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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสารวจสเตียรอยด์ทป่ี ลอมปนในยาชุดและยาสมุนไพรในตาบลบ้านโสก อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมทัง้ ศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ช้ยาดังกล่าว วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางใน
ตัวอย่าง 286 ครัวเรือน ในการสารวจสามารถเก็บตัวอย่างยาได้ 105 ตัวอย่าง จาก 85 ครัวเรือน ยาทีส่ ารวจได้เป็ นยาที่
แตกต่างกัน 41 ชนิ ด ผู้วจิ ยั เลือกตัวแทนยาที่ม ีสรรพคุณและลักษณะเหมือนกันทุกประการมาชนิดละ 1 ตัวอย่างแบบสุ่ม
ตัวอย่างยาทัง้ หมด 41 ชนิด แบ่งเป็ นยาชุด 20 ตัวอย่าง และยาสมุนไพร 21 ตัวอย่าง การวิจยั ทดสอบการปลอมปนสเตียรอยด์
โดยใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ชนิดอิมมูโนโครมาโตกราฟี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้ High performance liquid
chromatography (HPLC) ในการวิเคราะห์ชนิดของสเตียรอยด์ การศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ยา 100 คน
ในเรื่องข้อมูลทัวไปและอั
่
นตรายเกีย่ วกับยาทีม่ สี ารสเตียรอยด์ผสมอยู่ ผลการวิ จยั : ยาชุด 5 ตัวอย่างมีสเตียรอยด์ปลอมปนคิด
เป็ นร้อยละ 12.20 ของตัวอย่างยาชุด และยาจากสมุนไพร 41 ตัวอย่างทีน่ ามาทดสอบ และคิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของยาชุด
ทัง้ หมด 20 รายการที่นามาทดสอบ ยาชุดที่พบสเตียรอยด์มสี รรพคุณเป็ นยาแก้ปวดเมื่อยทุกตัวอย่าง การศึกษาไม่พบการ
ปลอมปนของสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร ผูใ้ ช้ยา 105 ตัวอย่าง จานวน 100 ราย มีอายุอยู่ระหว่าง 30-59 ปี (ร้อยละ 61.00)
ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 55.00) มีรายได้ต่อปี อยูร่ ะหว่าง 50,000–150,000 บาท (ร้อยละ 41.00) ผูใ้ ช้ยาไม่ทราบโทษ
และอันตรายจากการใช้ยาทีม่ สี เตียรอยด์ปลอมปน (ร้อยละ 96.00) และซื้อยามาใช้จากร้านขายของชา (ร้อยละ 60.00) สรุป:
การปลอมปนสเตียรอยด์ใ นยาชุดซึ่งประชาชนใช้ยงั คงเป็ น ปญั หาที่พบในพื้นที่วิจยั ดังนัน้ การป้องกัน และควบคุ มยังคงมี
ความสาคัญและจาเป็ นเพือ่ จัดการกับปญั หานี้
คาสาคัญ:สเตียรอยด์ ยาชุด ยาสมุนไพร เพรดนิโซโลน เด็กซ่าเมทธาโซน การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Abstract
Objective: To determine the adulterant of steroids in Ya-chud and herbal medicines in Bansok subdistrict,
Lomsak district, Phetchabun province and to study demographics of the users of such products. Methods: The study
was a cross-sectional descriptive study in 286 households. The study was able to collect 105 drug samples from 85
households. The samples consisted of 41 unique products. One sample of duplicated drugs with same indications
and appearance was randomly selected for further analysis. There were 41 unique products with 20 samples of Yachud and 21 samples of herbal medicines. The test kit with immunochromatography of the Department of Medical
Sciences was used to identify the adulteration of steroid. High performance liquid chromatography (HPLC) was used
to determine the types of steroids. The study employed questionnaires for collecting the data from 100 users of
products in the study on demographics and dangers of drugs with steroids adulteration. Results: Five samples of
Ya-chud (12.20 % of 41 samples of Ya-chud and herbal medicines or 25% of tested Ya-chud) were adulterated by
steroid. The indication of all adulterated samples were for muscle aches. No steroids were identified in the samples
of herbal medicines. One hundred users of 105 samples of Ya-chud and herbal medicines were 30-59 years old
(61.00%), being a farmer (55.00%) with annual income between 50,000 to 150,000 baht (41.00%), not
knowledgeable on the dangers of drug with steroids (96%) and obtaining the products from groceries (60.00%).
Conclusion: Steroids adulteration in Ya-chud being used by consumers was still the problems in study area.
Protective and control measures are still necessary for dealing with the problems.
Keywords: steroid, ya-chud, herbal medicines, prednisolone, dexamethasone, consumer protection

