน (Minimal Erythema Dose) เปรียบเทียบ
กับผิวที่ไม่ได้ทาครีม เอาค่าแสงที่ใช้กับผิวหนังที่ทาครีม
หารด้วยค่าแสงที่ใช้กับผิวที่ไม่ได้ทาครีมก็จะเป็นค่า SPF
เช่น ผิวทีท่ าครีมต้องใช้แสง 500 จูล (Joule) ถึงจะเริม่ แดง
แต่ผวิ เปล่าๆ ใช้แสงแค่ 10 จูล ก็แดงแล้ว ค่า SPF ส�ำหรับ
ครีมนัน้ จะเท่ากับ 500/10 = 50 ผิวเราปกติถา้ อยูก่ ลางแดด
เปรี้ยงๆ แค่ 15 นาทีก็แดงแล้ว แต่ถ้าทาครีมกันแดด
ที่มีค่า SPF 15 (ในปริมาณ 2 มิลลิกรัมต่อพื้นที่ผิว 1
ตารางเซนติเมตร) ผิวหนังก็จะทนแดดได้นานขึ้นเป็น

15 x 15 = 225 นาที หรือ 3 ชั่วโมง 45 นาที ถ้าคิดว่า
วันหนึ่งๆ ต้องรับ UV 5–6 ชั่วโมง SPF 30 ก็น่าจะ
เหลือเฟือแล้ว
การทีม่ เี ครือ่ งส�ำอางทีม่ สี ารกันแดดแสดงค่า SPF
เยอะๆ นัน้ องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
เขาก็กลัวจะท�ำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเหมือนกัน ก็เลย
ออกกฎว่าเครือ่ งส�ำอางทีม่ คี า่ SPF มากกว่า 50 ให้แสดง
ว่ า 50+ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ของประเทศไทย (อย.) ก็มปี ระกาศคณะกรรมการเครือ่ ง
ส�ำอาง ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน
2556 ให้แสดงค่าระดับ SPF ที่เกินกว่า 50 เป็นค่า 50+
จะแสดงค่าระดับประสิทธิภาพว่า “สูงมาก” ก็ได้ แต่ถ้า
SPF ไม่ ถึ ง 6 ไม่ ใ ห้ แ สดงเลย
และไม่ให้มีข้อความใดๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับค่าความ
สามารถใน
การป้องกัน
แสงแดดด้วย
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บนฉลากเครื่องส�ำอางที่มีสารกันแดด นอกจาก
ค่า SPF แล้ว เรายังเจอค�ำว่า PA+ ค่านีเ้ ป็นค่าตามมาตรฐาน
ของ The Japan Cosmetic Industry Association
(JCIA) เพื่ อแสดงความสามารถในการป้องกัน UVA
ซึ่งเป็นรังสีที่ท�ำให้ผิวหนังเราแก่ ยิ่งเครื่องหมาย + มาก
ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น ก็ ยิ่ ง ดี ค่ า ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ
PA++++ เครื่องส�ำอางบางยี่ห้อ ก็ใช้มาตรฐานของ Boots
Star Rating ซึ่งเป็นระบบที่เริ่มจากประเทศออสเตรเลีย
แสดงเป็นรูปดาว ดาวเดียวก็ป้องกัน UVA ได้น้อยที่สุด
ถ้ า 5 ดาว ก็ ป ้ อ งกั น UVA ได้ ม ากที่ สุ ด แต่จะดูว่า
ป้องกัน UVA ได้มากน้อย ยังต้องดูควบคู่กับค่า SPF
ด้วย จ�ำนวนดาวที่เท่ากัน แต่ถ้าค่า SPF สูงกว่าการ
ป้องกัน UVA ก็จะดีกว่า ระบบดาวนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่
ค่อยจะยอมรับ คงมีแต่บริษทั ทีเ่ อาไปใช้เพือ่ ท�ำการตลาด

อี ก ค�ำที่ เราจะเจอบนฉลากเครื่ อ งส�ำอางที่ มี
สารกันแดด คือ “Water resistance” ถ้าแปลเป็นไทย
ก็ “กันนำ�้ ” ใครคิดว่าทาครีมทีม่ คี �ำนีบ้ นฉลาก แล้วลงเล่น
ตั ว ยาที่ กั น แดดจะคงอยู ่ ต ลอดไม่ ห ายไปกั บ สายน�้ ำ
ก็คิดผิดนะครับ ถ้าฉลากแสดงว่า “Water resistance”
เล่นน�ำ้ ไป 40 นาที ก็เรียบร้อยแล้วครับ ต้องขึน้ มาทาครีมใหม่
ถ้าจะให้ติดทนนานมากขึ้น ต้องหาครีมที่มีค�ำว่า “Very
water resistance” หรือ ค�ำว่า “Waterproof” อันนี้
จะอยู่ในน�้ำได้นานกว่าคือ 80 นาทีเลย ในแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งส�ำอางให้ระบุคา่ ความสามารถ
ในการกันนำ�้ โดยให้ระบุระยะเวลากันน�ำ้ ไว้ในวงเล็บด้วย
เช่น Water resistance (40) หรือ Very water resistance
(80) แต่จะไม่แสดงค่าเวลาในวงเล็บก็ไม่ว่าอะไร
22

ขึ้น 1 ค�่ำ ถึง 9 ค�่ำ เดือน 9
ตามปฏิทินจีน (ของไทยก็เป็น เดือน 11) เป็น
เทศกาล กินเจ คนทีถ่ อื เคร่งครัด เย็นแรม 15 ค�ำ่ ก็เริม่ ซะ
1 มือ้ เขาเรียกว่าเป็นการล้างท้องถึง ตอนเช้าก็จะได้ลา้ งไส้
ด้วย ทีนี้ก็ปลอดเนื้อสัตว์ตลอดปากยันล�ำไส้
ค�ำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกาย
มหายานมีความหมายเดียวกับค�ำว่า “อุโบสถ” ก็คือการ
รักษาศีล 8 แต่ว่าคนจีนที่เขานับถือนิกายมหายานเขา
ไม่กนิ เนือ้ สัตว์ตอนทีถ่ อื ศีล 8 ก็เลยกลายเป็นการ “ถือศีล
กินเจ” ซึ่งถ้าถืออุโบสถศีลจริงๆ หลังเที่ยงไปแล้วก็ต้อง
งดอาหาร (วิ ก าลโภชนา) แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ถื อ ศี ล กิ น เจเรา
เล่น 3 มื้อเลย เพียงแต่ ไม่กินเนื้อสัตว์ เรื่องศีลไม่รู้เคร่ง
แค่ไหน แต่เรื่องกินนี่ บางคนต้องมีภาชนะส�ำหรับปรุง
หรือใส่อาหารเจเลย ไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาหม้อ กระทะ
มาขัดล้างขนานใหญ่ เรียกว่าเรื่องกินนี่เคร่งสุดๆ เหตุผล
ที่กินเจก็แตกต่างกันไป แต่สรุปแล้วน่าจะอยู่ใน 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรกกินเพื่อสุขภาพ พืชผักมีแร่ธาตุ วิตามิน
ใยอาหาร ท�ำให้ทอ้ งไส้เป็นปกติ ถ้าช่วง 9 วัน รูส้ กึ สุขภาพ
ดีขึ้น อาจเปลี่ยนพฤติกรรม มากินผักมากขึ้น กลุ่มที่สอง
กินเพราะเมตตาสงสารสัตว์ ไม่อยากให้เลือดเนือ้ ของสัตว์
มาเป็นเลือดเนื้อของตน กลุ่มนี้น่าจะกินเจตลอดชีวิต
กลุม่ ทีส่ าม กินเพราะไม่อยากก่อเวรสร้างกรรม คนกลุม่ นี้
คงไม่ฆ่าสัตว์เพื่อท�ำอาหารเองแน่ แต่การกินเนื้อสัตว์
ก็เหมือนกับการสั่งฆ่าเหมือนกัน ไม่พ้นเป็นการสร้างเวร
ปีหนึ่ง งดกินเนื้อสัตว์สัก 9 วัน ก็ ยังดี
อาหารเจเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น นม ไข่ น�้ำผึ้ง
น�้ำปลา เจลาติน คอลลาเจนและไม่ปรุงด้วยผักฉุนทั้ง 5
ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นหอม
หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง หลักเกียว (กระเทียมโทนของจีน
บ้านเรา ไม่คอ่ ยมีปลูก) กุยช่าย และใบยาสูบ เขาว่าผักเหล่านี้
ท�ำอันตรายต่ออวัยวะในร่างกาย กระเทียมให้โทษต่อหัวใจ
หอมให้โทษต่อไต หลักเกียวให้โทษต่อม้าม กุยช่ายให้โทษ
ต่อตับ และใบยาสูบให้โทษต่อปอด อย่างอื่นไม่ทราบ
จริงเท็จอย่างไร แต่อย่างสุดท้ายนี่ถ้าใช้วิธีสูบก็ใช่เลย
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อาหารเลี้ยงเซลล์แล้วเอาไปเข้าอุปกรณ์ควบคุมสภาพ
แวดล้อม (Bioreactor) ทัง้ อุณหภูมแิ ละการเคลือ่ นไหวที่
จะกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งกล้ า มเนื้ อ เหมื อ นเวลาเรา
เข้าฟิตเนส เซลล์จะมีการแบ่งตัวได้เป็นกล้ามเนื้อที่มีทั้ง
เส้นใยเล็ก เส้นใยใหญ่ คอลลาเจน อีลาสติน เรียกว่าเป็น
เนือ้ ชัดๆ เอาไปปรุงอาหารได้เลย วิธนี คี้ นทีไ่ ม่กนิ เนือ้ สัตว์
เพราะสงสารอาจจะพอรับได้ แต่คงต้องรอไปก่อนนะครับ
เพราะยังไม่ได้มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรม แค่เอามาเล่า
ให้ฟงั ว่าเขาท�ำได้แล้ว ต่อไป คงมีเนือ้ ประเภทอืน่ ๆ ตามมา
ด้วยกระแสรักสุขภาพที่เพิ่มขึ้น คนหันมากิน
มังสวิรัติมากขึ้น แต่ด้วยเสียงบ่นจากผู้ที่ยังติดในรสชาติ
ท�ำให้มกี ารปรับปรุงให้อาหารเจ อาหารมังสวิรตั มิ รี สชาติ
สีสนั ออกมาใกล้เคียงกับอาหารทีท่ �ำจากเนือ้ สัตว์ แทนที่
จะได้กนิ อาหารธรรมชาติ

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะสงสาร ไม่อยากเห็น
สัตว์ถูกฆ่าตายอย่างทรมาน แม้เขาจะพัฒนาวิธีการฆ่า
ให้ทรมานน้อยลง ด้วยการท�ำให้สัตว์หมดสติก่อนฆ่า
ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ (Slaughter house
หรือ Abattoir) จะเห็นว่าเขามีอุปกรณ์รูปร่างเหมือนปืน
เรียกว่า Captive bolt pistol เพื่อท�ำให้สัตว์หมดสติ
ปืนที่ใช้นี้จะมีทั้งแบบเจาะ (Penetration) และแบบทุบ
แบบเจาะตัวกระสุนจะเป็นโลหะปลายแหลม ใช้แรงลม
อัดเพือ่ ยิงเข้าทีท่ า้ ยทอยของสัตว์ เข้าทีส่ มองส่วน Cerebrum
และบางส่วนของ Cerebellum แบบนี้สัตว์จะหมดสติ
และไม่ฟน้ื แน่นอนเพราะสมองโดนท�ำลาย แต่มคี วามเสีย่ ง
หากสัตว์นนั้ มีเชือ้ วัวบ้า (BSE) เชือ้ จะแพร่เข้าสูก่ ระแสเลือด
ได้ ส่วนแบบทุบตัวกระสุนหัวจะทู่ๆ เหมือนดอกเห็ด
ยิงเข้าไปที่หน้าผากของสัตว์ สัตว์จะหมดสติเหมือน
โดนดุน้ ไม้ทบุ หัว แบบนีไ้ ม่มคี วามเสีย่ งเรือ่ งเชือ้ แต่ดแู ล้ว
ก็โหดเหมือนกัน ใครที่ไปดูงานโรงฆ่าสัตว์ มีคนแนะว่า
ให้เอามือไขว้หลังไว้ เวลาเราตายพญายมถามจะได้บอกได้วา่
ไม่รู้ไม่เห็น (พญายมจะหลอกได้ง่ายอย่างนั้นเชียวเหรอ)
ถึงจะบอกว่าสัตว์ไม่ทรมาน แต่เวลากินก็ให้นึกถึงตอน
มันถูกฆ่าอยู่ เขาเลยมีการพัฒนาสร้างเนื้อสัตว์ขึ้นมาโดย
ไม่ตอ้ งฆ่าสัตว์ หรือทรมานสัตว์ดว้ ยการเพาะเนือ้ เยือ่ สัตว์
ขึ้นมา เอาไปท�ำแฮมเบอร์เกอร์ได้อร่อย เรียกเนื้อที่สร้าง
ขึ้นมาว่า Cultured Meat
วิธที �ำเนือ้ เพาะ (ผูเ้ ขียนเรียกเอง) ก็ตอ้ งเอาสเต็ม
เซลล์ทจี่ ะพัฒนาต่อไปเป็นกล้ามเนือ้ (Myoblast) เอามา
วางบนวัสดุที่จะให้เซลล์เกาะ เรียกว่า Scaffold (ที่แปล
ว่านั่งร้านนั่นแหละ) วัสดุนี้ต้องเป็นวัสดุที่กินได้และ
สามารถ สลายได้
เพราะมันต้องติดไป
กับเนือ้ ทีเ่ พาะตลอด
ยกเว้นเราจะเฉือน
ส่วนนั้นทิ้ง จากนั้น
ก็ เ อาไปวางไว้ บ น

เลยได้กนิ สารเคมีทเี่ อามา
ผสม เพือ่ แต่งสี กลิน่ รส
ไปด้วย ต่างประเทศเอง
ก็ มี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ นั ก มั ง สวิ รั ติ ม ากมาย
ขายได้ก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ อยากจะกินพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์
พาสต้า ไส้กรอก และอื่นๆ เขามีให้เลือกเยอะแยะ ฉลาก
ก็ให้ขอ้ มูลว่าอาหารนัน้ ท�ำจากอะไร เช่น ข้าวโพด ถัว่ เหลือง
ข้าวสาลี ผักต่างๆ หรือ Gluten เพราะอาหารบางอย่าง
ก็มีคนแพ้ หากไม่แสดงไว้ก็มีสิทธิโดนปรับหัวโต ตลาด
บ้านเรายังมีพื้นที่ให้อาหารประเภทนี้อีกเยอะ เพียงแต่
อุตสาหกรรมผลิตอาหารไทยจะมองเห็นหรือไม่ ผู้เขียน
คิดว่านักมังสวิรตั ติ า่ งประเทศก็คงอยากกินอาหารไทยบ้าง
เพราะชือ่ เสียงของอาหารไทยก็ตดิ อันดับต้นๆ ถ้ามีการผลิต
ออกมาผู้เขียนคนหนึ่งจะเป็นลูกค้าแน่นอน
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การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค
The study of information system development for
post–marketing control of health product in regional areas

รายงานการวิจัย

สุภัทรา บุญเสริม
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน และศึกษารูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบ
การก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาดในส่วนภูมภิ าคทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2556 ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ช�ำนาญงาน
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ�ำนวน 30 คน และ
การสนทนากลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ�ำนวน 60 คน ผลการศึกษาพบว่าระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน ใช้การประสานงานด้วยเอกสารราชการมากกว่าระบบสารสนเทศ
มีขั้นตอนการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดที่ซับซ้อน และระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบัน
ยังไม่เชื่อมโยงกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบของระบบสารสนเทศที่ต้องการจึงควรรองรับ
ความต้องการ 6 ด้าน ได้แก่ การรับเรือ่ งร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาด การตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและประเมินผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต การรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา และ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้เสนอแนะให้ท�ำการศึกษาน�ำร่อง
โดยการจ�ำลองระบบสารสนเทศเพือ่ ทดลองใช้งานในบางจังหวัด และประเมินข้อจ�ำกัดของระบบ เพือ่ ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบสารสนเทศ
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This qualitative research was sim to study the characters of current post–marketing
control system in regional areas and the user requirement of information system in supporting
the post–marketing control system in regional areas. Data was collected between April–August
2013 by interviewing of 30 Food and Drug Administration specialists and focus group discussing
among 60 health product control officers from Food and Drug Administration and Provincial
Health Office. The result showed that the current post–marketing control system was
complicated and also communicated by using the official documents rather than the
information system. Moreover, the current information system was not covered and connected
among central and regional areas. The required information system was to support 6 characters.
Those were the post–marketing product complaint, inspection of Good Manufacturing Practice
(GMP), examination and evaluation of product quality and analytical result, supporting data
linkage through web service, supporting the mobile application, and keeping effective system
security. This study suggested that the pilot study of post–marketing control information
system should be started in some appropriated areas to evaluate the limitation of developed
system for further improvement of this information system according to user requirements.

รายงานการวิจัย

Abstract

Keywords: Health product, Information system, post–marketing control

บทน�ำ

ส�ำ

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) มีพันธกิจในการก�ำกับ ดูแล
ส่งเสริมให้มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
ได้มาตรฐานแก่ประชาชน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและ
สมประโยชน์ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ต ามหลั ก การสุ ข ภาพ
เชิงป้องกัน และพัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และ
บุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การด�ำเนินงานตามพันธกิจทีม่ คี วามซับซ้อนภายใต้
จ�ำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จ�ำกัด ท�ำให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต้องน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนพันธกิจให้
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน�ำมาใช้ในองค์กรของ อย.
ในระยะทีผ่ า่ นมายังขาดการ บูรณาการทรัพยากร ข้อมูล
และองค์ความรู้ของทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
ทรัพยากรในระดับองค์กร ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทั้งการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการก�ำหนด
กลยุทธ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น
การก�ำกั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพหลั ง ออกสู ่ ต ลาด
ให้ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการสุขภาพทัว่ ประเทศ ต้องเชือ่ มโยง
ทรัพยากร ข้อมูล และองค์ความรู้ระหว่างส่วนกลางและ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ�ำนวน 30 คน
และการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จ�ำนวน 40 คน และ
เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 20 จังหวัด
จ�ำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีประเด็นที่ศึกษา
2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 รู ป แบบของระบบการก�ำกั บ ดู แ ล
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพหลั ง ออกสู ่ ต ลาดในส่ ว นภู มิ ภ าค
ในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 รู ป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
เพือ่ สนับสนุนการก�ำกบั ดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสู่ ตลาด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบของระบบการก�ำกับดูแล ในส่วนภูมภิ าคทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาดในส่วนภูมภิ าคในปัจจุบนั
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของระบบสารสนเทศ ผลการศึกษา
เพื่อสนับสนุนระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนที่ 1 ระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลัง
ออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน
หลัง ออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับความ
1.1 ระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต้องการของผู้ใช้งาน
หลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาค
ระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษานี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาระบบสาร หลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคของ อย. ในปัจจุบัน
สารสนเทศเพือ่ การก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพภายหลัง ประกอบด้วย การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการ
ออกสู ่ ต ลาด (Post–marketing) ในส่ ว นภู มิ ภ าค และคุ ณ ภาพความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การสืบสวนและประมวลหลักฐาน เพื่อการด�ำเนินการ
ยา อาหาร เครือ่ งส�ำอาง และวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือน ตามกฎหมาย และการด�ำเนินการ เรื่องร้องเรียน
การประสานงานก�ำกับดูแลและเฝ้าระวัง
ที่มีการผลิตและจ�ำหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในส่วนภูมภิ าค ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาดในส่วนภูมภิ าคระหว่าง
รวมถึงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอืน่ ๆ ทีม่ กี ารกระจาย หน่วยงานด�ำเนินการโดยส่งหนังสือราชการไปยังส�ำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ไปยังส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ก�ำกั บ ดู แ ลและเฝ้ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ เ ป็ น
ปัญหาผ่านช่องทาง การประสานข้อมูล 4 ช่องทาง ได้แก่
วิธีการศึกษา
1) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quali–
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท�ำการสุม่
tative study) โดยการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
เมษายน–สิงหาคม 2556 จากการสัมภาษณ์ผชู้ �ำนาญงาน เป้าหมายสินค้าอาหาร ยา เครือ่ งส�ำอาง และวัตถุอนั ตราย

รายงานการวิจัย

ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกันและสามารถสื่อสารข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบจะช่วยให้การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด�ำเนินไปมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงควรด�ำเนินการศึกษาแนวทางพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
หลังออกสู่ตลาด โดยการศึกษาความต้องการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานก�ำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาดได้อย่างเหมาะสม
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ที่พบปัญหา และส�ำเนาหนังสือแจ้งมายังกอง คบ. เมื่อ
กอง คบ. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจะมอบฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์
หลังออกสู่ตลาด กอง คบ. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
เพียงพอของข้อมูลแล้วจึงท�ำหนังสือราชการแจ้งไปยัง สสจ.
เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบ เมือ่ ได้รบั หนังสือจะด�ำเนินการ
เข้าไปตรวจสอบยัง สถานทีท่ ผี่ รู้ อ้ งเรียนแจ้ง แล้วด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย และบันทึกต่างๆ ดังนี้ บันทึก
การตรวจสถานที่ บันทึกค�ำให้การของผู้ประกอบการ
บันทึกการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บันทึกการยึด บันทึก
การอายัด บันทึกหลักฐานอืน่ ๆ หรือส�ำเนาต่างๆ ทีจ่ �ำเป็น
ต่อการพิจารณาแล้วท�ำการสรุปผลการตรวจสถานทีแ่ ละ
ส่งกลับมายังกอง คบ. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลแล้วแจ้งไป
ยังศูนย์เฝ้าระวังและ รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อไป
4) ASEAN Post–marketing Alert System
กองแผนงานและวิชาการ อย. แจ้ง
รายการสินค้าที่มีปัญหา ที่มีการแจ้งเตือนการเฝ้าระวัง
จากกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่กอง คบ. เพื่อส่งหนังสือ
ราชการแจ้งไปยัง สสจ. ทุกจังหวัดและแจ้งไปยังส�ำนัก
ด้ า นอาหารและยาเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ในกรณี ที่ พ บสิ น ค้ า
มีการน�ำเข้ามาแล้ว สสจ. จะแจ้งไปยังบริษัทที่น�ำเข้า
ให้ท�ำการเรียกคืนสินค้าทันที
1.2 ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการก�ำกับ
ดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
ในส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน
ปัจจุบัน อย. มีการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการสนับสนุนการก�ำกับดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพหลังออกสู่ตลาด ประกอบด้วย
1) ระบบฐานข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Monitoring and Awareness of
Consumered Products System ; MACP) ได้รับ
การพัฒนาขึน้ เพือ่ รองรับการจัดเก็บข้อมูล แสดงผลความ
คืบหน้าในกระบวนการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
โดยสามารถออกรายงานสรุปผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้แก่ผู้ใช้งาน เชื่อมโยงไปยังกองผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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ที่ใช้ในบ้านเรือนที่ผลิตโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือวิสาหกิจชุมชน แล้วแจ้ง
ให้กองส่งเสริมงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) ทราบ จากนั้น
จะด�ำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพชุมชนส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจวิเคราะห์ เมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ
วิเคราะห์เสร็จแล้วจะ ส่งผลกลับไปยัง สสจ. เพื่อท�ำการ
เปรียบเทียบผลกับมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ผ่านมาตรฐานจะแจ้งไปยังผู้ผลิต
เพื่อเรียกเก็บสินค้าและด�ำเนินการตามกฎหมายของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ จากนัน้ จะแจ้งผลการด�ำเนินงานให้กอง คบ.
เก็บรวบรวมไว้
2) ส�ำนักด่านอาหารและยา อย.
ส�ำนักด่านอาหารและยาท�ำการสุม่ ตรวจ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้ามาในประเทศและสินค้า
ที่ตีกลับมาจากต่างประเทศ โดยจะท�ำการส่งสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ญ
ั หาไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ
วิเคราะห์ เมือ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์
แล้วจะส่งผลกลับไปยังหน่วยงานต้นทาง เมื่อได้รับผล
จะท�ำการเปรียบเทียบผลกับมาตรฐานความปลอดภัย
ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปวิธีการ
ด�ำเนินการ แล้วจึงส่งต่อมายังกอง คบ. เพื่อประสานแจ้ง
ไปยังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไปเมื่อมีตรวจสอบ
ว่ามีการกระท�ำผิดจะท�ำการแจ้งไปยังผูป้ ระกอบการทราบ
เพือ่ ด�ำเนินการเรียกคืนสินค้า และแจ้งกลุม่ กฏหมายอาหาร
และยาเพือ่ ด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือด�ำเนินคดีแล้ว
แจ้งผลการด�ำเนินคดีกลับมายังกอง คบ. เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
3) ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคแล้วจะ
ท�ำหนังสือแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทให้ตรวจสอบสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
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กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานะ
การท�ำงานของเรือ่ งทีเ่ ฝ้าระวังทีเ่ ป็นปัจจุบนั ช่วยให้ตดิ ตาม
เรื่องได้เร็ว และลดเวลาในการสื่อสาร รับส่งเอกสาร
2) ระบบส�ำนั ก งานอั ต โนมั ติ (Office
automation; OA) เป็นระบบโปรแกรมเว็บส�ำหรับ
การด�ำเนินการกับเรือ่ งร้องเรียน จากสายด่วน 1556 และ
การร้องเรียนโดยตรง โดยมีระบบทีเ่ ชือ่ มโยงกับกองผลิตภัณฑ์
ให้สามารถเข้ามาท�ำงานและแจ้งผลการท�ำงานได้ ระบบ
ส�ำนักงานอัตโนมัติได้รับการพัฒนามานาน ค�ำสั่งและ
หน้าจอการ ใช้งานไม่คล่องตัว การสืบค้นข้อมูลท�ำได้ยาก
3) ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเป็ น ระบบ
ที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พัฒนาขึน้ ใช้ภายในหน่วยงานส�ำหรับบันทึกเลขทีร่ บั ร้องเรียน
และผลด�ำเนินการ มีความสะดวกในการใช้งานเนื่องจาก
พัฒนาจากโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีป่ รับเปลีย่ น แก้ไข ด�ำเนินการ
ได้ง่าย และพัฒนาโดยผู้ใช้ที่รู้ความต้องการดี
1.3 ปัญหาของระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพหลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ช�ำนาญงานและ
การสนทนากลุม่ สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ของระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาด
ในส่วนภูมิภาคในปัจจุบันได้ ดังนี้
1) ฐานข้อมูล MACP/OA ไม่ได้เชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กอ่ นออกสูต่ ลาด (e-logistics)
จึงไม่สามารถดึงข้อมูลสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์/
โฆษณา มาเทียบเคียงและตรวจสอบความถูกต้อง ขาด
ระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Verification system)
และต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม
2) การด�ำเนินการแต่ละขัน้ ตอนใช้ระบบ
ส่งต่อเอกสารด้วยบุคคลหรือไปรษณีย์ ต้องใช้เวลา และ
อาจจะหลุด/ข้ามได้ หรือใช้เวลาเกินก�ำหนดของกฎหมาย
ขาดระบบจั ด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และระบบ
สนับสนุนการไหลเวียนเอกสาร (Workflow)
3) ระบบสารสนเทศทีม่ อี ยู่ (ระบบ MACP/
OA/โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน) ไม่เชื่อมโยงการท�ำงาน
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ในการก�ำกับดูแล จัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเตือน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ หลังออกสูต่ ลาดระหว่าง อย. กับ สสจ.
ในภาพรวมของประเทศ ท�ำให้การด�ำเนินงานก�ำกับดูแล
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความล่าช้า ไม่สามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์ด�ำเนินงานปัจจุบันได้ รายการ
ร้องเรียนบางรายการอาจจะซำ�้ กับรายการเฝ้าระวังท�ำให้
ท�ำงานซ�้ำซ้อน และไม่สามารถดูภาพรวมของปัญหาได้
4) ขาดระบบเตือน (Warning system)
รายการร้องเรียนทีจ่ ะหมดอายุ หรือมีระบบช่วยเรียงล�ำดับ
ตามวันที่ และล�ำดับความส�ำคัญ
5) ขาดการเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลเพือ่ การ
ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดที่มีอยู่ ณ
หน่วยงานต่างๆ ของ อย. สสจ. และหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์จากกรมการพัฒนาชุมชน ข้อมูล
วิสาหกิจชุมชนจากกรมส่งเสริมการเกษตร
6) ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
จัดการการเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต
ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ขาดการจัดเก็บข้อมูลพิกดั ทางภูมศิ าสตร์
และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการการก�ำกับ
ดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) ขาดอุปกรณ์สนับสนุนทีช่ ว่ ยให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์พกพา (Mobile)
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 รูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลังออกสูต่ ลาด
ในส่วนภูมภิ าค ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน
จากสภาพปัญหาที่พบในการวิเคราะห์ระบบ
การก�ำกั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพหลั ง ออกสู ่ ต ลาด
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2.1.5 เชือ่ มโยงข้อมูลหน่วยงานภายในของ
อย. เช่น ข้อมูลจากศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน อย. ข้อมูล
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์น�ำเข้า–ส่งออกจากส�ำนักด่าน
อาหารและยา ข้อมูล ASEAN Post–marketing alert
system, Health product Vigilance Center จาก
กองแผนงานและวิชาการ และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ
เช่ น กลุ ่ ม กฎหมายอาหารและยา ส�ำนั ก /กอง/กลุ ่ ม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
2.1.6 เชือ่ มโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก
อย. โดยวิธีการบันทึกข้อมูลเข้าหน้าจอของระบบหรือ
ผ่านทาง Web service เช่น ข้อมูลหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
จากกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลรายงานผลวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค ข้อมูลคดีและ
เรือ่ งร้องเรียน กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ข้อมูลคดีและ
เรือ่ งร้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(สคบ.) ข้อมูลคดีและเรือ่ งร้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
2.1.7 ต้องน�ำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่มีอยู่ใน อย. ได้แก่ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e–Logistic) ระบบฐานข้อมูล
หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจ ชุมชน และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
2.1.8 ระบบต้องรองรับการตรวจประเมิน
สถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต (GMP)
ประกอบด้วย รองรับการบริหารจัดการแผนการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตในส่วนภูมิภาครองรับการจัดเก็บรายงาน
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตในส่วนภูมิภาค รองรับ
การออกหนังสือรับรอง/เกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน
วิธีการที่ดีในการผลิตในส่วนภูมิภาค
2.1.9 ระบบรองรับการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ รองรับการ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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ในส่วนภูมภิ าคในปัจจุบนั น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดความต้องการ
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการก�ำกับ
ดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
ในส่วนภูมภิ าค (Health Product Alert System: HPAS)
โดยมี ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรือ่ งร้องเรียนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและ
หน่วยงานก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของ อย. ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีรูปแบบของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการดังนี้
2.1 ระบบงานหลัก
ต้องตอบสนองต่อภารกิจก�ำกับดูแลและ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเรือ่ งร้องเรียน โดยสามารถ
ท�ำงานร่ ว มกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ที่มีอยู่เดิมของ อย. โดยมีขอบเขต การท�ำงานของระบบ
ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 รูปแบบ ได้แก่
1) รูปแบบการน�ำเข้าข้อมูลที่เป็น
Text Format โดยก�ำหนดรูปแบบการน�ำเข้าเป็นแบบ
CSV (Comma–separated values) โดยก�ำหนดให้ส่ง
วันละหนึ่งครั้ง โดยส่งผ่านทางโปรโตคอล FTP
2) รูปแบบการน�ำเข้าข้อมูลที่เป็น
Web Service ซึ่งรูปแบบนี้จะสามารถน�ำข้อมูลเข้าได้
ตลอดเวลา
2.1.2 ระบบต้องรองรับการกรอกข้อมูล
ผ่าน Website รูปแบบหน้าจอต้องง่ายต่อผู้ใช้งาน (user
friendly) และเป็นแบบ Single window และมีการ
เข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย
2.1.3 มีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมประยุกต์
ของระบบการตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและ
สถานประกอบการและการจัดการเรื่องร้องเรียนให้แก่
กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายของ
อย. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
2.1.4 เชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ ป็นเอกสารราชการ
บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ฯลฯ จากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ อย.
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บริหารจัดการแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค รองรับการจัดเก็บรายงานผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
2.1.10 ระบบสามารถจั ด การข้ อ มู ล
ประวัตกิ ารด�ำเนินการก�ำกับดูแลสถานประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ประวัติการร้องเรียน ประวัติ
การตรวจสอบ สอบสวน สืบสวน หรือด�ำเนินคดี ประวัติ
การตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ประวัตกิ ารตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต
(GMP)
2.1.11 ระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลพิกดั
ทางภูมิศาสตร์ เช่น สถานที่ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เช่น สถานที่ผลิต สถานที่จ�ำหน่าย สถานที่เก็บ
สถานที่น�ำเข้า สถานที่ครอบครอง ฯลฯ และข้อมูลพิกัด
จุดทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์ หรือปัญหาเกีย่ วกับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.1.12 ระบบรองรั บ การจั ด การเรื่ อ ง
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและสถานประกอบการในส่วน
ภูมิภาค ประกอบด้วย บันทึกการน�ำเข้าข้อมูลเรื่องร้อง
เรียนในส่วน ภูมิภาคเข้าสู่ระบบกลั่นกรองและจัดล�ำดับ
ความรุนแรง ความเร่งด่วนของเรือ่ งร้องเรียน ส่วนภูมภิ าค
ส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนที่คัดกรองแล้วให้แก่ สสจ. สสจ.
มอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาด�ำเนินการ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ ง ร้องเรียนและรายงานผลเข้าสู่
ระบบ สสจ. ตรวจสอบและรับรองการรายงานผลปฏิบตั ิ
การ คบ. เขต และกอง คบ. รับรองผลปฏิบัติการ จัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท�ำสรุปรายงาน
2.1.13 ระบบรองรับการแสดงผลข้อมูล
และสถิติผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
หรือ ผิดกฎหมาย เช่น ตกมาตรฐาน ปนเปื้อน ปลอมปน
มีสารห้ามใช้ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ไม่ได้จดแจ้ง ไม่ได้รับแจ้ง ถูกเพิกถอนทะเบียน ไม่มี
ใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต ไม่ได้ขออนุญาต
โฆษณา มีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง การแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
30

