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การถอดบทเรียนจากโครงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2558-2560
เทพศักดิ ์ อังคณาวิศลั ย์, ผณินชิสา มุสกิ ะไชย
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ถอดบทเรียนหาปจั จัยแห่งความสําเร็จของโครงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีข่ องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2558-2560 วิ ธีการวิ จยั : การศึกษานี้เป็ นการวิจยั
แบบผสมคือมีทงั ้ การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั จัดทําโครงการ “การจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ระหว่างปี 2558-2560 โดยกําหนดเป็ นแผนให้มกี ารดําเนินงานตามโครงการนี้ในทุกอําเภอภายใน 4
ปี ในแต่ละปี ตอ้ งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ของแต่ละอําเภอ เข้าร่วมดําเนินงานตามโครงการร้อยละ 25 การ
วิจยั เชิงปริมาณทําโดยเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเสีย่ งในทัง้ 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ คือ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ
ไป และได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคเรือ้ รัง ในแต่ละอําเภอ ผูว้ จิ ยั เลือกตําบลมาหนึ่งแห่งโดยใช้วธิ เี ลือกอย่างแบบ
เจาะจง หลังจากนัน้ จับสลากเลือกหมูบ่ า้ นมา 4 หมูบ่ า้ นจากแต่ละตําบล จากนัน้ สุม่ เลือกครัวเรือนมาแบบสุม่ จํานวน 10 ครัวเรือน
ต่อ 1 หมูบ่ า้ น ผูว้ จิ ยั วัดความรูข้ องผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับสเตียรอยด์ สํารวจผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีต่ อ้ งสงสัยในครัวเรือน และตรวจสอบด้วย
ชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจยั เชิงคุ ณภาพทําโดยรวบรวมผลการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การลงพืน้ ที่เพื่อประเมินผลการดําเนินงานในอํา เภอต่าง ๆ การรับฟงั การนํ าเสนอของผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ข้อ มูล จากเวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารดํา เนิ น งานของแต่ ล ะอํา เภอ และการประกวดผลงานของแต่ ล ะอํา เภอ ผลการวิ จ ยั :
การศึกษาพบปจั จัยความสําเร็จของการจัดการปญั หายาไม่ปลอดภัยในชุมชน คือ 1) การที่ทุกฝ่ายในชุมชนมีเป้าร่วมกันอย่าง
แท้จริง 2) ทุกฝา่ ยทีร่ ่วมมือกันต้องเห็นพ้องร่วมกันว่าจะติดตามความก้าวหน้าหรือความสําเร็จของโครงการอย่างไร 3) กิจกรรม
ของทุกฝ่ายในชุมชนที่ร่วมมือที่มคี วามแตกต่างหลากหลายตามความชํานาญของแต่ละกลุ่ม แต่ต้องเติมเสริมพลังกัน 4) การ
ประชุมอย่างต่อเนื่องและเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ 5) การมีองค์กรแกนกลางทีท่ ําหน้าทีป่ ระสานงานให้เกิดเงื่อนไขตามปจั จัย
แห่งความสําเร็จในทัง้ 4 ข้อแรก โดยผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ในปี 2560 การสํารวจครัวเรือนในพืน้ ทีข่ องโครงการฯ พบผลิตภัณฑ์สุขภาพทีอ่ าจปนเปื้ อนสเตีย
รอยด์ 130 รายการ ผลตรวจพบสเตียรอยด์ในอัตราร้อยละ 20.8 ซึง่ ใกล้เคียงกับปี 2559 (ร้อยละ 20.5) แต่ลดลงจากปี 2558
(ร้อยละ 29.8) ซึ่งเป็ นปี ทเ่ี ริม่ ทําโครงการ ประชากรกลุ่มเสีย่ งทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุและมีโรคเรือ้ รังรูจ้ กั สเตียรอยด์เพียงร้อยละ 21.0
สรุป: ผูเ้ กีย่ วข้องในภาครัฐควรสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับชุมชนให้สามารถพึง่ ตนเองได้และมี
ความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หายาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชน โดยการสร้างเงือ่ นไขตามปจั จัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินงานทีพ่ บ
ในการศึกษานี้
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RESEARCH ARTICLE
Lessons Learned from the Project on Drug Safety Management within Community by
Engaging the Network of Partners in Phra Nakhon Si Ayutthaya during 2015-2017
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Abstract
Objective: To summarize the lessons learned on key success factors of the project on drug safety
management within the community by engaging the network of partners in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province during
the years 2015-2017. Method: The study employed mixed methodology consisting of both quantitative and qualitative
research. The researchers implemented the project on "Drug Safety Management within Community " in Phra Nakhon
Si Ayutthaya Province during the year 2015-2017. It was planned to implement in all districts within 4 years. In each
year, 25% of sub-district health promoting hospitals (SDHPH) in each district were required to implement the project.
Quantitative research was conducted on the population at risk in all 16 districts of Phranakhon Si Ayutthaya who were
at least 60 years old and diagnosed by a physician as having at chronic diseases. The researcher purposively
selected one subdistrict from each district. Then, four villages from each selected subdistrict were randomly selected.
Ten households were randomly selected from each chosen village. The investigators measured patient knowledge on
steroids, collected the data on suspected health products in households and tested the suspected products with a
screening test of steroids developed by the Department of Medical Sciences. Qualitative research was carried out by
compiling the report on project implementation, visiting the projects’ sites to evaluate project implementation of the
districts, attending the presentation of those involved in the project, and collecting the data from the exchange forum
and the contest of project implementation among those from different districts. Results: The study identified success
factors of unsafe drug management in the community including 1) all parties in the community having a common goal;
2) agreement on how to track the progress or success of the project; 3) the activities of all parties in the cooperation
may differ from each other according to the expertise of each group, but needed to by synergy; 4) continuous
meetings and exchanges; and 5) having a backbone organization that created the conditions of success as described
in the first four factors. Those in backbone organization had to have good relationship with the community, local
administrative organization, and other relevant agencies. Survey of households in the project area in 2017 identified
130 suspected products with steroid contamination. The steroid was found to in 20.8% of such products, which was
close to that of 2016 (20.5%), but decreased from 29.8% in 2015 which was the starting year of the project. Twenty
one percent of population at risk reported knowing steroids. Conclusion: Those in public sector should strengthen
community network of consumer protection to become self-reliant leading to sustainability of resolving the problem of
inappropriate drugs within the community by establishing conditions on success factors identified in this study
Keywords: steroids, involvement of partner networks, consumer protection, public health pharmacy, drug use problem,
health products

143

บทนา
การใช้ยาสเตียรอยด์อย่างไม่สมเหตุ ผ ลและการ
ปลอมปนของยาดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เป็ นปญั หาที่
พบมาอย่า งยาวนาน แม้ส งั คมไทยจะเรีย นรู้แ ละจัด การ
ปญั หามากว่า 40 ปี แต่ยงั คงพบปญั หายาชุด ยาทีข่ ายโดย
รถเร่ และยานํ้ า แผนโบราณที่ป ลอมปนสเตีย รอยด์ การ
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยงิ่ ทําให้สถานการณ์ทวีความ
ั หานี้ ม ีใ น
ความรุ น แรง (1) ความพยายามในการแก้ ป ญ
หลากหลายวิธตี งั ้ แต่การทําให้เกิดแหล่งกระจายยารูปแบบ
ใหม่ ๆ ในชุมชนทีส่ ง่ เสริมการใช้ยาให้ถูกต้อง การจัดหายา
ทีป่ ลอดภัยมาทดแทนยาทีเ่ ป็ นปญั หาของชุมชน (2) การ
เผยแพร่ความรูใ้ ห้ประชาชนทราบถึงอันตรายของยาชุด และ
ยาสเตียรอยด์ท่นี ิยมทําในการปฏิบตั งิ านประจําปี ของพืน้ ที่
ต่าง ๆ และการฝึ กอบรมด้วยวิธกี ารใหม่ ๆ เช่น การเลือก
กระบวนการให้ความรูท้ เ่ี ข้าใจง่ายและฝึกปฏิบตั เิ องได้ให้แก่
ชุมชน โดยมีทงั ้ ความรูเ้ รื่องโรค ยา และการนวดไทยเพื่อ
ั หาอาการปวดเมื่อยและลดการใช้ยาชุ ดและยาแก้
แก้ป ญ
ปวด (3) ตลอดจนแนวคิดการใช้กฎหมายในการจัดการกับ
ปญั หา เช่น การออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
ยาเพื่อแก้ไขปญั หากระจายยาไม่เหมาะสมไปสู่ประชาชน
(4) การศึกษาของเด่นชัย ดอกพอง (5) ได้ต่อยอด
การศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวิน และคณะ (6) โดยเสนอ
วิธกี ารจัดการปญั หาที่แตกต่างจากในอดีต โดยพัฒนา
วิธีการคัดกรอง วินิจฉัย และการให้การรักษาผู้ท่อี าจเกิด
อาการไม่พึง ประสงค์จ ากสเตีย รอยด์ผ่า นการมีส่ว นร่ว ม
ตัง้ แต่ระดับหมู่บ้านโดยอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.)
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ
โรงพยาบาลชุมชนในรูปแบบของสหวิชาชีพ ซึ่งต่อมาได้
ขยายการดําเนินงานไปในหลายพืน้ ที่
ในช่วงที่ผ่านมา กลไกการจัดการปญั หามีรูปแบบ
ที่ชดั เจนและมีระบบมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะในการ
ทํางานในระดับพืน้ ทีต่ ่าง ๆ (1) เครือข่ายเภสัชสาธารณสุข
เขต 5 รวม 4 จังหวัด (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุร ี
และประจวบคีรขี นั ธ์) เป็ นตัวอย่างของการทํางานร่วมกัน
เพื่อเฝ้าระวังยาที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน การทํางานเน้นการ
พู ด คุ ย แลกเปลี่ย นและระดมสมองกัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ั หาที่เ กิด ขึ้น ในพื้น ที่ไ ด้
ลัก ษณะเครือ ข่า ยทํ า ให้ท ราบป ญ
อย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังสามารถติดตาม สืบค้น และส่งต่อข้อมูล

