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บทนา
สเตียรอยด์เป็ นฮอร์โมนทีส่ ร้างจากต่อมหมวกไต
สเตีย รอยด์มีค วามสาคัญ ในการควบคุ ม การทางานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกาย สเตียรอยด์ท่ใี ช้ในทางการแพทย์
เป็ นยาในกลุ่มคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ซึง่ มีคุณสมบัตติ ้านการ
อักเสบและกดภูมติ า้ นทานของร่างกายและมีขอ้ บ่งชีใ้ นการ
รัก ษาโรคต่ า งๆ มากมายโดยเฉพาะโรคที่เ กี่ย วกับ การ
อักเสบหรือโรคทีม่ กี ารทางานทีผ่ ดิ ปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน
(1) สเตียรอยด์ถูกนาไปใช้ในทางทีไ่ ม่เหมาะสมโดยปนลง
ในยาแผนโบราณและยา จากสมุ น ไพรเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลการรักษาแบบครอบจักรวาล สเตียรอยด์ทพ่ี บปนปลอม
ในยาแผนโบราณและยาจากสมุ น ไพรมี 2 ชนิ ด ได้แ ก่
dexamethasone และ prednisolone (2) ยาทัง้ สองชนิ ด
จั ด เป็ นยาควบคุ ม พิ เ ศษตามกฎหมาย ในช่ ว งแรกที่
รับประทานยาที่ปลอมปนสเตียรอยด์ ผู้ป่วยจะรู้สกึ ว่ายา
สามารถรักษาอาการต่ างๆ ได้ดี แต่ เมื่อรับประทานเป็ น
เวลานาน จะเกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้แก่การสะสมไขมัน
โดยเฉพาะบริเวณลาตัวลาคอด้านหลังและเหนือกระดูกไห
ปลาร้า ผิวหนังบางลงมีรอยแตกสีม่วงแดงตามผิวหนังทีต่ น้
ขาและหน้าท้อง หน้ากลม ทาให้เกิดโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อน
แรง แผลในกระเพาะอาหาร ตับ อ่ อ นอัก เสบ ต้อ กระจก
ภูมิคุ้มกันลดลงทาให้ติดเชื้อได้ง่าย การทางานของต่ อม
หมวกไตถูกกด ในบางรายที่มอี าการรุนแรงอาจเกิดภาวะ
พร่องฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเฉียบพลันทาให้เกิดภาวะ
ช็อกได้ง่ายเมื่อร่างกายมีภาวะเครียดจากสาเหตุอ่นื เพียง
เล็กน้อย (1)
อัตราการเกิด ปั ญหาทางคลินิกจากการใช้สเตีย
รอยด์ท่ีไ ม่ เหมาะสม คือ 93 คนต่ อ ประชาชน 1,000 คน
และมีอตั ราการตายร้อยละ 6.4 ตลอดจนก่อ ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์โดยไม่มขี อ้ บ่ง
ใช้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 15,253 บาทต่ อรายคิด
เป็ นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,900 ล้านบาทต่อปี (3,4) ซึง่ เป็ น
ภาระค่าใช้จ่ายทัง้ ต่อผูป้ ่ วยและภาครัฐ
การปนปลอมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยา
จากสมุนไพรเป็ นปั ญหาที่มีการสัง่ สมมายาวนาน ตัง้ แต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ
ยาจากสมุนไพร 963 ตัวอย่างตัง้ แต่ปี 2547–2551 พบการ
ปนปลอมยาแผนปั จจุบนั 253 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.3) ตัว