2.1.14 ระบบรองรับจัดเก็บข้อมูล Multi–
media เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ
2.2 ระบบงานเสริม
มีรปู แบบการท�ำงานทีเ่ คลือ่ นย้ายได้ (Mobile
Application) เพื่อการรองรับการปฏิบัติงานข้างต้น
ผ่านทางอุปกรณ์มือถือแบบเป็นปัจจุบัน (Real–time)
สามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบออนไลน์
(On–line) ได้ หากสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามแรง
ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต้องสามารถบันทึก
ข้อมูลแบบออฟไลน์ (Off–line) เพื่อด�ำเนินการน�ำเข้า
ข้อมูล (Synchronize) ในภายหลังได้
2.3 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
มีรปู แบบในการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
2.3.1 ระบบต้องก�ำหนดสิทธิของการเข้าถึง
ข้อมูลบนระบบงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร
อย่างชัดเจน
2.3.2 ระบบจะต้องมีการเก็บประวัติ (Log)
การท�ำงานของผูใ้ ช้งานแต่ละคนเพือ่ ให้งา่ ยในการตรวจสอบ
ภายหลัง
2.3.3 จะต้ อ งมี ก ารส�ำรองข้ อ มู ล และ
ซอฟต์แวร์ที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ
2.3.4 มี ร ะบบ firewall เพื่ อ ป้ อ งกั น
การโจมตีหรือบุกรุกจากบุคคลไม่พึงประสงค์
2.3.5 มีการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการ
รับส่งข้อมูล เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง
2.3.6 มีการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Security system) ของระบบรวมทั้งระบบ
ปฏิบัติการ (Operation System) ให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่ำเสมอ
สรุปผลการศึกษา
ระบบสารสนเทศทีร่ องรับการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพหลังออกสู่ตลาดในปัจจุบัน มีลักษณะแยกส่วน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก่อให้เกิดข้อจ�ำกัด
หลายประการในการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี
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ข้อเสนอแนะ
การน�ำแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออก
สู่ตลาดในส่วนภูมิภาคไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
ควรมีการจ�ำลองระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และท�ำ
การศึกษาน�ำร่องในบางจังหวัด โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั เพือ่ ทดสอบการใช้งานจริงและตรวจสอบข้อจ�ำกัด
ของระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
บรรณานุกรม
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ประสิทธิภาพ ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จึงต้องรองรับ
การท�ำงาน 6 ด้าน ได้แก่
1) การรับเรือ่ งร้องเรียนจากผลิตภัณฑ์หลังออกสู่
ตลาด (Post–marketing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สนับสนุนในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ หรือ
ลักลอบน�ำเข้ามาขาย และแจ้งเตือนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
ที่มีปัญหาได้กระจายไปยังท้องตลาดเพื่อคอยเฝ้าระวัง
และเก็บสินค้าที่มีปัญหาออกจากตลาดได้ทันท่วงที
2) การตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต (GMP) เพื่ อ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูกหลักอนามัยและสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค
3) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และ
ประเมินผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
4) ระบบต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ดึ ง ข้ อ มู ล
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน อย. ด้วย Web service
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ ดึงข้อมูลได้ทนั ทีทตี่ อ้ งการจากฐานข้อมูล
ภายนอก
5) ระบบต้องรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา
(Mobile) เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วให้กบั เจ้าหน้าที่
6) ระบบต้องสามารถรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยสามารถก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและบันทึก
ประวัติการใช้งาน ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส�ำคัญ
รวมทั้งมีการบ�ำรุงรักษาระบบ (Maintenance) ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
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การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
The Study of consumer behavior and attitude toward drugstore
in Mueang District, Phang Nga Province

รายงานการวิจัย

พรศักดิ์ มธุรส
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน เปรียบเทียบ
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยศึกษาในกลุม่ คน
วัยท�ำงานอายุ 15–59 ปี จ�ำนวน 400 ราย วิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 31 มีนาคม 2556 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน Student’s t–test One–way ANOVA และ Chi–square ผลการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันมีความถี่เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า
ร้อยละ 70.7 ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการบ่อยทีส่ ดุ คือ 18.01–24.00 น. ร้อยละ 52.7 การใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ร้านเดิมเป็นบางครัง้ ร้อยละ 38.5 ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะซือ้ ยา ร้อยละ 56.89
รองลงมาคือปรึกษาเรือ่ งการใช้ยา ร้อยละ 18.85 วิธกี ารซือ้ ยาจะบอกอาการให้เภสัชกรจ่ายยา ร้อยละ 69.3
ประเภทสินค้าทีซ่ อื้ จากร้านขายยา เป็นยารักษาโรค ร้อยละ 88.3 กลุม่ ยาประเภททีซ่ อื้ จากร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ส่วนใหญ่เป็นประเภทยาแก้ปวดลดไข้ ร้อยละ 77.0 รองลงมาคือ ยารักษาโรคผิวหนัง ร้อยละ 4.8 ยารักษาโรค
เกีย่ วกับทางเดินหายใจ ร้อยละ 4.2 ยารักษาโรคเกีย่ วกับทางเดินอาหาร ร้อยละ 4.0 ตามล�ำดับ ผูบ้ ริโภคกลุม่
ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ภาพรวมในระดับ 5 จากคะแนนเต็ม 5 เมือ่ พิจารณารายประเด็น
พบว่าระดับทัศนคติ อันดับ 1 คือ ทัศนคติดา้ นบุคลากร อันดับ 2 คือ ด้านสถานที่ อันดับ 3 คือ ด้านสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก อันดับ 4 คือ ด้านราคา และอันดับ 5 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.74, 4.57, 4.43, 4.32 และ
4.13 ตามล�ำดับ เปรียบเทียบทัศนคติกบั คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศต่างกันจะมีทศั นคติของผูบ้ ริโภคต่อ
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (t=2.489, p=0.013) การใช้บริการ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันแห่งเดิมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (χ2=9.672, df.=2, p=.008) ประเภทสินค้าทีซ่ อื้ จากร้านขายยาแผนปัจจุบนั มีความสัมพันธ์
กับระดับทัศนคติที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2=11.885, df.=2, p=.003)
ส่วนความถี่ ช่วงเวลา วิธกี ารซือ้ ยาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ค�ำส�ำคัญ: ร้านขายยาแผนปัจจุบนั พฤติกรรม ทัศนคติ ผูบ้ ริโภค
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This research aims to study consumer behavior toward drugstore, comparative study of personnel
characteristic with consumer attitude toward drugstore and relationship study between
consumer behavior and attitude toward drugstore in Mueang District, Phang Nga Province. Data
was collected from 400 working age people between 15 – 59 years old by convenience sampling
from 1 – 31 March 2013 by using questionnaires that the researcher created. Statistics used were
mean, percentage, standard deviation, student’s t–test, One way ANOVA and Chi–square. Result
of the study revealed consumer behavior for drugstore service usage that the most frequency
of service usage per month is once or less than equal to 70.7 percents. Period of the most
service usage is 18.01–24.00 pm equal to 52.7 percents. Percentage of service usage in the same
drugstore for sometimes is equal to 38.5 percents. The service usage of consumers is medicine
perchasing equal to 56.89 percents, medicine usage consulting equal to 18.85 percents respectively.
The most purchasing method is dispensing by the patients inform pharmacist about their
symptoms equal to 69.3 percents.The most purchasing item is medicine equal to 88.3 percents,
most of medicine is analgesic and antipyretic drug equal to 77.0 percent. Next group is medicine
for skin desease equal to 4.8 percents, respiratory medicine for 4.2 percents and gastrointestinal
medicine for 4.0 percents respectively. Attitude of the consumers in the samples are found
that there are five levels of attitude, the first level is personnel ,the second is location, the third
is facilities, the fourth is price, the fifth is products and those level’s mean are 4.74, 4.57,
4.43, 4.32 and 4.13 respectively. By the way, comparing between attitude and personnel
characteristics found that different gender have different attitude toward drugstore with
statistical significance level at 0.05 (t=2.489, p =.013). Relationship between the same drugstore
service usage and attitude toward drugstore of the consumers is that statistical significance
(χ2=9.672,df.=2,p=.008). Also, type of products which purchasing from drugstore is related
to attitude toward pharmacy with statistical significance (χ2 =11.885,df.=2,p =.003). However,
frequency, period, purchasing method are not related to attitude toward drugstore with
statistical significance.

รายงานการวิจัย
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รายงานการวิจัย

บทน�ำ

ธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายยาในปัจจุบันมีลักษณะ
การขยายสาขาและเครือข่ายของร้านขายยาจากต่างประเทศ
(ร้านบูท้ ส์และร้านวัตสัน) เข้ามาเปิดให้บริการในเขตชุมชน
เมือง จึงเป็นเหตุให้รา้ นขายยาแผนปัจจุบนั ทัง้ เก่าและใหม่
จะต้องด�ำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาร้านขายยาให้ดขี นึ้
เพราะการทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในด้านยอดขายท่ามกลาง
กระแสแห่งการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น จ�ำเป็น
จะต้ อ งมี ก ารเลื อ กกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายที่ ชั ด เจนและ
ท�ำการปรับปรุงสภาพร้านขายยาแผนปัจจุบันด้านต่างๆ
เพื่อให้ร้านขายยาของตนสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าร้านอื่นๆ
จังหวัดพังงามีรา้ นขายยาแผนปัจจุบนั ทัง้ สิน้ 53 แห่ง
กระจายอยูใ่ น 8 อ�ำเภอ ในอ�ำเภอเมืองพังงามีรา้ นขายยา
แผนปัจจุบนั จ�ำนวน 13 แห่ง ซึง่ ทัง้ 13 แห่งมีรปู แบบของ
ร้านและลักษณะของการให้บริการแตกต่างกัน กลุ่ม
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นประชาชนในเขตอ�ำเภอเมืองและเป็นกลุม่ บุคคลทีอ่ ยู่
ในวัยท�ำงาน ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้บริโภค ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของร้านขายยา
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เหมาะสม
ต่อไป อีกทั้งเป็นแนวทางส�ำหรับผู้สนใจทั่วไปด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยา
แผนปัจจุบันของผู้บริโภคอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
2. เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านขายยา
แผนปัจจุบันอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ ทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภค
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ศ นคติ
ทีม่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค
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สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั
แตกต่างกันตามทัศนคติ
2. ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั
แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล
นิยามศัพท์เฉพาะ
ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเข้าใจ
ความรู้สึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนัน้ โดยอาจแสดงออก
ในทางที่เห็นด้วย โดยในงานวิจัยนี้หมายถึงทัศนคติของ
คนวัยท�ำงานอายุ 15–59 ปี ทีม่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
บุคคลท�ำการค้นหาซือ้ ใช้ ประเมินผลและใช้จา่ ยในผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยคาดหวังว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของเขาหรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมือ่ ท�ำการประเมินผลการจัดหา
การใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยในงานวิจัยนี้
หมายถึง การตัดสินใจเลือกรับบริการในร้านขายยา
แผนปัจจุบัน
วิธีการศึกษา
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึง่ แบบตัดขวาง (Cross– Sectional Descriptive
Study) โดยศึกษาในกลุม่ วัยท�ำงานอายุ 15–59 ปี ทีอ่ าศัย
อยูใ่ นอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึง่ มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 26,402
ราย ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Taro Yamane
ได้จ�ำนวน 400 คน การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นไปตามสถิติ
(Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก�ำหนด 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2556
วิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
student’s t–test, One way ANOVA และ Chi–square
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18.01 ถึง 24.00 น. ร้อยละ 52.7 และใช้บริการร้านขายยา
แผนปัจจุบนั แห่งเดิมเป็นบางครัง้ ร้อยละ 38.5 ใกล้เคียงกัน
กั บ การใช้ บ ริ ก ารร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น แห่ ง เดิ ม
แบบไม่แน่นอน ร้อยละ 37.7 ลักษณะการใช้บริการร้านขายยา
แผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะซื้อยา ร้อยละ 56.89 รองลงมา
คือปรึกษาเรื่องการใช้ยา ร้อยละ 18.85 วิธีการซื้อยา
ส่วนใหญ่จะบอกอาการให้เภสัชกรจ่ายยา ร้อยละ 69.3
ประเภทสินค้าทีซ่ อื้ ส่วนใหญ่เป็นยารักษาโรค ร้อยละ 88.3
ยารักษาโรคที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นประเภทยาแก้ปวดลดไข้
ร้อยละ 77.0 รองลงมาคือ ยารักษาโรคผิวหนัง ร้อยละ
4.8 ยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ร้อยละ 4.2
ยารักษาโรคเกีย่ วกับทางเดินอาหาร ร้อยละ 4.0 ตามล�ำดับ
3. ทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ร้ า นขายยา
แผนปัจจุบัน
ผลการศึกษาทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
400 คน ที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน 5 ด้าน ได้แก่
สถานที่ ผลิตภัณฑ์ ราคา บุคลากรและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิจัย

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.8 อายุสว่ นใหญ่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 35.8 รองลงมามีอายุอยู่ใน
ช่วง 31–40 ปี ร้อยละ 28.0 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ ระดับต�่ำกว่า
ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 33.0 ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.8 รองลงมา
คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.0 รายได้ต่อเดือน
ส่วนใหญ่ประมาณ 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 44.5
รองลงมามีรายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 26.3
2. พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารร้ า นขายยา
แผนปัจจุบันของผู้บริโภค
ผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.7
ใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันมีความถี่เดือนละครั้ง
หรือน้อยกว่า โดยช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือเวลา

ตารางที่ 1 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในภาพรวมและรายด้าน
หัวข้อรายด้าน

X

S.D.

ระดับทัศนคติ

อันดับ

1. ด้านสถานที่

4.57

0.500

มากที่สุด

2

2. ด้านผลิตภัณฑ์

4.13

0.563

มาก

5

3. ด้านราคา

4.32

0.678

มาก

4

4. ด้านบุคลากร

4.74

0.454

มากที่สุด

1

5. ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ

4.43

0.592

มาก

3

4.57

0.500

มากที่สุด

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในภาพรวมในระดับ
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายด้านผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติจากระดับมากทีส่ ดุ ไปน้อย ดังนี้ อันดับ 1 ด้านบุคลากร
อันดับ 2 ด้านสถานที่ อันดับ 3 ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อันดับ 4 ด้านราคา และอันดับ 5 ด้านผลิตภัณฑ์
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74, 4.57, 4.43, 4.32 และ 4.13 ตามล�ำดับ
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แยกรายละเอียดรายด้าน
(1) ด้านสถานที่
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ต ่ อ
ร้านขายยาในด้านสถานทีอ่ ยูใ่ นระดับเห็นด้วย เรียงล�ำดับ
ตามข้อย่อยจากมากไปน้อย 5 อันดับ ดังนี้ คือ ภายใน
ร้านขายยาต้องมีความสะอาด อยู่ในท�ำเลที่ไปใช้บริการ
ได้ ส ะดวกมี ก ารจั ด เรี ย งสิ น ค้ า เป็ น หมวดหมู ่ ที่ ชั ด เจน
ดูสบายตา การจัดทางเดินเข้าออกภายในร้านมีความสะดวก
และมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยตามล�ำดับ
ดังนี้ คือ 4.50, 4.36, 4.33, 4.24 และ 4.21
(2) ด้านผลิตภัณฑ์
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ต ่ อ
ร้านขายยาในด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับเห็นด้วย เรียงล�ำดับ
ตามข้อย่อยจากมากไปน้อย 5 อันดับ ดังนี้ คือ มีรายการยา
ที่ครอบคลุมโรคทั่วไป ยาที่จ�ำหน่ายมีความหลากหลาย
ของยี่ห้อ มีการจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์ใช้ได้เองที่บ้าน
เช่น ปรอทวัดไข้ เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
มี ก ารจ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มและอาหารเลี้ ย งทารก
และมีการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยตามล�ำดับ ดังนี้
4.18, 4.11, 3.92, 3.66 และ 3.32

(3) ด้านราคา
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ต ่ อ
ร้านขายยาในด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วย เรียงล�ำดับ
ตามข้อย่อยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คือ มีป้าย
แสดงราคาให้เห็นชัดเจนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ขายยาราคา
ตำ�่ กว่าราคาป้ายทีผ่ ผู้ ลิตก�ำหนด ผูบ้ ริโภคสามารถต่อรอง
ราคาได้ โดยมีคา่ เฉลีย่ ตามล�ำดับ ดังนี้ 4.44, 3.93 และ 3.66
(4) ด้านบุคลากร
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ต ่ อ
ร้านขายยาในด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เรียงล�ำดับ
ตามข้อย่อยจากมากไปน้อย 4 อันดับ ดังนี้ เภสัชกรมีความสามารถในการให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา มีเภสัชกรอยูป่ ระจ�ำร้าน
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดท�ำการ มีการรับให้ค�ำปรึกษาเรือ่ งยาและ
ปัญหาสุขภาพโดยไม่คิดค่าบริการ และเภสัชกร แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย มีเอกลักษณ์ที่บอกถึงความเป็นเภสัชกร
โดยมีคา่ เฉลีย่ ตามล�ำดับ ดังนี้ 4.66, 4.62, 4.54 และ 4.51
(5) ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ
ต่อร้านขายยาในด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย โดยเห็นด้วยว่าควรมีอปุ กรณ์อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ ตามที่ร้านขายยาควรจะมีไว้ให้บริการฟรี เช่น
เครื่องชั่ง น�้ำหนัก วัดส่วนสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพังงา จ�ำแนกตามเพศ
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ร้านขายยา
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
1. ด้านสถานที่
2. ด้านผลิตภัณฑ์
3. ด้านราคา
4. ด้านบุคลากร
5. ด้านอืน่ ๆ
รวม

ชาย (n = 161)
X
S.D.
4.49
0.501
4.07
0.565
4.26
0.702
4.71
0.480
4.34
0.615
4.49
0.501

