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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ยาและปญั หาความไม่ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต
สุขภาพที่ 3 วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาที่ศกึ ษาข้อมูลระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 717 คน ซึ่งเลือกมาแบบสุ่มอย่างง่ายจากผู้ป่วยเรื้อรังที่อาศัยใน 5 ตาบลที่เลือกมาแบบตาม
สะดวก จังหวัดละ 1 ตาบลจากทัง้ หมด 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ตัวอย่างอาศัยใน 599 ครัวเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขที่
ผ่านการอบรมเป็ น ผู้ช่วยวิจยั เก็บข้อมูลการใช้ยา ตลอดจนยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยในครัวเรือนด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องสงสัยด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น การตรวจสอบความถู กต้องของฉลากจาก
ฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกรและผูช้ ่วยวิจยั สารวจผลิตภัณฑ์ทห่ี า้ มจาหน่ายในร้านชาหรือร้านค้าทุกแห่งในทัง้ 5 ตาบล
รวม 121 ร้าน ผลการวิ จยั : ผูป้ ่วยจานวนมากมีปญั หาในการอ่านฉลากยา การเพิม่ หรือลดยาด้วยตนเอง และการไม่แยกเก็บ
ยากินและยาใช้ภายนอกออกจากกัน ร้อยละ 33.61,14.23 และ 11.85 ตามลาดับ ครัวเรือนใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่
ปลอดภัย ร้อยละ 10.52 (63/599 ครัวเรือน) รวม 112 รายการ ในจานวนนี้ ร้อยละ 61.61 (69/112 รายการ) เป็ นยาไม่ม ี
ทะเบียนและ/หรือตรวจพบสารสเตียรอยด์ หรืออวดอ้ างสรรพคุณ ยาชุด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบและ/หรือตรวจ
พบสารสเตียรอยด์ หรืออวดอ้างสรรพคุณ และยาปฏิชวี นะร้อยละ 53.62, 23.19, 20.29 และ 2.90 ตามลาดับ แหล่งทีม่ าของ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย คือ ลูกหลาน/เพื่อนบ้าน ร้านยา และร้านชา ร้อยละ 28.99, 23.19 และ 21.74 ตามลาดับ ในระดับ
ชุมชน พบร้านชาจาหน่ ายยาที่ห้ามจาหน่ าย ร้อยละ 67.77 (82/121 ร้าน) พบยาที่ห้ามจาหน่ ายตามกฎหมาย จานวน 242
รายการ ส่วนใหญ่เป็ นยาบรรเทาหวัด ยาปฏิชวี นะ และยาแก้ปวดร้อยละ 29.75, 21.90 และ 18.60 ตามลาดับ แหล่งทีม่ าของ
ยาทีห่ า้ มจาหน่ายในร้านชาส่วนใหญ่มาจากร้านยา ร้านชา และรถเร่ ร้อยละ 84.71, 9.09 และ 2.07 ตามลาดับ สรุป: ปญั หายา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยยังคงพบมากในเขตสุขภาพที่ 3 ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุม ชน จึงควรมี
มาตรการทีเ่ หมาะสมในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เภสัชสาธารณสุข การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Abstract
Objective: To determine the situation of use of medicines and unsafe drugs and dietary supplements in the
Health Provider Board Region 3. Methods: This is a descriptive research in 3 levels i.e., individual, household and
community. Subjects were 717 patients with chronic diseases randomly selected from those residing in 5 districts
conveniently selected from 5 provinces in the Health Provider Board Region 3, one district per province. The
subjects were from 599 households. Village health volunteers trained as research assistances were the ones who
collected the data on drug use and unsafe drugs and dietary supplements within the households by interviewing,
observation, testing suspected products using the test kit, checking the labels of health products with the database of
Food and Drug Administration and the checking the products using the database on unsafe products of the
Department of Medical Sciences. Pharmacists and research assistants surveyed the availability of prohibited drugs in
all 121 groceries and local convenient stores within 5 selected districts. Results: A large number of subjects
reported the difficulty in label reading (33.61%), increasing or reducing doses without physician advice (14.23%), and
keeping oral preparations and topical drugs in the same places (11.85%). The use of unsafe drugs and dietary
supplements was found in 10.52% of households (63 of 599 surveyed households) with 112 items of unsafe
products. Of these, 53.62% were unregistered/steroid containing/over-claimed drugs, 23.19% were Yachud (products
containing multiple drugs within the same container and intended to be together at the same time), 20.29% were
unregistered/steroid containing/over claimed dietary supplements, and 2.90% were antibiotics. Sources of unsafe
drugs and dietary supplements were family members or neighbors (28.99%), drug stores (23.19%), and local
convenient stores (21.74%). At the community level, 67.77% of local convenient store (82 of 121 stores) sold
prohibited drug. Of 242 items of identified prohibited drugs, 29.75% were cough and cold drugs, 21.90% were
antibiotics, and 18.60% were painkillers. The source of such drugs were from drug stores (84.71%), convenient
stores (9.09%) and mobile stores (2.07%). Conclusion: The problems on unsafe medicines and dietary
supplements were still prevalent in the Health Provider Board Region 3 at the levels of individual, family, and
community. Appropriate interventions for consumer protection are needed.
Keywords: medicines, dietary supplements, patients with chronic diseases, public health pharmacy, consumer
protection
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บทนา
ปจั จุบนั พบการปลอมปนสารที่เป็ นอันตรายในยา
และผลิตภัณฑ์ เสริม อาหาร เช่ น พบการปลอมปนของส
เตียรอยด์ในยา พบการปลอมปนยาแผนปจั จุบนั ในยาจาก
สมุนไพร พบการปลอมปน sibutramine ในผลิตภัณฑ์
เสริม อาหาร นอกจากนี้ ย ัง พบการโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น การโฆษณายาที่แสดงสรรพคุณ
เกินจริงและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็ นยาผ่านสื่อ ต่าง ๆ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า วมี อ ั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ มี ผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบจากการบริโภคยาที่ผสม steroid (1) และมีการ
เสี ย ชี วิ ต ในผู้ ท่ี บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ ผ สม
sibutramine (2)
ปญั หาข้างต้นเป็ นปญั หาทีส่ าคัญในระดับประเทศ
การประเมินความเสีย่ งและความเป็ นไปได้ในการแก้ปญั หา
ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารจัด ล าดับ ความส าคัญ ของสิน ค้า ไม่
ปลอดภัยระดับจังหวัดปี พ.ศ. 2557 พบสินค้าไม่ปลอดภัย
ที่มคี วามเสีย่ งระดับประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ สารเคมี
การเกษตรตกค้างในผัก ผลไม้ หรือปลาเค็ม เครื่องสาอาง
ผสมสารเคมีอนั ตราย น้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ สเตีย
รอยด์ป ลอมปนในผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพ-ยาไม่เ หมาะสมใน
ชุมชน และฟอร์มาลีนในอาหาร (3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานีดาเนินงาน
ั
แก้ ไ ขป ญ หายาและผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ไ ม่ ป ลอดภัย ใน
ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2557 ได้ จ ัด ท าแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ดา้ นยาระดับจังหวัด ตลอดจนใช้แผนที่
ดังกล่าวจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อใช้ดาเนินการในพืน้ ทีจ่ ริง
ในปี 2558 จัง หวัด อุ ท ัย ธานี เ ป็ น จัง หวัด น าร่ อ งในเขต
สุ ข ภ า พ ที่ 3 ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์
กาแพงเพชร พิจติ ร อุทยั ธานี และชัยนาท เพื่อดาเนินการ
โครงการการจัดการปญั หาการใช้สเตียรอยด์ทไ่ี ม่เหมาะสม
ในชุมชน ซึ่งมีพ้นื ที่ท่สี มัครเข้าร่วมโครงการ ฯ 12 ตาบล
การด าเนิ น การท าโดยบูร ณาการงานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
ร่วมกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมแิ ละงานดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
โครงการฯ สารวจผูส้ งู อายุและผูป้ ่วยเรือ้ รัง จานวน 1,371
คน และพบผู้ใช้สเตียรอยด์อย่างไม่เหมาะสม จานวน 234
ราย (ร้อยละ 17.07) และพบผู้ใช้สเตียรอยด์ไม่เหมาะสม
จนเกิดอาการข้างเคียง จานวน 45 ราย (ร้อยละ 3.28 ของ
ประชาชนที่สารวจ) การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท่มี คี วาม
เสี่ย งจานวน 218 ตัวอย่า ง พบการปนเปื้ อ นสเตียรอยด์
จ านวน 77 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 35.32) การด าเนิ น การ
โครงการฯ ท าให้ ค้ น พบผู้ ป่ ว ย 1 รายที่ ใ ช้ ย าชุ ด ที่ ม ีส
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เตีย รอยด์จ นเกิด ภาวะไตวาย ระหว่ า งด าเนิ น การตาม
โครงการฯ ในปี 2558 ผู้ป่วยรายนี้ได้มาร่วมเป็ นวิทยากร
ให้แก่คนในชุมชนก่อนทีจ่ ะเสียชีวติ ในเวลาต่อมา (4)
หากบุ ค ลากรทางการแพทย์ ท ราบชนิ ด ของ
ผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพที่ไ ม่ ป ลอดภัย ซึ่ง ประชาชนในชุ ม ชน
บริ โ ภค แหล่ ง กระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ า ว และกลุ่ ม
ประชาชนที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ยงซึ่ง ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ด งั กล่ าว ก็จ ะ
สามารถช่ ว ยเหลือ ประชาชนในพื้น ที่ ไ ด้ ท ัน เวลา และ
สามารถจัดการปญั หาผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย นัน้ ไม่ให้ม ี
จาหน่ ายในชุมชนได้ กลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี ได้เห็น
ั หาดัง กล่ า ว จึง ได้เ สนอประเด็น
ถึง ความส าคัญ ของป ญ
ปญั หายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อที่ประชุม
คณะอนุ ก รรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า นสุ ข ภาพ เขต
สุ ข ภาพที่ 3 ในปี 2559 คณะอนุ กรรมการฯ ได้ เ ห็ น
ความสาคัญของปญั หาและตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพ
เภสัชกรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทัง้
ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
ั หายาและ
จึ ง มี ม ติ ใ ห้ จ ั ด ท าโครงการการจั ด การป ญ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3
ปี 2559 ขึน้ โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ
โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม ให้ผู้ป่วย
หรือ ผู้ บ ริโ ภคสามารถใช้ ย าและผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพได้
ถู ก ต้ อ งและเฝ้ าระวัง ความปลอดภัย จากการใช้ ย าและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยบูรณาการงานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ
และงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในทีมหมอครอบครัว และพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น (อสม.) ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในทีมหมอครอบครัวที่ใกล้ชดิ ประชาชนในชุมชน
มากที่สุด ให้สามารถเยีย่ มบ้านเพื่อคัดกรองปญั หายาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของคนในชุมชนในเบือ้ งต้นได้ การเยีย่ ม
บ้านผู้ป่วยของ อสม. จะทาให้มโี อกาสเข้าถึงข้อมูลที่เป็ น
จริง เกี่ย วกับ พฤติก รรมการใช้ ย าและการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองของประชาชน รวมถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของคนในครอบครัวและในชุมชนได้
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอสถานการณ์
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์เ สริมอาหารในเขตสุขภาพที่ 3 ที่
เป็ นผลจากการด าเนิ น การตามโครงการฯ ข้ า งต้ น
การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจ 3 ระดับ คือ 1) ระดับ
บุ ค คล เป็ น การศึก ษาความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกับ ยาและ
พฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง 2) ระดับครัวเรือน
เป็ นการศึกษาความชุกของครัวเรือนทีม่ ผี ูป้ ่วยโรคเรือ้ รังที่

พบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย นอกจากนี้
ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทและแหล่งที่ม าของยาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ พ บ และเหตุ ผ ลในการใช้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวของผูป้ ่วยและบุคคลครอบครัว และ 3)
ระดั บ ชุ ม ชน เป็ นการศึ ก ษาความชุ ก ชนิ ด ยา และ
แหล่งที่ม าของยาที่ห้ามจาหน่ ายในร้านค้าและร้านชาใน
ชุ ม ชน ข้อ มูล เหล่ า นี้ ม ีป ระโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาแนวทาง
จัดการความไม่ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
พืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป

การวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงพรรณนา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการการจัดการปญั หายาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใน
ชุ ม ชน เขตสุ ข ภาพที่ 3 ปี 2559 ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาใน
การศึกษาคือเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ความคลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่ง คือ 0.05
และกาหนด
ความคลาดคลาดเคลื่อ นในการประมาณค่ า คือ 0.015
จานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
จานวน คือ 1,282,914 คน (8) การแทนค่าในสูตรคานวณ
ได้ขนาดตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 497 คน
ตัว อย่ า งในระดับ ครัว เรือ น คือ ครัว เรือ นของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็ นตัวอย่างในระดับบุคคลจานวน 599
ครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านจาก อสม. (ผูช้ ่วยนักวิจยั )
และให้ความร่วมมือในการสารวจยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทีใ่ ช้ขณะเยีย่ มบ้าน
ส่วนตัวอย่างในระดับ ชุมชน คือ ร้านค้าและร้าน
ชาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งอยู่ในตาบลที่ถูกเลือกแบบ
ตามสะดวกมาจังหวัดละ 1 ตาบล ร้านค้าและร้านชาทุก
ร้าน (จานวน 121 ร้าน) ในตาบลทีถ่ ูกเลือกเป็ นตัวอย่างใน
การวิจยั นี้