แหล่งที่มาของยาสเตียรอยด์ไปยังผู้รบั ผิดชอบได้ด้วย จึง
สามารถจัดการปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7)
การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัยใน
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ปี 2557 พบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี
ปลอมปนสเตียรอยด์เป็ นสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยอันดับหนึ่งของ
จัง หวัด (8) ในปี ง บประมาณ 2558 กลุ่ ม งานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค สํานัก งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กํา หนดให้ “การจัด การความปลอดภัย ด้า นยาในชุ ม ชน”
เป็ นหนึ่ ง ในโครงการหลั ก ของหน่ วยงาน โดยมี ก าร
ดํ า เนิ น งานในทั ้ง 16 อํ า เภอ โดยโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอําเภอของแต่ ละอําเภอเป็ นกลไกหลักในการ
ทํางาน ผลการดําเนิ นงานจะถูกใช้ประกอบการพิจารณา
ความดี ค วามชอบของผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอําเภอ (9) การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ั หายาไม่
ถึ ง ป จั จัย แห่ ง ความสํ า เร็ จ ของการจัด การป ญ
ปลอดภัยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ ระหว่างปี 2558-2560 ทัง้ ยังศึกษาความชุกของ
ครัวเรือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2560
ที่ม ี
ผลิตภัณฑ์ทป่ี นเปื้ อนสเตียรอยด์ ตลอดจนศึกษาความรูแ้ ละ
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ผลการศึกษาที่ได้จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการขยายผลวิธกี ารทีป่ ระสบความสําเร็จใน
ก า ร จั ด ก า ร ป ั ญ ห า ไ ป ยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยารวมทัง้ จังหวัดอื่นทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกัน

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ วี ก ารวิ จ ั ย แบบผสม คื อ
ประกอบด้ ว ยการวิจ ัย เชิง ปริม าณที่เ ป็ น การสํ า รวจเชิง
พรรณนา และการวิจยั เชิงคุ ณภาพเพื่อถอดบทเรียนแห่ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ
โครงการการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชน
โครงการการจัด การความปลอดภัย ด้ า นยาใน
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี 2558-2560
กําหนดเป็ นแผน 4 ปี ว่า ให้มกี ารดําเนินงานตามโครงการนี้
ในทุกอําเภอ โดยในแต่ละปี ตอ้ งมี รพ.สต. ร้อยละ 25 ของ
จํานวน ทัง้ หมดในแต่ละอําเภอ เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทําให้เกิดระบบเฝ้า
ระวังปญั หายาไม่ปลอดภัยในชุมชน เพือ่ ให้ชุมชนสามารถ
พึง่ พาตนเอง และเกิดความเข้มแข็งในเรื่องนี้ หลักการของ
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การดําเนิ น โครงการฯ แสดงอยู่ใ นรูป ที่ 1 ผู้วิจยั จัด ระบบ
พัฒ นาบุ ค คลากรในช่ ว งไตรมาสที่ 1
ของแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ โดยจัดประชุมชี้แจงแก่เภสัชกรโรงพยาบาล
ผูร้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเจ้าหน้าทีข่ อง รพ.สต.
เป้าหมาย เพื่อให้ทราบแนวคิดในการจัดการความปลอดภัย
ด้ า นยาในชุ ม ชน ทัง้ นี้ เ พื่อ เตรีย มให้ ม ีค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
สถานการณ์ในท้องถิ่น การจัดองค์การชุมชน รูปแบบของ
ผูน้ ํ าที่สนับสนุ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ตอ้ งการ และ
การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์กบั ชุมชน การชี้แจงยังเน้นรูปแบบ
ต่าง ๆ ของการแก้ปญั หาความไม่ปลอดภัยด้านยาในชุมชน
ตลอดจนการวางแผนร่วมกับชุมชน โดยอบรมให้สามารถ
เขียนโครงการได้ โครงการทีเ่ ขียนถูกเน้นยํ้าว่าต้องผ่านการ
หารือกับชุม ชน เพื่อให้ชุม ชนตรวจสอบแก้ไ ขและรับรอง
ก่อนนําไปเสนอขอรับการสนับสนุ นจากองค์การที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปโดยมีหลักการใหญ่ คือ ต้องนํ าแผนที่วางไปปฏิบตั ิ
โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนองค์การประชาชน
ต่ า ง ๆ ในชุ ม ชนมาร่ ว มปฏิบ ัติต ามแผน และต้ อ งมีก าร
ติดตามกํากับและประเมินผลในชุมชน ผู้วจิ ยั แจกคู่มอื การ
ดําเนินงานให้แก่ผเู้ ข้าอบรมทุกท่าน
ระบบสนับสนุ นแผนการทํางานในชุมชนก่อให้เกิด
กิจกรรมหลักในการดําเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
จัดทําโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนระดับอําเภอ 2)
การพัฒนาศักยภาพการใช้ยาของครัวเรือนและโรงเรียน 3)
การเฝ้าระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน 4) การ
คัดกรองผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั อันตรายจากการใช้ยา และส่งต่อเพื่อ
รับ การรัก ษาที่เ หมาะสม และ 5) การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
ประสบการณ์เพื่อกระตุน้ ให้ชุมชนมีการพัฒนากลไกในการ
จัดการตนเองในระยะต่อไป

ในระบบนิ เ ทศ ผู้วิจยั ได้ล งพื้น ที่เพื่อ ประเมิน ผล
การดําเนินงานระหว่างปี 2558-2559 และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ กั บ พื้ น ที่ ผลการดํ า เนิ น งานจะถู ก ใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ สําหรับระบบติดตาม
ประเมิ น ผลกํ า หนดให้ ห ลัง การดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะปี
ผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการในพื้น ที่สํา รวจข้อ มู ล การใช้ย าไม่
ปลอดภัยตามแนวทางทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากํ า หนด ผู้ วิจ ัย จัด การประกวดการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 25582560 ผู้ช นะการประกวดจะได้ร างวัล เป็ น เงินสดเพื่อ เป็ น
ขวัญ กํ า ลัง ใจในการทํา งานต่ อ ไป สํา นัก งานสาธารณสุข
จัง หวัด ยัง ได้ส นั บ สนุ น ข้อ มูล และสารสนเทศต่ า ง ๆ ที่ผู้
ดํ า เนิ น โครงการต้ อ งการ และยัง ช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์
โครงการฯ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั และได้รบั ความร่วมมือจากชุมชน
การวิ จยั เชิ งสารวจ
ตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเชิงสํารวจ คือ ประชากร
กลุ่ ม เสี่ ย งหรื อ ผู้ ท่ี อ าศั ย ในครั ว เรื อ นภายในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่มอี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป และได้รบั การ
วินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคเรือ้ รัง 7 โรคต่อไปนี้อย่างน้อย
1 โรค คือ เก๊าท์ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง หอบหืด ข้อเสื่อม และไตเรือ้ รัง การวิจยั เก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างในทัง้ 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
แต่ละอําเภอ ผูว้ จิ ยั เลือกตําบลมา 1 ตําบลโดยใช้วธิ เี ลือก
อย่างแบบเจาะจงตามพืน้ ทีข่ อง รพ.สต. ซึง่ จะเป็ นชุมชนนํา
ร่องการส่งเสริม การใช้ย าปลอดภัยต่อ ไป ผู้วิจ ยั จับ สลาก

รูปที่ 1. แนวคิดในการดําเนินการตามโครงการ
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เลือกหมู่บา้ นมา 4 หมูบ่ า้ นจากแต่ละตําบล ต่อจากนัน้ สุม่
ครัวเรือนมา 10 ครัวเรือน ต่อ 1 หมู่บา้ นโดยวิธกี ารจับ
สลากหรือสุม่ แบบเป็ นระบบ (เช่น บ้านหลังที่ 2, 4, 6,….)
กรอบการเลือกตัวอย่าง (ครัวเรือน) คือ รายชื่อบ้านเลขที่
ของครัวเรือนที่มผี ู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนรายชื่อ
ผูป้ ่วยของ รพ.สต. ซึ่งอยู่ในหมู่บา้ นและตําบลที่เลือกไว้
ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างในแต่ละตําบล คือ 40 ครัวเรือน แต่ม ี
1 ตําบลทีม่ ตี วั อย่างเพิม่ เป็ น 100 ครัวเรือนตามเป้าหมายที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด ดังนัน้ ขนาด
ตัวอย่างทัง้ หมด คือ 700 ครัวเรือน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ดํ า เ นิ น ก า ร ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น
พฤษภาคม–มิถุนายน 2560 โดยสัมภาษณ์ผปู้ ่วย 1 คนต่อ
ครัวเรือนตามแบบสํารวจยาในครัวเรือนและแบบสอบถาม
การใช้ยาของผู้สูงอายุ เครื่องมือดังกล่าวสร้างขึ้นจากการ
ระดมความเห็นของนักวิชาการและเภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านใน
พืน้ ที่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และบางส่วนของแบบสํารวจยาใน
ครัวเรือนปี 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เครื่องมือทัง้ 2 ฉบับผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและทดสอบความเทีย่ งในการศึกษา
นํ าร่อง หลังจากการทดลองใช้ ได้มกี ารปรับปรุงเพื่อให้ใช้
งานได้ในพืน้ ที่จริง นอกจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ่วยแล้ว การ
เก็บข้อมูลยังใช้วธิ กี ารอื่น ๆ ได้แก่ การสังเกตและการให้
ผู้ ป่ ว ยตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ต้ อ ง
ตรวจสอบการปนเปื้ อนสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบเบื้องต้น
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (10) ได้แก่ ยาชุด ยาเม็ด
ยาแคปซู ล ยานํ้ า ยาผง ยาลูก กลอน ยาต้ม /ยาหม้อ นํ้ า
สมุนไพร ชิ้นสมุนไพร ยากษัยเส้น ยาประดง นํ้ าผลไม้ ลูก
อม และอาหารเสริม นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลแหล่งทีม่ าของ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีต่ อ้ งสงสัยด้วย ก า ร วิ จั ย ยั ง ไ ด้
สอบถามความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับสเตียรอยด์ในประเด็น
การรูจ้ กั ยาสเตียรอยด์ ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิ ์ตามกฎหมายในการสังจ่
่ าย
ยานี้ ข้อบ่งใช้ของสเตียรอยด์ และผลเสียของการใช้ยานี้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาสรุ ป
คุณลักษณะของตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ทพ่ี บ
การวิ จยั เชิ งคุณภาพเพื่อถอดบทเรียน
ผูว้ จิ ยั รวบรวบผลการดําเนินงานตามโครงการการ
จัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนของทัง้ 16 อําเภอ
ระหว่างปี 2558-2560 ผูว้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาข้อมูลเชิงลึกถึงวิธี