หญิง (n = 239)
X
S.D.
4.63
0.491
4.17
0.559
4.36
0.659
4.76
0.436
4.48
0.571
4.62
0.494

t

p–value

–2.792*
–1.763
–1.55
–1.00
–2.289*
–2.489*

0.005
0.079
0.121
0.318
0.023
0.013

* แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

4. เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา
36
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กลุ่มยารักษาโรค ร้อยละ 54.4 โดยมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (χ2 =11.885, df.=2, p=.003)
สรุปผลการศึกษา
ผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.8 อายุส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ 31–40 ปี ร้อยละ
28.0 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.5
รองลงมา คือระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.0
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ
20.0 รายได้ตอ่ เดือนส่วนใหญ่ประมาณ 10,000 – 20,000
บาท ร้อยละ 44.5 รองลงมาต�ำ่ กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 26.3
ความถี่ในการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เดือนละครั้งหรือ
น้อยกว่า ร้อยละ 70.7 โดยช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุด
คือ เวลา 18.01–24.00 น. ร้อยละ 52.7 และใช้บริการ
ร้านขายยา แผนปัจจุบันแห่งเดิมเป็นบางครั้ง ร้อยละ
38.5 ใกล้เคียงกันกับการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั
แห่งเดิมแบบ ไม่แน่นอน ร้อยละ 37.7 ลักษณะการใช้
บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะซือ้ ยา ร้อยละ
56.89 รองลงมา คือปรึกษาเรือ่ งการใช้ยา ร้อยละ 18.85
วิธีการซื้อยา ส่วนใหญ่จะบอกอาการให้เภสัชกรจ่ายยา
ร้อยละ 69.3 ประเภทสินค้า ทีซ่ อื้ จากร้านขายยา ส่วนใหญ่
เป็นยา รักษาโรค ร้อยละ 88.3 กลุ่มยาประเภทที่ซื้อ
จากร้านขายยาแผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นประเภทยาแก้ปวด
ลดไข้ ร้อยละ 77.0 รองลงมา คือ ยารักษาโรคผิวหนัง
ร้อยละ 4.8 ยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ร้อยละ
4.2 ยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ร้อยละ 4.0
ตามล�ำดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ในภาพรวมในระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในระดับมากทีส่ ดุ
คือด้านสถานที่ และด้านบุคลากร ส่วนในระดับเห็นด้วย
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอื่นๆ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ต่อร้านขายยาในอ�ำเภอเมืองจังหวัดพังงา จ�ำแนกตามเพศ
พบว่ า ในภาพรวมเพศต่ า งกั น ทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภค
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 (t=2.489, p=0.013) เมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่เพศต่างกันทัศนคติของผู้บริโภค
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 คือ ด้านสถานที่ (t=2.792, p =0.005)
และด้านอื่นๆ (t=2.489, p=0.023) ส่วนด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านบุคลากร เพศต่างกันทัศนคติต่อ
ร้านขายยา ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ�ำแนกตามอายุ โดยการ
ทดสอบสมมุตฐิ านด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One–way ANOVA) พบว่าผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส�ำหรับรายด้านผู้บริโภค
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ทัง้ 5 ด้าน
ไม่มีความแตกต่างกัน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั กับระดับทัศนคติทมี่ ตี อ่
ร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค
การใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั แห่งเดิม
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการในบางครั้ง มีทัศนคติ
ต่อร้านขายยาในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.9 รองลงมา
คือ กลุ่มที่ใช้บริการแบบไม่แน่นอน ร้อยละ 53.6 และ
กลุ่มที่ใช้บริการทุกครั้ง ร้อยละ 48.4 เมื่อทดสอบความ
สัมพันธ์พบว่า การใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั แห่งเดิม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ร้ า นขายยา
แผนปัจจุบัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2=9.672,
df.=2, p=.008) และความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของ
สินค้าที่ซ้ือจากร้านขายยาแผนปัจจุบันกับระดับทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั พบว่าประเภท
ของสินค้าที่ซื้อจากร้านขายยาแผนปัจจุบันกลุ่มอุปกรณ์
ทางการแพทย์และอื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ
81.3 รองลงมาคือ กลุ่มอาหารเสริม ร้อยละ 80.6 และ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าพฤติกรรมการใช้
บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ของผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ในขณะที่ความถี่ วิธีการซื้อยา และช่วงเวลาที่ใช้บริการ
ร้านขายยา แผนปัจจุบนั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติ
ทีม่ ตี อ่ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั แต่การใช้บริการร้านขายยา
แผนปั จ จุ บั น แห่ ง เดิ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ทั ศ นคติ
ที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(χ2=9.672, df.=2, p=0.008) ประเภทของสินค้าทีซ่ อื้ จาก
ร้านขายยาแผนปัจจุบนั มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติทมี่ ตี อ่
ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ
(χ2 =11.885, df.=2, p=0.003) ในภาพรวมเพศต่างกัน
จะมี ทั ศ นคติ ต ่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น แตกต่ า ง
อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (t=2.489,
p=0.013) แต่ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อร้านขายยาแผน
ปั จ จุ บั น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน รวมทั้ง มีทัศ นคติ
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั รายด้านทัง้ 5 ด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
เมือ่ ผูบ้ ริโภคเกิดการเจ็บป่วยจะขวนขวายหาวิธกี าร
ดูแลรักษาเพือ่ ให้หายจากอาการป่วย สิง่ ทีค่ ดิ ถึงอันดับแรก
คือ รับประทานยาจึงจะหาย แต่ปจั จุบนั การไปพบแพทย์
บางคนอาจคิดว่าใช้เวลานานไม่สะดวกมีขนั้ ตอนมาก ผูบ้ ริโภค
จึงเลือกใช้วธิ กี ารซือ้ ยารับประทานเองโดยใช้ประสบการณ์
เดิมที่มี ดังนั้น หากร้านขายยาแผนปัจจุบันมีเภสัชกร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านยาอยู่ประจ�ำร้าน คอยดูแล
ให้ค�ำปรึกษาจะเป็นร้านขายยาทีผ่ บู้ ริโภคต้องการในการ
ศึกษานี้จึงพบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อร้านขายยาในด้าน
บุคลากรสูงในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
เป็นด้านสถานที่ อาจเนื่องจากด้วยคุณลักษณะทั่วไป
ของบุคคลจะชอบความสะดวกสบาย การที่ร้านขายยา
มีการจัดสถานทีส่ วยงาม น่าเข้าไปใช้บริการ การจัดเรียงยา
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สะดวกง่ า ยในการหยิ บ ท�ำให้ ทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภค
ต่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น ในเขตอ�ำเภอเมื อ งพั ง งา
อยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก�ำหนด
ของมาตรฐานของร้านยาข้อที่ 1 ทีก่ ล่าวว่า ความมุง่ หมาย
ของมาตรฐานนีเ้ พือ่ ให้มอี งค์ประกอบทางกายภาพทีเ่ หมาะสม
และสนับสนุนให้เกิดการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยมีการจัดแบ่ง
พื้นที่เป็นสัดส่วนที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการให้
บริการ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดระหว่างพื้นที่ที่ต้อง
ปฏิบัติการโดยเภสัชกร และพื้นที่บริการอื่นๆ มีการจัด
หมวดหมู่ของยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเก็บรักษา
ที่เอื้อต่อการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนต้อง
จัดหาอุปกรณ์ และสิง่ สนับสนุนการให้บริการทีด่ แี ก่ประชาชน
เมือ่ เปรียบเทียบทัศนคติกบั คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค พบว่า เพศต่างกันทัศนคติของผู้บริโภค
ต่อ ร้านขายยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (t=2.489, p=0.013) เมือ่ พิจารณา
ร้านขายยาแผนปัจจุบันรายด้านพบว่า เพศที่ต่างกัน
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย
ด้ า นสถานที่ (t=2.792, p=0.005) และด้ า นอื่ น ๆ
(t=2.489, p=0.023) ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้ า นบุ ค ลากร ทั ศ นคติ ของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ร้ า นขายยา
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ตอ่ เดือนของผูบ้ ริโภคทีต่ า่ งกัน ทัศนคติตอ่ ร้านขายยา
แผนปัจจุบนั ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ พบว่าเพศหญิง มีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันสูงกว่าเพศชาย
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเนือ่ งจากเพศหญิง
มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น มี ค วามรอบคอบ และชื่ น ชอบ
ความสวยงามของสถานที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากกว่าเพศชาย ดังนัน้ เพศหญิงจึงมีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติ
ต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั สูงกว่า เพศชายอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รองลงมามีอาชีพค้าขาย การใช้บริการร้านขายยา
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ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ เพือ่ การน�ำ ไปใช้และส�ำหรับ
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
1) ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ด้านสถานที่ เรือ่ งภายในร้านขายยาเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และมีการจัดวางสินค้าที่ผู้ซื้อ

สามารถเลือกซือ้ เองได้ ได้รบั การประเมินทัศนคติในระดับ
ต�่ำสุดเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น ควรด�ำเนินการพัฒนา
สถานที่ ใ นร้ า นขายยาให้ ส ามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแบบ
ร้านสะดวกซื้อ เปิดเครื่องปรับอากาศ มีการจัดวางของ
เป็นระเบียบ มีปา้ ยราคายาให้เลือกหยิบซือ้ ได้เอง เป็นต้น
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายชื่อร้านขายยาให้มีขนาดใหญ่และ
มีสสี นั สะดุดตา เด่นเห็นชัดเจน มีสญั ลักษณ์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์
แสดงให้เห็นและรูว้ า่ คือ ร้านขายยา เด่นเห็นไกล และมีสสี นั
ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น สีของธนาคารแต่ละแห่ง เป็นต้น
2) ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ด้านผลิตภัณฑ์ มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
นำ�้ หอม สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟนั สบู่
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์นมและอาหารเลี้ยงทารก ได้รับการ
ประเมินทัศนคติในระดับต�่ำสุดเป็นอันดับสุดท้ายเรียง
ตามล�ำดับ ดังนั้น ควรด�ำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์ เหล่านี้
เข้าไปในร้านขายยาเพิ่มขึ้น ปรับเพิ่มเป็นร้านสะดวกซื้อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์
3) ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ด้านราคา คือ ผูบ้ ริโภคสามารถต่อรองราคาได้ และขายยา
ราคาต�่ำกว่าราคาป้ายที่ผู้ผลิตก�ำหนด ได้รับการประเมิน
ทัศนคติในระดับต�่ำสุดเป็นอันดับสุดท้ายเรียงตามล�ำดับ
ดังนั้นควรมีการติดป้ายราคายาที่ชัดเจนที่ขวดยา และ
ราคาควรต�่ำกว่าราคาข้างขวดที่ผู้ผลิตก�ำหนดไว้
4) ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ด้านบุคลากร เภสัชกรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีเอกลักษณ์
ที่บอกถึงความเป็นเภสัชกร ได้รับการประเมินทัศนคติ
ในระดับต�่ำสุดเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น เภสัชกรหรือ
เจ้าหน้าที่ขายยาควรมีแบบฟอร์มการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์และควรใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
5) ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ มีอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ตามทีร่ า้ นขายยาควรจะมีไว้ให้บริการ
ฟรี เช่น เครื่องชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ได้รับการประเมิน
ทัศนคติ ในระดับเห็นด้วย ดังนัน้ ควรมีอปุ กรณ์ดา้ นสุขภาพ
เช่น เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก เครือ่ งวัดส่วนสูง วัดรอบเอวไว้บริการ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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รายงานการวิจัย

แผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่จงึ อยูใ่ นช่วงเวลา 18.00–24.00 น.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน ยาที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นยา
แก้ปวด ลดไข้ ยาโรคผิวหนัง เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะมีความรูใ้ นระดับปริญญาตรี สามารถตัดสินใจ
ใช้ยาแก้ปวด ลดไข้ ยารักษาโรคผิวหนัง รักษาโรคง่ายๆ
ให้กบั ตนเองได้ โดยต้องการค�ำแนะน�ำจากเภสัชกรเพิม่ เติม
ยาทีซ่ อื้ ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับโรคทีพ่ บมากในท้องถิน่
เช่น โรคไข้หวัด โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และ
โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
การใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันแห่งเดิม
ของผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ
ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ
(χ2=9.672, df.=2, p=0.008) ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภค
ซื้อจากร้านขายยา แผนปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระดับ
ทัศนคติที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (χ2=11.885, df.=2, p=0.003) โดยสินค้า
ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆ ทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ คือร้อยละ 81.3 รองลงมาได้แก่ กลุม่ อาหารเสริมคือ
ร้อยละ 80.6 เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคา
ค่อนข้างแพง ทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อร้านขายยา
แผนปัจจุบัน จึงมีส่วนในการตัดสินใจ ซื้อสินค้าจากร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันประเภทนี้มากที่สุด รองลงมาคือ
อาหารเสริม เพราะต้องการค�ำแนะน�ำจากเภสัชกรในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย ส่วนความถี่ ช่วงเวลา วิธีการซื้อยา
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริโภค ทีม่ ตี อ่ ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน
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ลูกค้าเพิม่ เติมเป็นสิง่ กระตุน้ ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องพยายาม
สร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเหล่านี้ เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ควรท�ำการศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งเกีย่ วกับอิทธิพล
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การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและ
การแสดงฉลากกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
A study of the behavior, attitudes and perception of Rayong consumer
and the labeled of instant coffee plus nutrients in Rayong

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ทัศนคติ การรับรู้ ของประชาชนต่อการบริโภค
กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร และศึกษาสถานการณ์ของการแสดงฉลากกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัด
ระยอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในจังหวัดระยองที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 400 คน จากการสุ่ม
ตัวอย่าง ตามฐานประชากรแต่ละอ�ำเภอและใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพมีการจัดสนทนากลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารเขตสาธารณสุขที่ 9
จ�ำนวน 80 คน โดยการน�ำข้อมูลการส�ำรวจฉลากกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง เพื่อสนทนา
และแปรผลโดย การวิเคราะห์เนื้อหาการสนทนาเป็นข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่รบั รูก้ ารมีจ�ำหน่ายและรูว้ ตั ถุประสงค์ของการบริโภค เช่น ลดนำ�้ หนัก
ท�ำให้ผวิ ขาว ของกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารจากสือ่ ทีวี มีการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร ด้วยเหตุผล
ต้องการลดน�้ำหนัก (ร้อยละ 54.5) และอยากลอง (ร้อยละ 47.7) มีทัศนคติเห็นด้วยว่าควรมีการควบคุมกาแฟ
ส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารเข้มงวดกว่ากาแฟส�ำเร็จรูปทั่วไป การซื้อกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมาบริโภค
ต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำแนะน�ำ การเติมสารอาหารลงในกาแฟส�ำเร็จรูปท�ำให้รู้สึกดีและการบริโภคสารอาหาร
โดยตรงดีกว่าการดืม่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารแต่ไม่เห็นด้วยว่าการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
เพื่อจะได้รับสารอาหารจากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ดูดี ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อตัดสินใจซื้อ
และกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมีราคาสูงกว่ากาแฟส�ำเร็จรูปทั่วไปเพราะมีสารอาหาร จากการตรวจสอบ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง ฉลากผลิตภัณฑ์กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
53 ตัวอย่าง มีฉลาก ทีไ่ ม่ถกู ต้อง 49 ตัวอย่าง โดยพิจารณา ชือ่ รูปภาพ ฉลากโภชนาการ การแสดงคุณประโยชน์
จากการสนทนากลุม่ และได้ขอ้ เสนอว่ากาแฟทีม่ กี ารเติมสารอาหารควรใช้ประกาศกระทรวงฯ แยกไปจากกาแฟทัว่ ไป
เพราะการเสนอขายมุ่งเน้นสารเสริมอาหารมาก ซึ่งการพิจารณาคุณประโยชน์ของสารอาหาร มีรายละเอียด
ให้พิจารณาต่างจากกาแฟทั่วไปมาก
ค�ำส�ำคัญ: กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร ดุลยภาพของข้อมูล สารอาหารทีม่ สี รรพคุณ พนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ ขตสาธารณสุข ที่ 9
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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Abstract
The purposes of this study were to determine the consuming behavior, attitude, perception
of Rayong consumers and the instant coffee plus nutrients sold in Rayong. The sample group
was 400 people, aged more than 12 years old in Rayong province. The simple random sampling
method was applied for the sample group. The instruments used in the quantitative data
was structured interview questionnaires. The percentage and mean were the parameters used
for statistic analysis. The qualitative data was conducted by surveying the label of instant
coffee plus nutrients in Rayong, which was used to be data input for 80 zone 9 health inspectors
conference by using content analysis method.
The result of the study showed that most of the consumers had perception about the
product and it indication such as whitening, lean and slim body. The main channel for this
perception was television and most of the consumer’s attitude agreed for more strictly
regulated the instant coffee plus nutrients than general instant coffee. Most of the consumers
need the product detail from product’s expert at buying point and most of them disagreed
about gaining the nutrients from drinking the instant coffee plus nutrients, consume this
product for good image and the instant coffee plus nutrients 53 brands in Rayong and used
this data to be tested for public health Zone 9Th inspector training. It was found that 49 labels
were improper in labeling categorized by 4 criteria that composed of name, figured, nutrition
labelling and beneficial claiming. The inspector conference had some comment about the food
regulating system such as differentiate the instant coffee plus nutrients from general instant
coffee by regrouping this product and balancing the information between the commercial
enterprises and the nonprofit organization to meet the equilibrium of information in social media
by strengthening the knowledge base society in consumer network. The internal process of
regulator both Thailand Food and Drug Administration and provincial public health offices have
to improve the law enforcement, technology and human resource development.
Keywords: The instant coffee plus nutrients, The equilibrium of information,
The indication of nutrients, Zone 9 health inspectors.
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นภาวการณ์ปจั จุบนั ความนิยมในผลิตภัณฑ์
กาแฟปรุงส�ำเร็จมีมากขึ้นเพราะผู้บริโภค
ต้องการความสะดวกในการบริโภคเพียงฉีกซองแล้วเทลงถ้วย
เติมนำ�้ ร้อน ก็พร้อมบริโภค เพราะครบองค์ประกอบกาแฟ
ครีม น�้ำตาล จากข้อมูลทางการตลาดพบว่าตลาดกาแฟ
ในปี 2553 มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 28,700 ล้านบาท
ตลาดกาแฟ 3 อิน 1 เป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ มีมลู ค่า
ตลาดประมาณ 12,000 ล้านบาท ตามมาด้วยกาแฟพร้อมดืม่
หรือ RTD (ready to drink) 8,300 ล้านบาท กาแฟผง
ส�ำเร็จรูป 4,500 ล้านบาท และตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพ
1,300 ล้านบาท (แบรนด์เอจไทคุณ, แบรนด์–บรรษัท,
สยามรัฐ กรุงเทพ, 2553) คุณค่าในเรื่องของสุขภาพ
ถูกต่อยอดมาสู่ในเรื่องของความงามจนผู้ประกอบการ
ส่ ว นหนึ่ ง ได้ มี น วั ต กรรมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยการเพิ่ ม
ส่วนประกอบประเภทสารอาหารในเครื่องดื่มดังกล่าว
และมีการส่งเสริมการขายด้วยการระบุในฉลาก หรือ
โฆษณา ผ่านสือ่ ช่องทางต่างๆ ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์พเิ ศษ
ทีไ่ ม่จ�ำกัดอยูก่ บั ความต้องการรสชาติกาแฟ หรือ ฤทธิก์ ระตุน้
ระบบประสาทตามธรรมชาติของกาเฟอีนทีม่ ใี นกาแฟ แต่จะ
เพิม่ ผลทางสุขภาพอืน่ ๆ เช่น ท�ำให้ผวิ ขาว ลดน�ำ้ หนัก เป็นต้น
โดยข้อความแสดงสรรพคุณดังกล่าวอาจไม่ปรากฏโดยตรง
แต่จะมีแสดงออกมาเมือ่ มาตรการในการก�ำกับดูแลมีความ
หละหลวมหรืออยูใ่ นภูมภิ าคทีร่ ะบบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ไม่ครอบคลุมเข้มแข็งพอ ปัญหาดังกล่าวผ่านระยะเวลามา
พอสมควรจนการรั บ รู ้ ข องสาธารณะ มี ก ารยอมรั บ
กั น บางครั้ ง แล้ ว ว่ า กาแฟส�ำเร็ จ รู ป ผสมสารอาหารมี
วัตถุประสงค์ได้จริง ดังทีเ่ จ้าของผลิตภัณฑ์พยายามน�ำเสนอ
ทั้งทางตรงทางอ้อม ทั้งเป็นไปตามกฎหมายและฝ่าฝืน
กฎหมาย ปรากฏการณ์ ถูกตั้งค�ำถามว่า การน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ประกอบการมีความเหมาะสม
ในระดับใด การควบคุม ก�ำกับในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ของภาครัฐเพื่อความปลอดภัย สมประโยชน์ต่อผู้บริโภค
เหมาะสมหรือไม่ และควรจะมี การด�ำเนินการในเรื่องนี้
อย่างไรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูป
ผสมสารอาหาร
2. ศึกษาทัศนคติและการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคกาแฟ
ส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารเพื่อผลด้านสุขภาพ
3. ส�ำรวจการแสดงฉลากกาแฟส�ำเร็จรูปผสม
สารอาหาร
4. ศึกษาการด�ำเนินการควบคุมก�ำกับของรัฐก่อน
และหลั ง ออกสู ่ ต ลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส�ำเร็ จ รู ป
ผสมสารอาหาร
วิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ส�ำรวจในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์–สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
จังหวัดระยอง ทัง้ ชายและหญิง ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 12 ปีขนึ้ ไป
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้กลุม่ ตัวอย่าง 400 คน จากฐานประชากรจังหวัดระยอง
จ�ำนวน 643,649 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ และส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพใช้การบันทึกการสนทนา และสัมภาษณ์ ได้แก่
ข้อมูลทัว่ ไป การรับรูเ้ รือ่ งกาแฟ พฤติกรรมการบริโภคและ
การซือ้ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร ทัศนคติของประชาชน
ต่อการดืม่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารแบบ สัมภาษณ์
ทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ ได้มกี ารน�ำไปให้ หัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อสภาพพืน้ ทีท่ จี่ ะประเมิน และได้น�ำไปทดลองใช้
กับประชาชนในจังหวัดระยอง แล้วจึงน�ำมาท�ำการวิเคราะห์
ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม SPSS หาค่ า ความเที่ ย ง
(Reliability) ได้ค่าความเที่ยง (Alpha) = 0.68
ข้อมูลแนวทางการด�ำเนินงานตรวจสอบและ
เฝ้ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส�ำเร็ จ รู ป ผสมสารอาหาร
หลังออกสูต่ ลาดของกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัช
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สาธารณสุขจังหวัดระยองและบันทึกการจัดสนทนากลุม่
เภสัชกร กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จังหวัดเขต 9 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จากส�ำนักอาหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัวแทนผู้บริโภค
ในจังหวัดระยอง และผูป้ ระกอบการผลิตกาแฟส�ำเร็จรูป
ผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
		
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไป การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภค
และซื้อกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร ใช้การวิเคราะห์
รายข้อด้วยการแจกแจงความถี่ หาจ�ำนวนและร้อยละ
ของแต่ละค�ำตอบ ข้อมูลทัศนคติใช้วิธีประเมินแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ข้อมูลเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ที่บันทึกข้อมูลการตรวจ
ฉลากอาหารและการสนทนากลุ่ม

ผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุ 21–30 ปี (ร้อยละ 44.0) มีสว่ นสูง
151–170 ซม. (ร้อยละ 81.8) ส่วนใหญ่มนี ำ�้ หนักที่ 51–60
กก. (ร้อยละ 33.8) มีดชั นี มวลกายทีร่ ะดับ 20.01–25.00
(ร้อยละ 47.5) สถานะครอบครัวโสด (ร้อยละ 46.0)
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 49.0) มีอาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน (ร้อยละ 53.3) และมีรายได้ตอ่ เดือน
อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท (ร้อยละ 39.8)
การรับรู้และแหล่งข้อมูลกาแฟส�ำเร็จรูปผสม
สารอาหาร ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกี ารรับรูว้ า่ มีการจ�ำหน่ายกาแฟ
ส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร (ร้อยละ 87.5) มีการรับรู้
วัตถุประสงค์ของกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร (ร้อยละ
87.2) ได้รบั ข้อมูลส่วนใหญ่จากโทรทัศน์ และจากอินเทอร์เน็ต
(ร้ อ ยละ 77.0 และ 40.8 ตามล�ำดั บ ) รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: การรับรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู				
้
มีการรับรูว้ า่ มีการจ�ำหน่ายกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
มีการรับรูว้ ตั ถุประสงค์ของกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
ได้รบั ข้อมูลส่วนใหญ่จาก โทรทัศน์
ได้รบั ข้อมูลส่วนใหญ่จาก อินเทอร์เนต

จ�ำนวน (คน)
350
349
308
163

คิดเป็นร้อยละ
87.5
87.2
77.0
40.8

ด้านพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ พบว่ากลุม่ เป้าหมาย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ87) เลือกดืม่ กาแฟทีผ่ สมสารอาหาร
ขณะที่ (ร้อยละ 58) เลือกดื่มกาแฟเพราะท�ำให้ไม่ง่วง มี รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
การดืม่ กาแฟ ส่วนใหญ่บางครัง้ (1–2 ครัง้ /สัปดาห์)
เหตุผลในการเลือกดืม่ กาแฟส่วนใหญ่เพราะท�ำให้ไม่งว่ ง กระปรีก้ ระเปร่า
กาแฟทีเ่ ลือกดืม่ ส่วนใหญ่ดมื่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารฯ

จ�ำนวน (คน)
172
214
321

คิดเป็นร้อยละ
43.0
58.0
87.0

ด้านพฤติกรรมการบริโภคเมื่อพิจารณาเฉพาะการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร พบว่ากลุ่ม
เป้าหมายส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.6 ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 61.8 ตัดสินใจซือ้ ด้วยตนเอง ร้อยละ 54.5
ต้องการผลในการลดน�้ำหนัก และมีเพียงร้อยละ 35.0 เท่านั้นที่มีแนวโน้มจะบริโภคต่อ รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: พฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร

ด้านทัศนคติต่อการดื่มกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสาร
อาหาร จากการวิเ คราะห์ข ้อมูลทัศนคติแบบรายข้อ
ผูบ้ ริโภคส่วนมากเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่า อย. ควรมีการควบคุม
การจ�ำหน่ายกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารที่เข้มงวด
กว่ากาแฟส�ำเร็จรูปทัว่ ไป (ร้อยละ 26.2) ผูบ้ ริโภคส่วนมากเห็น
ด้วยว่าการซื้อกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมาบริโภค
จ�ำเป็นต้องมีผเู้ ชีย่ วชาญให้ค�ำแนะน�ำ (ร้อยละ 41.8) การ
เติมสารอาหารลงในกาแฟส�ำเร็จรูปจะช่วยท�ำให้รู้สึกดี
(ร้อยละ 35.2) การบริโภคสารอาหารโดยตรงดีกว่าการ
ดื่มกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร (ร้อยละ 34.5) และ

จ�ำนวน (คน)
187
106
107
228
221
176
176
201
129

คิดเป็นร้อยละ
46.8
26.5
26.8
61.8
62.6
47.7
47.7
54.5
35.0

ผูบ้ ริโภคส่วนมากไม่เห็นด้วยว่าการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูป
ผสมสารอาหารเพราะต้องการสารอาหารในกาแฟเป็นหลัก
(ร้ อ ยละ 38.5) ตนเองได้ ข ้ อ มู ล จากกาแฟส�ำเร็ จ รู ป
ผสมสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อตัดสินใจซื้อมาบริโภค
(ร้อยละ 37.0) ตนเองเลือกดื่มกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสาร
อาหารเพราะต้องการให้มีรูปลักษณ์ที่ดูดี (ร้อยละ 35.0)
กาแฟส�ำเร็จรูปทีผ่ สมสารอาหารมีราคาสูงกว่ากาแฟทัว่ ไป
เพราะมีสรรพคุณจากสารอาหารที่เติม (ร้อยละ 41.0)
ด้านระดับทัศนคติตอ่ การดืม่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
ส่วนมากมีระดับทัศนคติ ปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 4

รายงานการวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
มีความถีใ่ นการซือ้ 1 ครัง้ /เดือน
ปริมาณการซือ้ ต่อครัง้ 6–10 ซอง/ครัง้
จ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ซอื้ ต่อครัง้ ใช้เงิน 101–200 บาท/ครัง้
ตนเองมีอทิ ธิพลต่อการซือ้
ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้า
เลือกรับประทานด้วยเหตุผลอยากทดลองใช้
เลือกรับประทานยีห่ อ้ *NTG
ต้องการผลน�ำ้ หนักลดลง
มีแนวโน้มน่าจะบริโภคต่อ

ตารางที่ 4: ระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
ทัศนคติของกล่มุ ตัวอย่าง
มีระดับทัศนคติปานกลาง
มีระดับทัศนคติทไี่ ม่ดตี อ่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
มีระดับทัศนคติทดี่ ตี อ่ การดืม่ กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร

ในส่วนการศึกษาสถานการณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟ
ผสมสารอาหารทีม่ เี ลขสารบบ 13 หลัก ทีม่ กี ารวางจ�ำหน่าย
ในจังหวัดระยองและจากการเก็บตัวอย่างในเขตจังหวัด
ระยอง จ�ำนวน 53 ตัวอย่าง โดยพิจารณา ชื่อ รูป ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ และการแสดงสรรพคุณ รวม 4 ประเด็น พบว่า
จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลไม่เหมาะสม ตามแนวทาง

จ�ำนวน
195
126
0

คิดเป็นร้อยละ
48.8
31.5
0.00

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเรือ่ งฉลากผลิตภัณฑ์
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาเป็นเรือ่ ง รูปภาพ
ชือ่ และสรรพคุณทีโ่ อ้อวดเป็นเท็จ น้อยทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
52.83 49.06 และ 26.42 ตามล�ำดับรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5: ผลการพิจารณาฉลากกาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารที่วางจ�ำหน่ายในจังหวัดระยอง (n=53)
ประเด็นการตรวจ