ตัวอย่าง
ตัว อย่า งในระดับ บุ ค คล คือ ผู้ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง ที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจติ ร ชัยนาท และอุทยั ธานี ผูป้ ่วยเรือ้ รังใน
การศึกษานี้ หมายถึง ผู้ท่ีไ ด้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็ นโรคดังนี้ โรควัณโรค โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกลัน้ เรือ้ รัง โรคหอบ
หืด โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับจากพิษหรือ
สุรา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อม โรคเอดส์ โรค
กระดูกสันหลังเสื่อม หรือโรคไตวายเรือ้ รัง และขึน้ ทะเบียน
เป็ นผูป้ ่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ซึ่ง อยู่ ใ นเขตรับ ผิด ชอบของหน่ ว ยบริก ารปฐมภู ม ิข อง
โรงพยาบาลทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 3
ผูว้ จิ ยั เลือกตาบลมาแบบตามสะดวก จังหวัดละ 1
ตาบล และสุม่ แบบโควตา (quota sampling) เพื่อแบ่ง
พื้นที่หมู่บ้านให้ อสม. (ผู้ช่วยนักวิจยั ) เก็บข้อมูล ให้ครบ
ตามจานวนทีไ่ ด้รบั มอบหมายและกระจายการเก็บข้อมูลให้
ครบทุกหมู่บ้าน การเลือกผู้ป่วยใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
สุ่ ม อย่ า งง่ า ยโดยจับ ฉลากรายชื่อ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง จาก
ฐานข้อมูล 18 แฟ้มของสถานพยาบาลในตาบลที่เลือกได้
ขนาดตัวอย่า งในการศึกษาค านวณจากสูต รสาหรับ การ
ประมาณค่ า สัด ส่ว นของประชากร โดยก าหนดสัด ส่ว น
ผูป้ ่วยทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งไม่ปลอดภัย คือ 0.03 (4)

เครือ่ งมือวิ จยั
การศึกษาในระดับบุคคลและระดับครัวเรือนเก็บ
ข้อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถามที่ค ณะท างานเครือ ข่า ยงาน
คุม้ ครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูม ิ เขตสุขภาพที่ 3
พัฒ นาขึ้น มาและผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ เภสัชกรที่ทางานด้าน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคมากกว่า 10 ปี เครื่องมือแบ่งเป็ น 3 ส่วน
คือ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล พื้น ฐานของผู้ป่ ว ย (6 ข้อ ) ส่ว นที่ 2
ความรูเ้ บื้องต้นและพฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่วย (9 ข้อ)
และส่วนที่ 3 ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พบใน
ครัวเรือน ผูว้ จิ ยั ทดสอบเครื่องมือกับผูป้ ่วยในตาบลอื่นที่ม ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรจานวน 30 คนพบความ
เที่ยงของแบบวัดความรู้เบื้องต้นและพฤติกรรมการใช้ยา
ของผูป้ ว่ ย เท่ากับ 0.67
การศึกษาระดับชุมชนที่เก็บข้อมูลจากร้านค้าและ
ร้านชา ใช้แบบสารวจยาที่ห้ามจาหน่ ายในร้านค้า และร้าน
ชา ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของร้
่
านค้าและร้านชา ชื่อยา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบฉลาก การตรวจสอบด้ ว ยชุ ด ทดสอบส
เตียรอยด์เบือ้ งต้น (test-kits) และแหล่งทีม่ าของยาทีห่ า้ ม
จาหน่ายในร้านค้าและร้านชา
การรวบรวมข้อมูล
ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ น อสม. ทีอ่ ่านหนังสือและเขียน
หนังสือได้ และผ่านการอบรมเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิ ธีการวิ จยั
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โครงการวิจยั เครื่องมือการวิจยั วิธกี ารเก็บข้อมูล และการ
สัมภาษณ์ อสม. เหล่านี้ยงั ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้
สาหรับ อสม. ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล การอบรมดังกล่าว
ประกอบด้ว ยเนื้ อ หา ดัง นี้ 1. การอ่ า นฉลากผลิต ภัณ ฑ์
สุ ข ภาพ 2. การใช้ ชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้ น 3. การใช้ ย าส
เตีย รอยด์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง 4. การตรวจสอบการโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ 5.การตรวจสอบการขึ้ น ทะเบี ย น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ั บ เว็ บ ไซต์ ส ื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 6. การใช้ “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” 7.การค้นหา คัด
กรอง และส่งต่อผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สเตียรอยด์
อสม. ซึ่ ง ผ่ า นการคั ด เลื อ กจ านวน 62 คน
ดาเนินการเก็บข้อมูลระดับบุคคลด้วยการสัมภาษณ์ผูป้ ่วย
โรคเรื้ อ รั ง จ านวน 717 คน ในประเด็ น ความรู้ วิ ธี
รับประทานยา/ฉีดยาและตรวจสอบกับวิธีใช้ยาบนฉลาก
การปรับเพิม่ หรือลดยาด้วยตนเอง ความสม่าเสมอในการ
รับประทานยา/ฉีดยา การขอยืมยาของผูอ้ ่นื มารับประทาน
และปญั หาในการอ่านหรือทาความเข้าใจข้อมูลในฉลากยา
ทีใ่ ช้ สาหรับวิธกี ารเก็บรักษายาใช้วธิ กี ารสังเกต
นิ ย ามของยาและผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารที่ไ ม่
ปลอดภัย ในการศึกษานี้ หมายถึง ยาที่ไม่มที ะเบียนหรือ
ตรวจพบสารสเตียรอยด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่มเี ลข
สารบบหรือตรวจพบสารสเตียรอยด์ ยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ และยาชุด ในการเก็บข้อมูล
ระดับครัวเรือน อสม. สารวจยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ไ ม่ป ลอดภัย โดยตรวจสอบความถูกต้องของฉลากและ
ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้น (test-kits)
การตรวจสอบความถูก ต้อ งของเลขทะเบีย นยาและเลข
สารบบอาหารบนฉลากผลิตภัณฑ์ใช้การสืบค้นจากเว็บไซด์
ของสานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (wwwapp1.
fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp) (5) นอกจากนี้
อสม. ยัง สืบ ค้น ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีพ บเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีไ ม่
ปลอดภั ย ซึ่ ง มี ก ารแจ้ ง เตื อ นโดย กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ห รือ ไม่ โดยใช้ “หน้ า ต่ า งเตือ นภัย สุ ข ภาพ”
(www.tumdee.org/alert) (6) การตรวจหาสาร สเตียรอยด์
เป็ นเพียงการตรวจเบือ้ งต้น โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้ งต้น การ
ทดสอบใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี สาหรับตรวจหา
เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณ ความ
ไวของชุดทดสอบหรือปริมาณต่ าสุดที่ตรวจได้สาหรับเดก
ซาเมทาโซน คือ ความเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
และเพรดนิ โ ซโลนที่ ค วามเข้ ม ข้ น 50 ไมโครกรัม ต่ อ
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มิล ลิลิต ร (7) การศึก ษาตรวจหาสารสเตีย รอยด์ ด้ว ยชุ ด
ทดสอบเบือ้ งต้นเมื่อพบว่า 1) การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเลขทะเบี ย นยาและเลขสารบบอาหารบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์จากเว็บไซด์ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลหรือพบว่ามีการปลอมเลข
ทะเบีย นยาและเลขสารบบอาหาร 2) ยาและผลิต ภัณ ฑ์
เสริมอาหารมีการอวดอ้างสรรพคุณ อย่างผิดกฎหมาย 3)
ยาชุด อย่างไรก็ตาม กรณีพบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีไ่ ม่มที ะเบียน ฉลากไม่ถูกต้อง หรือพบการแจ้งเตือนโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ”
การศึกษาไม่ไ ด้ตรวจผลิตภัณฑ์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
เนื่ อ งจากว่ า จัด เป็ น ยาและผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารที่ไ ม่
ปลอดภัยอยู่แล้ว ยกเว้นกรณีท่ี อสม. ต้องการตรวจสอบ
เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ตนเองรับประทานอยู่นัน้ มีสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็ นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพหรือ ไม่ นอกจากนี้ อสม. ยัง สัม ภาษณ์ ถึง
แหล่ ง ที่ ม าของยาและผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารที่ พ บใน
ครัวเรือน เหตุผลในการใช้ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
เภสัชกรและผู้ช่วยวิจยั (อสม.) เก็บข้อมูลระดับ
ชุ ม ชนโดยส ารวจยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ ไ ม่
ปลอดภัยในร้านชา ตลอดจนตรวจสอบฉลากและตรวจสอบ
ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยชุดทดสอบส
เตี ย รอยด์ เ บื้ อ งต้ น และสัม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการถึ ง
แหล่งทีม่ าของยาทีห่ า้ มจาหน่ายในร้านค้าและร้านชา การ
วิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพือ่ สรุปข้อมูลต่าง ๆ ในการวิจยั

