ธรรมชาติ แ ห่ ง ชี วิ ต คื อ การอยู่ ร่ ว มกั น
ของชี วิ ต อย่ า งสมดุ ล ย์ มิ ใ ช่ เ ห็ น อี ก ฝ่ า ยคื อ
ผู้บุกรุก ที่จักต้องมุ่งทำ�ลายให้หมดสิ้น
เปรียบเช่นการใช้ยาจึงต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
เขา(เชื้ อ โรค)ก็ ชี วิ ต เราก็ ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งไร
จึงสมดุลย์ นี่แหล่ะคือธรรมชาติแห่งชีวิต
The nature of life is a balance of
living things, not see another side as
an intruder to wipe everything down.
Comparing with the use of drugs,
we should use them in rational ways—
germ is life and we are life as well.
The nature of life is how to maintain
balance in life.

ปีที่ 5 / ฉบับที่ 15 / ตุลาคม 2555

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่าให้
ชื่อภาพ ธรรมชาติแห่งชีวิต

โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข

“Nature of life” by Asst. Prof. Dr.Yupadee Sirisinsuk

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191
อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwath.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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แนะนำ�เว็บไซต์

ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > ไพจิตรา กตัญญูตะ

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
มีการนำ�ยาสเตียรอยด์มาใช้ทางยามาช้านาน จากผลที่ออกฤทธิ์ได้ชะงัดและครอบจักรวาลทำ�ให้มีการนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด นำ�ไปสู่การลักลอบ
นำ�มาจัดเป็นยาชุดผสมในยาโบราณ มีการรณรงค์เรื่องปัญหาการผสมสเตียรอยด์มายาวนาน คาดว่าตั้งแต่ปี 2518 เมื่อกลุ่มศึกษาปัญหายาพบการระบาด
ของยาชุดซึ่งพบว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์ในยาชุดมีการณรงค์อย่างต่อเนื่องจนนำ�ไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ให้เพิ่มเรื่องยาชุด
ผิดกฎหมาย มีความพยายามโดยหลายหน่วยงานในการรณรงค์ประกาศนโยบายทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครือข่ายด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกือบทุกยุค ต้องมาแถลงข่าวประกาศเตือนภัยสเตียรอยด์ ประกาศ
นโยบายเรื่องการจัดการสเตียรอยด์ (แต่ไม่ค่อยได้จัดการจริง)
เมื่อปี 2543 น.พ.ณรงค์ ฉายากุล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะพร้อมด้วย น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ แถลง ‘อย.จับมือ
หมอรามา ต่อต้านใช้ยาสเตียรอยด์ไม่เหมาะสม’ ปี 2547 ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผย อย.เตือนภัยยาแผนโบราณ
ผสมสเตียรอยด์และในปี 2548 ระวัง...อย่าซื้อยาจากรถเร่ อันตราย อาจได้รับยาปลอมผสมสเตียรอยด์ เมื่อปี 2550 มีการแถลงข่าว สธ. พบโรค “คุชชิ่ง”
โผล่ในคนนิยมซื้อยาชุด ยาหม้อ ยาลูกกลอน กินเอง ‘ด้านนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าได้
วางมาตรการในแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะ 2 ปี” ในปี 2551 กรมวิทย์ฯชี้ยาแผนโบราณตามท้องตลาด-รถเร่ เสี่ยงอันตรายจาก
สารสเตียรอยด์ แม้แต่ในปี 2555 อย. แถลงข่าว “อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยา “ลูกกลอน” และอย่าหลงเชื่อคำ�บอกเล่าปากต่อปากว่ารักษาได้สารพัดโรค
เสี่ยงได้รับอันตรายอย่างคาดไม่ถึง” แต่ปัญหาก็ยังดำ�รงอยู่ แม้แหล่งของสเตียรอยด์จะแปรเปลี่ยนไปบ้างเพิ่มจากปัญหายาชุดไปสู่ยาสมุนไพร ยาโบราณ
อาหารเสริม จะเห็นได้วา่ หน่วยงานรัฐยังทำ�งานในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ� ยังขาดการบูรณาการทำ�แบบครัง้ คราว แม้มปี ระกาศนโยบายและแผนแต่กลับขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่องจึงถือเป็นการประกาศนโยบายซ้ำ�ซาก
ที่ผ่านมาคนในพื้นที่เองก็เห็นปัญหานี้มีความพยายามศึกษา สำ�รวจ เฝ้าระวังปัญหาสเตียรอยด์ในพื้นที่อย่างมากมายแต่ยังกระจัดกระจาย
ต่อมาในปี 2553 กพย. ได้ประสานงานบูรณาการระดับพื้นที่ด้วยการประสานเครือข่ายเภสัชสาธารณสุขเขต 5 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้
สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม สรุปบทเรียนเป็นหนังสือ “อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล” (เข้าถึงได้ที่ www.thaidrugwatch.org) ความพยายามในการขับเคลื่อน
การจัดการปัญหายังทำ�กันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ กพย. ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน ชมรมเภสัชชนบท สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและภาคี จัดทำ�โครงการรณรงค์เพื่อการใช้ยาสเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งที่
ปลายน้�ำ คือให้ความรู้ ข้อมูลแก่ภาคประชาชนให้เกิดการบูรณาการมากขึน้ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ �ำ คัญส่วนหนึง่ เพราะประชาชนไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ายาที่กินเป็นอะไร แต่การแก้ไขตรงปลายน้ำ�นี้จะไม่สามารถทำ�ได้สำ�เร็จหากปัญหาที่ต้นน้ำ�ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งการทำ�งานที่ต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ใช่การทำ�งานแบบจุดพลุเป็นช่วงๆ จึงใคร่เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสามระดับ
1.ต้นน้ำ� การควบคุมที่วัตถุดิบ การกำ�หนดรูปลักษณ์ยาสเตียรอยด์ให้มีรูปแบบเดียวที่แสดงให้รู้ว่าเป็นสเตียรอยด์ ควบคุมการกระจาย
สเตียรอยด์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ช่องทางการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต้องประมวลภาพรวมและส่งข้อมูลกลับพื้นที่
2. กลางน้ำ� การดำ�เนินงานร่วมกันในพื้นที่ทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเร่งสำ �รวจปัญหาในพื้นที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
การดำ�เนินงานตามกฎหมาย โรงพยาบาลชุมชนในการร่วมเร่งสำ�รวจผู้ป่วย การจัดทำ�คลินิกสำ�หรับผู้ติดยาสเตียรอยด์ทั้งหมดต้องประสานงานกันในระดับ
พื้นที่
3. ปลายน้ำ� ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล การตรวจการปนปลอมสเตียรอยด์อย่างทั่วถึง
ที่สำ�คัญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงานต้นน้ำ�
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค(กศย.)
บรรณาธิการ - ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ - ภาณุโชติ ทองยัง / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / เด่นชัย ดอกพอง / กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น
วราวุธ เสริมสินสิริ/ สุภาวดี เปล่งชัย / ศิวาวุธ มงคล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

แนะนำ�เว็บไซต์ฉบับนี้ ขอแนะนำ� www.tumdee.org
ซึ่ ง เป็ น เวบฯของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
อุบลราชธานี เวบฯนี้จะ 3 ส่วนหลักที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

/alert/index.php)

ส่วนแรก (http://www.tumdee.org

เป็นส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยที่มีฐานข้อมูลคุณภาพ ความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพต่ า งๆ ซึ่ ง ระบบนี้ พั ฒ นาขึ้ น โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
โดยเรียกระบบนี้ว่า “Single window” ระบบนี้ทำ�หน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผล
การตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ผลการวิ เ คราะห์
การปลอมปนสารอันตราย เช่น สเตียรอยด์ ยาอันตรายลงในยาแผนราณหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ใี นท้องตลาด รวมทัง้ เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ชุดความรู้ ข่าวสาร ข้อแนะนำ�ทางวิชาการทีอ่ พั เดททันต่อเหตุการณ์ ทีส่ ามารถส่งต่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใดๆ ก็ตามทีต่ อ้ งการแจ้งเตือนภัยให้กบั หน่วยงาน เครือข่ายฯ
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ก ว่ า 1,200 หน่ ว ยงานพร้ อ มกั น ได้ ทั น ที
ซึง่ ด้วยระบบฯ นี้ จะทำ�ให้ปญ
ั หาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต่างๆ ของผูบ้ ริโภค เช่น ปัญหายาสเตียรอยด์ สามารถได้รบั การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 http://hcp.pharmacychula.net/t

odsum/

เป็นส่วนของข้อมูลโครงการปฏิวัติน้ำ�มันทอดซ้ำ� ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดำ�เนินการร่วมกับ คคส. และสสส. เพื่อป้องกันอันตรายจากการบริโภคอาหารทอดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการสร้างเครือข่ายรณรงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ฯ กับชุมชน และให้ชุมชนสามารถวางแผนจัดการน้ำ�มันทอดซ้ำ�ในท้องถิ่น
ของตนเองอย่างเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในเวบฯ นี้จะมีข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
น้ำ�มันทอดซ้ำ� ข้อมูลเกี่ยวกับชุดทดสอบน้ำ�มัน สถานการณ์ในเรื่องนี้ในพื้นที่ต่างๆ และ
วิธีการจัดการกับน้ำ�ทอดซ้ำ�ให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาหาอัพเดทข้อมูลกันได้
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เป็นส่วนข้อมูลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายระบบแจ้งเตือนภัยและ
ฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างระบบ
และรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งในเวบฯ นี้
จะมี ส่ ว นที่ เ ป็ น แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพประเภทเครื่ อ งสำ � อางที่
เครือข่ายฯ คนทำ�งานสามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ นัน้ ๆ ทีต่ อ้ งการทราบ หรือ
สามารถนำ�ส่งข้อมูลเพือ่ นำ�ไปตรวจสอบ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้นนั้ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการเฝ้าระวัง
และประชาสัมพันธ์เพือ่ เตือนภัยผลิตภัณฑ์ฯ ทีต่ รวจสอบแล้วพบว่าเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค

เรื่องจากปก

ภก. ภาณุโชติ ทองยัง

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
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ในแต่ ล ะปี จ ะมี ผู้ ป่ ว ยที่ รั บ ประทานยาหรื อ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ สี เตียรอยด์ผสมอยูจ่ นเกิดอันตราย
เข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลมากมาย ทั้ ง ๆ                      
ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างก็พยายามช่วยกันรณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง   แต่เนื่องจาก                
ยากลุ่มนี้ให้ผลทั้งเร็วและแรง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยได้อย่างดี  ยิ่งเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นๆ
ที่ เ หมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยแล้ ว การรณรงค์                
ดังกล่าวจึงมักจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร
ในปั จ จุ บั น ผู้ ผ ลิ ต ที่ ไ ม่ ห วั ง ดี ไ ด้ ป รั บ รู ป แบบ           
วิธีการกระจายสู่ผู้บริโภคในลักษณะต่างๆ มากมาย  
เช่ น แฝงมาในรู ป แบบของยาผงคล้ า ยยาหอม                        
แผนโบราณ เปลี่ ย นรู ป จากยาลู ก กลอนเป็ น ยาเม็ ด           
หรือกระทั่งปั้นเป็นยาลูกกลอนและนำ�เศษทองคำ�เปลว
มาปิ ด ที่ เ ม็ ด ยาให้ ดู ข ลั ง บางชนิ ด ก็ แ ถมคาถามาให้
บริกรรมก่อนรับประทานเพื่อเพิ่มความศรัทธา มีการ
แนะนำ�ต่อกันมาเป็นทอดๆ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการ
จำ�หน่ายในรูปใหม่ๆ เช่น แอบมากับรถเร่ หรือแฝงเข้าไป
ทางวัดโดยผ่านทางลูกศิษย์ แต่ที่ระบาดมากในปัจจุบัน
คือ การนำ�สารสเตียรอยด์มาผสมในยาน้ำ�สมุนไพร          
แผนโบราณทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว โดยยาเหล่านี้จะจำ�หน่ายในราคาที่ค่อนข้างสูง
ขวดละพันกว่าบาท เพื่อทำ�ให้ดูเหมือนเป็นยาดี
จากข้ อ มู ล ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ย าแผน
โบราณของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 4
สมุทรสงคราม ในระหว่างปี 2548 – 2552 จำ�นวน        