ฉลากที่ผ่าน
การพิจารณา

คิดเป็น
ร้อยละ

ฉลากที่ไม่ผ่านการ
พิจารณา

คิดเป็น
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

ชื่อ

27

50.94

26

49.06

100

รูปที่แสดงในฉลาก

25

47.17

28

52.83

100

ฉลากตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

23

44.00

30

56.00

100

การแสดงสรรพคุณ

39

73.58

14

26.42

100

4

7.50

49

92.50

100

รายงานการวิจัย

รวมทุกประเด็น

โดยชือ่ ผลิตภัณฑ์กาแฟส�ำเร็จรูปทีพ่ บว่าไม่เหมาะสม
เช่น Body Shape, Reshape, Dhoom, Srim, สลิม, ฟิต,
เฟิรม์ , Healthy เป็นต้น รูปภาพทีพ่ บว่าไม่เหมาะสม เช่น
แสดงรูปร่างของผู้หญิงมีสายวัดรอบเอว การแสดงภาพ
หน้ า อกผู ้ ห ญิ ง เป็ น ต้ น การแสดงสรรพคุ ณ พบว่ า
ไม่เหมาะสมเนือ่ งจากเกินจริงหรือเกินกว่าความเป็นอาหาร
เช่ น ลดน�้ ำ หนั กภายใน 1 สัป ดาห์ อาหารส�ำหรับคน
มีนำ�้ หนักมาก เพิม่ ความเป็นชาย เพิม่ สรรถภาพของร่างกาย
ข้อเสนอแนะต่อการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์กาแฟ
ส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารในประเด็นควรก�ำหนดให้กาแฟ
ที่มีการเติมสารอาหารใช้กฎระเบียบแยกไปจากกาแฟ
ทั่วไป เพราะผลิตภัณฑ์กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหาร
มุง่ เสนอขายส่วนประกอบเสริมอาหารมากกว่ากาแฟและ
การพิจารณารายละเอียดของการแสดง คุณประโยชน์
ส่วนผสมที่เป็นสารอาหารของฉลาก จะมี รายละเอียด
ให้พจิ ารณามากกว่ากาแฟทัว่ ไปเมือ่ ยืน่ ขอรับเลขสารบบ
อาหารและผู้บริโภครับได้ความสะดวกในการเลือกซื้อ
โดยท�ำให้การตัดสินใจเลือกซือ้ ตามความมุ่งหมายในการ
บริโภคและเกิดความตระหนักต่อความสมประโยชน์
ที่ ต นเองจะได้ รั บ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จากความชั ด เจน
ในการจ�ำแนกประเภทอาหาร
บทบาทหน่วยงานส่วนกลาง (อย.) ไม่ควรจ�ำกัด
บทบาทอยู่เพียงการควบคุมโฆษณาตามกฎหมาย ควร
มีบทบาทจัดสมดุลของข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ
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กับองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ทใี่ ห้ขอ้ เท็จจริงด้านคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์บนฐานความรู้ เพือ่ แก้ปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน
และลดการเผชิญหน้าจากการบังคับใช้กฎหมาย
อภิปรายผลการศึกษา
จากข้อมูลทัว่ ไปบริบททางจังหวัดระยองมีลกั ษณะ
เป็นเมืองทีป่ ระชากรมีอาชีพผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม มีนคิ มอุตสาหกรรมหลายแห่งและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีความตื่นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคให้มีความเร่งรีบ มีการแข่งขันสูง
ส่งผลต่อการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวก
และประหยัดเวลา
จากข้อมูลการรับรูพ้ บว่าการรับรูว้ า่ มีผลิตภัณฑ์
กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมีอยูส่ งู คิดเป็นร้อยละ 87.5
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญว่าการรับรู้เป็นไปตาม
ทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ อาจจะเป็ น การรั บ รู ้ ที่
ไม่เหมาะสมก็ได้ ดังจะพบได้จากงานวิจัยของอัญชนา
มาลาค�ำ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อกาแฟลดน�้ำหนักเพื่อสุขภาพในร้านขายยาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีการก�ำหนดนิยามเรื่องกาแฟ
ลดน�้ำหนักในเอกสาร ทั้งที่ในข้อเท็จจริงการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์อาหารยังไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกล่าวอ้าง
สรรพคุณในทางควบคุมน�้ำหนัก ดังนั้นเมื่อการเผยแพร่
เอกสารเกิ ด ขึ้ น ก็ ย ่ อ มส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มี ม ากขึ้ น ไป
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การก�ำกั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟส�ำเร็ จ รู ป
ผสมสารอาหารการสนับสนุนการด�ำเนินงานจากส่วนกลาง
โดยกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพในส่ ว นภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรมีการเสริมบทบาทหรือ
เป็นพีเ่ ลีย้ งเมือ่ ประเด็นปัญหามีลกั ษณะเชือ่ มโยงครอบคลุม
พื้ น ที่ ห ลายจั ง หวั ด และมี ที ม งานแก้ ป ั ญ หาเป็ น ราย
ประเด็น โดยการสนธิก�ำลังกันทุกเขต มีส่วนร่วมกับส่วน
ภูมิภาคหรือจังหวัดเพื่อจัดการประเด็นปัญหาให้มีผล
สัมฤทธิเ์ ป็นรูปธรรมไม่ปล่อยให้ปญ
ั หาค้างคาจนเป็นเรือ่ ง
แก้ไขไม่ได้หรือหมดปัญหาเพราะวงจรผลิตภัณฑ์ครบวง
รอบเวลา ด้วยตัวมันเอง
ในเรือ่ งการพิจารณาฉลากอาหารทีเ่ ก็บตัวอย่าง
ฉลาก จ�ำนวน 53 ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบ
ถูกต้อง แต่กลับมีการแสดงฉลากทีม่ ลี กั ษณะฝ่าฝืนประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 49 ตัวอย่าง (ร้อยละ 92.5)
มีขอ้ สังเกตว่าการตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ในประเด็น
หลักๆ 4 ประเด็น เป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องจาก
การฝึกอบรมการพิจารณาฉลากอาหาร การพิจารณา
จึงไม่น่าจะมีความสับสนหรือขาดความชัดเจน สะท้อน
ให้เห็นว่าในระบบการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารมีสว่ นที่
ต้ อ งรี บ เร่ ง แก้ ไขโดยในส่ ว นการก�ำกั บ ดู แ ลก่ อ นออก
สู่ตลาด (pre-marketing control) นั้น อาจเกิดจาก
ปัญหาตัวบุคคลที่ใช้ดุลพินิจไม่มีความคงที่ในมาตรฐาน
ในแต่ละพืน้ ที่ ในชัน้ การพิจารณาออกใบอนุญาต และในส่วน
การก�ำกั บ ดู แ ลหลั ง ออกสู ่ ต ลาด (post-marketing
control) น่าจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการแสดง
ฉลากและข้อมูลบนฉลากไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต และ
เมื่อระดับพื้นที่ด�ำเนินการตรวจสอบในประเด็นนี้ก็มี
อุปสรรคในเรือ่ งของระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ค�ำตอบจากการ
หารือเนื่องจากแหล่งผลิตส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด
ท�ำให้การแก้ปญ
ั หา ณ จุดจ�ำหน่ายไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้เท่าทีค่ วรจนดูเหมือนพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ให้ความส�ำคัญ
ต่อปัญหานี้ ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเชิงลึกเพือ่ หาแนวทาง
ปรับปรุงให้การด�ำเนินงานก�ำกับดูแล มีประสิทธิภาพและ
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557

FDA 1-2557 - by fon.indd 47

รายงานการวิจัย

ทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพเนือ่ งจากเป็นงานวิจยั ในรูป
วิทยานิพนธ์ และยังสะท้อนถึงความจ�ำเป็นที่ อย.จะต้อง
ให้ความส�ำคัญในประเด็นดังกล่าวในด้านแหล่งให้ข้อมูล
ว่ากาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมีวัตถุประสงค์ ตามที่
กล่าวมา ส่วนใหญ่รบั รูจ้ ากแหล่งข้อมูลโทรทัศน์ มากทีส่ ดุ
(ร้ อ ยละ 77.0) ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสอดคล้ อ ง
ผลการวิจยั ของบรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล (2551) นิภาภรณ์
จัยวัฒน์ และคณะ (2547) ผุสดี เวชชพิพัฒน์ และคณะ
(2546) ทิพากร มีใจเย็น และคณะ (2545) สยัม วราเชือ้ ทิน
และคณะ (2541, 2542) ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
ยืนยันข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ว่า โทรทัศน์เป็นสื่อ
ทีป่ ระชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามากที่ สุ ด ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อาจเนื่ อ งจาก
โทรทัศน์นบั ว่าเป็นสือ่ มวลชนทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวาง
ในหลายวงการทัง้ ทางธุรกิจและวิชาการ ในการใช้เป็นสือ่
เผยแพร่ ค วามรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารไปสู ่ ป ระชาชนกลุ ่ ม
เป้าหมายเพราะโทรทัศน์เป็นสือ่ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัง้ ในเชิง
ประจักษ์ตลอดจนมีผลงานการวิจัยยืนยันมากมายว่า
เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชน
ในส่วนของทัศนคติรายข้อส่วนใหญ่จะเป็นด้าน
ที่ไม่มีความเห็น ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
ยั ง ขาดข้ อมู ล หรือความรู้ใ นเรื่องกาแฟส�ำเร็จ รูปผสม
สารอาหาร ท�ำให้การแสดงทัศนคติตอ่ ประเด็นสัมภาษณ์
ไม่ค่อยมีทิศทางบวกหรือลบ ซึ่งในมุมมองที่เป็นโอกาส
เราควรมีกระบวนการเสริมสร้างการรับรูห้ รือท�ำให้ผบู้ ริโภค
เข้าถึงข้อมูลเพิม่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคให้มี
การตัดสินใจเลือกซือ้ เลือกบริโภคอยูบ่ นฐานความรู้ และ
ในระดับทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งไม่มีแม้แต่รายเดียวที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์กาแฟผสมสารอาหารซึ่งเป็น
การสะท้อนถึงความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลทีผ่ ผู้ ลิตให้ตอ่ ผูบ้ ริโภค
ไม่ได้รับการยอมรับ และสะท้อนว่าการพิจารณารับรอง
ฉลากผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็นส่วนทีใ่ ห้ขอ้ มูลโดยไม่ถอื เป็นการ
โฆษณาว่ามีความน่าเชือ่ ถือเพียงใด ถึงแม้จะผ่านการตรวจ
รับรองจากเจ้าหน้าที่ที่ก�ำกับดูแลด้านอาหารแล้ว
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ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น ข้อจ�ำกัดของอัตราก�ำลังของ
เครือข่าย งบประมาณสนับสนุน นโยบายไม่สอดคล้องกับ
แผนงาน (นโยบายลดงานก�ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
เน้นงานก�ำกับดูแลหลังออกสูต่ ลาด แต่แผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีกลับเป็นเรือ่ งเร่งงาน Primary GMP ซึง่ เป็นงาน
ก�ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด)
ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�ำคัญถึงขนาดและทิศทางของการ
ให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะในด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพือ่ สร้าง
ดุลยภาพให้กบั ข้อมูลต่างๆ ในระบบ แม้จะต้องใช้ทรัพยากร
มาก แต่ถา้ มีการคิดถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐศาสตร์
และโอกาสทางสุขภาพของผูบ้ ริโภคทีส่ ญ
ู เสียไปอาจท�ำให้
รัฐต้องหันมาให้ความส�ำคัญและลงทุนกับสิ่งนี้ จึงควร
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ประเมิ น ผลในเรื่ อ งนี้
ในโอกาสต่อไป
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ข้อสังเกตที่พบจากแหล่งให้ข้อมูลในเรื่องกาแฟ
ส�ำเร็จรูปผสมสารอาหารมาจาก โทรทัศน์มากทีส่ ดุ ร้อยละ
77.0 แต่ทไี่ ล่หลังมาไม่ไกลคือแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ร้อยละ 40.8 ซึง่ ในขณะนี้ การก�ำกับดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารโฆษณายังไม่มีแนวทาง มาตรการที่สัมฤทธิ์ผล
อีกทั้งแนวโน้มในการขยายตัวของสื่อทั้งจากวิทยุชุมชน
และทีวีดิจิตอล ก็ท�ำให้ข้อมูลมีการพัฒนาขึ้นทั้งทางด้าน
ปริ ม าณของเนื้ อ หาและความหลากหลายซั บ ซ้ อ น
ซึ่งระบบงานในส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ
สร้างกลไกในการประสานงานข้ามจังหวัดเพือ่ รองรับปัญหา
ที่ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในระดับเขต ระดับ
ภาคหากมีกรณีศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนทาง
นโยบายหรือ ข้อกฎหมายในประเด็นนีก้ จ็ ะเป็นการป้องกัน
ปัญหาหรือเติมเต็มให้กบั ส่วนขาดของระบบงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขได้

ผุสดี เวชชพิพัฒน์ และคณะ. 2546. การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมื่อประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ. กองพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
สยัมวรา เชื้อทิน และคณะ. 2542. รายงานและการวิจัยการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคประจ�ำปี
2542. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2543. สคบ. กับการ
คุ้มครองผู้บริโภค.
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546. รายงานประจ�ำปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2546. กระทรวง
สาธารณสุข.
อัญชนา มาลาค�ำ. 2552. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟ
ลดน�ำ้ หนักเพือ่ สุขภาพในร้านขายยาใน เขตกรุงเทพ มหานคร
สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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measurement uncertainty of total plate count in ready to eat numprik product and kanom
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1

บทคัดย่อ
ในการพัฒ นาความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2005
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด เป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ก�ำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องด�ำเนินการจัดท�ำ
ข้อมูล ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด วิธีการแจงนับจุลินทรีย์เป็น
empirical method ไม่สามารถ หาค่าจริง รวมถึงความเบีย่ งเบนได้ จึงต้องใช้การประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการวัดในแนวคิดแบบ “top–down” หรือ “global” approach ทีป่ ระมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
จากผลลัพธ์ของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความท�ำซ�้ำได้ (Standard deviation of reproducibility, SR)
ซึง่ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารเดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้ Intralaboratory standard deviation of reproducibility
เนื่องจากสามารถรายงานร่วมกับรายงานผลตรวจวิเคราะห์ได้ ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จึงได้จดั ท�ำข้อมูลการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจนับปริมาณจุลนิ ทรีย์
ทั้งหมด โดยด�ำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดในผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม
จ�ำนวน 33 และ 50 ตัวอย่างตามล�ำดับ เพื่อน�ำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ไปค�ำนวณค่า
SR และเมื่อได้ค่า SR ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ซึ่งเท่ากับ ± 0.1462 และ ± 0.1970 ตามล�ำดับ จึงน�ำค่า SR
ที่ได้ไปค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded uncertainty, U) ที่จะสามารถน�ำไปรายงานผลปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
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Abstract
The development of laboratory, competence accordding to ISO/IEC 17025: 2005,
measurement uncertainty is one of the general requirement that testing and calibration
laboratories should have procedures for estimate uncertainty of measurement. Microorganism,
count is the empirical method that can not show true and bias value, microbiological
measurement uncertainty by “top–down” or “global” approach concept can be used for
calculate from standard deviation of reproducibility (SR). All most in the same laboratory
always used Intralaboratory standard deviation of reproducibility that further used to report
with the analytical report. In 2011, the Regeional Medical Science Center 3 Nakhon Sawan
laboratory had analysed total plate count in food product ready to eat numprik and kanom
33 and 50 samples respectively, and calculated SR of each product , the results show that SR
is ± 0.1462 and± 0.1970 respectively and calculated expanded uncertainty (U) further,
that can be used to report in many patterns of total plate count with the uncertainty of
measurement.
Keywords: Measurement uncertainty, Total plate count

บทน�ำ

ก

ารประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
เป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในข้อก�ำหนดทั่วไป
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 ทีก่ �ำหนด
ให้ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูล
ขัน้ ตอนหรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการประมาณค่าความไม่แน่นอน
ของการวัด ในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา วิธกี าร
แจงนั บ ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ์ เ ป็ น empirical method
จึงไม่สามารถหาค่าจริง รวมถึงความเบี่ยงเบน (bias) ได้
ผลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อาจมี
ความคลาดเคลือ่ นของการวัดทีค่ วบคุมได้หรือไม่ได้เกิดขึน้
เสมอ จึงไม่มีการวัดครั้งใดที่ให้ผลถูกต้องที่สุดจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ซึ่งมี
2 แนวทางดังนี้
50

1. แนวคิดแบบ “bottom–up” approach
เป็นการประมาณค่าจากทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ (step–by–step) โดยน�ำค่าความไม่แน่นอน
จากทุกแหล่งที่มีผลกระทบต่อการทดสอบมาพิจารณา
ตามขั้นตอนของการทดสอบ ซึ่งห้องปฏิบัติการทางเคมี
ส่วนใหญ่จะใช้แนวทางนี้
2. แนวคิดแบบ “top–down” approach
เป็นการประมาณค่าจากผลลัพธ์ของค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความท�ำซ�้ำได้ (standard deviation of
reproducibility, SR) ซึ่งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ส่วนใหญ่จะใช้แนวทางนี้
ดั ง นั้ น ในการประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อน
ของการวัดทางจุลชีววิทยา จึงใช้แนวคิดแบบ “top–down”
หรือ “global” approach ทีป่ ระมาณค่าความไม่แน่นอน

FDA Journal : January-April 2014

FDA 1-2557 - by fon.indd 50

23/5/2557 16:10:14

จัดท�ำการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในรายการ
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
ซึ่งจะสามารถบ่งชี้คุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง แม่นย�ำและน่าเชื่อถือได้
วัตถุประสงค์
พัฒนาความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025: 2005 ในการประมาณค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดในรายการปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด
ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ประเภทนำ�้ พริก พร้อมบริโภค
และขนม
วิธีศึกษา
1. ตัวอย่าง : สุ่มเก็บจากร้านจ�ำหน่ายของฝาก
และการน�ำส่งตรวจจากส�ำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบ ดังรายละเอียด
1.1 ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค ได้แก่
นำ�้ พริกตาแดง นำ�้ พริกแมงดา เป็นต้น จ�ำนวน 33 ตัวอย่าง
1.2 ผลิตภัณฑ์ขนม ได้แก่ ข้าวแต๋น ขนมกง
กล้วยฉาบ เป็นต้น จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง
2. การตรวจวิเคราะห์2, 3, 4, 6, 7 :
2.1 ด�ำเนิ น การตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
จุลนิ ทรียท์ งั้ หมดในแต่ละตัวอย่าง โดยนักวิเคราะห์ 2 คน
และใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปิเปต เครื่องมือ อุปกรณ์
จับเวลา อาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น ให้มีความแตกต่างกัน
มากที่สุด ตามวิธีมาตรฐาน BAM (Online) 2001 โดย
ใช้วิธี pour plate ดังนี้ สุ่มตัวอย่างแต่ละตัวอย่างจาก
หลายๆ ต�ำแหน่งของภาชนะบรรจุตัวอย่าง ใส่ภาชนะ
ปราศจากเชือ้ ปริมาณ 50 ± 0.1 กรัม ท�ำให้เจือจาง จนได้
ระดับความเจือจางที่เหมาะสม ปิเปตตัวอย่างที่ระดับ
ความเจือจางต่างๆ 1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ โดย
แต่ ล ะระดั บ ความเจื อ จางให้ ท�ำอย่ า งน้ อ ย 2 จาน
เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 ± 1°C
ลงในจานเพาะเชื้อ จานละประมาณ 12–15 มิลลิลิตร
ผสมให้เข้ากัน ตัง้ ทิง้ ไว้ให้แข็ง น�ำไปบ่มเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
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ของการวัดจากผลลัพธ์ของความเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ความท�ำซำ�้ ได้ (SR) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความหลากหลายทัง้ หมด
(overall variability) ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์
ที่ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ ความหลากหลายนี้รวมถึงความเที่ยง
ของการทดสอบ (observable precision) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบแบบสุม่ และความเบีย่ งเบน ซึง่ เป็นองค์ประกอบ
จากระบบ ทีเ่ กิดจากความแตกต่างระหว่างค่าทีว่ เิ คราะห์
ได้กับค่าจริงหรือค่าอ้างอิงที่ยอมรับ ในการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดจากผลลัพธ์ของความเบี่ยง
เบนมาตรฐานของความท�ำซ�้ำได้ มี 3 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1: Intralaboratory standard
deviation of reproducibility
เป็นการประมาณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลของความท�ำซำ�้ ได้ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารเดียวกัน
ซึ่งเป็นทางเลือกที่ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ใช้ด�ำเนินการ
เนื่องจากสามารถรายงานร่วมกับรายงานผลได้
ทางเลือกที่ 2: Standard deviation of
reproducibility of the method derived from an
interlaboratory study
เป็นการประมาณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลของความท�ำซ�้ำได้ในการศึกษาความถูกต้องของ
วิธที ดสอบโดยห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบ
ทางเลือกที่ 3: Standard deviation of
reproducibility of the method derived from an
interlaboratory proficiency trial
เป็นการประมาณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลของความท�ำซ�ำ้ ได้ของห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ที่ เข้า
ร่วมโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญ1
เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ด้านอาหาร แต่ละปีจ�ำนวนตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทน�้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม ซึ่งน�ำส่งตรวจ
ในรายการปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด จากส�ำนักงานสาธารณสุข
ในบริษทั รับผิดชอบมีปริมาณมาก ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนา
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบตั กิ ารจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
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3
35°C เป็ น เวลา 48 ชั่วโมง โดยวางในลัก ษณะกลับ
U = 2 S R+ 0.18861
(2)
∑C
จานเพาะเชื้อด้านล่างขึ้น นับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
โดยเลือกจากจานเพาะเชื้อที่มีจ�ำนวนระหว่าง 25–250
เมื่อ U = ความไม่แน่นอนขยาย
โคโลนี
2 = ตัวประกอบครอบคลุม (k)
2.2 บันทึกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
3. การค�ำนวณค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
SR = ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความ
ความท�ำซ�ำ้ ได้ (standard deviation of reproducibility, 				 ท�ำซ�้ำได้
SR)
∑C = ผลรวมของจ�ำนวนโคโลนีจาก
ค�ำนวณค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของความ
			 ทุกจานเลี้ยงเชื้อ
ท�ำซ�้ำได้ (SR) โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
0.18861 = variance component
ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด ของแต่ละผลิตภัณฑ์ มาค�ำนวณ
∑C
ค่า SR ดังสมการ (หากจ�ำนวนโคโลนีทแี่ จงนับได้นอ้ ยกว่า
					 ซึ่งมาจาก Poisson
10 โคโลนี จะไม่น�ำผลดังกล่าวมาใช้ในการค�ำนวณ) และ
					 distribution
หากกรณีตัวอย่างมีความหลากหลายไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
4.2 กรณีทางเลือก
ใช้ n = n–1
เมือ่ มีการพิจารณาผลการแจงนับจ�ำนวน
มีปริมาณการปนเปื้อนมาก (high counts) หรือปริมาณ
2
(y
–
y
)
n
SR = n1 ∑ 1 2
(1) การปนเปื้อนน้อย (low counts)
i=1
2
ผลการแจงนั บ จ�ำนวนมี ป ริ ม าณ
4. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การปนเปื้อน (∑C) มาก จะไม่น�ำเทอม 0.18861/ ∑C
ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับ ของสมการ 2 มาใช้ในการค�ำนวณ ให้ใช้สมการ 3
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยน�ำค่า SR ที่ค�ำนวณได้
U = 2 SR
(3)
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ (จากข้อ 3) มาเข้าสมการเพื่อ
ทั้งนี้ การจะใช้สมการ 2 หรือ 3 ในการ
ค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded uncertainty, U)
โดยที่ ค่าความไม่แน่นอนขยาย เป็นปริมาณที่ก�ำหนด ค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย ให้พจิ ารณาจากค่า Clim
ช่วงที่ผลของการวัดกระจายอยู่ภายใน ซึ่งค่าเหล่านี้ ดังสมการ
สามารถแสดงลักษณะของสิ่งที่ถูกวัดที่คาดว่าจะเป็น
(log10e)2
1.75
C
=
∼
(4)
อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมี 2 กรณี
2
2
lim
SR x ((1–0.05) – 1) SR2
4.1 กรณีทั่วไป
เมือ่ ผลการแจงนับจ�ำนวน Y = log 10 X
โดยแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ
4.2.1 ∑C > Clim เป็นกรณี high counts
และมีค่า coverage factor เป็น 2 (95% confidence
limit) สามารถค�ำนวณค่า U ได้จากสมการ 2 ในทุกกรณี ให้ใช้สมการ 3 ในการประมาณค่า U
4.2.2 ∑C ≤ Clim เป็นกรณี low counts
โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผลการแจงนับจ�ำนวนมีปริมาณ
การปนเปือ้ นมาก (high counts) หรือปริมาณการปนเปือ้ น ให้ใช้สมการ 2 ในการประมาณค่า U
น้อย (low counts)
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x cfu/g [–(1–10–U) x 100%,
+ (1–10U) x 100%] หรือ
x cfu/ml [–(1–10–U) x 100%,
+ (1–10U)x100%]
หมายเหตุ ค่าสูงสุดและต�่ำสุดสัมพัทธ์นี้
จะแปรตามค่า U เท่านั้น
ผลการศึกษา
จากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด
ในผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค 33 ตัวอย่าง และขนม
50 ตัวอย่าง โดยไม่น�ำผลจ�ำนวนโคโลนีที่แจงนับได้น้อย
กว่า 10 โคโลนี มาใช้ในการค�ำนวณ สามารถน�ำไปด�ำเนิน
การ ค�ำนวณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความท�ำซ�้ำ
ได้ (SR) และประมาณค่าความไม่แน่นอนของการนับ
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ดังนี้
1. การค�ำนวณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความท�ำซ�้ำได้ (SR) ของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อม
บริโภค 33 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) และขนม 50 ตัวอย่าง
(ตารางที่ 2)

รายงานการวิจัย

5. การรายงานผล
สามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์พร้อม
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
5.1 รายงานผลเป็นช่วงในรูปของ log (interval
for log result)
y±U [log10 (cfu/g)] หรือ
y±U [log10 (cfu/ml)]
5.2 รายงานผลเป็นค่าสูงสุดและต�่ำสุดใน
รูปของ log (decimal logarithmic result estimate
with limits)
y [log10 (cfu/g)] [y–U, y+U] หรือ
y [log10 (cfu/ml)] [y–U, y+U]
5.3 รายงานผลเป็นค่าสูงสุดและต�่ำสุดใน
รูปของ cfu (result estimate with absolute limits)
x cfu/g [10y–U, 10y+U] หรือ
x cfu/ml [10y–U, 10y+U]
5.4 รายงานผลเป็ น ค่ า สู ง สุ ด และต�่ ำ สุ ด
สัมพัทธ์ในรูปของ cfu (result estimate with relative
limits)

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค จ�ำนวน 32 ข้อมูล
(โดยไม่น�ำผลจ�ำนวนโคโลนีที่แจงนับได้น้อยกว่า 10 โคโลนี มาใช้ในการค�ำนวณ)
Sample Analyst 1 (y1) Analyst 2 (y2) Log (y1) Log (y2) Log (y1–y2) Log (y1–y2)2 Log (y1–y2)2/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

52,000
5,300
140,000
4,800
890
140,000
960,000
110,000
2,600
1,500,000

48,000
5,200
92,000
7,100
820
130,000
920,000
96,000
2,200
1,100,000

4.7160
3.7243
5.1461
3.6812
2.9494
5.1461
5.9823
5.0414
3.4150
6.1761

4.6812
3.7160
4.9638
3.8513
2.9138
5.1139
5.9638
4.9823
3.3424
6.0414

0.0348
0.0083
0.1823
–0.1700
0.0356
0.0322
0.0185
0.0591
0.0726
0.1347

0.0012
0.0001
0.0332
0.0289
0.0013
0.0010
0.0003
0.0035
0.0053
0.0181

0.0006
0.0000
0.0166
0.0145
0.0006
0.0005
0.0002
0.0017
0.0026
0.0091
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ตารางที่ 1 ต่อ

รายงานการวิจัย

Sample Analyst 1 (y1) Analyst 2 (y2) Log (y1) Log (y2) Log (y1–y2) Log (y1–y2)2 Log (y1–y2)2/2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

11,000
42,000
580,000
4,400
260,000
2,200,000
20
26,000
43,000
240
34,000
120,000
64,000
38,000
400,000
120,000
26,000
94,000
6,000
78,000
12,000,000
11,000,000

7,200
45,000
520,000
4,200
120,000
1,300,000
20
7,000
38,000
350
27,000
680,000
50,000
28,000
400,000
110,000
32,000
74,000
6,400
54,000
11,000,000
7,900,000

4.0414
4.6232
5.7634
3.6435
5.4150
6.3424
1.3010
4.4150
4.6335
2.3802
4.5315
5.0792
4.8062
4.5798
5.6021
5.0792
4.4150
4.9731
3.7782
4.8921
7.0792
7.0414

3.8573
4.6532
5.7160
3.6232
5.0792
6.1139
1.3010
3.8451
4.5798
2.5441
4.4314
5.8325
4.6990
4.4472
5.6021
5.0414
4.5051
4.8692
3.8062
4.7324
7.0414
6.8976

0.1841
0.0339
–0.0300
0.0009
0.0474
0.0022
0.0202
0.0004
0.3358
0.1128
0.2285
0.0522
0.0000
0.0000
0.5699
0.3248
0.0537
0.0029
–0.1639
0.0268
0.1001
0.0100
–0.7533
0.5675
0.1072
0.0115
0.1326
0.0176
0.0000
0.0000
0.0378
0.0014
–0.0902
0.0081
0.1039
0.0108
–0.0280
0.0008
0.1597
0.0255
0.0378
0.0014
0.1438
0.0207
Sum Log (y1–y2)2/2

0.0169
0.0004
0.0011
0.0002
0.0564
0.0261
0.0000
0.1624
0.0014
0.0134
0.0050
0.2838
0.0057
0.0088
0.0000
0.0007
0.0041
0.0054
0.0004
0.0128
0.0007
0.0103
0.6626