บทนา
บุคคลเมือ่ รูส้ กึ ไม่สบาย หรือมีอาการผิดปกติ หรือ
รับ รู้ว่า ร่ า งกายเจ็บ ป่ ว ย บุ ค คลนัน้ จะแสวงหาการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ป่ ว ยเป็ นอะไร และหาแนว
ทางแก้ไขปญั หาสุขภาพซึ่งเป็ นพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ขัน้ พืน้ ฐานที่ทุกคนพึงปฏิบตั เิ มื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย บุคคล
มีแนวทางหลายวิธเี พื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซ่งึ สุขภาพ ให้
ตนเองหายจากโรค ความเจ็บป่วย หรือความไม่สบายนัน้
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เช่น การพักผ่อน การเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล
รวมถึงการหาซื้อยามาใช้เอง ถึงแม้ว่าการหาซื้อยามาใช้
เองเป็ นการดูแลตนเองเพื่อให้หายจากความเจ็บป่วย แต่
บางครัง้ ประชาชนมีพฤติกรรมทางด้านลบในการใช้ยา เช่น
การใช้ ย าชุ ด ซึ่ง เป็ น ยาที่ห้ า มจ าหน่ า ยโดยผู้ ซ่ึง ไม่ ใ ช่ ผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เวชกรรม ทันตกรรม หรือ การ
สัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (1) ยาชุด
อาจทาให้ผใู้ ช้ได้รบั ยาเกินความจาเป็ น ซ้าซ้อน เกินขนาด
และอาจได้ยาเสือ่ มคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน เพราะเป็ น

การได้รบั ยามาโดยไม่มกี ารถามอาการหรือตรวจวินิจฉัย
ก่อนจ่ายยา จนอาจก่อให้เกิดอันตราย การศึกษาทีผ่ ่านมา
พบว่าประชาชนยังมีการใช้ยาชุดอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า
จะมีการพัฒนาการทางการแพทย์ท่กี ้าวหน้า การอาศัยใน
เขตพื้นที่ห่างไกลจากสถานบริการ และไม่สะดวกในการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทาให้ประชาชนซื้อยาชุดเพื่อ
ดูแลรักษาตนเอง เนื่องจากยาชุดหาซื้อได้สะดวก ราคาไม่
แพง มีจาหน่ ายทัวไปทั
่
ง้ ในชนบทและชุมชนเมือง โดยหา
ซื้อได้จากร้านขายของชา รถเร่ ร้านขายยา (2) ประกอบ
กับประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรูใ้ นการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง ไม่
ทราบถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดจากยาชุด โดยเฉพาะยาทีม่ กี าร
ลั ก ลอบใส่ ส ารสเตี ย รอยด์ ซ่ึ ง เป็ นย าควบคุ ม พิ เ ศษ
นอกจากนี้ ก ารใช้ ย าสมุ น ไพร ซึ่ง ถู ก รับ รู้ว่ า เป็ น ยาที่ม ี
ผลข้า งเคีย งต่ า เนื่ อ งจากมาจากผลิต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ ก็
พบว่า มีก ารลัก ลอบใส่ส ารสเตีย รอยด์เ ช่น เดีย วกัน เพื่อ
ให้ผลที่ดขี น้ึ และออกฤทธิ ์อย่างเร็วทัง้ ในรูปแบบยาผง ยา
ลูกกลอน ยาเม็ดยาน้า และยาแคปซูล (3)
สเตี ย รอยด์ หรื อ corticosteroids จั ด เป็ นยา
ควบคุ ม พิเ ศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สเตีย
รอยด์ทน่ี ิยมใช้ปลอมปนในยาชุดและยาสมุนไพรมี 2 ชนิด
คือเพรดนิโซโลน (prednisolone) และเด็กซ่าเมทธาโซน
(dexamethasone) (4) ยาดังกล่าวในทางการแพทย์ใช้เป็ น
ยาต้านอักเสบและแก้แพ้ ใช้ร ักษาอาการแพ้ชนิดรุนแรง
หรือเรื้อรัง เช่น หอบหืด และโรคภูมแิ พ้ทางผิวหนัง หรือ
กลุ่มโรคออโตอิมมูน เช่น โรคไตรัว่ (nephrotic) และ
เอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus) (5) แต่ผล
ของการใช้ยาดังกล่าวมีอนั ตรายหรือผลข้างเคียงสูง ผูท้ ใ่ี ช้
ยาชนิ ด นี้ ต้ อ งอยู่ ใ นความดู แ ลของแพทย์ อ ย่ า งใกล้ ชิด
เพราะยามีฤทธิ ์กดภูมคิ ุ้มกันของร่างกายทาให้ติดเชื้อได้
ง่าย เป็ นเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนทีเ่ ป็ นอันตรายถึงแก่ชวี ติ
ได้ (6) ยายัง กดการท างานของต่ อ มหมวกไตมี ผ ลต่ อ
ฮอร์โมน ทาให้เกิด Cushing’s syndrome เกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระเพาะอาหารทะลุ และ
กระดูกพรุน เป็ นต้น (7)
ั หาทางคลิ นิ ก จากการใช้ ส เตี ย รอยด์ โ ดย
ปญ
ไม่มขี อ้ บ่งใช้ทางการแพทย์มคี วามชุก 93 ราย ต่อผูป้ ่วย
1000 ราย ที่เ ข้า รับ การรัก ษาในแผนกอายุ ร กรรมของ
โรงพยาบาลศูนย์ 10 แห่งทัวประเทศ
่
โดยพบ Cushing’s
syndrome (48/1000 คน) metabolic disorder (43/1000
คน) adrenal insufficiency (9/1000 คน) และ arenal crisis

