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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและการจัดลาดับความสาคัญของยา อาหาร และเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย ในอาเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ตัวอย่างคือครัวเรือน 200 ครัวเรือน
ทีเ่ ลือกมาด้วยวิธกี ารสุ่มแบบตามชัน้ ภูมิ ประชากรถูกแบ่งเป็ นชัน้ ตามตาบล ในแต่ละตาบล ผูว้ จิ ยั เลือกหมู่บา้ นมาอย่างสุ่ม 1/3
ของจานวนหมู่บา้ นทัง้ หมดในตาบล หลังจากนัน้ เลือกครัวเรือนด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างเป็ นระบบ คณะทางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับ
อ าเภอจ านวน 13 คนที่ผ่ า นการอบรมเป็ นผู้ช่วยวิจยั ในเก็บข้อ มูลการใช้ยา อาหาร และเครื่อ งสาอางในครัวเรือนด้วยการ
สัมภาษณ์และสังเกตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความถูกต้องของฉลากผลิตภัณฑ์ทพ่ี บทาโดยตรวจสอบกับฐานข้อมูลสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ผู้ วิจ ัย ยัง ตรวจสอบความปลอ ดภัย ของผลิต ภัณ ฑ์ท่ีพ บด้ ว ยฐานข้อ มู ล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผ่นพับเครื่องสาอางห้ามใช้ของ อย. ทัง้ ยังตรวจผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่สงสัยด้ว ยชุ ด
ทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้น วิธกี ารจัดลาดับสินค้าไม่ปลอดภัยอ้างอิงจากคู่มอื การดาเนินงานการจัดลาดับความสาคัญสินค้าไม่
ปลอดภัยเพื่อการดาเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเภอ ของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกลคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งและเกณฑ์การประเมินความเป็ นไปได้
ในการแก้ปัญหา จากการอภิปรายเหตุผลเชิงวิชาการและสรุ ปความคิดเห็นร่วมของคณะทางานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอาเภอ
ผลการวิ จยั : ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ ยาปฏิชวี นะเหลือใช้ (ร้อยละ 10.5 ของครัวเรือนทีส่ ารวจ) รองลงมาคือ
ยาชุด (ร้อยละ 7) และยาทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน (ร้อยละ 6.5) ความชุกของยาทีไ่ ม่ปลอดภัยพบมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองปาก
พนัง (ร้อยละ 17.5 ของครัวเรือนทีพ่ บยาไม่ปลอดภัย) รองลงมาคือ ตาบลคลองน้อย (ร้อยละ 11.1) ตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันตก
และตาบลเกาะทวด (ร้อยละ 7.9) ความชุกของครัวเรือนทีพ่ บอาหารไม่ปลอดภัยพบมากในตาบลป่ าระกา ตาบลบ้านใหม่ และ
ตาบลท่าพยา (ร้อยละ 25 ของครัวเรือนทีพ่ บอาหารไม่ปลอดภัย) ความชุกของครัวเรือนทีพ่ บเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยพบสูงสุด
ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองปากพนัง (ร้อยละ 33.3 ของครัวเรือนทีพ่ บเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย) ตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันออก (ร้อยละ
19) ตาบลบ้านใหม่และตาบลคลองน้อย (ร้อยละ 14.3) ผลการจัดลาดับ ยา อาหาร และเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยพบว่า ปั ญหา
5 อันดับแรกได้แก่ 1. เครื่องสาอางห้ามใช้ 2. ยาชุดและยาปฏิชวี นะเหลือใช้/ไม่ได้ใช้ 3. ยาทีต่ รวจพบสเตียรอยด์ 4. เครื่องสาอาง
ฉลากไม่ถูกต้อง และ 5. ยาที่ไม่มเี ลขทะเบียนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่มเี ลขสารบบ สรุป: การแก้ไขปั ญหาสินค้าทีไ่ ม่
ปลอดภัยในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรเป็ นนโยบายสาคัญของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ อาเภอ
โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเป้ าไปยังรายการยา อาหาร และเครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัย 3
อันดับแรก ได้แก่ เครื่องสาอางห้ามใช้ ยาชุด/ยาปฏิชวี นะเหลือใช้หรือไม่ได้ใช้ และยาทีต่ รวจพบสเตียรอยด์ ซึง่ เป็ นรายการทีม่ ี
ความเสีย่ งและมีความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาสูง
คาสาคัญ: การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ยาไม่ปลอดภัย อาหารไม่ปลอดภัย เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัย การคุ้มครอง
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Abstract
Objective: To study the prevalence and prioritization of unsafe drugs, food and cosmetics in Pakpanang District,
Nakhon Si Thammarat Province Methods: This research was a descriptive cross- sectional study. The subjects were
200 households selected by stratified random sampling. The population was stratified by sub-district. In each sub-district,
the researcher randomly selected 1/3 of the total number of villages in the sub-district. Households were chosen using
systematic random method. The District Consumer Protection Working Group of 13 people who had been trained as
research assistants in collecting the data on drugs, food and cosmetics used in households by interviewing the subjects,
observing products, checking legal compliance of product labels with the Food and Drug Administration (FDA) database.
In addition, the researcher also examined product safety using the database of the Department of Medical Sciences,
FDA brochures of prohibited cosmetics, and also tested suspected drug and food products with steroid test kits. Method