จากสมการ S R = n1 ∑n (y1 – y2)
i=1
2
กรณีนี้ตัวอย่างมีความหลากหลายไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช้ n = n–1 = 31
2

ดังนั้น ค่า SR ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค =
54

1 (0.6626) = ± 0.1462
31
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั้ หมดในผลิตภัณฑ์ขนม จ�ำนวน 37 ข้อมูล (โดยไม่น�ำผลจ�ำนวน
โคโลนีทแี่ จงนับได้นอ้ ยกว่า 10 โคโลนี มาใช้ในการค�ำนวณ)
1

160

160

2.2041

2.2041

0.0000

0.0000

0.0000

2

420

520

2.6232

2.7160

–0.0928

0.0086

0.0043

3

60

20

1.7782

1.3010

0.4771

0.2276

0.1138

4

100

140

2.0000

2.1461

–0.1461

0.0214

0.0107

5

60

80

1.7782

1.9031

–0.1249

0.0156

0.0078

6

290

240

2.4624

2.3802

0.0822

0.0068

0.0034

7

2,000

1,600

3.3010

3.2041

0.0969

0.0094

0.0047

8

320

300

2.5051

2.4771

0.0280

0.0008

0.0004

9

100

220

2.0000

2.3424

–0.3424

0.1173

0.0586

10

30

40

1.4771

1.6021

–0.1249

0.0156

0.0078

11

120

60

2.0792

1.7782

0.3010

0.0906

0.0453

12

120

140

2.0792

2.1461

–0.0669

0.0045

0.0022

13

8,600

1,200

3.9345

3.0792

0.8553

0.7316

0.3658

14

60

120

1.7782

2.0792

–0.3010

0.0906

0.0453

15

40

100

1.6021

2.0000

–0.3979

0.1584

0.0792

16

80

20

1.9031

1.3010

0.6021

0.3625

0.1812

17

20

20

1.3010

1.3010

0.0000

0.0000

0.0000

18

60

60

1.7782

1.7782

0.0000

0.0000

0.0000

19

60

60

1.7782

1.7782

0.0000

0.0000

0.0000

20

20

30

1.3010

1.4771

–0.1761

0.0310

0.0155

21

400

690

2.6021

2.8388

–0.2368

0.0561

0.0280

22

10

20

1.0000

1.3010

–0.3010

0.0906

0.0453

วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557

FDA 1-2557 - by fon.indd 55

รายงานการวิจัย

Sample Analyst 1 (y1) Analyst 2 (y2) Log (y1) Log (y2) Log (y1–y2) Log (y1–y2)2 Log (y1–y2)2/2

55
23/5/2557 16:10:15

ตารางที่ 2 ต่อ

รายงานการวิจัย

Sample Analyst 1 (y1) Analyst 2 (y2) Log (y1) Log (y2) Log (y1–y2) Log (y1–y2)2 Log (y1–y2)2/2
23

880

770

2.9445

2.8865

0.0580

0.0034

0.0017

24

10

30

1.0000

1.4771

–0.4771

0.2276

0.1138

25

1,800

1,400

3.2553

3.1461

0.1091

0.0119

0.0060

26

40

40

1.6021

1.6021

0.0000

0.0000

0.0000

27

6,700

11,000

3.8261

4.0414

–0.2153

0.0464

0.0232

28

590

660

2.7709

2.8195

–0.0487

0.0024

0.0012

29

60

200

1.7782

2.3010

–0.5229

0.2734

0.1367

30

15

30

1.1761

1.4771

–0.3010

0.0906

0.0453

31

40

40

1.6021

1.6021

0.0000

0.0000

0.0000

32

10

10

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

33

110

100

2.0414

2.0000

0.0414

0.0017

0.0009

34

40

20

1.6021

1.3010

0.3010

0.0906

0.0453

35

80

70

1.9031

1.8451

0.0580

0.0034

0.0017

36

60

70

1.7782

1.8451

–0.0669

0.0045

0.0022

37

260

250

2.4150

2.3979

0.0170

0.0003

0.0001

Sum Log (y1–y2)2/2

1.3975

จากสมการ S R = n1 ∑n (y1 – y2)
i=1
2
กรณีนี้ตัวอย่างมีความหลากหลายไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช้ n = n–1 = 36
2

ดังนั้น ค่า SR ผลิตภัณฑ์ขนม =

1 (1.3975) = ± 0.1970
36

2. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
นับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
น�ำค่า SR ทีไ่ ด้จากข้อ 1 ของแต่ละผลิตภัณฑ์
ไปค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยาย เพือ่ ใช้ในการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์พร้อมค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ดังตัวอย่าง
56

2.1 ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกพร้อมบริโภค
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การนับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์น�้ำพริก
พร้อมบริโภค ได้ 200,000 cfu/g = 5.3 [log 10(cfu/g)]
∑C = 220 (ทีร่ ะดับความเจือจาง 10–3 นับได้ 202 โคโลนี
และที่ระดับความเจือจาง 10–4 นับได้ 18 โคโลนี)
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หา Clim จากสมการที่ 4
Clim ≈ 1.75/ SR2
∴ Clim ≈ 1.75/(0.1462)2 ≈ 82
เมื่อ ∑C > Clim จัดเป็นกรณี high
			 counts
ดังนัน้ การหาค่าความไม่แน่นอนขยาย
(U) ต้องใช้สมการที่ 3
U = 2 SR
= 2 (0.1462)
= 0.2924 ≈ 0.3
ค่าต�่ำสุด = (5.3 – 0.3) log
ใส่ Antilog = 1.0 x 105 cfu/g
ค่าสูงสุด = (5.3 + 0.3) log
ใส่ Antilog = 4.0 x 105 cfu/g
เพราะฉะนั้น รายงานผล
2.0 x 105 cfu/g (1.0 x 105, 4.0 x 105)
2.2 ผลิตภัณฑ์ขนม
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การ นับปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ขนม ได้
100 cfu/g = 2.0 [log 10(cfu/g)] ∑C = 11 (ที่ระดับ
ความเจือจาง 10–1 นับได้ 8 โคโลนี และทีร่ ะดับความเจือ
จาง 10–2 นับได้ 3 โคโลนี)

∴ Clim ≈ 1.75/(0.1970)2 ≈ 45
เมื่อ ∑C < Clim จัดเป็นกรณี low
			 count
ดังนั้นการหาค่าความไม่แน่นอนขยาย
(U) ต้องใช้สมการที่ 2 เท่านั้น
U
			

= 2 S 3R +

0.18861
∑C

= 2    (0.1970)2 + 0.18861
∑C

= 0.4729 ≈ 0.5
ค่าต�่ำสุด = (2.0 – 0.5) log
ใส่ Antilog = 3.2 x 10 cfu/g
ค่าสูงสุด = (2.0 + 0.5) log
ใส่ Antilog = 3.2 x 102 cfu/g
เพราะฉะนั้น รายงานผล
1.0 x 102 cfu/g (3.2 x 10, 3.2 x 102)

รายงานการวิจัย

ค่า SR ทีไ่ ด้จากข้อ 1 ของผลิตภัณฑ์
				 น�้ำพริกพร้อมบริโภค
		 = ± 0.1462

สรุปผล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาด้ า นอาหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ สามารถ
จัดท�ำข้อมูลการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
รายการปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ในผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทน�้ำพริกพร้อมบริโภค และขนม โดยได้ค่า SR
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 เท่ากับ ± 0.1462 และ ± 0.1970
ตามล�ำดับ และค่า SR นี้สามารถน�ำไปค�ำนวณค่าความ
ไม่แน่นอนขยาย (U) เพื่อน�ำไปใช้ในการรายงาน พร้อม
ผลการตรวจวิเคราะห์ ตามเงื่อนไข/ข้อก�ำหนดของวิธี
ค่า SR ทีไ่ ด้จากข้อ 1 ของผลิตภัณฑ์ ทดสอบหรื อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ ระดั บ ผล
การทดสอบที่วิกฤต โดยการพิจารณาผลการทดสอบ
				 ขนม = ± 0.1970
กับเกณฑ์ทกี่ �ำหนด ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดหนึง่ ทางด้าน
วิชาการ ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
หา Clim จากสมการที่ 4
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC
Clim ≈ 1.75/ SR2
17025 : 2005
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In: Downes, F.P., Ito, K., editors. Compendium of
ข้อเสนอแนะ
methods for the microbiological exami–nation of
ในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา โดยวิธี
foods. 4th ed. Washington DC: American Public
การแจงนับจุลนิ ทรีย์ ผลการตรวจวิเคราะห์ทไี่ ด้ไม่สามารถ
Health Association. 2001.
หาค่าจริงได้ จึงไม่มีการวัดครั้งใดที่ให้ผลถูกต้องที่สุด 4. International Organization for Standardization. ISO/
ห้องปฏิบตั กิ ารจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดท�ำการประมาณค่า
TS 11133–2. Microbiology of food and animal
feeding stuffs–Microbiology of food and animal
ความไม่แน่นอนของการวัดในรายการนับปริมาณอื่นๆ
feeding stuffs–Guidelines on preparation and
และครอบคลุมในหลากหลายผลิตภัณฑ์ทตี่ รวจวิเคราะห์
production of culture media. Part 2: Practical
เพือ่ บ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ทถี่ กู ต้อง แม่นย�ำ
guidelines on performance testing of culture media.
และน่าเชื่อถือต่อไป
Geneva. 2003.
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การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคแคชเชอร์ส�ำหรับการหาปริมาณสเตียรอยด์
ที่ปลอมปนในยาลูกกลอนสมุนไพร
โดย โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
QuEChERS Sample Preparation for Determination of Steroids Adulterated in Herbal Pills
by High Performance Liquid Chromatography

นันทนา กลิ่นสุนทร ตวงพร เข็มทอง ปริชญา มาประดิษฐ์

บทคัดย่อ
การปลอมปนสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรเพื่อหวังผลในการรักษายังคงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ผู้บริโภค
อาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์จึงมีความจ�ำเป็น และ
จะต้องมีวิธีวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคแคชเชอร์ (QuEChERS) ส�ำหรับวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์ 2 ชนิด ได้แก่ เพรดนิโซโลน และ
เดกซาเมทาโซนที่ปลอมปนในยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน ด้วยโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบ
รีเวอร์สเฟส (RP–HPLC) โดยเริ่มจากการสกัดตัวอย่างจ�ำนวน 0.5 กรัม ด้วยอะซีโตไนไตรล์ 3 มิลลิลิตร
แล้วเติมแอนไฮดรัสแมกนีเซียมซัลเฟต 0.5 กรัม ร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ 0.125 กรัม จากนั้นท�ำให้สารบริสุทธิ์
โดยใช้ primary secondary amine (PSA) เป็นตัวดูดซับร่วมกับแอนไฮดรัสแมกนีเซียมซัลเฟต วิเคราะห์ด้วย
เครื่อง HPLC พบว่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่ตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 0.36 และ 0.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของ
เพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนตามล�ำดับ จากการเติมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้น 10 และ 50
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างยาลูกกลอนสมุนไพร ได้ค่าร้อยละการคืนกลับที่ยอมรับได้ในช่วง 82–97%
ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่า 5% วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้สารเคมีและตัวท�ำละลาย
อินทรียป์ ริมาณน้อย มีความเหมาะสม ในการน�ำไปตรวจวิเคราะห์การปลอมปนเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน
ในตัวอย่างยาสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค

รายงานการวิจัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ค�ำส�ำคัญ: สเตียรอยด์ ปลอมปน ยาลูกกลอนสมุนไพร แคชเชอร์ เอชพีแอลซี
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Abstract
Adulterations with synthetic steroids are common problems of herbal medicines
and this can potentially cause serious adverse effects to consumers. It is important to determine
the presence of synthetic steroids and effective analytical method is therefore critically important.
The objective of this study was to develop the QuEChERS sample preparation for high
performance liquid chromatography (HPLC) determination of two steroids, prednisolone and
dexamethasone, adulterated in herbal pills. In QuEChERS procedures, a 0.5 g of sample was
extracted with acetonitrile (3.0 ml) and then anhydrous magnesium sulfate (0.5 g) and sodium
chloride (0.125 g). Then simple cleanup was performed by dispersive–solid phase extraction
using PSA sorbents as well as magnesium sulfate for the removal of residual water. Using
HPLC separation, the QuEChERS extraction gave the limits of detection of 0.36 and 0.6 mg/
kg, respectively. Blank sample of herbal pills were spiked with prednisolone and dexamethasone
at two levels of 10 and 50 mg/kg, acceptable recoveries of 82–97% were obtained with
relative standard deviation less than 5%. The technique was simple, convenient, rapid, and
consumed less chemical and organic solvent. It was suitable to analyse prednisolone and
dexamethasone adulterated in herbal medicines for the benefit of consumer protection.
Keywords: steroids, adulterated, herbal pills, QuEChERS, HPLC

บทน�ำ

ย

าสมุนไพรมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาโรค
และมีแนวโน้มการใช้ยาในกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้
ในปัจจุบนั เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคเชือ่ ว่าไม่เป็นอันตราย รักษา
แล้วได้ผลดี(1) แต่ปญั หาทีพ่ บ คือ มีการน�ำตัวยาแผนปัจจุบนั
เช่น ยากลุม่ สเตียรอยด์ (steroids) ผสมลงไปในยาสมุนไพร
เพื่อให้เกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว ดึงดูดใจผู้บริโภค
แต่การได้รับสเตียรอยด์ที่ปราศจากการควบคุมปริมาณ
เป็นเวลานาน และไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อาจเกิด
ผลข้างเคียงได้(2, 3) เช่น การเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพ
ที่เรียกว่า Cushing’s Syndrome โดยมีอาการบวม
ตามร่างกาย ความดันโลหิตสูง ระดับโปแตสเซียมในเลือดตำ�่
กล้ า มเนื้ ออ่ อนแรง ผิวหนัง บาง เกิดภาวะแคลเซียม
ในเลือดตำ�่ ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) กดการท�ำงาน
60

ของต่ อ มหมวกไต ท�ำให้ ต ่ อ มหมวกไตฝ่ อ เกิ ด แผล
ในกระเพาะอาหาร ท�ำให้กระเพาะอาหารทะลุได้ ฯลฯ
จึงมีกฎหมายก�ำหนดให้สเตียรอยด์เป็นยาควบคุมพิเศษ
ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ต้องสัง่ จ่ายโดยแพทย์
เท่านั้น และห้ามน�ำมาผสมในการผลิตยาแผนโบราณ(4, 5)
ดังนัน้ การวิเคราะห์หาปริมาณสเตียรอยด์ ในยาสมุนไพร
จึงมีความจ�ำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้บริโภค
ระวังการใช้ยาสมุนไพรซึง่ อาจมีการปลอมปนสเตียรอยด์
โดยภาครัฐน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสีย่ ง
หรืออาการข้างเคียงจากการได้รับยาสเตียรอยด์ ซึ่งจะ
ต้องมีการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากสมุนไพร มีองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด และ
มีสารรบกวนการตรวจวิเคราะห์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้
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อย่างเป็นทางการจาก Association of Official Analytical
Chemists หรือ AOAC International เมื่อปี 2007(15)
ให้เป็นวิธมี าตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สารปราบศัตรูพชื
ตกค้างในผักและผลไม้ ต่อมาได้มกี ารศึกษาเพือ่ ขยายผล
ของเทคนิคนี้ออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อให้ครอบคลุม
กลุม่ ของสารและเมทริกซ์ทหี่ ลากหลายมากขึน้ เมือ่ เร็วๆ นี้
ได้ มี ก ารน�ำเทคนิ ค นี้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การวิ เ คราะห์
หาปริมาณสเตียรอยด์ในตัวอย่างยานำ�้ สมุนไพร(16) ซึง่ พบว่า
ยังไม่ครอบคลุมทุกเมทริกซ์ของยาสมุนไพร เนื่องจาก
ยาสมุ น ไพรยั ง มี รู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น ลู ก กลอน ดั ง นั้ น
เพือ่ ให้การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างยาสมุนไพรครอบคลุม
มากขึน้ งานวิจยั นีจ้ งึ ได้พฒ
ั นาต่อยอดโดยน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการเตรี ย มตั ว อย่ า งเพื่ อ หาปริ ม าณสเตี ย รอยด์
ชนิ ด เพรดนิ โซโลนและเดกซาเมทาโซน ที่ ป ลอมปน
ในยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค
แคชเชอร์ (QuEChERS) ส�ำหรับวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์
2 ชนิ ด ได้ แ ก่ เพรดนิ โซโลนและเดกซาเมทาโซน
ทีป่ ลอมปนในยาสมุนไพรชนิดลูกกลอนด้วยโครมาโทรกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง
วิธีการทดลอง
1. สารมาตรฐานและสารเคมี
สารมาตรฐานเพรดนิโซโลน DMSc Reference
Standard: purity 99.65% และสารมาตรฐาน
เดกซาเมทาโซน DMSc Reference Standard: purity
99.5%, อะซี โ ตไนไตรล์ (Merck; Germany),
โซเดียมคลอไรด์ (Merck; Germany), แอนไฮดรัส
แมกนีเซียมซัลเฟต (Merck; Germany), primary
secondary amine (PSA) (Varian; USA), ผลิตภัณฑ์
ยาลูกกลอนที่ทราบแน่นอนว่าไม่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่
เป็นตัวควบคุม (blank sample) ซึ่งได้จากกลุ่มผู้ผลิต
ยาสมุนไพรชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม
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ผลการตรวจวั ดที่ไ ด้ผิดพลาด จากงานวิจัยที่ผ่านมา
ได้มีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารกลุ่มสเตียรอยด์
ในตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น ยาจีนแผนโบราณ อาหารสัตว์
เครื่องส�ำอาง และปัสสาวะ ด้วยเทคนิค HPLC โดยใช้
เครื่องตรวจวัดสัญญาณชนิดอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล และ
แมสสเปกโทรมิเ ตอร์ (6, 7, 8, 9, 10) ซึ่ง เทคนิคการเตรียม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็ง (Solid
Phase Extraction: SPE) ส�ำหรับตัวอย่างยาแผนโบราณ
ได้มรี ายงานเกีย่ วกับการเตรียมตัวอย่างเพือ่ การวิเคราะห์
หาปริมาณสเตียรอยด์โดยการสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม
โดยใช้คลืน่ ความถีส่ งู (sonication) ตามด้วยการสกัดด้วย
SPE แบบ cartridge(6) ซึ่งข้อด้อยของวิธีดังกล่าว คือ
ใช้ ตั ว ท�ำละลายอิ น ทรี ย ์ ป ริ ม าณมากและหลายชนิ ด
การท�ำ SPE มีหลายขั้นตอน และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
อีกทัง้ เกิดอิมลั ชันในขัน้ ตอนการสกัดของตัวอย่างบางชนิด
และทีส่ �ำคัญ การใช้ตวั ท�ำละลาย เช่น คลอโรฟอร์ม อาจก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อผูว้ เิ คราะห์ และมีผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมได้
เมือ่ เร็วๆ นี้ การเตรียมตัวอย่างแบบ QuEChERS
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์สาร
ปราบศั ต รู พื ช ตกค้ า งในตั ว อย่ า งผั ก และผลไม้ (11, 12)
การเตรียมตัวอย่างโดยพืน้ ฐานประกอบด้วยการสกัดด้วย
ตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่เข้ากับน�้ำได้ จากนั้นเติมเกลือ
จ�ำนวนมากลงไปเพื่อดูดน�้ำและท�ำให้เกิด salting–out
effect ตามด้วยการก�ำจัดเมทริกซ์ในส่วนสกัดโดยใช้
dispersive SPE นับว่าเป็นเทคนิคการเตรียมตัวอย่าง
ที่ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เนื่องจาก
ใช้ตัวท�ำละลายอินทรีย์ปริมาณน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อดี
ของ QuEChERS เทียบกับวิธกี ารเดิม คือ ขัน้ ตอนการสกัด
ง่ายและเร็ว และหลักการต่างจาก SPE คือ SPE ใช้หลักการ
รวมเฟสของแข็ง โดยสารที่ต้องการจะถูก ดูดซับไว้ใน
Solid–phase cartridge จากนั้นชะสารที่ต้องการออก
ด้วยสารละลายที่เหมาะสม(13, 14) ส่วน dispersive SPE
ใช้หลักการกระจายเฟสของแข็งซึง่ สามารถก�ำจัดสารรบกวน
ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งผ่านการปรับสภาพ (conditioning)
ของ SPE(11, 12) เทคนิค QuEChERS ได้รับการยอมรับ
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2. เครื่องมือและอุปกรณ์
2.1 เครือ่ งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(HPLC) รุ่น 1200 Series ผลิตภัณฑ์ของ Agilent
Technologies; USA ซึ่งประกอบด้วย degasser,
quaternary pump, autosampler, column และ
detector ชนิด photodiode array
2.2 เครื่องชั่งละเอียด 5 ต�ำแหน่ง รุ่น BP
210 D ของ Sartorius AG
2.3 เครื่องชั่งละเอียด 4 ต�ำแหน่ง รุ่น LA
230 S ของ Sartorius AG
2.4 คอลัมน์ C18 Hypersil BDS (ขนาด
4.6 x 300 มิลลิเมตร x 0.45 ไมโครเมตร) ผลิตภัณฑ์ของ
Thermo Scientific
2.5 เครื่อง vortex mixer รุ่น KMSI, IKA–
works อุตสาหกรรมจ�ำกัด
2.6 เ ค รื่ อ ง ห มุ น เ ห วี่ ย ง ค ว า ม เร็ ว ต�่ ำ
(centrifuge; low speed), Hettich
2.7 หัวกรองชนิดไนลอน ขนาด 13 มิลลิเมตร
ขนาดอนุ ภ าค 0.45 ไมโครเมตร บริ ษั ท Vertical
Chromatography จ�ำกัด
2.8 หลอดเซนตริฟิวจ์ ขนาด 15 มิลลิลิตร
ของ บริษัท Hycon จ�ำกัด
2.9 เข็มฉีดยาขนาด 3 มิลลิลติ ร ของบริษทั
Nipro (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2.10 vial HPLC สีชาขนาด 2 มิลลิลิตร
พร้ อ มฝาเกลี ย วชนิ ด PTFE ของบริ ษั ท Agilent
Technologies; USA

3. สภาวะของเครื่อง HPLC
เครื่องตรวจวัดชนิด photodiode array
detector (Agilent Technologies; USA) ทีค่ วามยาวคลืน่
240 นาโนเมตร อุณหภูมขิ องคอลัมน์ที่ 35 องศาเซลเซียส
เฟสเคลื่ อ นที่ ป ระกอบด้ ว ย อะซี โ ตไนไตรล์ แ ละน�้ ำ
อัตราส่วน 40:60 อัตราการไหล 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที
ปริมาตรที่ฉีด 10 ไมโครลิตร
4. วิธีเตรียมสารมาตรฐาน
เตรี ย มสารมาตรฐานเพรดนิ โซโลนและ
เดกซาเมทาโซน ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยชั่งสารมาตรฐานแต่ละชนิด จ�ำนวน 25 มิลลิกรัม
ละลายด้วยเมทานอล ปรับปริมาตรให้ครบ 25 มิลลิลิตร
ด้วยอะซีโตไนไตรล์ เก็บไว้ใช้เป็นสารมาตรฐานตั้งต้น
(stock solution)
5. วิ ธี เ ตรี ย มตั ว อย่ า งด้ ว ยเทคนิ ค ของ
QuEChERS
ชั่งตัวอย่างยาลูกกลอนสมุนไพรจ�ำนวน 0.5
กรัม ใส่ในหลอดเซนตริฟวิ จ์ ขนาด 15 มิลลิลติ ร เติมนำ�้ กลัน่
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ตามด้วยอะซีโตไนไตรล์ 3 มิลลิลติ ร
เขย่าให้เข้ากัน จากนัน้ เติมแอนไฮดรัสแมกนีเซียมซัลเฟต
0.5 กรัม และ โซเดียมคลอไรด์ จ�ำนวน 0.125 กรัม เขย่า
ให้ผสมกันเพือ่ ให้เกิด การแยกชัน้ ของน�ำ้ และอะซีโตไนไตรล์
น�ำไปเซนตริ ฟ ิ ว จ์ ที่ 5,000 รอบ เป็ น เวลา 5 นาที

ภาพที่ 1 วิธีการเตรียมตัวอย่างยาลูกกลอนสมุนไพร
ด้วยเทคนิคของ QuEChERS
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(Precision)

6.4 ความแม่น (Accuracy) และความเทีย่ ง

เติมสารมาตรฐานเพรดนิโซโลนและ
เดกซาเมทาโซน ใน blank sample ที่ 3 ระดับความเข้มข้น
คือ ระดับ LOQ, 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 50
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ละความเข้มข้นทดสอบ 10 ซ�้ำ
ค�ำนวณ % Recovery, % RSD และ HorRat (Horwitz
ratio) ประเมินผลการทดสอบความถูกต้องของวิธตี ามเกณฑ์
ก�ำหนดดังนี(17,
้ 18)
ความแม่น (Accuracy) ก�ำหนดเกณฑ์
การยอมรับโดยค่าเฉลีย่ % Recovery ในช่วงร้อยละ 80–120
ความเที่ยง (Precision) ก�ำหนดเกณฑ์
การยอมรับโดย HorRat (Horwitz ratio) ค�ำนวณจาก
อัตราส่วนระหว่าง % RSD ที่ค�ำนวณได้จากการทดลอง
กับ % RSD ที่ค�ำนวณได้จากสมการ Horwitz
Experimental RSD

HorRat =
; Predicted Horwitz RSD
Predicted Horwitz RSD
(1–0.5logC)
= 0.66 x 2

เกณฑ์การยอมรับ ต้องมีค่าน้อยกว่า 2
7. การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างจริง
เตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคของ QuEChERS
ส�ำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
จ�ำนวน 17 ตัวอย่าง น�ำไปวิเคราะห์ด้วย HPLC
8. ผลการทดลอง
จากการเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค QuEChERS
ส�ำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสเตียรอยด์ชนิดเพรดนิโซโลน
และเดกซาเมทาโซนที่ ป ลอมปนในยาสมุ น ไพร
ชนิดลูกกลอน และการทดสอบความใช้ได้ของวิธี ขีดจ�ำกัด
ในการตรวจพบ (LOD) มีค่าเท่ากับ 0.36 และ 0.60
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขีดจ�ำกัดในการเชิงปริมาณ (LOQ)
เท่ากับ 0.8 และ 1.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การทดสอบ
ความเป็นเส้นตรงและช่วงการวิเคราะห์เริ่มจาก LOQ
จนถึง 10 มิลลิกรัม/ลิตร พบค่าสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธ์
(R2) เท่ากับ 0.9994 และ 0.9993 ส�ำหรับสารเพรดนิโซโลน
และเดกซาเมทาโซนตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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น�ำสารละลายชั้นบน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด
เซนตริฟวิ จ์ ทีป่ ระกอบด้วย PSA และแอนไฮดรัสแมกนีเซียมซัลเฟต อย่างละ 100 มิลลิกรัม เขย่าให้เข้ากัน น�ำไป
เซนตริฟวิ จ์ ที่ 5,000 รอบ เป็นเวลา 5 นาที ดูดสารละลาย
ชั้นบน กรองผ่านหัวกรองชนิดไนลอน 0.45 ไมโครเมตร
น�ำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC (ดังภาพที่ 1)
6. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธกี ารเตรียม
ตัวอย่าง
6.1 ขีดจ�ำกัดในการตรวจพบ (Limit of
detection: LOD)
เติมสารมาตรฐานเพรดนิโซโลนและ
เดกซาเมทาโซน ใน blank sample ทีร่ ะดับความเข้มข้น
ที่ให้ขนาดสัญญาณเป็น 3 เท่า ของสัญญาณรบกวน
(signal to noise) ค�ำนวณค่าความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสาร
เพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน
6.2 ขีดจ�ำกัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit
of quantitation: LOQ)
เติมสารมาตรฐานเพรดนิโซโลนและ
เดกซาเมทาโซน ใน blank sample ทีร่ ะดับความเข้มข้น
ที่ให้ขนาดสัญญาณเป็น 10 เท่า ของสัญญาณรบกวน
(signal to noise) ค�ำนวณค่าความเข้มข้นของสาร
เพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน ท�ำการตรวจวิเคราะห์
ที่ความเข้มข้นนี้ซ�้ำ 10 ครั้ง แล้วค�ำนวณหาค่าร้อยละ
การคืนกลับ (% Recovery) และร้อยละของค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (% RSD)
6.3 ความเป็นเส้นตรงและช่วงการวิเคราะห์
(Linearity and range)
เตรียมสารมาตรฐาน working standard
ของเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน โดยเริม่ จาก LOQ
จนถึง 10 มิลลิกรัม/ลิตร (ppm) และท�ำการทดสอบ
ความเป็นเส้นตรงของวิธกี ารเตรียมตัวอย่างแบบ QuEChERS
โดยการเติมสารมาตรฐานเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน
ใน blank sample ให้มีความเข้มข้นระดับเดียวกับ
สารมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R2) เพื่อ
ศึกษาความเป็นเส้นตรง ซึ่งควรมีค่าใกล้เคียง 1(17, 18)
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ตารางที่ 1 ค่า LOD, LOQ, Linearity และ R2
ชนิดของสาร