626 ตัวอย่าง พบว่า มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์           
ถึง 157 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของตัวอย่าง
ทัง้ หมด  โดยการปลอมปนสารสเตียรอยด์ทตี่ รวจพบนัน้
มี ลั ก ษณะเสี่ ย งที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายมากขึ้ น เช่ น              
มีการผสมสารสเตียรอยด์ (Dexamethasone และ Prednisolone) ทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมทั้ง 2 ชนิด รวมทั้ง
ยังมีการนำ�เอายาแผนปัจจุบันชนิดอื่นๆ (เช่น ยากลุ่ม
บรรเทาอาการปวดอักเสบของกระดูก ข้อและกล้ามเนือ้
ยากลุ่มโรคเบาหวาน ยากลุ่มความดัน) มาผสมเข้าไป
อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างยาที่ตรวจนั้น            
บางชนิดแม้เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่กลับพบสารสเตียรอยด์
ปนอยูใ่ นปริมาณทีไ่ ม่เท่ากัน หรือบางครัง้ ก็พบการผสม
สารสเตี ย รอยด์ ต่ า งชนิ ด กั น ในยายี่ ห้ อ เดี ย วกั น ซึ่ ง               
แสดงถึงกรรมวิธีการผลิต  ที่ไม่แน่นอน ไม่ได้มาตรฐาน
และเมื่อได้นำ�ยาดังกล่าวที่มีปริมาณของยา
เหลื อ มากพอ ที่ จ ะสามารถทดสอบหา “ปริ ม าณ”                 
สารสเตี ย รอยด์ ที่ ป ลอมปนได้ ม าตรวจเพิ่ ม เติ ม                      
ปรากฎว่าปริมาณสารสเตียรอยด์ที่พบนั้นมีปริมาณ           
สูงมาก จนอาจเสี่ยงทำ�ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
โดยเมื่ อ นำ � มาเที ย บกั บ ปริ ม าณ ยาเพรดนิ โซโลน             
(Prednisolone) หรือยาเด๊กซ่าเมธาโซน (Dexamethasone) พบว่าในแต่ละมื้อที่ผู้ป่วยจะบริโภคยานั้น จะมี
โอกาสได้รับสารสเตียรอยด์ในปริมาณสูง บางตัวอย่าง
เทียบเท่ากับยาสเตียรอยด์ตั้งแต่ 4 เม็ด ถึง 12 เม็ด            
ต่อวัน
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เครือข่ายเภสัชสาธารณสุข ในเขต 5 ประกอบไปด้วย สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ
ประจวบคีรขี นั ธ์ ได้พฒ
ั นารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้สเตียรอยด์ทไี่ ม่เหมาะสม ในเขต 5 โดยจัดเวทีเพือ่ ระดมสมอง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในแต่ละจังหวัดเพื่อออกแบบการดำ�เนินงาน โดยใช้ระบบการจัดการความเสี่ยง              
(Risk Management ) เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน จนได้รูปแบบดังแผนภูม     
ิ

แผนภูมิแสดงรูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม ในเขต 5
ผู้ป่วย

คัดกรอง/ร้องเรียน

1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมาย

คัดกรอง/ร้องเรียน

สถานีอนามัย
คัดกรอง/ร้องเรียน

คัดกรอง/ร้องเรียน
รพช/รพท/รพศ
( Test kit )

ผู้ป่วย

ประชาชน/ร้านยา/ฯลฯ
คัดกรอง

Refill testkit
สสจ

ศวก.สมุทรสงคราม

ดำ�เนินคดี

ข้อมูลจาก อย./สสจ
- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
- วิเคราะห์ความเสี่ยง
- รายงานผูบ้ ังคับบัญชา

ยืนยันผล

ส่งต่อข้อมูล

ปชส.เตือนภัย

ฐานข้อมูล
ระดับจังหวัด

ในจังหวัด
จังหวัดที่เป็นแหล่งต้นตอ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการจัดการปัญหาดังกล่าว          
ในทิศทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

นอกจังหวัด

ระดับเขต

กลไกการควบคุ ม ในปั จ จุ บั น มี ช่ อ งโหว่ ห ลายจุ ด            
การที่จะให้ผู้ปฎิบัติในพื้นที่วิ่งอุดตามช่องโหว่ต่างๆ หรือให้             
ผู้บริโภคขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวเองแม้จะฟังดูง่ายๆ แต่เป็นไปได้ยากในแง่ปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขปัญหา                 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง
ระบบควบคุมกำ�กับให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติจริงมากกว่าข้อมูลตัวเลข               
จากรายงาน
1.1 นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาสเตียรอยด์ จะต้องให้ความสำ�คัญกับสิ่งที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง  
การกำ�หนดนโยบายโดยให้ความสำ�คัญกับตัวเลขผลงานที่ไม่ค�ำ นึงถึงความเป็นจริงในแง่ปฏิบัติ ยิ่งจะทำ�ให้ปัญหา
เหล่านี้ซ่อนลึกมากยิ่งขึ้น หากปรับตัวชี้วัดโดยให้ความสำ�คัญกับสิ่งที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ จะทำ�ให้
การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เช่น อาจจะกำ�หนดตัวชี้วัดว่า ต้องตรวจไม่พบยาผิดกฎหมาย  แต่หากพบ
จะต้องมีมาตรการในการติดตามเพื่อดำ�เนินการให้ส�ำ เร็จ)
1.2 ในสถานการณ์ปัญหาที่พบนั้น กลับพบว่ามีการแพร่ระบาดของสารสเตียรอยด์ปลอมปนลงไป                  
ในยาแผนโบราณหลายรายการ ดังนั้นสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้
ครอบคลุมไปยังแหล่งกระจายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งดังกล่าวด้วย เช่น วัด สถานทีผ่ ลิตยาแผนโบราณ คลินกิ
โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
1.3 ต้องมีมาตรการจัดการกับแหล่งผลิต หรือแหล่งกระจายยา ที่ได้รับแจ้งข้อมูลว่าเป็นต้นตอการแพร่
ระบาดของสารสเตียรอยด์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง การขึน้ บัญชีด�ำ กลุม่ ทีต่ อ้ งติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
(Black list)
1.4 กำ�หนดให้ยาสเตียรอยด์ที่ขึ้นทะเบียน ต้องมีรูปแบบและลักษณะของยาเหมือนกัน เพื่อให้ง่ายในการ
ติดตามตรวจสอบ การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตราย และการดำ�เนินการทางกฎหมาย

กพย.
แหล่งผลิต
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ร้านยา

โรงงาน

อย.

สสจ.75 จังหวัด

- เฝ้าระวังกรณีพิเศษ
- Black list
- ตรวจสอบย้อนหลัง
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กพย.
แหล่งผลิต
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ร้านยา

โรงงาน

อย.

สสจ.75 จังหวัด

- เฝ้าระวังกรณีพิเศษ
- Black list
- ตรวจสอบย้อนหลัง
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ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์
กพย.

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและช่องทางการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

2.1 ปรับปรุงระบบรายงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถทวนสอบย้อนกลับหรือสามารถตรวจเช็คปริมาณ
การนำ�สารสเตียรอยด์เข้ามาในประเทศของผู้ผลิตแต่ละราย เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและกระจายออกไป
ให้กบั แหล่งต่างๆ เพือ่ ควบคุมการรัว่ ไหล  รวมทัง้ พัฒนาช่องทางให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในส่วนภูมภิ าค สามารถ
เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ทันทีหรือเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูลต่างๆให้ทันกับการเฝ้าระวัง
2.2 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ เพื่อจัดทำ�เป็นระบบฐาน
ข้อมูลยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายต่างๆ สามารถเข้าไปสืบค้นว่า ตัวอย่างนั้นๆ เคยตรวจพบ           
สารสเตียรอยด์หรือไม่ ซึ่งหากระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
หรือเครือข่ายผู้บริโภค จะสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังปัญหาได้อย่างดี   ทั้งนี้ฐานข้อมูลดังกล่าว          
ควรประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำ�เป็น เช่น
2.2.1 ข้อมูลการเฝ้าระวังสเตียรอยด์เบื้องต้น : รวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ที่อยู่                 
ในขอบข่ายควรเฝ้าระวัง
2.2.2 ข้อมูลกลางเพื่อเตือนภัยเร่งด่วน : รวบรวมข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่มีการยืนยัน              
แล้วว่ามีความเสี่ยงจริง (เช่น  ข้อมูลผลิตภัณฑ์อันตราย  แหล่งกระจาย  ภาพ  ผลวิเคราะห์  รายละเอียดผู้ป่วย
แสดงลักษณะอาการที่ความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง  รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยง ฯลฯ

เหลียวมอง การจัดการปัญหาสเตียรอยด์
ในต่างประเทศ
หลายประเทศก็พบปัญหาจากสเตียรอยด์ โดยการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใส่สเตียรอยด์ แต่                   
การจัดการปัญหาอาจจะแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากบริบททั้งด้านความรู้ ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจและสังคม             
แตกต่างกัน ดังตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี  ้
สิงคโปร์ Health Sciences Authority (HSA) พบการปลอมปนยากลุม่ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
หรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ทำ�ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง พบประวัติบางผลิตภัณฑ์ทำ�ให้ผู้บริโภค   
เสี ย ชี วิ ต (เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชื่ อ Flutulang) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ จ ะใช้ ก ารโฆษณาว่ า ลดอาการอั ก เสบของข้ อ                               
ลดการปวดข้อ หรือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต1  และการได้รับผลิตภัณฑ์อาจมาจากเพื่อนหรือญาติซื้อมาให้จาก            
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตัวยาสำ�คัญทีพ่ บได้บอ่ ย คือ เด็กซาเมธาโซน (dexamethasone) จากรายงานทีผ่ ทู้ มี่ แี นวโน้ม
จะได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์นี้ เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มักมีการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น                       
ปวดข้อ ปวดหลัง หรือเป็นเกาต์  