for prioritizing unsafe products was borrowed from that in the handbook on prioritization of unsafe products for consumer
protection at the district level by the Program for Developing Knowledge and Health Consumer Protection Mechanisms,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. The method involved the application of risk assessment
criteria and assessment criteria for feasibility to resolve the problems by discussing the evidence and summarizing the
opinions of the District Consumer Protection Working Group. Results: The most common unsafe products were leftover antibiotics ( 10. 5% of households surveyed) , followed by ya chud ( 7% ) and drugs without registration numbers
(6.5%). The presence of unsafe drugs was most prevalent in Pakpanang municipality (17.5% of households with unsafe
drugs), followed by Khlong Noi sub-district (11.1%), West Pakpanang sub-district and Ko Thuat sub-district (7.9%). The
prevalence of unsafe food was higher in Parakum, Ban Mai and Tha Phaya Subdistrict ( 25 percent of households with
unsafe food). The prevalence of households with unsafe cosmetics was highest at Pakpanang municipality (33.3 percent
of households with unsafe cosmetics), East Pakpanang sub-district (19 percent), Ban Mai and Khlong Noi sub-district
(14.3 percent). Prioritization of drugs, food and cosmetics revealed top 5 problems as followed: 1. prohibited cosmetics
2. ya-chud and left-over/unused antibiotics 3. drugs with detected steroids 4. cosmetics with labels violating the law and
5. drugs with no registration number and food supplements without serial number. Conclusion: Resolving the problems
on unsafe products in Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat should be an important policy of the District Quality of
Life Development Committee by coordinating with relevant network partners to focus on the first 3 categories of drugs,
food and cosmetics that are not safe, including prohibited cosmetics, ya-chud and left-over/unused antibiotics and drugs
with detected steroids. These products are with high risk and high feasibility for resolving.
Keywords: issue prioritization, unsafe drugs, unsafe food, unsafe cosmetics, consumer protection
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บทนา
ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพที่ไ ม่ ป ลอดภัย โดยเฉพาะยา
อาหาร และเครื่องสาอางมีความหลากหลายและกระจายอยู่
ทุ ก พื้น ที่ใ นประเทศไทย นั บ ว่ า เป็ นความเสี่ย งส าคัญ ที่
ผู้บริโภคต้องเผชิญอยู่เป็ นประจา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในระดับ ต่ า จนถึ ง รุ น แรงเสีย ชี วิ ต (1) จากการศึ ก ษา
สถานการณ์สนิ ค้าไม่ปลอดภัยในปี 2556 เมื่อแยกตามชนิด
ของสินค้าพบว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารร้อยละ 35 และ
เครื่องสาอางร้อยละ 14 ในปี 2557 พบความไม่ปลอดภัย
จากยาและสมุนไพร ร้อยละ 26 และจากผลิตภัณฑ์อาหาร
ร้อ ยละ 22 (2) การศึก ษาความสาคัญ ความชุก และการ
กระจายของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย พบว่า 5
อันดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากการประเมินความเสีย่ ง
คือ สารเคมีตกค้าง (ร้อยละ 13.2 ของจานวนครัง้ ทีป่ รากฏ
ของสินค้าในลาดับ 1-5 ของแต่ ละจังหวัดรวม 60 จังหวัด)
เครื่องสาอางผสมสารอันตราย (ร้อยละ 13.2) น้ามันทอดซ้า
เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10.9) สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(ร้อ ยละ 10.2) และยาไม่เ หมาะสมในชุมชน (ร้อ ยละ7.9)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอันดับของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยใน
ภาคใต้ พบว่า อันดับแรกเป็ นสารเคมีตกค้าง (ร้อยละ 12
ของจานวนครัง้ ทีป่ รากฏของสินค้าในลาดับ 1-5 ของจังหวัด
ในภาคใต้) น้ามันทอดซ้า (ร้อยละ 10) เครื่องสาอางผสมสาร
อันตราย(ร้อยละ 9) สเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อย
ละ 7) และฟอร์มาลีนในอาหาร (ร้อยละ 4) ตามลาดับ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปั ญหาระดับประเทศ จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า
สิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย ที่ พ บทั ง้ หมดเป็ นยา อาหาร และ
เครื่องสาอาง (3)
จากการส ารวจร้ า นช าของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในปี 2561 พบว่า ในอาเภอปาก
พนังยังมีการจาหน่ ายยาอันตราย ยาชุด และยาปฏิชวี นะ
การเก็บตัวอย่างอาหารมาเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้ อน 5
ชนิดในอาเภอปากพนัง พบบอแรกซ์ในอาหารร้อยละ 5 และ
น้ า มัน เสื่อ มสภาพร้ อ ยละ 42 การส ารวจปั ญ หายาแผน
โบราณ ยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ และยาปฏิชวี นะเหลือ
ใช้ในครัวเรือน 7 ตาบลนาร่องของอาเภอปากพนัง พบว่ายัง
มีปัญหายาปฏิชวี นะเหลือใช้ในครัวเรือนร้อยละ 10 จานวน
ผลิต ภัณฑ์ท่พี บซึ่ง สงสัยว่า มีสเตียรอยด์ป ลอมปนร้อยละ
16.67 นอกจากนี้ การสารวจในร้านจาหน่ายเครื่องสาอางใน
พื้นที่ ยังพบปั ญหาเครื่องสาอางห้ามขายตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่ อ งด้ว ยข้อ จ ากัด ของทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ ท าให้ไ ม่