ผลการวิ จยั
ลักษณะผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
ตารางที่ 1 แสดงข้อ มู ล พื้น ฐานของผู้ป่ ว ยโรค
เรือ้ รังในการศึกษา ตัวอย่างทัง้ หมด 717 คน ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง 504 คน (ร้อยละ 70.59) อายุเฉลีย่ 63.93±11.72
ปี ส่ว นใหญ่ ม ีศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษาหรือ น้ อ ยกว่า
(ร้อ ยละ 85.35) ระยะเวลาเฉลี่ย ในการรัก ษาโรคเรื้อ รัง
8.07±5.90 ปี สถานบริการส่วนใหญ่ ท่เี ข้ารับการรักษา คือ
โรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 78.42) ผูป้ ่วยส่วนใหญ่จดั การ
ยาด้วยตนเอง (ร้อยละ 87.73)
ผลการสารวจระดับบุคคล
ตารางที่ 2 แสดงความรูเ้ บือ้ งต้นและพฤติกรรม
การใช้ย าของตัว อย่างในการศึก ษานี้ ผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง มี
ั หาในการอ่ า นหรือ ท าความเข้า ใจข้อ มูล ในฉลากยา
ปญ

ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในเขตสุขภาพที่ 3 ทีเ่ ป็ นตัวอย่างในการวิจยั
จานวนคน (ร้อยละ)
นครสวรรค์ กาแพงเพชร
พิจติ ร
ชัยนาท
อุทยั ธานี
รวม
ข้อมูลทัวไป
่
N=146
N=120
N=120
N=211
N=120
N=717
เพศ
ชาย
43 (29.45) 29 (24.17) 42(35.00)
69 (33.17)
27(22.50) 210 (29.41)
หญิง
103 (70.55) 91 (75.83) 78(65.00) 139 (66.83) 93(77.50) 504 (70.59)
64.77±12.70 65.99±9.97 60.68±11.11 62.99±12.30 65.69±10.98 63.93±11.72
อายุเฉลี่ย (ปี ±SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือน้ อย
137
106
102
153
108
606
กว่า
(93.84)
(88.33)
(85.00)
(75.00)
(90.00)
(85.35)
มัธยมศึกษาตอนต้น
5 (3.42)
7 (5.83)
1 (0.83)
22 (10.78)
6 (5.00)
41 (5.77)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2 (1.37)
2 (1.67)
1 (0.83)
9 (4.41)
3 (2.50)
17 (2.39)
ปวช.
0 (0.00)
1 (0.83)
0 (0.00)
1 (0.49)
0 (0.00)
2 (0.28)
ปวส.
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (1.96)
1 (0.83)
5 (0.70)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
1 (0.68)
1 (0.83)
1 (0.83)
8 (3.92)
0 (0.00)
11 (1.55)
อื่น ๆ
1 (0.68)
3 (2.50)
15(12.50)
7 (3.43)
2 (1.67)
28 (3.94)
8.07±5.90
ระยะเวลาเฉลี่ยในการ 7.24±4.23 8.11±5.70 6.65±5.28 10.02±8.00 7.69±4.01
รักษาโรคเรือ้ รัง (ปี ±SD)
สถานบริ การที่รกั ษา
โรงพยาบาลของรัฐ
134 (54.47) 71 (59.17) 75(62.50) 178 (84.36) 98(55.37) 556 (78.42)
รพ.สต./สถานีอนามัย
109 (44.31) 59 (49.17) 47(39.17)
17 (8.06)
66(37.29) 298 (42.03)
คลินิกเอกชน
0 (0.00)
9 (7.50)
2 (1.67)
10 (4.74)
3 (1.69)
24 (3.39)
โรงพยาบาลเอกชน
2 (0.81)
2 (1.67)
5 (4.17)
9 (4.27)
4 (2.26)
22 (3.10)
ร้านขายยา
1 (0.41)
6 (5.00)
0 (0.00)
4 (1.90)
5 (2.82)
16 (2.26)
อื่น ๆ
0 (0.00)
2 (1.67)
0 (0.00)
2 (0.95)
1 (0.56)
5 (0.71)
ผูบ้ ริ หารจัดการยาให้ผป้ ู ่ วย
ตนเอง
123 (84.25) 108 (90.00) 106 (88.33) 182 (89.66) 103 (85.83) 622 (87.73)
บุตร/หลาน
16 (10.96)
8 (6.67)
9 (7.50)
15 (7.39)
11 (9.17)
59 (8.32)
สามี/ภรรยา
6 (4.11)
4 (3.33)
3 (2.50)
5 (2.46)
6 (5.00)
24 (3.39)
อื่น ๆ
1 (0.68)
0 (0.00)
2 (1.67)
1 (0.49)
0 (0.00)
4 (0.56)
จานวน 241 ราย (ร้อยละ 33.61) มีการปรับเพิม่ หรือลดยา
ด้ว ยตนเองจานวน 102 ราย (ร้อยละ 14.23) ไม่แ ยกยา
สาหรับกินและยาใช้ภายนอกออกจากกันจานวน 85 ราย
(ร้อยละ 11.85) ขอยืมยาของผูอ้ ่นื มารับประทานจานวน 84
ราย (ร้อยละ 11.72) ไม่เก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม (สลับ
ซองยากับ ยาชนิ ด อื่น ) จานวน 81 ราย (ร้อ ยละ 11.30)
รับประทานยา/ฉีดยาไม่สม่าเสมอจานวน 78 ราย (ร้อยละ