1
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มาตรการของ HSA ต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยการออกตรวจร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ให้ความรู้
แก่ผู้จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นี้ว่าพบยาแผนปัจจุบันปลอมปนในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้คำ�แนะนำ�ต่อผู้บริโภคที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้พบแพทย์ เนื่องจากการหยุดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบการปลอมปนยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์
อาจทำ�ให้ผู้บริโภคมีอาการถอนยาได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และจำ�เป็นต้อง                   
ได้รับการบำ�บัดหากมีการใช้ในปริมาณที่สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน2
บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรห้ามมียาแผนปัจจุบัน            
กรณีนำ�เข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีขายหรือครอบครองเพื่อขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสารควบคุม (ตัวอย่างเช่น                          
เด็กซาเมทาโซน) ภายใต้กฎหมาย Poisons Act จะต้องถูกปรับถึง 10,000 เหรียญ และจำ�คุกสูงสุดถึง 2 ปี3
มาเลเซีย มีข้อกำ�หนดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ยา เรียกว่า Guide for Implementation of Patient Dispensing
Pack for Pharmaceutical Products in Malaysia ซึ่งมีข้อกำ�หนดสำ�หรับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในเรื่อง
การลดการใช้ยาโดยไม่จำ�เป็นและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ยา ทำ�ให้มีขั้นตอนน้อยลงในกระบวนการ
จ่ายยาและลดความผิดพลาดจากการจ่ายยา ตัวอย่าง กรณียาน้ำ�รับประทานคอร์ติโคสเตียรอยด์มีขนาดบรรจุ          
ไม่เกิน 120 มิลลิลิตร ยาทาผิวหนังที่มีคอร์ติโคสเตียรอยด์ไม่ว่าจะผสมยาปฏิชีวนะหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็น                     
คอร์ติโคสเตียรอยด์ความแรงอย่างอ่อน มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 กรัม ความแรงปานกลาง มีขนาดบรรจุ                
ไม่เกิน 50 กรัม ความแรงสูงกับความแรงสูงมาก มีขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม4 กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง               
ห้ามมีสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย The Control Of Drugs and Cosmetics
Regulations 1984 ซึ่งถูกปรับสูงสุดถึง 25,000 ริงกิต หรือถูกจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ หากมีการ                 
กระทำ�ผิดซ้ำ� จะต้องถูกปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต หรือถูกจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำ�ผิด             
เป็นนิติบุคคลจะต้องถูกปรับถึง 50,000 ริงกิต หากกระทำ�ผิดซ้ำ�จะถูกปรับถึง 100,000 ริงกิต5 จากฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์ของมาเลเซีย พบว่าในปี 2010 พบผลิตภัณฑ์ยาแผนจีน (Traditional Chinese
Medicine) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ 1 รายการ พบผลิตภัณฑ์ยาแผนจีนที่ไม่ได้                     
ขึน้ ทะเบียนและมีการปลอมปนสเตียรอยด์ 11 รายการ พบผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ กี ารปลอมปนสเตียรอยด์ 1 รายการ
ทั้งหมดล้วนแต่ปนเปื้อนเด็กซาเมธาโซนทั้งสิ้น

ไต้หวัน ห้ามผสมสเตียรอยด์ร่วมกับยาต้านการนอนหลับ (anti-sleep, ยาที่ทำ�ให้ตื่นตัว) ยาลดไข้                  
(antipyretic) ยาแก้ไอ (antitussive) ยาขับเสมหะ (expectorants) หรือยาอื่นใดซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นยาน้ำ�รับประทาน6
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 สำ�นักงานอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร             
ที่เป็นอันตราย ชื่อ “Reumofan Plus” ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “WOW” อ้างว่า
สามารถรักษาข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ กระดูกพรุน มะเร็งกระดูก และอื่นๆ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า “WOW”7 มีตวั ยาปลอมปนเช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ชื่อ “Reumofan Plus” โดยมีสเตียรอยด์ในรูปของ dexamethasone,
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในรูปของ diclofenac sodium และ
methocabamol ซึง่ เป็นยาคลายกล้ามเนือ้   ยาเหล่านีเ้ ป็นยาทีท่ �ำ ให้เกิดอันตราย
อย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการโฆษณาขายใน
หลายเว็บไซต์ เช่น www.gonepainfree.com และ www.browerent.com ผลิตภัณฑ์
นี้ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท Riger Naturals S.A. นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ก ารขาย               
“Reumofan Plus” ในเว็บไซต์ภายหลังที่ถูกแจ้งเตือนไปแล้ว ซึ่งทางการ
สหรัฐอเมริกาจะดำ�เนินการไม่ให้มีจำ�หน่ายอีกต่อไปโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครอง              
ผู้บริโภคไม่ให้ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนะนำ�ให้ผู้ที่รับประทานไปแล้วควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ และไม่ควรซือ้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์นอี้ กี นอกจากนีส้ �ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ยังแนะนำ�ว่าไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ใดที่จ�ำ หน่ายโดยบริษัท “Riger   Naturals S.A.” อีกต่อไป โดยสังเกตชื่อบริษัทได้
จากใต้ขวดของผลิตภัณฑ์
สำ�หรับประวัตกิ ารแจ้งเตือน อย.สหรัฐอเมริกา ได้แจ้งเตือนประชาชนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ Reumofan Plus
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2012 และเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2012 โดยได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ตั้งแต่การทำ�ให้ตับอักเสบ เลือดออกอย่างรุนแรง มีอาการถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยด์         
การกดต่อมหมวกไต อาการโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต นอกจากนี้ยาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง Reumofan Plus
และ WOW หากใช้รว่ มกับยาตัวอืน่ ด้วย ยิง่ ทำ�ให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทรี่ า้ ยแรง ทางการได้ตดิ ตามบริษทั อย่าง
ใกล้ชิดและให้ทางบริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ  
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มาตรการของ HSA ต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยการออกตรวจร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ให้ความรู้
แก่ผู้จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นี้ว่าพบยาแผนปัจจุบันปลอมปนในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้คำ�แนะนำ�ต่อผู้บริโภคที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้พบแพทย์ เนื่องจากการหยุดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบการปลอมปนยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์
อาจทำ�ให้ผู้บริโภคมีอาการถอนยาได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และจำ�เป็นต้อง                   
ได้รับการบำ�บัดหากมีการใช้ในปริมาณที่สูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน2
บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรห้ามมียาแผนปัจจุบัน            
กรณีนำ�เข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีขายหรือครอบครองเพื่อขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสารควบคุม (ตัวอย่างเช่น                          
เด็กซาเมทาโซน) ภายใต้กฎหมาย Poisons Act จะต้องถูกปรับถึง 10,000 เหรียญ และจำ�คุกสูงสุดถึง 2 ปี3
มาเลเซีย มีข้อกำ�หนดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ยา เรียกว่า Guide for Implementation of Patient Dispensing
Pack for Pharmaceutical Products in Malaysia ซึ่งมีข้อกำ�หนดสำ�หรับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในเรื่อง
การลดการใช้ยาโดยไม่จำ�เป็นและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ยา ทำ�ให้มีขั้นตอนน้อยลงในกระบวนการ
จ่ายยาและลดความผิดพลาดจากการจ่ายยา ตัวอย่าง กรณียาน้ำ�รับประทานคอร์ติโคสเตียรอยด์มีขนาดบรรจุ          
ไม่เกิน 120 มิลลิลิตร ยาทาผิวหนังที่มีคอร์ติโคสเตียรอยด์ไม่ว่าจะผสมยาปฏิชีวนะหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็น                     
คอร์ติโคสเตียรอยด์ความแรงอย่างอ่อน มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 กรัม ความแรงปานกลาง มีขนาดบรรจุ                
ไม่เกิน 50 กรัม ความแรงสูงกับความแรงสูงมาก มีขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม4 กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง               
ห้ามมีสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย The Control Of Drugs and Cosmetics
Regulations 1984 ซึ่งถูกปรับสูงสุดถึง 25,000 ริงกิต หรือถูกจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ หากมีการ                 
กระทำ�ผิดซ้ำ� จะต้องถูกปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต หรือถูกจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำ�ผิด             
เป็นนิติบุคคลจะต้องถูกปรับถึง 50,000 ริงกิต หากกระทำ�ผิดซ้ำ�จะถูกปรับถึง 100,000 ริงกิต5 จากฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์ของมาเลเซีย พบว่าในปี 2010 พบผลิตภัณฑ์ยาแผนจีน (Traditional Chinese
Medicine) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ 1 รายการ พบผลิตภัณฑ์ยาแผนจีนที่ไม่ได้                     
ขึน้ ทะเบียนและมีการปลอมปนสเตียรอยด์ 11 รายการ พบผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ กี ารปลอมปนสเตียรอยด์ 1 รายการ
ทั้งหมดล้วนแต่ปนเปื้อนเด็กซาเมธาโซนทั้งสิ้น

ไต้หวัน ห้ามผสมสเตียรอยด์ร่วมกับยาต้านการนอนหลับ (anti-sleep, ยาที่ทำ�ให้ตื่นตัว) ยาลดไข้                  
(antipyretic) ยาแก้ไอ (antitussive) ยาขับเสมหะ (expectorants) หรือยาอื่นใดซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นยาน้ำ�รับประทาน6
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 สำ�นักงานอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร             
ที่เป็นอันตราย ชื่อ “Reumofan Plus” ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “WOW” อ้างว่า
สามารถรักษาข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ กระดูกพรุน มะเร็งกระดูก และอื่นๆ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า “WOW”7 มีตวั ยาปลอมปนเช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ชื่อ “Reumofan Plus” โดยมีสเตียรอยด์ในรูปของ dexamethasone,
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในรูปของ diclofenac sodium และ
methocabamol ซึง่ เป็นยาคลายกล้ามเนือ้   ยาเหล่านีเ้ ป็นยาทีท่ �ำ ให้เกิดอันตราย
อย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการโฆษณาขายใน
หลายเว็บไซต์ เช่น www.gonepainfree.com และ www.browerent.com ผลิตภัณฑ์
นี้ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท Riger Naturals S.A. นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ก ารขาย               
“Reumofan Plus” ในเว็บไซต์ภายหลังที่ถูกแจ้งเตือนไปแล้ว ซึ่งทางการ
สหรัฐอเมริกาจะดำ�เนินการไม่ให้มีจำ�หน่ายอีกต่อไปโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อคุ้มครอง              
ผู้บริโภคไม่ให้ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนะนำ�ให้ผู้ที่รับประทานไปแล้วควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ และไม่ควรซือ้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์นอี้ กี นอกจากนีส้ �ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ยังแนะนำ�ว่าไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ใดที่จ�ำ หน่ายโดยบริษัท “Riger   Naturals S.A.” อีกต่อไป โดยสังเกตชื่อบริษัทได้
จากใต้ขวดของผลิตภัณฑ์
สำ�หรับประวัตกิ ารแจ้งเตือน อย.สหรัฐอเมริกา ได้แจ้งเตือนประชาชนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ Reumofan Plus
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2012 และเตือนอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2012 โดยได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ตั้งแต่การทำ�ให้ตับอักเสบ เลือดออกอย่างรุนแรง มีอาการถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยด์         
การกดต่อมหมวกไต อาการโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต นอกจากนี้ยาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้ง Reumofan Plus
และ WOW หากใช้รว่ มกับยาตัวอืน่ ด้วย ยิง่ ทำ�ให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทรี่ า้ ยแรง ทางการได้ตดิ ตามบริษทั อย่าง
ใกล้ชิดและให้ทางบริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ  

2

Health Sciences Authority. HSA Alerts Public to Adverse Reactions Related to the Consumption of Adulterated Health Products, Including a Fatal Case. Press
Release October 3, 2012. http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/news_events/press_releases/2012/hsa_alerts_public0.html
3

Health Sciences Authority. HSA Alerts Public to Four Adulterated Health Products with Undeclared Western Medicines. Press Release October
12, 2011. http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/news_events//press_releases/2011/hsa_alerts_public4.html  
4

