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ผลของการออกมาตรการของสหภาพยุโรป 

ดังกล่าว น�าไปสู่การออกมาตรการจัดการความเสี่ยง

ในหลายประเทศ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2  

ประเภทหลักๆ ได้แก่ 

1. การเพิกถอนทะเบียนยาและการเรียกคืน

ยา ตวัอย่างประเทศทีม่มีาตรการดงักล่าวเช่น สหภาพ

ยุโรป รัสเซีย และแคนาดา เป็นต้น

2. การปรับปรุงเอกสารก�ากับยา โดยเพิ่ม 

ค�าเตอืนเก่ียวกับมะเรง็และแนะน�าวธิกีารใช้ท่ีเหมาะสม 

ในเอกสารก�ากับยา ตัวอย่างประเทศท่ีด�าเนินการ 

ดังกล่าว เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น

 การด�าเนินงานของประเทศไทย 

ภายหลังสหภาพยุโรปถอนยา calcitonin 

ชนิดพ่นจมูก ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้ออกจดหมายข่าวแจ้งเตอืนให้บคุลากรทางการแพทย์

ทราบถึงความเสี่ยงของยา และขอให้ใช้ยาด้วยความ

ระมดัระวงัเมือ่พจิารณาแล้วเหน็ว่าประโยชน์มากกว่า

ความเสีย่ง พร้อมกนันัน้กไ็ด้รวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง

เพือ่ประเมนิประโยชน์และความเสีย่งของยา calcitonin 

เสนอคณะท�างานพัฒนาระบบและจัดการความเสี่ยง

ด้านยาและคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง

อันตรายจากการใช้ยาพิจารณาตามล�าดับ ข้อมูล 

ที่ใช้พิจารณาประกอบด้วย

ยา calcitonin เป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับ

แคลเซียมในกระดูกและช่วยลดระดับแคลเซียม 

ในเลือด ข้อบ่งใช้หลักคือรักษาภาวะกระดูกพรุน  

มทีัง้ชนิดพ่นจมกูและชนดิฉดีในหลายประเทศรวมทัง้

ประเทศไทย ได้รับการอนุมัติทะเบียนยาในสหภาพ

ยุโรปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555  

คณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ยาส�าหรับใช้ในมนุษย์

ของหน่วยงานก�ากับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรป 

(European Medicines Agency’s Committee  

for Medicinal Products for Human Use :  

CHMP) ได้ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยา 

calcitonin ชนิดพ่นจมูกพบว่าประโยชน์ไม่มากกว่า

ความเสี่ยงที่พบ เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการชี้ว่า

ผู้ป่วยที่ได้รับ calcitonin ในระยะยาวเมื่อเทียบกับผู้

ที่ได้รับยาหลอกมีความเส่ียงของการเป็นมะเร็ง             

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.7% - 2.4%) จึงได้เสนอคณะ                 

กรรมาธิการยุโรป (European Commission) ให้             

เพิกถอนยา calcitonin ชนิดพ่นทางจมูกที่อนุมัติ               

ข้อบ่งใช้เฉพาะรักษาภาวะกระดูกพรุนภายหลังหมด

ประจ�าเดอืน ซ่ึงต่อมาวนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะ

กรรมาธกิารยุโรปได้ประกาศยอมรับข้อเสนอของคณะ

กรรมการ CHMP คือเพิกถอนยา calcitonin ชนิด     

พ่นจมูกออกจากท้องตลาดในสหภาพยุโรป

การยกเลิกข้อบ่งใช้รักษา ภาวะกระดูกพรุน ของยา

calcitonin
พัทรียา โภคะกุล *

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตารางที่ 1 แสดงข้อบ่งใช้ของยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกและชนิดฉีดในต่างประเทศและประเทศไทย

หน่วยงาน

ข้อบ่งใช้ยา calcitonin

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา ประเทศไทย

ชนิด
พ่นจมกู

ชนิด
ฉีด

ชนิด
พ่นจมกู

ชนิด
ฉีด

ชนิด
พ่นจมกู

ชนิด
ฉีด

ชนิด
พ่นจมกู

ชนิด
ฉีด

ชนิด
พ่นจมกู

ชนิด
ฉีด

1. กระดูกพรุนภายหลังหมดประจ�าเดือน  –   – –  –  –

2. กระดูกพรุนเริ่มแรก เช่น กระดูกพรุน 
ในผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย และกระดูก
พรุนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่นการใช้ยา
สเตยีรอยด์ หรอืการไม่ได้เคล่ือนไหวเป็น
เวลานาน

– – – – – – – –  

3. ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกอย่าง 
ฉับพลันเนื่องจากเคลื่อนไหวไม่ได้

–  – – – – – – – –

4. โรคปาเก็ทของกระดูก –  –   – –   

5. ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง – – –  – – –  

6. ภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงูเนือ่งจากมะเรง็ –  – –  – – 

7. ภาวะแคลเซียมในเลอืดสงูวกิฤตเนือ่งจาก 
ฮอร ์โมนพาราไธรอยด ์มากผิดปกติ 
เคล่ือนไหวไม่ได้ หรอืภาวะวติามนิดเีป็นพษิ

– – – – – – – –  

8. ปวดกระดูกที่เกิดจากกระดูกย่อยสลาย 
และหรือภาวะที่ลดการสร้าง osteoid 
ท�าให้กระดูกมีความแน่นตัวน้อยลง

– – – – – – – –  

9. neurodystrophic disorder หรือ
 algodystrophy หรอื sudeck’s disease

– – – – – – – –  

10. รักษาเสริม (adjuvant therapy) ภาวะ
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

– – – – – – – – – 

1. ข้อมลูทัว่ไปของยา ประเทศไทยมกีารอนมุตัิ

ข้อบ่งใช้ของยา calcitonin ชนดิพ่นจมกูและชนดิฉดี

มากกว่าในต่างประเทศ ตัวอย่างข้อบ่งใช้ที่อนุมัติ

เฉพาะในประเทศไทย เช่น รักษาภาวะแคลเซียม 

ในเลือดสูงวิกฤตเนื่องจากฮอร์โมนพาราไธรอยด์ 

มากผิดปกติ เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือภาวะวิตามินดี 

เป็นพิษ รักษาภาวะความผิดปกติทางระบบประสาท 

(neurodystrophic disorder หรอื algodystrophy 

หรือ sudeck’s disease) เป็นต้น รายละเอียดข้อบ่ง

ใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทยตามตารางที่ 1

2. ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยา calcitonin ในฐานข้อมูลต่าง ๆ

(1) ฐานข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) พบรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา calcitonin ทั้งหมด 

75 รายงาน 207 อาการ แบ่งเป็นชนิดไม่ร้ายแรง  

67 รายงาน 185 อาการ และชนิดร้ายแรง 8 รายงาน 

22 อาการ ไม่พบรายงานเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งหรือ
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เน้ือร้าย ตัวอย่างอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

เช่น bronchospasm, dyspnoea, hypercalcaemia 

และ palpitation เป็นต้น รายงานเหตุการณ ์

ไม่พงึประสงค์ 75 รายงาน เป็นรายงานจากการบรหิารยา

ด้วยวิธี intramuscular มากที่สุด (25) รองลงมา 

ได้แก่ subcutaneous (15) intravenous (13)  

nasal (12) และ unknown (10) ตามล�าดับ (ข้อมูล 

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)

(2) ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลก (WHO 

VigiBaseTM) พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

จากทั้งยาพ่นจมูกและยาฉีดจ�านวน 1,037 รายงาน 

2,198 อาการ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ breast neoplasm malignant female  

1 อาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)

3. หลกัฐานทางวชิาการจากผู้ประกอบการ

บรษิทัโนวาร์ตสีได้ท�าการทดลองทางคลนิกิ

เพ่ือพัฒนารูปแบบยา calcitonin และพบรายงาน 

การเกดิมะเร็งต่อมลกูหมาก บรษิทัฯ จงึได้ท�าการศกึษา 

meta–analysis ชนิด randomized clinical trial 

จ�านวน 17 การศึกษา ในผู้ป่วยกระดูกพรุนท่ีใช้ยา 

calcitonin ชนิดพ่นจมูก โดยมี 4 การศึกษา  

ที่ยา calcitonin กับยาหลอกไม่พบการเกิดมะเร็ง 

ส่วนอีก 13 การศึกษามีผู้ป่วย 2,258 ราย ท่ีได้รับ  

calcitonin ชนิดพ่นจมูก และผู ้ป่วย 976 ราย  

ที่ได้รับยาหลอก ผลการศึกษาพบค่า odd ratio  

ในการเกิดมะเร็ง (any malignancy) ของยา  

calcitonin เมื่อเทียบกับยาหลอกเท่ากับ 1.61  

(95% CI : 1.11–23.4) แต่ไม่พบความแตกต่าง 

อย่างมนัียส�าคญัในแต่ละการศกึษา ไม่พบความสมัพันธ์

ของการเกิดมะเร็งกับขนาดของยาที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับ 

ผู้ที่เกิดมะเร็งระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้รับยา calcitonin 

21.8 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้รับยาหลอก  

22.4 เดือน การศึกษามีการติดตามทุก 6 เดือนจนถึง 

5 ปี โดยใน 6 เดอืนแรกของการรกัษา ยา calcitonin 

กบัยาหลอกมอีบุตักิารณ์การเกดิมะเรง็ไม่แตกต่างกนั 

แต่หลังจากนั้นอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งของยา  

calcitonin สูงกว่ายาหลอกทุก 6 เดือนจนถึง  

48 เดือน อย่างไรก็ตามการศึกษา meta–analysis 

ดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัด เช่น การศึกษาหลายฉบับ 

มีขนาดเล็กและใช้เวลาน้อย การเกิดมะเร็งไม่ใช่  

primary endpoint และไม่สามารถหาความสมัพนัธ์

ที่ชัดเจนระหว่างยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกกับ 

ความเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งได้

4. ความเห็นจากผู ้เช่ียวชาญ ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้สอบถามความเห็น

เกีย่วกบัมาตรการจดัการความเสีย่งของยา calcitonin 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ราชวิทยาลัยแพทย์

ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทย์

แห่งประเทศไทย สมาคมรูมาตสิซัม่แห่งประเทศไทย 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และมูลนิธิโรค

กระดูกพรุนในพระอุปถัมภ์ฯ

ผลการประเมนิประโยชน์และความเสีย่งของยา 

calcitonin ตามเกณฑ์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ

ความเสี่ยง (รายละเอียดตามตารางที่ 2) สรุปได้ว่า 

1. ปัจจบุนัในทางคลนิกิไม่มกีารใช้ยา calcitonin 

ในการรกัษาภาวะกระดกูพรนุภายหลงัหมดประจ�าเดอืน 

แต่ยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกยังคงมีประโยชน ์

ในเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดเนื่องจากกระดูก  

สนัหลงัหกัยบุเฉยีบพลนั (acute vertebral fracture)

2. การรกัษาภาวะกระดกูพรุนต้องใช้เวลานาน

ซึง่มคีวามเสีย่งในการเกดิมะเรง็และเนือ่งจากมยีาอืน่

ทีใ่ช้รักษาภาวะกระดกูพรนุ จงึควรยกเลกิข้อบ่งใช้ดงักล่าว

ของยา calcitonin ท้ังในรปูแบบยาพ่นจมกูและยาฉดี

3. ควรมีมาตรการสื่อสารความเสี่ยงดังกล่าว

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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ตารางที่ 2 แสดงปัจจยัทีใ่ช้พจิารณาประโยชน์และความเสีย่งของยา calcitonin ชนดิพ่นจมกูในการรกัษา
ภาวะกระดูกพรุน

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับความเสี่ยง หมายเหตุ

1. ความรุนแรง (severity) อยูใ่นระดบัรุนแรง เกดิ different types of malignancies ท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติได้

2. ความสามารถกลับเป็นปกติ (reversibility) ไม่สามารถหายเป็นปกติได้

3. ความถี่การเกิด (frequency) absolute increased risk of cancer varied between 0.7% and 2.4%

4. โรคในกลุ่ม dread disease โรคมะเร็งเป็น dread disease

5. เกิดขึ้นกับประชากรทุกคนหรือเฉพาะผู ้ที่ไว 

ต่อความเสี่ยง (occurs in all people or just 

in sensitive people)

เกิดข้ึนกับผู้ป่วยท่ัวไปท่ีใช้ calcitonin โดยเฉพาะผู้ท่ีใช้ยาในรูปแบบชนิด 

พ่นทางจมูก และผู้ที่ใช้ยาเป็นระยะเวลานาน

6. ความเส่ียงเป็นที่ทราบแน่ชัดหรือไม่ (known 

with certainty or not)