10.88) รับประทานยาไม่ถูกต้องจานวน 66 ราย (ร้อยละ
9.21) เก็บ รัก ษายาไม่ ถู ก ต้อ งจ านวน 57 ราย (ร้อ ยละ
7.95) ไม่ท ราบวิธีร บั ประทานยา/ฉี ดยาจ านวน 12 ราย
(ร้อยละ 1.67)
ผลการสารวจระดับครัวเรือน
จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังทัง้ หมด 599
ครัวเรือน พบครัวเรือนทีใ่ ช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
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ตารางที่ 2. จานวนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง (ร้อยละ) ทีม่ คี วามรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับยาและมีพฤติกรรมการใช้ยาทีถ่ กู ต้อง (N=717)
ประเด็นคาถาม
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง
ความรู้
705 (98.33)
12 (1.67)
ทราบวิธรี บั ประทานยา/ฉีดยา
ทราบว่าต้องกินยาก่อนอาหารประมาณ 30 นาทีและหลังอาหารประมาณ 15 นาที 651 (90.79)
66 (9.21)
พฤติ กรรม
660 (92.05)
57 (7.95)
มีการเก็บรักษายาทัวไปที
่ อ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ไม่อยูใ่ นทีร่ อ้ นจัดหรืออยูใ่ นทีอ่ บั ชืน้
มีการปรับเพิม่ หรือลดยาด้วยตนเอง
615 (85.77) 102 (14.23)
รับประทานยา/ฉีดยาไม่สม่าเสมอ
639 (89.12) 78 (10.88)
ขอยืมยาของผูอ้ ่นื มารับประทานเมือ่ ยาของท่านหมดหรือไม่
633 (88.28) 84 (11.72)
เก็บยาในภาชนะบรรจุเดิม (ไม่สลับซองยากับยาชนิดอื่น)
636 (88.70) 81 (11.30)
แยกยาสาหรับกิน และยาใช้ภายนอก ออกจากกันอย่างชัดเจน
632 (88.15) 85 (11.85)
มีปญั หาในการอ่านหรือทาความเข้าใจข้อมูลในฉลากยา
476 (66.39) 241 (33.61)
ไม่ ป ลอดภัย 63 ครัว เรือ น (ร้อ ยละ 10.52) ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3 การสารวจพบยาและผลิตภัณ ฑ์เสริม อาหาร
นอกเหนือจากทีแ่ พทย์สงั ่ จานวน 112 รายการ เป็ นยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย จานวน 69 รายการ
(ร้อยละ 61.61) โดยเป็ นยาไม่มที ะเบียนและ หรือตรวจพบ
สารสเตีย รอยด์ หรือ ฉลากอวดอ้า งสรรพคุ ณ จ านวน 37
รายการ (ร้อยละ 53.62 ของผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย ) ยา
ชุด จานวน 16 รายการ (ร้อยละ 23.19 ของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่
ปลอดภัย) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบและ/หรือ
ตรวจพบสารสเตีย รอยด์ หรือ ฉลากอวดอ้ า งสรรพคุ ณ
จานวน 14 รายการ (ร้อ ยละ 20.29 ของผลิต ภัณ ฑ์ท่ีไ ม่
ปลอดภัย ) และยาปฏิชีว นะจ านวน 2 รายการ (ร้อ ยละ
2.90 ของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย)
แหล่งที่มาของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่
ปลอดภัย ที่พ บในครัว เรือ น คือ ลูก หลาน/เพื่อ นบ้า นซึ่ง
นามาให้ (ร้อยละ 28.99) ร้านยา (ร้อยละ 23.19) ร้านค้า

และร้ า นช า (ร้ อ ยละ 21.74) ผู้ แ ทนบริ ษั ท ซึ่ ง มาขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน (ร้อยละ 4.35) วัด (ร้อยละ 2.9)
คลินิกแพทย์ (ร้อยละ 1.45) คลินิกพยาบาล (ร้อยละ 1.45)
ตลาดนัด (ร้อยละ 1.45) รถเร่ (ร้อยละ 1.45) และการสังซื
่ อ้
ผ่านทางวิทยุทอ้ งถิน่ (ร้อยละ 1.45)
เหตุ ผ ลในการใช้ย าและผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว คือ ตนเองคิดว่าดี (ความเชื่อส่วน
บุคคล) (ร้อยละ 40.58) ลูกหลาน/เพื่อนบ้านบอกว่าดี (ร้อย
ละ 23.19) และผูจ้ าหน่ายบอกว่าดี (ร้อยละ 14.49)
ผลการสารวจระดับชุมชน
การส ารวจร้า นค้า และร้า นช าในชุ ม ชนทัง้ หมด
121 ร้า น พบการจ าหน่ า ยยาที่ห้า มจ าหน่ า ยจ านวน 82
ร้าน (ร้อยละ 67.77) รวม 242 รายการ เป็ นยาประเภท
บรรเทาหวัดมากที่สุด (ร้อยละ 29.75) รองลงมาได้แก่ ยา
ฆ่าเชื้อ/ยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ 21.90) ยาแก้ปวด (ร้อยละ