LOD
(มิลลิกรัม)
เพรดนิโซโลน
0.06
(ขีดจ�ำกัด)
(0.36)
เดกซาเมทาโซน
0.10
(ขีดจ�ำกัด)
(0.60)

LOQ
(มิลลิกรัม)
0.13
(0.8)
0.20
(1.2)

Linearity
(มิลลิกรัม)
0.13–10.00
(0.8–60.00)
0.20–10.00
(1.2–60)

R2
0.9994
0.9993

จากการทดสอบความแม่น และความเที่ยง
โดยเติมสารมาตรฐานใน blank sample ที่ระดับ LOQ,
10 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบร้อยละการคืนกลับ
ของเพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซนอยูใ่ นช่วง 82–97%
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (80–120%) มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 5% และค่า HorRat ในช่วง 0.1–0.2
อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ (น้อยกว่า 2) ดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 ความแม่น (% Recoveries, % RSD) และ ตารางที่ 3
ความเที่ยง (HorRat) ของเพรดนิโซโลน
ที่ความเข้มข้น 0.8, 10, และ 50 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (ppm)
ชนิดของสาร
เพรดนิโซโลน

0.8
ppm
93.1
(3.1)

% Recoveries
% RSD
10
50
ppm
ppm
82.5
95.1
(0.6)
(1.2)

HorRat
0.8 10 50
ppm ppm ppm
0.2 0.2 0.1

ความแม่น (% Recoveries, % RSD) และ
ความเที่ยง (HorRat) ของเดกซาเมทาโซน
ที่ความเข้มข้น 1.2, 10, และ 50 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (ppm)

% Recoveries
% RSD
ชนิดของสาร
10
1.2
ppm
ppm
เดกซาเมทาโซน 97.6
90.7
(3.3)
(1.6)

HorRat
50
ppm
82.3
(0.8)

1.2 10 50
ppm ppm ppm
0.2 0.2 0.1

จากการวิเคราะห์ตวั อย่างจริงทีเ่ ป็นยาสมุนไพรชนิดลูกกลอนจ�ำนวน 17 ตัวอย่าง พบปริมาณเพรดนิโซโลน
ในช่วงความเข้มข้น 113.20–7,054.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเดกซาเมทาโซนในช่วงความเข้มข้น 142.03–657.83
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนทีต่ รวจพบในตัวอย่างยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ลักษณะตัวอย่าง
ยาเม็ดกลมสีด�ำ
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาลแดง
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีด�ำอมน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีด�ำ
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีด�ำ
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาลด�ำ
ยาเม็ดทรงกระบอกสีน�้ำตาลแดง
ยาเม็ดทรงกระบอกสีเหลือง
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาลด�ำ
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล
ยาเม็ดกลมสีด�ำ
ยาเม็ดกลมสีน�้ำตาล

เพรดนิโซโลน
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
1,340.90
7,054.27
113.20
380.10
1,244.64
347.28
1,968.0
1,078.03
1,337.33
702.08
545.51
ไม่พบ
ไม่พบ
637.04
700.33
262.42
1,926.52

เดกซาเมทาโซน
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
193.70
ไม่พบ
310.41
280.97
228.82
280.21
ไม่พบ
249.91
ไม่พบ
324.66
204.33
657.83
704.07
142.03
ไม่พบ
337.15
213.96
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9. สรุปและวิจารณ์
เทคนิค QuEChERS สามารถใช้ในการเตรียม
ตัวอย่างส�ำหรับวิเคราะห์การปลอมปนสเตียรอยด์ชนิด
เพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนในยาลูกกลอนสมุนไพรได้
ซึ่ ง นั บ เป็ น วิ ธีที่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้สารเคมีแ ละ
ตัวท�ำละลายอินทรีย์ปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับเทคนิค
การเตรียมตัวอย่างแบบ SPE
จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธกี ารเตรียม
ตั ว อย่ า งด้ ว ยเทคนิ ค QuEChERS โดยการทดสอบ
ความเป็นเส้นตรงและช่วงการวิเคราะห์ที่เริ่มจาก LOQ
จนถึง 10 มิลลิกรัม/ลิตร (หรือ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
ของเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนตามล�ำดับ พบว่า
มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R2) ใกล้เคียง 1 แสดงถึง
วิธกี ารทดสอบมีความเป็นเส้นตรง ช่วงความเข้มข้นเหมาะสม
ในการวิเคราะห์ตวั อย่าง จากการทดสอบความแม่น และ
ความเที่ยงที่ระดับ LOQ, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม พบร้อยละการคืนกลับของเพรดนิโซโลนและ
เดกซาเมทาโซนระหว่าง 82–97% ซึง่ จะเห็นว่าความแม่น
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือในช่วง 80–120%(17, 18) และ
จากการประเมิ น ความเที่ ย งด้ ว ย HorRat พบว่ า
อยูร่ ะหว่าง 0.1–0.2 ซึง่ เกณฑ์ทยี่ อมรับต้องน้อยกว่า 2(17, 18)
แสดงถึงวิธีการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย�ำ สามารถ
น�ำไปใช้กบั การวิเคราะห์ตวั อย่างจริงจากห้องปฏิบตั กิ ารได้
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การศึกษาเกี่ยวกับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดสระบุรี
The Study of Unsafe Health Products Prioritization of Saraburi Province

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี
ด�ำเนินการโดยอ้างอิงจากคู่มือการด�ำเนินงานการจัดล�ำดับความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัยเพื่อ การด�ำเนินการ
งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคของแผนงานพั ฒ นาวิ ช าการและกลไกลคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2556 รูปแบบการศึกษา
จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การส�ำรวจการกระจายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชน
การอภิปรายกลุ่ม การใช้เครื่องมือที่มีการออกแบบส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้
ในการจัดการความเสี่ยงด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจการกระจาย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน ข้อมูลที่มีรายงานการศึกษาไว้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ที่มีผลต่อร่างกายผู้ใช้หรือสัมผัสโดยยึดผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่รุนแรงที่สุด ส�ำหรับ
แบบประเมินข้อทีไ่ ม่สามารถใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นการให้คะแนน ผูม้ สี ว่ นได้ ส่วนเสียทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาได้อภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อยุติ หลังจากนั้นใช้เสียงข้างมากในการโหวตให้คะแนน
ผลการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี เรียงตามล�ำดับร้อยละของ
ค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งมือการประเมินความเสีย่ งและเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
จากมากไปน้อย 5 ล�ำดับแรก ดังนี้ น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ ร้อยละ 91.88, ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ ร้อยละ 74.38,
เครือ่ งดืม่ สมุนไพร (โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง) ร้อยละ 71.25, ยาสมุนไพร (โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง)
ร้อยละ 63.75 และการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี ร้อยละ 63.13 ตามล�ำดับ ผลการจัดล�ำดับ
ทีไ่ ด้สง่ ผลให้ผบู้ ริหาร ผูร้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไป ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขก่อนเป็นล�ำดับแรกของจังหวัดสระบุรี
และให้การสนับสนุนรวมถึงมีส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย การจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การจัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของแต่ละพื้นที่
ในจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเสนอของบประมาณเพื่อจัดท�ำโครงการแก้ไข
ปัญหาน�้ำมันทอดซ�้ำของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในปี 2557

รายงานการวิจัย

ดวงกมล นุตราวงศ์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นไปได้ของการจัดการความเสีย่ ง, ประเมินความเสีย่ ง, ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัย,
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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Abstract
The objective of this study is to prioritize unsafe health products in Saraburi Province.
The issue prioritization is conducted in accordance with the Unsafe Goods Prioritization Manual
issued by Health Consumer Protection Program, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn
University during January to March 2014. The data was collected from the sources of information,
from the authorities concerned, from group discussions and from the surveys of the distribution
of unsafe health products in communities. The instrument used in the surveys was especially
designed for risk evaluation and risk management. The scoring was done according to the criteria
described in the evaluation form. The criteria was based on the data gained from the surveys
of the distribution of unsafe health products in communities and the data from the study on the
physical affects of those health products to those who consumed or had been exposed to, by
having them report the most severe affects happened to them. For the evaluation forms in
which the data could not be immediately scored, the scorings were decided by majority vote after
the discussions among the stakeholders who participated in the study. The result of the study
indicated that Saraburi’s first five unsafe health products are as follows: 1. Reused vegetable oil
(91.88%) 2. Traditional medicine contaminated with steroid (74.38%) 3. Herbal drinks sold through
exaggerated health claim advertisement (71.25%) 4. Herbs sold through exaggerated health claim
advertisement (63.75%) 5.The unsafe use of insecticides by farmers (63.13%) The issue prioritization
was done based on the evaluation scores gained by the use of the mentioned instrument.
The result of the study has enabled the provincial administrators, the consumer protection
officers, networks as well as the stake holders to realize the priority of the problem of unsafe
health products so as to deal with them accordingly and render strong support and participation
in surveillance on unsafe health products and in entrepreneur unsafe health product awareness
trainings as well as in provincial projects to solve the problems. As an outcome of this study, a
budget for the fiscal year 2014 was allocated to solve the reused vegetable oil problem of
Saraburi province.
Keywords: possibility of risk management, risk assessment, unsafe health products,
stake holders
บทน�ำ

ปั

ญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน
มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ น
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายมิติ ทั้งผลโดยตรง
ต่อสุขภาพของประชาชนตัง้ แต่ระดับรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ
ระดับปานกลางหรือเล็กน้อย หรือส่งผลในมิติอื่นๆ เช่น
68

ด้านเศรษฐกิจ สังคม จะเห็นได้ว่าปัญหา ต่างๆ เหล่านั้น
นับวันจะมีจ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆและมีการพัฒนารูปแบบ
ของปัญหาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบ
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยข้อจ�ำกัด
ของบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
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ขอบเขตการศึกษา
ท�ำการศึกษาจากแหล่งข้อมูลของแผนงานพัฒนา
วิชาการและกลไกลคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจังหวัดสระบุรี
หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จากการส�ำรวจ
การกระจายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชน
และจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะ
ท�ำงานโดยการอภิปรายกลุ่ม การใช้เครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ระยะ
เวลาด�ำเนินการศึกษาตั้งแต่ มกราคม–มีนาคม 2556

นิยามศัพท์
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องส�ำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ ที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
จิตใจหรือทรัพย์สิน 3,7

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของสินค้า
ไม่ปลอดภัย ออกแบบส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งและ
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือ
การด�ำเนินงาน การจัดล�ำดับความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย
เพื่อการด�ำเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภค ของแผนงาน
พัฒนาและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ออกแบบ
โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก
ภญ.ดร.รุง่ ทิวา หมืน่ ปานและคณะ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้แก่ ผศ.ภญ.
ส�ำลี ใจดี รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ และคณะ เครื่องมือ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. แบบประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment)
2. แบบประเมินความเป็นไปได้ในการบริหาร
ความเสี่ยง (Possibility of Risk management)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศีกษาสภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ที่ไม่ปลอดภัยและจ�ำเป็นต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างครบวงจรในระดับพื้นที่
2. เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ปลอดภัย ของจังหวัดสระบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยจังหวัดของสระบุรี
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหา
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการเสนอของบประมาณ
ตลอดจนท�ำให้ภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข
ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาและให้ความร่วมมือ
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น

วิธีด�ำเนินการศีกษา
ด�ำเนินการตามคูม่ อื การด�ำเนินงาน การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัยเพือ่ การด�ำเนินงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ดังนี้
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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ด้านสาธารณสุขของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท�ำให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ หมดได้อย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้อง
เลือกเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ มาด�ำเนินการก่อน บางครัง้ ก็อาศัย
ความรูส้ กึ หรือทัศนคติสว่ นตัวทีม่ ตี อ่ ปัญหานัน้ มาประกอบ
การตัดสินใจหยิบยกประเด็นปัญหาหรือสินค้าไม่ปลอดภัย
ชนิดนั้นๆ มาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนเรื่องอื่น ซึ่งโดย
สภาพความเป็นจริงอาจมีเรือ่ งอืน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากกว่า
หรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนมากกว่า แต่กลับไม่ได้เลือกมา
ด�ำเนินการก่อน การจัดล�ำดับความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยโดยอาศัยเครือ่ งมือทางวิชาการ ท�ำให้
เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบและภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
เลือกแนวทางหรือมาตรการส�ำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
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1. คั ด เลื อ กคณะท�ำงาน โดยคั ด เลื อ กจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจและมีผลการด�ำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในเขตจังหวัดสระบุรี ได้แก่ ส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรี ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสระบุรี ส�ำนักคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี
เทศบาลต�ำบลวิหารแดง เภสัชกรโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล เข้าร่วมอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น คณะท�ำงานเหล่านีไ้ ด้รบั การแจ้ง
ให้เตรียมข้อมูลสภาพปัญหาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีห่ น่วยงาน
รับผิดชอบหรือเป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อใช้เป็น
ปัจจัยน�ำเข้าการประชุมคณะท�ำงาน
2. ประชุมคณะท�ำงาน เพื่ออภิปรายคัดเลือก
ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยร่วมกัน
ในเบื้องต้นโดยน�ำประเด็นปัญหาทั้งหมดที่ได้มารวมกัน
ซึง่ ประเด็นปัญหามาจาก 5 ช่องทาง ได้แก่ ประเด็นปัญหา
ของสินค้าไม่ปลอดภัยทีแ่ ผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ด�ำเนินการอยู่,
ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยที่เป็น
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ, ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยทีค่ ณะท�ำงานตระหนักว่าเป็นปัญหา,
ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยทีม่ ผี บู้ ริโภค
ร้องเรียนผ่านหน่วยงาน/องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค, ประเด็น
ปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยที่ปรากฏใน
สื่ อ มวลชน โดยมี ก ารก�ำหนดกติ ก าหรื อ หลั ก เกณฑ์
การคัดเลือก คือ ต้องมีข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจน
(อาจเป็นข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลปรากฏการณ์ทเี่ ป็น
รูปธรรม) ต้องมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบต่อร่างกาย อนามัย หรือ
ทรัพย์สนิ โดยตรง ต้องมีเหตุผลรองรับ ให้ผเู้ สนอแต่ละคน
อภิปรายเหตุผลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามทีก่ �ำหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์ เพือ่ สนับสนุนการเลือก
ประเด็นปัญหาดังกล่าว จากนัน้ ทีป่ ระชุมลงคะแนนคัดเลือก
ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยโดย
รอบแรกคัดเลือกมาไม่เกิน 10 ชนิด
3. ประชุมคณะท�ำงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อร่วมกันจัดล�ำดับความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งและเกณฑ์
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การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา (ตามคู่มือ
การจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัย) โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การส�ำรวจการกระจายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย
ในชุมชน ซึง่ ด�ำเนินการส�ำรวจครอบคลุมพืน้ ที่ 13 อ�ำเภอ
ของจังหวัดสระบุรี ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นค่าร้อยละ
ของอ�ำเภอทีป่ ระชาชนใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย
ชนิดนั้นๆ เพื่อน�ำมาใช้ให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงข้อ 6 (ปริมาณสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน)
ตลอดจนใช้ขอ้ มูลทีม่ รี ายงานการศึกษาไว้เกีย่ วกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ที่มีผล
ต่อร่างกายผูใ้ ช้หรือสัมผัสโดยยึดผลสุดท้ายทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ นุ แรง
ทีส่ ดุ เพือ่ น�ำมาใช้ให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินความเสีย่ ง
ข้อ 1 (ผลกระทบต่อสุขภาพ) ส�ำหรับแบบประเมินข้อที่
ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการให้คะแนน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เข้าร่วมการศึกษาได้อภิปรายเพื่อให้ได้ข้อยุติ
หลังจากนั้นใช้เสียงข้างมากในการโหวตให้คะแนน
ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาข้อมูลและอภิปรายกลุ่ม เพื่อ
คัดเลือกประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัย
ร่วมกันของคณะท�ำงานในเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้
1. ประเด็นปัญหาของสินค้าไม่ปลอดภัยทีแ่ ผนงาน
พัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(คคส.) ด�ำเนินการอยู่ ได้แก่ แร่ใยหิน, น�้ำมันทอดซ�้ำ,
ขนมเด็ก, สารตะกั่วที่ปนเปื้อนในอาหาร
2. ประเด็ น ปั ญ หาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ไม่ปลอดภัยที่เป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
อาหารทีม่ สี ารปนเปือ้ น ฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์ สารกันรา
สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง ยาฆ่าแมลง สารโพลาร์
ในน�้ำมันทอดซ�้ำ จุลินทรีย์ อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
แปลงเพาะปลูกที่ไม่ผ่านการรับรอง GAP
3. ประเด็ น ปั ญ หาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ไม่ปลอดภัยทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตระหนักว่าเป็นปัญหา ได้แก่
น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครือ่ งดืม่ สมุนไพร,
ยาสมุนไพร ที่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง,
การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรทีไ่ ม่ถกู วิธ,ี คอนแทคเลนส์
ตาโต, ยาชุด, ยาแผนโบราณที่ผสมสเตียรอยด์
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ผูป้ ระกอบการ, นักเรียน/นักศึกษา, ประชาชน เพือ่ ร่วมกัน
จัดล�ำดับความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการบริหารความ
เสี่ยง (Possibility of Risk Management) รวมถึง
ใช้ผลการส�ำรวจและค้นหาข้อมูลประกอบการท�ำ issue
prioritization ซึง่ ได้ก�ำหนดข้อตกลงใช้นำ�้ หนัก (ร้อยละ)
ประเภทจังหวัด และส�ำหรับเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง
ข้อที่ 6 เรือ่ ง ปริมาณทีผ่ ลิต/การใช้ ได้เลือกเกณฑ์ประเมิน
ความเสีย่ งปริมาณผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชน
การพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ปลอดภัย 10 รายการ ได้แบ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็น 3 กลุม่
แต่ละกลุม่ ได้อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยแต่ละชนิด หลังจากนั้น
ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยโดยค่าคะแนน
ความเสีย่ งสูดสุดของแต่ละข้ออยูท่ ี่ 4 คะแนน ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อที่ 1 ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีผลท�ำให้เสียชีวติ
พิการถาวร ก่อให้เกิดมะเร็ง หรือก่อให้เกิดความผิดปกติ
ในการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ให้ 4 คะแนน หากใช้
ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เป็นผูป้ ว่ ยในให้ 3 คะแนน น�ำคะแนนทีใ่ ห้มาคูณกับค่าน�ำ้ หนัก
ร้อยละ ได้ค่าคะแนนดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
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4. ประเด็ น ปั ญ หาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ไม่ปลอดภัยที่มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่านหน่วยงาน/องค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ อาหารใกล้หมดอายุ (น�ำมาขาย
ใกล้วันหมดอายุ), เครื่องส�ำอางที่ผิดกฎหมาย, โฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารโอ้ อ วดสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง , ยา
แผนโบราณที่ผสมสเตียรอยด์
5. ประเด็ น ปั ญ หาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ไม่ปลอดภัยทีป่ รากฏในสือ่ มวลชน ได้แก่ ยาลดความอ้วน,
วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท ลวดดัดฟันแฟชัน่ เป็นต้น
จากการอภิปรายกลุ่ม มีการให้คะแนนคัดเลือก
ประเด็นปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย โดย
รอบแรกคัดเลือกปัญหาทีก่ ล่าวข้างต้นมาไม่เกิน 10 เรือ่ ง
เรียงตามล�ำดับคะแนน จากมากไปน้อย ตามล�ำดับ ดังนี้
น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ , เครือ่ งดืม่ สมุนไพร (โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริง), ยาสมุนไพร (โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง),
ยาแผนโบราณทีผ่ สมสเตียรอยด์, เครือ่ งส�ำอางทีผ่ ดิ กฎหมาย,
ยาชุด, การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรทีไ่ ม่ถกู วิธ,ี อาหาร
ใกล้หมดอายุ (น�ำมาขายใกล้วนั หมดอายุ), คอนแทคเลนส์
ตาโต, สารปนเปื้อนในอาหาร (ฟอร์มาลีน)
หลังจากได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นแล้ว มีการประชุมภาคี
เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จ�ำนวน
40 คน ซึง่ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,อาสาสมัครสาธารณสุข,

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 5 อันดับแรก (กลุ่มที่ 1)
นำ�้ หนัก (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จั
ง
หวั
ด
เครื
อ
่
งส�ำอาง
ยาแผนโบราณ
เครื่องดื่มสมุนไพร น�้ำมัน ฟอร์มาลีน
ล�ำดับ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ผิดกฎหมาย ผสมสเตียรอยด์ โฆษณาอวดอ้าง ทอดซ�้ำ ในอาหาร
สรรพคุณเกินจริง
1 ผลกระทบต่อสุขภาพ
30
120
120
120
120
120
2 กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
20
40
60
60
80
80
3 ความถี่การใช้/สัมผัส
10
40
40
40
20
20
4 ปริมาณการประชาชนที่สัมผัสและได้รับผลก
10
40
40
40
40
40
ระทบทางสุขภาพ
5 มีสารจกค้างในสิง่ แวดล้อมและอาจก่อให้เกิด
10
0
0
0
0
0
อันตรายต่อสุขภาพ
6 ปริมาณสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน (6.3)
10
30
10
20
10
10
7 มาตรการในต่างประเทศ
5
20
20
20
20
20
8 มาตรการในประเทศ
5
20
20
20
20
20
รวม
(4*100) = 400
310
310
320
310*
310
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จากตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัยทีม่ ี ร้อยละของค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งมือการประเมิน
ความเสีย่ ง สูงสุดล�ำดับแรก คือ เครือ่ งดืม่ สมุนไพรโฆษณาเกินจริง ส่วนล�ำดับถัดมามีสนิ ค้าทีไ่ ด้คะแนนเท่ากัน 4 ชนิด
จึงได้ใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยล�ำดับ 2 ได้แก่ น�้ำมันทอดซ�้ำ
ส�ำหรับกลุ่มที่ 2 ได้มีการด�ำเนินการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ผลที่ได้แสดงดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 5 อันดับแรก (กลุ่มที่ 2)
นำ�้ หนัก (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จั
ง
หวั
ด
เครื
อ
่
งส�ำอาง
ยาแผนโบราณ
น�้ำมัน การใช้ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์
ล�ำดับ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ผิดกฎหมาย ผสมสเตียรอยด์ ทอดซ�้ำ ของเกษตรกร เสริมอาหาร
ที่ไม่ถูกวิธี
1 ผลกระทบต่อสุขภาพ
30
60
120
120
120
60
2 กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
20
40
60
20
20
20
3 ความถี่การใช้/สัมผัส
10
40
40
20
30
40
4 ปริมาณการประชาชนที่สัมผัสและได้รับผลก
10
40
40
40
40
40
ระทบทางสุขภาพ
5 มีสารตกค้างในสิง่ แวดล้อมและอาจก่อให้เกิด
10
30
30
30
40
30
อันตรายต่อสุขภาพ
6 ปริมาณสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน (6.3)
10
40
40
30
30
30
7 มาตรการในต่างประเทศ
5
20
20
5
20
10
8 มาตรการในประเทศ
5
20
15
15
15
10
รวม
(4*100) = 400
290
365
280
315
240

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยที่มี ร้อยละของค่าคะแนนที่ได้จากการใช้เครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยง สูงสุด 2 ล�ำดับแรก ได้แก่ ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์และ การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี
ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
กลุ่มที่ 3 ก็ได้มีการด�ำเนินการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยล�ำดับ
ที่ 1 และ 2 ของกลุ่มที่ 3 ได้แก่ น�้ำมันทอดซ�้ำและเครื่องดื่มสมุนไพรโฆษณาเกินจริง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย 5 อันดับแรก (กลุ่มที่ 3)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

72

นำ�้ หนัก (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จังหวัด
น�้ำมัน เครื่องส�ำอาง ยาสมุนไพร (โฆษณาโอ้อวด ยาชุด อาหาร
ทอดซ�้ำ ผิดกฎหมาย
สรรพคุณเกินจริง)
ใกล้หมดอายุ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
30
120
90
90
60
30
กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ
20
80
40
60
60
80
ความถี่การใช้/สัมผัส
10
40
40
40
40
30
ปริมาณการประชาชนที่สัมผัสและได้รับผลก
10
40
30
30
30
30
ระทบทางสุขภาพ
มีสารตกค้างในสิง่ แวดล้อมและอาจก่อให้เกิด
10
20
0
0
0
0
อันตรายต่อสุขภาพ
ปริมาณสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน (6.3)
10
40
20
20
20
30
มาตรการในต่างประเทศ
5
5
5
5
5
5
มาตรการในประเทศ
5
20
15
15
5
5
รวม
(4*100)= 400 365
240
260
220
210
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
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กลุ ่ ม 3 เป็ น กลุ ่ ม เดี ย ว โดยอภิ ป รายร่ ว มกั น เพื่ อ หา
ค่าคะแนนความเสี่ยงของน�้ำมันทอดซ�้ำเนื่องจากกลุ่ม 2
และกลุม่ 3 ให้คา่ คะแนนต่างกัน ผลสรุปจากการอภิปราย
กลุม่ และคะแนนโหวตเสียงข้างมากให้ใช้คา่ คะแนนความเสีย่ ง
ของกลุม่ 3 จากนัน้ น�ำผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยทัง้
5 ชนิด มาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีการให้คะแนนเช่นเดียวกันกับ
การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง คะแนนสูงสุด
ของแต่ละข้อคือ 4 คะแนน ต�่ำสุด 1 คะแนน ยกตัวอย่าง
เกณฑ์ขอ้ ที่ 1 ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน
ผู้บริโภคนักวิชาการ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
และนักการเมือง หากมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
จากทุกภาคส่วนให้ 4 คะแนน มีความร่วมมือจากหน่วย
ราชการ ภาคประชาชน ผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ
ให้ 3 คะแนน มีความร่วมมือจากหน่วยราชการ ภาคประชาชน
ผู้บริโภค นักวิชาการให้ 2 คะแนน มีความร่วมมือจาก
หน่วยราชการ ภาคประชาชน ผู้บริโภค ให้ 1 คะแนน
คะแนน น�ำคะแนนที่ ใ ห้ ม าคู ณ กั บ ค่ า น�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ
ได้ค่าคะแนนดังแสดงดังตารางที่ 4
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ผลการจัดล�ำดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย
ด้วยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของทั้ง 3 กลุ่ม โดย
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คะแนนสูงสุดของ
แต่ละกลุ่ม 2 ล�ำดับแรก สรุปได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ล�ำดับที่ 1
เครื่องดื่มสมุนไพร (โฆษณาเกินจริง), ล�ำดับที่ 2 น�้ำมัน
ทอดซ�้ ำ ดั ง แสดงในตารางที่ 1 กลุ่มที่ 2 ล�ำดับที่ 1
ยาแผนโบราณ (ผสมสเตียรอยด์), ล�ำดับที่ 2 การใช้ยา
ฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี ดังแสดงในตารางที่ 2
กลุ่มที่ 3 ล�ำดับที่ 1 น�้ำมันทอดซ�้ำ, ล�ำดับที่ 2
สมุ น ไพร (โฆษณาเกิ น จริ ง ) ดั ง แสดงในตารางที่ 3
การเรียงล�ำดับของแต่ละกลุม่ ข้างต้นเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพไม่ ป ลอดภั ย ล�ำดั บ ที่ 2 ของกลุ ่ ม ที่ 1 และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยล�ำดับที่ 1 ของกลุ่มที่ 2
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดเดียวกัน จึงเหลือผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีน่ �ำไปประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
5 รายการ ดังนี้ เครื่องดื่มสมุนไพร (โฆษณาเกินจริง),
น�้ำมันทอดซ�้ำ, ยาแผนโบราณ (ผสมสเตียรอยด์), การใช้
ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรทีไ่ ม่ถกู วิธ,ี ยาสมุนไพร (โฆษณา
เกินจริง) หลังจากนั้นได้รวมสมาชิกกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
ล�ำดับ เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้