(4/1000 คน) ผู้ป่วยกลุ่มนี้มอี ตั ราการตายจากการใช้
สเตียรอยด์ทไ่ี ม่เหมาะสมร้อยละ 6.4 (8) ถึงแม้วา่ ผลจาก
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทาให้มกี ารพัฒนาระบบรายงาน
และประเมินผลมาตรการการจัดการสเตียรอยด์ในภาพรวม
ของประเทศ การเผยแพร่ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มกี าร
ปลอมปนสเตียรอยด์ ตลอดจนการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพที่ม ีก ารปลอมปนสเตีย รอยด์
รวมถึง การรณรงค์แ ละเผยแพร่ ข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ
ปญั หานี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงอันตรายของสเตียรอยด์ต่อประชาชนและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง (9)
แต่ ย งั พบการแพร่ก ระจายของ
สเตียรอยด์ โดยมีการลักลอบจาหน่ ายในร้านขายยา และ
พบสเตียรอยด์มกั ปลอมปนอยู่ในยาชุดแก้ปวดเมื่อยและ
แก้ไข้หวัด หรือมีการนายาเม็ดสเตียรอยด์บดผสมกับยา
ลูกกลอน (10, 11)
จากการสารวจยาชุดของจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ตัวอย่างยาชุดทัง้ หมด 63 ชุด มีสเตียรอยด์ 37 ชุด (12)
ตัวอย่างยาชุดจากร้านขายยาและร้านขายของชาในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 28 ชุด รวม 106 เม็ด
มีการตรวจพบสเตียรอยด์จานวน 19 ชุด (ร้อยละ 67.86
ของยาชุดทัง้ หมด) (13) การสารวจสเตียรอยด์ในยาชุดใน
จังหวัดปทุมธานี พบสเตียรอยด์ในยาชุดแก้ไข้หวัดร้อยละ
42.85 ยาชุดแก้ปวดเมื่อยร้อยละ 46.43 และยาชุดแก้แพ้
คัน ร้อยละ 80.00 สเตียรอยด์ทพ่ี บส่วนใหญ่ ได้แก่ เด็กซ่า
เมทาโซน รองลงมา คือ เพรดนิโซโลน นอกจากนี้ตวั อย่าง
ยาจากสมุนไพรทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ในเขตพืน้ ทีส่ าธารณสุข
4 และ 5 ส่งตรวจระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 พบการ
ปลอมปนสารสเตียรอยด์รอ้ ยละ 25.08 (7) การใช้ชุด
ทดสอบเบือ้ งต้นในยาผง ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาน้ า และยา
แคปซูล ในชุม ชน
13
แห่ง ในเขตจตุ จ กั รของ
กรุ ง เทพมหานคร พบตัว อย่า งที่ค าดว่า จะมีส เตีย รอยด์
ปลอมปนใน 6 ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 23 ของตัวอย่าง
ทัง้ หมด (3)
การส ารวจข้อ มูล เบื้อ งต้น ในเขตพื้น ที่ใ นต าบล
บ้านโสก อาเภอหล่ม สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีการ
กระจายของยาชุดและยาสมุนไพร ซึ่งหาซื้อได้ในร้านขาย
ของชา ร้านขายยา ตัวแทนจาหน่ ายรถเร่ และหมอฝงั เข็ม
ผูว้ จิ ยั จึงสุม่ เก็บตัวอย่างยาชุดและยาสมุนไพรใน 3 หมูบ่ า้ น
จากทัง้ สิน้ 7 หมู่บา้ นของตาบลบ้านโสกเพื่อเฝ้าระวังและ
ติ ด ตามการใช้ ย าของชุ ม ชน ซึ่ ง อาจมีส ารสเตี ย รอยด์
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ปลอมปน วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ คือ เพื่อศึกษาชนิด
และการกระจายตัวของสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร
ที่ ป ระชาชนต าบลบ้ า นโสก อ าเภอหล่ ม สัก จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ซือ้ มาใช้ พร้อมทัง้ ศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ช้ยา
ดังกล่าว