ภายหลังการข้ึนทะเบียนและข้อมูลจาก randomized clinical trials with  

intra–nasal and unlicensed oral calcitonin formulations พบว่าการใช้ยา

เป็นเวลานานมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเรง็ โดยเฉพาะรูปแบบยาชนดิพ่นทางจมูก

7. ยาอื่นที่ใช้แทน (alternatives available) มียากลุม่ bisphosphonate เช่น alendronate, risedronate, ibandronate, 

zoledronic acid และยากลุ่ม selective estrogen receptor modulator 

(SERM) เช่น raloxifene แทนได้ เป็นต้น

8. แนวโน้มที่ยาจะถูกใช้ในทางที่ผิด (drug use 

will be as intended or misuse is likely)

ไม่พบข้อมูลการใช้ยา calcitonin ในทางที่ผิด

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย 

ค�าแนะน�าของคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง

อนัตรายจากการใช้ยาจึงเสนอมาตรการจดัการความเส่ียง

ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยแก่คณะกรรมการยา

พิจารณาให้ความเหน็ชอบตามเกณฑ์การออกมาตรการ

ทางกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการยามีมติเห็นชอบ 

ตามที่เสนอ คือ

1. ยกเลิกข้อบ่งใช้รักษาภาวะกระดูกพรุน 

ของยา calcitonin ทุกรูปแบบ 

2. ก�าหนดให้ยา calcitonin ทุกรูปแบบ 

ต้องมีค�าเตือนตามกฎหมาย ดังนี้ “มีรายงานว่า 

การใช้ยา calcitonin ชนิดพ่นจมูกในระยะยาวท�าให้

เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง” 

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือน 

การใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและ

ข้อความค�าเตือนของยา calcitonin ฉบับที่ 54  

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา โดยจะมผีลบงัคับให้ผูป้ระกอบการ

ต้องแสดงข้อความค�าเตือนของยา calcitonin  

ไว้ในฉลากและเอกสารก�ากบัยาภายหลงัวนัทีก่�าหนด

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น 
ณ สถานที่จ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Situation of microbial contamination 
of cutting fruits at retail in Bangkok

วรดา อ�่าบุญ  กลางกมล จันทราสุทธิ์
วรรณวิมล จ�าไรสินธุ์ และ อัญชลี ทุมเสน*

* ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสถานการณ์ปนเปื้อนจุลินทรีย์

ในผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น ณ สถานท่ีจ�าหน่ายใน            

เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2555-

มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี 

ผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่ง

ในรถเข็น โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลไม้ ได้แก่ มะม่วง 

มะละกอ แตงโม ฝรั่ง แคนตาลูป สับปะรด มันแกว 

และชมพู ่อุปกรณ์ทีส่มัผสัอาหารและสขุลกัษณะของ

ผู้จ�าหน่าย ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ total 

plate count (TPC), Staphylococcus aureus             

(S. aureus), Escherichia coli (E. coli), yeast และ 

mold ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ผลการ

ศึกษาพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 143 ตัวอย่าง 

จากทั้งหมด 201 ตัวอย่าง (ร้อยละ 71.1) โดยผลไม้

ที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์มากที่สุด คือ มะละกอ 

ร้อยละ 87.1 และจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากที่สุด คือ 

S. aureus ร้อยละ 46.8 ส�าหรับการตรวจอุปกรณ์ที่

สัมผัสอาหารและสุขลักษณะของผู้จ�าหน่าย ได้แก่              

มอืผู้สัมผัสอาหาร มดี เขยีง ทีป่อกผลไม้ ถาดใส่ผลไม้ 

ตูแ้ช่ผลไม้ น�า้แขง็แช่ผลไม้ น�า้ล้างผลไม้ และน�า้ล้างมอื 

จ�านวนท้ังหมด 294 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของ

เชือ้จลุนิทรีย์ 199 ตวัอย่าง (ร้อยละ 67.7) โดยน�า้แข็ง

มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์มากที่สุดถึงร้อยละ 91.3 

ซึ่งสาเหตุการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ มาจาก

สขุลกัษณะของผูส้มัผสัอาหารทีม่พีฤตกิรรมไม่เหมาะสม 

ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ดังนั้นผู้สัมผัสอาหารต้องมีความรู้ที่ดีด้าน

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ�าหน่ายอาหารและให้

ความส�าคัญกับการป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและได้รับ

ความปลอดภยัจากการบรโิภคผลไม้ตดัแต่งในรถเขน็

ค�าส�าคัญ: ผลไม้ ผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น 

จุลินทรีย์

Abstract

This study was conducted to investigate 

factors affecting to microbial contamination in 

cutting fruits at selling in cart in Bangkok during 

October 2012 to June 2013. We divided        

samples into 2 groups; group 1 was fruits, and 

group 2 was selling tools, personal hygiene of 
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sellers. For group 1, fruits were mango, papaya, 

watermelon, guava, cantalopse, pineapple,    

Jan bean and rose-apple. Test kits were used 

for finding Staphylococcus aureus (S. aureus), 

Escherichia coli, yeast, mold and total plate 

count.  Of 201 total samples were analyzed. 

143 (71.1%) of those had contaminating micro-

organism. The highest contamination was   

papaya (87.1%). Most of the microbial was        

S. aureus accounting for 46.8%. For group 2, 

selling tools and hygiene of sellers, samples 

were collected from their hands, knives, cutting 

plates, veggie-peels, plates, coolers, ice and 

rinse water. Total samples were 294 specimens. 

199 (67.7%) of those had contaminating micro-  

organism. Ice, especially, had contamination 

91.3%. The main factor of microbial contamination 

was personal hygiene of sellers who had      

unsuitable behavior that caused direct-and-

indirect contamination. To prevent microbial 

contamination, sellers should have appropriated 

knowledge on hygiene and pay attention on 

preventing contamination in order to make 

purchasers confidence and get safety from 

eating cutting fruits in cart. 

Keyword: fruits, cutting fruits in cart, 

microbial, microorganism

บทน�า

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผลไม้ เนื่องจาก          

ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีพลังงานและไขมันต�่า  

มีสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารสูง ทั้งยังเป็น

แหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด ผู้บริโภค

สามารถหาซ้ือผลไม้ได้ง่ายตามแหล่งจ�าหน่ายต่างๆ 

เช่น ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดสด ตลาดนดั 

หรือตามชุมชน และริมบาทวิถี เป็นต้น แต่ที่พบเห็น

โดยทั่วไปคือ การจ�าหน่ายผลไม้ในลักษณะรถเข็น 

เพราะผูบ้รโิภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก สิง่ทีผู่บ้รโิภค

ควรพิจารณาควบคู่กับความสะดวกความอร่อย ก็คือ

ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค

เนื่องจากผลไม้เหล่านี้อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่

ท�าให ้เกิดโรคหลายชนิดจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต ่              

แหล่งปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และปัจจัยส�าคัญ

คอืการปนเป้ือนจากการเตรยีมเพือ่จ�าหน่าย เช่น การผ่า 

หรือหั่น ด้วยเครื่องมือที่ไม่สะอาด การปนเปื้อนจาก

เขียง มดีหรอืมอืของผูส้มัผสัอาหาร (นภาพร เช่ียวชาญ, 

2557) ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้จุลินทรีย์ที่มักพบ

ปนเปื ้อนในผักและผลไม้ ได้แก่ แบคทีเรียต่างๆ             

Salmonella, Shigella, E. coli O157: H7, Listeria 

monocytogenes และ S. aureus (Codex, 2002) 

ซึ่งแบคทีเรียที่ส�าคัญ คือ S. aureus ที่มักพบอยู่ตาม

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ บาดแผล โดยอาหารที่มี

แบคทเีรียและสารพษิปนเป้ือนอยูจ่ะไม่มกีลิน่ ส ีหรอื 

รสผิดปกติ อาการของโรคอาหารเป็นพิษท่ีเกิดจาก           

S. aureus ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง

จากสารพษิ อาการมกัเกดิอย่างเฉยีบพลนั ภายใน 1-6 

ช่ัวโมงหลงัจากรบัประทานอาหารท่ีมสีาร enterotoxin 

ของ S. aureus ดงันัน้หากรับประทานอาหารทีม่กีาร

ปนเป้ือนของ S. aureus กอ็าจเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได้ 

(ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555)
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ตารางที่ 1 แสดงแนวโน้มการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ระหว่างกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต แหล่งของการปนเปื้อน

การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว เช่น การปลูก การเก็บและ

การมัดแบ่งเป็นก�า
น�้า มูลสัตว์ การขาดสุขลักษณะที่ดีในการจัดการ

กระบวนการผลิตขั้นต้น เช่น การล้าง การเคลือบไข การคัด 

การบรรจุกล่องหรือลังพลาสติก

น�้าล้าง การจับต้องของพนักงาน และภาชนะ

กระบวนการผลติขัน้สดุท้าย เช่น การหัน่ การค้ันน�า้ การปอก 

การบรรจุ

น�้าล้าง การจับต้องของพนักงาน ภาชนะ

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ข้ามจากแหล่งหนึ่งไป

อีกแหล่งหนึ่ง

การขนส่ง เช่น การขนส่งโดยใช้รถบรรทุก รถบรรทุกไม่สะอาด น�้าแข็งที่ใช้

 ที่มา : ดัดแปลงจาก นภาพร เชี่ยวชาญ (2557)

การส�ารวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้าน

อาหาร ณ สถานที่จ�าหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครระหว่าง ปีพ.ศ. 2554-2555 ของหน่วย

เคล่ือนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร พบผลไม้          

ตัดแต่งมีการปนเปื้อนของ coliform bacteria ซึ่ง

เป็นจุลินทรีย์ชนิดหน่ึงที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหารเพิม่สงูข้ึน จากร้อยละ 51.2 

เป็นร้อยละ 53.1 (หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย

ด้านอาหาร, 2556) นอกจากนี้สรุปผลการทดสอบ

สินค้าตามแผนการทดสอบสินค้าประจ�าปีพ.ศ.2553 

ของส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (2556) 

พบการปนเป้ือน coliform bacteria ในผลไม้ในรถเขน็

เกนิกว่าเกณฑ์คณุภาพทางจุลชวีวทิยาของอาหารดบิ

ตามประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เรือ่ง เกณฑ์

คณุภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสั

อาหาร (กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์, 2553) ถึงร้อยละ 

67.3 และการศึกษาการแพร่กระจายของ S. aureus 

ในผลไม้พร้อมบรโิภคจากผลไม้ในรถเขน็ทีจ่�าหน่ายใน

มหาวทิยาลัยบรูพาและห้างสรรพสนิค้าในเขตอ�าเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ของสุดสายชล หอมทอง 

และคณะ (2554) พบการปนเปื้อนของ S. aureus 

42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50.0) โดยตรวจพบจากผลไม้   

ในรถเขน็จ�านวน 29 ตัวอย่าง และห้างสรรพสนิค้า 13 

ตัวอย่าง และพบว่า 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.0) มีค่า

มากกว่าเกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารดบิตาม 

ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ฯ (อ้างแล้วในกรม 

วิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553) จากผลการศึกษา

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลไม้ตัดแต่งท่ีจ�าหน่ายใน             

รถเข็นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

การส�ารวจสภาวะทางสุขาภิบาลอาหารด้าน

แบคทีเรียของร ้านอาหารในศูนย ์อาหารตาม             

ห้างสรรพสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ของสละ ชูจงกล และคณะ (2542) จ�านวน 18 แห่ง 

พบศนูย์อาหารจ�านวน 11 แห่ง มีค่าเฉลีย่คะแนนสขุภาวะ 

สุขาภิบาลอาหารทางกายภาพต�่ากว่ามาตรฐาน และ

สุม่ตรวจตวัอย่างมอืผูส้มัผสัอาหาร ภาชนะ และอปุกรณ์ 

พบการปนเปื้อนของ coliform bacteria ร้อยละ 

24.5 และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ

ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ

จ�าหน่ายอาหารจังหวัดสุพรรณ ของจุฑามาศ โกมล

ศริสิขุ วณีา พงษ์ชยักลุ และ ศราวฒุ ิหงมิห่วง (2551) 