ตารางที่ 3. ความชุกของครัวเรือนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีพ่ บยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
จานวนครัวเรือน (ร้อยละ)
จังหวัด
ทีส่ ารวจ พบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
พบยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
กาแพงเพชร
94
52 (55.32)
34 (36.17)
อุทยั ธานี
97
21 (21.65)
20 (20.62)
นครสวรรค์
130
6 (4.62)
4 (3.08)
ชัยนาท
163
5 (3.07)
4 (2.45)
พิจติ ร
115
3 (2.61)
1 (0.87)
รวม
599
87 (14.52)
63 (10.52)
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18.60) ยาชุดแก้ปวด (ร้อยละ 5.79) ยาแผนโบราณ (ร้อย
ละ 5.37) ยาแก้ทอ้ งอืด/กระเพาะ (ร้อยละ 4.55) ยาหยุด
ถ่ายหรือแก้ทอ้ งเสีย (ร้อยละ 4.13) ยาชุดแก้หวัด (ร้อยละ
3.31) ยาลดไข้ (ร้อ ยละ 3.31) ยาไม่ม ีท ะเบียน (ร้อ ยละ
1.24) ยาป้ายแผลในปาก (ร้อยละ 0.83) ยาชุดแก้อกั เสบ
(ร้อยละ 0.41) ยาคุมกาเนิด (ร้อยละ 0.41) และยาแก้เมา
(flunarizine) (ร้อยละ 0.41)
แหล่ ง ที่ม าของยาที่ห้า มจ าหน่ า ยในร้า นค้า และ
ร้า นช า พบว่า มีแ หล่ ง มาจากร้า นยามากที่สุ ด (ร้อ ยละ
84.71) รองลงมาได้แก่ ร้านค้าหรือร้านชาอื่น ๆ (ร้อยละ
9.09) และรถเร่ (ร้อยละ 2.07) ไม่ได้ระบุ (ร้อยละ 1.65)
โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 1.24) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (ร้อยละ 0.41) คลินิกพยาบาล (ร้อยละ 0.41) และ
ลู ก หลาน/เพื่อ นบ้ า นน ามาให้ จ าหน่ า ย (ร้ อ ยละ 0.41)
ตามลาดับ

การอภิ ปรายผล
ั หาส่ ว นใหญ่ ใ นระดับ
จากการวิจ ัย พบว่ า ป ญ
บุ ค คลด้า นความรู้เ บื้อ งต้น และพฤติก รรมการใช้ย าของ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง คือ การไม่สามารถอ่านหรือทาความเข้าใจ
ข้อมูลในฉลากยา (ร้อยละ 33.61) การปรับเพิม่ หรือลดยา
ด้วยตนเอง (ร้อยละ 14.23) และการไม่แยกยาสาหรับกิน
และยาใช้ภายนอกออกจากกัน (ร้อยละ 11.85)
ผล
การศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของหทัยรัตน์ สุขศรี
และเพ็ญนภา ศรีหริ่ง ในเขตชุม ชนอาเภอเมือง จังหวัด
ั หาการใช้ยาที่พบมาก คือ การลืม
ขอนแก่น ที่พบว่า ป ญ
รับประทานยา (ร้อยละ 52.4) การรับประทานยาผิดเวลา
(ร้อยละ 21.8) การเก็บรักษายาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 13.6)
การปฏิบตั ติ นหลังการลืมรับประทานยาได้แก่ รับประทาน
ยาทัน ทีท่ีนึ ก ได้ รับ ประทานยาควบกับ ยามื้อ ถัด ไป งด
รับประทานยามื้อนัน้ เลย รวมทัง้ มีการเพิ่ม ขนาดยาเป็ น
สองเท่าในมือ้ ถัดมา (9)
ปญั หาหลักที่พบในระดับครัวเรือน คือ การใช้ยา
และผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารที่ไ ม่ ป ลอดภัย ร้อ ยละ 10.52
ของครัวเรือนที่สารวจ ซึ่งเป็ นยาไม่มที ะเบียนและหรือ
ตรวจพบสารสเตียรอยด์/อวดอ้างสรรพคุณ (ร้อยละ 53.62
ของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย ) ยาชุด
(ร้อยละ 23.19) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มเี ลขสารบบและ
หรือตรวจพบสารสเตียรอยด์/อวดอ้างสรรพคุ ณ (ร้อยละ
20.29) และยาปฏิชวี นะ (ร้อยละ 2.90) ผลการศึกษาคล้าย