ดําเนินงานในแต่ละอําเภอด้วยการลงพื้นที่เพื่อประเมินผล
การดําเนินงานระหว่างปี 2558-2559 โดยแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้เชิญ
ผู้เ กี่ย วข้อ งในการดํา เนิ น งาน เช่น เภสัช กรโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่
อบต./เทศบาล อสม. รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อนํ าเสนอ
ผลงาน แนวทางการดําเนินงาน นวัตกรรม ปญั หาอุปสรรค
ข้ อ เสนอแนะ และกรณี ต ั ว อย่ า งของผู้ ป่ ว ยที่ ม ี ก ารใช้
ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี เตียรอยด์
ผู้ วิ จ ั ย ยั ง ไ ด้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ร ะห ว่ า ง ก าร จั ด เ ว ที
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดําเนินงานของแต่ละอําเภอระหว่างปี
2558-2560
และระหว่างการประกวดผลงานของแต่ละ
อําเภอ ผู้นําเสนอข้อมูลในกิจกรรมดังกล่าวเป็ นเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขทีด่ าํ เนินงานตามโครงการฯ ในแต่ละพืน้ ที่
ผู้วิจ ัย รวบรวมข้อ มูล ข้า งต้น ของทุ ก อํ า เภอเพื่อ
นํ ามาวิเคราะห์เชิง เนื้อหาและเชิงประเด็น
(thematic
analysis) เพือ่ ถอดบทเรียนการทําโครงการยาปลอดภัยโดย
ใช้การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย

ผลการวิ จยั
การดาเนิ นงานตามโครงการฯ
โครงการฯ วางกรอบบทบาทของภาคีเครือข่าย
ของการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนดังแสดงในรูปที่ 2 การ
ดําเนินโครงการฯ ในพืน้ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนให้
สามารถประเมิน และจัด การความเสี่ย งจากผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพได้เอง (stakeholder changing agent) โดยขัน้ แรก
เป็ นการเตรียมชุมชน เพื่อทีจ่ ะให้ชุมชนมีความพร้อมในการ
ั หา ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การป ญ
โครงการฯในพืน้ ที่ดําเนิ นการสํารวจสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ในเบื้ อ งต้ น โดยการสํ า รวจการ
จําหน่ ายยากลุ่ม นี้จากแหล่งต่าง ๆ ในชุม ชน การประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คปสอ. อสม. และการพูดคุยอย่างไม่เป็ น
ทางการกับตัวแทนชุมชน (รูปที่ 3)
เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ทีผ่ ่านการอบรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จัดประชุมเครือข่าย
(โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. อสม.
และผูน้ ําชุมชนท้องถิน่ ) เพื่อร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
รวมถึงตารางการปฏิบตั งิ าน (รูปที่ 4)
หลังจากนัน้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้
และเพิม่ พูนทักษะในการดูแลตนเองด้านการใช้ยากับกลุ่ม
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รูปที่ 2. บทบาทภาคีเครือข่ายของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในชุมชน
ต่าง ๆ (รูปที่ 5) ได้แก่ อสม. ผูน้ ําชุมชน ผูส้ งู อายุ แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว นักเรียน และถวายความรูก้ ารใช้
ยาแก่ พ ระภิก ษุ ใ นวัด ตลอดจนจัด บอร์ด นิ ท รรศการให้
ความรู้ จัดทําไวนิลให้ความรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อสอนการใช้ชุดตรวจสเตียรอยด์ ทัง้ นี้การดําเนินงานใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ส ามารถปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบได้ ต ามความ
เหมาะสมของบริบทเฉพาะของพืน้ ที่ โดยผูจ้ ดั ทําโครงการฯ
สนับสนุ นให้ชุมชนสร้างนวัตกรรมสําหรับการจัดการปญั หา
ในเรือ่ งนี้ดว้ ยตนเอง
ั หาในแต่ ล ะตํ า บลถู ก กํ า หนด
รูป แบบการแก้ป ญ
โดยพิจารณารายละเอียดของปญั หาที่ชุมชนได้เลือกขึน้ มา
ั หาออกเป็ น ป ญ
ั หาย่อย ๆ
จัดการ หลังจากนัน้ จํา แนกป ญ
เพื่อที่จะสามารถแก้ปญั หาได้ทลี ะส่วน ผูด้ ําเนินโครงการฯ
ในตําบล ร่วมกับชุมชนกําหนดวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการ เครื่องมือที่จะใช้ รูปแบบคําถาม พร้อมทัง้ ลงมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสํารวจยาในครัวเรือน สอบถาม
แหล่ ง กระจายผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีค วามเสี่ย งในการปนเปื้ อ น
สเตียรอยด์จากแหล่งจําหน่ าย และสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับ
ยาสเตียรอยด์จากประชากรกลุ่มเสีย่ ง ระหว่างการสํารวจใน
ครัว เรื อ น ผู้ ดํ า เนิ น โครงการฯ นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ม ี อ าจ
ปนเปื้ อ นสเตีย รอยด์ไ ปทดสอบด้ว ยชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้น
นอกจากนี้ หากพบผู้ ป่ ว ยที่ใ ช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีส งสัย ว่ า อาจ
ปนเปื้ อนสเตีย รอยด์เ ป็ น เวลานาน จะส่ง ต่อ ให้พบแพทย์
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เพื่อให้การรักษาทีถ่ ูกต้อง การดําเนินงานยังมีการเฝ้าระวัง
รถเร่และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยขึ้นทะเบียน
เจ้ า ของรถเร่ แ ละกํ า หนดเวลาเข้ า -ออกของรถเร่ ท่ี ม ี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสีย่ งซึ่งชุมชนกําหนด ตลอดจนเฝ้าระวัง
การโฆษณาที่เกินจริง หลอกลวง โดยเครือข่ายในพืน้ ที่ ซึ่ง
จะแจ้งเบาะแสให้กบั รพ.สต. เมื่อพบความเสีย่ งต่าง ๆ เพื่อ
จัดการปญั หาต่อไป

รูปที่ 3. การสํารวจสถานการณ์ ผ ลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไ ม่
ปลอดภัยในเบือ้ งต้น ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการเตรียมชุมชน

รูปที่ 4. การประชุมภาคีเครือข่ายเพือ่ ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
ผูด้ าํ เนินโครงการฯ ในตําบลประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ว่า เหตุใดจึงได้ขอ้ มูลเช่นนัน้ และเขียนสรุปสิง่ ที่
พบออกอย่า งกว้า ง ๆ พร้อ มทัง้ ให้ข้อ เสนอแนะประกอบ
หลังจากนัน้ หารือข้อค้นพบกับชุมชน โดยนําเสนอข้อมูลต่อ
ชุ ม ชน (คืน ข้อ มูล ) เพื่อ ให้ชุ ม ชนมีโ อกาสตรวจสอบและ
แก้ ไ ขข้อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งมากขึ้น ตลอดจนร่ ว มกับ ชุ ม ชน
วิเ คราะห์ สรุ ป ประเด็น หรือ ชี้แ นะประเด็น สํา คัญ ที่ต้อ ง
ดําเนินการต่อไป (รูปที่ 6)
ประเด็นทีส่ าํ คัญประการหนึ่งในการคืนข้อมูลแก่
ชุมชน คือ การนําเสนอผลการตรวจสเตียรอยด์ และการ
บอกเล่าผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์จากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
อันตราย ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความเชื่อเชิงลบต่อผลิตภัณฑ์ในหมู่
ผูบ้ ริโภคเอง (รูปที่ 7)
ผลการตรวจสเตียรอยด์
ตารางที่ 1
แสดงผลการตรวจสเตียรอยด์ใน
ผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ต้ อ งสงสัย ระหว่ า งดํ า เนิ น งานตาม
โครงการฯ ในปี 2558-2560 ในแต่ละปี พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ี
อาจปนเปื้ อน สเตียรอยด์มจี ํานวนลดลง (238, 210 และ
130 รายการ ตามลําดับ) และอัตราการตรวจพบการสเตีย

รอยด์กม็ แี นวโน้มลดลงจากปี แรก (ร้อยละ 29.8, 20.5 และ
20.8 ตามลํ า ดั บ ) แม้ ว่ า ตั ว อย่ า งที่ นํ ามาตรวจสอบส
เตียรอยด์ในแต่ละปี จะมาจากคนละตําบาล แต่ผลจากการ
ดําเนิ นงานตามโครงการฯ ในปี หนึ่ง ๆ (เช่น การรณรงค์
ไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อนั ตรายบางตัว) อาจมีผลกระทบต่อการ
กระจายผลิตภัณฑ์ไ ปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอําเภอเดียวกัน
ดังนัน้ จึง เป็ นไปได้ว่า ผลการตรวจในปี 2559 และ 2560
ทีล่ ดลงอาจเกิดจากการจัดทําโครงการในปี ก่อน ๆ ในพืน้ ที่
ใกล้เคียง รูปที่ 8. แสดงภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็ นบวก
เมื่อทดสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้นในระหว่างปี
2558-2560
แม้ว่าขนาดของปญั หาจะลดลง แต่กถ็ อื ว่ายังคงมี
ั หาเรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลอมปนสเตี ย รอยด์ ใ นพื้ น ที่
ปญ
ผลการวิจยั ในหัวข้อถัดไปจึงกล่าวถึงลักษณะของปญั หาที่
ยังพบในการเก็บข้อมูลในปี 2560
คุณลักษณะของตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลใน 700 ครัวเรือนในปี 2560 ได้
ข้อมูลจากผู้ป่วย 662 คน เพราะตัวอย่างอีก 38 รายไม่อยู่
บ้านจึงไม่ได้รบั การสัมภาษณ์ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นหญิง