พบว่าความรูใ้นเรือ่งการสขุาภบิาลอาหารของผูบ้รกิาร 

อาหารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมสขุาภบิาลอาหาร 

และแสดงให้เห็นว่าผู้บริการอาหารที่มีความรู้ในเรื่อง

สขุาภบิาลอาหารดจีะมพีฤตกิรรมสขุาภบิาลอาหารท่ีดี 

จงึเหน็ได้ว่าผูส้มัผสัอาหารหรอืผูจ้�าหน่ายซึง่ท�าหน้าที่
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เกี่ยวข้องกับอาหารท้ังหมด ได้แก่ ผู้เตรียมอาหาร                
ผูป้รงุ-ผู้เสิร์ฟอาหาร ผูจ้�าหน่ายอาหาร ผูล้�าเลยีงอาหาร 
ผู ้ขนส่งอาหาร ผู ้เก็บและท�าความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ (กรมอนามัย, 2556) เป็นบุคคลส�าคัญที่อาจ
ท�าให้อาหารปนเปื้อนเกิดการแพร่กระจายของเชื้อ
จุลินทรีย์ ท�าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับความเสี่ยงต่อ
การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดโรค
อาหารเป็นพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า สถติกิาร
ปนเปื ้อนของจุลินทรีย์ยังพบการปนเปื ้อนสูง ซึ่ง            
ปัจจัยที่มีผลส�าคัญต่อการปนเปื้อน คือสุขลักษณะ 
ของผู้สัมผัสอาหาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอาหาร ผู ้สัมผัสอาหารจ�าเป็นต้องมี
สขุลักษณะส่วนบคุคลทีด่ ีมคีวามรูค้วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย ์ไปสู ่อาหารและก่อให้เกิดอันตรายต่อ                  
ผู้บริโภคได้ ดังนั้นหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
ด้านอาหาร ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงด�าเนินการศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการ
ปนเป้ือนจลุนิทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งในรถเขน็ ณ สถานท่ี
จ�าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ให้ทราบสถานการณ์ 
และน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางการลด
การปนเปื ้อนของเช้ือจุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งใน              
รถเข็น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู ้จ�าหน่าย
ตระหนักถึงสุขลักษณะในการจ�าหน่ายและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อส�ารวจสถานการณ์การปนเปื ้อน
จลิุนทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น ณ สถานทีจ่�าหน่าย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อ
จลิุนทรีย์ในผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น ณ สถานทีจ่�าหน่าย
ในเขตกรุงเทพมหานคร และก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ลดการปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรย์ีในผลไม้ตดัแต่ง
ในรถเข็น

3. ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารหรือผู้จ�าหน่าย 
ตระหนกัถึงความส�าคญัของสขุลกัษณะในการเตรยีมและ 
จ�าหน่ายผลไม้ในรถเขน็เพือ่ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค

วิธีการศึกษา

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ โดย

มีขอบเขต ดังนี้
- พื้นที่เป้าหมาย : เขตปกครองกรุงเทพ-

มหานคร 50 เขต
-  กลุม่เป้าหมาย : ผลไม้ตดัแต่งในรถเข็น 

จากรถเข็น 50 ราย
-  กลุ่มประชากรและตัวอย่างท่ีส�ารวจ  

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ตัวอย่างผลไม้ตัดแต่งที่จ�าหน่ายใน            

รถเขน็ ได้แก่ แตงโม มะม่วง ฝร่ัง แคนตาลปู มะละกอ 
สับปะรด มันแกว ชมพู่ โดยเก็บตัวอย่างเฉล่ีย 4 
ตัวอย่าง/รถเข็น/เขต ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลการ
บรโิภคอาหารของประเทศไทย เพือ่ให้ครอบคลมุและ
เป็นตวัแทนท่ีดใีนการประเมนิสถานการณ์ตามหลกัการ 
ประเมนิความเสีย่ง (risk assessment) ความนยิมใน
การบรโิภคผลไม้ชนดิต่างๆ และคดัเลอืกตวัอย่างผลไม้ 
จากฐานข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 
(ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต,ิ 
2549) และตวัอย่างผลไม้ทีไ่ด้จะน�ามาตรวจวเิคราะห์
ด้านจุลินทรีย์ ด้วย test kit

2. อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร น�้าแข็ง และผู้
สมัผสัอาหาร (ผูจ้�าหน่าย) ได้แก่ มดี อปุกรณ์ปอกผลไม้ 
ถาดใส่ผลไม้ ตู้แช่ผลไม้ น�้าแข็งส�าหรับแช่ผลไม้ น�้า
ล้างผลไม้ มือผู้สัมผัสอาหาร และน�้าล้างมือ น�ามา
ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ ด้วย test kit

2.  อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน
2.1 การตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนด้าน

จุลินทรีย์ด้วย test kit จ�าแนกตามประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
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1. ผลไม้ตัดแต่ง ได้แก่ TPC, S.              

aureus, yeast, mold โดยแผ่นอาหารเลี้ยงเช้ือ

ส�าเร็จรูป (PetrifilmTM) และ E.coli โดยแผ่นอาหาร

เลี้ยงเชื้อส�าเร็จรูปชนิดแห้ง (compact dry) ผล

วิเคราะห์ เทียบกับประกาศกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ฯ (อ้างแล้วในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 

2553) หากตรวจพบเชือ้จลุนิทรย์ีชนดิใดชนดิหนึง่จะ

ถือว่าผลไม้ชนิดน้ันมีการปนเปื ้อนจุลินทรีย์ท่ีไม่             

ผ่านมาตรฐาน

2) อปุกรณ์ทีส่มัผสัอาหาร น�า้แขง็ และ 

มอืผูส้มัผสัอาหาร ได้แก่ coliform bacteria เน่ืองจาก 

เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของอาหาร

-  อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร             

(ผู้จ�าหน่าย) ทดสอบการปนเปื้อนด้วยวิธี swab test 

โดยอาหารเหลวตรวจ coliform bacteria (ใช้ sanitary 

indicator medium) ผลวเิคราะห์เทยีบกบัประกาศ              

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ (อ ้างแล ้วในกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553)

- น�า้แข็ง โดยชดุทดสอบหา coliform 

bacteria ในน�้าดื่มและน�้าแข็ง ผลวิเคราะห์เทียบกับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่61 (พ.ศ.2524) 

เรื่อง น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุในภาชนะปิดสนิท 

(ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2524) และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่78 (พ.ศ.2527) 

เร่ือง น�า้แขง็ (ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 

2527) 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช ้สถิ ติ เชิงพรรณนา (descr ipt ive                  

statistic) แสดงจ�านวนร้อยละ และค่ามากทีสุ่ด ศกึษา

รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์จากการ

ทดสอบด้วย test kit ที่ ให ้ผลการทดสอบใน                       

เชิงคุณภาพ (qualitative technique) ว่าพบหรือ            

ไม่พบ ท้ังน้ีจะไม่น�าข้อมลูของกลุม่ตัวอย่างทีมี่จ�านวน

น้อยกว่า 30 มาเปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณ                

โดยใช้สิถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2546)

ผลการศึกษา

1. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนด้าน

จุลินทรีย์ในตัวอย่างผลไม้

 ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนด้าน

จุลินทรีย์ในตัวอย่างผลไม้ท้ัง 8 ชนิด ได้แก่ แตงโม 

มะม่วง ฝรั่ง แคนตาลูป มะละกอ สับปะรด มันแกว 

ชมพู่ รวมทั้งหมด 201 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของ

เช้ือจุลินทรีย์ 143 ตัวอย่าง ร้อยละ 71.1 โดยหาก

ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งจะถือว่าผลไม้

ชนิดนั้นมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน      

ดังแสดงในตารางที่ 2

 เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลไม้มากที่สุด

คือ S. aureus ร้อยละ 46.8 (94/201) รองลงมา คือ 

yeast และ TPC ร้อยละ 46.3 (93/201) และ 21.4 

(43/201) ตามล�าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลไม้ที่มี

การปนเป้ือน S. aureus ได้แก่ มะละกอ ร้อยละ 74.2 

สัปปะรด ร้อยละ 40.0 และแตงโม ร้อยละ 38.1

ภาพที่ 1  ร้อยละการปนเปื้อนด้านเช้ือจุลินทรีย์

ในตัวอย่างผลไม้

ไม่ผ่านมาตรฐาน
143 (71.1%)

ผ่านมาตรฐาน
58 (28.9%)

S. aureus
94 (46.8%)

yeast 93 
(46.3%)

mold
15 (7.5%)

TPC
43 (21.4%)

E. coli
23 (11.4%)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ในตัวอย่างผลไม้

ตัวอย่าง
จ�านวน

(ตัวอย่าง)

การปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน1 (ตัวอย่าง)

TPC E. coli S. aureus yeast mold
รวมตัวอย่าง

ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

ร้อยละการปนเปื้อน

ด้านจุลินทรีย์

มะม่วง 46 1  2 16 16 2 26 56.5

แตงโม 42 3 4 16 12 5 24 57.1

มะละกอ 31 12 3 23 16 1 27 87.1

ฝรั่ง 27 2 0 6 8 1 13 -

แคนตาลูป 27 16 10 18 20 2 26 -

สัปปะรด 15 1 0 6 10 4 14 -

มันแกว 7 5 4 6 5 0 7 -

ชมพู่ 6 3 0 3 6 0 6 -

รวม 201 43 23 94 93 15 143 71.1

 หมายเหตุ : ตัวอย่างผลไม้มีการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ได้มากกว่า 1 ชนิด และผลไม้ที่เก็บน้อยกว่า 30 ตัวอย่างไม่น�ามาค�านวณ                  

  ร้อยละการปนเปื้อน เนื่องจากอาจจะไม่เป็นตัวแทนที่ดี

  1 อ้างอิงจาก ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจลุชวีวทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร  

  (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553)

2. ผลการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือน coliform bacteria ในอุปกรณ์ทีส่มัผสัอาหาร น�า้แขง็ และ
มือผู้สัมผัสอาหาร

ผลการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือน coliform bacteria ในอปุกรณ์ท่ีสมัผสัอาหาร น�า้แข็ง และมอืผู้สมัผสั 
อาหาร จ�านวนทั้งหมด 294 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 199 ตัวอย่าง (ร้อยละ 67.7) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตวัอย่างทีพ่บการปนเป้ือน coliform bacteria มากท่ีสดุ 3 อนัดบัคอื น�า้แข็ง มดี และถาดใส่ผลไม้ ร้อยละ 91.3 
(42/46 ตัวอย่าง) ร้อยละ 72.5 (37/51 ตัวอย่าง) และร้อยละ70.8 (34/48 ตัวอย่าง) ตามล�าดับ รายละเอียด
ดังภาพที่ 2

100 91.3

ภาพที่ 2  ร้อยละการปนเปื้อน coliform bacteria ท่ีพบในอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร น�้าแข็ง และมือ                  

ผู้สัมผัสอาหารผล
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ในอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร น�้าแข็ง 
   และมือผู้สัมผัสอาหาร

ตัวอย่าง
จ�านวน 

(ตัวอย่าง)
จ�านวนตัวอย่าง

ที่ปนเปื้อน
ร้อยละตัวอย่างที่ปนเปื้อน

coliform bacteria

 น�้าแข็งแช่ผลไม้3 46 42 91.3

 มีด2 51 37 72.5

 ถาดใส่ผลไม้2 48 34 70.8

 มือผู้สัมผัสอาหาร2 50 33 66.0

 ตู้แช่ผลไม้2 49 18 36.7

 เขียง1,2 8 4 -

 ที่ปอกผลไม้1,2 7 4 -

 น�้าล้างผลไม้1,4 10 7 -

 น�้าล้างมือ1,4 25 20 -

รวม 294 199 67.7
หมายเหตุ : 1 เขียง ที่ปอกผลไม้ น�้าล้างผลไม้ และน�้าล้างมือ มีการสุ่มเก็บน้อยกว่า 30 ตัวอย่างจึงไม่น�ามาค�านวณร้อยละการปนเปื้อน 
  เนื่องจากอาจจะไม่เป็นตัวแทนที่ดี
  2 อ้างองิจาก ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพทางจลุชวีวทิยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร  
  (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553)
  3 อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78) เรื่อง น�้าแข็ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2527)
  4 อ้างองิจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่61) เร่ือง น�า้บริโภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท (กระทรวงสาธารณสขุ, 2524)

วิจารณ์/อภิปรายผล

ผลการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนด้านจลิุนทรย์ี

ของผลไม้ตัดแต่งในรถเข็น ณ สถานที่จ�าหน่ายในเขต

กรงุเทพมหานคร พบการปนเป้ือนด้านจลุนิทรย์ี ร้อยละ 

71.1 แสดงให้เห็นว่า ผลไม้ตัดแต่งที่ขายในรถเข็นมี

การปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่สามารถท�าให้ผลไม้เน่าเสีย