ยาที่มกี ารปนปลอมมากทีส่ ุดคือ ยากลุ่มสเตียรอยด์ (ร้อย
ละ 18.6) โดยพบ dexamethasone ร่วมกับ prednisolone
ในตัวอย่างเดียวกันถึง 105 ตัวอย่าง พบ dexamethasone
ชนิดเดียว 56 ตัวอย่าง และพบ prednisolone 18 ตัวอย่าง
การปนปลอมมักพบในยาแผนโบราณรูปแบบต่ างๆ เช่น
ยาลู ก กลอน ยาเม็ด ยาน้ า แคปซู ล ยาผง เป็ น ต้ น (2)
นอกจากนี้การวิเคราะห์ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
228 ตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดในจังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา
และสมุทรปราการโดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรใี น
ปี งบประมาณ 2552–2553 พบการผสมสเตียรอยด์ร่วมกับ
ยาแผนปั จจุบนั อื่น 32 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14) (5) แม้ว่าจะมี
การรณรงค์ ตรวจสอบ และเฝ้ า ระวัง การใช้ส เตีย รอยด์
ในทางที่ผดิ เพียงใดก็ตาม ประชาชนจานวนมากยังได้รบั
อัน ตรายจากสเตีย รอยด์ใ นยาแผนโบราณ จนมีก ารน า
ประเด็น ปั ญ หานี้ เ ข้า สู่ว าระการประชุ ม สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ในปี 2557
หากประชาชนต้องการตรวจสอบสเตียรอยด์ในยา
แผนโบราณทีต่ อ้ งสงสัยโดยมิได้นาตัวอย่างมาร้องเรียนแก่
เจ้า หน้ า ที่สาธารณสุข ในพื้น ที่ ต้อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการตัวอย่างละ 1,500 บาท
และใช้เวลาตรวจ 15 วัน (6) การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารด้ ว ยตนเองจะยุ่ ง ยากและไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ใ นทัน ที ชุ ด
ทดสอบสเตี ย รอยด์ เ ป็ นนวั ต กรรมที่ น ามาใช้ ส าหรับ
แก้ปั ญ หานี้ โดยสามารถให้ผ ลการตรวจเบื้อ งต้น อย่ า ง
รวดเร็วภายใน 20-25 นาที การประเมินชุดทดสอบใน 30
ตัวอย่างพบว่าปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้สาหรับ
dexamethasone แ ล ะ prednisolone คื อ 1 แ ล ะ 50
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รตามลาดับความถูกต้อง (accuracy)
ข อ ง ชุ ด ท ด ส อ บ มี ค่ า เ ที ย บ เ ท่ า กั บ วิ ธี thin–layer
chromatography (TLC) ไม่ พ บผลบวกลวงหรื อ ลบลวง
(n=200) การให้ผลบวกกับชุดทดสอบข้ามกันกับตัวยาอื่น
(cross-reaction) พบเฉพาะใน betamethasone ร้ อ ยละ
100 แต่ มี cross-reaction ต่ อยาอื่นๆ น้ อยกว่า ร้อยละ1.0
เ นื่ อ ง จ า ก betamethasone แ ล ะ dexamethasone มี
โครงสร้างทีเ่ ป็ น stereoisomer กัน ทาให้ยาสามารถจับกับ
antibody ที่ อ ยู่ บ น membrane ข อ ง ชุ ด ท ด ส อ บ ไ ด้
เช่นเดียวกัน ชุดทดสอบมีความคงตัวที่อุณหภูมหิ ้อง (7)
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การตรวจโดยใช้ชุดทดสอบจึงเป็ นการตรวจเชิงคุณภาพทีม่ ี
ความไว จาเพาะ ใช้ง่าย น่ าเชื่อถือ เหมาะที่จะใช้ในการ
ตรวจเบื้อ งต้น ช่ ว ยลดระยะเวลาการตรวจและสามารถ
นาไปใช้งานในชุมชนได้
ในส่ ว นของพื้น ที่ต าบลบ้ า นสวน อ าเภอเมือ ง
ชลบุ รี จัง หวัด ชลบุ รี ยัง ไม่ มีข้อ มูลปั ญ หาการใช้ย าแผน
โบราณทีม่ สี เตียรอยด์ในพืน้ ที่ ทาให้ไม่อาจทราบได้ว่าแท้ท่ี
จริงแล้วพืน้ ที่ดงั กล่าวมีปัญหานี้หรือไม่ การดาเนินงานถูก
ปรับ จากเดิ ม ที่ มี ก ารตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะเมื่ อ
ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเป็ นการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อ
ส ารวจและเฝ้ าระวัง ยาแผนโบราณที่ มีส เตี ย รอยด์ ใ ห้
ครอบคลุมทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลวิธกี ารให้
ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้อง การดาเนินงาน
ดังกล่าวน่าจะทาให้เกิดผลสัมฤทธิที์ ค่ าดหวัง คือ การทราบ
ขนาดของปั ญหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณในพืน้ ที่ และ
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในประเด็นนี้ เพื่อให้อนั ตราย
ของสเตียรอยด์ท่เี กิดกับสุขภาพประชาชนมีน้อยลงอย่าง
ยังยื
่ น การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นการใช้งบประมาณซึ่งมี
อยู่อย่างจากัดให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด การวิจยั นี้จงึ ทา
เพื่อหาวิธกี ารดาเนินงานทีส่ ามารถใช้ได้ในบริบทของตาบล
บ้านสวน รวมทัง้ ประเมินผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นในด้านต้น ทุ น
จากการดาเนินงานและจานวนตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การตรวจส
เตียรอยด์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงาน
เชิงนโยบายในพืน้ ทีต่ ่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้ทาในเขตตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุ รีจ ัง หวัด ชลบุ รีทงั ้ 10 หมู่บ้า นในช่ว งเดือ นสิงหาคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 การศึกษาแบ่งเป็ น 2
ระยะคือ
ระยะที่ 1 การหารูปแบบในการดาเนินโครงการ
ตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
ผู้วจิ ยั เชิญเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคของตาบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้แก่
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) และ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสวน (รพ
สต. บ้านสวน) จานวน 24 คน เข้าร่วมประชุมก่อนดาเนิน
โครงการจานวน 2 ครัง้ การประชุมครัง้ ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับอสม.ในเรื่องอันตรายของส
เตียรอยด์ท่ผี สมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสาธิตวิธกี ารใช้
ชุ ด ทดสอบสเตีย รอยด์ใ นยาแผนโบราณ จากนั น้ ระดม
ความเห็นเพื่อหาแนวทางการให้ความรู้กบั ประชาชนใน
พื้น ที่ และแนวทางประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนเข้า ร่ ว ม
โครงการ การระดมสมองทาโดยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมเขียน
ความคิด เห็น ลงในกระดาษหรือ แสดงความคิด เห็น ทาง
วาจา เพื่อนามากาหนดรูปแบบของโครงการตรวจหาสเตีย
รอยด์ว่าควรใช้วธิ กี ารใดที่เหมาะสมทัง้ ในด้านของการให้
ความรูแ้ ละการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
การประชุ ม ครัง้ ที่ 2 เป็ นการสรุ ป รู ป แบบการ
ดาเนินงาน โดยนาข้อคิดเห็นต่างๆทีม่ ผี เู้ สนอแนะมากทีส่ ุด
ในการประชุมครัง้ ที่ 1 มาพิจารณาร่วมกันระหว่าง หัวหน้า
อสม. เจ้าหน้ าที่รพ.สต. และผู้วิจยั ว่าวิธี การใดที่มีความ
เหมาะสม จากนัน้ พิจารณาความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนามาใช้จริง
ขัน้ ต่ อ มาผู้ วิจ ัย สร้ า งสื่อ ส าหรับ ให้ค วามรู้แ ละ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับวิธที ค่ี ดั เลือกไว้ หลังจากนัน้
ประชุม ซักซ้อม ทาความเข้าใจ และกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานกับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ระยะที่ 2 การดาเนินการโครงการชุมชนปลอดภัย
จากยาแผนโบราณทีม่ สี เตียรอยด์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินโครงการโดยเผยแพร่ส่อื ความรูแ้ ละ
ประชาสัมพันธ์ท่เี ตรียมขึ้นตามแผนที่วางไว้ในระยะที่ 1
โดยก าหนดระยะเวลาการดาเนิ น การ 1 เดือ น การวิจ ัย
ประเมิน ผลลัพ ธ์ข องโครงการใน 2 ประเด็น คือ จ านวน
ตัวอย่างยาแผนโบราณที่ตรวจหาสเตียรอยด์ และต้นทุนที่
เกิดจากการดาเนินโครงการผลลัพธ์ทงั ้ สองถูกใช้ประเมิน
ต้นทุนจากการจัดโครงการเทียบกับประสิทธิผลทีไ่ ด้
การวิจ ัยนี้ เ ก็บ รายละเอีย ดของตัวอย่างยาแผน
โบราณที่ประชาชนนามาตรวจวิเคราะห์ และผลการตรวจ
ด้วยชุดทดสอบการศึกษาเปรียบเทียบจานวนตัวอย่างยา
แผนโบราณที่ไ ด้ ร ับ การตรวจในโครงการนี้ ก ับ จ านวน
ตัว อย่ า งที่ รพสต. บ้า นสวนได้ร ับ จากประชาชนในการ
ตรวจเฝ้ าระวังปกติก่อนดาเนินโครงการ 1 เดือน
การศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้น ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนทีด่ าเนินโครงการฯ ต้นทุนทีใ่ ช้ประเมิน
เป็ นต้นทุนรวมของเจ้าหน้าที่รฐั และประชาชนต้นทุนของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้การคานวณแบบต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้เห็น
ถึงงบประมาณทีต่ อ้ งใช้เมื่อต้องดาเนินโครงการเพิม่ ขึน้ จาก