รูปที่ 5. การให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลตนเองด้านการใช้ยากับกลุ่มต่าง ๆ
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รายการ) ยาลูกกลอน (3 รายการ) ยาแคปซูล ยานํ้า และ
นํ้าสมุนไพร (อย่างละ 1 รายการ)

รูปที่ 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างผูจ้ ดั ทําโครงการฯ
และชุมชน
(ร้อยละ 71.8) มีอายุระหว่าง 65-69 ปี (ร้อยละ 24.8) และ
มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 60-64 ปี (ร้ อ ยละ 20.4) ส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึ ก ษาชัน้ ประถมศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 88.3) มีส มาชิ ก
ครอบครัว 2-4
คน (ร้อยละ 56.7) รองลงมามีสมาชิก
ครอบครัว 5-7 คน (ร้อยละ 26.9) ตัวอย่างส่วนใหญ่มโี รค
ประจําตัว คือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 81.4) รองลงมา
คือ ไขมันในเส้นเลือดสูง (ร้อยละ 46.2)
ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพที่พบในครัวเรือน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจ
ปนเปื้ อนสเตียรอยด์ท่พี บในครัวเรือนในปี 2560 แยกตาม
ประเภทและแหล่ ง ที่ ม า การสํ า รวจในครั ว เรื อ นพบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีอ่ าจปนเปื้ อนสเตียรอยด์ 130 รายการ
ส่วนมากเป็ นยาผง (30 รายการ) รองลงมาเป็ น ยาชุด (21
รายการ) ยาแคปซูล (21 รายการ) ยาเม็ด (12 รายการ)
และยาลูกกลอน (11 รายการ) ตามลําดับ แหล่งทีม่ าของ
ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ คือ ร้านยาแผนปจั จุบนั (40 รายการ)
ร้านค้าปลีก/ร้านชํา (27 รายการ) คนทีร่ จู้ กั (16 รายการ)
และวัด (14 รายการ) ตามลําดับ
ผลการตรวจสอบด้ ว ยชุ ด ทดสอบสเตี ย รอยด์
เบือ้ งต้นพบว่า ให้ผลบวกจํานวน 27 รายการ (ร้อยละ 20.8)
โดยเป็ น ยาผง (15 รายการ) รองลงมาเป็ น ยาชุด (6
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ความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์
ประชากรกลุ่มเสีย่ งทีส่ าํ รวจจํานวน 662 คนกล่าว
ว่า รูจ้ กั สเตียรอยด์ จํานวน 139 คน (ร้อยละ 21.00) ผูท้ ่ี
รูจ้ กั สเตียรอยด์ไม่ทราบถึงผูท้ ม่ี สี ทิ ธิ ์ตามกฎหมายในการสัง่
จ่ายยานี้ (69 รายหรือร้อยละ 49.3) ส่วนผูท้ ท่ี ราบ ตอบว่า
ผูท้ ่สี งจ่
ั ่ ายยาได้ คือ แพทย์ (ร้อยละ 41.7) ประชากรกลุ่ม
เสีย่ งประมาณครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 51.4) กล่าวว่า ตนทราบถึง
ข้อบ่งใช้ของสเตียรอยด์ โดยกล่าวว่า ยามีสรรพคุณบรรเทา
ปวดมากที่สุด (ร้อยละ 33.1) รองลงมาเป็ นการรักษาโรค
กล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมือ่ ย (ร้อยละ 10.8)
ประชากรที่รจู้ กั สเตียรอยด์ ประมาณครึง่ หนึ่ง (71
รายหรือร้อยละ 51.1) ทราบถึงผลเสียของการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มสี เตียรอยด์ผสมอยู่ โดยส่วนใหญ่ทราบว่า หากใช้นาน
ๆ จะทําให้เกิดผลเสีย คือ ไตวาย (ร้อยละ 33.8) รองลงมา
คือ กระดูกพรุน
(ร้อยละ 16.5) และรูป ร่างหน้ าตา
เปลีย่ นแปลงไป เช่น หน้ากลมวงพระจันทร์ (ร้อยละ 12.9)
นวัตกรรมในการดาเนิ นงานในบางพืน้ ที่
อาเภอมหาราช
ตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช มีนวัตกรรม “พิชิต
โรคด้วยสมุนไพร ห่างไกลยาชุดและสเตียรอยด์” (รูปที่ 9)

รูปที่ 7. การนําเสนอผลการตรวจสเตียรอยด์และการบอก
เล่าผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์จากผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตราย

ตารางที่ 1. ผลการตรวจสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ระหว่างปี 2558-2560 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตามอําเภอที่
ดําเนินโครงการฯ
2558
2559
2560
จํานวนตัวอย่างที่
จํานวน
ตําบล
จํานวน
อําเภอ
ตําบล
พบ/จํานวนที่
ตําบล
ตัวอย่างทีพ่ บ/
ตัวอย่างทีพ่ บ/
ตรวจ
จํานวนทีต่ รวจ
จํานวนทีต่ รวจ
บางปะอิน
ขนอนเหนือ
7/13
บางประแดง
3/8
บ้านหว้า
0/1
วังน้อย
หันตะเภา
3/10
หนองโสน
0/0
วังจุฬา
0/11
บางบาล
บางหลวง
1/27
มหาพราหมณ์
5/30
ไทรน้อย
3/20
นครหลวง
บ้านชุง้
8/18
นครหลวง
4/15
ปากจัน่
3/9
มหาราช
บ้านใหม่
6/11
บ้านนา
1/5
พิตเพียน
2/7
บางปะหัน
บางเพลิง
4/14
พุทธเลา
2/46
โพธิ ์สามต้น
1/13
ลาดบัวหลวง
คูส้ ลอด
2/4
ลาดบัวหลวง
9/16
สิงหนาท
5/14
ท่าเรือ
โพธิ ์เอน
2/3
บ้านร่อม
5/8
ท่าหลวง
3/10
เสนา
บ้านกระทุม่
6/40
ดอนทอง
1/8
บ้านแพน
½
อุทยั
หนองไม้ซุง
8/38
บ้านหีบ
1/4
เสนา
1/3
ภาชี
พระแก้ว
4/15
หนองนํ้าใส
0/10
ไผ่ลอ้ ม
0/5
ผักไห่
โคกช้าง
8/18
โคกช้าง
3/11
กุฎี
5/12
บ้านแพรก
คลองน้อย
7/11
สําพะเนียง
1/2
บ้านแพรก
0/0
บางซ้าย
เต่าเล่า
3/8
เทพมงคล
3/40
ปลายกลัด
2/13
บางไทร
บ้านแป้ง
2/8
หน้าไม้
5/7
แคตก
1/10
71/238
43/210
27/130
รวม
(ร้อยละ 29.8)
(ร้อยละ 20.5)
(ร้อยละ 20.8)
โดยใช้มะกรูดดองเหล้าแก้ปวดเข่า เพื่อใช้ทานวดเข่าแทน
การรับประทานผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง วิธกี ารทํา คือ นํา
มะกรูดประมาณ 300 กรัม มาล้างผิวให้สะอาดและผึ่งให้
แห้ง หลัง จากนัน้ นํ า มาหันให้
่ เป็ นชิ้นบาง ๆ ใส่ข วดโหล
และเทเหล้าขาว 1 ขวดเล็กลงไปเขย่าให้เข้ากันแล้วปิ ด ฝา
ไม่ตอ้ งแน่นเพื่อดองไว้ 7 วัน หลังจากนัน้ นํามากรองใส่ขวด
เล็กหรือขวดแบบสเปรย์ฉีดเพือ่ ใช้ทานวดเข่าและใต้เข่า
การให้ ค วามรู้ แ ละการขอให้ ป ระชาชนไม่ ใ ช้
ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีค วามเสี่ย งไม่ อ าจทํ า ได้ง่ า ยนั ก หากไม่ ม ี
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อแก้ปญั หาของประชาชน นวัตกรรม
มะกรูดดองเหล้านี้ทาํ ให้การแก้ไขปญั หาผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
เสีย่ งทําได้ง่ายขึน้ เพราะนวัตกรรมคือผลิตภัณฑ์ทดแทนซึ่ง
พัฒนามาจากภูมปิ ญั ญาของชุมชน ทําให้มคี วามสอดคล้อง
กับวิถชี วี ติ ความเชื่อ และทรัพยากรทีช่ ุมชนมี จึงได้รบั การ
ยอมรับได้งา่ ยและเป็ นส่วนสําคัญในการแก้ไขปญั หานี้

อาเภอบางปะหัน
อําเภอบางปะหันมีนวัตกรรมทีส่ าํ คัญในแต่ละพืน้ ที่
ดัง นี้ นวัต กรรม “หมอยารุ่น จิว๋ ” ของตํา บลบางเพลิง เมื่อ
โดยให้เด็กนักเรียนเป็ นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
จาก รพ.สต.สูช่ ุมชน (ครอบครัว เพื่อนๆ คนในชุมชน) และ
นํ า ข้อ มู ล จากชุ ม ชนสู่ รพ.สต. ผลการดํ า เนิ น งานทํ า ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ข อง รพ.สต. ได้ ร ั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีใ่ ช้ในครัวเรือน ตลอดจนปญั หาสุขภาพ
ทีพ่ บในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
นวัตกรรม “เสียงใสๆได้ความรู”้ , “พระช่วยสํารวจ
ยา” และ”ไลน์รทู้ นั ” ของตําบลพุทเลา (รูปที่ 10) ดําเนินการ
โดยให้นักเรียนให้ความรูท้ างสาธารณสุขและยาหน้าเสาธง
ในโรงเรียนและในชุมชนผ่านเสียงตามสาย พระบางรูปใน
ตําบลพุทเลามีความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่เดิม เมื่อมี
โครงการยาปลอดภัยในชุมชนจึงเป็ นโอกาสดีทจ่ี ะดึงทรัพยา
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รูปที่ 8. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีเ่ ป็ นบวกเมือ่ ทดสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้นในระหว่างปี 2558-2560
ยาผง