วิ ธีการวิ จยั
ตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง โดยเก็บ ตัว อย่า งยาที่ศึก ษาในครัวเรือ นที่
ตัง้ อยู่ในตาบลบ้านโสก อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจ ัย ส ารวจตัว อย่า งยาใน 286 ครัว เรือ น จากทัง้ หมด
1,065 ครัว เรือ น ขนาดตัว อย่ า งครัว เรือ นค านวณจาก
ตารางสาเร็จรูปของทาโร ยามาเน (14) โดยกาหนดความ
คลาดเคลื่อ นในการประมาณค่ า ที่ร้ อ ยละ 5 การเลือ ก
ตัว อย่ า งใช้ วิธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขัน้ ตอน ( multi-stage
sampling) โดยเริม่ จากการเลือกหมู่บ้าน3 หมู่บ้านจาก
ทัง้ หมด 7 หมู่บ้านด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากนัน้ เลือก
ตัว อย่า งครัว เรือ นด้ว ยวิธีก ารสุ่ม อย่า งง่า ยจ านวน 286
ครัวเรือน ผลการสารวจพบตัวอย่างยาทัง้ หมดจานวน 105
ตัวอย่างจาก 85 ครัวเรือน
ยาทัง้ 105 ตัวอย่างมี 2 ประเภท คือ ยาชุด 82
ตัวอย่างและยาสมุนไพร 23 ตัวอย่าง ในการวิจยั นี้ ยา
สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุท่ใี ช้
เป็ นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตารับยาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นยา
เม็ด ยาผง ยาลูกกลอน ยาน้ า และยาแคปซูล ยาทัง้ 105
ตัวอย่างประกอบด้วยยาทีแ่ ตกต่างกัน 41 ชนิด สาหรับยา
ชุดและยาสมุนไพรที่มสี รรพคุณและลักษณะเหมือนกันทุก
ประการ ผูว้ จิ ยั จะสุ่มเลือกมาเพียง 1 ตัวอย่างเพื่อทดสอบ
การปลอมปนสารสเตีย รอยด์ ดัง นัน้ จึง ได้ต ัว อย่ า งยาที่
นาไปทดสอบรวมทัง้ สิน้ 41 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นยาชุด 20
ตัวอย่าง และยาสมุนไพร 21 ตัวอย่าง
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย เก็บ ตัว อย่ า งยาชุ ด ในช่ ว งระหว่ า งเดือ น
กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2558 การวิจยั ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัวไปของประชาชน
่
ผูใ้ ช้ยาทีพ่ บในการสารวจซึง่ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ต่อปี ความรูเ้ กี่ยวกับโทษจากการใช้ยา และแหล่งที่ได้มา
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ของยา จากนัน้ ผู้วจิ ยั ตรวจตัวอย่างยาชุดและยาสมุนไพร
ด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้นชนิดอิมมูโนโครมาโต
กราฟี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสามารถบ่งบอก
ได้ว่ามีหรือไม่มสี เตียรอยด์ปลอมปน แต่ไ ม่สามารถระบุ
ชนิ ด สเตีย รอยด์ ไ ด้ ชุ ด ทดสอบสามารถตรวจสอบการ
ปลอมปนของเด็กซ่าเมทาโซนที่ความเข้มข้นต่าสุดเท่ากับ
1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และสามารถตรวจพบเพรดนิโซ
โลนทีค่ วามเข้มข้นต่าสุดเท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
(15)
จากนัน้ นาตัวอย่างยาทีใ่ ห้ผลบวกโดยชุดทดสอบ
เบื้องต้นมาวิเคราะห์หาชนิ ดของสเตียรอยด์ด้วยเทคนิ ค
HPLC โดยมีส ภาวะในการวิเ คราะห์ ด ัง นี้ คอลัม น์ ท่ีใ ช้
Hypersil BDS C 8, 5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6 × 250
มิลลิเมตร สารละลายตัวพา คือ acetonitrile: น้ าในสัดส่วน
40: 60 อัตราการไหล คือ 1 มิลลิลิตรต่อนาที เครื่อง
ตรวจวัดใช้ diode array detector ณ ความยาวคลื่นที่ 240
นาโนเมตร ปริม าตรที่ฉี ดคือ 20 ไมโครลิตร การเตรีย ม
ตัว อย่า งเพื่อ วิเ คราะห์ใ ช้วิธีก ารของนัน ทนา กลิ่น สุน ทร
และคณะ (7)

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ ข้อมูล
ทัวไปของผู
่
ใ้ ช้ยาตัวอย่างทีส่ ารวจได้ และผลการทดสอบหา
สารสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร
ลักษณะของผูใ้ ช้ยาตัวอย่าง
ผูใ้ ช้ยาชุดและยาสมุนไพรทัง้ หมด 100 คน เป็ น
เพศหญิงร้อยละ 56.00 ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุอยู่ระหว่าง 30
–59 ปี (ร้อยละ 61.00) อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปพบร้อยละ 39.00
อาชี พ ผู้ ใ ช้ ย า คื อ อาชี พ เกษตรกร (ร้ อ ยละ 55.00)
รองลงมาคือ ไม่ ป ระกอบอาชีพ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้สูง อายุ
(ร้ อ ยละ 18.00) รับ จ้ า งทัว่ ไป (ร้อ ยละ 15.00) ค้ า ขาย
(ร้อยละ 4.00) อาชีพรับเหมาก่อสร้าง พนักงานเอกชนและ
ราชการบ านาญพบอย่า งละเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 2.00
แม่บา้ นและประกอบกิจการส่วนตัวมีจานวนเท่ากัน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 1.00 ผู้ ใ ช้ ย าเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ม ี ร ายได้ ต่ อ ปี
อยู่ ร ะหว่ า ง 50,000 – 150,000 บาท (ร้ อ ยละ 41.00)
รองลงมา คือ 150,001 – 250,000 บาท (ร้อยละ 29.00)
ไม่มรี ายได้ (ร้อยละ 18.00) และมีรายได้รายได้ 250,001 –
400,000 บาท ร้อยละ 12.00