ปกติท่ไี ม่เคยดาเนินการมาก่อน ซึ่งเป็ นวิธีการคานวณที่
นิยมใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาครัฐ ต้นทุนของ
เจ้ า หน้ า ที่ร ัฐ ประกอบด้ ว ย 1) ต้ น ทุ น ค่ า แรง ผู้ วิ จ ัย น า
เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน/เงิ น ประจ าต าแหน่ ง และเงิ น
สวัส ดิก ารอื่น ๆมาค านวณเป็ นต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้น จริ ง กับ
บุ ค ลากรภาครัฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น งานได้ แ ก่
เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ รพสต. และอสม. 2)
ต้นทุนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จากการดาเนิน
โครงการ ได้แ ก่ ค่ า วัส ดุ ส านั ก งาน ค่ า น้ า มัน รถ ค่ า สื่อ
ประชาสัม พัน ธ์ ค่ า ชุ ด ทดสอบ ค่ า เก็บ ตัว อย่ า ง และค่ า
พาหนะ 3) ต้นทุนค่าลงทุน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของอาคาร
สานักงานโดยคานวณจากสัดส่วนพื้นที่สาหรับใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณ
ต้ น ทุ น ของประชาชน ท าให้ ท ราบถึ ง ภาระ
ค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนเมื่อดาเนินโครงการตามแผนที่
วางไว้ ต้นทุนประกอบด้วยค่าเดินทางมาจุดบริการตรวจ
วิเคราะห์ ค่าตัวอย่างทีใ่ ช้ในการตรวจเบือ้ งต้นซึง่ ได้มาจาก
การซักถามประชาชนและค่าเสียโอกาสของประชาชนจาก
การทีต่ ้องเดินทางนาตัวอย่างมาตรวจ โดยคานวณจากค่า
เงินเดือนทีไ่ ด้และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางนาตัวอย่าง
มาตรวจ

ผลการวิ จยั
การหารูปแบบในการดาเนิ นโครงการฯ
ตารางที่ 1 แสดงผลการระดมความคิดเห็น ของ
อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต. ต่อวิธกี ารดาเนินโครงการ โดย
แสดงความถี่ของความคิดเห็นพร้อมทัง้ ข้อดีและข้อจากัด
ของแต่ละวิธี ข้อมูลนี้ถูกใช้สาหรับคัดเลือกวิธีการดาเนิน
โครงการ จากตารางที่ 1 ผู้วิจยั คัดเลือกวิธีการ 4 อันดับ
แรกสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ ผูว้ จิ ยั ยุบรวมวิธกี าร
ในอันดับที่ 2 และ 4 ทาให้ได้วธิ กี ารทัง้ หมด 3 รูปแบบ ส่วน
วิธีการในอันดับที่ 5–8 ไม่เลือกใช้ เนื่องจากมีผู้เห็นด้วย
น้ อ ย และมีภ าระที่ต้ อ งประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวและต้องใช้เวลา
มากขึน้ วิธกี ารทีใ่ ช้ในการดาเนินโครงการฯ 3 วิธมี ดี งั นี้
1) การประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้เสียงตาม
สายของเทศบาลทุ ก วัน วัน ละ 2 ครัง้ คือ ตอนเช้า เวลา
08.00น. และตอนเย็นเวลา18.00น. การประชาสัมพันธ์ใช้
เวลา 3 นาทีต่ อ ครัง้ ประเด็น ที่ป ระชาสัม พัน ธ์ คือ การ