และก่อให้เกดิโรคอาหารเป็นพษิ โดยพบการปนเป้ือน   

เชื้อ S. aureus ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ท�าให้เกิด      

โรคทางเดินอาหารมากที่สุด ร้อยละ 46.8 ใกล้เคียง

กับการศึกษาของสุดสายชล หอมทอง และคณะ 

(2554) ทีพ่บการปนเป้ือนของ S. aureus ในตวัอย่าง

ผลไม้ถงึร้อยละ 50.0 เชือ้ S. aureus นีอ้าจเจรญิและ

เพิม่จ�านวนได้ในผลไม้ และอาจผลติสาร enterotoxin 

ท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการปวดศีรษะ ปวด

กล้ามเนือ้ ความดนัโลหติเปลีย่นแปลง ผูป่้วยทีม่อีาการ

ไม่รนุแรงจะดข้ึีนภายใน 3 วนั (ประภาวด ีตษิยาธคิม,  

2557) สาเหตุการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจเกิดจาก

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์บริเวณผิว รอยช�้า หรือ             

รอยแผลท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเก็บเก่ียวหรือ              

การเตรยีม เช่น การปอกเปลอืก การผ่าหรอืหัน่ผลไม้

ให้เป็นช้ินๆ การบรรจุผลไม้ในถาด หากผู ้สัมผัส

อาหารไม่ปฏบิตัด้ิวยสขุลกัษณะและวธิทีีถ่กูต้อง กจ็ะ

ท�าให้เกดิการแพร่กระจายของจลุนิทรีย์ไปทัว่บรเิวณ

เนื้อผลไม้ได้ (นภาพร เชี่ยวชาญ, 2557)

ผลการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือน coliform 

bacteria ในอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร น�้าแข็ง และมือ

ผู้สัมผัสอาหาร พบการปนเปื้อน ร้อยละ 67.7 โดย                
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น�้าแข็งมีการปนเปื้อน coliform bacteria มากที่สุด 

ร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ มีด ร้อยละ 72.5  ถาดใส่

ผลไม้ ร้อยละ 70.8 และมือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 

66.0   จึงจะเห็นได้ว่าน�้าแข็งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

เส่ียงสูงที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ 

หากน�้าแข็งไม่สะอาดพอหรือมีการปนเปื ้อนของ              

สิ่งสกปรก เมื่อผู้สัมผัสอาหารวางผลไม้ที่ปอกเปลือก

แล้วบนน�า้แขง็เพือ่รกัษาความสดของผลไม้กจ็ะท�าให้

เกิดการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ได้ สอดคล้องกับ

ผลการส�ารวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จ�าหน่าย (กรุงเทพ 

มหานคร) (หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน

อาหาร, 2556) ทีพ่บการปนเป้ือน coliform bacteria 

ในน�า้แขง็บด ร้อยละ 68.7 และน�า้แขง็หลอด ร้อยละ 30 

นอกจากนีส้ขุลกัษณะของผูส้มัผสัอาหารกม็ผีลต่อการ

ปนเปื้อน coliform bacteria ได้เช่นกัน หากผู้สัมผัส

อาหารมวีธิกีารเตรยีมผลไม้ทีจ่�าหน่ายไม่ถกูสขุลกัษณะ 

เช่น ไม่มีการเปลี่ยนน�้าแข็ง อุปกรณ์ที่สัมผัสผลไม้     

ไม่สะอาดเพียงพอ ไม่สวมถุงมือ หรือไม่ล้างมือก่อน

สัมผัสผลไม้ เชด็มอืด้วยผ้าเชด็มอืทีไ่ม่สะอาด น�า้ล้างมอื 

ไม่สะอาด เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ

อาหารในห้างสรรพสินค้าของสมโภชน์ ศรีอัสดร 

(2547) ที่พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการปนเปื้อน

จลุนิทรีย์ในอาหารเกดิจากพฤตกิรรมทีไ่ม่ถกูสขุลักษณะ 

ของผู้จ�าหน่ายและการศึกษาของ A.M. VOLLAARD 

และคณะ (2004) พบว่า ร้อยละ 55.0 ของผู้สัมผัส

อาหารจากร้านอาหารและรถเข็น ไม่ล้างมือก่อน

เตรียมอาหาร ไม่ใช้สบู่ในการล้างมือก่อนเตรียม

อาหารและหลังการเข้าห้องน�้า ใช้มือสัมผัสอาหาร

พร้อมบรโิภคโดยตรง น�า้ล้างจานไม่ได้มาตรฐาน (อ้างถึง 

ใน อรศรี ผลถาวร, 2554) จึงเป็นสาเหตุของการ     

ปนเป้ือนจลุนิทรย์ี จากการวเิคราะห์สาเหตทุีก่ล่าวมา

ท้ังหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ท�าให้ผลไม้ไม่

สะอาดและมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ทั้งนี้จะเห็น

ได้ว่าปัจจัยหลักของการเกิดการปนเปื้อนคือ ผู้สัมผัส

อาหาร ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารที่ไม่

ถูกต้องและขาดความตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การมีสุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหาร

ดงันัน้ ผู้สมัผสัอาหาร/ผูจ้�าหน่ายผลไม้ตดัแต่ง

ในรถเข็นทั้งที่จัดจ�าหน่ายเองและแบบแฟรนไชส์    

ควรให้ความใส่ใจและให้ความส�าคัญกับการป้องกัน

หรือลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลไม้ท่ีจ�าหน่าย 

โดยจ�าเป็นต้องมสีขุลกัษณะส่วนบคุคลและการควบคมุ 

การผลิตท่ีดีตั้งแต่การคัดเลือก การเตรียมผลไม้                     

การท�าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ท่ีสัมผัสผลไม้                 

การเลือกสถานที่จ�าหน่าย รวมทั้งควรเลือกใช้น�้าแข็ง

ที่สะอาดและเปลี่ยนน�้าแข็งบ่อยๆ เพื่อช่วยควบคุม

อุณหภูมิและลดการเพิ่มจ�านวนจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อให้

ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลไม้               

ในรถเข็นเหล่านี้

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 1.1. ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อหา

แนวทางในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

 1.2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

โดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรจัดอบรม “หลักสูตร

การสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร” เพื่อให้

ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร/ผู้จ�าหน่าย พร้อมทั้งออก

บัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหาร                

ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม
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 1.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้จ�าหน่าย

เห็นความส�าคัญของการจ�าหน่ายผลไม้ที่มีความ

ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของ                

ผู้บริโภค

 1.4. พัฒนาและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สัมผัส

อาหาร/ผู้จ�าหน่าย ด้วยยทุธวธิต่ีางๆ ประกอบกนั เช่น 

การจั ดอบรมสัมมนาแลก เปลี่ ยนข ้ อ คิด เห็น                          

การประชาสมัพนัธ์ให้ทราบโดยใช้สือ่ต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองการหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 

(good manufacturing practice) และสุขอนามัย

เบือ้งต้นเพ่ือเสรมิสร้างจติส�านกึทีดี่ในการผลติอาหาร

ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

2. ผู้สัมผัสอาหาร/ผู้จ�าหน่าย

 2.1 ควรเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการ

สุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร” จากหน่วย

ราชการ ส่วนท้องถ่ินและขอมีบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัส

อาหาร

 2.2  ในกรณีทีม่กีารจ�าหน่ายเป็นเวลานาน 

ควรมีการเปลี่ยนน�้าแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิในการ              

แช่ผลไม้ ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ 

และลดการเสื่อมคุณภาพ/เน่าเสียของผลไม้ตัดแต่งที่

ขายในรถเข็น

 2.3  ควรจ�าหน่ายในสถานที่ร่ม หลีกเลี่ยง

การจ�าหน่ายบรเิวณรมิถนน หรอืบริเวณทีมี่ความเสีย่ง

ต่อการปนเป้ือนของจลุนิทรย์ีมาสูผ่ลไม้ทีม่กีารจ�าหน่าย 

ได้ เช่น บริเวณป้ายรถเมล์ บริเวณที่ทิ้งขยะ เป็นต้น

 2.4  ควรรกัษาความสะอาดด้านสขุลักษณะ 

ส่วนบุคคล ภาชนะ/อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสกับผลไม้               

ตัดแต่งโดยตรง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ

จุลินทรีย์ในผลไม้ตัดแต่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ                

ผู้บริโภคได้ 

 2.5 ควรประมาณปริมาณผลไม้ท่ีจะให้

เพียงพอต่อการจ�าหน่ายในแต่ละวัน หากจ�าหน่าย              

ผลไม้ไม่หมดภายใน 1 วัน ไม่ควรเก็บผลไม้ที่                      

ปอกเปลือกหรือมีการตัดแต่งแล้วไว้จ�าหน่ายใน                

วนัถัดไป ผลไม้ทีย่งัไม่มกีารตดัแต่งใดๆ ควรเกบ็รกัษา

ในตู้เย็น เพื่อป้องกันผลไม้เสื่อมคุณภาพ/เน่าเสีย

3. ผู้บริโภค

 3.1 ควรสังเกตบริเวณที่มีการจ�าหน่าย              

ผลไม้รถเขน็และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพือ่ป้องกนัการ

ปนเป้ือนของจุลนิทรย์ีจากภายนอกสูผ่ลไม้ท่ีจะบรโิภค

 3.2 สังเกตสภาพของรถเข็น รวมถึง

ภาชนะ/อุปกรณ์ท่ีผู้จ�าหน่ายใช้ควรมีความสะอาด 

หรือมีการท�าความสะอาดก่อนการสัมผัสผลไม้

 3.3 สังเกตสุขลักษณะส่วนบุคคลของ                 

ผูจ้�าหน่าย ซึง่ไม่ควรมกีารแคะ แกะ เกา เวลาจ�าหน่าย

ผลไม้ให้แก่ผู้บริโภค และมือที่ใช้สัมผัสผลไม้ไม่ควรมี

บาดแผล เล็บยาว หรือใส่เครื่องประดับ รวมทั้งควร

สวมถุงมือ หรือล้างมือก่อนการสัมผัสผลไม้

 3.4 สังเกตลักษณะของผลไม้ ควรอยู่ใน

สภาพสด ใหม่ น่ารบัประทาน และไม่มสีิง่แปลกปลอม

ที่จะท�าให้เกิดอันตรายในการบริโภค

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีตาม

วตัถปุระสงค์ โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากส�านกังาน

เขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ท่ีคอยอ�านวยความ

สะดวกในการเก็บตัวอย่าง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้าน

อาหาร ส�านกัอาหาร ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา ที่ด�าเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์การ        

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร
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เป็นที่รับรู ้กันโดยทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์ปลอม 

ผลิตภัณฑ์ผิดมาตรฐาน หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 

ล้วนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู ้ป่วย แต่ยังส่งผล   

กระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการก�ากับดูแล

ผลติภณัฑ์ ระบบการรกัษาพยาบาล และต่อสงัคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมด้วย องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้

ความสนใจประเดน็นีอ้ย่างต่อเนือ่งโดยเป็นหวัข้อการ

อภปิรายระหว่างการประชมุ World Health Assembly 

(WHA) หลายครัง้ ครัง้ล่าสดุเม่ือปี ค.ศ. 2012 ประเทศ

สมาชิกได้รับหลักการ WHA resolution 65.19 เพื่อ

จะร่วมกนัพฒันากลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไข

ปัญหาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แผนงานแก้ไขปัญหาขององค์การอนามยัโลก 

เพื่อให้ประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงอันตราย

ของผลิตภัณฑ์ปลอม ผิดมาตรฐาน และแสดงฉลาก            

ไม่ถูกต้อง (substandard/spurious/falsely-la-

beled/falsified/counterfeit medical products: 

SSFFC)  ในปี ค.ศ. 2014 องค์การอนามยัโลก จึงได้              

จัดท�าแผนงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานควบคุมผลิตภัณฑ์ และหน่วยงาน

ด้านห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของประเทศ 

ต่างๆข้ึน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และ

พฒันาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามความปลอดภยัของ

ผลิตภัณฑ์ประเภท SSFFC ท้ังนี้ค�าว่า “medical 

products” ในแผนงานดังกล่าวไม่ได้หมายความเพยีง

ผลิตภัณฑ์ยาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

เช่น วัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ วัตถุเสพติดที่ใช ้                 

ทางการแพทย์ เครือ่งมอืแพทย์ และอปุกรณ์การแพทย์ 

ด้วย โดยส่วนใหญ่ปัญหาเก่ียวกับคณุภาพของผลติภณัฑ์ 

ม ี2 ประเภทหลกัคอืผลติภณัฑ์ปลอม (counterfeits) 

ซึ่งหมายรวมถึงการปนปลอม (adulterate) การ                

ปนเป้ือน (contaminate) และการแสดงฉลากผดิจาก

ความเป็นจริง อีกประเภทคือผลิตภัณฑ์ผิดมาตรฐาน               

(substandards) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพ

ตามข้อก�าหนดการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานของ

ประเทศที่ก�าหนดไว้ (quality specifications)

การพัฒนาระบบการเตือนภัยเร่งด่วนของ

องค์การอนามัยโลก (rapid alert system) 

ท่ีผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้จัดท�าและ

ด�าเนินงานระบบเตือนภัยเร่งด่วนเกี่ยวกับยาปลอม 

(counterfeit medicines) ในภูมภิาคแปซฟิิกตะวนัตก 

มาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร               

จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยและประชุมปรึกษากับกลุ่ม         

ผู ้ เ ช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาระบบการรายงานปัญหา
ผลิตภัณฑ์ประเภท SSFFC และอื่นๆ โดยใช้แบบ              
รายงานอิเล็กโทรนิกส์ซ่ึงประกอบด้วยข้อค�าถาม
จ�านวนหนึง่และท�าการทดสอบในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 วนิดา แก้วผนึกรังษี *

การเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ปลอม 
ผิดมาตรฐาน และการแสดงฉลากไม่ถูกต้องในระดับสากล

Drug 17-3 - by fon.indd   82 9/12/2014   5:36:03 PM



บทความทางวิชาการ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
83

2012 ถึงมกราคม ค.ศ. 2013 ใน 10 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา โครเอเชีย จอร์เจีย อินโดนีเซีย คีร์กิสถาน 
มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ รสัเซยี ยเูครน และเวยีดนาม แล้ว
น�ามาปรับปรุงระบบเป็นระยะๆจนได้ระบบการ         
เตือนภัยเร่งด่วนแบบใหม่ขึ้น  

เพ่ือให้มกีารรายงานปัญหาผลติภณัฑ์ประเภท 
SSFFC ผ่านระบบการเตือนภัยเร่งด่วนดังกล่าว 
องค์การอนามัยโลกได้จัดอบรมผู้ประสานงานหลัก
ภายใต้หน่วยงานควบคุมผลิตภณัฑ์ของแต่ละประเทศ
ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และระบบการเฝ้าระวัง 
ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ประเภท SSFFC รวมทัง้   
สามารถใช้แบบรายงานดงักล่าวได้ โดยเริ่มจัดประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 
ในประเทศจีน ไนจีเรีย สวิสเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย                   
ตนูเีซยี และตรุก ีครัง้ละ 3 วนัต่อการประชมุ ปัจจบุนั
มผู้ีได้รับการอบรมแล้วกว่า 200 คน จาก 80 ประเทศ
ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็มีการจัดประชุมอบรมผู้รับ
และวิเคราะห์รายงานฯและน�าผลมาใช้ ซึ่งประกอบ
ด้วยหน่วยงานระหว่างประเทศและหน่วยงาน                 
ภาคนอกราชการ (most UN and non-governmental 
procurers) ที่กรุงเจนีวาด้วย 

ระบบการรายงานการเตือนภัยเร่งด่วน 

แบบรายงานการเตือนภัยเร่งด่วน (rapid 
alert form) ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศส ส่วนภาษาอื่นๆจะด�าเนินการในภายหลัง             
โดยมรีายละเอยีดของระบบการรายงานคอื เมือ่มกีาร 
กรอกข้อมลูแล้วแบบรายงานดังกล่าวจะส่งไปทีอ่เีมลล์ 
rapidalert@who.int ซึ่งผู้ส่งจะได้รับการตอบกลับ
ด้วยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการ              
เฝ้าระวังความปลอดภัย (safety and vigilance 
personnel: SAV)  ขององค์การอนามัยโลก ณ                
กรุงเจนีวา จะได้รับแจ้งว่ามีการเตือนภัยครั้งใหม่เข้า
มาแล้ว แบบรายงานฯจะได้รับการแปลและดึงข้อมูล
เก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลใหม่จะได้รับ

การเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่าซ�้ากันหรือไม่
กรณทีีร่ายงานระบวุ่าเกดิอาการไม่พงึประสงค์

ขึ้นด้วย องค์การอนามัยโลกจะติดต่อกลับไปยัง
ต้นทางของข้อมลูภายในเวลา 24 ชัว่โมงเพือ่สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงภาพถ่ายผลิตภัณฑ์และ
ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรณีไม่ได้ระบุ
ชดัเจนว่าเกดิอาการไม่พงึประสงค์ จะมกีารตอบกลบั
ภายในเวลา 72 ชั่วโมง  

ข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกได้รับจากระบบ

การรายงานการเตือนภัยเร่งด่วน

นับตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ องค์การอนามัยโลก
มุง่เน้นการรายงานข้อมลูผลติภัณฑ์ยา โดยในเบ้ืองต้น
ได้รบัรายงานฯจ�านวน 340 ฉบบั รายงานฯบางฉบบั 
ได้รับการยืนยันว่าเป็นยาผิดมาตรฐาน บางฉบับเป็น
ยาปลอม ยากลุ่มท่ีมกีารรายงานมากได้แก่ยาปฏชีิวนะ
และยารักษามาลาเรีย โดยมีรายงานฯของยาสามัญ
และยาต้นแบบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แหล่งที่พบมี
ท้ังท่ีร้านยา โรงพยาบาลและคลนิกิ รายงานฯบางส่วน
ระบถุงึการเกดิอาการไม่พงึประสงค์ทีไ่ม่ได้คาดหมาย
หรือแม้กระท่ังการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามรายงานฯ
ส่วนใหญ่ชี้เพียงว่ายาไม่มีประสิทธิผลในการรักษา 
ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกคาดหมายว่าเม่ือมีจ�านวน        
รายงานฯมากขึ้น จะท�าให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
และขนาดของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากระบบการเตอืน

ภัยเร่งด่วน

ระบบการเตือนภัยเร่งด่วนเพื่อการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ประเภท SSFFC และปัญหาอื่นๆ นี้             
มีประโยชน์ 2 ประการหลักคือ

(1) ท�าให้ทราบและจัดการปัญหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้การแสดงข้อมูลหรือ

สถิติท�าได้ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อรายงานฯถูกส่งไปยัง

องค์การอนามัยโลก ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
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สามารถน�ามาช่วยวินิจฉัยในกรณีฉุกเฉิน เป็นข้อมูล

สนับสนุนทางวิชาการที่น�ามาใช้ได้ทันทีกรณีมีการ

ร้องขอ และท่ีส�าคัญการแจ้งเตือนภยัทัว่โลกกระท�าได้

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) สามารถน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อ

หาขอบเขตและขนาดของความเสีย่งทีเ่กดิจากผลติภณัฑ์ 

ที่มีปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจนโดยมีหลักฐาน

สนบัสนุน ท�าให้หน่วยงานควบคมุก�ากบัดแูลสามารถ

ก�าหนดนโยบายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้

ระบบการเตือนภัยเร่งด่วนของประเทศไทย

ส�าหรบัประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม

ก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพให้มีประสทิธผิลในการใช้

และมคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ได้ด�าเนนิการเกีย่วกับ 

ผลติภณัฑ์ประเภท SSFFC มาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง 

และให้ความร่วมมอืกบัองค์การอนามยัโลกในแผนงาน

ดังกล่าว โดยมอบหมายศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ                

ท�าหน้าทีเ่ป็น หน่วยงานหลกัของประเทศ (National 

Focal Point for WHO Rapid Alert System) เพื่อ

แลกเปลีย่นข้อมลูรายงานฯกับองค์การอนามยัโลก และ

มอบหมายเพิ่มเติมให้กลุ่มก�ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 

ส�านักยาท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภายในประเทศ (ส ่วนที่ไม ่เ ก่ียวข ้องกับอาการ             

ไม่พงึประสงค์) แจ้งกองแผนงานและวชิาการเพือ่รวม

ส่งข้อมลูให้องค์การอนามยัโลก ทัง้นีใ้นระยะถดัไปจะ

ได้มกีารก�าหนดเกณฑ์และวธิกีารรบัส่งรายงานปัญหา

ดงักล่าว รวมทัง้การวเิคราะห์ข้อมูลและน�าผลทีไ่ด้มา

ใช้ประโยชน์ต่อไป
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 บทน�า 

อาการบวมน�้ากดไม่บุ ๋ม (angioedema)  

เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ ้มกันหรือ

กระบวนการอกัเสบทีผ่ดิไปจากปกติ ต่อปัจจัยกระตุ้น

ทางเคมีชีวและกายภาพเป็นผื่นลมพิษที่มีขนาดใหญ่ 

อาการบวมมาก แดงไม่ชัดเจนเพราะมีการขยายตัว

ของหลอดเลือดและของเหลวออกมาอยู่ภายนอก

หลอดเลือดในชัน้ไขมนัใต้ผวิหนงัมากกว่าในชัน้หนงัแท้

ซึ่งอาจอยู่นานเกินกว่า 24 ชั่วโมง แดงและมีอาการ

เจบ็ส่วนใหญ่อาการบวมจะเกดิขึน้ทีบ่รเิวณรอบลกูตา 

และริมฝีปาก(1, 2)

Diclofenac ในรูปแบบรับประทานเป็นยา 

ในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non– 

steroidal anti inflammation drug : NSAID)  

ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบ โดยทั่วไป 

รับประทานวันละ 2–4 คร้ัง พร้อมอาหารหรือ 

หลังอาหารทนัท ีมข้ีอห้ามใช้ในผูท่ี้มปีระวตัเิคยแพ้ยานี้ 

ส่วนประกอบในยาน้ี หรือยาในกลุ่ม NSAID (เช่น 

aspirin, ibuprofen และ indomethacin เป็นต้น)

 รายงานผู้ป่วย 

ผูป่้วยหญงิไทยโสด อาย ุ18 ปี อาชพีนกัศกึษา 

มาเพื่อแจ้งประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 

จากการใช้ยา diclofenac

 อาการส�าคัญ 

วันนี้ ผู ้ป่วยมาแจ้งประวัติการเกิดอาการ 

ไม่พึงประสงค์มีอาการปวดบวมน�้ากดไม่บุ๋มบริเวณ

เปลือกตาทั้งสองข้าง หลังจากใช้ยา diclofenac  

และ Norgesic® (paracetamol 450 มิลลิกรัม  

และ orphenadrine 35 มิลลิกรัม) แพทย์จึงส่งต่อ 

ให้เภสัชกรท�าการประเมินการแพ้ยา

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

เมือ่วานนี ้ผูป่้วยตกบนัได มอีาการปวดสะโพก 

จึงไปซื้อยามารับประทาน โดยได้ยา diclofenac  

25 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

เช้า กลางวันและเย็น และ Norgesic® ครั้งละ 1 เม็ด 

วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้ากลางวันและเย็น ผู้ป่วย

รบัประทานยาตอนเท่ียงคนื อย่างละ 1 เมด็ หลงัจากนัน้

รายงานการเกิดอาการ บวมน�้ากดไม่บุ๋ม (angioedema)

จากการใช้ยา diclofenac

กฤษณพงศ์ ไชยวงศ์ * ขวัญชนก อารีย์วงศ์ **

นิสา หวังเรืองสถิตย์ ** และ นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ *

* หน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
** ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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จงึวนิจิฉยัว่าผู้ป่วยรายนีเ้กดิอาการตาบวมทัง้สองข้าง 

อันเป็นผลจากยา diclofenac

 การรักษาในครั้งนี ้

แพทย์สัง่ใช้ยา chlorpheniramine 4 มลิลกิรมั 

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้ากลางวัน

และเย็น tramadol 50 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด  

วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้ากลางวันและเย็น เมื่อ 

มีอาการ และ domperidone 10 มิลลิกรัมครั้งละ  

1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้ากลางวันและเย็น

 การประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์ 

 หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

จากประวตัขิองผูป่้วยรายนีจ้ะเหน็ว่า การได้รบัยา 

diclofenac มีความสัมพันธ์กับอาการปวดบวมน�้า 

กดไม่บุ๋มบรเิวณเปลอืกตาทัง้สองข้าง และเมือ่หยดุยา

อาการก็ลดลงจนหายสนิท การประเมิน Naranjo’s 

causality assessment ได้คะแนนเท่ากับ 5  

แสดงว่ายา diclofenac น่าจะใช่สาเหตุของอาการ 

ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ซ่ึงข้อมูลจากหนังสือ drug 

information handbook 20th edition ระบุว่า 

ยา diclofenac มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์อาการ 

ไม่พึงประสงค์ของการบวมน�้ากดไม่บุ๋มได้น้อยกว่า

ร้อยละ 1(3) และจากรายงานวรรณกรรมปฐมภูมิ 

หลายฉบับก็พบว่า diclofenac เป็นสาเหตขุองการเกิด

อาการปวดบวมน�้ากดไม่บุ๋มบริเวณเปลือกตาได้(4–6)  

ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1

ประมาณ 6 ชั่วโมง (6.00 น. ของวันนี้) ผู้ป่วยพบว่า

มอีาการปวดบวมน�า้กดไม่บุม๋บรเิวณเปลอืกตาทัง้สองข้าง

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและยาที่ได้รับ

ผู้ป่วยไม่มีโรคประจ�าตัว

ประวัติการใช้สมุนไพรและยาอื่นๆ

ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สมุนไพรหรือยาอื่นๆ

ประวัติการแพ้

เคยแพ้ยาไม่ทราบชื่อ หลังจากรับประทาน 

ยาชุดแก้ปวด แล้วมีอาการปวดบวมน�้ากดไม่บุ ๋ม

บริเวณเปลือกตาทั้งสองข้าง

ประวัติครอบครัวและสังคม

อาชพีนักศึกษา ปฏิเสธการสบูบหุร่ีและดืม่สรุา

 การวินิจฉัย 

ผูป่้วยรับประทานยา diclofenac 25 มลิลกิรมั 

และ Norgesic® ตอนเที่ยงคืน อย่างละ 1 เม็ด  

หลังจากนั้นประมาณ 6 ชั่วโมง (6.00 น. ของวันนี้)  

ผู้ป่วยมีอาการปวดบวมน�้ากดไม่บุ๋มบริเวณเปลือกตา

ทั้งสองข้าง และในเวลาต่อมาอีก 3 ชั่วโมง (9.00 น. 