โอสถเทพสมุนไพร

สมุนไพรไทยโบราณ

ยาสมุนไพร

ขมิน้ แก้ปวดเมือ่ ย

สมุนไพรหมอเส็ง

สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

ยาผงจินดามณี
(ยาผีบอก)

สมุนไพรแก้เคล็ด แก้
เมือ่ ย

บ้านสมุนไพร ปฐวีธาตุ

สมุนไพรไทย
ลูกกลอน

สมุนไพรโบราณชุด
คุณปูม่ งิ่

สมุนไพรหมอชู

ยาสมุนไพร
นานาชนิด

สมุนไพร
ตรานกขุนทอง

ไม่มฉี ลาก

สมุนไพรไทย

ฉลากภาษาจีน

ยาสมุนไพรประดง 109

สมุนไพรธรรมชาติ

ไม่มฉี ลาก

สมุนไพรไทย

ยารวมว่านหัวใหญ่

ยาสมุนไพรโบราณ

หมอจําเริญ

สมุนไพร ชนิดอัดเม็ด
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รูปที่ 8. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีเ่ ป็ นบวกเมือ่ ทดสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์เบือ้ งต้นในระหว่างปี 2558-2560 (ต่อ)
ลูกกลอน (ต่อ)

สมุนไพรโบราณ

สมุนไพรรักษาโรค
ภูมแิ พ้

ยาสมุนไพรจีน

ยาลูกกลอน เจริญเวช

น้าสมุนไพร

นํ้าสมุนไพรไทย ตรา
นางฟ้าถือต้นเทียน

ยากษัยเส้น/ประดงนํ้า
ตราเทียนทองคู่

ยากษัย
ตราเทพธิดา

เครือ่ งดื่มสมุนไพร
B&B/TKG

ยาประดงขอนแก่น
ตรานกเป็ ดชนิดนํ้า

เครือ่ งดื่มสมุนไพร ทีเคจี
ตราวินเนอร์

เครือ่ งดื่มสมุนไพร
ตรากินรี

เครือ่ งดื่มสมุนไพร
เถาวัลย์เปรียง ๑

เครือ่ งดื่มสมุนไพร
เคีย่ งเซียมเจ็ง

เครือ่ งดื่มสมุนไพร
5 สิงห์ สูตร 2
(กินดีมพี ลัง)

กรบุคคลทีม่ คี วามสามารถและได้รบั ความเคารพเข้า มาเป็ น
กําลังสําคัญ โดยพระทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะสํารวจว่า สุขภาพ
กลุ่ม เสี่ยงหรือไม่ หากมีจะแจ้งให้ รพ.สต. เข้าตรวจสอบ
การดําเนินงานที่ตําบลพุทเลามีไลน์ ท่เี ป็ นสื่อกลางในการ
ติดต่อส่งข้อมูล โดยมีหลายองค์กรเป็ นสมาชิกในกลุ่ม ทัง้
อบต. รพ.สต. ครู อ าจารย์ และอสม. ทํ า ให้ม ีก ารรับ ส่ ง
ข่ า วสารได้ ท ัน ท่ ว งทีไ ม่ ว่ า จะเป็ น ผลการตรวจยาผงยา
ลูกกลอน และการส่งต่องานต่าง ๆ เมื่อพบความเสี่ยงใน
ชุมชนในวัดมีพระทานยาผงยา ยาลูกกลอน หรือผลิตภัณฑ์
“ธงเขียวเลี้ยวมาร้านค้าปลอดยาอันตราย” ของตําบล
โพธิ ์สามต้น (รูปที่ 11) เป็ นธงที่รพ.สต.แจกแก่ร้านที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ ว ว่ า ไม่ ม ีก ารขายยาชุ ด /ยาอัน ตราย
เจ้าหน้าทีข่ อง รพ.สต. ยังให้ความรูเ้ กีย่ วกับความหมายของ

ธงเขียวแก่คนในชุมชน ธงเขียวทําให้ประชาชนมีจุดสังเกต
ว่า ร้านใดจําหน่ายยาปลอดภัย ร้านชํา 18 จากทัง้ หมด 19
ร้านในตําบาลได้รบั ธงเขียวหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิน้

รูป ที่ 9. มะกรูด ดองเหล้า เพื่อ ใช้ท านวดเข่า แทนการกิน
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง
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ตารางที่ 2. จํานวนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีอ่ าจปนเปื้อนสเตียรอยด์ทพ่ี บในครัวเรือนในปี 2560 แยกตามประเภทและแหล่งทีม่ า
รูปแบบผลิตภัณฑ์
ลูกกลอน

นํ้าสมุนไพร

ชิน้ สมุนไพร

อาหารเสริม

ยาต้ม/ยาหม้อ

อื่น ๆ

ยานํ้า

กษัยเส้น

นํ้าผลไม้

ประดง

ลูกอม

รวม

ร้านยา ขย. 1
1 12 9
ร้านค้าปลีก/ร้านชํา
11 5 5
มีคนรูจ้ กั ให้มา
4 2 1
วัด
7 0 0
ตัวแทนบริษทั มาขายให้ถงึ
บ้าน
1 0 2
ตลาดนัด/แผงลอย
0 0 2
ร้านยา ขย. 2
2 0 0
สังซื
่ อ้ ตามโฆษณาในวิทยุ
ท้องถิน่
0 1 0
รถเร่
0 0 0
สังซื
่ อ้ ตามโฆษณาในทีวี
0 0 0
มีรถมาส่งให้ถงึ บ้าน
0 0 0
ไม่สามารถระบุแหล่งทีม่ า/
จําไม่ได้/ไม่บอก
0 0 1
นอกเหนือจากแหล่งทีก่ ล่าว
มาข้างต้น
4 1 1
รวม
30 21 21

ยาเม็ด

ยาผง

ยาแคปซูล
ยาชุด

แหล่งทีม่ า

11
1
0
0

1
0
4
3

0
1
0
0

0
0
1
1

0
2
0
0

1
0
0
2

1
0
1
1

1
0
1
0

1
2
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0

2
0
0
0

40
27
16
14

0
0
0

0
2
1

3
1
0

1
1
0

2
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
7
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1
0
0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0 0 0
12 11 6

1
6

0
5

0
4

0
4

1
3

0
3

0
2

0
0

0
2

8
130

อาเภอเสนา
ทีม สาธารณสุ ข อํ า เภอเสนาร่ ว มมือ กับ รพ.สต.
ผูน้ ําชุมชน และ อบต. ในแต่ละพืน้ ที่ สร้างแนวทางปฏิบตั ิ
ขึน้ ในชุมชน เกิดเป็ นมาตรการในร้านชํา มาตรการควบคุม
กํากับรถเร่ และการควบคุมการโฆษณา ร้านค้าในชุมชนได้
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดยไม่ขายยาทีเ่ ป็ นปญั หา
โดยสมัครใจ ซึ่งร้านดังกล่าวจะได้รบั มอบป้าย “มาตรฐาน
ร้านค้าชํา” หรือ “ร้านยาปลอดภัย” จากสาธารณสุขอําเภอ
เสนา (รูปที่ 12)
นวัต กรรม “ไลน์ ก ลุ่ ม อสม.บ้ า นแพน” ที่ใ ช้ ส่ ง
ข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่ง
ข้อมูลได้หลากหลายทัง้ ในรูปของข้อความ รูปภาพ เสียง
หรือคลิป เหมาะกับกรณีท่มี ปี ญั หาหรือความเสีย่ งเร่งด่วน
เช่ น รถเร่ ข ายยาหรือ การโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงที่
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ปรากฏในชุมชน ผูพ้ บเห็นสามารถแจ้งผูม้ หี น้าทีเ่ พื่อจัดการ
ั หาได้ท ัน ที การติด ต่ อ ผ่ า นทางช่ อ งทางนี้ ย งั เป็ น การ
ปญ
กระตุน้ การทํางานได้ โดยสมาชิกส่งภาพการทํางานอวดกัน
สมาชิกในกลุม่ มีการชมเชยยกย่องผูท้ ม่ี ผี ลงานดี ซึง่ เป็ นการ
ให้กําลังใจกันในการทํางาน อีกทัง้ ยังเป็ นช่องทางคืนความรู้
และคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยบอกให้ตวั แทนองค์กรในชุมชนที่
เป็ นสมาชิกในกลุ่มไลน์ ได้รบั ทราบว่าในหมู่บ้านมีกจิ กรรม
ตามโครงการฯ อะไรอยู่ ซึ่ง ทํ า ให้เ กิด การกระตุ้น ความ
ร่วมมือ
อาเภอผักไห่
อําเภอผักไห่มนี วัตกรรม “พัดไล่สเตียรอยด์” (รูปที่
13) ซึ่ง เป็ น สื่อ ประชาสัม พัน ธ์ เ รื่อ งอัน ตรายจาก “สเตีย
รอยด์” ในรูปแบบพัด ผูด้ าํ เนินโครงการฯ แจกพัดให้แก่ผู้

รูปที่ 10. นวัตกรรม “เสียงใสๆได้ความรู”้ , “พระช่วยสํารวจยา” และ”ไลน์รทู้ นั ” ของตําบลพุทเลา
สูงอายุและผูค้ า้ ในร้านขายของชํา พัดเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกหยิบใช้ทุก
วัน ข้อความบนพัดที่พบเห็นทุกวันจึงสามารถยํ้าเตือนถึง
อันตรายจากสเตียรอยด์ ผูใ้ ช้พดั จะได้ฉุกคิดเมื่อจะเลือกใช้
หรือขายผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจปนเปื้อนสเตียรอยด์
การถอดบทเรียนจากการดาเนิ นโครงการฯ
ปญั หาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอมปนสเตียรอยด์ เป็ น
ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและฝงั รากลึกมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมี
ผูเ้ กีย่ วข้องมากมายทัง้ ภาครัฐและเอกชน (ผูน้ ําเข้าสารเคมีส
เตียรอยด์ ผูผ้ ลิตยา ร้านยา รถเร่ ร้านชํา ผูใ้ ช้ยา พนักงาน
เจ้าหน้ าที่ ฯลฯ) นอกจากนี้ ตัวปญั หายังมีพฒ
ั นาการโดย
ตัวเอง (เปลีย่ นรูปปญั หาจากยาชุด เป็ นการปลอมปนในยา
แผนโบราณ-ยาลูกกลอน และต่ อมาเป็ น การปลอมปนใน
เครือ่ งดื่มต่างๆ ทีจ่ ดั เป็ นอาหารตามกฎหมาย) อีกทัง้ วิธกี าร