ผูใ้ ช้ยาในการวิจยั นี้รอ้ ยละ 96.00 ไม่ทราบโทษ
และอั น ตรายจากการใช้ ย าที่ ม ี ส เตี ย รอยด์ ป ลอมป น
ตัวอย่าง ร้อยละ 60.00 ซื้อยามาจากร้านขายของชา
รองลงมา คือ ซื้อ จากร้า นขายยาและตัว แทนจ าหน่ า ย
(ร้อยละ 30.00 และ 8.00 ตามลาดับ) ประชาชนหาซือ้ ยา
จากรถเร่และหมอฝงั เข็มมีจานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 1.00

ตารางที่ 1. ผลการทดสอบสเตียรอยด์ในยาชุด (N=20)

ลักษณะของยาที่สารวจพบ
ผลการสารวจตัว อย่า งยาชุ ด จาก 85 ครัว เรือ น
พบยาชุดและยาจากสมุนไพรรวม 105 ตัวอย่าง แบ่งตาม
ประเภทของยาได้ 2 ประเภท คือ 1) ยาชุด 82 ตัวอย่าง
(ร้ อ ยละ 78.09) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยยาชุ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน
ทัง้ หมด 20 ชนิด และ 2) ยาสมุนไพรจานวน 23 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 21.90) ซึ่งประกอบด้วยยาที่แตกต่างกันทัง้ หมด
21 ชนิด
ตัวอย่างยาชุดทัง้ 20 ชนิ ดสามารถจาแนกตาม
สรรพคุณได้ 6 ประเภท สรรพคุณทีพ่ บมากเป็ นอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ยาชุดแก้ปวดเมือ่ ย จานวน 9 ตัวอย่าง รองลงมา คือ
ยาชุดแก้ไข้หวัด จานวน 5 ตัวอย่าง ยาแก้อกั เสบและยา
บารุงร่างกาย สรรพคุณละ 2 ตัวอย่าง และอันดับสุดท้าย
คื อ ยาชุ ด แก้ ป วดฟ นั และยาแก้ ป วดเกร็ ง หน้ า ท้ อ ง
สรรพคุณละ 1 ตัวอย่าง
ตัว อย่า งยาสมุ น ไพร 21 ขนิ ด สามารถจ าแนก
ตามสรรพคุณของยาได้ 9 ประเภท พบมากเป็ นอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ยาสมุนไพรแก้รดิ สีดวงจมูกและยาสมุนไพรบารุง
ร่างกายมีจานวนเท่ากันคือ 6 ตัวอย่าง อันดับที่สองคือยา
สมุ น ไพรแก้ป วดเมื่อ ย จ านวน 5 ตัว อย่า ง สมุน ไพรแก้
ริดสีดวงทวาร ยาสมุนไพรแก้ประจาเดือนมาไม่ปกติ ยา
สมุนไพรแก้ไข้กระหายน้ า ยาระบายสมุนไพร ยาสมุนไพร
แก้ปวดข้อเข่า และยาสมุนไพรขับสารพิษ พบสรรพคุณละ
1
ตัวอย่าง (ยาจากสมุนไพรบางรายการมีสรรพคุณ
มากกว่า 1 สรรพคุณ)

แก้ปวดเกร็งหน้าท้อง
แก้ปวดฟนั

การทดสอบหาสเตียรอยด์ในยาชุด
ผลการทดสอบตัว อย่ า งยาชุ ด ด้ ว ยชุ ด ทดสอบ
สเตี ย รอยด์ ข องกรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พบว่ า มี
ตัวอย่างยาชุดมีสเตียรอยด์ปลอมปน จานวน 5 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 แสดงดังตารางที่ 1 ยาชุดที่ตรวจ
พบว่ามีสเตียรอยด์โดยชุดทดสอบเบื้องต้นมีลกั ษณะดังที่
ปรากฏในตารางที่ 2

สรรพคุณ
แก้ปวดเมือ่ ย
แก้ไข้หวัด
แก้อกั เสบ
บารุงร่างกาย

จานวน
ตัวอย่างยา

จานวนทีพ่ บ
สเตียรอยด์

9
5
2
2
1
1

5
0
0
0
0
0

การวิ เคราะห์หาชนิ ดของสเตียรอยด์ด้วย HPLC
ผูว้ จิ ยั นาตัวอย่างยาทัง้ 5 ตัวอย่างประกอบด้วย
ยา 6 เม็ด (เนื่ อ งจากมีย าชุ ด หนึ่ ง ตรวจพบสเตีย รอยด์
จานวน 2 เม็ด) ทีไ่ ด้ผลทดสอบเบือ้ งต้นเป็ นบวกด้วยชุด
ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาวิเคราะห์หา
ชนิดสเตียรอยด์ดว้ ยเทคนิค HPLC และเพื่อยืนยันผลที่ได้
จากชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้ น ผลที่ไ ด้พ บว่ า ยาทัง้ หมดพบ
สเตีย รอยด์ จ ริง โดยพบเด็ก ซ่ า เมทาโซนอย่ า งเดีย ว 2
ตัว อย่า ง พบเด็ก ซ่ า เมทาโซนผสมเพรดนิ โ ซโลนในเม็ด
เดียวกัน 2 ตัวอย่าง อีกหนึ่งตัวอย่าง (มี 2 เม็ด) พบเด็กซ่า
เมทาโซนอย่างเดียวใน 1 เม็ด และพบเด็กซ่าเมทาโซน
ผสมเพรดนิโซโลนในอีก 1 เม็ด (ตารางที่ 2)
การทดสอบสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร
การทดสอบการปลอมปนของสเตีย รอยด์ในยา
สมุ น ไพรด้ว ยชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้น พบผลเป็ น ลบทัง้ หมด
ดังแสดงในตารางที่ 3