สามารถจัดการปั ญหาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในทุก
รายการได้ จึงมีความจาเป็ นต้องสารวจสถานการณ์ปัญหา
และน าปั ญ หายา อาหาร เครื่อ งส าอางที่ ไ ม่ ป ลอดภัย มา
จัดลาดับความสาคัญ โดยอาศัยกลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในพื้ น ที่ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การเพื่ อ ปกป้ องและคุ้ ม ครอง
ประชาชน รวมทัง้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่
ในการดูแ ลตนเองให้ป ลอดภัย จากสิน ค้า อัน ตรายต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลักดันปั ญหานี้เข้าสู่ก ารดาเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
ซึ่ง เป็ น กลไกใหม่ ใ นการดู แ ลคุ ณ ภาพชีวิต ประชาชนใน
อาเภอ ผู้วจิ ยั จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาความชุกและ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของยา อาหาร เครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภัยในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้
ทราบสถานการณ์ ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญในการ
แก้ปัญหา เพื่อนาข้อมูลสู่คณะกรรมการ พชอ.เพื่อจัดการ
ปั ญหาให้เหมาะสมกับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง พรรณนาแบบภาค
ตัดขวางในช่วงเวลาระหว่างเดือนตุ ลาคม 2561–มกราคม
2562 การศึก ษาได้ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารรับรองเลขที่ 046/2561
วันทีร่ บั รอง 21 ตุลาคม 2561
ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษานี้ คือ ครัวเรือนในอาเภอ
ปากพนั ง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง มี จ านวนทัง้ สิ้น
25,983 ครัวเรือนใน 18 ตาบล และจานวนหมู่บา้ นทัง้ หมด
142 หมู่บ้าน ขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตรการประมาณ
ค่าสัดส่วนในประชากรกลุ่มเดียว (4) โดยกาหนดให้สดั ส่วน
ของการพบสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยเท่ากับทีพ่ บในการศึกษาใน
อดีต คือ ร้อ ยละ 13.2 (5) ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด ที่ 1 =
0.05 ความคลาดเคลื่ อ นของสั ด ส่ ว นที่ ย อมรั บ ได้ ใ น
การศึก ษานี้ เ ท่ า กับ 0.05 การค านวณได้ข นาดตัว อย่ า ง
เท่ากับ 176 ผู้วจิ ยั จึงกาหนดจานวนตัวอย่างไว้ขนั ้ ต่ า 200
ตัว อย่ า ง การเลือ กตัว อย่ า งในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้วิธีเ ลือ ก
ตัวอย่างเชิงสุ่มแบบชัน้ ภูมิ โดยแยกประชากรออกเป็ นชัน้
ภูมติ ามตาบล และในแต่ละตาบลเลือกหมู่บ้านเท่ากับ 1/3
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ของจานวนหมู่บา้ นของตาบลนัน้ ๆ มาแบบสุม่ หลังจากนัน้
สุ่มครัวเรือนด้วยวิธเี ลือกอย่างเป็ นระบบ โดยครัว เรือนหลัง
แรกเลือกตามสะดวก ครัวเรือนหลังต่ อมานับถัดจากหลัง
แรกไป 3 หลังในทิศทางใดก็ได้ จานวนครัวเรือนทีเ่ ลือกเป็ น
สัดส่วนกับจานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้ ๆ หากครัวเรือน
ใดตรงกับร้านชา ให้ใช้ครัวเรือนถัดไปทีไ่ ม่ใช่รา้ นชา
ผูส้ ารวจความชุกของปั ญหา
ผู้เก็บข้อมูลประกอบด้วยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั คือ
คณะทางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับอาเภอ ซึง่ ประกอบด้วย
เภสัชกรผูร้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโรงพยาบาลปาก
พนั ง จ านวน 1 คน นั ก วิช าการสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข อ าเภอปากพนั ง จ านวน 2 คน นั ก วิช าการ
สาธารณสุขตัวแทนพืน้ ทีข่ อง รพ.สต. 5 แห่ง แห่งละ 2 คน
ผู้ช่วยวิจยั ผ่านการอบรมเกี่ยวกับโครงการวิจยั เครื่องมือ
การวิจยั และวิธกี ารเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ก่อนลงพืน้ ทีเ่ ก็บ
ข้อมูล ผู้ช่วยวิจยั ต้องผ่านการอบรมที่ประกอบด้วยเนื้อหา
ดังนี้ 1. การอ่านฉลากยา อาหาร และเครื่องสาอาง 2. การ
ใช้ชุดทดสอบหาสเตีย รอยด์เบือ้ งต้น 3. การตรวจสอบการ
โฆษณายา อาหาร และเครื่องสาอาง 4.การตรวจสอบการ
ขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ับ เว็ บ ไซต์ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทัว่ ไป
เกี่ย วกับ ผลิต ภัณฑ์สุข ภาพของสานัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และ 5. การใช้ “หน้ า ต่ า งเตือ นภัย
สุขภาพ”
นิ ยามของสิ นค้าไม่ปลอดภัย
ในการศึกษานี้ ยาทีไ่ ม่ปลอดภัย หมายถึง ยาทีไ่ ม่
มีท ะเบีย นหรือ ตรวจพบสารสเตี ย รอยด์ ยาที่อ วดอ้ า ง
สรรพคุณเกินจริง ยาหมดอายุ/เสื่อมสภาพ ยาปฏิชีวนะ
เหลือ ใช้ และยาชุ ด ส่ ว นอาหารที่ไ ม่ ป ลอดภัย หมายถึง
เครื่องดื่มสมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ไม่มีเลขสารบบหรือตรวจพบสารสเตียรอยด์
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีอ่ วดอ้างสรรพคุณเกินจริง ส่วน
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง เครื่องสาอางที่ฉลาก
ไม่ถูกต้อง และเครื่องสาอางทีห่ า้ มใช้ตามกฎหมาย (5)
การเก็บข้อมูล
การสารวจเริ่มด้วยการแนะนาตัวของผู้วิจยั และ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการเยีย่ มสารวจ การสารวจครัวเรือน
ทาโดยสอบถามจากสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้าน ณ เวลาที่
เยี่ยมสารวจว่าได้กินยา อาหารเสริม และใช้เครื่องสาอาง
อะไรอยู่บา้ ง ผูเ้ ก็บข้อมูลจะขอดูผลิตภัณฑ์พร้อมขอถ่ายรูป
ผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ไว้สาหรับการตรวจสอบในขัน้ ตอนต่อไป