รูปที่ 11. “ธงเขียวเลี้ยวมาร้านค้าปลอดยาอันตราย” ของ
ตําบลโพธิ ์สามต้น
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รูปที่ 13. “พัดไล่สเตียรอยด์” ของอําเภอผักไห่

รูปที่ 12. ป้าย “มาตรฐานร้านค้าชํา” หรือ “ร้านยาปลอดภัย”
จากสาธารณสุขอําเภอเสนา
แก้ไขทีไ่ ด้ผลในชุมชนหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ในชุมชนอื่น ๆ ความ
ซับซ้อนของปญั หาทีก่ ล่าวมาทําให้ไม่อาจแก้ปญั หานี้ได้ดว้ ย
ความพยายามขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง แต่จะต้องประสานความร่วมมือเป็ นพลังในการ
แก้ไขปญั หา การถอดบทเรียนการดําเนินโครงการฯ ในครัง้
นี้ พ บป จั จัย แห่ ง ความสํา เร็จ ผ่ า นการผสานพลัง ดัง กล่ า ว
ดังต่อไปนี้
ประการแรก ทุกฝ่ายในชุมชนที่ร่วมมือกันต้องมี
เป้าร่วมกันอย่างแท้จริง ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการ
แก้ปญั หาหรือได้รบั รางวัล มีลกั ษณะการดําเนินงานโดยให้
ทุกฝา่ ยในเครือข่ายร่วมกันกําหนดเป้าหมายหรือปญั หาทีจ่ ะ
แก้ไข หรือสร้างวิสยั ทัศน์ร่ว มกันในการแก้ปญั หา รวมทัง้ มี
ั หาให้ ต รงกัน คือ จนมี
การประชุ ม ทํ า ความเข้ า ใจป ญ
แนวทางหรือหลักร่วมกันในการแก้ไขปญั หา ชุมชนแต่ละ
แห่ ง มีวิธี ก ารในแบบฉบับ ของตัว เองเพื่อ ทํ า ให้ ทุ ก ฝ่ า ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนผูใ้ ช้ยาให้มเี ป้าหมายเดียวกัน
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ั หายานี้ ในที่น้ี ข อยกตัว อย่างการจัด เวที
ในการแก้ไ ขป ญ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องประชาชนเพื่อสร้างกลไกการจัดการ
ตัวเอง โดยสรุปบทเรียนและหาแนวทางการจัดการตนเอง
แบบยังยื
่ นของอําเภอมหาราช ซึ่งถือเป็ น กิจกรรมที่เด่นใน
โครงการฯ อสม. เป็ นทีมดําเนินงานในตําบล ส่วนเภสัชกร
และเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. เป็ นพี่เลี้ยง ตัวอย่างเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในพืน้ ทีก่ ่อให้เกิดความตระหนักในปญั หามีดงั นี้
ป้า ส อายุ 68 ปี เป็ นผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อก่อนมี
อาการปวดเข่ า ทัง้ สองข้า งมากซึ่ง กิน ยาแก้ป วดไม่ ห าย
เพื่อนบ้านแนะนํ ายาสมุนไพรให้ จึงซื้อมาลองกิน หลังกิน
รูส้ กึ สบาย ไม่ปวดเข่า นอนหลับได้ และทํางานได้ จึงกินทุก
วัน วันละ 1 ชุด เรื่อยมา วันไหนปวดมากก็กิน 2 ชุด พอ
นาน ๆ เข้าเริม่ กินไม่หาย และมีเวียนหัวบ่อย จึงมาปรึกษา
แพทย์ท่โี รงพยาบาลมหาราช ซึ่งแพทย์แนะนํ าให้หยุดยา
สมุนไพร เภสัชกรตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาดังกล่าว จึง
แนะนํ า ให้หยุดยา ป้า ส เล่าต่ อว่า ตอนแรกที่เริม่ หยุดยา
ปวดเข่าทรมานมาก แต่กอ็ ดทนเพราะแพทย์บอกว่าอย่า กิน
หลังจากแพทย์ส่งตัวให้ป้า ส ไปผ่าเข่า ทําให้อาการดีข้นึ
โดยไม่ปวดเข่า ปจั จุบนั เดินได้คล่อง ไม่ปวด และนอนหลับ
ได้ดี แต่ถ้าปวดก็กินยาแก้ปวดที่รบั จาก รพ.สต.บ้านใหม่
ป้า ส ไม่กล้าซื้อยากินเองอีกแล้ว ป้า ส เล่าทิง้ ท้ายว่า ตอน
หยุดยาทรมานมาก ป้า ส กล่าวว่า “รูส้ กึ เลยว่า สเตียรอยด์
เนี่ยมันร้ายกว่ายาบ้าอีก”