ในการแก้ปัญหา

1

2
3
4
5
6

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชน ผู้บริโภคนักวิชาการ
หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ
และนักการเมือง
เป็นนโยบายที่มีผลทางการเมือง
ของรัฐบาล/นโยบาย
การมีสินค้าทดแทน/มีทางเลือก
ราคาสินค้าทดแทน ในฐานะผูบ้ ริโภค
คุณภาพสินค้าทดแทน/การยอมรับ
การใช้สินค้าในฐานะผู้บริโภค
ระดับผลกระทบต่อผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม

นำ�้ หนัก (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จังหวัด
น�้ำมัน เครื่องดื่มสมุนไพร ยาแผนโบราณ การใช้ยาฆ่าแมลง ยาสมุนไพร
ทอดซ�้ำ (โฆษณาอวดอ้าง ผสมสเตียรอยด์ ของเกษตรกร (โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง)
ที่ไม่ถูกวิธี สรรพคุณเกินจริง)
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ขั้นตอนต่อไป คือน�ำคะแนนจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหามาจัดล�ำดับความส�ำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยแสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงการจัดล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัยด้วยเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งและความเป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หา
เกณฑ์

รายงานการวิจัย

คะแนนความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
คะแนนความเสี่ยง
รวมเฉลี่ย (800/100)

น�ำ้ มันทอดซ�ำ้ เครื่องดื่มสมุนไพร ยาแผนโบราณ
การใช้ยาฆ่าแมลง
ยาสมุนไพร
(โฆษณาอวดอ้าง ผสมสเตียรอยด์ ของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี (โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง)
สรรพคุณเกินจริง)
370
250
230
190
250
365
320
365
315
260
735/91.88
570/71.25
595/74.38
505/63.13
510/63.75

จากตารางที่ 5 สามารถเรียงล�ำดับสินค้าไม่ปลอดภัย
ตามค่าคะแนนทีไ่ ด้ดงั นี้ ล�ำดับที่ 1 นำ�้ มันทอดซำ�้ ล�ำดับที่
2 ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ ล�ำดับที่ 3 เครื่องดื่ม
สมุนไพร (โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง) ล�ำดับที่ 4
ยาสมุนไพร (โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง) และ
ล�ำดับที่ 5 การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการด�ำเนินงานเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพไม่ปลอดภัย ของจังหวัดสระบุรี โดย
อาศัยกิจกรรมต่างๆ เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน
เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการร่วมกัน
ให้ความเห็น อภิปรายประเด็นปัญหาทีอ่ า้ งอิงทางวิชาการ
หรือข้อมูลปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับใช้
เครื่องมือคือเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์
การประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปญ
ั หาการจัดล�ำดับ
สินค้าไม่ปลอดภัย ได้ขอ้ สรุปผลการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี เรียงตามล�ำดับ
ร้อยละของค่าคะแนน จากมากไปน้อย 5 ล�ำดับแรก ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 น�้ำมันทอดซ�้ำ ร้อยละ 91.88, ล�ำดับที่ 2
ยาแผนโบราณที่ผสมสเตียรอยด์ ร้อยละ 74.38, ล�ำดับที่
3 เครื่องดื่มสมุนไพร (โฆษณาเกินจริง) ร้อยละ 71.25,
ล�ำดับที่ 4 ยาสมุนไพร (โฆษณาเกินจริง) ร้อยละ 63.75,
ล�ำดับที่ 5 การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ไม่ถูกวิธี
ร้อยละ 63.13 เมือ่ วิเคราะห์ในภาพรวมแล้วจะแบ่งสินค้า
ไม่ปลอดภัยได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ มี ก ารปนเปื ้ อ นสาร
ที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค (น�้ำมันทอดซ�้ำ, ยาฆ่าแมลง,
ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์)
74

2. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ บู้ ริโภคอาจเกิดอันตราย
จากความเข้าใจผิดในคุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
สุขภาพนัน้ ๆ (เครือ่ งดืม่ สมุนไพร, ยาสมุนไพรทีม่ กี ารโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง) ซึง่ อาศัย กลวิธใี นการแก้ปญ
ั หา
ทีแ่ ตกต่าง เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ กี ารปนเปือ้ น
สารทีไ่ ม่ปลอดภัยในการบริโภค สามารถแก้ได้โดยการควบคุม
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นถึงมือผู้บริโภค จ�ำกัดสิทธิ
ของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพโดยอาศัยข้อบังคับทางกฎหมาย
หรือนโยบายภาครัฐ ส่วนวิธีการแก้ไขผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทีผ่ บู้ ริโภคเกิดอันตรายจากความเข้าใจทีผ่ ดิ ในตัวผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ต้องอาศัยกระบวนการทีท่ �ำให้ผบู้ ริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพนัน้
เป็นส�ำคัญ
ดั ง นั้ น หากจะแก้ ไขปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ไม่ปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี ควรเลือกแก้ไขผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยอันดับที่ 1 น�้ำมันทอดซ�้ำ เนื่องจาก
สัดส่วนของคะแนนทีม่ ากกว่าล�ำดับที่ 2 อย่างชัดเจน (91.88
ต่อ 74.38) และมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ อี นั ตรายต่อผูบ้ ริโภค มีแนวนโยบาย
การควบคุมอย่างชัดเจนหากมีการด�ำเนินการโดยภาคี
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี จะส่งผลดี
ต่อความส�ำเร็จการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นีอ้ าจเกิดความเบีย่ งเบนในการให้
ค่าคะแนน เนื่องจากการให้คะแนนตามเกณฑ์ในบางข้อ
ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มก่อนการโหวตลงคะแนน ท�ำให้
ผู้อภิปรายที่มีทักษะในการพูดหรือเป็นที่รู้จักสามารถ
โน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามได้ดีกว่าผู้ที่ขาดทักษะ ดังนั้น
อาจปรับรูปแบบการให้คะแนน โดยใช้วิธีเขียนแล้วให้
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รายงานการวิจัย

คณะท�ำงานเป็นผู้ประมวลค่าคะแนน นอกจากนี้ยังมี 3. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์. ค�ำอธิบาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551. พิมพ์
ข้อจ�ำกัด ในเรื่องจ�ำนวนและความหลากหลายของกลุ่ม
ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: นิติธรรม; 2552.
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ าร่วมในการศึกษา เนือ่ งจากข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ จึงท�ำให้ขาดความเห็นของผู้มีส่วนได้ 4. ภาณุโชติ ทองยัง. ทุกข์ล้นเหลือเหยื่อโฆษณา. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: กพย; 2555.
ส่วนเสียบางกลุม่ วัย ได้แก่ กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ แม่และเด็ก
การศึกษาในครั้งหน้าควรมีการเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. ภาณุโชติ ทองยัง. ยุภาพรรณ มันกระโทก. รุ่งทิวา หมื่นปา.
คูม่ อื การด�ำเนินงาน การจัดล�ำดับความ ส�ำคัญสินค้าไม่ปลอดภัย
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
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สานพลังผู้บริโภคทั่วไทย ร่วมใจแจ้งเบาะแส
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายร้องเรียน ร้องทุกข์ กับ อย.
อย. กับภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาทิตย์ พันธ์เดช
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปิดประตูสู่ อย.

ส�ำ

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
6 กลุม่ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครือ่ งส�ำอาง
เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุ
ออกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท และวั ต ถุ อั น ตรายที่ ใช้
ในบ้ า นเรื อ นและทางสาธารณสุ ข โดยมี ก ฎหมายใน
ความรับผิดชอบ ทั้งหมด 9 ฉบับ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติยา
(2) พระราชบัญญัติอาหาร
(3) พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง
(4) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
(5) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
		 ประสาท
(6) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(7) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(8) พระราชก�ำหนดป้องการการใช้สารระเหย
(9) พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
โดย อย. ได้ด�ำเนินงานเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์
ก่อนออกสูต่ ลาด (Pre–Marketing) การติดตาม ตรวจสอบ
เฝ้าระวัง ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ สามารถใช้ได้
76

อย่างปลอดภัย ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด (Post–Marketing)
และการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ความเข้ า ใจในการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค (Consumer
Empowerment) ดังภาพที่ 1
¡ÒÃ¤ŒØÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾
¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾: ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ä´ŒÁÒµÃ°Ò¹
¼ÙŒºÃÔâÀ¤: ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹ ÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÒÁÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

1

Pre-marketing
Control
¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÅÑè¹¡ÃÍ§
¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¡‹Í¹Í¹ØÞÒµ
ãËŒ¼ÅÔµ ¹íÒà¢ŒÒ ËÃ×Í¨íÒË¹‹ÒÂ

2

Post-marketing
Control
¤Çº¤ØÁ ¡íÒ¡Ñº ´ÙáÅ
à½‡ÒÃÐÇÑ§¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾
ËÅÑ§ÍÍ¡ÊÙ‹µÅÒ´

3

Consumer
Empowerment
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ
Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
á¡‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ภาพที่ 1 การด�ำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.

ความส�ำคัญของ Consumer Empowerment
ต่อภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนั้นเป็น
หัวใจหลักที่ส�ำคัญมากต่อภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องจากถ้าผู้บริโภค มีความรู้เท่าทัน รู้ป้องกัน
ไม่ตกเป็นเหยือ่ การโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
หรือระบบการขายตรงสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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เตรียมพร้อม นับหนึ่งก่อนร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ท�ำความรู้จักผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำหน่ายตามท้องตลาด มีหลากชนิด
หลายประเภทและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการควบคุม/
ก�ำกับดูแล จะแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ว่าได้รบั มอบหมาย
จากภาครัฐให้ดแู ลในส่วนใด อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เป็นต้น หากแยกแยะได้วา่ ผลิตภัณฑ์ใดคือผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ อย. รับผิดชอบ เมื่อพบเจอความไม่ปลอดภัย
อันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะสามารถ
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสข้อมูลมายัง อย. ได้อย่างรวดเร็ว
และถูกช่องทาง
1. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์
การใช้เพือ่ สุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อย. มีทั้งสิ้น 6 กลุ่ม
3. มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ผู้บริโภคมักสับสน
ในการแยกแยะว่าคือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ อย. รับผิดชอบ
อาทิ เครือ่ งกรองนำ�้ เครือ่ งกรองอากาศ อาหารสัตว์ ฯลฯ
ทีเ่ ข้าใจว่า คือผลิตภัณฑ์ทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ อย.
เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีดังนี้
ยา หมายถึง ยาที่ใช้ป้องกัน บ�ำบัด บรรเทา
รักษาโรคหรืออาการของโรคชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นยาแผน
โบราณ และยาแผนปัจจุบันซึ่งแบ่งออกเป็น ยาสามัญ-

ประจ�ำบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยา
มีทั้งยาส�ำหรับมนุษย์และยาส�ำหรับสัตว์
อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิต
เช่ น อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ป ิ ด สนิ ท น�้ ำ บริ โ ภค
ในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท นมพร้อมดืม่ นำ�้ มันพืช อาหาร
ส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เป็นต้น
เครื่องส�ำอาง อาทิ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
ผิวหน้า ครีมหรือโลชั่นบ�ำรุงผิว ครีมรองพื้น แป้งทาหน้า
ลิปสติก ที่ทาตา/แก้ม ครีมกันแดด น�้ำหอม ผลิตภัณฑ์
ย้อมผม เจลแต่งผม ฯลฯ
เครื่องมือแพทย์ อาทิ ถุงยางอนามัย เก้าอี้
ไฟฟ้าสถิต คอนแทคเลนส์รวมถึงคอนแทคเลนส์แฟชั่น
เครื่องนวด เครื่องสั่นสะเทือน ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด อาทิ ยาเสพติดที่มีการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีน โคเดอีน หรือ
วัตถุที่อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น ยานอนหลับ
ยาลดความอ้วนบางชนิด ก็จัดเป็นวัตถุเสพติดเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน อาทิ
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์
ซั ก ผ้ า ชนิ ด เหลว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท�ำความสะอาดห้ อ งน�้ ำ
ผลิตภัณฑ์ลบค�ำผิด ฯลฯ
ประเด็นทีส่ ามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
หากคุณได้รบั ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หรือพบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีส่ งสัยว่าไม่ปลอดภัย
หรือผูบ้ ริโภคประสบปัญหาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ได้แก่
– พบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้
ชัดเจน เช่น เสียก่อนหมดอายุ ไม่มีฉลากภาษาไทย
การแสดงฉลากไม่ครบถ้วน เป็นต้น
– พบโฆษณาโอ้อวด หลอกลวง หรือท�ำให้
เข้าใจผิด ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยวิธีใด
– พบการผลิต น�ำเข้า หรือขายยา และวัตถุเสพติด
โดยไม่ได้รับอนุญาต
– พบการผลิต น�ำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอม
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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เปิดประตูสู่ อย.

สามารถเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้อย่างถูกต้อง
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม รวมถึง “รู้จักรักษา
สิ ท ธิ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยร้ อ งเรี ย นเมื่ อ ได้ รั บ ความเสี ย หาย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือโฆษณาโอ้อวด
เกินจริง”
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เปิดประตูสู่ อย.

– พบการผลิต หรือขาย ผลิตภัณฑ์ทหี่ า้ ม หรือ
มีสารที่ห้ามใช้ เช่น ยาชุด ครีมทาฝ้า ที่มีสารปรอท–
แอมโมเนีย หรือไฮโดรควิโนน หรือกรดวิตามินเอ อาหาร
ที่ ผ สมสารบอแรกซ์ ส ารฟอกขาว หรื อ กรดซาลิ ซิ ลิ ค
เป็นต้น
– ได้รบั อันตรายจากการบริโภค หรือใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทั้งที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อควร
ระวังตามที่ระบุบนฉลากแล้ว
– พบการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายใน อย.
ช่องที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ผูบ้ ริโภคทีป่ ระสบปัญหาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
สามารถร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล โดยแจ้ ง ชื่ อ ที่ อ ยู ่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมรายละเอียดของเรื่อง
ที่ต้องการร้องเรียน ไปที่
1. สายด่วน อย. โทรศัพท์ 1556
2. โทรศัพท์ 0 2590 7354–5
โทรสาร 0 2590 1556
3. e–mail 1556@fda.mpoh.go.th
หรือ website www.fda.moph.go.th
		 (หัวข้อ “ร้องเรียน”)

4. จดหมาย/หนังสือ (ร้องเรียน)
ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
		 11004
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง (หรือหากมีตัวอย่าง
		 ผลิตภัณฑ์ให้น�ำมามอบให้ด้วย)
5.1 ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ สามารถ
ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรือ่ งร้องเรียนผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรร.) ตึกส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร A ชั้น 1
5.2 ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นต่างจังหวัด แจ้งร้องเรียน
ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
** กรณีนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2590 7354
และ สายด่วน อย. 1556 จะมีเทปบันทึกให้ฝากข้อความ
อัตโนมัติ**
เรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา เมื่อทราบผลการ
ด�ำเนินการแล้วส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบอย่างเป็น
ทางการ ดังนั้นผู้ร้องเรียนจึงควรแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ นอกจากประโยชน์
ในการแจ้งผลการด�ำเนินการแล้ว กรณีทขี่ อ้ มูลไม่เพียงพอ
หรือต้องการหลักฐานเพิม่ เติม เจ้าหน้าทีส่ ามารถติดต่อ
กับผู้ร้องเรียนได้ “โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บ
รักษาเป็นความลับ”

ทางจดหมาย:
ตู ปณ. 1556
ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11004

ทางโทรศัพท:
02 590 7354, 02 590 7355
ทางโทรสาร: 02 590 1556

ทางอีเมล:
1556@fda.moph.go.th

โทร. 1556
(สายดวน อย. 1556)
Social Media

เว็บไซต
www.fda.moph.go.th (หัวขอ “รองเรียน”)

Fda Thai

FDAthai

ภาพที่ 2 ช่องทางการร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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รดกวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาส
ไปสัมภาษณ์ เภสัชกรไพศาล ปวงนิยม
นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
ก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด หรือที่พวกเรา
มักจะเรียกท่านว่า “พี่หมู” ท่านได้ให้เกียรติมาเล่าและ
ถ่ายทอดเรือ่ งราวในแง่มมุ ดีดี นับตัง้ แต่เริม่ ต้นการท�ำงาน
ทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาติดตาม
กันได้เลยนะคะ
ในส่ ว นตั ว เมื่ อ ผู ้ เขี ย นได้ รั บ มอบหมายให้ ม า
สัมภาษณ์พี่หมู ที่ถือเสมือนว่าเป็น “ป๊า” ของเพื่อนสนิท
และมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ครอบครั ว มาตั้ ง แต่ ส มั ย เรี ย น
มหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ในครัง้ นีจ้ งึ เสมือนเป็นการพูดคุย
มากกว่ า การสั ม ภาษณ์ เริ่ ม จากประโยคแรกที่ พี่ ห มู
เล่าให้ฟงั ว่า “ความตัง้ ใจหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต จากประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นั้ น คื อ
ความต้องการท�ำงานในรูปแบบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ไม่ใช่นักวิชาการนั่งประจ�ำโต๊ะ หน่วยงานแรกในชีวิต
ที่ ไ ปสมั ค รคื อ กองพิสูจ น์หลัก ฐาน กรมต�ำรวจ และ
ในเวลาไล่ เ ลี่ ย กั น อย. ก็ ไ ด้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รข้ า ราชการ
ต�ำแหน่งสารวัตรอาหารและยา โดยเหตุที่ส�ำนักงาน อย.

เรียกรายงานตัวก่อนและมีแรงสนับสนุนว่า อยูส่ �ำนักงาน
อย. ได้เป็นสารวัตรเลย แต่ถ้าเป็นต�ำรวจจะต้องเป็น
เริ่มจากผู้หมวดก่อนใช้เวลาหลายปีถึงจะเป็นสารวัตร
(...ฮา) จึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นการท�ำงานที่นี่”
“แม้ว่าจะได้รับบรรจุเข้าท�ำงานในต�ำแหน่ง
สารวัตรอาหารและยา 3 แต่หน่วยงานแรกที่ถูกส่งให้ไป
ปฏิ บั ติ ร าชการ คื อ กองควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติ ด โดยมี
ท่านปัญญา วรรณสถิตย์ เป็นหัวหน้ากองในขณะนั้น
ในฐานะน้องใหม่ เมื่อได้รับมอบหมายงานใดก็ท�ำด้วย
ความสนุกสนาน เวียนงานไปทุกฝ่ายตามที่พี่ๆ เรียกใช้
เมื่อท�ำงานครบ 1 ปี จึงเข้ากันได้กับทุกๆ คน แล้วจึงย้าย
มาเป็น นักวิชาการอาหารและยา 3 สังกัดกองควบคุม
วัตถุเสพติดอย่างเต็มตัว งานที่ได้รับมอบหมายที่ชอบ
สนุกตืน่ เต้นและลืมไม่ลงเลยคือ ภารกิจหัวหน้างานปฏิบตั ิ
การล่อซื้อและจับกุมการจ�ำหน่ายยาม้า (แอมเฟตามีน)
ทีข่ ายในปัม๊ น�ำ้ มัน ท�ำให้มโี อกาสได้เดินทางไปทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ตลอดเวลา 10 กว่าปีที่รับผิดชอบเรื่องนี้
จึงได้เขียนเอกสารวิชาการ (อวช.) เสนอขอประเมินระดับ
8 ในเรื่อง การควบคุม ป้องกัน และปราบปรามสารกลุ่ม
แอมเฟตามีน (เมื่อ 13 ก.ค. 2536)”
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“การปฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานควบคุม
การผลิตและใช้ยาเสพติดในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
ท�ำให้ได้พบเจอผูป้ ระกอบการ/ผูป้ ระกอบวิชาชีพดีมคี ณ
ุ ภาพ
ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากยาเสพติด จึงได้บัญญัติค�ำว่า
ยาเสพติดให้คุณ ควบคู่กับ ยาเสพติดให้โทษ เพื่อสร้าง
มุมมองให้เห็นด้านประโยชน์แทนที่จะมองเรื่องของโทษ
เพียงอย่างเดียว ผลดังกล่าวท�ำให้ ประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ยา แป้งสังเคราะห์ สีย้อม ที่ต้อง
ใช้สารตัง้ ต้นทีเ่ ป็นยาเสพติดให้โทษ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
เสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติอย่างประมาณค่าไม่ได้*”
“ได้รว่ มเป็นกรรมการตรวจรับและเก็บรักษากุญแจ
คลั ง ยาเสพติ ด ให้ โ ทษของกลาง ที่ เ ป็ น งานเสี่ ย งต้ อ ง
รับผิดชอบสูง ไม่มใี ครอยากท�ำ เนือ่ งจากการตรวจรับของกลาง
จะต้องนับจ�ำนวน ชัง่ นำ�้ หนักให้ตรงตามรายงานหีบห่อให้ดี
ป้องกันการสูญหาย วันใดทีต่ อ้ งตรวจรับเฮโรอินรายใหญ่
เสร็จงานน�้ำตาจะไหลพราก ปากคอขม จมูกแสบร้อน
บ่อยครัง้ เลือดก�ำเดาพุง่ แดงฉาน หัวหน้าได้ให้ก�ำลังใจบอกว่า
ท�ำงานนีไ้ ด้กศุ ลแรง เพราะช่วยเอาของไม่ดี มาเก็บ ถึงเวลา
ก็น�ำไปท�ำลาย คนติดยาเสพติดจะได้ลดลง สังคมจะเป็นสุข
อานิสงค์ของการท�ำงานนี้ จึงได้เลือ่ นระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย
ควบคุมของกลางคนแรกของ อย. (8 พ.ย. 2531) โดยไม่ตดิ ยา
จากการสูดดมยาเสพติดขณะท�ำหน้าทีร่ าชการในการตรวจรับ
ของกลาง (และยังมีเรื่องงานอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้เขียน
ได้รบั ฟัง รับรูไ้ ด้อย่างสนุก ตืน่ เต้น เร้าใจ หากจะน�ำมาเขียน
ทัง้ หมดคงต้องท�ำเป็นรูปเล่มใหญ่) ซึง่ จริงๆ แล้วกองควบคุม
วัตถุเสพติดเป็นกองขนาดเล็กมีเจ้าหน้าทีไ่ ม่มาก เมือ่ เทียบ
กับกองสารวัตร ช่วงแรกของชีวติ การท�ำงานเมือ่ ได้ท�ำงาน
ทีช่ อบ ได้รบั ผิดชอบงานส�ำคัญ ได้มโี อกาสแสดงฝีมอื เมือ่
ถึงเวลาปรับส่วนราชการจึงได้มีโอกาสครองต�ำแหน่งโดย
ไม่ตอ้ งรอ กล่าวคือ เป็นหัวหน้าฝ่าย (ซี 7) หลังท�ำงานไป 10 ปี
และเป็นซี 8 เมือ่ อายุราชการ ได้ 14 ปี ตามข้อมูลทีไ่ ด้เล่ามา”
ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการท�ำงานกับ อย. พีห่ มู
เล่าว่ามี 2 สิ่ง คือ จังหวะชีวิตการท�ำงานที่มีพี่เลี้ยงที่ดี
80