ของวันนี้) ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและในอีก 1 วันต่อมา 

หลังจากหยุดยาผู้ป่วยหายจากอาการดังกล่าว

จากการซักประวัติพบว่าผู้ป่วยเคยมีอาการ

เช่นนี้มาก่อน โดยเกิดขึ้นหลังจากรับประทานยาชุด

แก้ปวดที่ซื้อจากร้านขายยาซึ่งคาดว่าน่าจะมี NSAID 

เป็นส่วนประกอบในยาชดุนัน้ นอกจากนีผู้ป่้วยเคยซ้ือยา 

paracetamol มารับประทานแต่ไม่พบอาการผดิปกติ

ใดๆ หลังจากการประเมินโดยเภสัชกรแล้วแพทย ์

ตุลาคม 2556

เมื่อวานนี้
24.00 น.

เริ่มใช้ยา diclofenac,
Norgesic®

อย่างละ 1 เม็ด

หยุดใช้ยา เพราะมีอาการ
ปวดบวมน�้ากดไม่บุ๋มบริเวณ

เปลือกตาทั้งสองข้าง

อาการดีขึ้น ผู้ป่วยหายจากอาการ
ไม่พึงประสงค์

วันนี้
6.00 น.

วันนี้
9.00 น. ติดตามผล 1 วัน

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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 สรุป 

การใช้ยา diclofenac ในผู้ป่วยรายนี้สัมพันธ์

กับอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการปวดบวมน�้า 

กดไม่บุ๋มบริเวณเปลือกตาทั้งสองข้างและเมื่อหยุดยา

แล้วอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดีขึ้น เภสัชกรจึง 

ออกบตัรแพ้ยา แนะน�าชือ่ยาทีท่�าให้ผูป่้วยเกดิอาการ

ไม่พึงประสงค์ และหลีกเลี่ยงการใช้ยา NSIAD                                 

ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ibuprofen. ketoprofen 

เป็นต้น รวมทั้งแนะน�าให้ผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาและ 

แจ้งบคุลากรทางการแพทย์ทราบทกุครัง้ รวมทัง้ได้ส่ง

รายงานการเฝ้าระวงัการใช้ยาในกรณขีองผูป่้วยรายนี้

ให้ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งข ้อมูลการเกิดอาการ  

angioedema จากยา diclofenac เป็นที่ทราบกัน

อยู ่แล้ว และจากการสืบค้นข้อมูลในฐาน Thai  

Vigibase พบรายงานการเกิดอาการ angioedema 

จากยา diclofenac ชนิดรับประทานถึง 3,509 ฉบับ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557) เภสัชกร 

และบุคลากรการแพทย์จึงควรเฝ้าระวังและติดตาม

การเกดิอาการไม่พงึประสงค์นีอ้ย่างใกล้ชดิเมือ่สัง่จ่ายยา

ให้กับผู้ป่วย
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เก็บตก งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 

“100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์

: บทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมใน ศตวรรษที่ 2”

สภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษา

เภสชัศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) คณะเภสชัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเภสัชศาสตร์ 

เพื่อสังคม (มภส.) ได้ร่วมกันจัดงาน “100 ปี วิชาชีพ

เภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ : บทบาท

เภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2” ระหว่างวันท่ี 

10–12 มกราคม 2557 ณ ห้องประชมุ ตัว้ ลพานกุรม 

อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง

วาระครบรอบ 100 ปี ของวิชาชีพเภสัชกรรมและ 

การศึกษาเภสัชศาสตร์ เสนอผลการติดตามและ

ประมวลผลงานทีผ่่านมา และก�าหนดทศิทางการพฒันา

วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร  ์

ในศตวรรษใหม่

การจัดงานครัง้นี้ใช้รปูแบบสมชัชา รวมทัง้สิ้น 

3 วนั ในแต่ละวันได้ก�าหนด “ธมี” เฉพาะไว้ โดยวันแรก

เป็นการประมวลผลงานวจิยัในอดตีและร่วมกนัก�าหนด

ทศิทางงานวจิยัในอนาคต ส่วนวนัทีส่องเป็นการทบทวน

ผลการจดัการศึกษาเภสชัศาสตร์ทีผ่่านมา และทศิทาง

สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค * 

และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในสามทศวรรษ 

ข้างหน้าที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และวันท่ีสาม

เป็นการประมวลผลงานและบทบาทของเภสัชกรใน

สาขาวิชาชีพต่างๆ 

การประมวลผลงานทีผ่่านมาในรอบร้อยปีนัน้ 

ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 95 แล้ว และ 

มีการด�าเนินงานต่อเนื่องจนมาถึงปีท่ีครบหนึ่งร้อยปี

วชิาชีพเภสชักรรม ผลการการตดิตามประมวลผลงาน

ที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางการขับเคล่ือนในสาม

ทศวรรษหน้า สรุปได้ดังนี้

1. การติดตามและประมวลผลงานวิจัย 

ทิศทางการพัฒนา 

ท่ีประชุมได ้น�าเสนอว ่างานวิจัยด ้าน

เภสัชศาสตร์ท่ีโดดเด่นถือว่าเป็นความเข้มแข็งท่ีสุด

ของคณะเภสัชศาสตร์ในภาพรวม คือ งานวิจัย 

ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีผลงาน

จ�านวนมากท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

ท่ีมีช่ือเสียง แต่พบการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ในเชิงอุตสาหกรรมน้อย ไม่ครบวงจร ดังนั้น จึงควร

*  เลขานุการและกรรมการในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2556  
และอาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่องยาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สามารถ 

สร้างความเข้าใจสถานการณ์ยาและผลกระทบของยา

ในระบบยาย่อย (คือ ระบบการคัดเลือก การจัดหา 

การกระจายและการใช้ยาของประเทศ) เพิ่มมากขึ้น 

และผลงานหลายชิน้น�าไปสูก่ารแก้ปัญหายาของประเทศ

ตวัอย่างของผลงานทีโ่ดดเด่นในอดตี ได้แก่ 

การแก้ปัญหาการใช้ยาชุด ยาซอง สารสเตียรอยด์  

ยาที่เลิกใช้แล้วในต่างประเทศ การผลักดันให้เกิด

นโยบายแห่งชาตด้ิานยา การฟ้ืนฟกูารแพทย์แผนไทย

และการนวดไทย การจัดการสิทธิบัตรยาและปัญหา

จากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสร ีรวมถงึการผลกัดนั

ให้เกิดนโยบายการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของคนไทย  

ส่วนผลงานใหม่ ได้แก่ การผลกัดนั ร่างพระราชบญัญตัิ

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การผลักดัน

ให้มีนโยบายและมาตรการต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

การเสริมสร้างสถานะองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและ

กลไกคุ้มครองผู้บริโภคทุกระดับ การสร้างเครือข่าย

ผูน้�าเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค การสร้างเครอืข่ายผูน้�า

เพื่อพัฒนาระบบยา การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

คณุภาพยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ การควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา  

การจดัการปัญหาโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายของยา อาหาร

และผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์และ

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ส่วนงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์

ทางยาเป็นงานที่พัฒนาขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  

แต่มคีวามส�าคญัมากขึน้เนือ่งจากเป็นการด�าเนนิการ

อย่างเป ็นระบบโดยสถาบันวิจัยระดับประเทศ 

จึงสามารถสร้างผลกระทบต่อนโยบายของประเทศ 

ได้มากเช่นเดียวกัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช 

องค์ปาฐกของการประชมุ ได้ให้ข้อคดิเหน็ไว้ว่าวงการ

วชิาชพีเภสชักรรมไทยควรเน้นการวจิยั 4 ด้าน ดงันี ้คอื

ทบทวนทิศทางและก�าหนดเป้าหมายการวิจัยใหม ่

ให้ชัดเจน มุ่งผลิตผลงานที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายา

ระดบัชาตเิพ่ือพฒันาให้อตุสาหกรรมยาภายในประเทศ

เข้มแขง็พึง่ตนเองได้ รวมถงึควรมุง่ผลติงานเพือ่ประโยชน์

ในงานคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น การศึกษาประสิทธภิาพ

และความปลอดภัยทางคลินิกของยาและผลิตภัณฑ์

สขุภาพทีจ่�าหน่ายในท้องตลาด การพัฒนาวธิวีเิคราะห์

และชุดทดสอบเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง 

จากยาฆ่าแมลง สารสเตียรอยด์ หรือโลหะหนักที่เกิน

ก�าหนดในยาหรอือาหารท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาด เป็นต้น

ส่วนผลงานวจัิยด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

พบน้อย ยงัไม่ได้เชือ่มโยงกบัระบบยาหรอืรายการยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และพบว่าผลงานไม่สร้าง

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการใช้ยา 

ของผู ้ป ่วย ดังนั้น ควรส ่งเสริมการศึกษาวิจัย 

เพ่ือประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ แบบแผน 

และความปลอดภัยจากการใช้ยาของผูป่้วยท้ังในระดบั

โรงพยาบาล ร้านยา และร้านค้าในชุมชน และ 

ควรสนับสนุนผลงานที่ส ่งผลกระทบเชิงนโยบาย 

ต่อการพัฒนาระบบยา คุณภาพงานบริการ และภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง

ควรขยายงานวจิยัให้เชือ่มโยงกบัการใช้ยาของประเทศ 

อื่นๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วย

ผลงานวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์สังคม 

พบว่ามพีฒันาการทีแ่ตกต่างจากสองสาขาทีก่ล่าวแล้ว 

เน่ืองจากมจีดุเริม่ต้นจากการขบัเคลือ่นเพือ่แก้ปัญหา

การใช้ยาในชุมชนของประเทศมายาวนานกว่าสี่สิบปี 

ผลงานส่วนใหญ่ มุ ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เชิงโครงสร ้างและนโยบายด้านยาและสุขภาพ 

ของประเทศ การด�าเนินงานใช้รูปแบบการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ (action research) ด�าเนินงานกับ 

เครือข่ายผู้บริโภค รวมทั้งได้มีการสื่อสารประเด็น 
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ผู ้ใช้ยาได้รับการคุ ้มครอง แต่ก็มีความท้าทายใน            

ระบบยาที่รอการแก้ไขด้วย ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ 

– ค่าใช้จ่ายด้านยาท่ีรับผิดชอบ 

โดยระบบประกันสุขภาพถึง 3 กองทุน ท�าให้เกิด

มาตรฐานที่แตกต่างกัน

– การใช้ยาอย่างไม่สมเหตผุลยงัพบ

ในโรงพยาบาลทุกระดับและในชุมชน 

– การแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครอง

สทิธบัิตรผลติภณัฑ์ส่งผลให้อตุสาหกรรมยาถูกผกูขาด 

อตุสาหกรรมภายในประเทศต้องหยดุชะงกั ไม่สามารถ

พัฒนาศักยภาพให้พึ่งตนเองได้ 

– การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

ที่เกินกว่ามาตรฐานสากลท�าให้ยามีราคาแพงและ 

ส่งผลให้อุตสาหกรรมยาภายในประเทศต้องแข่งขัน

ด้านราคาแทนการแข่งขันด้านคุณภาพ ท�าให้มียา 

ด้อยคุณภาพ 

– ปัญหาจริยธรรมของตัวเภสัชกร

และการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ ส่งผลให้มียา 

ที่ไม่เหมาะสมกระจายออกไปทั่วประเทศ 

ด้วยเหตนุี ้จงึมข้ีอเสนอให้สภาเภสชักรรม

และคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศที่มีจ�านวนถึง 19 

สถาบนั ท�าหน้าทีช่ีน้�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงและพฒันา

คุณภาพเภสัชกร เพื่อให้สนองตอบความต้องการ 

ของชุมชน สังคม และประเทศได้มากข้ึน รวมท้ัง 

ควรปรบัปรงุจ�านวนหน่วยกติและรายวิชาทีส่อนเก่ียวกบั

ปัญหาการใช้ยาในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 

2.2 ศ.ศ.ภ.ท. ได้รายงานผลการติดตาม

ผลการด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์ทางการศกึษาว่า 

สามารถผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และสร้างภาค ี

เครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาและ

การฝึกปฏิบัติงานได้อย่างพอเพียง และเมื่อพิจารณา

การจดัการศกึษาเภสชัศาสตร์แต่ละสาขา ยทุธศาสตร์ 

1. การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์

ด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ 

น�าไปสู่การพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์และเพื่อพัฒนา

ความรู้พื้นฐานด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

การแพทย์

2. การวจัิยเกีย่วกบัการใช้ยาในการรักษา

โรคต่างๆ  รวมทั้งการวิจัยเพื่อตรวจสอบประสิทธิผล

ของยาทีม่ชีือ่สามญัเดียวกนั แต่มชืีอ่ทางการค้าต่างกนั 

และรวมทัง้การวจัิยเพ่ือประเมนิประสทิธผิลและความ

ปลอดภยัของต�ารบัยาสมนุไพร ทีผ่ลติภายในประเทศ 

3. การวจิยัระบบยาของประเทศไทยเพือ่

ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระด้านการเงนิ

หรอืเศรษฐกจิของประเทศอย่างไม่สมเหตสุมผล และ

เพือ่ให้สังคมไทยรูเ้ท่าทนัการท�าธรุกจิอย่างไม่มจีรยิธรรม

ของบริษัทยาข้ามชาติ 

4. การวิจัยด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ 

วงการวชิาชพีเภสชักรรมควรเอาใจใส่ปฏรูิปการเรยีนรู้

ของวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็น transformative  

education และมีการฝึกฝนทักษะทั้งด้านวิชาชีพ 

และด้านการท�างานร่วมกบัวชิาชพีอืน่ในระบบบรกิาร

สุขภาพเป็นทีมสุขภาพ (health team)  

2. ทิศทางและการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในสามทศวรรษหน้า

2.1 ที่ประชุมเริ่มจากการรายงานผล 

การศึกษา “ความต้องการเภสัชกรเพื่อชุมชน”  

ของประเทศ โดยวทิยากรได้ชีใ้ห้เห็นว่าบทบาทหน้าท่ี

และความรับผดิชอบของเภสชักรในศตวรรษทีผ่่านมา

มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทย ครอบครัวและชุมชน  

ได้เข้าถึงยาจ�าเป็น เภสัชกรมีบทบาทในการผลิตและ

น�าเข้ายาท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ

สามารถบรหิารจัดการให้การใช้ยาเป็นไปตามหลักวชิาการ 

มีการจ�าหน่ายอย่างแพร่หลายด้วยราคาที่เหมาะสม  
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ในด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคและการบังคบัใช้กฎหมาย 

การผลักดันนโยบาย การบริหารและพัฒนาระบบยา

และระบบสขุภาพ รวมท้ังผลักดนัให้วทิยาลยัคุม้ครอง

ผู้บริโภคด�าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มี

จ�านวนเภสัชกรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบยา

และระบบสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

3. ทิศทางการพัฒนาบทบาทวิชาชีพ

เภสัชกรรมในสามทศวรรษหน้า

ดงัได้กล่าวแล้วว่าการตดิตามและประมวลผล

การด�าเนนิงานของวชิาชีพเภสชักรรมได้เริม่ด�าเนนิการ

มาก่อนที่จะถึงวาระครบรอบหนึ่งร้อยปี การประชุม

ครั้งนี้ จึงมุ่งน�าเสนอในประเด็นทิศทางการพัฒนา

บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมทั้ง 5 สาขา สรุปได้ดังนี้

3.1 สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ผู้แทนเภสัชกรสาขานี้ ได้น�าเสนอ

ความต้องการพฒันาสมรรถนะของเภสชักรโรงพยาบาล

เพื่อให้เป็นผู้น�าการพัฒนาระบบยาที่สามารถดูแล 

การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องและ 

มปีระสทิธิภาพ โดยน�าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาไว้

รวม 5 ด้าน ดังนี้ คือ (1) การพัฒนาสมรรถนะ 

ของเภสัชกรโรงพยาบาล (2) เพิ่มอัตราก�าลัง  

(3) พัฒนาจากบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลเดิม 

เป็นเภสัชกรประจ�าครอบครัว ซ่ึงหมายความถึง 

การดแูลสขุภาพและการใช้ยาของประชาชนในชมุชน 

(4) สร้างการยอมรบัจากชมุชน และ (5) พฒันาระบบ

สารสนเทศในการบริการเภสัชกรรม 

3.2 สาขาเภสัชกรรมชุมชน

ผู้แทนเภสัชกรสาขานี้ ได้น�าเสนอ

ความต้องการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรชุมชน 

เพื่อให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพท่ีสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของสังคมและมีบทบาทอยู่ในระบบ

หลกัประกันสขุภาพอย่างยัง่ยนื โดยน�าเสนอยทุธศาสตร์

ทศิทางและอนาคตของการศึกษาใน 30 ปี ในแต่สาขา 

พบว่าด�าเนินไปในทศิทางทีส่นองตอบต่อความต้องการ

เภสัชกรเพื่อชุมชนของประเทศเพ่ิมมากขึ้น สรุป 

ได้ดังนี้

– สาขาเภสชัอตุสาหกรรม ได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และอนาคตของการศึกษา 

ใน 30 ปีข้างหน้าไว้ว่าต้องการผลิตเภสัชกรท่ีม ี

ความสามารถด้านเภสชัอุตสาหกรรมรองรบัประชาคม

อาเซียน และพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม 

ยาไทยให้พึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดการเรยีนการสอนให้รองรับการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในด้านการกระจายตัวของ

เภสัชกรสู่ภูมิภาค และรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

การศกึษาด้านเภสชัอตุสาหกรรมของภมูภิาคนี ้รวมท้ัง

มีนโยบายที่จะจัดต้ังวิทยาลัยเภสัชอุตสาหกรรม 

โดยอาจพัฒนาขึ้นจากระบบการศึกษาต่อเนื่อง

– สาขาบรบิาลเภสชักรรม ยุทธศาสตร์ 

ทิศทาง และอนาคตของการศึกษาใน 30 ปีข้างหน้า

ของสาขาน้ีอยูท่ีก่ารมุง่สร้างเภสัชกรทีม่คีวามสามารถ

ในการดูแลการใช้ยาด้านอายุรกรรมทั่วไปและ 

งานเภสัชกรรมคลนิกิ จนถงึระดับเภสชักรผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทางทัง้ในสถานพยาบาลและร้านยา การพฒันา

ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จ�าเป็นต้องมีคณาจารย์ 

ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์อย่างเพยีงพอ การสนบัสนนุ

อาจารย์ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเภสัชบ�าบัด ประกาศนียบัตรช้ันสูง การอบรม

ระยะสัน้ การศกึษาต่อเนือ่ง ตลอดจนการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืกบัแหล่งฝึกปฏบิติังานจึงเป็นกลไกส�าคญั

– สาขาเภสัชศาสตร ์สังคมและ

บรหิาร ยทุธศาสตร์ ทศิทาง และอนาคตของการศกึษา

ใน 30 ปีข้างหน้าของสาขาน้ี มีความหลากหลาย  

แต่ในภาพรวม เหน็ควรมุง่สร้างเภสชักรทีม่คีวามสามารถ
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3.5 สาขาบริหารเภสัชกิจ

ผูแ้ทนเภสชักรสาขาน้ี แบ่งเป็น 2 กลุม่ 

คอื ผูแ้ทนสายเภสชักรการตลาด และสายเภสชักรรม

ทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ส�าหรับยุทธศาสตร์

สายการตลาดอยู่ท่ีการปรับบทบาทให้เป็นท่ียอมรับ 

ดงัท่ีระบุไว้ว่า “…จะเปลีย่นไปจากเดมิในการให้ผูแ้ทนยา

น�ายามาเพยีงเพื่อจ�าหน่ายให้ได้ยอดขาย… มามุ่งเน้น

การมบีทบาทการมส่ีวนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 

เพื่อที่จะท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสม และถูกต้อง

แม่นย�า เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด” ส่วนยุทธศาสตร์

ของสายเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

อยูท่ี่ (1) พฒันาศกัยภาพของเภสชักรสาขานีใ้ห้เข้มแข็ง 

(2) พัฒนาเครือข่ายงาน (3) ร่วมพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาและให้การรับรองหลักสูตร

หลังจากนั้น นายกสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ

บรรดาสมาชกิ ได้มกีารประกาศเจตนารมณ์ “ปฏญิญา

เภสชักรรมไทย 100 ปี การขับเคลือ่นบทบาทเภสชักร

เพ่ือสงัคม” ท่ีจะพฒันาระบบยาและวชิาชีพเภสชักรรม 

เพือ่ประโยชน์และสขุภาวะของประชาชน โดยค�านงึถึง

เกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม ในวาระหนึง่ศตวรรษเภสชักรรมไทย โดยมี

สาระส�าคัญ ดังนี้ คือ

1. เราจักประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2. เราจกัพฒันาตนให้มคีวามรูค้วามสามารถ

อย่างต่อเนือ่ง มคีวามเป็นผูน้�าอย่างมวิีสยัทัศน์ เท่าทัน

สถานการณ์ พร้อมต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ตลอดจนร่วมมอื

กับบุคลากรสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

3. เราจกัมุง่มัน่พฒันาสมรรถนะและบทบาท

เภสชักร ให้สามารถตดิตามดแูลด้านยาอย่างต่อเนือ่ง 

ส่งเสรมิการใช้ยาและผลติภณัฑ์สขุภาพอย่างเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

การพฒันาไว้รวม 5 ด้าน ดงันี ้คอื (1) สร้างนวตักรรม

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการบริการ (2) พัฒนาศักยภาพ 

ด้านการบริการ (3) กระจายและควบคุมคุณภาพ 

ร้านยาในชมุชน ให้มมีาตรฐานเดยีวกนั และมค่ีานยิม 

“ไม่แขวนป้าย” (4) สร้างเครือข่ายร่วมกับสาขาอื่น 

เช่น เครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภค การเฝ้าระวัง

ปัญหาการใช้ยาในชุมชน และ (5) แข่งขันด้าน 

การบริการเภสัชกรรมด้วยคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม

ผู้แทนเภสัชกรสาขานี้ ได้น�าเสนอ

ความต้องการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรสาขาเภสัช 

อตุสาหกรรมด้วยนวตักรรมในการผลิตยาและผลติภัณฑ์

สุขภาพ โดยน�าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้รวม  

4 ด้าน ดังนี้ คือ (1) พัฒนาศักยภาพเภสัชกรการ

อตุสาหกรรมรุน่ปัจจุบนั (2) สร้างเภสชักรการอตุสาหกรรม 

รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเพียงพอ (3) ส่งเสริมงานวิจัย

และพฒันายาและผลติภณัฑ์สขุภาพ (4) สร้างเครอืข่าย 

และการยอมรบัร่วมกบัองค์กรวชิาชพีสาขาอืน่ รวมท้ัง

จดัตัง้วิทยาลัยเภสชัอตุสาหกรรมและพฒันาหลกัสตูร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3.4 สาขาคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แทนเภสัชกรสาขานี้ ได้น�าเสนอ

ความต้องการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรสาขา 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยน�าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันา

ไว้รวม 3 ด้าน ดังนี้  คือ (1) พัฒนาศักยภาพ 

ของเภสัชกรสาขานี้ให้เข้มแข็งและการเพิ่มก�าลังคน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพและเพียงพอ  

(2) พัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการท�างาน เข้มแข็ง  

มอิีสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) พัฒนาความเข้มแข็ง

ขององค์กรคุ ้มครองผู้บริโภค การรักษาสิทธ์ิและ 

สร้างกลไกเฝ้าระวังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน
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7. เราจักมุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ

ขับเคลื่อนให ้ เกิดหลักประกันความมั่นคงและ 

ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

8. เราจักพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม และส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ท้ังในประเทศและระหว่าง

ประเทศ

9. สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์จักผลิต 

และพัฒนาเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

เชิงทักษะ เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

โดยสุจริต ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สังคมและ

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย และ 

มคีวามพงึพอใจ โดยความร่วมมอืของสภาเภสชักรรม

และองค์กรวิชาชีพ

4. เราจักบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

อตุสาหการ รวมทัง้ด้านทะเบยีนและกฎหมายผลติภณัฑ์ 

สุขภาพของประเทศ ให้มีความก้าวหน้า พึ่งตนเองได้ 

มมีาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับยทุธศาสตร์

แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

5. เราจักมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาระบบ

การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านยาและสขุภาพของไทย ให้มี

ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดยยดึประโยชน์ของสงัคม และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน 

เป็นอิสระ ปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจ

6. เราจักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้รับ

บริการ และชมุชน ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ และ

ความเข้มแขง็ ในการปกป้องคุม้ครองสทิธกิารบรโิภค

ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสุขภาพ
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 บทน�า 