นาย ย อายุ 81 ปี เป็ นผูป้ ่วยความดันโลหิตสูงซึ่ง
กินยานํ้ าสมุนไพรกษัยเส้นที่ลูกสาวซื้อมาให้จากกรุงเทพ
ขวดละ 199 บาท เพราะอยากให้พ่อหายปวดขาและคิดว่า
เป็ น บํ า รุ ง กํ า ลัง นาย ย กิน ยานี้ ห ลายเดือ นแล้ว แต่ ไ ม่ ม ี
อาการผิดปกติอะไร เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน นาย ย
ไปพบแพทย์ท่ี รพ.สต. แพทย์สงั เกตพบว่า นาย ย หน้ า
บวมใส นาย ย จึงบอกแพทย์ถงึ การใช้ยาสมุนไพรกษัยเส้น
และนํายานํ้าสมุนไพรนี้มาให้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ตรวจ
พบสเตียรอยด์ จึงแนะนําให้ นาย ย หยุดกินยาดังกล่าวและ
ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช แต่ยงั ไปไม่ได้ไปตรวจ
ตามนัดเพราะติดธุระ นาย ย กล่าวว่า ตนเองเป็ นคนระวัง
เรื่อ งการซื้อ ยาหรือ อาหารเสริม แต่ ท่ีไ ม่ เ อะใจสงสัย นํ้ า
สมุนไพรกษัยเส้นเพราะเห็นว่าที่ขวดมีฉลากครบถ้วนทัง้
เลขทะเบียนยา วันผลิต-หมดอายุ แถมยังมีตราครุฑบนป้าย
ในฉลากด้วย ทําให้เชื่อว่าคงไม่อนั ตรายและไม่น่าถูกหลอก
จ่าสิบเอก ด อายุ 77 ปี เป็ นผูป้ ่วยความดันโลหิต
สูง เส้นเลือดหัวใจตีบ และเก๊าท์ จึงพยายามหาวิธรี กั ษาให้
หาย โดยเชื่อ คํา แนะนํ า จากบุ ค คลอื่น ๆ วัน หนึ่ ง มีเ พื่อ น
แนะนํายาสมุนไพรมะรุมแคปซูลบํารุงร่างกาย และสมุนไพร
108 ลุ ง ด ต้ อ งการหายจากโรคจึง ใช้ ย าดัง กล่ า วอย่ า ง
สมํ่าเสมออย่างละ 2 แคปซูล เช้า–เย็น (รวม 8 แคปซูลต่อ
วัน) หลังใช้ยาได้ประมาณ 1 เดือน เกิดอาการหมดแรงซีก
ขวา และวูบสลบไป ผู้พบเห็นนํ าลุง ด ส่งโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทย์บอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีก
นิดเดียว อาจไม่รอดชีวติ ลุง ด กล่าวว่า “เข็ดจริง ๆ ใครมา
แนะนํ า อะไรก็ไ ม่เ อาอีก แล้ว กิน แต่ย าจากโรงพยาบาลนี่
แหละ น่ากลัวจริง ๆ ไอ้สเตียรอยด์น่ี อ้อลุงลืมบอกไปช่วงที่
กินยานี่ก็มหี น้ามืดบ่อย ๆ อ่อนเพลียด้วย แต่คดิ ว่าไม่เป็ น
อะไร ไม่ได้ใส่ใจ ถ้ารูว้ า่ เป็ นจากยานี้ ก็คงหยุดไปแล้ว”
เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับอันตรายเหล่านี้ทาํ ให้ประชาชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบถึงอันตรายใกล้ตวั ทีเ่ กิดกับคนในชุมชน
ของตนเอง และมีความตระหนักในปญั หามากขึน้
ปจั จัยแห่งความสําเร็จประการที่สอง คือ ทุกฝ่าย
ในชุ ม ชนที่ร่ ว มมือ กัน ต้อ งเห็น พ้อ งร่ ว มกัน ว่ า จะติด ตาม
ความก้าวหน้าหรือความสําเร็จของโครงการอย่างไร นัน่ คือ
มีตวั ชีว้ ดั ความสําเร็จบางตัวเหมือนกันทุกฝา่ ย ซึง่ จะควบคุม
ให้การดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ทีส่ าํ คัญ คือ ทําให้ไว้ใจ
กันเพราะมีเป้าหรือประโยชน์ทร่ี ว่ มกัน ในปี 2558 เป็ นปี ทม่ี ี
การผลักดันโครงการฯ เต็มรูป แบบจากกลุ่มงานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งกําหนดให้ผลการดําเนินงานตามโครงการฯ เป็ นตัวชีว้ ดั
ที่มผี ลต่อการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผู้บริหารระดับอําเภอ
ดั ง นั ้ น พื้ น ที่ จึ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ โครงการฯ มาก
ความสามารถของผูบ้ ริหารโครงการฯ ในระดับอําเภอที่ทํา
ให้ผ ลสํา เร็จ ของโครงการฯ เป็ น ตัว ชี้ว ัด การทํา งานของ
เจ้าหน้าทีใ่ นตําบล อปท. หรือหน่ วยงานอื่น หรือแม้แต่รา้ น
ขายของชําเอง (เช่น การได้ธงเขียวจากการไม่จาํ หน่ายยาที่
ไม่เหมาะสมเป็ นตัวชีว้ ดั ว่าร้านชําประสบความสําเร็จ) เป็ น
ปจั จัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการของชุมชนที่
ดําเนินการได้ผลดีหรือได้รางวัลในการประกวด
ปจั จัยแห่งความสําเร็จประการทีส่ าม กิจกรรมของ
ทุกฝา่ ยในชุมชนทีร่ ว่ มมือทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายตาม
ความชํ า นาญ-ความสามารถของแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ค วาม
หลากหลายนัน้ ถูกออกแบบให้มกี ารเติมเสริมพลังให้กนั และ
กันตามแผนทีว่ างไว้ในข้อ 1 การทํางานร่วมกันระหว่างภาคี
เครือข่ายที่เข้ม แข็งและหลากหลายอย่างมากของอําเภอ
เสนา ลาดบัวหลวง มหาราช บางปะหัน บางไทร นครหลวง
และบางบาลถือ เป็ น การดํา เนิ น งานที่โ ดดเด่ น เครือ ข่า ย
ประกอบด้วยโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. อบต.
เทศบาล โรงเรียน กศน. พัฒนาชุมชน วัด อสม. ผูน้ ําชุมชน
ชมรมผูส้ งู อายุ และทหารในพืน้ ที่ โดยสมาชิกในเครือข่าย
สนั บ สนุ น งบดํ า เนิ น การ ร่ ว มดํ า เนิ น การ ร่ ว มออกพื้น ที่
สํารวจร้านค้า เยีย่ มบ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เหมาะสม ทําให้ความตระหนักในปญั หา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยในชุมชนเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
ในที่น้ีขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่โดดเด่นและหนุ น
เสริมพลังของการดําเนินการอื่น ๆ ได้ดี เช่น การตัง้ ชมรม
ยาปลอดภัยของอําเภอบางไทรในแต่ละตําบล เพื่อเฝ้าระวัง
การใช้ยาไม่ปลอดภัย และแจ้งเบาะแสให้กบั รพ.สต. หรือ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรืออสม. ผูป้ ระสานงานใน
พืน้ ที่ สมาชิกในชมรมมีผลงานเฝ้าระวังรถเร่ทเ่ี ข้ามาขายยา
ในพื้น ที่ โดยขอรายละเอีย ดเกี่ยวกับเจ้าของรถเร่ไ ว้เ ป็ น
ข้ อ มู ล ในการติ ด ต่ อ ชมรมมี ร ายงานผลการเฝ้ าระวั ง
ประจําเดือนตามแบบรายงานทีก่ าํ หนด
การเยี่ยมบ้านโดย “ทีมเยี่ยมบ้าน” ซึ่งเป็ นทีม
เฉพาะกิจ ประกอบด้วย อสม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เภสัชกร
และพยาบาลใน รพ.สต. ทีมเยี่ยมบ้านจะเข้าเยี่ยมบ้านที่ม ี
ั หาเกี่ ย วกั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ม ี ส เตี ย รอยด์ ผ สม
ปญ
วัตถุประสงค์ในการเยีย่ มบ้าน คือ เพื่อสํารวจพฤติกรรมการ
ใช้ยาของคนในชุม ชนทุกครัวเรือน เพื่อสํารวจแหล่งที่ม า
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ของยาที่ม ีค วามเสี่ย ง เพื่อ ปรับ พฤติก รรมการใช้ย าของ
ประชาชน เพื่อคัดกรองและส่งต่อผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งหรือได้รบั
อันตรายจากการใช้ยาให้เข้าสูก่ ารรักษาทีเ่ หมาะสม ผูป้ ่วยที่
เคยใช้ยาชุดที่มสี เตียรอยด์ผสม ได้อนุ เคราะห์ในการเป็ น
วิทยากรเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ของอันตราย
ในการกินยาสเตียรอยด์กบั ผูอ้ ่นื ต่อไป
การจัด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพทํ า เพื่ อ ให้
ประชาชนมีสุข ภาพแข็ง แรงไม่ต้อ งพึ่ง ยาหรือ ผลิต ภัณ ฑ์
เสริมอาหารและสมุนไพรมากมายที่มกี ารโฆษณาผ่านทาง
วิทยุ กิจกรรมมีในรูปแบบต่าง ๆ (รูปที่ 14) เช่น การจัดวิง่
ซึ่งเป็ นงานประจําปี ของชุมชน (งานเดิน -วิง่ นายขนมต้ม )
ั ่ กรยานผู้สูงอายุไปยังวัด
งานเดิน วิง่ วิสาขบูชา ชมรมปนจั
ต่ า ง ๆ พร้ อ มทํ า กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่ เป็ น ต้ น
กิจกรรมเหล่านี้มุ่งหวังให้ประชาชนออกกําลังกาย ใช้เวลา
ว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ และลดการฟ งั วิ ท ยุ ชุ ม ชน เมื่ อ
ประชาชนมีร่า งกายที่แ ข็ง แรง ย่อ มไม่ต้อ งซื้อ หายาหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้ โดยขอสนันสนุ นงบประมาณ
จากสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ตัวอย่างครอบครัวหนึ่งทีร่ ว่ มทํากิจกรรมร่วมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั ง้ แต่ ปี 2557 ถึ ง ป จั จุ บ ั น ของอํ า เภอบางบาล
ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกสองคน เดิมพ่อป่วยเป็ นโรค
หมอนรองกระดู ก ทับ เส้น ประสาทที่ ผ่ า ตัด รัก ษาเป็ น ที่
ั ่ กรยานเพื่อดูแลสุขภาพ
เรียบร้อยแล้ว พ่อเข้าร่วมกลุ่มปนจั
จนป จั จุ บ ัน ทีสุ ข ภาพแข็ง แรงอย่ า งมาก คุ ณ แม่ ซ่ึง เดิม มี
นํ้ า หนัก ตัว ร้อ ยกว่า กิโ ลกรัม เริ่ม วิ่ง ตามลูก ๆ ที่เ ข้า ร่ว ม
กิจกรรมจนนํ้าหนักลดลงเหลือ 80 กว่ากิโลกรัม ลูกชายคน
โตและลูกสาวคนเล็กเคยป่วยและต้องใช้ยาปฏิชวี นะบ่อย ๆ
และเป็ นโรคหอบหืดทัง้ คู่ ครอบครัวนี้เริม่ เข้าร่วมกิจกรรม
เดิน -วิ่ง มาตัง้ แต่ปี 2557 ป จั จุ บนั ลูก สาววิ่ง ชนะคว้า ถ้ว ย
รางวัลมาหลายรายการ อีกทัง้ ไม่ต้องใช้ยารักษามากมาย
และป่ ว ยน้ อ ยลงกว่ า เดิม มาก พี่ช ายนํ้ า หนั ก ลดลงและ
แข็งแรงขึน้ ปจั จุบนั ไม่ป่วยบ่อยเท่าเดิม ทัง้ ครอบครัวยังคง
ทํากิจกรรมทุกอย่างทีเ่ ภสัชกรชักชวน
ปจั จัยแห่งความสําเร็จประการที่ 4 คือ การประชุม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเปิ ด เผยของเครือ ข่ า ยเพื่อ ปรับ เสริม
แรงจูง ใจต่ อ กัน เพื่อ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพื่อ ปรับ เสริม ให้
ั หาตรงกัน และเพื่อ เสริม สร้า งความไว้ว างใจเข้า ใจป ญ
ความสัม พันธ์ เป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จที่มคี วามสําคัญ
มาก ในหลายพืน้ ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น line
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รู ป ที่ 14. การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ให้
ประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง
เพื่อช่วยในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสื่อสารข้อมูลอย่างทัน
การณ์ เช่น “ไลน์กลุ่ม อสม.บ้านแพน” หรือ ”ไลน์รทู้ นั ” ของ
ตําบลพุทเลา ดังกล่าวมาแล้ว
ในปี 2559 หลัง จากที่ทุ ก พื้น ที่ไ ด้ม ีก ระบวนการ
เรียนรูร้ ่วมกันในการทํางาน ทําให้แต่ละการทํางานปรับตัว
ให้เข้ากับชุมชนได้มากขึน้ อีกทัง้ แต่ละพืน้ ทีไ่ ด้รบั รูต้ วั อย่าง
การทํางานจากพื้นที่อ่นื ๆ จากการบอกเล่าของสมาชิกใน
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีไ่ ปเยีย่ มเยียนและให้กําลังใจใน
พื้นที่ ทําให้บางพื้นที่เริม่ หาความช่วยเหลือจากหน่ วยงาน
อื่นมากขึน้ เช่น อําเภอท่าเรือ บางไทร และอุทยั เริม่ มีการ
ประสานของบสนับสนุ นจาก อบต.เพื่อดําเนินงานในพื้นที่
เป้าหมาย เหตุการณ์ขา้ งต้นทําให้เห็นความสําคัญของการ
เรีย นรู้แ ลกเปลี่ย นต่ อ ความสํา เร็จ ในการดํา เนิ น งานตาม
โครงการ