357

ผู้วิจ ัย และผู้ช่ว ยวิจยั ตรวจสอบยา อาหาร และ
เครื่อ งส าอางที่พ บ ดัง นี้ 1) ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของ
ฉลากตามกฎหมายพระราชบัญ ญั ติ ย าพ.ศ. 2510 (6)
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 (7) และพระราชบัญญัติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 (8) 2) ตรวจสอบความถูกต้องของ
เลขทะเบีย นยาและเลขสารบบอาหารที่แ สดงบนฉลาก
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดย ใ ช้ ฐ า นข้ อ มู ล บ นเว็ บ ไ ซด์ ข อง อย .
(www.app1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp) 3)
ตรวจสอบรายการเครื่ อ งส าอางห้ า มใช้ จ ากแผ่ น พั บ
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ห้ า ม ใ ช้ แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง อ ย .
(www.fda.moph.go.th) 4) สืบค้นว่า ผลิตภัณฑ์ท่พี บเป็ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ซึ่ ง มี ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น โ ด ย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่ โดยใช้ “หน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ” (www.tumdee.org/alert)
หากสืบค้นผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ไม่พบข้อมูลจากเว็บ
ไซด์ของ อย. หรือไม่ปรากฏการแจ้งเตือนในหน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ และต้องการให้ประชาชนเห็นว่า ยาและอาหารที่
ตนเองรับประทานหรือใช้อยู่นัน้ มีสารสเตียรอยด์หรือไม่ ผู้
เก็บข้อมูลจะตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้น
(test-kits) (9)
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
เกณฑ์ทีใ่ ช้
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลยา อาหาร และเครื่องสาอางที่
ไม่ ป ลอดภัย จากการส ารวจในอดีต ในพื้น ที่ และค้น คว้า
ข้อมูลทางวิชาการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ
เกณฑ์การประเมินความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาทีพ่ ฒ
ั นา
โดยแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(10) เกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง ประกอบด้วย 7 หัวข้อ
คือ ความรุนแรงต่อสุขภาพ กลุ่มประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ความถี่ในการรับประทาน การใช้ หรือการสัมผัส ประมาณ
การประชากรที่ส ัม ผัส และได้ ร ับ ผลกระทบทางสุ ข ภาพ
มาตรการในประเทศ การมีสารตกค้างในสิง่ แวดล้อมและ
อาจก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ และสัด ส่ว นสิน ค้า ที่ไ ม่
ปลอดภัยต่อสินค้าทัง้ หมดในประเภทเดียวกันที่มจี าหน่ าย
ในอาเภอ
ส่ ว นเกณฑ์ก ารประเมิน ความเป็ น ไปได้ใ นการ
แก้ปัญหา ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ การมีสงิ่ ทดแทนหรือ
ทางเลือกอื่น ราคาสินค้าทดแทนหรือทางเลือกอื่นทีผ่ บู้ ริโภค

ต้ อ งจ่ า ยหากใช้ ท ดแทน ผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน
ผลกระทบต่ อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ความร่วมมือของ
ภาคีเ ครือ ข่า ย (ประชาชน/ผู้บริโภค ผู้น า หน่ ว ยราชการ
ผูป้ ระกอบการ และนักการเมืองท้องถิน่ ) และเป็ นโยบายทีม่ ี
ผลต่อการดาเนินงานในอาเภอ ตลอดจนการประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูล
กระบวนการจัดลาดับความสาคัญ
ผู้วิจ ัย จัด ประชุ ม คณะท างานคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภค
ระดับ อ าเภอ ซึ่ง ประกอบด้ว ยเภสัช กรผู้ร ับ ผิด ชอบงาน
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคโรงพยาบาลปากพนั ง จ านวน 1 คน
นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาก
พนัง จานวน 2 คน นักวิชาการสาธารณสุขตัวแทนพืน้ ทีข่ อง
รพ.สต. 5 พื้น ที่ พื้น ที่ละ 2 คน การประชุมมีเ พื่อร่วมกัน
จัด ลาดับ ยา อาหาร และเครื่อ งสาอางที่ไม่ ปลอดภัยตาม
เกณฑ์ร ะดับ อ าเภอของ คคส. (10) การประชุ ม ใช้เ วลา
ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง คณะท างานฯ อภิป รายเหตุ ผลเชิง
วิชาการพร้อมพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์และลงมติเพื่อ
หาข้อสรุปร่วม โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งจานวน
7 หัวข้อ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และเกณฑ์การประเมิน
ความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา จานวน 6 หัวข้อ(คะแนน
เต็ ม 100 คะแนน) การพิจ ารณาท าเป็ นรายผลิต ภัณ ฑ์
จากนัน้ พิจารณานาคะแนนของทัง้ สองเกณฑ์ทไ่ี ด้มารวมกัน
จาแนกเป็ นรายสินค้า (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทีป่ ระชุม
ส รุ ป ผ ล ก า ร จั ด ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ย า อ า ห า ร
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยที่มคี ะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับ
แรกเพื่อ น าเสนอคณะกรรมการ พชอ. ให้พิจ ารณาเลือก
ปั ญหาทีจ่ ะดาเนินการแก้ไขต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ แ ละน าเสนอความชุ ก และอัน ดับ
ความสาคัญของยา อาหาร และเครื่องสาอางโดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา

ผลการวิ จยั
ความชุกของผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
การส ารวจยา อาหาร และเครื่ อ งส าอางที่ ไ ม่
ปลอดภั ย ในครั ว เรื อ นของอ าเภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จานวนทัง้ สิ้น 200 ครัวเรือน พบว่า ยา
ปฏิชวี นะเหลือใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยทีพ่ บสูงสุด คือ
ร้อยละ 10.5 ของครัวเรือน รองลงมาคือ ยาชุด (ร้อยละ 7
ของครัวเรือนที่สารวจ) ยาที่ไม่มเี ลขทะเบียน (ร้อยละ 6.5