การอภิ ปรายผล
ประชาชนทีน่ ายาชุดและยาสมุนไพรมาตรวจส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-59 ปี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและมีรายได้ช่วง 50,000 – 150,000 บาทต่อปี
ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ พูลศักดิ ์ วชิรตรีรตั น์ และ
ั ญาสิ ท ธิ ์ ที่ พ บว่ า ผู้ ท่ี ใ ช้ ย าชุ ด ในพื้ น ที่ เ ขต
อุ ทิ ศ ป ญ
รับ ผิด ชอบโรงพยาบาลส่ง เสริม สุ ข ภาพต าบลโคกเครือ
อาเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่
ในช่วง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมี
อาชีพทาไร่ทานา (2) ประชาชนในการวิจยั นี้สว่ นใหญ่ไม่
ทราบโทษของการใช้ยาทีม่ สี เตียรอยด์ปลอมปน ประชาชน

220

ตารางที่ 2. ลักษณะของยาในยาชุดทีต่ รวจพบสเตียรอยด์
รูปยาชุด

ลักษณะของยาชุดทีพ่ บการปลอมปนสารส
เตียรอยด์

ชนิดสเตียรอยด์ทพ่ี บการการวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี

HPLC
เด็กซ่าเมทาโซน

เด็กซ่าเมทาโซน

เด็กซ่าเมทาโซน
และเพรดนิโซโลน

เด็กซ่าเมทาโซน
และเพรดนิโซโลน

เด็กซ่าเมทาโซน
เด็กซ่าเมทาโซน
และเพรดนิโซโลน

ตารางที่ 3. ผลการทดสอบการปลอมปนของสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร
สรรพคุณ
แก้รดิ สีดวงจมูก

บารุงร่างกาย

แก้ปวดเมือ่ ย
แก้รดิ สีดวงทวาร
แก้ประจาเดือนมาไม่ปกติแก้
ไข้กระหายน้า
ยาระบาย
แก้ปวดข้อเข่า
ขับสารพิษ
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ลักษณะยา

จานวนตัวอย่างยา

จานวนทีพ่ บสเตียรอยด์

ยาเม็ด
ยาผง
ยาลูกกลอน
ยาเม็ด
ยาลูกกลอน
ยาน้า
แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล
แคปซูล
ยาลูกกลอน
แคปซูล

2
3
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หาซื้อยาเหล่านี้จากร้านขายของชาเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่
สถานที่ขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ข้อ
ค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงทิพย์ อรัญดร และ
คณะ ซึ่งพบการจาหน่ ายยาชุดมากทีส่ ุดในร้านค้าแผงลอย
ในตลาดสด (16) นอกจากนี้งานวิจยั ของ กุสาวดี เมลือง
นนท์ และคณะ ที่ส ารวจสถานที่จ าหน่ า ยยาชุ ด ใน 18
ตาบล ใน 7 อาเภอ ของจังหวัดปทุม ธานี พบว่า ในร้าน
ขายยา 24 ร้า น พบยาชุ ด ใน 12 ร้า น และ ในร้า นขาย
สินค้าทัวไป
่ 25 ร้าน พบยาชุดใน 11 ร้าน (17) จากข้อมูล
ทัง้ หมดที่ก ล่ า วมานี้ ท าให้ ท ราบว่ า ประชาชนยัง ขาด
ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง เนื่องจากประชาชนซื้อ
ยาชุดมารับประทานเอง และเป็ นสถานทีท่ ไ่ี ม่ใช่รา้ นขายยา
ทีม่ เี ภสัชกรเป็ นผูจ้ ่ายยา คือร้านขายของชา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเบญจมาศ บุดดาวงศ์ และคณะ ทีพ่ บว่า แหล่ง
ต้นทางการกระจายยาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชนมากทีส่ ดุ คือ
ร้านขายของส่ง (รวมร้านชาขนาดใหญ่) (18) นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเบญจมาศ บุดดาวงศ์ และ
วรสุดา ยูงทอง ที่สารวจร้านขายของชาจานวน 276 ร้าน
จาก 80 หมู่ บ้า น ในอ าเภอโนนคู ณ จัง หวัด ศรีษ ะเกษ
พบว่า ร้านขายของชาร้อยละ 77.3 มีการจาหน่ ายยาเกิน
ขอบเขตของพระราชบัญ ญัติย า พ.ศ. 2510 เช่ น มีก าร
จาหน่ ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาแผนโบราณ (19)
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ประชาชนซื้อ ยามาใช้ เ พราะมีค วาม
จาเป็ นเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้น แต่อาจด้วยเหตุผลที่ว่า
ประชาชนขาดความรู้และมีรายได้ต่ า จึงเป็ นปจั จัยหนึ่งที่
ทาให้ประชาชนใช้ยาดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนเองมี
ความต้องการใช้ยาชุดเนื่องจากพึงพอใจในประสิทธิภาพ
และการออกฤทธิ ์ทีร่ วดเร็ว (20)
การน าตั ว อย่ า ง ยาชุ ด และยาสมุ น ไพรม า
ทดสอบด ้ว ย ชุด ท ด ส อ บ ส เ ต ีย ร อ ย ด์เ บื ้อ ง ต ้น ข อ ง
กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ในยาชุด 20 ตัวอย่าง
ทีท่ ดสอบ มีสเตียรอยด์เฉพาะในยาแก้ปวดเมื่อย จานวน 5
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 12.20 ของตัวอย่างยาชุดและยา
สมุนไพร 41 ตัวอย่างทีท่ ดสอบ และคิดเป็ นร้อยละ 25.00
ของตัว อย่ า งยาชุ ด ที่ท ดสอบ ผลการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ ธนพัฒ น์ ชัย ะโสตถิ และคณะ ที่ พ บว่ า
ตัวอย่างยาชุด 100 ตัวอย่าง มีการปลอมปนสเตียรอยด์ 23
ตัวอย่าง (3) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงทิพย์
อรัญดร และคณะ ที่พบว่า ยาที่ได้จากแหล่งจาหน่ าย 54
ร้าน จานวน 200 ตัวอย่าง เป็ นยาชุดที่มกี ารปลอมปน
สารสเตียรอยด์จานวน 4 ตัวอย่าง ซึ่งทัง้ หมดมีสรรพคุณ