ให้บ ริก ารตรวจสเตีย รอยด์ใ นยาแผนโบราณโดยไม่ คิด
ค่าใช้จ่าย โดยให้ประชาชนที่สนใจนาตัวอย่างยามาตรวจ
ได้ ท่ี รพสต. บ้ า นสวน หรือ ฝากผ่ า นทางอสม. ที่เ ป็ น
ตัวแทนซึง่ ดูแลรับผิดชอบในแต่ละพืน้ ที่
2) การใช้ป้ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ ทา
โดยจัดทาป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์ มอบให้ประธานอสม. ทัง้
10 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 1 ผืน เพื่อนาไปติดไว้ทจ่ี ุดคัดกรอง
ปกติในชุมชน หรือติดในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
และใช้ป้ายไฟวิง่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเขตตาบลบ้านสวน
วันละครึง่ ชัวโมง
่
3) การแจกแผ่ น พั บ ให้ ค วามรู้ พ ร้ อ มใบปลิ ว
โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมกับการให้ความรู้
อสม. เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชน โครงการฯ
กระจายแผ่นพับความรู้เรื่องสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
พร้อมใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ ที่จุดคัดกรองต่างๆ
ประจาหมู่บา้ น ได้แก่ รพ.สต. บ้านสวน และตัวแทนอสม.
ทัง้ 10 หมู่ บ้ า น หมู่ บ้ า นละ 100 ชุ ด ทัง้ นี้ ก่ อ นด าเนิ น
โครงการ ผู้วิจ ัย ได้บ รรยายความรู้ท ัว่ ไปเกี่ย วกับ สเตีย
รอยด์ แ ก่ อ สม. ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เช่ น
ความหมายของสเตียรอยด์ อัน ตรายจากการใช้ยาแผน
โบราณที่มีสเตียรอยด์ อาการข้างเคียงจากสเตียรอยด์ท่ี
เห็นได้ชดั และวิธกี ารตรวจหาสเตียรอยด์ด้วยชุดทดสอบ
ผูว้ จิ ยั ยังสาธิตการตรวจและจัดให้มกี ารฝึ กปฏิบตั กิ ารตรวจ
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความยากง่ า ยของการใช้ ชุ ด ทดสอบ
นอกจากนี้ ยังได้อธิบายลักษณะของยาแผนโบราณทีน่ ่าจะ
มีสเตียรอยด์ปลอมปนแก่ อสม. เพื่อให้ถ่ายทอดข้อมูลแก่
ประชาชนที่ส นใจและเป็ นประโยชน์ ต่ อ การเลือ กเก็ บ
ตัวอย่างมาตรวจหาสเตียรอยด์ โดยเน้นการเก็บตัวอย่างยา
ทีไ่ ม่มที ะเบียนยาหรือไม่มแี หล่งผลิต/แหล่งจาหน่ ายชัดเจน
ตัวอย่างที่ทานแล้วหายจากอาการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ผูว้ จิ ยั ยังได้อธิบายการกรอกแบบบันทึกเกีย่ วกับผูส้ ่งตรวจ
และตัวอย่าง กรณีท่ลี ูกบ้านนายามาฝากให้ตรวจหาสเตีย
รอยด์และการตอบคาถามแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับ
โทษของการใช้ยาแผนโบราณทีม่ สี เตียรอยด์และการใช้ชุด
ทดสอบ
จานวนยาแผนโบราณที่ตรวจ
จานวนตัวอย่างยาแผนโบราณทีป่ ระชาชนส่งให้
ตรวจหาสเตียรอยด์ระหว่างดาเนินโครงการฯ ตัง้ แต่วนั ที่
1–31 พฤษภาคม 2559 มีทงั ้ สิน้ 10 ตัวอย่าง เมื่อเปรียบ
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ตารางที่ 1.วิธกี ารให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทีไ่ ด้จากการระดมความคิดเห็น
อันดับ
กลวิธที ใ่ี ช้
ข้อดี
ข้อจากัด
จานวน
คะแนน
ความเห็น
1 เสียงตามสายของ กระจายข่าวได้ทวถึ
ั ่ ง ได้ยนิ ทัวบริ
่ เวณ
1. อาจรบกวนเพื่อนบ้าน
17
เทศบาล/หอ
2. บางบ้านอาจไม่ได้ยนิ ถ้าไม่ได้
กระจายข่าว
อยู่ใกล้ลาโพงกระจายเสียง
3. ไม่สามารถถามข้อสงสัยได้
2 การแจกใบปลิว
1.มี อสม. ซึง่ ทาหน้าทีน่ ้ีได้ (แจกแผ่นพับ ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
7
แผ่นพับ
แก่ประชาชน)
2. กระจายข่าวได้ทวถึ
ั ่ ง สามารถเข้าถึงได้
ทุกบ้าน
3. ทาให้ประชาชนได้ความรูม้ ากขึน้ ได้
3 ป้ า ยติด หน้ า บ้า น / เห็นได้ชดั
6
ศูนย์ชุมชน
3 จัดให้มีการตรวจที่ มีจุดเรียนรู้ในชุมชนอยู่แล้ว ที่สามารถใช้
6
จุ ด คั ด ก ร อ ง ใ น เป็ นสถานทีต่ รวจ
ชุมชน
4 ให้ความรู้ อสม.
1. ประธานอสม. สามารถช่วยรณรงค์ให้ 1. บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ
4
เพื่อไปสอน
ความรูต้ ามวิธนี ้ไี ด้
ไม่พอในการอธิบายให้ความรู้
ประชาชนในชุมชน 2. สามารถให้ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนและ 2. ผลของวิ ธี น้ี ใ นระยะสัน้ อาจ
ตอบข้อสงสัยได้ทนั ทีเมื่อมีคาถาม
ไม่ ไ ด้ ท าให้ ป ระชาชน เปลี่ ย น
3. อสม. ต้องลงชุมชนอยู่แล้วทุกเดือน
พฤติก รรม หากไม่ เ ข้า ใจในโทษ
ภัยทีจ่ ะเกิดขึน้
4 ติดบอร์ดประกาศ 4
5 การใช้รถวิง่
สามารถเข้าถึงพืน้ ทีต่ ่าง ๆ และทัวถึ
่ ง
3
โฆษณาเคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์
6 ประชาสัม พัน ธ์ ใ น สถานทีด่ งั กล่าวมีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง
2
โรงเรียน วัด
7 ป้ ายโฆษณาที่สวน 1
สุขภาพ
8 ออกหน่วยตาม
1
เทศบาลเคลื่อนที่
เทีย บกับ ระยะก่ อ นด าเนิ น โครงการ พบว่ า ไม่ มีก ารส่ ง
ตัวอย่างให้ตรวจ ผลการตรวจพบสเตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 33 ของตัวอย่างที่ได้รบั ตารางที่ 2 แสดง
รายละเอียดของตัวอย่างยาแผนโบราณทีไ่ ด้รบั ยาตัวอย่าง
มีทงั ้ ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด และยาชุด ตัวอย่างทีพ่ บสาร

7

สเตีย รอยด์ท งั ้ 3 ตัว อย่ า งแสดงสรรพคุ ณลดอาการปวด
เมื่อย ยา 9 จาก 10 ตัวอย่างไม่มเี ลขทะเบียนตารับยาแผน
โบราณ ตัวอย่างมีราคา 5-120 ต่อชุด
ตารางที่ 3 แสดงข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ส่ ง ยาแผน
โบราณมาตรวจหาสเตียรอยด์ ผูส้ ง่ ตรวจเป็ นผูใ้ ช้ยาเองทัง้