ของครัวเรือนทีส่ ารวจ) เครื่องสาอางทีฉ่ ลากไม่ถูกต้อง (ร้อย
ละ 5.5 ของครัวเรือนทีส่ ารวจ) เครื่องสาอางห้ามใช้ (ร้อยละ
5 ของครัว เรือ นที่สารวจ) ยาที่เ สื่อ มสภาพหรือ หมดอายุ
(ร้อยละ 3.6 ของครัวเรือนทีส่ ารวจ) ยาทีม่ สี เตียรอยด์ ยาที่
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เครื่องดื่มสมุนไพรโฆษณาเกิน
จริง (ร้อยละ 2.5 ของครัวเรือนที่สารวจ) ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารไม่มเี ลขสารบบ (ร้อยละ 1.5 ของครัวเรือนทีส่ ารวจ)
การศึกษาไม่พบครัวเรือนทีม่ ผี ลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีต่ รวจ
พบสเตียรอยด์ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. ความชุกของ ยา อาหาร และเครื่องสาอางทีไ่ ม่
ปลอดภัยทีพ่ บในครัวเรือน (n =200)
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
จานวนครัวเรือน
ทีพ่ บ (ร้อยละ)
ยาปฏิชวี นะเหลือใช้/ไม่ได้ใช้
21 (10.5)
ยาชุด
14 (7.0)
ยาทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน
13 (6.5)
ยาทีห่ มดอายุ/เสือ่ มสภาพ
7 (3.6)
ยาทีต่ รวจพบสเตียรอยด์
4 (2.0)
ยาทีอ่ วดอ้างสรรพคุณเกินจริง
4 (2.0)
เครื่องดื่มสมุนไพรโฆษณาเกินจริง
5 (2.5)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่มเี ลขสารบบ
3 (1.5)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีพ่ บสเตียรอยด์
0 (0)
เครื่องสาอางทีฉ่ ลากไม่ถกู ต้อง
11 (5.5)
เครื่องสาอางห้ามใช้
10 (5.0)
จากตารางที่ 2 ครัวเรือนที่พบยาที่ไม่ปลอดภัยมี
สูงถึงร้อยละ 26.5 รองลงมาคือเครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัย
ร้ อ ยละ 7.5 ครัว เรือ นที่พ บทัง้ ยาและเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภัย คือ ร้อยละ 4.5 การสารวจไม่พบครัวเรือนที่มที งั ้
ยา อาหารและเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย
รู ป ที่ 1 แสดงความชุ ก ของยา อาหาร และ
เครื่องสาอางที่ไม่มปี ลอดภัยแยกเป็ นรายตาบล รูปที่ 1 ก
พบว่า จากจานวนครัวเรือนทีพ่ บยาทีไ่ ม่ปลอดภัยรวมทัง้ สิน้
63 ครัวเรือน (จาก 200 ครัวเรือนที่ศกึ ษา) ปั ญหาพบมาก
ที่ สุ ด ในครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งปากพนั ง
รองลงมาคือตาบลคลองน้ อย ตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันตก
และตาบลเกาะทวด
จากรูปที่ 1 ข พบว่าจากครัวเรือนทีพ่ บอาหารไม่
ปลอดภัยในอาเภอปากพนัง รวมทัง้ สิน้ 8 ครัวเรือน ปั ญหา
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ตารางที่ 2. ความชุกของยา อาหาร และเครื่องสาอางทีไ่ ม่
ปลอดภัยทีพ่ บในครัวเรือน (n=63)
ประเภท
จานวนครัวเรือน
ทีพ่ บ (ร้อยละ)
ยาทีไ่ ม่ปลอดภัย
53 (26.5)
เครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย
15 (7.5)
ยาและเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัย
9 (4.5)
อาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
7 (3.5)
ยาและอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
2 (1.0)
อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ที่ ไ ม่
1 (0.5)
ปลอดภัย
ย า อ า ห า ร เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ที่ ไ ม่
0 (0)
ปลอดภัย

ก. การกระจายของปั ญหายาไม่ปลอดภัย

พบมากที่สุดในครัวเรือนที่อยู่ในเขตตาบลป่ าระกา ตาบล
บ้านใหม่ และตาบลท่าพยา รองลงมาคือตาบลปากพนังฝั ง่
ตะวันตก และตาบลหูล่อง
จากรูปที่ 1 ค พบว่า จากจานวนครัวเรือนที่พบ
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยในอาเภอปากพนัง จานวน 21
ครัว เรื อ น ปั ญหาพบมากที่สุ ด ในครัว เรื อ นที่อ ยู่ ใ นเขต
เทศบาลเมือ งปากพนั ง รองลงมาคือ ต าบลปากพนั ง ฝั ่ง
ตะวันออก ตาบลบ้านใหม่ และตาบลคลองน้อย
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
จากตารางที่ 3 เครื่อ งส าอางห้ า มใช้ มีค ะแนน
ความสาคัญของปั ญหาสูงสุด คือ155.0 คะแนน รองลงมาคือ
ยาปฏิชวี นะเหลือใช้/ไม่ได้ใช้ และยาชุดมีคะแนนรวม 147.5
คะแนน ยาที่พบสเตียรอยด์ มีคะแนนรวม 145.0 คะแนน
เครื่องสาอางฉลากไม่ถูกต้อง มีคะแนนรวม 140.0 คะแนน
ยาทีไ่ ม่มที ะเบียนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบ
มีคะแนนรวม 137.5 คะแนน ยาทีอ่ วดอ้างสรรพคุณเกินจริง
และเครื่องดื่มสมุนไพรโฆษณาเกินจริง มีคะแนนรวม130.0
คะแนน และยาหมดอายุ/เสื่อมสภาพมีคะแนนรวมน้อยทีส่ ดุ
คือ 120.0 คะแนน ตามลาดับ
รู ป ที่ 2 แสดงการกระจายของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีไ ม่
ปลอดภัย 3 อันดับแรกจากการจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา จากรูปที่ 2 ก ปั ญหาเครื่องสาอางห้ามใช้พบมาก
ที่สุด ในครัว เรือ นที่อ ยู่ใ นเขตเทศบาลเมือ งปากพนั ง และ
ตาบลปากพนังฝั ง่ ตะวันตก รองลงมาคือตาบลบ้านใหม่ จาก
รูปที่ 2 ข พบว่า ปั ญหายาชุดพบมากทีส่ ดุ ในครัวเรือนทีอ่ ยู่
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ข. การกระจายของปั ญหาอาหารไม่ปลอดภัย