แก้ ป วดเมื่อ ยและแก้ อ ัก เสบ (16) ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจ ัย ของเบญจมาศ บุ ด ดาวงศ์ และคณะ ซึ่ง พบว่ า
ลักษณะยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือเสี่ยง
ต่อการใช้ผดิ ของประชาชนที่ม ีจาหน่ ายในร้านขายของชา
เป็ นยาทีต่ รวจพบการผสมสารสเตียรอยด์มากที่สุดจานวน
27 รายการ จาก 299 รายการ (18) ดังนัน้ จากหลักฐานทีม่ ี
รายงานรวมกับ ผลที่ไ ด้จ ากงานวิจ ัย นี้ ส รุ ป ได้ว่ า ยาที่ม ี
สรรพคุ ณ แก้ ป วดเมื่ อ ยเป็ นยาที่ ม ี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
ปลอมปนของสเตียรอยด์มาก เนื่องจากสเตียรอยด์เป็ นตัว
ยาที่มฤี ทธิ ์ลดอาการอักเสบจึงสามารถบรรเทาอาการปวด
ได้
การตรวจสอบตัวอย่างยาสมุนไพร 21 ตัวอย่างไม่
พบการปลอมปนของสเตียรอยด์ บ่งชีไ้ ด้ว่า ยาสมุนไพรใน
พื้น ที่ท่ีท าการศึก ษาอาจมีค วามเสี่ย งน้ อ ยในเรื่อ งนี้ แต่
อย่างไรก็ตามในพื้นที่อ่นื ของประเทศ มีรายงานการตรวจ
พบสารสเตีย รอยด์ ใ นยาสมุ น ไพร ดัง เช่ น งานวิจ ัย ของ
นันทนา กลิน่ สุนทร และคณะ พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 25482552 มีก ารตรวจพบสารสเตีย รอยด์ใ นยาสมุ น ไพรจาก
พื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
ตรวจพบปริม าณสเตี ย รอยด์ สู ง ที่สุ ด แต่ เ มื่อ พิจ ารณา
ปริมาณในการบริโภค ผูบ้ ริโภคจะได้รบั สเตียรอยด์ในยาผง
และยาลูกกลอนสูงกว่ายาประเภทอื่น (7) ในปี พ.ศ. 2551
นันทนา กลิน่ สุนทร และคณะ ได้ตรวจสอบคุณภาพของยา
สมุนไพรในเขตพื้น ที่ เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 พบว่า
จากจานวนตัวอย่าง 205 ตัวอย่าง ตรวจพบตัวอย่างที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 37 ตัวอย่าง โดยพบการ
ปลอมปนยาแผนป จั จุ บ ัน ซึ่ง มีต ัว ยาในกลุ่ ม สเตีย รอยด์
จานวน 27 ตัวอย่าง โดยยาที่เป็ นปญั หาคือยาที่ไม่มเี ลข
ทะเบียนยาและไม่ทราบแหล่งผลิต (21) ถึงแม้ในงานวิจยั นี้
ไม่ พ บการปลอมปนของสารสเตีย รอยด์ ใ นตัว อย่ า งยา
สมุ น ไพร แต่ อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า ในพื้ น ที่ ท่ี ศึ ก ษามีก าร
กระจายของสารสเตีย รอยด์ใ นยาสมุน ไพรในอัต ราที่ต่ า
จากงานวิ จ ัย ครัง้ นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า แม้ จ ะมี ก าร
ควบคุมและตรวจสอบเรื่องการปลอมปนของสเตียรอยด์
อย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่สามารถขจัดปญั หานี้ให้หมดไปได้
ดัง นั ้น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย นี้ จึ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการแพทย์รวมทัง้
เภสัชกรและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ในการให้ความรูแ้ ละให้
ค าแนะน าแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนได้ ต รงจุ ด มากยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อมูลหนึ่งทีส่ าคัญในการกาหนดนโยบาย