กับข้อค้นพบของ สมจิต อสิพงษ์ ทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมการ
ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพที่ไ ม่ม ีข้อ บ่ ง ใช้ท างการแพทย์ข อง
ผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังในอาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า
ตัวอย่าง 80 ราย ร้อยละ 21.6 ใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ม ี
ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ13.0 เป็ นการใช้ยาน้ า
สมุนไพรแผนโบราณ ร้อยละ 4.6 ใช้ยาชุด ร้อยละ 2.4 ใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และร้อยละ 1.6 ใช้ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
ได้แก่ ยาลูกกลอน ยาผงสมุนไพรไทย และยาสมุนไพรต้ม
(10)
แหล่งที่มาของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่
ปลอดภัยที่พบในครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ลูกหลาน/เพื่อน
บ้านนามาให้ (ร้อยละ 28.99) ร้านยา (ร้อยละ 23.19) และ
ร้า นค้า และร้า นช า (ร้อ ยละ 21.74) ซึ่ง แตกต่ า งจากผล
การศึกษาของสมจิต อสิพงษ์ ทีพ่ บว่า ตัวอย่าง 80 รายใช้
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้ทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นยาน้ า
สมุนไพรแผนโบราณ แหล่งที่มา คือ การซื้อจากตัวแทน
จ าหน่ า ย (19 ราย) การซื้อ จากร้า นตัว แทนจ าหน่ า ยที่
โฆษณาผ่านทางวิทยุ (14 ราย) ญาติซ้อื จากต่างจังหวัดมา
ฝาก (7 ราย) การซื้อจากร้านขายยา (5 ราย) การซื้อจาก
ร้านค้าทัวไป
่ (2 ราย) และการซื้อจากดีเจวิทยุ (1 ราย)
สาหรับยาชุดส่วนใหญ่ซอ้ื จากร้านค้าในชุมชน (10)
เหตุ ผ ลในการใช้ย าและผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว คือ ตนเองคิดว่าดี (ตามความเชื่อ
เดิม) ร้อยละ 40.58 ลูกหลาน/เพื่อนบ้านเป็ นผูแ้ นะนาให้ใช้
ร้อ ยละ 23.19 และผู้จ าหน่ า ยเป็ น ผู้แ นะนาให้ใ ช้ ร้อ ยละ
14.49 ซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวินและ
คณะ ที่พบว่า ผู้ป่วยที่ใช้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีม ีสเตียรอยด์ป ะปน
โดยไม่ ม ี ข้ อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์ ร้ อ ยละ 38.6 ได้ ร ั บ
คาแนะนาจากเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ผปู้ ่วยร้อยละ 46.5 มี
พฤติกรรมแนะนายาที่ทราบว่าใช้แล้วได้ผลดีแก่เพื่อนและ
ผูใ้ กล้ชดิ (11)
ร้า นค้าและร้า นช าร้อยละ 67.77 (82/121 ร้า น)
จาหน่ ายยาที่ห้ามจาหน่ าย พบยาที่ห้ามจาหน่ าย จานวน
242 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นยาบรรเทาหวัด (ร้อยละ 29.75)
ยาปฏิ ชีว นะ (ร้ อ ยละ 21.90) และยาแก้ ป วด (ร้ อ ยละ
18.60) แหล่งทีม่ าของยาทีห่ า้ มจาหน่ าย คือ ร้านยา (ร้อย
ละ 84.71) ร้า นค้า และร้า นช า (ร้อ ยละ 9.09) และรถเร่
(ร้อยละ 2.07) ซึง่ คล้ายกับผลการศึกษาของวราภรณ์ สังข์
ทอง ทีพ่ บว่า ความชุกของร้านชาทีจ่ าหน่ายยาปฏิชวี นะใน
เขตอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คือร้อยละ 51.8 และ
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พบว่ามีการขายยาอันตราย (เช่น diclofenac, piroxicam)
ยาควบคุมพิเศษ (เช่น dexamethasone) และพบยาไม่ม ี
เลขทะเบียนรูปแบบยาผงและครีม ยาปฏิชวี นะของร้านชา
ร้อยละ 73.0 และ 59.0 มีแหล่งทีม่ าจากร้านขายของส่งและ
ร้า นขายยาแผนป จั จุ บ ัน เฉพาะยาบรรจุ เ สร็จ ที่ไ ม่ ใ ช่ ย า
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามลาดับ ปจั จัยที่สมั พันธ์
กับการจาหน่ ายยาปฏิชวี นะ ได้แก่ ความต้องการของคน
ในชุมชน ความเชื่อในเรื่องความปลอดภัยของยา และการ
มีบริการส่งถึงร้าน แรงจูงใจของการจาหน่ ายยาในทุกร้าน
มาจากความต้องการของคนในชุมชน (12) เหตุผลในการ
จาหน่ าย ยาชุด และยาสเตียรอยด์ในร้านค้าของชา คือ มี
ชาวบ้านหรือลูกค้ามาถามซื้อบ่อย ๆ และชาวบ้านหรือ
ลูกค้าแนะนาให้นามาจาหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 85.71 (13)
ผู้ป่ ว ยร้อ ยละ 70.1 เชื่อ ว่ า สามารถหาซื้อ ยาที่
ต้องการได้ง่ายโดยเฉพาะยาชุด และร้อยละ 42.4 เชื่อว่า
การหาซื้อยาที่ผดิ กฎหมายทาได้ไม่ยาก และร้อยละ 34.1
เห็นว่า การตรวจตราการขายยาของเจ้าหน้าที่รฐั ทาได้ไม่
ทัวถึ
่ งในระดับอาเภอหรือหมู่บ้าน (11) ความเชื่อเหล่านี้
สะท้อนปจั จัยต่าง ๆ ทีท่ าให้ปญั หายาไม่เหมาะสมในชุมชน
ยังดารงอยู่
ผลการศึกษานี้และการศึกษาในอดีตทาให้สรุปได้
ั
ว่า ปญหาระดับบุคคลและครัวเรือนจะยังคงมีอยู่ถึงแม้ใน
โรงพยาบาลจะจ่ายยาอย่างถูกคนและถูกโรค เพราะผูป้ ่วย
มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่
ปลอดภัย แหล่ ง ที่ม าของผลิต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า วมาจากใน
ั หาในระดับ ชุ ม ชนพบร้า นช า
ชุ ม ชนและนอกชุ ม ชน ป ญ
จาหน่ายยาทีห่ า้ มจาหน่ายเป็ นยาบรรเทาหวัด ยาปฏิชวี นะ
และแก้ปวด แหล่งที่มาของยาที่ห้ามจาหน่ ายส่วนใหญ่มา
จากร้านยา เหตุผลในการจาหน่าย ยาชุด ยาสเตียรอยด์ใน
ร้ า นค้ า ของช ามาจากความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน
ประกอบกับผูป้ ่วยเห็นว่าการตรวจตราควบคุมการขายยา
ของเจ้ า หน้ า ที่ร ัฐ ไม่ ท ัว่ ถึง ในระดับ อ าเภอหรือ หมู่ บ้ า น
ดัง นั ้น เภสัช กรและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ซ่ึ ง เป็ น ผู้ ท่ี
ใกล้ชดิ ผู้ป่วยและทราบภาวะโรคของผู้ป่วย จึงมีบทบาท
สาคัญในการติดตามการรักษา การซักประวัตกิ ารใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นนอกเหนือจากที่แพทย์สงั ่ และ
ั หาและสาเหตุ ไ ด้อ ย่ า ง
การเยี่ย มบ้า น เพื่อ ให้ ท ราบป ญ
ั หาด้ า นความรู้ แ ละ
รวดเร็ ว อั น น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขป ญ
พฤติก รรมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและสามารถจัด การยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชนได้

233

ข้อจากัดของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสารวจ
ครัวเรือนผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังไม่ได้ระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ทพ่ี บเป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี ผู้ ป่ ว ยใช้ เ องหรือ คนในครอบครัว ใช้ หาก
ต้องการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ระดับบุคคลควรเพิม่ การ
เก็บข้อมูลในส่วนนี้ นอกจากนี้ การเยี่ยมบ้า นผู้ป่วยโรค
เรื้อรังทาในวันทาการปกติท่ไี ม่ใช่วนั หยุดสุดสัปดาห์ อาจ
ทาให้ตวั อย่างส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุเนื่องจากเป็ นกลุ่มทีม่ กั
อยู่ บ้ า น การศึก ษาจึง มีต ัว อย่ า งผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง ในวัย
ทางานน้อยเพราะกลุ่มนี้ตอ้ งออกไปทางานนอกบ้าน ดังนัน้
ตัวอย่างทีเ่ ลือกอาจไม่เป็ นตัวแทนทีด่ ีของประชากร ส่วน
แหล่งทีม่ าของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย
ที่ระบุว่ามาจากร้านขายยานัน้ ไม่ได้มกี ารสืบว่าเป็ นร้าน
ขายยาแผนปจั จุบนั ร้านขายยาแผนปจั จุบนั เฉพาะยาบรรจุ
เสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือร้านขาย
ยาแผนโบราณ นอกจากนี้ความชุกของครัวเรือนที่พบยา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยในแต่ละจังหวัด
ของเขตสุขภาพที่ 3 มีความแตกต่างกันมากตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.87 ถึงร้อยละ 36.17 ความหลากหลายอาจจะเกิดจาก
ความแตกต่างจริงของความชุกในแต่ละพื้นที่หรืออาจเกิด
จากความสามารถหรือ ความตัง้ ใจในการเก็ บ ข้อ มู ล ที่
แตกต่างกันของ อสม. ในแต่ละพืน้ ที่
หั ว ข้ อ ที่ ค วรวิ จ ั ย ในอนาคต คื อ แนวทางที่
เหมาะสมสาหรับจัดการปญั หาความไม่ปลอดภัยด้านยา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละจังหวัดพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพ
ที่ 3 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็ นวิธที ่ี
งานวิจยั ในอดีตแสดงให้เห็นว่าได้ผลในการจัดการปญั หา
อย่ า งยังยื
่ น นอกจากนี้ ย ัง ควรมีก ารจัด เวทีแ ลกเปลี่ย น
เรียนรูเ้ พื่อกาหนดแนวทางการจัดการปญั หานี้ระหว่างผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในพืน้ ที่