ในปี 2560 หลังจากดําเนินงานได้สองปี แต่ละพืน้ ที่
สามารถแก้ปญั หาในอําเภอของตนเองไปพอสมควร ทาง
กลุ่มงานคุ้ม ครองผู้บริโภคจึงได้ลองใช้วิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ บบใหม่ นัน่ คือ การประกวดแบบพบหน้ากันเพื่อให้
แต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ ฟ งั การทํ า งานของพื้ น ที่ อ่ื น ๆ ทํ า ให้ ไ ด้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และกระตุ้นให้พน้ื ที่
อยากแข่ง ขัน กัน ทํา งาน อย่า งไรก็ต าม ปี 2560 เป็ น ปี ท่ี
ค่อนข้างลําบากสําหรับ รพ.สต. เพราะมีภาระหน้าที่ประจํา
การจัด ประกวดจึง ถือ เป็ น ภาระอัน หนั ก หน่ ว งของพื้น ที่
อบ่างไรก็ตาม แต่ละ รพ. สต. ก็ยงั ฝา่ ฟนั กันไปได้
ป จั จัย แห่ ง ความสํ า เร็จ ประการที่ 5 คือ การมี
องค์กรแกนกลางที่ทําหน้ าที่ประสานงานสนับสนุ นให้เกิด
ความร่วมมือของหน่ วยงานต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน
หรือทําให้เกิดเงือ่ นไขตามปจั จัยแห่งความสําเร็จในทัง้ 4 ข้อ
แรก ป จั จั ย นี้ เ ห็ น ได้ ช ั ด ในระยะแรกของการดํ า เนิ น
โครงการฯ ซึ่งมีการเลือกพืน้ ทีน่ ําร่องเป็ นพืน้ ทีข่ อง รพ.สต.
ที่มคี วามพร้อมของเจ้าหน้ าที่ (เป็ นองค์กรแกนกลาง) ใน
การทํางานร่วมกับ ชุม ชนได้ดีม ากอยู่แ ล้ว และบุค คลากร
พร้ อ มดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ไ ด้ ท ัน ที การมี ง บประมาณ
สนับสนุ นตามโครงการฯ ด้วย ทําให้ รพ.สต. ดําเนินไปได้
อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้หากเภสัชกรที่ทํางานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่ มีความชอบในการทํางานกับชุมชนหรือมี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั รพ.สต.จะทําให้การร่วมงานเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถทีจ่ ะค้นหาปญั หาการใช้ยาได้อย่าง
ชัดเจน ทักษะนี้ถอื ว่าเป็ นสิง่ สําคัญในการทํางานกับชุมชน
ดังสังเกตได้จากการทํางานในพื้นที่ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
มหาราช ทีเ่ ภสัชกรสามารถเรียนรูก้ ารทํางานจากเจ้าหน้าที่
ระดับตําบลซึง่ มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี มี ากกับชุมชน
การทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานในพืน้ ที่ย่อม
มีผ ลมาจากต้นทุนเดิม ที่ทาง รพ.สต.มีต่อหน่ วยงานอื่นๆ
หรืออาจมาจากความสัมพันธ์ของเภสัชกรทีเ่ ป็ นคนในพืน้ ที่
ทําให้สามารถประสานการทํางานระหว่างหน่ วยงาน เช่น
อบต. เทศบาล วัด โรงเรียน ผูน้ ํ าชุมชน ผู้สงู อายุ เป็ นต้น
ดัง เช่ น การทํา งานในพื้น ที่ใ นอํ า เภอลาดบัว หลวง การที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
เลือกพื้น ที่ใ นการทํา งานเป็ น อีก ป จั จัย ที่ก ระตุ้น ให้ง านยา
ปลอดภัย ดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งคล่ อ งตัว มากยิ่ง ขึ้น ดัง เช่น ที่
อําเภอเสนา ส่วนในพืน้ ทีอ่ ่ืนๆ ทีข่ าดต้นทุนการทํางานต้อง
อาศัยกําลังใจและการฝึ กฝนทักษะนี้เพื่อให้เกิดดําเนินการ
ตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

สรุปและการอภิ ปรายผล
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยาได้ ดํ า เนิ น โครงการ
จัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชน ตัง้ แต่ ปี 2558 จาก
การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามและสังเกตการณ์ทํางานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างปี 2558-2560 พบปจั จัยความสําเร็จของการจัดการ
ั หายาไม่ ป ลอดภัย ในชุ ม ชน คือ 1) การที่ทุ ก ฝ่ า ยใน
ปญ
ชุมชนมีเป้าร่วมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับ
อําเภอให้ความสําคัญ เป้าหมายที่เลือกดําเนินการต้องมี
ความพร้ อ มและเป็ น ที่ย อมรับ ของชุ ม ชน 2) ทุ ก ฝ่ า ยที่
ร่วมมือกันต้องเห็นพ้องร่วมกันว่าจะติดตามความก้าวหน้า
หรือสําเร็จของโครงการอย่างไร 3) กิจกรรมของทุกฝ่ายใน
ชุ ม ชนที่ร่ว มมือ ที่ม ีค วามแตกต่ า งหลากหลายตามความ
ชํา นาญของแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ต้อ งเติม เสริม พลัง กัน 4) การ
ประชุมอย่างต่อเนื่องและเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมทัง้ การ
จั ด เวที ป ระกวดเพื่ อ ให้ พ้ื น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าร
ดําเนินงานของพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ และกระตุน้ ให้พน้ื ทีอ่ ยากแข่งขัน
รวมถึงเกิดนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชน
และสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน และ 5) การมีองค์กร
แกนกลางที่ทําหน้าที่ประสานงานให้เกิดเงื่อนไขตามปจั จัย
แห่งความสําเร็จในทัง้ 4 ข้อแรก โดยผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปจั จัยแห่งความสําเร็จที่พบในการศึกษาครัง้ นี้ ม ี
ความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุอยู่ใน collective impact
principles ของ Kania และ Kramer (11) ว่า เป็ นเงือ่ นไข
สําคัญที่ทําให้เกิดการสานพลังประสบความสําเร็จในการ
ั หาสัง คมที่ ซ ั บ ซ้ อ น เช่ น ความยากจน การ
แก้ ไ ขป ญ
ตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อม เงือ่ นไขดังกล่าวได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์
ร่ว มระหว่างองค์ร ที่ร่ว มมือ กัน การมีตวั ชี้ว ดั หลักร่วมกัน
การสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง การมีกจิ กรรมที่เสริม
กันและไม่ขดั แย้งกัน และการมีหน่ วยงานสนับสนุ นความ
ร่วมมือทีเ่ ข้มแข็ง ผูท้ อ่ี ยูใ่ นองค์กรแกนกลางต้องมีภาวะผูน้ ํา
ทีส่ ามารถปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์ คือ ต้องมี
ความสามารถที่จะดึงความสนใจของทุกฝา่ ยในชุมชนให้มา
สนใจเรื่องเดียวกันและตระหนัก ว่าปญั หานัน้ (เข่น ยาไม่
เหมาะสมในชุมชน) เป็ นสิง่ เร่งด่วน ทัง้ ยังต้องมีทกั ษะในการ
ผลักดันให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทํางานเพื่อแก้ปญั หาโดยไม่ทาํ
ให้ เ กิ ด แรงกดดั น มากเกิ น ไป นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี
ความสามารถทีจ่ ะนําเสนอปญั หาต่าง ๆ ให้เห็นถึงโอกาสใน
ั หาและอุ ป สรรคที่พึง มี ตลอดจนมี
การแก้ ไ ขป ญ
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ความสามารถสูงในการสลายความขัดแย้งของภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ทีอ่ าจมีในระหว่างการดําเนินการร่วมกัน (12)
ในปี 2560
การสํารวจครัวเรือนในพื้นที่ของ
โครงการฯ พบผลิตภัณฑ์สุขภาพทีอ่ าจปนเปื้ อนสเตียรอยด์
130 รายการ ผลตรวจพบสเตียรอยด์ในอัตราร้อยละ 20.8
ซึง่ ใกล้เคียงกับปี 2559 (ร้อยละ 20.5) แต่ลดลงจากปี 2558
(ร้อยละ 29.8) ซึ่งเป็ นปี ทเ่ี ริม่ ทําโครงการ ประชากรกลุ่ม
เสีย่ งทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุและมีโรคเรือ้ รังรูจ้ กั สเตียรอยด์เพียงร้อย
ละ 21.0 ปญั หาทีพ่ บไม่ต่างจากการศึกษาในอดีตทีพ่ บการ
ปนเปื้ อนสเตียรอยด์รอ้ ยละ 23-80 ในตัวอย่างยาชุด ยาผง
ยาลูกกลอน ยาเม็ด และยานํ้ าที่เก็บจากจังหวัดขอนแก่น
นครปฐม ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และกรุงเทพฯ (13-17)
การศึกษานี้สรุปได้วา่ ปญั หาสเตียรอยด์ยงั คงมีอยู่
ในทุกพื้นที่ แต่มคี วามรุนแรงแตกต่างกัน ถ้ามีการจัดการ
แก้ปญั หาด้วยความจริงจังของเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย
ด้วยวีธกี ารและนวัตกรรมที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และ
ั หาการใช้
ดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก็ส ามารถทํ า ให้ป ญ
ั หาในระยะยาว
ผลิต ภัณ ฑ์ม ีส เตีย รอยด์ล ดลง การแก้ป ญ
ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามรอบรู้ เ พี ย งพอในการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
การสร้ า งความเข้ ม แข็ง ของเครื อ ข่ า ยองค์ ก ร
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับชุมชนให้สามารถพึง่ ตนเองได้และมี
ความยังยื
่ น ในการแก้ไขปญั หายาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
เป็ น สิ่ง จํา เป็ น และสามารถทํา ให้เ กิด ขึ้น ได้โ ดยการสร้า ง
เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมดังทีก่ ล่าวในไว้แล้วในประเด็นปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการในการศึกษานี้
นอกจากนี้ ควรพัฒนาบุคคลากรทุกระดับทัง้ ในระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบลให้มภี าวะผูน้ ํ าที่สามารถดึงความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนให้รว่ มทํางานเพือ่ แก้ไขปญั หา การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อทํางานในชุมชนควรให้ความสําคัญในระดับสูง
กับคุณสมบัตใิ นเรือ่ งความภาวะผูน้ ํา
การพัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ ละรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
สร้า งกระบวนการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคในพื้น ที่ และเป็ น
ต้นแบบให้เป็ นที่เรียนรูข้ องชุมชนอื่น ๆ ก็มคี วามสําคัญใน
ั หา การพัฒ นาฐานข้อ มู ล และเว็บ ไซต์ ค ลัง
การแก้ไ ชป ญ
ความรู้เกี่ยวกับงานคุ้ม ครองผู้บริโภค เพื่อรวบรวมแหล่ง
เรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพเพื่อเป็ นฐานเรียนรูใ้ ห้กบั เครือข่ายต่าง ๆ
ก็มคี วามจําเป็ น
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