หรือกิจกรรมทีจ่ ะจัดให้กบั ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
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เกี่ยวกับอันตรายของยาชุดและหลีกเลี่ยงการใช้ยาชุด
ดังตัวอย่างแนวทางความสาเร็จในงานวิจยั ของเบญจมาศ
บุดดาวงศ์และวรสุดา ยูงทอง ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพของชุมชน
ในการจัดการกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม
(19) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชนผูบ้ ริโภค
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการปลอมปนของสารสเตียรอยด์ในยา
ชุดและยาสมุนไพรทีใ่ ช้ในครัวเรือน ตาบลบ้านโสก อาเภอ
หล่ ม สัก จั ง หวัด เพชรบู ร ณ์ พบว่ า มี ย าชุ ด จ านวน 5
ตัวอย่างที่ตรวจพบสารสเตียรอยด์จากยาขุดทัง้ หมด 20
ชนิ ด ที่พ บในการวิจ ัย โดยตัว อย่ า งทัง้ หมดเป็ น ยาที่ม ี
สรรพคุณแก้ปวดเมื่อยที่ปนปลอมเด็กซ่าเมทาโซนอย่าง
เดียว 2 ตัวอย่าง ปนปลอมเด็กซ่าเมทาโซนผสมเพรดนิโซ
โลน 2 ตัวอย่าง อีกหนึ่งตัวอย่างพบยาทีม่ เี ด็กซ่าเมทาโซน
อย่างเดียว 1 เม็ด และยาที่มเี ด็กซ่าเมทาโซนผสมเพรดนิ
โซโลนในเม็ด เดีย วกัน อีก 1 เม็ด ขณะที่ย าสมุ น ไพรที่
ทดสอบไม่พบการปลอมปนของสารสเตียรอยด์
ข้อจากัดของงานวิจยั นี้ คือ ตัวอย่างยาอาจยังไม่
เป็ นตัวแทนที่ดขี องประชากรในตาบลบ้านโสกเนื่องจากมี
การสุม่ สารวจ 3 หมูบ่ า้ นจาก 7 หมูบ่ า้ น เพื่อความสะดวก
และข้อจากัดในเรื่องของเวลาและงบประมาณ อีกประการ
หนึ่ ง คือ ไม่ ไ ด้ท ดสอบตัว อย่ า งยาที่เ ก็บ มาได้ ท ัง้ 105
ตัวอย่า ง ใช้เพียงตัว แทนที่ม าจากการสุ่ม เท่า นัน้ ซึ่ง เป็ น
ข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณ การศึกษาครัง้ นี้ทดสอบ
หาสารสเตียรอยด์เพียง 2 ชนิดเท่านัน้ คือ ชนิดเด็กซ่าเม
ทาโซนและเพรดนิ โ ซโลน ดัง นั ้น ควรตรวจสอบการ
ปลอมปนของสารสเตียรอยด์ชนิดอื่น เช่น เบต้าเมทาโซน
และไฮโดรคอร์ ติ โ ซน ตลอดจนการปลอมปนยาแผน
ปจั จุบนั ในกลุ่มอื่น ๆ เช่น NSAID งานวิจยั นี้มไิ ด้หา
ปริ ม าณสารสเตี ย รอยด์ ใ นยาตั ว อย่ า งอี ก ทัง้ ยัง ไม่ ไ ด้
สอบถามวิธกี ารกินยาของผูใ้ ช้ยา จึงไม่สามารถประมาณได้
ว่า ผูท้ ใ่ี ช้ยาเหล่านี้จะได้รบั สาร สเตียรอยด์วนั ละเท่าไรและ
เป็ นกี่เท่าของปริมาณสารสเตียรอยด์ในร่างกายตามปกติ
ข้อ มู ล เหล่ า นี้ ม ีป ระโยชน์ เ พราะสามารถใช้ป ระเมิน ผล
กระทบหรือ ความรุ น แรงที่ม ีต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ใ ช้ ย าได้
นอกจากนี้ การศึก ษายัง ไม่ ไ ด้ ค านวณว่ า ยาชุ ด ทัง้ 5
รายการที่พ บสารสเตีย รอยด์ คิด เป็ น ร้อ ยละเท่ า ไรของ
ตัวอย่างยาทัง้ หมด 105 รายการ หรือ ยาที่พบสารสเตีย
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รอยด์ถกู ใช้อย่างแพร่หลายหรือเป็ นทีน่ ิยมเพียงไรในชุมชน
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