ค. การกระจายของปั ญหาเครื่องสาอางไม่ปลอดภัย
รูปที่ 1. การกระจายของปั ญหายา อาหาร และเครื่องสาอาง
ทีไ่ ม่มปี ลอดภัยแยกเป็ นรายตาบล

ตารางที่ 3. คะแนนตามเกณฑ์การจัดลาดับยา อาหาร เครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คะแนนความเสีย่ ง คะแนนความเป็ นไปได้ในการ
คะแนนรวม
ลาดับ
สินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย
(เต็ม 100 คะแนน) แก้ปัญหา (เต็ม 100 คะแนน) (เต็ม 200 คะแนน)
1
เครื่องสาอางห้ามใช้
65.0
90.0
155.0
2
ยาชุด
57.5
90.0
147.5
3
ยาปฏิชวี นะเหลือใช้/ไม่ได้ใช้
52.5
95.0
147.5
4
ยาทีต่ รวจพบสเตียรอยด์
55.0
90.0
145.0
5
เครื่องสาอางฉลากไม่ถูกต้อง
50.0
90.0
140.0
6
ยาทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน
47.5
90.0
137.5
7
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบ
47.5
90.0
137.5
8
ยาทีอ่ วดอ้างสรรพคุณเกินจริง
40.0
90.0
130.0
9
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบ
47.5
90.0
137.5
10
ยาทีห่ มดอายุ/เสือ่ มสภาพ
25.0
95.0
120.0
ในเขตตาบลแหลมตะลุมพุก ตาบลคลองกระบือ และตาบล
เกาะทวด ส่วนรูปที่ 2 ค แสดงให้เห็นว่า ปั ญหายาปฏิชวี นะ
เหลื อ ใช้ / ไม่ ไ ด้ ใ ช้ พ บมากที่ สุ ด ในครัว เรือ นที่อ ยู่ ใ นเขต
เทศบาลเมืองปากพนัง รองมาคือตาบลคลองน้ อย ตาบล
ปากพนังฝั ง่ ตะวันออก ตาบลบางพระ และตาบลบ้านใหม่

การอภิ ปรายผล
ความชุ ก ของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ ปลอดภัยที่พบมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก คือ ยาปฏิชวี นะเหลือใช้ (พบในร้อยละ
10.5 ของครัวเรือนที่สารวจ) รองลงมาคือ ยาชุดร้อยละ 7
ยาที่ไ ม่ มีเ ลขทะเบีย นร้อ ยละ 6.5 เครื่อ งสาอางฉลากไม่
ถูกต้องร้อยละ 5.5 เครื่องสาอางห้ามใช้รอ้ ยละ 5 และไม่พบ
ครัวเรือนทีม่ ผี ลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีต่ รวจพบสเตียรอยด์
ความชุ ก ของยา อาหาร และเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภั ย พบในครัว เรื อ นร้ อ ยละ 52.0 โดยพบยาที่ไ ม่
ปลอดภัย ที่ถึง ร้อ ยละ 26.5 ของครัว เรือ น รองลงมา คือ
เครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 7.5 และจากการสารวจ
ไม่ พ บครัว เรือ นที่มีท งั ้ ยา อาหารและเครื่อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภัย การศึก ษาสถานการณ์ ย าและผลิต ภัณฑ์เ สริม
อาหารในเขตสุขภาพที่ 3 ของสิรลิ กั ษณ์ รื่นรวยและสุรศักดิ ์
เสาแก้ ว (5) พบว่ า ครัว เรื อ นร้ อ ยละ 10.52 ใช้ ย าและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ป ลอดภัย (63/599 ครัวเรือ น)
การสารวจพบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกเหนือจาก
แพทย์สงั ่ จานวน 112 รายการ เป็ นยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย 69 รายการ (ร้อยละ 61.61) โดยเป็ น
ยาที่ไม่มีทะเบียนและหรือตรวจพบสเตียรอยด์หรือฉลาก

อวดอ้างสรรพคุณ จานวน 37 รายการ (ร้อยละ 53.62 ของ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย) ยาชุด จานวน 16 รายการ (ร้อย
ละ 23.19 ของผลิต ภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย) ผลิต ภัณฑ์เสริม
อาหารไม่มเี ลขสารบบและ/หรือตรวจพบสารสเตียรอยด์หรือ
ฉลากอวดอ้างสรรพคุณ จานวน 14 รายการ (ร้อยละ 20.29
ของผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย) และยาปฏิชีวนะ จานวน 2
รายการ (ร้อยละ 2.90 ของผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย ) ผล
การศึก ษาที่ไ ด้ แ ตกต่ า งจากการศึก ษาครัง้ นี้ ด้ ว ยหลาย
สาเหตุ เช่น พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การกระจายของสินค้า
ในแต่ ละพื้นที่ ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละพืน้ ที่ เป็ นต้น
ผลการจัดลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ย งและความเป็ น ไปได้ใ นการแก้ไขปั ญหาพบว่า
ปั ญหาที่มคี วามสาคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ 1. เครื่องสาอาง
ห้ามใช้ 2. ยาชุดและยาปฏิชวี นะเหลือใช้/ไม่ได้ใช้ 3. ยาที่
ตรวจพบสเตียรอยด์ 4. เครื่องสาอางฉลากไม่ถูกต้อง และ
5. ยาที่ไม่มีเลขทะเบียนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มี
เลขสารบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดวงกมล นุ ตรา
วงศ์ (11) ที่จ ัด ล าดับ สิน ค้ า ที่ไ ม่ ป ลอดภัย โดยมีย าแผน
โบราณผสมสเตียรอยด์ เครื่องดื่มสมุนไพร (โฆษณาโอ้อวด
สรรพคุ ณ เกิ น จริ ง ) และยาสมุ น ไพร (โฆษณาโอ้ อ วด
สรรพคุ ณ เกิ น จริ ง ) อยู่ ใ นอั น ดั บ 2-4 ตามล าดั บ และ
สอดคล้องกับการศึกษาในพืน้ ที่ 10 จังหวัดกับ 4 อาเภอของ
คคส. ที่พ บว่ า สิน ค้ า ที่ไ ม่ ป ลอดภัย ของจัง หวัด ตรัง ที่มี
ความส าคัญ อัน ดั บ แรก คื อ ปั ญหายาสมุ น ไพรผสมส
เตียรอยด์และโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ และอันดับที่ 2 คือ
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ก. การกระจายของปั ญหาเครื่องสาอางห้ามใช้