National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB). Guide for Implementation of Patient Dispensing Pack for Pharmaceutical Products in Malaysia (2008). http://
portal.bpfk.gov.my/view_file.cfm?fileid=247
5

6

Release April 20, 2011. http://pharmacy.gov.my/newsmaster.cfm?&menuid=134&action=view&retrieveid=249&lang=EN

7

Malaysia Ministry of Health, Pharmaceutical Services Division. Consumers Cautioned Against Using Cosmetic Products Containing Scheduled Poisons. Press

8

Article 25.10 of Regulations for Registration of Medicinal Products. http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll_print.aspx?PCode=L0030057
Dietary Supplement Reumofan Plus relabeled and sold as “WOW”. [12-19-2012]. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm332939.htm
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ใกล้ตัว

ด้านวงการกีฬา องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม            
ของโลก (World Anti-Doping Agency) ได้กำ�หนดรายการ                
สารต้ อ งห้ า มทางการกี ฬ าปี 2013 ซึ่ ง ห้ า มใช้ อ นาบอลิ ก                               
สเตียรอยด์ (anabolic steroid) ทัง้ ในช่วงการแข่งขันและนอกการ
แข่งขัน ส่วนกลูโคคอร์ติโคสเตียรอยด์ (glucocorticosteroids)
ห้ า มใช้ ใ นช่ ว งการแข่ ง ขั น โดยห้ า มรั บ ประทานหรื อ ฉี ด                           
เข้ า เส้ น เลื อ ดหรื อ ฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อ หรื อ ให้ ท างทวารหนั ก 8
(หากจำ�เป็นต้องใช้ให้ใช้   เพื่อลดการอักเสบโดยใช้ในรูปยา             
หยอดตา ยาหยอดหู ยาครีมหรือยาพ่น)  
ไทย ได้ก�ำ หนดอนาบอลิก สเตียรอยด์ (anabolic steroid)
ชนิดเดีย่ วและคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (corticosteroid) โดยทัว่ ไปเป็น
ยาควบคุมพิเศษต้องใช้ใบสั่งยา (ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาอันตราย ได้แก่ คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่สำ�หรับใช้เฉพาะที่)
อีกทั้งมีประวัติการเพิกถอนทะเบียนตำ�รับยาสูตรผสมสเตียรอยด์หลายตัว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณเป็นระยะ เคยมีค�ำ พิพากษา
ศาลฎีกาที่ 7478/2547 ให้ผผู้ ลิตยาลูกกลอนผสมยาเด็กซาเมธาโซนและยาเพรดนิโซโลนถือเป็นความผิดฐานผลิต
ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาปลอมจำ�นวน 1,730 เม็ดและกรณีนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำ�รับยา มีการขายยาที่ผลิต                           
ดังกล่าวด้วย จึงถูกลงโทษจำ�คุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำ�คุก 2 ปี  
ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำ �รับยา พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วันนับแต่วันประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป9 ในกฎกระทรวงดังกล่าวได้มกี ารกำ�หนดมาตรการหลายอย่างเพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ การกำ�หนดให้อย.สามารถใช้มาตรการในการกำ�หนดเอกลักษณ์ของเม็ดยา ซึ่งสามารถทำ�ให้                
การกำ�หนดเอกลักษณ์ยาชื่อยาสามัญตัวเดียวกันมีรูปแบบยาเหมือนกันหมดได้ ซึ่งการนำ�มาตรการดังกล่าว                  
มาใช้ในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาเม็ดสเตียรอยด์เพื่อให้มีรูปแบบเม็ด สี ขนาดในลักษณะเดียวกันทุกตำ�รับได้
เพื่อลดปัญหาการใช้ยาเพราะความไม่รู้ของประชาชน   นอกจากนี้ในกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีมาตรการให้อย.
สามารถกำ�หนดช่องทางการจำ�หน่ายของยาได้ (เช่น อาจกำ�หนดว่าใช้เฉพาะสถานพยาบาล) พร้อมกันนี้                     
ยังกำ�หนดให้ต้องรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ตลอดจนแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสาร
กำ�กับยาได้อีกด้วย

8
World Anti-Doping Agency. The 2013 Prohibited List International Standard. http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADPProhibited-list/2013/WADA-Prohibited-List-2013-EN.pdf (September 10, 2012)

ภก.เด่นชัย ดอกพอง

โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

การจัดการสเตียรอยด์:

การสร้างระบบดูแลผู้ป่วยโดยเครือข่ายชุมชน
การได้รับสเตียรอยด์ของประชาชนในชนบท  
เป็นปัญหาด้านสุขภาพทีส่ �ำ คัญ  ทำ�ให้เกิดโรคแทรกซ้อน
จากยาได้แก่ โรคทางเดินอาหาร โรคไต  คุชชิ่งซินโดรม  
ภาวะช็อค การแก้ปัญหาที่ผ่านมามุ่งเน้นไปจัดการกับ
แหล่ ง กระจายยา แต่ ร ะบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ                     
สเตียรอยด์ยังมีน้อย จึงได้พัฒนาแนวทางการค้นหา        
คัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง โดยการมี               
ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า น(อสม.) เจ้ า หน้ า ที่                          
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล (รพ.สต.) และ                 
โรงพยาบาลชุมชน(สหวิชาชีพ)
การทำ� งานเริ่ ม ต้ น ในปี 2552 โดยทดลอง
นำ�ร่องในพื้นที่ตำ�บลศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ      
โดยใช้แบบประเมินการได้รับสเตียรอยด์   ประกอบด้วย
3 กระบวนการหลัก  ได้แก่  1) อสม.ทำ�การค้นหาผู้ที่มี
ประวั ติ ค วามเสี่ ย งในการได้ ส เตี ย รอยด์ ใ นช่ ว งเวลา              
3 เดือนที่ผ่านมา (เช่น กินยาชุด  ยาลูกกลอน  ยาจาก
รถเร่  ยาฉีดจากคลินิก/สถานพยาบาล  ยาต้ม/ยาหม้อ)
ส่งรายชื่อดังกล่าวไปที่ รพ.สต. 2) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.    
นั ด หมายผู้ ป่ ว ยและคั ด กรองจากการซั ก ประวั ติ แ ละ
ตรวจร่ า งกายเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ค้ น หาผู้ ที่ ส งสั ย ว่ า มี                            
กลุม่ อาการ Cushing ‘s syndrome  ส่งต่อไปโรงพยาบาล
ขุขันธ์   3) ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายจะถูกส่งต่อไปยัง           

โรงพยาบาลชุมชน   โดยมีแพทย์ตรวจวินิจฉัยภาวะ
Cushing ‘s syndrome, Adrenal  insufficiency  และให้  
การรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ
ผลการทำ � งาน   ในพื้ น ที่ ตำ � บลศรี ต ระกู ล                   
มีจ�ำ นวน 7 หมู่บ้าน  หลังจาก อสม.ทำ�การค้นหาผู้ที่มี
ประวัติได้สเตียรอยด์ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา          
พบผู้ที่มีประวัติสงสัยได้รับสเตียรอยด์  จำ�นวน 137 คน
จากการกินยาชุด ยาฉีดจากคลินิก/สถานพยาบาล               
ยาต้ม/ยาหม้อ  ยาลูกกลอน  และ ยาจากรถเร่  จำ�นวน  
ร้อยละ 32.47, 27.92, 17.53, 15.58   และ 6.49                   
ตามลำ�ดับ   คนไข้ 137 คนดังกล่าวเดินทางไปรับการ
คัดกรองที่รพ.สต.บ้านโนน จำ�นวน 78 คน พบว่ากลุ่มนี้
คนที่มีลักษณะคุชชิ่ง 4 คน  จึงได้ส่งต่อที่โรงพยาบาล
ขุ ขั น ธ์ แพทย์ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะ Cushing ‘s                 
syndrome 3 ราย  Adrenal  insufficiency จำ�นวน 1 ราย   
จึงให้การรักษาพยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพต่อไป

9

กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำ�รับยา พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 102 ก วันที่ 25 ตุลาคม 2555 หน้า 1

10
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ใกล้ตัว

ด้านวงการกีฬา องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม            
ของโลก (World Anti-Doping Agency) ได้กำ�หนดรายการ                
สารต้ อ งห้ า มทางการกี ฬ าปี 2013 ซึ่ ง ห้ า มใช้ อ นาบอลิ ก                               
สเตียรอยด์ (anabolic steroid) ทัง้ ในช่วงการแข่งขันและนอกการ
แข่งขัน ส่วนกลูโคคอร์ติโคสเตียรอยด์ (glucocorticosteroids)
ห้ า มใช้ ใ นช่ ว งการแข่ ง ขั น โดยห้ า มรั บ ประทานหรื อ ฉี ด                           
เข้ า เส้ น เลื อ ดหรื อ ฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อ หรื อ ให้ ท างทวารหนั ก 8
(หากจำ�เป็นต้องใช้ให้ใช้   เพื่อลดการอักเสบโดยใช้ในรูปยา             
หยอดตา ยาหยอดหู ยาครีมหรือยาพ่น)  
ไทย ได้ก�ำ หนดอนาบอลิก สเตียรอยด์ (anabolic steroid)
ชนิดเดีย่ วและคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ (corticosteroid) โดยทัว่ ไปเป็น
ยาควบคุมพิเศษต้องใช้ใบสั่งยา (ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาอันตราย ได้แก่ คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่สำ�หรับใช้เฉพาะที่)
อีกทั้งมีประวัติการเพิกถอนทะเบียนตำ�รับยาสูตรผสมสเตียรอยด์หลายตัว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยา
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณเป็นระยะ เคยมีค�ำ พิพากษา
ศาลฎีกาที่ 7478/2547 ให้ผผู้ ลิตยาลูกกลอนผสมยาเด็กซาเมธาโซนและยาเพรดนิโซโลนถือเป็นความผิดฐานผลิต
ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาปลอมจำ�นวน 1,730 เม็ดและกรณีนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำ�รับยา มีการขายยาที่ผลิต                           
ดังกล่าวด้วย จึงถูกลงโทษจำ�คุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำ�คุก 2 ปี  
ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำ �รับยา พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วันนับแต่วันประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป9 ในกฎกระทรวงดังกล่าวได้มกี ารกำ�หนดมาตรการหลายอย่างเพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ การกำ�หนดให้อย.สามารถใช้มาตรการในการกำ�หนดเอกลักษณ์ของเม็ดยา ซึ่งสามารถทำ�ให้                
การกำ�หนดเอกลักษณ์ยาชื่อยาสามัญตัวเดียวกันมีรูปแบบยาเหมือนกันหมดได้ ซึ่งการนำ�มาตรการดังกล่าว                  
มาใช้ในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาเม็ดสเตียรอยด์เพื่อให้มีรูปแบบเม็ด สี ขนาดในลักษณะเดียวกันทุกตำ�รับได้
เพื่อลดปัญหาการใช้ยาเพราะความไม่รู้ของประชาชน   นอกจากนี้ในกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีมาตรการให้อย.
สามารถกำ�หนดช่องทางการจำ�หน่ายของยาได้ (เช่น อาจกำ�หนดว่าใช้เฉพาะสถานพยาบาล) พร้อมกันนี้                     
ยังกำ�หนดให้ต้องรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ตลอดจนแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสาร
กำ�กับยาได้อีกด้วย
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World Anti-Doping Agency. The 2013 Prohibited List International Standard. http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADPProhibited-list/2013/WADA-Prohibited-List-2013-EN.pdf (September 10, 2012)