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาสถานการณ์ ย าและผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม
อาหารในเขตสุขภาพที่ 3 ทาให้ทราบปญั หาระดับบุคคลว่า
ส่วนใหญ่มปี ญั หาในการอ่านหรือทาความเข้าใจข้อมูลใน
ฉลากยา และมีการปรับเพิม่ หรือลดยาด้วยตนเอง ข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการ
วางแผนการให้ความรู้และจัดโครงการในการแก้ไขปญั หา
และปรับ พฤติ ก รรมการใช้ ย าของผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รัง ให้
เหมาะสมต่อไปได้
ปญั หาระดับครัวเรือนที่พบ คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และบุคคลในครอบครัว ใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่

ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็ นยาไม่มที ะเบียน และ/หรือตรวจพบสา
รสเตี ย รอยด์ หรื อ อวดอ้ า งสรรพคุ ณ แหล่ ง ที่ ม าของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากลูกหลาน/เพื่อนบ้านให้
ร้านยา และร้านค้าและร้านชาในชุมชน ดังนัน้ การแก้ไข
ั หาระดับ ครัว เรื อ นควรให้ ค วามรู้ ก ับ ประชาชนทัง้
ปญ
ครอบครัว เพราะบุคคลในครอบครัวอาจชักจูงผูป้ ่วยให้ใช้
ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ่ื น นอกเหนื อ จากที่ แ พทย์ ส ั ง่ ได้
ั หานี้ ด้ว ยการเยี่ย มบ้า นอย่า ง
นอกจากนี้ ค วรติด ตามป ญ
สม่าเสมอ บุคลากรทางการแพทย์ควรบูรณาการงานเภสัช
กรรมปฐมภูมแิ ละงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสูท่ มี หมอครอบครัว
โดยนาชุดทดสอบยาสเตียรอยด์ใช้ในการค้นหาปญั หาด้วย
เพื่อให้การเยี่ยมบ้านมีลกั ษณะครบวงจรตัง้ แต่การตรวจ
ร่างกาย การพิจารณาสภาพแวดล้อม การตรวจสอบยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผูป้ ่วยรับประทาน นอกจากนี้เมื่อ
สงสัย ว่ า อาจมีส ารสเตีย รอยด์ สามารถทดสอบด้ว ยชุ ด
ทดสอบเบื้องต้นให้ผูป้ ่วยและครอบครัวเห็นด้วยตนเองว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีสารสเตียรอยด์หรือไม่ อันจะเป็ นการ
สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ปญั หาใน
ระดับชุมชนคือการที่ร้านค้าและร้านชาจาหน่ ายยาที่ห้าม
จาหน่าย ส่วนใหญ่เป็ นยาบรรเทาหวัด ยาปฏิชวี นะ และยา
แก้ปวด การแก้ไขปญั หาควรคานึงถึงการเข้าถึงการรักษา
และความปลอดภัยของประชาชนโดยยึดกฎหมายเป็ นหลัก
และควรมีทางเลือกให้แก่ประชาชนในชุมชน
ั หาด้า นยาและผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหาร
หากป ญ
ไม่ไ ด้รบั การแก้ไขอาจส่งผลให้เกิดอุบตั ิการณ์ การแพ้ยา
โดยไม่ทราบชนิดยาที่แพ้ อันตรายจากการบริโภค และที่
สาคัญคือหากใช้ยาปฏิชวี นะไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิด การ
ดือ้ ยาในอนาคต รูปแบบการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคที่
ั หายาและผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพได้ ส าเร็จ และ
จัด การป ญ
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานได้ ได้แก่ การ
สร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคโดยการใช้ การเยี่ยมบ้าน
การพัฒ นาร้า นขายของช าให้ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานโดย
กระบวนการมีส่ว นร่ว มของเครือ ข่า ยสุข ภาพพื้น ที่ (14)
การสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการปญั หายาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไ ม่เหมาะสม (15) และการเฝ้า ระวัง
สืบค้นและจัดการปญั หารวมถึงการสร้างกลไกการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสีย่ งโดยชุมชนมีส่วนร่วม (1) การแก้ไข
ั หายาและผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพในชุ ม ชน สามารถน า
ปญ
แนวทางเหล่ า นี้ ม าปรับ ให้ เ หมาะสมกับ พื้น ที่ไ ด้ ทัง้ นี้
ั หาสิน ค้า ไม่ป ลอดภัยในแต่ ล ะพื้น ที่ม ีท งั ้
สถานการณ์ ป ญ

ความเหมือนและแตกต่างกัน โดยส่วนที่ต่ างกันอาจเกิด
จากปจั จัยในแต่ละพืน้ ที่ท่แี ตกต่างกัน เช่น พฤติกรรมการ
บริโภคของผูบ้ ริโภค ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทส่ี ง่ ผลต่อการ
กระจายของสินค้า ปจั จัยเหล่านี้สง่ ผลต่อการเลือกรายการ
สินค้าไม่ปลอดภัย การประเมินความเสีย่ ง และการประเมิน
ั หา ดัง นั น้ หน่ ว ยงานที่
ความเป็ น ไปได้ใ นการแก้ ไ ขป ญ
เกี่ยวข้องจึงควรกาหนดนโยบาย มาตรการหรือแผนการ
ั หาสิน ค้า ไม่ป ลอดภัย ที่เ หมาะสมกับ ลัก ษณะ
จัด การป ญ
ปญั หาในทุก ๆ ด้าน (3)

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าเร็จ ได้ ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ จ าก
แผนงานพัฒ นาวิชาการและกลไกคุ้ม ครองผู้บริโภคด้าน
สุข ภาพ (คคส.) ที่ใ ห้ทุ น สนั บ สนุ น การท างานแก่ ผู้วิจ ัย
วิท ยาลัย การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นยาและสุ ข ภาพแห่ ง
ประเทศไทย (วคบท.) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุทยั ธานี ที่ให้โอกาสผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาและพัฒนาทักษะด้าน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ขอขอบคุณคณะทางานเครือข่ายงาน
คุม้ ครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูม ิ เขตสุขภาพที่ 3
ที่ร่ว มพัฒ นาเครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นงานวิจ ยั และเก็บ รวบรวม
ข้อมูล รวมถึงขอขอบคุณผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทุกท่านทีเ่ สียสละ
เวลาในการสัมภาษณ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครัง้ นี้
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