ข. การกระจายของปั ญหายาชุด

ค. การกระจายของปั ญหายาปฏิชวี นะเหลือใช้หรือไม่ได้ใช้
รูปที่ 2. การกระจายของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย 3 อันดับ
แรกจากการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
เครื่องสาอางผสมสารห้ามใช้ไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลาก
ไม่ ถู ก ต้อ ง การจัด ลาดับ สิน ค้า ที่ไ ม่ ป ลอดภัย ของจัง หวัด
ขอนแก่ น พบว่ า ปั ญ หาที่ส าคัญ อัน ดับ 5 คือ ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพรจากประเด็นปั ญหาการโฆษณาเกินจริง
ในจังหวัดสระบุรี พบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยที่มคี วามสาคัญ
อันดับ 2 คือ ยาแผนโบราณทีผ่ สมสเตียรอยด์ อันดับ 3 คือ
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เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรโฆษณาเกิ น จริ ง และอั น ดั บ 4 คื อ
สมุนไพรโฆษณาเกินจริง (11) การศึกษาทัง้ หลายทีผ่ ่านมา
มักพบว่า ยา อาหาร และเครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัยเป็ น
ปั ญหาสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ในทุ ก พื้ น ที่ เ มื่ อ น ามาจัด ล าดับ
ความสาคัญของสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสีย่ งและความเป็ นไปได้ในการจัดการปั ญหา และมัก
ถูกจัดอยู่ในลาดับความสาคัญต้น ๆ ทีค่ วรแก้ไข
จุดแข็งของงานวิจยั นี้ คือ เป็ นการเก็บข้อมูลทุก
พืน้ ทีใ่ นอาเภอปากพนัง โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม และเป็ น
การเก็บข้อมูลโดยการสารวจครัวเรือน มิใช่การสัมภาษณ์
หรือใช้แบบสอบถามในสถานพยาบาล จึงทาให้ได้ขอ้ มูลที่
สะท้อนความเป็ นจริงมากกว่า เพราะเป็ นการสัมภาษณ์ผู้ท่ี
ใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในครัวเรือนของตัวอย่าง และผูว้ จิ ยั ได้
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จริงที่ตัวอย่างได้ใช้ ผู้เก็บข้อมูลเป็ น
คณะทางานคุ้มครองผู้บริโภคที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ทาให้มี
ความคุ้ น เคย ประชาชนจึง กล้ า บอกความจริ ง มากขึ้น
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทต่ี นใช้
ข้ อ จ ากั ด ในการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ คื อ แบบส ารวจ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัยในครัวเรือน ไม่ได้ระบุว่าใครเป็ น
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเก็บข้อมูลลักษณะครัวเรือน และ
แหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย หากต้องการศึกษา
ปั จจัยทีอ่ าจเป็ นสาเหตุในการใช้ยา อาหาร และเครื่องสาอาง
ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาทีต่ รงประเด็นมาก
ขึน้ ควรเพิม่ การเก็บข้อมูลในส่วนนี้ นอกจากนี้การทดสอบ
หาสเตียรอยด์ทาในบางตัวอย่างทีต่ ้องสงสัย จึงอาจทาให้ไม่
พบปั ญหานี้ในการวิจยั ในการศึกษาจากัดผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่
ปลอดภั ย เพี ย งแค่ 3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ยา อาหาร และ
เครื่อ งส าอางเท่ า นั น้ ทัง้ นี้ ก ารจัด ล าดับ ความส าคัญ ของ
ปั ญ หาใช้ข้อ มูลเฉพาะยา อาหาร และเครื่อ งสาอางที่ไ ม่
ปลอดภัยทีไ่ ด้จากการสารวจครัวเรือน ไม่ได้นาปั ญหาที่ได้
จากการสารวจร้านชาในพื้นที่ ปั ญหาที่นาเสนอโดยชุมชน
รพ.สต. อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ในชุ ม ชน กลุ่ ม ผู้สูง อายุ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กลุ่มอื่น ๆ มาจัด ลาดับ
ความส าคัญ ดัง นั น้ สิน ค้า ที่ไ ม่ ป ลอดภัย บางประเภทใน
ชุมชนจึงไม่ถูกพิจารณาในการจัดลาดับความสาคัญ การ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของปั ญ หาบางประการหาข้ อ มู ล
สนับสนุนเชิงวิชาการไม่ได้ จึงมีการใช้ความรูส้ กึ ส่วนหนึ่งใน
การอภิป รายเพื่อ ให้ไ ด้ข้อ สรุ ป ซึ่ง คณะท างานคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคเป็ นบุคลากรสาธารณสุขทัง้ หมดมักให้ความสาคัญ
กับปั ญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทาให้ค่าเฉลีย่ ของผู้