ภก.เด่นชัย ดอกพอง

โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

การจัดการสเตียรอยด์:

การสร้างระบบดูแลผู้ป่วยโดยเครือข่ายชุมชน
การได้รับสเตียรอยด์ของประชาชนในชนบท  
เป็นปัญหาด้านสุขภาพทีส่ �ำ คัญ  ทำ�ให้เกิดโรคแทรกซ้อน
จากยาได้แก่ โรคทางเดินอาหาร โรคไต  คุชชิ่งซินโดรม  
ภาวะช็อค การแก้ปัญหาที่ผ่านมามุ่งเน้นไปจัดการกับ
แหล่ ง กระจายยา แต่ ร ะบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ                     
สเตียรอยด์ยังมีน้อย จึงได้พัฒนาแนวทางการค้นหา        
คัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง โดยการมี               
ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า น(อสม.) เจ้ า หน้ า ที่                          
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล (รพ.สต.) และ                 
โรงพยาบาลชุมชน(สหวิชาชีพ)
การทำ� งานเริ่ ม ต้ น ในปี 2552 โดยทดลอง
นำ�ร่องในพื้นที่ตำ�บลศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ      
โดยใช้แบบประเมินการได้รับสเตียรอยด์   ประกอบด้วย
3 กระบวนการหลัก  ได้แก่  1) อสม.ทำ�การค้นหาผู้ที่มี
ประวั ติ ค วามเสี่ ย งในการได้ ส เตี ย รอยด์ ใ นช่ ว งเวลา              
3 เดือนที่ผ่านมา (เช่น กินยาชุด  ยาลูกกลอน  ยาจาก
รถเร่  ยาฉีดจากคลินิก/สถานพยาบาล  ยาต้ม/ยาหม้อ)
ส่งรายชื่อดังกล่าวไปที่ รพ.สต. 2) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.    
นั ด หมายผู้ ป่ ว ยและคั ด กรองจากการซั ก ประวั ติ แ ละ
ตรวจร่ า งกายเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ค้ น หาผู้ ที่ ส งสั ย ว่ า มี                            
กลุม่ อาการ Cushing ‘s syndrome  ส่งต่อไปโรงพยาบาล
ขุขันธ์   3) ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายจะถูกส่งต่อไปยัง           

โรงพยาบาลชุมชน   โดยมีแพทย์ตรวจวินิจฉัยภาวะ
Cushing ‘s syndrome, Adrenal  insufficiency  และให้  
การรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ
ผลการทำ � งาน   ในพื้ น ที่ ตำ � บลศรี ต ระกู ล                   
มีจ�ำ นวน 7 หมู่บ้าน  หลังจาก อสม.ทำ�การค้นหาผู้ที่มี
ประวัติได้สเตียรอยด์ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา          
พบผู้ที่มีประวัติสงสัยได้รับสเตียรอยด์  จำ�นวน 137 คน
จากการกินยาชุด ยาฉีดจากคลินิก/สถานพยาบาล               
ยาต้ม/ยาหม้อ  ยาลูกกลอน  และ ยาจากรถเร่  จำ�นวน  
ร้อยละ 32.47, 27.92, 17.53, 15.58   และ 6.49                   
ตามลำ�ดับ   คนไข้ 137 คนดังกล่าวเดินทางไปรับการ
คัดกรองที่รพ.สต.บ้านโนน จำ�นวน 78 คน พบว่ากลุ่มนี้
คนที่มีลักษณะคุชชิ่ง 4 คน  จึงได้ส่งต่อที่โรงพยาบาล
ขุ ขั น ธ์ แพทย์ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะ Cushing ‘s                 
syndrome 3 ราย  Adrenal  insufficiency จำ�นวน 1 ราย   
จึงให้การรักษาพยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพต่อไป
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การขยายผล
ในปี 2553 – 2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) เพื่อขยายพื้นที่การทำ�งานในรูปแบบเดียวกับอำ�เภออุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ และเมืองศรีสะเกษ และใน
ระหว่างนีพ้ บว่าประชาชนมีความรูว้ า่ การใช้สเตียรอยด์ไม่ดี แต่ประชาชนส่วนหนึง่ อาจได้รบั สเตียรอยด์จากสถาน
พยาบาลเอกชนที่ไม่เขียนชื่อยาบนซองยา จึงไม่รู้ว่าที่ได้รับเป็นยาอะไร  ดังนั้นในปี 2553 ภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากร (คทภ.) จึงได้เริ่มรณรงค์การเขียนชื่อยาบนซองยา
แก่ประชาชน ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการ Identify   ชื่อยาแล้ว   ยังป้องกันการแพ้ยาซ้ำ� ได้รับยาเกินขนาด              
ขาดทรัพย์เกินไป ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย (ข้อมูลใน www.druglabel.net)
ในปี 2555  ได้ขยายผลการทำ�งานในพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่ อุบลราชธานี (5 อำ�เภอ) ยโสธร  (7 อำ�เภอ)  
ร้อยเอ็ด (13 อำ�เภอ) สกลนคร (2 อำ�เภอ)  สุรินทร์ (1 อำ�เภอ)  อำ�นาจเจริญ (6 อำ�เภอ) และ ศรีสะเกษ (8 อำ�เภอ)
ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี  โดยนำ�เครื่องมือ 2 อย่างมาใช้  เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
ได้แก่ 1) ชุดตรวจสอบสเตียรอยด์  ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลฯ  ซึ่งมีความไว และ
แม่นยำ�มากเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระจายในชุมชนว่ามีสเตียรอยด์หรือไม่              
ถ้ า ให้ ผ ลบวกจะส่ ง ไปยืนยันผลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุ บลฯ และหากผลิตภัณฑ์ใดได้รับการยืนยันผล จาก                              
ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ อุบลฯ จะนำ�ข้อมูลลงในระบบ SINGLE WINDOW ซึ่งจัดทำ�โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ อุบลฯ   (ข้อมูลใน www.tumdee.org/alert) ทำ�ให้ลดความซ้�ำ ซ้อนในการส่งตรวจสอบและ สามารถนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้เลยในการสือ่ สารสาธารณะ  โดยในปัจจุบนั อำ�เภอขุขนั ธ์ ได้สอื่ สารให้ผนู้ ำ�ชุมชน คุณครู นักเรียน
และประชาชนทั่วไปเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ เวบไซต์นี้ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มั่นใจ
จากการทำ � งานจั ด การสเตี ย รอยด์              
สู่ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง และพั ฒ นา            
ระบบยา โดยพื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด การ                                
สเตียรอยด์ โดยเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีอ่ สี านใต้  
จึงได้ร่วมกันกำ�หนดว่าจะต้องมีกิจกรรมหลัก            
4 อย่ า งที่ จ ะดำ � เนิ น การร่ ว มกั น    ได้ แ ก่ 1)                
การอบรม ค้นหา คัดกรอง และตรวจวินิจฉัย            
ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายจากสเตี ย รอยด์ ต าม              
กรอบการทำ�งานที่ดำ�เนินการตั้งแต่ ปี 2552           
2) การรณรงค์ ก ารเขี ย นชื่ อ ยาบนซองยา             
ฉลากยา 3) การรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใช้งาน
เวบไซต์ SINGLE WINDOW และใช้ชุดตรวจสอบสเตียรอยด์อย่างฉลาดได้  4) การนำ�โปสเตอร์ยาอันตรายที่ห้าม
ขายในร้านชำ�ไปติดที่ชุมชน (ได้รับสนับสนุนข้อมูลจากงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เสลภูมิ)

1

    สเตียรอยด์เติบโตเพราะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างดี โดยเฉพาะปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น อาการปวดเมื่อย ทานข้าวไม่ได้ นอน               
ไม่หลับ  โรครักษาไม่หายขาด ประชาชนจำ�นวนมากที่ใช้สเตียรอยด์
ทัง้ ๆทีร่ ถู้ งึ อันตราย จึงเป็นหน้าทีข่ องเราบทบาทบุคลากรสาธารณสุข
กับการหาทางเลือกที่ปลอดภัย ได้ผลที่ดีแก่ประชาชน  

บทเรียน
จากการทำ�งาน
เฝ้าระวังและ
จัดการปัญหา

สเตียรอยด์

2

    ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างเกี่ยวกับความเชื่อในการใช้ผลิตภัณฑ์             
พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สมุนไพร ยาลูกกลอน ยาน้ำ�หมัก                 
น้ำ�ผลไม้ ว่ามีความปลอดภัยในการใช้ในระยะยาว ทำ�ให้ประชาชนใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่มีความระมัดระวัง ไม่เคยตั้งคำ�ถามกับประสิทธิผลหรือ
พิษภัย ซึ่งในความเป็นจริงพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับสเตียรอยด์ส่งผลทำ�ให้ตับอักเสบ
และยังมีอันตรายต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายอีกด้วย   