ตารางที่ 2. รายละเอียดเกีย่ วกับตัวอย่างยาแผนโบราณทีไ่ ด้รบั จากประชาชนและผลการตรวจด้วยชุดทดสอบหาสเตียรอยด์
เลข
เลขทะเบียนอื่นๆ ราคา/ชุด
ผลการ
ตัวที่
ลักษณะยา
สรรพคุณ
ทะเบียนยา
(ตามฉลาก)
(บาท)
ตรวจ
1 ผงสีน้าตาลบรรจุในแคปซูลใส บารุงผิว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
ไม่พบ
บารุงกระดูก
2 ผงสีน้าตาลบรรจุในแคปซูลใส
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
ไม่พบ
ข้อแก้ปวดเข่า
3 ผงสีน้าตาลบรรจุในแคปซูลใส บารุงไต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
ไม่พบ
4

ผงสีน้าตาลบรรจุในแคปซูลใส

ริดสีดวงทวาร

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

5

ไม่พบ

5

ผงสีน้าตาลบรรจุในแคปซูลใส รักษาภูมแิ พ้
ยาชุด ประกอบด้วยผงสีเหลือง
รักษามะเร็ง
และน้าใส
ถอนพิษ
ยาเม็ด
กษัย บารุงไต
กินข้าวไม่ได้
ยาผงสีเหลือง
ปวดเมื่อย
ยาชุ ด ประกอบด้ ว ยยาเม็ ด
ทรงกระบอกสีส้มและแคปซูล แก้ปวด
ใสบรรจุผงยาสีน้าตาล

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

5

ไม่พบ

G161/42

ไม่ระบุ

100

ไม่พบ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

120

ไม่พบ

ไม่ระบุ

G/2540

70

พบ
สเตียรอยด์

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

100

พบ
สเตียรอยด์

ไม่ระบุ

ใบอนุญาตทีบ่ .ภ.
2480/2538
อย.ผสม.10/2542

50

พบ
สเตียรอยด์

6
7
8
9

10

ยาเม็ดทรงกระบอก
สีสม้

แก้ปวด
ลดผื่น

หมด ประชาชนทีใ่ ช้ยาแผนโบราณทีม่ สี ารสเตียรอยด์มอี ายุ
60-67 ปี สาเหตุ ท่ีใ ช้ยาเหล่ า นี้ คือ รับ ประทานแล้วหาย
ปวด 1 คน และมีคนที่เคยใช้แล้วหายแนะนาให้ใช้ 2 คน
(ตารางที่ 3)
ต้นทุนของโครงการฯ
ต้ น ทุ น ของโครงการ ฯ นั บ เมื่ อ เริ่ มด าเนิ น
โครงการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึง่ มีระยะเวลา 1 เดือนเนื่องจาก
ใ นระ ย ะ ที่ 1 เป็ นกา รจั ด ห า รู ป แ บ บ ที่ ค า ดว่ า จ ะมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ของโครงการ แต่ ยงั
ไม่ได้ดาเนินงานโครงการจริงต้นทุนของการจัดทาโครงการ
ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ภาครัฐ และต้ น ทุ น ภาคประชาชน
ต้นทุนภาครัฐ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และต้นทุนค่าลงทุน

ต้นทุนภาครัฐ
ต้นทุนค่าแรงของเจ้าหน้ าที่ภาครัฐคานวณจาก
เงินค่าตอบแทนต่างๆทีเ่ จ้าหน้าทีภ่ าครัฐได้รบั และเวลาทีใ่ ช้
ในการทาโครงการนี้ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1)
เจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทท่ี าหน้าทีต่ รวจ
วิเคราะห์ยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบ 2) เจ้าหน้าทีจ่ าก
รพ.สต. ทีด่ าเนินการประสานงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของอสม. และ3) เจ้าหน้าทีอ่ สม. มีหน้าทีใ่ ห้
ความรู้แ ละประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ การค านวณต้น ทุ น
ค่าแรงแสดงอยู่ในตารางที่ 4 ต้นทุนค่าแรงของเจ้าหน้ าที่
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้ าที่รพ.สต. และ
อาสาสมัครสาธารณสุขคือ 1,672.80, 421.4 และ 432 บาท
ตามลาดับ
ต้นทุนค่าวัสดุในการดาเนินโครงการเช่น ค่าพิมพ์
ใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค่าป้ ายผ้า ค่าจ้าง ทา

8

พบสเตียรอยด์

ไม่พบสเตียรอยด์

ตารางที่ 3. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ ง่ ตรวจพร้อมเหตุผลของการใช้ยา
คน

อายุ

เพศ

ทีอ่ ยู่

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

1

45

ญ

ม.2

ค้าขาย

15,000-20,000 เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายาแผนปั จจุบนั

2

45

ญ

ม.2

ค้าขาย

15,000-20,000 เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายาแผนปั จจุบนั

3

45

ญ

ม.2

ค้าขาย

15,000-20,000 เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายาแผนปั จจุบนั

4

45

ญ

ม.2

ค้าขาย

15,000-20,000 เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายาแผนปั จจุบนั

5

45

ญ

ม.2

ค้าขาย

15,000-20,000 เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายาแผนปั จจุบนั

6

61

ญ

ม.2

รับจ้าง

5,000-10,000

ทางเลือกสุดท้าย

7

53

ญ

ม.1

รับจ้าง

5,000-10,000

อาการวูบวาบดีขน้ึ

8
9

60
67

ญ
ญ

ม.1
ม.9

ค้าขาย
แม่บา้ น

5,000-10,000
10,000-15,000

กินแล้วหาย
มีคนใช้แล้วหาย เลยแนะนามา

10

60

ช

ม.9

รับจ้าง

15,000-20,000

มีคนใช้แล้วหาย เลยแนะนามา

แผ่นพับให้ความรูเ้ รื่องสเตียรอยด์ ฯลฯ แสดงอยู่ในตารางที่
5 รวมต้นทุนค่าวัสดุเท่ากับ 15,865 บาท
ต้นทุนค่าลงทุน ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลบ้านสวน การคิดค่าเสื่อม
ราคาใช้วธิ กี ารแบบเส้นตรง มีค่า 2.59 บาทในช่วงเวลาที่
ศึกษา ส่วนจุดบริการที่เป็ นอาคารโรงเรียน อสม.ชัน้ เดียว
ของรพ.สต. บ้านสวนมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี จงึ ไม่
นามาคิดค่าเสือ่ มราคา
เมื่อรวมต้นทุนค่าแรงของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ค่าวัสดุ