และการ
ได้เรียนรูร้ ะบบงานที่
ดี ในส่วนแรกพีเ่ ลีย้ งทีด่ ไี ด้กล่าวถึงพีค่ นหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวหน้า
ดูแลตั้งแต่เริ่มท�ำงาน คือ พี่ประเสริฐ รักษ์แดง ผู้เป็น
แบบอย่างที่ตนเองยึดถือ เป็นเหมือนพี่/ครูคอยดูแลใน
ทุกๆ เรือ่ งตัง้ แต่สอนงาน เขียนบันทึก รวมถึงการใช้ชวี ติ
การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ การได้มีโอกาสเรียนรู้งานเกือบ
ทั้งหมดของกองภายใต้การดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
ของพีป่ ระเสริฐนับเป็นความโชคดีทไี่ ม่ตอ้ งไปไขว่คว้ามา ได้
เป็นแรงบันดาลใจว่า สักวันหนึ่งจะต้องสร้างผลงานและ
เติบโตไปอยูใ่ นต�ำแหน่งเดียวกันกับพีเ่ ขาให้ได้ ในส่วนของ
ระบบที่ดีพี่หมูเล่าต่อว่า ในช่วง 14 ปีแรกของการท�ำงาน
ทีไ่ ด้เรียนรูร้ ะบบการควบคุมวัตถุเสพติด ซึง่ สอนให้เราคิด
เป็นระบบ ท�ำงานเป็นระบบ วิธีการบูรณาการงานของ
อย.กับหน่วยงานอืน่ อย่างกลมกลืน ทัง้ ในระดับโลก ระดับ
ประเทศ และระดับหน่วยงาน
ชีวิตการท�ำงานได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
เรียนรู้งานที่กองอื่นๆ เช่น กองควบคุมยาเป็นเวลา 9 ปี
ได้เรียนรู้ระบบการควบคุมก�ำกับ การน�ำเข้า การผลิต
การขายยาของประเทศไทยและต่างประเทศ และกองส่งเสริม
งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในส่วนภูมภิ าค
และท้องถิ่น (กอง คบ.) อีก 4 ปี ได้เรียนรู้ระบบงาน
สาธารณสุขภูมภิ าค การกระจายอ�ำนาจ การมอบอ�ำนาจ
และการนิเทศงาน และด้วยโชคชะตาลิขิตในที่สุดก็ถึง
เวลารับบทบาทเป็นผูน้ �ำองค์กรระดับกองทีต่ อ้ งใช้ความรู/้
ความสามารถ/ประสบการณ์ในฐานะ “ผูอ้ �ำนวยการกอง
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ทีต่ อ้ งเป็นผูน้ �ำ ก็เหมือนกับการท�ำหน้าทีเ่ ป็นกัปตัน จะต้อง
สร้างบรรยากาศการเดินทาง ควบคุมเครื่องบินให้ไปถึง
จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรืน่ และปลอดภัย และสุดท้าย
เมื่อเป็นผู้โดยสาร ก็เป็นผู้ให้ความร่วมมือ เข้าใจเคารพ
กฎกติกา มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เครื่องบิน เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น
ในการท�ำงานไม่วา่ เราจะอยูใ่ นสถานะใดบนเครือ่ งบินล�ำนี้
ทุกคนล้วนมีเป้าหมายมุง่ ไปยังจุดหมายในทิศทางเดียวกัน
การเดินทางอาจต้องตกหลุมอากาศซึง่ เปรียบเหมือนการ
พบปัญหาอุปสรรคบ้าง ก็ขอให้ยอมรับ ป้องกัน แก้ไข
เข้าใจว่า คนท�ำงานต้องพบกับปัญหากันทุกคน คนที่ไม่
เจอปัญหาอุปสรรคเลยคือคนที่ไม่ท�ำงาน”
พี่หมูยังบอกกับผู้เขียนว่า “36 ปี ที่ท�ำงานใน
อย. ไม่ได้โอนย้ายข้ามไปหน่วยงานอื่น ไม่ได้ลาไปเรียน
ต่างประเทศ ไม่ได้ลาป่วยทีต่ อ้ งจาก อย. ไปเป็นเวลานานๆ
ชีวิตการท�ำงานจึงถือว่าท�ำงานในที่แห่งเดียว ได้พบกับ
เลขาธิการฯ ทุกคน ตั้งแต่ท่านแรกปี พ.ศ. 2521 (นพ.
ประกอบ วิศาลเวทย์) จนถึงเลขาธิการฯ คนปัจจุบันปี
พ.ศ. 2557 (นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข) ซึ่งทุกท่านล้วนมีวิธี
เทคนิคการท�ำงานที่ต่างกัน แต่ทุกคนมักปรารภว่า อย.
งานเยอะจริงๆ ได้มีโอกาสพบเจอพี่ๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า
เห็นการเปลีย่ นแปลงขององค์กรเป็นระยะ เห็นการท�ำงาน
การกดดัน บางครัง้ ก็ได้รบั การชืน่ ชมจากสังคม หมุนเวียน
สลับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยในขณะนั้นๆ ความสุข
ความทุกข์ ของ
การอยู่
ใน
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ควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติด” ที่มีก ฎหมายต้องรับ ผิดชอบถึง
3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 และพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2533 และอีกภารกิจหนึง่ คือ การบริหารกลุม่ เงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ที่มีงบประมาณเท่ากับ อย. ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษา
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด การภาครั ฐ และเอกชนจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปริญญาตรี) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปริญญาโท) และ
ประสบการณ์การท�ำงานทั้งหมดอย่างเต็มที่ ท�ำให้การ
ท�ำงานที่กองควบคุมวัตถุเสพติดไม่ยุ่งยาก เป็นไปด้วย
ความราบรื่น สอดประสานได้กับทุกหน่วยงาน ทั้งใน
ระดับแนวดิ่งและแนวนอน ท�ำให้ข้าราชการทุกคนมี
ความสุขในการท�ำงาน และผูป้ ระกอบการให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี อีกทัง้ ท�ำให้มผี ลประกอบการทางบัญชีได้ก�ำไร
น�ำรายได้เข้าเป็นเงินแผ่นดิน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
จนสามารถของบประมาณในการสร้างตึกเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด 6 ชั้น ที่เป็นสัดส่วน โอ่โถงน่าอยู่ในปัจจุบัน
ท�ำให้วัตถุเสพติดที่ก�ำกับควบคุมยาก ควบคุมได้ง่ายขึ้น
ภายใต้ค�ำขวัญว่า เอกสารวิชาการ เชีย่ วชาญด้านประโยชน์
เป็นโทษเผาให้สิ้น” (ผู้เขียนสังเกตท่าทาง สีหน้าและ
แววตาของพีห่ มูเมือ่ พูดถึงเรือ่ งนีน้ นั้ มีทงั้ ความภาคภูมใิ จ
และความสุขที่ได้สร้างผลงานดีดีให้กับพวกเรา)
ผู ้ เขี ย นในฐานะรุ ่ น น้ อ งในบ้ า น อย. หลั ง นี้
ได้ เรี ย นถามต่ อ ถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท�ำงาน
ก็ได้รับการบอกเล่าจากพี่หมูว่า “การท�ำงานเปรียบว่า
เหมือนกับการขึน้ เครือ่ งบิน กล่าวคือ ในขณะอยูบ่ นเครือ่ งบิน
เราจะเป็นได้หลากหลายสถานะ ชีวิตแรกเริ่มต้นท�ำงาน
เราคือผูป้ ฎิบตั ิ ท�ำหน้าเป็นสจ๊วต/แอร์โฮสเตสต้องลงแรง
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานแก่ผู้โดยสาร
ที่มีความหลากหลายทั้งรสนิยม เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้
ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เมื่อถึงเวลา
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บ้านหลังนี้ ทุกคนจะได้พบเจอและเก็บเป็นต�ำนานเล่า
ขานให้อนุชนรุ่นหลังฟังต่อๆ ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด”
เมื่อถึงค�ำถามสุดท้ายว่าพี่หมูอยากฝากอะไร
ให้กับน้องๆ ชาว อย.บ้างหรือไม่ พี่หมูตอบอย่างรวดเร็ว
ว่า “ไม่มอี ะไรต้องฝาก เพราะเชือ่ มัน่ ในเบ้าหลอมทีด่ ขี อง
อย. ที่สามารถท�ำให้คน อย. เป็นคนดี คนเก่งในภาครัฐ
อีกทั้งมั่นใจว่า คน อย. รุ่นหลังมีพลังขับเคลื่อนองค์กร
ได้ดเี ทียบเท่ารุน่ พีๆ่ ผ่านมา” และเมือ่ มาถึงช่วงปีสดุ ท้าย
ของการปฏิบัติงานในส�ำนักงาน อย. จึงอยากฝากบอก
น้องๆ ว่า ประเทศไทยของเราจะขาด อย. ไม่ได้ ดังนั้น

พวกเราทุกคนที่ท�ำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั่วประเทศ ในฐานะผู้ต้องก�ำกับดูแลระบบนี้
ให้เป็นไปตามนัยแห่งกฎหมายและงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ขอให้ช่วยสานต่อภารกิจที่น่าภูมิใจนี้ในระดับดีเลิศ และ
ส่งต่อความภูมิใจนี้ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่ขาดสายให้
“ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” เป็นสถาบัน
ที่ส�ำคัญอยู่คู่ประเทศไทยอย่างสง่างามตลอดไป
ผู้เขียนต้องขอบคุณ “ภก.ไพศาล ปวงนิยม”
ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ในการท�ำงานที่ อย. ให้แก่
ผู้อ่านวารสารอาหารและยาทุกท่านในฉบับนี้ค่ะ

มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น
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วิษณุ เชื้อพันธุ์
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

โดยหลั ก ทั่ ว ไปผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วกั น
มีสารส�ำคัญในการออกฤทธิเ์ หมือนกันหากผ่านการอนุญาต
จดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ย่อมมี
คุณภาพมาตรฐานดีเท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่างกัน
แต่อย่างใดในทุกเครื่องหมายการค้า ทุกยี่ห้อ ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญว่าบนฉลากผลิตภัณฑ์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมให้มีข้อความแสดงต่อผู้บริโภคว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพดี ยอดเยี่ยม เป็นที่หนึ่ง
ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการโฆษณา ยกย่องรับรองผลิตภัณฑ์
นั้น และเป็นการทับถมผลิตภัณฑ์อื่นในประเภทเดียวกัน
อย่างเด็ดขาดบนฉลากหรือในการขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ โดยปล่อยให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจอิสระในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ตน พึงพอใจอย่างเสรี
แต่โลกปัจจุบันกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภค
ในการดูแลรักษาสุขภาพ ต้องการความปลอดภัยในชีวิต
มีมากขึ้น ผู้บริโภคพร้อมยินยอมจ่ายเงินมากกว่าเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นจากสินค้ามาตรฐานปกติ
ที่ มี ใ นท้ อ งตลาดทั่ ว ไป โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบกฎหมายด้านอาหารตามพระราชบัญญัตอิ าหาร
พ.ศ. 2522 จ�ำเป็นต้องออกกฎหมายให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และคุ้มครองให้ความเป็นธรรม
กับผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
และให้ความเป็นธรรมระหว่างผูป้ ระกอบการด้วยกันเอง

จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ.
2556 เรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก
อาหาร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา หมายความว่า
ต่อไปนี้ในท้องตลาด กฎหมายยินยอมให้มีการแบ่งเกรด
สิ น ค้ า หากสิ น ค้ า ใดบนฉลากติ ด ค�ำว่ า “พรี เ มี ย ม”
หมายความว่า สินค้านั้นมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น เป็ น พิ เ ศษอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง สู ง กว่ า
ผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่ได้ระบุค�ำว่า “พรีเมียม”
ค�ำว่า “พรีเมียม” รากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า premium[n.] ค�ำนามแปลว่า เบี้ยประกัน [n.]
ค่าบริการเพิม่ เติม [n.] รางวัล หากเป็นค�ำคุณศัพท์ [adj.]
แปลว่า ที่มีคุณภาพสูง แต่ได้มีการนิยามไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง
การแสดงข้อความ “พรีเมียม”บนฉลากอาหาร ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 ว่า “พรีเมียม” หมายความว่า
ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือคุณลักษณะ
เด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกัน
โดยทั่วไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง “พรีเมียม” ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ ตรงกับค�ำคุณศัพท์ [adj.]
ที่แปลว่า “ที่มีคุณภาพสูง”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365)
พ.ศ. 2556 เรือ่ ง การแสดงข้อความ “พรีเมียม”บนฉลาก
อาหาร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นเพียงแนวทาง
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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กว้างๆ ว่าสินค้าเกรด “พรีเมียม” หมายถึงผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างไร เช่น ต้องมีระบบการ
ตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตและระบบตามสอบสินค้า
(Traceability) ต้องมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะ
ทีเ่ ด่นเป็นพิเศษอย่างใดอย่างหนึง่ คือตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ หรือหน่วยรับรองที่หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ให้การยอมรับ หรือได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indications, GI) จากกระทรวงพาณิชย์ หรือมีกระบวนการ
ผลิตวิธพี เิ ศษทีท่ �ำให้อาหารมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานหรือ
คุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากอาหารในชนิด
หรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้ว
สาระส�ำคัญของประกาศกระทรวงฉบับนี้ อยู่ตรงข้อ 2
ของประกาศที่ว่า “ข้อ 2 การแสดงข้อความ “พรีเมียม”
หรือ “Premiun” บนฉลากอาหาร ต้องได้รับอนุญาต
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” กล่าวคือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ�ำเป็น
ว่าสินค้านั้นพิเศษกว่าสินค้าทั่วไปอย่างไร และเหตุพิเศษ
นั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมจริงหรือไม่ การอนุญาตค�ำว่า
“พรีเมียม” หรือ “Premiun” บนฉลากอาหาร จึงไม่ใช่
ท�ำได้ ทุ ก กรณี ต ามความต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบการ
ยังต้องค�ำนึงถึงความต้องการของสังคมผูบ้ ริโภคด้วย ทัง้ นี้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็น ผู้พิจารณาว่ามีเหตุผลสมควร
หรือไม่ ก่อนอนุญาต และแนวทางการอนุญาตต้องท�ำเป็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายผลิตภัณฑ์ หากยัง
ไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุให้ท�ำได้เป็นราย
ผลิตภัณฑ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถอนุญาตได้
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแรกทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
อนุญาตให้ใช้ค�ำว่า “พรีเมียม” หรือ “Premiun” บนฉลาก
อาหาร ได้แก่ น�้ำนมโคสด และน�้ำนมโคชนิดเต็มมันเนย
ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดง
ข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน�้ำนมโคสด และน�้ำนม
โคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันเดียวกับ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง

การแสดงข้อความ “พรีเมียม”บนฉลากอาหาร ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 เช่นกัน ทั้งนี้ ลักษณะเด่นพิเศษ
เหนือกว่าเพราะมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะเด่น
เป็นพิเศษกว่าน�้ำนมโคสด และน�้ำนมโคชนิดเต็มมันเนย
ที่ผ่านกรรมวิธี พาสเจอร์ไรส์โดยทั่วไป คือ
(1) ผลิตจากน�้ำนมโคดิบที่มีจ�ำนวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด (Standard Plate Count) ไม่เกิน 200,000
ใน 1 มิลลิลติ ร (cfu/ml) และเซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic
Cell Count) ไม่เกิน 300,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
(2) มีปริมาณโปรตีนนม (Milk Protein) ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3.1 โดยน�้ำหนัก
(3) มีปริมาณมันเนย (Fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
4.0 โดยน�้ำหนัก
(4) มีปริมาณเนือ้ นมไม่รวมมันเนย (Solid non
Fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 โดยน�้ำหนัก
(5) ตรวจพบจุลินทรีย์ทั้งหมดในน�้ำนมโคสด
และนำ�้ นมโคทีผ่ า่ นกรรมวิธพี าสเจอร์ไรส์ได้ไม่เกิน 1,000
ใน 1 มิลลิลติ ร (cfu/ml) ณ แหล่งผลิตและไม่เกิน 10,000
ใน 1 มิลลิลิตร (cfu/ml) ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจาก
แหล่งผลิตจนถึงวันหมดอายุการบริโภคที่ระบุบนฉลาก
สรุปการจัดชั้นแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหนือกว่าสินค้าทัว่ ไป ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นผู้พิจารณา และอนุญาต โดยใช้ค�ำว่า
“พรีเมียม” หรือ “Premiun” บนฉลากอาหาร นับตัง้ แต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปฉลากอาหารจะมี
ข้อความว่า “พรีเมียม” หรือ “Premiun” บนฉลากไม่ได้
หากไม่เป็นผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเหนือกว่าสินค้า
ทัว่ ไป และต้องได้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอนุญาตก่อนระบุข้อความบนฉลาก
เอกสารอ้างอิง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรือ่ ง
การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2556
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรือ่ ง
การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากน�้ำนมโคสด และ
น�ำ้ นมโคชนิดเต็มมันเนยทีผ่ า่ นกรรมวิธพี าสเจอร์ไรส์ ลงวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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มุมหนังสือ
ชื่อหนังสือ 94 ชีวิตท่องแดนพุทธภูมิ
ผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
“94 ชีวติ ท่องแดนพุทธภูม”ิ เป็นบันทึกเล่าเรือ่ งราว ความรู้ และข้อคิด
ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพุทธศาสนา จากการเดินทางธรรมจาริกของคณะทัวส์ 94 ชีวติ
ทีเ่ ดินทางไปสักการะ สังเวชนียสถาน ในประเทศอินเดียและเนปาล อันประกอบด้วย
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินี สถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยา สถานที่
ทรงแสดงปฐมเทศนาที่สารนาถ และสถานที่ดับขันธปรินิพพานที่กุสินารา
ครั้งหนึ่งในชีวิต การได้ตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกอัครศาสดา
องค์หนึ่งของโลก ถือเป็นมงคลสูงสุด

การเป็นผูน้ �ำทีด่ นี นั้ ยาก และการเป็นผูน้ �ำทีไ่ ม่ดเี ป็นการท�ำบาปมหันต์
หนังสือนีอ้ าจช่วยคุณได้ เพราะหนังสือนีเ้ ปรียบเสมือนคูม่ อื ของการสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่รวบรวมแนวคิดและการปฏิบัติ จากประสบการณ์จริง ที่ผู้อ่านสามารถ
ใช้เป็นเสมือนพจนานุกรม ในการพัฒนาวุฒิภาวะ ในการเป็นผู้น�ำ เพื่อพัฒนา
ตนเองและทีมงานในองค์กร
จ�ำหน่ายโดย
โทร

บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
0 2962 1081

วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนมกราคม-เมษายน 2557
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แนะน�ำหนังสือ

ชื่อหนังสือ 33 กฏทอง สู่ความส�ำเร็จในการเป็นผู้น�ำ
ผู้แต่ง
วิชัย กอสงวนมิตร
จัดพิมพ์โดย บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
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ชื่อหนังสือ
จัดท�ำโดย

สยบมหันตภัย “หน่อไม้ปี๊บ”
ส�ำนักอาหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มองย้อนเหตุการณ์หน่อไม้ปี๊บ ปี 2549 ที่จังหวัดน่าน สาเหตุเกิดจาก
หน่อไม้ปบ๊ี ทีผ่ ลิตด้วยกระบวนการทีไ่ ม่ถกู ต้อง ซึง่ เป็นเหตุให้เชือ้ คลอสทริเดียม
โบทูลินัม สามารถเจริญเติบโตและสร้างสารพิษได้ ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรง ไม่เพียงเฉพาะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยของประชาชน แต่ยังขยาย
และส่งผลไปถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นในระดับ
ประเทศ ผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในการร่วมกันจัดการกับปัญหาก็คอื เจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ขอให้เชือ่ มัน่ ในเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้บรรจุปบ๊ี แบบปรับกรดซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและดีที่สุดสมควรน�ำไปถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตในพื้นที่ หนังสือ
สยบมหันตภัย “หน่อไม้ปี๊บ” เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นและแนวทางที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยด้านอาหารต่อไป

ชื่อหนังสือ 10 กลยุทธ์พูดดีโดนใจ
ผู้แต่ง
สุนพิ ัฒน์ รองสุพรรณ์
จัดพิมพ์โดย บริษทั ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ�ำกัด

แนะน�ำหนังสือ

10 กลยุทธ์พูดดีโดนใจเล่มนี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นเป็นสง่าด้วยลีลา
การพูดทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง และช่วยให้คณ
ุ รูว้ า่ คุณเองก็คอื หนึง่ ในตองอู
ผู้ที่มีลีลาการพูดไม่เป็นสองรองใครในยุทธภพนี้ คุณจะรู้ว่า กลยุทธ์การพูด
สามารถช่วยให้เราเป็นคนทีน่ า่ สนใจเป็นทีร่ กั และเคารพของผูค้ นทัง้ หลาย และ
จะน�ำเราไปสู่ความส�ำเร็จในชีวิตอีกหลายๆ ด้าน หากไม่ได้อ่านคงจะพลาด
โอกาสดีๆ อย่างที่กล่าวมาแน่นอน
จ�ำหน่ายโดย
โทร
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
รายงานวิจัยที่จะพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารอาหาร
และยา ประกอบด้วย บทนิพนธ์ต้นฉบับ นิพนธ์ปริทัศน์ กรณี
ศึกษาและบทความวิชาการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเรื่องที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และผลงานที่ส่งมาต้องสิ้นสุด
การดำ�เนินการไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นีค้ ณะบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการตรวจทาน แก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์
ตามความสำ�คัญก่อนหลัง
1. ชนิดของบทความ
		 1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (original research) เป็น
รายงานผลงานวิจัยที่เป็นการประเมินองค์ความรู้ในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ
พร้อมทั้งคำ�สำ�คัญ บทนำ� วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัย/
ทดลองวิจารณ์ผล/อภิปรายผล สรุปผล ข้อเสนอแนะกิตติกรรม
ประกาศ (ถ้ามี) และบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
		 1.2 นิพนธ์ปริทัศน์ (review article) เป็น
รายงานการทบทวนบทความวิชาการในการตีพิมพ์ในวารสาร
ทัง้ อดีต และปัจจุบนั มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย 2 ส่วน
			 • ส่วนที่ 1 (หน้าแรกของบทความปริทัศน์)
ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ และสถานทีต่ ดิ ต่อผูน้ พิ นธ์ และบทสรุป
(เป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่นำ�เสนอมีความ
น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร) พร้อมระบุค�ำ สำ�คัญของเรือ่ ง
			 • ส่วนที่ 2 (เนือ้ หาของบทความ) ประกอบด้วย
บทนำ� เพือ่ กล่าวถึงความน่าสนใจของเรือ่ งทีน่ �ำ เสนอก่อนเข้าสู่
เนื้อหาในแต่ละประเด็น บทสรุป (ขมวดปมเรื่องที่นำ�เสนอ)
และข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สำ�หรับ
ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
		 1.3 กรณีศกึ ษา (case report) เป็นการรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้น เหตุการณ์เดียว กรณีเดียว
ประกอบด้ ว ย ชื ่ อ เรื ่ อ ง ข้ อ มู ล จากกรณี ศ ึ ก ษา ประเด็ น
การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ทางเลือกต่างๆ ทีเ่ ป็น
ไปได้การวิเคราะห์ทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก ข้อเสนอ
แนะในการปฏิบตั ติ ามทางเลือกทีไ่ ด้เลือกแล้ว คำ�ถามเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น บทสรุป และบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
		 1.4 บทความวิชาการ เป็นงานเขียนทีเ่ สนอข้อมูล
ทรรศนะ ตลอดจนข้อเสนอแนะในเรือ่ งวิชาการ มักเป็นข้อมูล
หรือ ข้อค้นพบใหม่ๆ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา ประเด็นการศึกษา ขอบเขต
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การศึกษา แนวทางและข้อเสนอแนวทางการพิจารณา สรุปผล
ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
2. รูปแบบที่ส่งตีพิมพ์
		 2.1 ต้นฉบับ จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word
ในกระดาษขนาด A4 ดังนี้
			 (1) ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 1.5 ซม.
ด้านล่าง 1.5 ซม. และด้านซ้าย 3 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ใช้ตวั อักษร
Cordia UPC ขนาดของตัวอักษร 16 ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ และใส่เลขหน้าด้านขวาล่าง รายงานวิจัยความยาว
ไม่เกิน 10 หน้า และบทความความยาวไม่เกิน 5 หน้า
			 (2) ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งจัดส่งต้นฉบับภาพประกอบ
การศึกษาวิจยั พร้อมแบบฟอร์ม ส่งบทความลงวารสารอาหารและยา
ที่มีรายละเอียดครบถ้วน บันทึกข้อมูลต้นฉบับตามโปรแกรม
ที่กำ�หนดลงแผ่น CD จำ�นวน 1 ชุด พร้อมส่งหลักฐานทุกอย่าง
มาพร้อมกันให้ครบทั้งหมดในคราวเดียว (ไม่ควรส่งแนบมาอีก
ในภายหลัง) เช่น แบบสอบถาม รูปภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ
		 2.2 ชือ่ เรือ่ ง ต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรตั้งให้ครอบคลุม กระชับ และสอดคล้องกับเนื้อหา
		 2.3 ชื่อผู้นิพนธ์ (หลักและร่วม)
			 (1) ใช้ชื่อจริง ไม่ใช้นามแฝง พร้อมทั้งระบุ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ email ของผู้นิพนธ์
			 (2) ในกรณีทผี่ นู้ พิ นธ์มสี ถานทีท่ �ำ งานต่างกัน
ให้ก�ำ กับด้วยหมายเลข (ตัวเลขยกกำ�ลัง) ไว้ทา้ ยนามสกุลให้ครบ
ทุกคน และหากมีผู้นิพนธ์มากกว่า 2 ท่าน ให้ใส่ชื่อผู้ที่นิพนธ์
รายงานวิจัยนั้นเป็นชื่อแรก และใช้สัญลักษณ์ * (ดอกจัน) เพื่อ
ระบุว่าเป็นผู้นิพนธ์
		 2.4 เนื้อหา
			 (1) บทคัดย่อ ควรเขียนสรุปสาระสำ�คัญ
ของเรื่อง โดยเกริ่นนำ�เรื่องก่อนแล้วจึงกล่าววัตถุประสงค์
ของงานวิจยั เพือ่ ไม่ให้เนือ้ หาดูแข็งเกินไป ตามด้วยวิธกี าร ระยะเวลา
ที่ดำ�เนินการ กลุ่มเป้าหมาย และผลการวิจัย ความยาว 350–
400 คำ� พร้อมทั้ง ระบุคำ�สำ�คัญ (ห้ามใช้ประโยคเป็นคำ�สำ�คัญ)
จำ�นวน 3–4 คำ� เรียงตามพยัญชนะ มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
แปลเนือ้ หาให้ตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย รวมทัง้ คำ�สำ�คัญ (Key
word) ชื่อวิทยาศาสตร์ พิมพ์ด้วยตัวเอนตามหลัก สัญลักษณ์
พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Symbol ขนาดเท่าตัวอักษรอืน่ ในบรรทัดนัน้
			 (2) ตาราง/กราฟ ในรายงานวิจัยควรมี 3
ตาราง 2 กราฟ มีหมายเลขกำ�กับ พร้อมทัง้ อธิบายตาราง กราฟ
และสัญลักษณ์ (ถ้ามี) ทุกครั้งและทุกรูป หากนำ�ตาราง/กราฟ
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จากในเว็บไซต์หรือแหล่งอืน่ มาอ้างอิง ต้องบอกทีม่ าให้ละเอียด
และชัดเจนว่านำ�มาจากไหน ของใคร ปีอะไร แสดงถึงอะไร
			 (3) รูปภาพ
				 – ควรเป็นรูปภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หา
โดยตรงและมีความชัดเจน พร้อมบรรยายว่ารูปภาพนี้ได้รับ
อนุญาต ให้ตีพิมพ์/เผยแพร่ได้ ในเนื้อหาทุกครั้ง ก่อนจะแสดง
รูปภาพหรือใต้รปู ภาพนัน้ ก็ได้ หากมีมากกว่า 1 รูป ต้องมีหมายเลข
กำ�กับภาพตามลำ�ดับด้วย
				 – รูปภาพในอินเทอร์เน็ต ไม่ควรนำ�มา
ใช้เนื่องจากรูปภาพนั้นอาจจะมีลิขสิทธิ์ เช่น รูปภาพใน blog
เป็นต้น ควรเป็นการถ่ายภาพด้วยตัวผูน้ พิ นธ์เอง แต่ถา้ จะนำ�มาใช้
จะต้องอธิบายที่มาให้ละเอียดและชัดเจนว่านำ�มาจากไหน
ของใคร ปีอะไร แสดงถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทุกรูปและ
ทุกครั้ง และหากเป็นรูปภาพบุคคลไม่ควรให้เห็นใบหน้า
3. บรรณานุกรม (Bibliography)/เอกสารอ้างอิง
(Reference)
		 การเขียนเอกสารอ้างอิงสามารถเขียนได้ 2 ระบบ คือ
		 3.1 ระบบ นาม–ปี (Name–Year) ในงานด้าน
สังคมศาสตร์
		 3.2 ระบบ Vancouver Style ในงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ หรืองานทางการแพทย์
			 ทั้งนี้ ในการเขียนเอกสารอ้างอิงนั้น ผู้นิพนธ์
ต้องเขียนมาในรูปแบบเดียวกันทั้งเรื่องเท่านั้น ไม่ควรใช้ทั้ง 2
ระบบในเรือ่ งเดียวกัน โดยเขียนแยกผลงานภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเรียงตามลำ�ดับตัวอักษร ตาม format ที่กำ�หนด และ
ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ
อ้างอิงก่อนส่งต้นฉบับมาตีพิมพ์ ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างได้จาก
http://journal.fda.moph.go.th/journal/

		 3.3 เลือกเอกสารอ้างอิงเล่มที่ทันสมัยที่สุดมาใช้
อ้างอิง และไม่ควรนำ�เอกสารอ้างอิงทีม่ ชี อื่ ผูน้ พิ นธ์มาอ้างอิงใน
รายงานวิจัยของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่สองหรือสามก็ตาม
4. วิธีการส่งบทความ
		 4.1 ส่งทางไปรษณีย์ ส่งบันทึกข้อความ/หนังสือ
ราชการขอส่งบทความที่ได้จัดพิมพ์ตามคำ�ชี้แจงการส่งเรื่อง
ตีพิมพ์ในข้อ 1–3 พร้อมแบบฟอร์มส่งบทความลงวารสาร
อาหารและยาทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ส่งบทความได้ที่ http://journal.fda.moph.go.
th/journal/ บันทึกข้อมูลต้นฉบับลงแผ่น CD จำ�นวน 1 ชุด
พร้อมกับหลักฐานทุกอย่างมาพร้อมกันให้ครบทัง้ หมดในคราวเดียว
		 ถึง ผูอ้ �ำ นวยการกองแผนงานและวิชาการ (วารสาร
อาหารและยา) อาคาร 5 ชัน้ 4 สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
		 4.2 ส่งทาง email ส่งไฟล์บทความที่จัดพิมพ์
ตามคำ�ชี้แจงการส่งเรื่องตีพิมพ์ ในข้อ 1–3 (Microsoft Word
2003) พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารอาหาร
และยา มาที่ hrd_journal@fda.moph.go.th
หมายเหตุ :
1. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบทความ
ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดเท่านั้น
หากบทความนั้นไม่ตรงตามข้อกำ�หนด คณะบรรณาธิการฯ
มีสิทธิ์ในการปฏิเสธลงตีพิมพ์
2. การขอหนังสือตอบรับการตีพมิ พ์ คณะบรรณาธิการฯ
จะออกให้ในกรณีทบี่ ทความนัน้ พร้อมทีจ่ ะลงตีพมิ พ์แล้วเท่านัน้
3. การพิจารณาของ peer reviewer ของวารสาร
อาหารและยา ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลวารสารอาหารและยาแบบ Full text ได้ที่เว็บไซต์
http://journal.fda.moph.go.th/journal/
*กำ�หนดการออก 3 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม–เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม–เดือนสิงหาคม, เดือนกันยายน–เดือนธันวาคมของทุกปี
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