3

     บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาวะการติดและและการรักษาผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ระบบ
การจัดการจึงต้องพัฒนาในด้านการจัดการเชิงฝั่งดีมานด์(ผู้ใช้) ควบคู่ไปกับการจัดการฝั่งซัพพลาย
(การกระจายยา) โดยบุคลากรการแพทย์ควรให้ความสำ�คัญมากขึ้นโดยเฉพาะในการจัดกระบวนการ
ทีเ่ ชือ่ มต่อจากหมูบ่ า้ น รพ.สต. โรงพยาบาล และการคืนข้อมูล กรณีผปู้ ว่ ยทีเ่ กิดปัญหา ให้ชมุ ชนได้เรียนรู้ นอกจาก
นี้ยังพบปัญหาการดูแลผู้ป่วย adrenal insufficiency จากสเตียรอยด์ในฐานะผู้ป่วยในยังไม่ดีพอ ทำ�ให้มีผู้ป่วยช็อค
ในระหว่างนอนโรงพยาบาล จึงควรทำ�งานเชิงวิชาการและสื่อสารให้ความรู้กับทั้งประชาชนและทีมสุขภาพที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. เภสัชวิทยา; 2549
  2. กลุ่มศึกษาการใช้สเตียรอยด์ในทางที่ไม่ถูกต้อง, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง High Prevalence of Adrenal Crisis and Adrenal Insufficiency in Thailand : A Unique  Endocrine Problem in a Developing   Country   
     ณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2550
  3. ชโยมนต์  วงษ์ปลั่ง, การศึกษาความชุกของการใช้สเตียรอยด์/ยาที่อาจมีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์และลักษณะทางคลินิกกลุ่มอาหารคุชชิ่ง  ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยโนน  อำ�เภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ; 2551
  4. รัชตะ รัชตะนาวิน, การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสเตียรอยด์ ณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2550
  5. งานคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลขุขันธ์, รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค; 2550
  6. งานเวชสถิติ  โรงพยาบาลขุขันธ์, รายงานสถิติผู้ป่วยใน; 2549
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การขยายผล
ในปี 2553 – 2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) เพื่อขยายพื้นที่การทำ�งานในรูปแบบเดียวกับอำ�เภออุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ และเมืองศรีสะเกษ และใน
ระหว่างนีพ้ บว่าประชาชนมีความรูว้ า่ การใช้สเตียรอยด์ไม่ดี แต่ประชาชนส่วนหนึง่ อาจได้รบั สเตียรอยด์จากสถาน
พยาบาลเอกชนที่ไม่เขียนชื่อยาบนซองยา จึงไม่รู้ว่าที่ได้รับเป็นยาอะไร  ดังนั้นในปี 2553 ภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากร (คทภ.) จึงได้เริ่มรณรงค์การเขียนชื่อยาบนซองยา
แก่ประชาชน ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการ Identify   ชื่อยาแล้ว   ยังป้องกันการแพ้ยาซ้ำ� ได้รับยาเกินขนาด              
ขาดทรัพย์เกินไป ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย (ข้อมูลใน www.druglabel.net)
ในปี 2555  ได้ขยายผลการทำ�งานในพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่ อุบลราชธานี (5 อำ�เภอ) ยโสธร  (7 อำ�เภอ)  
ร้อยเอ็ด (13 อำ�เภอ) สกลนคร (2 อำ�เภอ)  สุรินทร์ (1 อำ�เภอ)  อำ�นาจเจริญ (6 อำ�เภอ) และ ศรีสะเกษ (8 อำ�เภอ)
ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี  โดยนำ�เครื่องมือ 2 อย่างมาใช้  เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
ได้แก่ 1) ชุดตรวจสอบสเตียรอยด์  ซึ่งได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลฯ  ซึ่งมีความไว และ
แม่นยำ�มากเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระจายในชุมชนว่ามีสเตียรอยด์หรือไม่              
ถ้ า ให้ ผ ลบวกจะส่ ง ไปยืนยันผลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุ บลฯ และหากผลิตภัณฑ์ใดได้รับการยืนยันผล จาก                              
ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ อุบลฯ จะนำ�ข้อมูลลงในระบบ SINGLE WINDOW ซึ่งจัดทำ�โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ อุบลฯ   (ข้อมูลใน www.tumdee.org/alert) ทำ�ให้ลดความซ้�ำ ซ้อนในการส่งตรวจสอบและ สามารถนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้เลยในการสือ่ สารสาธารณะ  โดยในปัจจุบนั อำ�เภอขุขนั ธ์ ได้สอื่ สารให้ผนู้ ำ�ชุมชน คุณครู นักเรียน
และประชาชนทั่วไปเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ เวบไซต์นี้ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มั่นใจ
จากการทำ � งานจั ด การสเตี ย รอยด์              
สู่ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง และพั ฒ นา            
ระบบยา โดยพื้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด การ                                
สเตียรอยด์ โดยเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีอ่ สี านใต้  
จึงได้ร่วมกันกำ�หนดว่าจะต้องมีกิจกรรมหลัก            
4 อย่ า งที่ จ ะดำ � เนิ น การร่ ว มกั น    ได้ แ ก่ 1)                
การอบรม ค้นหา คัดกรอง และตรวจวินิจฉัย            
ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายจากสเตี ย รอยด์ ต าม              
กรอบการทำ�งานที่ดำ�เนินการตั้งแต่ ปี 2552           
2) การรณรงค์ ก ารเขี ย นชื่ อ ยาบนซองยา             
ฉลากยา 3) การรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใช้งาน
เวบไซต์ SINGLE WINDOW และใช้ชุดตรวจสอบสเตียรอยด์อย่างฉลาดได้  4) การนำ�โปสเตอร์ยาอันตรายที่ห้าม
ขายในร้านชำ�ไปติดที่ชุมชน (ได้รับสนับสนุนข้อมูลจากงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เสลภูมิ)

1

    สเตียรอยด์เติบโตเพราะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างดี โดยเฉพาะปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น อาการปวดเมื่อย ทานข้าวไม่ได้ นอน               
ไม่หลับ  โรครักษาไม่หายขาด ประชาชนจำ�นวนมากที่ใช้สเตียรอยด์
ทัง้ ๆทีร่ ถู้ งึ อันตราย จึงเป็นหน้าทีข่ องเราบทบาทบุคลากรสาธารณสุข
กับการหาทางเลือกที่ปลอดภัย ได้ผลที่ดีแก่ประชาชน  

บทเรียน
จากการทำ�งาน
เฝ้าระวังและ
จัดการปัญหา

สเตียรอยด์

2

    ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างเกี่ยวกับความเชื่อในการใช้ผลิตภัณฑ์             
พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สมุนไพร ยาลูกกลอน ยาน้ำ�หมัก                 
น้ำ�ผลไม้ ว่ามีความปลอดภัยในการใช้ในระยะยาว ทำ�ให้ประชาชนใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่มีความระมัดระวัง ไม่เคยตั้งคำ�ถามกับประสิทธิผลหรือ
พิษภัย ซึ่งในความเป็นจริงพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับสเตียรอยด์ส่งผลทำ�ให้ตับอักเสบ
และยังมีอันตรายต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายอีกด้วย   

3

     บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาวะการติดและและการรักษาผู้ป่วยติดสเตียรอยด์ ระบบ
การจัดการจึงต้องพัฒนาในด้านการจัดการเชิงฝั่งดีมานด์(ผู้ใช้) ควบคู่ไปกับการจัดการฝั่งซัพพลาย
(การกระจายยา) โดยบุคลากรการแพทย์ควรให้ความสำ�คัญมากขึ้นโดยเฉพาะในการจัดกระบวนการ
ทีเ่ ชือ่ มต่อจากหมูบ่ า้ น รพ.สต. โรงพยาบาล และการคืนข้อมูล กรณีผปู้ ว่ ยทีเ่ กิดปัญหา ให้ชมุ ชนได้เรียนรู้ นอกจาก
นี้ยังพบปัญหาการดูแลผู้ป่วย adrenal insufficiency จากสเตียรอยด์ในฐานะผู้ป่วยในยังไม่ดีพอ ทำ�ให้มีผู้ป่วยช็อค
ในระหว่างนอนโรงพยาบาล จึงควรทำ�งานเชิงวิชาการและสื่อสารให้ความรู้กับทั้งประชาชนและทีมสุขภาพที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. เภสัชวิทยา; 2549
  2. กลุ่มศึกษาการใช้สเตียรอยด์ในทางที่ไม่ถูกต้อง, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง High Prevalence of Adrenal Crisis and Adrenal Insufficiency in Thailand : A Unique  Endocrine Problem in a Developing   Country   
     ณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2550
  3. ชโยมนต์  วงษ์ปลั่ง, การศึกษาความชุกของการใช้สเตียรอยด์/ยาที่อาจมีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์และลักษณะทางคลินิกกลุ่มอาหารคุชชิ่ง  ในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยโนน  อำ�เภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ; 2551
  4. รัชตะ รัชตะนาวิน, การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสเตียรอยด์ ณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2550
  5. งานคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลขุขันธ์, รายงานการคุ้มครองผู้บริโภค; 2550
  6. งานเวชสถิติ  โรงพยาบาลขุขันธ์, รายงานสถิติผู้ป่วยใน; 2549
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แบบประเมินผู้ป่วยโครงการการจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................  อายุ ....................  ปี  เพศ ………..........…
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ประวัติการได้รับสเตียรอยด์ในชุมชน ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
กินยาลูกกลอน
กินยาชุด
ฉีดยาแก้ปวด
กินยารถเร่
กินยาหม้อ/ยาต้ม
อื่นๆ ..................................................................................

ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ร์ทิคอ
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า
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สังคมต่างประเท
รือไม่
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อ
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ู
ถ
่
ม
อย่างไ

ยด์

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
น้ำ�หนัก ..................... กิโลกรัม    ส่วนสูง .................. เซนติเมตร    วัดเส้นรอบเอว ………........ เซนติเมตร
ความดันโลหิต ………………… mmHg

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 3 อาการที่คนไข้บอก
เหนื่อยอ่อนเพลีย
กินข้าวไม่ได้
วิงเวียน
คลื่นไส้ / อาเจียน
ปวดกระดูก
ซึมเศร้า
ปวดศีรษะ
ท้องเสีย
อื่นๆ .......................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 4 การตรวจร่างกาย
หน้าอูม(moon face)
หนวดเคราดก(hirsutism)
อ้วน(truncal obesity)
ผิวคล้ำ�(hyperpigmentation)
กล้ามเนื้ออ่อนแรง(prox. Muscle weakness)
จุดจ้ำ�เลือดตามตัว(ecchymosed)

โหนกที่แก้ม(buffalo hump)
รอยแตกที่ท้อง/ต้นขาด้านใน(purplish striae)
รอยคล้ำ�ที่ซอกพับ(acanthosis nigrican)
สิว(acne vulgaris)
บวม(edema)
อื่นๆ....................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 5 การตรวจทางห้องชันสูตร
CBC …………………………………………………………………………………………
Electrilite ……………………………………………………………………………………
Blood  sugar ……  mg %
Low dose dexamethasone suppression test ………………………

14

จากการสืบค้นพบรายงานการใช้ยากลุม่ กลูโคคอร์ทคิ อยด์อย่างไม่ถกู ต้อง
จากประเทศอินเดียเป็นจำ�นวนมาก ในที่นี้นำ�มาให้ดูเป็นตัวอย่าง 1 ฉบับ และ                   
มีตัวอย่างจากประเทศอื่นด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าอินเดียมีการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้องมากที่สุดในโลก
เพียงแต่มีการรายงานมากเท่านั้น
การใช้สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้องในประเทศกำ�ลังพัฒนามีแนวโน้มเป็นการปลอมปนยากลุ่มนี้ลงใน             
ตำ�รับยาที่ไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันและการใช้ยาอย่างจงใจแต่ไม่ถูกต้อง ส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นการใช้ยา             
อย่างจงใจแต่ไม่ถูกต้อง
อินเดีย
การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ การสำ�รวจหลายชิ้น               
ได้แสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ (70%) พึ่งพายาอายุรเวท (ยาแผนอินเดีย) และยาสมุนไพร โดยพบปัญหา
การปลอมปนยากลุ่มกลูโคคอร์ทิคอยด์ซึ่งมีรายงานอยู่หลายฉบับด้วยกัน ตัวอย่างได้แก่ ในการศึกษาชิ้นหนึ่ง             
คัดกรองยาทางเลือก 281 ตัวอย่าง เพือ่ หาว่ามีกลูโคคอร์ทคิ อยด์อยูห่ รือไม่ แพทย์ผรู้ กั ษาหรือผูป้ ว่ ยเองส่งตัวอย่าง
เหล่านี้ไปยังห้องปฏิบัติการเนื่องจากสงสัยการปลอมปนยาอันเนื่องมาจากการบรรเทาอาการอย่างรวดเร็ว,              
พบอาการไม่พึงประสงค์บางประการ เช่น น้ำ�หนักเพิ่ม หรือบางกรณีก็ด้วยความต้องการอยากทราบเป็นความรู้
แต่ผู้ศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา ว่าได้มาจาก(ผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นทะเบียน หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียน),
ขนาดยาและกำ�หนดการให้ยาเหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั จากผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ทราบ/ไม่ได้แจ้งว่า
ป่วยเป็นอะไร (156), ผู้ป่วยข้ออักเสบ (83) และโรคหืด (37) ตัวอย่างได้รับการคัดกรองโดยใช้โครมาโทกราฟีแบบ
ชั้ น บางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จาก 281 ตั ว อย่ า งนั้ น พบว่ า    141 ตั ว อย่ า ง หรื อ 50.1% ให้ ผ ลทดสอบ                                
คอร์ทิโคสเตียรอยด์เป็นบวก ดูรายละเอียดในตาราง โดยพบว่ามีการปลอมปนในกลุ่มยาอายุรเวทมากที่สุด ถึง                
ร้อยละ 55.4 และ ในกลุม่ ทีไ่ ม่ทราบประเภทถึงร้อยละ 60 การปลอมปนพบน้อยในยาธรรมชาติบ�ำ บัดทีจ่ า่ ย (3.5%)
และไม่พบเลยในตัวอย่างยาแนวอาหรับ แม้ตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้รับจะจ่ายโดยผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์พื้นเมือง แต่ข้อมูลกลับบ่งถึงการเติมสเตียรอยด์จากภายนอกเข้าไปเป็นสัดส่วนสูงทีเดียว
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แบบประเมินผู้ป่วยโครงการการจัดการสเตียรอยด์โดยเครือข่ายชุมชน
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................  อายุ ....................  ปี  เพศ ………..........…
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ประวัติการได้รับสเตียรอยด์ในชุมชน ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
กินยาลูกกลอน
กินยาชุด
ฉีดยาแก้ปวด
กินยารถเร่
กินยาหม้อ/ยาต้ม
อื่นๆ ..................................................................................

ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ร์ทิคอ
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-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
น้ำ�หนัก ..................... กิโลกรัม    ส่วนสูง .................. เซนติเมตร    วัดเส้นรอบเอว ………........ เซนติเมตร
ความดันโลหิต ………………… mmHg

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 3 อาการที่คนไข้บอก
เหนื่อยอ่อนเพลีย
กินข้าวไม่ได้
วิงเวียน
คลื่นไส้ / อาเจียน
ปวดกระดูก
ซึมเศร้า
ปวดศีรษะ
ท้องเสีย
อื่นๆ .......................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 4 การตรวจร่างกาย
หน้าอูม(moon face)
หนวดเคราดก(hirsutism)
อ้วน(truncal obesity)
ผิวคล้ำ�(hyperpigmentation)
กล้ามเนื้ออ่อนแรง(prox. Muscle weakness)
จุดจ้ำ�เลือดตามตัว(ecchymosed)

โหนกที่แก้ม(buffalo hump)
รอยแตกที่ท้อง/ต้นขาด้านใน(purplish striae)
รอยคล้ำ�ที่ซอกพับ(acanthosis nigrican)
สิว(acne vulgaris)
บวม(edema)
อื่นๆ....................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 5 การตรวจทางห้องชันสูตร
CBC …………………………………………………………………………………………
Electrilite ……………………………………………………………………………………
Blood  sugar ……  mg %
Low dose dexamethasone suppression test ………………………
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จากการสืบค้นพบรายงานการใช้ยากลุม่ กลูโคคอร์ทคิ อยด์อย่างไม่ถกู ต้อง
จากประเทศอินเดียเป็นจำ�นวนมาก ในที่นี้นำ�มาให้ดูเป็นตัวอย่าง 1 ฉบับ และ                   
มีตัวอย่างจากประเทศอื่นด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าอินเดียมีการใช้สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้องมากที่สุดในโลก
เพียงแต่มีการรายงานมากเท่านั้น
การใช้สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้องในประเทศกำ�ลังพัฒนามีแนวโน้มเป็นการปลอมปนยากลุ่มนี้ลงใน             
ตำ�รับยาที่ไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันและการใช้ยาอย่างจงใจแต่ไม่ถูกต้อง ส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นการใช้ยา             
อย่างจงใจแต่ไม่ถูกต้อง
อินเดีย
การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ การสำ�รวจหลายชิ้น               
ได้แสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ (70%) พึ่งพายาอายุรเวท (ยาแผนอินเดีย) และยาสมุนไพร โดยพบปัญหา
การปลอมปนยากลุ่มกลูโคคอร์ทิคอยด์ซึ่งมีรายงานอยู่หลายฉบับด้วยกัน ตัวอย่างได้แก่ ในการศึกษาชิ้นหนึ่ง             
คัดกรองยาทางเลือก 281 ตัวอย่าง เพือ่ หาว่ามีกลูโคคอร์ทคิ อยด์อยูห่ รือไม่ แพทย์ผรู้ กั ษาหรือผูป้ ว่ ยเองส่งตัวอย่าง
เหล่านี้ไปยังห้องปฏิบัติการเนื่องจากสงสัยการปลอมปนยาอันเนื่องมาจากการบรรเทาอาการอย่างรวดเร็ว,              
พบอาการไม่พึงประสงค์บางประการ เช่น น้ำ�หนักเพิ่ม หรือบางกรณีก็ด้วยความต้องการอยากทราบเป็นความรู้
แต่ผู้ศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา ว่าได้มาจาก(ผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นทะเบียน หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียน),
ขนาดยาและกำ�หนดการให้ยาเหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั จากผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ทราบ/ไม่ได้แจ้งว่า
ป่วยเป็นอะไร (156), ผู้ป่วยข้ออักเสบ (83) และโรคหืด (37) ตัวอย่างได้รับการคัดกรองโดยใช้โครมาโทกราฟีแบบ
ชั้ น บางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จาก 281 ตั ว อย่ า งนั้ น พบว่ า    141 ตั ว อย่ า ง หรื อ 50.1% ให้ ผ ลทดสอบ                                
คอร์ทิโคสเตียรอยด์เป็นบวก ดูรายละเอียดในตาราง โดยพบว่ามีการปลอมปนในกลุ่มยาอายุรเวทมากที่สุด ถึง                
ร้อยละ 55.4 และ ในกลุม่ ทีไ่ ม่ทราบประเภทถึงร้อยละ 60 การปลอมปนพบน้อยในยาธรรมชาติบ�ำ บัดทีจ่ า่ ย (3.5%)
และไม่พบเลยในตัวอย่างยาแนวอาหรับ แม้ตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้รับจะจ่ายโดยผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์พื้นเมือง แต่ข้อมูลกลับบ่งถึงการเติมสเตียรอยด์จากภายนอกเข้าไปเป็นสัดส่วนสูงทีเดียว
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ประเภทยา

จำ�นวนตัวอย่าง (%)

อายุรเวท
ธรรมชาติบำ�บัด
อาหรับ
ไม่ทราบ
รวม

166 (59%)
28 (9.9%)
7 (2.5%)
80 (28.4%)
281

ตัวอย่างที่ได้ผลบวก
ตัวอย่างที่ได้ผลลบ
สำ�หรับสเตียรอยด์ (%) สำ�หรับสเตียรอยด์ (%)
92 (55.4%)
74 (44.5%)
1 (3.5%)
27 (96.4%)
0
7 (100%)
48 (60%)
32 (40%)
141
140 (49.9%)

สำ�หรับยาที่ระบุว่าใช้รักษาโรคผู้ป่วยข้ออักเสบนั้น ในกลุ่มยาอายุรเวท 32 จาก 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80)
และยาในกลุ่มไม่ทราบประเภท 20 จาก 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51) ทดสอบคอร์ทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก ในทำ�นอง
เดียวกันยาที่ระบุเพื่อใช้ในโรคหืดหลอดลมนั้น ในกลุ่มยาอายุรเวท 17 จาก 27 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63), กลุ่มยา
ธรรมชาติบ�ำ บัด 1 จาก 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50) และยาไม่ทราบประเภท 2 จาก 8 ตัวอย่าง(ร้อยละ 25) ทดสอบ
คอทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก  และจาก 156 ตัวอย่างของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ทราบ/ไม่ได้แจ้งว่าป่วยเป็นอะไรนัน้ ยาอายุรเวท
39 จาก 94 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41) และยาไม่ทราบประเภท 26 จาก 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 79)ทดสอบ                              
คอร์ทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก
ตัวอย่างกรณีศึกษาคนไข้ที่มีการใช้ยาที่ปลอมปนสเตียรอยด์ ได้แก่ ผู้ป่วยหนึ่งรายได้รับยาเตรียม                  
แนวอายุรเวทเพื่อเพิ่มความสูง, อีกหนึ่งรายเพื่อให้ผอม และ อีก 2 ราย เป็นผู้ป่วยหนักในไอซีซียู (intermediate
coronary care unit, ICCU) ก็ได้รับยาเตรียมแนวอายุรเวทเช่นกัน ยาเตรียมทั้งสี่ที่ได้จากคนไข้ทั้ง 4 รายนี้ทดสอบ
สเตียรอยด์ได้ผลบวก
การใช้สเตียรอยด์อย่างขาดการพิจารณา โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์พนื้ เมืองไม่เพียงทำ�ให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างสำ�คัญ แต่ยังนำ�ความเสื่อมเสียมาสู่ระบบการแพทย์ทางเลือกด้วย ทั้งที่ความ
จริงมีรายงานการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาอายุรเวทมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้รเิ ริม่
มาตรการใดๆ ทีจ่ ะป้องกันเรือ่ งนี้ ถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องจัดตัง้ ระบบการกำ�กับและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
ขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเช่นนั้น
มาเลเซีย
มีรายงานกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มาด้วยกลุ่มอาการคุชชิง1 ตามหลังการรับประทานยาเสริมและยา
ทางเลือกที่ปลอมปนกลูโคคอร์ทิคอยด์จากภายนอกเข้าไป ดังนั้นในการให้คำ�ปรึกษาทางคลินิกนั้น  สิ่งสำ�คัญคือ
ต้องรวมการประเมินการใช้ยาเสริมและยาทางเลือกไว้ด้วยเพื่อให้การบริบาลสมบูรณ์แบบ