ประเมิ น หรื อ ผลการจัด ล าดับ ความส าคัญ จะขึ้น อยู่ ก ับ
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการจัด ลาดับ อย่ างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่หากประเด็นทีถ่ ูกเลือกมาแก้ไขเกิดจากความรูส้ กึ
ร่วมว่า ประเด็นใดเป็ นสิง่ สาคัญควรได้รบั การแก้ไข ประเด็น
ทีถ่ ูกเลือกจะกลายเป็ นเป้ าร่วมและทาให้ทุกฝ่ ายมีแรงจูงใจ
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึง่ ทาให้การแก้ปัญหานัน้ มีโอกาส
ประสบความสาเร็จมากขึน้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความชุกและการจัดลาดับความสาคัญ
ของยา อาหาร และเครื่องสาอางทีไ่ ม่ปลอดภัยในอาเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ทราบปั ญหานี้ในระดับ
ครั ว เรื อ นและการกระจายปั ญหาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ม่
ปลอดภัยในแต่ละตาบล ปั ญหาทีม่ คี วามสาคัญ 5 อันดับแรก
คือ 1. เครื่องสาอางห้ามใช้ 2. ยาชุดและยาปฏิชวี นะเหลือ
ใช้/ไม่ได้ใช้ 3. ยาที่ตรวจพบสเตียรอยด์ 4. เครื่องสาอาง
ฉลากไม่ถูกต้อง และ 5. ยาทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียนและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารทีไ่ ม่มเี ลขสารบบ
ข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในอาเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรถูกกาหนดเป็ นนโยบาย
สาคัญของคณะกรรมการ พชอ. เพื่อประสานความร่ วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเป้ าไปยังรายการยา
อาหาร และเครื่องสาอางที่ไม่ปลอดภัย 3 อันดับแรก คือ
เครื่อ งสาอางห้า มใช้ ยาชุ ด และยาปฏิชีว นะเหลือ ใช้ห รือ
ไม่ได้ใช้ และยาทีต่ รวจพบสเตียรอยด์
การสารวจผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัยในพื้นที่ ต้อง
เป็ นการดาเนินงานร่วมของคณะทางานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอาเภอ กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้อง
ท าความเข้า ใจวิธีก ารเก็บ ข้อ มูลให้เ หมือ นกัน และมีก าร
ประสานงาน ให้ค าแนะน าเมื่อ เกิด ปั ญหา และต้อ งอาศัย
ความไว้วางใจจากประชาชนในพืน้ ที่ การสารวจควรมีการ
เก็บข้อมูลต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้ทราบปั ญหาทีแ่ ท้จริง
ร่วมกับการสารวจร้านชาในพื้นที่ รวมทัง้ ต้องมีการรับฟั ง
การเสนอปั ญหาโดยชุ ม ชน รพ.สต. กลุ่ ม อาสาสมั ค ร
สาธารณสุข ในชุมชน กลุ่ ม ผู้สูง อายุ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปั ญหาในชุมชนและ
ครัวเรือนทีค่ รอบคลุมมากขึน้ และนาปั ญหาทีไ่ ด้มาจัดลาดับ
ความสาคัญของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน ขัน้ ตอนการ
จัดลาดับความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยควรนาผูม้ ี

ส่วนได้ส่วนเสียทีม่ คี วามหลากหลายทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ย
จากการสารวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไ ม่ปลอดภัย
ควรมีการเก็บข้อมูลลักษณะครัวเรือน เช่น รายได้ อาชีพ
จานวนสมาชิกในครัวเรือน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย เช่น ร้านชาในชุมชน ร้านชา
ในตัวเมือง ร้านขายยา ญาติ เพื่อนบ้าน ระบบขายตรง รถเร่
การซื้อ ของออนไลน์ เป็ น ต้ น เพื่อ สามารถศึก ษาปั จจัย
สาเหตุ ก ารใช้ผ ลิต ภัณฑ์ท่ีไม่ ป ลอดภัย อัน จะน าไปสู่ก าร
แก้ปัญหาทีต่ รงประเด็นมากขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์จาก
แผนงานพัฒ นาวิช าการและกลไกคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้าน
สุ ข ภาพ (คคส.) ที่ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น การผู้ วิจ ัย วิท ยาลัย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วค
บท.) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปากพนัง สาธารณสุขอาเภอ
ปากพนัง ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอปากพนัง คณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคอ าเภอปากพนั ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทุ ก ท่ า น
ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทุกรายทีเ่ สียสละเวลาในการช่วยเหลือ
ให้งานวิจยั ในครัง้ นี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิ ง
1. Nutrawong D. Education on the priority of unsafe
health products in Saraburi, Saraburi Provincial
Health Office. Food and Drug Administration Journal
2014; 24: 67-75.
2. Sriviriyanuparp W, Sukamolson S. Survey report of
unsafe products and services published to the public
from newspapers 2012- 2013. Bangkok. Health
Consumer Protection Program, Chulalongkorn
University: 2013.
3. Sukamolson S, Sriviriyanuparp W, Kunsomboon W.
Issue prioritization, prevalence and distribution of
unsafe products in Thailand. Journal of Health
Systems Research 2016; 10: 65-79.
4. Cochran WG. Sampling techniques. 2nd ed. New
York: John Wiley and Sons; 1963.
5. Ruenrouy S, Saokaew S. Situation of medicines and
dietary supplements in the health provider board

362

region 3. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017;
9: 225-35.
6. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101
special (Oct 20, 1967).
7. Food Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 79
special (May 13, 1979).
8. Cosmetic Act B.E. 2558. Royal Gazette No. 132, Part
86A (Sep 8, 2015).
9. Phandej A. Collective action: Consumers throughout
Thailand unite to inform clues for Illegal health, file

363

product complaints with the FDA. Food and Drug
Administration Journal 2014; 21: 76-8.
10. Thongyoung P, Mungkatok Y, Muenpa R. Issue
prioritization for unsafe products for consumer
protection. Bangkok: Health Consumer Protection
Program, Chulalongkorn University; 2012.
11. Pungmanee S, Sukamolson S, Bunniti P,
Funsoyraya S, Ponwanichanun R, Chaisuwan T. 10
provinces took an active role to inspect dangerous
goods in marketplace. San Palang 2013; 9: 14-5.