เหตุผลทีเ่ ลือกใช้

และค่าลงทุน ที่เสียไปในระยะเวลา 1 เดือนของโครงการ
พบว่ามีตน้ ทุนรวม18,393.79 บาท
ต้นทุนภาคประชาชน
ต้ น ทุ น ภาคประชาชนในการด าเนิ น การตาม
โครงการฯ รวบรวมจากการสอบถามโดยตรงจากประชาชน
ต้นทุนนี้ประกอบด้วย ค่าตัวอย่างทัง้ หมดในโครงการ ค่า
เดินทางเพื่อนาตัวอย่างมาตรวจที่จุดบริก าร และค่าเสีย
โอกาสจากการเสียเวลาเดินทางนาตัวอย่างมาตรวจ ต้นทุน
ภาคประชาชนคานวณจากเงินเดือนทีไ่ ด้เทียบกับระยะ

ตารางที่ 4.การคานวณต้นทุนค่าแรงของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เจ้าหน้าที่
รพ.สต.

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

1

1

24

เงินเดือน (บาท)
เงินค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา (บาท)
จานวนค่าตอบแทนเงินทัง้ หมด (บาท)
สัดส่วนงานคุม้ ครองฯเทียบกับงานทัง้ หมด (ร้อยละ)
สัดส่วนงานโครงการฯเทียบกับของงานคุม้ ครองฯ (ร้อยละ)

26,380
1,500
27,880
60
10

19,570
1,500
21,070
40
5

600
14,400
60
5

ต้นทุนค่าแรงของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ (บาท)

1,672.8

421.4

432.0

จานวนคน

9

ตารางที่ 5.การคิดต้นทุนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวน

หน่วย

ราคารวม (บาท)

กระดาษA4

500

แผ่น

105

ใบปลิวโฆษณา

1000

แผ่น

800

ป้ ายผ้า

10

ผืน

4500

แผ่นพับ

1000

แผ่น

3800

เสียงตามสาย

20

วัน

1500

ป้ ายไฟ

20

วัน

2500

วัสดุสานักงานอื่นๆ ได้แก่ ปากกา ปากกาเคมี ถุงพลาสติก ถุงมือยาง

200

ค่าชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ

2

กล่อง

1200

ค่าจ้างเก็บตัวอย่างยาแผนโบราณ

8

ตัวอย่าง

400

ค่าเดินทางไปตรวจสเตียรอยด์ของเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วทิ ย์ฯ (ผูต้ รวจ)

5

ครัง้

680

ค่าเดินทางไปส่งตัวอย่างของอสม.

2

ครัง้

180

รวม
เวลาที่ใช้ไปในการนาตัวอย่างมาตรวจรวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
1,248.33 บาท
ต้นทุนรวมในการดาเนิ นโครงการ
เมื่อ รวมต้น ทุ น ภาครัฐและภาคประชาชนจะได้
ต้นทุนจากมุมมองสังคมจานวน 19,642.13 บาท ซึ่งเป็ น
ต้นทุน ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดจากการดาเนินโครงการตรวจ
สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณทีต่ าบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรเี ป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 1 เดือน
ช่องทางการรับรูเ้ กี่ยวกับโครงการฯ
ผู้ น าตัว อย่ า งยามาส่ ง ตรวจทุ ก ราย (10 ราย)
กล่าวว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับ โครงการฯ ผ่านช่องทางการแจก
แผ่นพับและใบปลิวโดยอสม. นอกจากนี้ 6 รายกล่าวว่ายังรู้
เรื่ อ งเกี่ ย วกับ โครงการฯ ผ่ า นป้ ายผ้ า ประชาสัม พัน ธ์
โครงการที่ติด ที่บ อร์ด ประจ าหมู่บ้า นอย่ า งไรก็ต ามไม่ มี
ประชาชนรายใดทีก่ ล่าวว่ารับรู้เกีย่ วกับโครงการจากเสียง
ตามสาย ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

การอภิ ปรายและสรุปผล
ช่องทางการให้ความรู้เรื่องสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทีด่ ี คือ การใช้แผ่น