Propylthiouracil (PTU) เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้

เพื่อรักษาภาวะฮอร ์ โมนไทรอยด ์มากผิดปกติ  

(hyperthyroidism) จดัเป็นสารอยูใ่นกลุม่ thiouracils 

ทีอ่อกฤทธิย์บัย้ังเอนไซม์ thyroperoxidase ท�าให้สามารถ

ลดปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ซึ่งผลิตจากต่อมไทรอยด์ 

ปัจจบุนั PTU มกีารขึน้ทะเบยีนในประเทศไทยจ�านวน 

10 ต�ารับ ขนาดความแรงของยาที่บรรจุในผลิตภัณฑ์ 

คอื 50 mg ต่อเมด็ การรกัษาด้วย PTU นัน้ จะเริม่ให้ยา

โดยพิจารณาจากขนาดของต่อมไทรอยด์ และอาการ

ที่เป็น โดยทั่วไปจะเร่ิมที่ขนาด 300 mg ต่อวัน 

โดยแบ่งให้รบัประทานวนัละ 3 ครัง้ หลงัจากควบคมุอาการ

ได้แล้ว จงึลดขนาดยาเหลอืวนัละ 100–150 mg ต่อวนั

ผลข้างเคียงทีพ่บบ่อยแต่ไม่รนุแรงของ PTU ได้แก่ 

ผืน่แดง คนั ลมพิษ คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ 

ผมร่วง มนึงง ง่วงซมึ ส่วนผลข้างเคยีงทีร่นุแรงทีพ่บนัน้ 

ได้แก่ เมด็เลอืดขาวต�า่ (agranulocytosis) เมด็เลอืดขาว 

เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดต�่า (aplastic anemia) 

ตับและไตอักเสบ

กลุม่อาการไม่พงึประสงค์ทางผวิหนงัทีร่นุแรง 

(severe skin reaction: SSR) ประกอบด้วยอาการ

ทางผวิหนงัชนดิต่าง ๆ  ได้แก่ erythema multiforme 

(EM), Stevens–Johnson syndrome(SJS)  

และ epidermal necrolysis (EN) กลุ่มอาการ  

SSR มีความส�าคัญต่อการเฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านยา เนื่องจากเป็นกลุ่มอาการท่ีพบได้ไม่บ่อยนัก 

แต่มีความร้ายแรง เป็นอันตรายกับผู้ป่วย จนกระทั่ง

ท�าให้เสยีชวีติได้ ส�าหรบัการจ�าแนกลกัษณะของอาการ

ทั้งสามในกลุ่ม SSR นั้น สรุปได้ดังตารางที่ 1

ยา propylthiouracil

กับกลุ่มอาการ severe skin reaction
วิทยา ประชาเฉลิม *

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ความปลอดภัยด้านยา สัญญาณอันตรายดังกล่าว 

จะท�าให้เกิดการติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัย

เพิม่มากข้ึน ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์

สุขภาพ (health product vigilance center : 

HPVC) จึงได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยา PTU 

และอาการ SSR 

 ผลการศึกษาและอภิปราย 

ฐานข้อมูล Thai Vigibase ได้รับรายงานฉบบัแรก

ในปี 2542 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2557)  

พบรายงาน SSR ที่มียาที่สงสัย (S) เป็น PTU ทั้งหมด 

35 ฉบับ โดยร้อยละ 31.4 เป็นรายงาน EM ร้อยละ 48.6 

เป็น SJS และร้อยละ 20 เป็น EN ผู้ป่วยมีช่วงอายุ

ตั้งแต่ 20–75 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 94 เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 65.7 เป็นประเภทผู้ป่วยใน ร้อยละ 71.4  

มอีาการร้ายแรง โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 ต้องเข้ารบั

การรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลาในการ

รักษานานขึ้น ผู ้ป่วยร้อยละ 42.9 มีผลลัพธ์คือ 

หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม อย่างไรก็ตาม  

พบรายงานการเสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย (อาการ EN) 

เมือ่ปี 2543 มีบทความตพีมิพ์รายงานฉบบัแรก 

(first case report) ของยา PTU และอาการในกลุ่ม 

SSR โดยเป็นรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยจ�านวน  

1 ราย ซึ่งมีการใช้ยา PTU แล้วเกิด SJS 

ต ่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2555 องค์การ            

อนามยัโลก แจ้งว่าฐานข้อมลูเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ 

จากการใช ้ยาขององค ์การอนามัยโลก (WHO                        

VigiBaseTM) พบรายงาน SSR จากการใช้ยา PTU 

จ�านวนทั้งหมด 31 ฉบับ โดยเป็นรายงานจาก 

ไทย 13 ฉบับ

การด�าเนนิงานของประเทศไทย โดยคณะท�างาน

ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมเคร่ืองมือตรวจจับสัญญาณ

อันตรายจากการใช้ยา (signal) ของคู่ยา–อาการ  

ทั้ง 3 คู ่ จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

จากการใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (Thai Vigibase) โดยค�านวณออกมา

เป็นค่า reporting odds ratio (ROR) พบว่า 

มนียัส�าคญัทางสถติิ และเพือ่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวงั

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอาการต่างๆ ในกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังที่รุนแรง

EM SJS EN

สาเหตุ ไวรัสเริม ตับอักเสบบี โรคมะเร็ง
และการแพ้ยา

ร้อยละ 50 เกิดจากการแพ้ยา ร้อยละ 80–95 เกิดจากการแพ้ยา

อาการ 1. ผืน่คล้ายเป้ายงิธน ู(target lesion)  
มีรูปร่างกลมเป็นวงสามชั้น

1. ผื่นมีรูปร่างกลมเป็นวงสองชั้น
2. พบรอยแดงที่เกิดจากเลือดออก 

ในผิวหนัง
3. มตีุม่น�า้และผวิหนังมกีารหลดุลอก

บริเวณเยื่อบุ เช่น ในปาก เยื่อบุตา 
อวัยวะเพศ

4. ผิวหนังหลุดลอกเกิดกับพ้ืนที่ผิว
ของร่างกายน้อยกว่าร้อยละ 10 

5. อาการแทรกซ้อนเกิดกับอวัยวะ
ภายใน เช่น แผลในทางเดนิอาหาร 
ปอดอักเสบ

1. ลักษณะหลายอย่างคล้าย SJS
2. พบการหลุดลอกของผิวหนังที่เกิด

กับพ้ืนที่ผิวของร่างกายมากกว่า
ร้อยละ 30 

3. ผวิหนงัมกัจะหลดุลอกเป็นแผ่นใหญ่ๆ 
เป็นแผลต้ืนๆ มีน�้าเหลือง หรือ
เลือดซึม 

4. อวยัวะภายในต่างๆ มคีวามผดิปกติ
ร่วมได้ เช่น ตบัอกัเสบ ปอดอกัเสบ 
ไตวาย ซูบซีด เม็ดเลือดขาว 
มีปริมาณลดลง และเสียชีวิต
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ของการเกิดอาการ ได้แก่ amoxycillin, aspirin, 
atenolol, chlorpheniramine, dexamethasone, 
folic acid, furosemide, omeprazole, paracetamol, 
propranolol ,  t ramadol และ warfar in  
และร้อยละ 5.7 มียา S มากกว่า 1 ตัว โดยเป็น  
PTU และยาอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ propranolol, 
amoxycil l in,  propanol+combinat ions  
(antiseptics and disinfectants) และ simvastatin 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดนั้น ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 83 พบ SSR เกิดเพียงเหตุการณ์เดียวใน 
แต่ละฉบบั ส่วนทีเ่หลอื ร้อยละ 17 นัน้ พบเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เกิดร่วมกับ SSR ได้แก่ เม็ดเลือด
ขาวต�่า ตับอักเสบ ไข้ ดีซ่าน ปากแห้ง ปากเปื่อย  
ปากบวม ผื่นแดงชนิดราบผสมกับผื่นนูนเล็กน้อย  

และผื่นลมพิษ

โดย 2 ใน 3 เสยีชวีติเนือ่งจากอาการอนัไม่พงึประสงค์
จากการใช้ PTU ที่เป็นยาที่สงสัย (S) เพียงตัวเดียว 
ส่วนที่เหลือ 1 ราย นั้น เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 2)

นอกจากนี้ พบการใช้ยา PTU ในขนาดตั้งแต่ 
50 mg ถึง 1,200 mg ต่อวัน โดยขนาดยาที่พบการ
ใช้จ�านวนมากที่สุดคือ 150 และ 300 mg ต่อวัน    
ระยะเวลาของการเกิดอาการ (time to onset)  
พบตั้งแต่ 0–62 วัน ส�าหรับระดับความสัมพันธ์ 
ของยา PTU กับ SSR น้ัน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.4 
มีระดับน่าจะใช่ (probable)

เมื่อพิจารณาชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ พบว่า 
ร้อยละ 68.6 เป็นรายงานท่ีมี PTU เป็นยาทีส่งสยั (S) 
เพียงตัวเดียว ร้อยละ 25.7 มี PTU เป็นยา S  
และมียาอื่นๆ ที่ใช้ร่วม (O) ที่อาจเป็นปัจจัยร่วม 

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนรายงานอาการ SSR จากการใช้ยา PTU ระหว่างปี 2542–2557 (ข้อมูลจาก Thai 
Vigibase ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557)

รายการ จ�านวน (ร้อยละ) N = 35

เพศ

ชาย
หญิง

 2 (6.0)
 33 (94.0)

อายุ (ปี)

20–40
41–60
≥ 60
ไม่ระบุอายุ

 10 (28.6)
 13 (37.2)
 11 (31.4)
 1 (2.8)

ประเภทผู้ป่วย

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ไม่ระบุประเภทผู้ป่วย

 9 (25.7)
 23 (65.7)
 3 (8.6)

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์

ร้ายแรง
 – เสียชีวิต (death)
 – อันตรายถึงชีวิต (life–threatening)

  – ต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืท�าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานข้ึน 
(hospitalization–initial/prolonged)

ไม่ร้ายแรง
ไม่ระบุ

 25 (71.4)
 2 (5.7)
 2 (5.7)
 21 (60.0)

 1 (2.8)
  9 (25.7)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
97

รายการ จ�านวน (ร้อยละ) N = 35

ผลลัพธ์ของอาการฯ

หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
ยังมีอาการอยู่
อาการดีขึ้น แต่ยังไม่หาย
เสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์/อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถติดตามผลได้

 15 (42.9)
 7 (20.0)
 4 (11.4)
 5 (14.3)
 2 (5.7)
 1 (2.8)
 1 (2.8)

ภาวะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะพิษจากการมีฮอร์โมนไทรอยด์มากผิดปกติ (thyrotoxicosis) 
ตับแข็ง (cirrhosis)
ความดันโลหิตสูง (hypertension)
ไม่ระบุภาวะอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3 (8.6)
 1 (2.8)
 1 (2.8)
 30 (85.8)

ขนาดยา PTU ที่ใช้ต่อวัน

50 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
450–1,200 mg
ไม่ระบุ

 2 (5.7)
 2 (5.7)
 7 (20.0)
 5 (14.3)
 8 (22.9)
 5 (14.3)
 6 (17.1)

ระดับความสัมพันธ์ของยา PTU กับ SSR

ใช่แน่นอน (certain)
น่าจะใช่ (probable)
อาจจะใช่ (possible)

 5 (14.3)
 25 (71.4)
 5 (14.3)

ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้

PTU เป็นยาที่สงสัยเพียงตัวเดียว
PTU เป็นยาที่สงสัยและมียาอื่นๆที่ใช้ร่วม
PTU และยาอื่นๆเป็นยาที่สงสัย [S มากกว่า 1 ตัว]

 24 (68.6)
 9 (25.7)
 2 (5.7)

อาการฯ ที่พบ

SSR เกิดเพียงเหตุการณ์เดียว
SSR + agranulocytosis
SSR + hepatitis + neutropenia
SSR + hepatitis + jaundice
SSR + mouth ulceration + oedema mouth + urticaria
SSR + fever + mouth dry + rash maculo–papular

 29 (83.0)
 2 (5.7)
 1 (2.8)
 1 (2.8)
 1 (2.8)
 1 (2.8)
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 สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันพบการใช้ยา PTU เพื่อรักษา  

hyperthyroidism กนัอย่างแพร่หลาย อย่างไรกต็าม

ข้อมลูจาก Thai Vigibase พบว่ามคีวามสอดคล้องกบั

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่แสดงสัญญาณ

อนัตรายว่าการใช้ PTU มส่ีวนสมัพนัธ์กบัการเกดิ SSR 

ซึง่ร้ายแรงเป็นอนัตรายถงึชวีติ บคุลากรทางการแพทย์

จึงควรระมัดระวังในการใช้ยา PTU เพิ่มมากขึ้น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช ้

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก�าหนดมาตรการป้องกัน 

และควบคุมความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้ยา PTU 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของยา PTU อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
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