15,865
พับให้ความรูพ้ ร้อมใบปลิวประชาสัมพันธ์ผ่านอสม. ผูน้ ายา
ตั ว อย่ า งมาตรวจหาสเตี ย รอยด์ ทุ ก ราย รับ รู้ เ กี่ ย วกับ
โครงการฯ ผ่านช่องทางนี้ช่องทางที่ดใี นอันดับต่อมา คือ
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผู้นายาตัวอย่าง 6 จาก 10
รายรู้เรื่องเกี่ยวกับ โครงการฯ ผ่านป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
โครงการแต่ไม่มผี ู้ทร่ี ู้เกี่ยวกับโครงการฯ ผ่านการใช้เสียง
ตามสาย
ประชาชนในชุมชนนายาแผนโบราณ 10 ตัวอย่าง
มาตรวจยาสเตียรอยด์ในระยะเวลา 1 เดือนของโครงการ
การตรวจพบสเตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง ยาดังกล่าวเป็ นยาผง
1 ตัวอย่างและยาเม็ด 2 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างไม่มที ะเบียน
ยาแผนโบราณและมีสรรพคุณแก้ปวด
ต้นทุนรวมจากการดาเนินโครงการ คือ19,642.13
บาท (เป็ นเวลา 1 เดือ น) โดยแยกเป็ นต้ น ทุ น ภาครัฐ
18,393.79 บาท (ร้ อ ยละ 93.6) และเป็ นต้ น ทุ น ภาค
ประชาชน 1,248.34 บาท (ร้อยละ 6.4) เมื่อพิจารณาต้นทุน
ภาครัฐ พบว่าเป็ นต้นทุนค่าแรง ร้อยละ 12.9 ต้นทุนค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการร้อยละ 80.8 และต้นทุนค่า
ลงทุน ร้อยละ 0.01 ของต้นทุนทัง้ หมด
ต้น ทุ น ในการดาเนิ น โครงการส่ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า
วัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มที งั ้ ต้นทุนผันแปร ซึ่งเพิม่ ขึน้
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ตามจานวนตัวอย่างทีไ่ ด้รบั และระยะเวลาทีด่ าเนินงานเช่น
ค่าชุดทดสอบ ค่าแรง และต้นทุนคงทีซ่ ง่ึ แม้ว่าจะดาเนินการ
ต่อไประยะเวลาหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะยังไม่เพิม่ ขึน้ เช่น ค่าป้ าย
ค่าแผ่นพับ เป็ นต้น การเพิ่มความคุ้มค่าของโครงการฯ
สามารถทาได้โดยการลดต้นทุน การดาเนินงานหรือ การ
เพิ่ ม จ านวนตั ว อย่ า งของยาแผนโบราณที่ส่ ง ตรวจใน
โครงการฯ
ต้ น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ห ากตัด ออกและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้มากทีส่ ดุ คือ การประชาสัมพันธ์ดว้ ยเสียงตาม
สายและป้ ายไฟซึง่ มีค่าใช้จ่ายสูงออกไป หากตัดออกจะทา
ให้ค่าใช้จ่ายลดลงมากที่สุด (ลดลงร้อยละ21.7) รองลงมา
คือ การให้อสม. สามารถตรวจชุดทดสอบเอง โดยไม่ต้อง
ใช้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐมาตรวจวิเคราะห์ (ลดค่าใช้จ่ายลงร้อย
ละ9.1) หากสามารถลดค่าใช้จ่ายสองรายการ พบว่า การ
ให้อสม. ตรวจสเตียรอยด์เองและตัดป้ ายไฟออก แต่ยงั คง
ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ดว้ ยเสียงตามสายเหมือนเดิม ทาให้
ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 22.7 หากตัดทัง้ เสียงตามสายและ
ป้ า ยไฟออกจะลดค่ า ใช้จ่ า ยลงร้อ ยละ 30.8 ค่ า ใช้จ่ า ยที่
ลดลงนี้สามารถนามาใช้ดาเนินโครงการภายใต้งบประมาณ
ทีเ่ ท่ากันเป็ นเวลา 6 เดือน
การทาให้ประชาชนส่งตัวอย่างมาตรวจมากขึน้ ก็
จะทาให้ต้นทุนคงทีต่ ่อหน่ วยมีค่าลดลง ความคุม้ ค่าในการ
ทาโครงการจะมีมากขึน้ สาหรับต้นทุนวัสดุและค่าใช้จ่ายที่
เป็ นต้นทุนผันแปรแม้ว่า จะแปรตามจานวนตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจแต่ ก็เ ป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ไ ม่ สูง ดัง นั น้ หากมีก ารเพิ่ม
ระยะเวลาด าเนิ น งานโครงการต่ อ ไป จะมีโ อกาสได้ร ับ
ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ โดยมีค่าวัสดุเปลีย่ นแปลงไปเพียงเล็กน้อย
แม้ว่ า จะมีต้น ทุน ค่ าแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การยืด เวลา
โครงการยังเป็ นการใช้วสั ดุในการประชาสัมพันธ์ซ่งึ มีค่า
เสือ่ มราคาไปตามระยะเวลาอย่างคุม้ ค่ามากขึน้ ด้วย
อัตราการตรวจพบสเตียรอยด์ในโครงการมีสงู ถึง
ร้อยละ 33.33 (3 จาก 10 ตัวอย่างทีต่ รวจ) การวิจยั ในอดีต
พบว่า อัตราการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณอยู่
ระหว่างร้อยละ 2-50 (2,5,8-14) ทัง้ นี้ขน้ึ กับแหล่งทีม่ าของ
ตัวอย่างยา ตัวอย่างยาทีไ่ ม่มที ะเบียน ยาทีก่ นิ แล้วหายได้
อย่างรวดเร็ว และยาทีไ่ ม่ระบุแหล่งทีม่ าของยาอย่างชัดเจน
มีค วามเสี่ย งสูง ที่จะตรวจพบสเตีย รอยด์ (5,9,10,12,14)
โดยมีอตั ราการตรวจพบในช่วงร้อยละ 21.7-58.0 ในขณะ
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ที่งานวิจยั ที่พบอัตราการปนปลอมสเตียรอยด์น้อย (2, 5,
8, 11, 13) มักเก็บตัวอย่างทัวไปทั
่ ง้ หมดตามท้องตลาด ซึง่
จะพบการปนปลอมร้อยละ 2-18.6
ยาทั ง้ 3 ตั ว อย่ า งที่ ต รวจพบสเตี ย รอยด์ ใ น
การศึกษานี้ระบุสรรพคุณในการรักษาอาการปวด ซึ่งเป็ น
ฤทธิทางเภสั
ชวิทยาของสเตียรอยด์ และสอดคล้องกับผล
์
การศึก ษาก่ อ นหน้ า นี้ (10,13,14) ผู้ใ ช้ย าที่ต รวจพบสาร
สเตียรอยด์ในการศึกษานี้มอี ายุ 60–67 ปี ส่วนเหตุผลทีใ่ ช้
ยานี้ คือ ใช้ แ ล้ ว อาการดีข้ึน หรือ มี ผู้ท่ีใ ช้แ ล้ว ได้ผ ลมา
แนะนา
ชุดทดสอบทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มคี วามจาเพาะ
และความไวสู ง คือ สามารถวัด dexamethasone ได้ 1
ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และวั ด prednisolone ได้ 50
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ทัง้ ยังไม่พบผลบวกลวงหรือลบลวง
( n=200) แ ต่ มี ป ฏิ กิ ริ ย า ข้ า ม ( cross reaction) ไ ด้ ก ั บ
betamethasone แต่ เ นื่ อ งจาก betamethasone เป็ น ยาที่
ใช้ในรูปแบบทาภายนอก จึงไม่มผี ลต่อการสรุปผลวิเคราะห์
ชุดทดสอบมีความคงตัวทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง ตลอดจนมีค่าความ
ถูกต้อง (accuracy) เทียบเท่าวิธี TLCชุดทดสอบจึงมีความ
ไว จาเพาะ ใช้ง่าย และน่ าเชื่อถือ จึงเหมาะทีจ่ ะนามาใช้ใน
การตรวจการปลอมปนสเตียรอยด์เบื้องต้น แต่ วิธีน้ียงั มี
ข้อ จ ากัด ได้แ ก่ ผลบวกที่เ กิด ขึ้น สามารถเกิด ได้ก ั บ ทัง้
dexamethasone และprednisolone จึ ง ไม่ ส ามารถบอก
ชนิดสารที่ตรวจพบได้ และอาจใช้ไม่ได้กบั ยาแผนโบราณ
รูป แบบน้ า ที่ผสมแอลกอฮอล์หรือ ตัวทาละลายอินทรีย์ท่ี
มากเกินไปจนทาลายเมมเบรนของชุดทดสอบได้ (7) แต่
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ไม่พบข้อจากัดดังกล่าว เนื่องจาก
มียาน้าแต่สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบได้
ข้อ จ ากัด ของงานวิจ ัย นี้ คือ ระยะเวลาที่ดาเนิ น
โครงการมีระยะสัน้ เพียง 1 เดือน ทาให้มตี วั อย่างที่ส่งมา
ตรวจเพียง 10 ตัวอย่าง ซึง่ น้อยกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ รวมทัง้
การใช้ป้ า ยไฟและเสีย งตามสายเพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ นั น้
เกิดขึน้ เพียงวันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 2 นาที โดยเป็ น
การประชาสัมพันธ์พร้อมกับการให้ข่าวสารของเทศบาล
ในช่วงเช้าและเย็นในวันจันทร์–ศุกร์ ซึง่ อาจน้อยเกินไปจน
ทาให้ประชาชนจานวนมากไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการนี้
ประชาชนเพีย ง 10 คนที่ส่ ง ตัว อย่ า งมาตรวจ คิด เป็ น
จ านวนไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ1 ของจ านวนครัว เรือ นทัง้ หมดใน

หมู่บ้าน ดังนัน้ หากเพิม่ ระยะเวลาในการดาเนินงานและ
เพิ่ม ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ก็อาจทาให้โครงการมี
ประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ ได้
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผูป้ ฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สาธารณสุข เช่นสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดทางบประมาณและกาหนด
วิ ธี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละประชาสัม พัน ธ์ โ ครงการเพื่อ ให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทในแต่ ล ะพื้ น ที่ หน่ ว ยงานภาครัฐ
สามารถนาผลของการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่
เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานโครงการฯมาเผ ยแพร่ สู่
สาธารณะ หรือ น ามาแจ้ง เตือ นภัย แก่ ป ระชาชน การให้
ความรู้แก่อสม. ในเรื่องของลักษณะของยาแผนโบราณที่
ต้อ งสงสัย และควรน ามาตรวจสอบ และการสร้า งความ
ตระหนัก ถึง ความสาคัญ และอัน ตรายของการปนปลอม
สเตียรอยด์ เป็ นกลไกทีส่ าคัญในการป้ องกันชุมชน และทา
ให้ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการแก้ปั ญ หาการใช้ส เตีย รอยด์
ในทางทีไ่ ม่เหมาะสมได้ เพราะเป็ นการติดอาวุธทางปั ญญา
ให้ประชาชนและนาไปสู่การดูแลตนเองและชุมชนอย่ า ง
ยังยื
่ นนอกจากนี้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถนา
ผลการตรวจตัวอย่างไปสืบสวนขยายผลเพื่อดาเนิ น การ
ทางกฎหมายสาหรับ ผู้ผ ลิต และผู้จ าหน่ า ยผลิต ภัณฑ์ยา
แผนโบราณต่ อได้ เพื่อเป็ นการควบคุมผลเสียที่อาจเกิด
ขึน้ กับผู้บริโภครายอื่น และเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
ยาอย่างจริงจัง
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Development of the Project on Steroids Screening in Traditional Medicines with Steroids Test Kit
: Case Study of Bansuan Subdistrict, Mueang Chonburi District, Chonburi Province
Jariya Akkarawaranthorn1, Nattiya Kapol2
1Consumer

Health Protection Group, Regional Medical Sciences Center 6, Chonburi
2Department of Community Pharmacy, Silpakorn University

Abstract
Objective: To develop the project on steroids screening in traditional medicines using steroid test kits in
Bansuan subdistrict, Mueang Chonburi district, Chonburi province and evaluate the outcomes of the project. Methods:
A researcher explained to Village Health Volunteers (VHVs) the importance of steroids testing and provided them
knowledge on the dangers of steroids in traditional medicines. Subsequently, group discussion among VHVs on
methods for campaign of the project was arranged. Later, the project was implemented for one month from May 1May 31 in 2016 by testing traditional medicines brought by those in the community using steroids test kit. The project
was evaluated in terms of operation costs and number of screened traditional medicines. Results: Approaches for
knowledge provision and implementation of the project were the campaign by wired announcement within the
community, light signs and fabric banners, and leaflets/flyers distribution to disseminate knowledge via VHVs. During
one month of the project operation, total costs of the project were 19,642.13 baht, 18,393.79 baht of which were the
government costs (93.6 percent) and 1,248.34 baht of which (6.4 percent) were the costs borne by the public. The
project identified 3 samples of traditional medicines with positive results for steroids out of the total of 10 samples.
Most accessible channel of communication for those in the community was program campaign and knowledge
dissemination to public VHVs. Conclusion: The project on steroids screening in traditional medicines at Bansuan
subdistrict, Mueang Chonburi district, Chonburi province should emphasize on education and program promotion via
VHVs which was effective in implementing the program. The cost of the project was 1,964.21 baht per one screening
of sample.
Keywords: steroids, traditional medicine, steroid test kit, village health volunteers, consumer protection
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