เวียดนาม
การศึกษาชิ้นหนึ่งสำ�รวจความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพ่อแม่ในการใช้ยาสำ�หรับอาการป่วย                 
ทางระบบทางเดินหายใจหรืออาการท้องร่วงของเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี และเพื่อทำ�ความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้ยาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยผู้จำ�หน่ายยา 2 คน และผู้ให้การบริบาลสุขภาพ 3 คน ทำ�การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และมีการอภิปรายกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มเป็นแม่ของเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 5 ปี ข้อมูลที่ได้             
นำ�มาถอดความแบบคำ�ต่อคำ�และวิเคราะห์ พบว่ามีการใช้ยาหลายตัวรวมถึงยาปฏิชวี นะชนิดขอบเขตการออกฤทธิ์
กว้างและคอร์ทิโคสเตียรอยด์ มีความตระหนักต่ำ�ถึงอาการข้างเคียง การดื้อยาปฏิชีวนะ และประสิทธิผลของยา
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ยาด้วยตนเองได้แก่ การรับรูเ้ กีย่ วกับอาการป่วยของเด็ก เวลารอ ความสะดวก ทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณสุข การมียาในสถานสาธารณสุขไม่เพียงพอ และการควบคุมยาในตลาดที่
ต้องมีใบสั่งยานั้นไม่ดีพอ ข้อค้นพบที่สำ�คัญคือการใช้อย่างไม่ถูกต้องและแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยาทำ�ให้เกิด
ปัญหาอย่างมาก ดังเช่นความรู้และทัศนคติของแม่ต่ออาการป่วยและบริการด้านสุขภาพมีบทบาทสำ�คัญในการ
กำ�หนดลักษณะการใช้ยาด้วยตนเอง ข้อจำ�กัดทางการเงินไม่ใช่อุปสรรคเดียวที่ทำ�ให้การรักษาไม่ดีพอ บริการ            
ด้านสุขภาพควรเข้าถึงได้และตอบสนองต่อความต้องการของประชากรมากกว่านี้
ฝรั่งเศส
พิษภัยของสเตียรอยด์แม้เป็นยารักษาภายนอก แต่หากใช้เป็นเวลานาน ก็พบว่ามีรายงานกรณีกลุ่ม              
อาการคุชชิงที่เป็นพิษจากการใช้คอร์ทิโคสเตียรอยด์   โดยพบผู้ป่วยทารกอายุ 11 เดือน มาด้วยการแพ้อาหาร
หลายชนิดและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากโรคผิวหนังอักเสบจากสาเหตุภูมิแพ้แย่ลง สัญญาณการ
เติบโตช้าได้รบั การบันทึกไว้ในช่วงทีท่ ารกนอนโรงพยาบาลด้วย การเติบโตช้านีเ้ ริม่ มาตัง้ แต่อายุ 6 เดือน ผูเ้ ชีย่ วชาญ               
ด้านต่อมไร้ทอ่ สรุปว่าผลการตรวจความหนาแน่นกระดูกทีต่ �่ำ กว่าปกติ และการเติบโตช้าทัง้ ด้านน้�ำ หนักและกราฟ
การเติบโตเกิดจากการกดแกนไฮโพทาลามัส-ต่อมใต้สมอง-ต่อมหมวกไต (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)
และการไม่สามารถเจริญเติบโตดีเนื่องจากหลายปัจจัยร่วมกัน แต่ที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือ ทารกรายนี้ได้รับการรักษา
ด้วยการทาสเตียรอยด์ความแรงปานกลาง-สูงเฉพาะทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน เพือ่ รักษาอาการโรคผิวหนัง
อักเสบ จากสาเหตุภูมิแพ้
ในทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ที่นำ�สเตียรอยด์ไปใช้ก็เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ และกดภูมิคุ้มกันในโรค
ต่างๆ นั้น เช่น โรคภูมิแพ้, โรคผิวหนัง เป็นต้น  การจำ�กัดผลอันตรายเฉพาะที่และทั่วกายต้องเลือกสเตียรอยด์ตาม
อายุผู้ป่วย ความรุนแรงและตำ�แหน่งผื่น และความกว้างของผิวหนังที่เป็น แม้ว่าสเตียรอยด์เฉพาะที่จะใช้กันอย่าง
กว้างขวาง พ่อแม่และผู้ป่วยรับรู้ว่าปลอดภัย แต่ระหว่างการรักษาระยะยาวควรเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับยา
ที่ใช้และพื้นผิวร่างกายที่ทายาทุกวัน และเฝ้าสังเกตการเติบโต พัฒนาการและระดับสเตียรอยด์ในร่างกาย             
(คอร์ทิซอล) ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กด้วย
เอกสารอ้างอิง

1
อาการคุชชิง เกิดจากภาวะมีสารสเตียรอยด์ในร่างกายมากเกิน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์สังเคราะห์ปะปน ซึ่งอยู่ในรูปของยาชุด ยาหม้อ และยา
ลูกกลอน โดยผู้ใช้ยาที่มีการปลอมปนเหล่านี้จะพบอาการที่มักจะค่อยๆ เกิดขึ้นช้าๆ เป็นแรมเดือน ในระยะแรกจะพบว่าผู้ป่วยหน้าอูมขึ้น จนหน้ากลมเป็นวงพระจันทร์และ
ออกสีแดงเรื่อๆ มีก้อนไขมันเกิดขึ้นที่ต้นคอด้านหลัง (อยู่ระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง) แลดูเป็นหนอก ซึ่งทางภาษาแพทย์เรียกว่า อาการหนอกควาย (buffalo’s hump)                        
รูปร่างอ้วน โดยจะอ้วนมากตรงเอว (พุงป่อง) แต่แขนขากลับลีบเล็กลง ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และซึมเศร้า (ที่มา:นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคคุชชิ่งพิษจากยาชุดลูกกลอน   หมอชาวบ้าน เข้าถึงได้ที่ http://www.doctor.or.th/article/detail/1063)
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ประเภทยา

จำ�นวนตัวอย่าง (%)

อายุรเวท
ธรรมชาติบำ�บัด
อาหรับ
ไม่ทราบ
รวม

166 (59%)
28 (9.9%)
7 (2.5%)
80 (28.4%)
281

ตัวอย่างที่ได้ผลบวก
ตัวอย่างที่ได้ผลลบ
สำ�หรับสเตียรอยด์ (%) สำ�หรับสเตียรอยด์ (%)
92 (55.4%)
74 (44.5%)
1 (3.5%)
27 (96.4%)
0
7 (100%)
48 (60%)
32 (40%)
141
140 (49.9%)

สำ�หรับยาที่ระบุว่าใช้รักษาโรคผู้ป่วยข้ออักเสบนั้น ในกลุ่มยาอายุรเวท 32 จาก 40 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80)
และยาในกลุ่มไม่ทราบประเภท 20 จาก 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51) ทดสอบคอร์ทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก ในทำ�นอง
เดียวกันยาที่ระบุเพื่อใช้ในโรคหืดหลอดลมนั้น ในกลุ่มยาอายุรเวท 17 จาก 27 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63), กลุ่มยา
ธรรมชาติบ�ำ บัด 1 จาก 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50) และยาไม่ทราบประเภท 2 จาก 8 ตัวอย่าง(ร้อยละ 25) ทดสอบ
คอทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก  และจาก 156 ตัวอย่างของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ทราบ/ไม่ได้แจ้งว่าป่วยเป็นอะไรนัน้ ยาอายุรเวท
39 จาก 94 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41) และยาไม่ทราบประเภท 26 จาก 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 79)ทดสอบ                              
คอร์ทิโคสเตียรอยด์ได้ผลบวก
ตัวอย่างกรณีศึกษาคนไข้ที่มีการใช้ยาที่ปลอมปนสเตียรอยด์ ได้แก่ ผู้ป่วยหนึ่งรายได้รับยาเตรียม                  
แนวอายุรเวทเพื่อเพิ่มความสูง, อีกหนึ่งรายเพื่อให้ผอม และ อีก 2 ราย เป็นผู้ป่วยหนักในไอซีซียู (intermediate
coronary care unit, ICCU) ก็ได้รับยาเตรียมแนวอายุรเวทเช่นกัน ยาเตรียมทั้งสี่ที่ได้จากคนไข้ทั้ง 4 รายนี้ทดสอบ
สเตียรอยด์ได้ผลบวก
การใช้สเตียรอยด์อย่างขาดการพิจารณา โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์พนื้ เมืองไม่เพียงทำ�ให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างสำ�คัญ แต่ยังนำ�ความเสื่อมเสียมาสู่ระบบการแพทย์ทางเลือกด้วย ทั้งที่ความ
จริงมีรายงานการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาอายุรเวทมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้รเิ ริม่
มาตรการใดๆ ทีจ่ ะป้องกันเรือ่ งนี้ ถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องจัดตัง้ ระบบการกำ�กับและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
ขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเช่นนั้น
มาเลเซีย
มีรายงานกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มาด้วยกลุ่มอาการคุชชิง1 ตามหลังการรับประทานยาเสริมและยา
ทางเลือกที่ปลอมปนกลูโคคอร์ทิคอยด์จากภายนอกเข้าไป ดังนั้นในการให้คำ�ปรึกษาทางคลินิกนั้น  สิ่งสำ�คัญคือ
ต้องรวมการประเมินการใช้ยาเสริมและยาทางเลือกไว้ด้วยเพื่อให้การบริบาลสมบูรณ์แบบ

เวียดนาม
การศึกษาชิ้นหนึ่งสำ�รวจความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพ่อแม่ในการใช้ยาสำ�หรับอาการป่วย                 
ทางระบบทางเดินหายใจหรืออาการท้องร่วงของเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี และเพื่อทำ�ความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้ยาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยผู้จำ�หน่ายยา 2 คน และผู้ให้การบริบาลสุขภาพ 3 คน ทำ�การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และมีการอภิปรายกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มเป็นแม่ของเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 5 ปี ข้อมูลที่ได้             
นำ�มาถอดความแบบคำ�ต่อคำ�และวิเคราะห์ พบว่ามีการใช้ยาหลายตัวรวมถึงยาปฏิชวี นะชนิดขอบเขตการออกฤทธิ์
กว้างและคอร์ทิโคสเตียรอยด์ มีความตระหนักต่ำ�ถึงอาการข้างเคียง การดื้อยาปฏิชีวนะ และประสิทธิผลของยา
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ยาด้วยตนเองได้แก่ การรับรูเ้ กีย่ วกับอาการป่วยของเด็ก เวลารอ ความสะดวก ทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณสุข การมียาในสถานสาธารณสุขไม่เพียงพอ และการควบคุมยาในตลาดที่
ต้องมีใบสั่งยานั้นไม่ดีพอ ข้อค้นพบที่สำ�คัญคือการใช้อย่างไม่ถูกต้องและแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยาทำ�ให้เกิด
ปัญหาอย่างมาก ดังเช่นความรู้และทัศนคติของแม่ต่ออาการป่วยและบริการด้านสุขภาพมีบทบาทสำ�คัญในการ
กำ�หนดลักษณะการใช้ยาด้วยตนเอง ข้อจำ�กัดทางการเงินไม่ใช่อุปสรรคเดียวที่ทำ�ให้การรักษาไม่ดีพอ บริการ            
ด้านสุขภาพควรเข้าถึงได้และตอบสนองต่อความต้องการของประชากรมากกว่านี้
ฝรั่งเศส
พิษภัยของสเตียรอยด์แม้เป็นยารักษาภายนอก แต่หากใช้เป็นเวลานาน ก็พบว่ามีรายงานกรณีกลุ่ม              
อาการคุชชิงที่เป็นพิษจากการใช้คอร์ทิโคสเตียรอยด์   โดยพบผู้ป่วยทารกอายุ 11 เดือน มาด้วยการแพ้อาหาร
หลายชนิดและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากโรคผิวหนังอักเสบจากสาเหตุภูมิแพ้แย่ลง สัญญาณการ
เติบโตช้าได้รบั การบันทึกไว้ในช่วงทีท่ ารกนอนโรงพยาบาลด้วย การเติบโตช้านีเ้ ริม่ มาตัง้ แต่อายุ 6 เดือน ผูเ้ ชีย่ วชาญ               
ด้านต่อมไร้ทอ่ สรุปว่าผลการตรวจความหนาแน่นกระดูกทีต่ �่ำ กว่าปกติ และการเติบโตช้าทัง้ ด้านน้�ำ หนักและกราฟ
การเติบโตเกิดจากการกดแกนไฮโพทาลามัส-ต่อมใต้สมอง-ต่อมหมวกไต (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)
และการไม่สามารถเจริญเติบโตดีเนื่องจากหลายปัจจัยร่วมกัน แต่ที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือ ทารกรายนี้ได้รับการรักษา
ด้วยการทาสเตียรอยด์ความแรงปานกลาง-สูงเฉพาะทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน เพือ่ รักษาอาการโรคผิวหนัง
อักเสบ จากสาเหตุภูมิแพ้
ในทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ที่นำ�สเตียรอยด์ไปใช้ก็เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ และกดภูมิคุ้มกันในโรค
ต่างๆ นั้น เช่น โรคภูมิแพ้, โรคผิวหนัง เป็นต้น  การจำ�กัดผลอันตรายเฉพาะที่และทั่วกายต้องเลือกสเตียรอยด์ตาม
อายุผู้ป่วย ความรุนแรงและตำ�แหน่งผื่น และความกว้างของผิวหนังที่เป็น แม้ว่าสเตียรอยด์เฉพาะที่จะใช้กันอย่าง
กว้างขวาง พ่อแม่และผู้ป่วยรับรู้ว่าปลอดภัย แต่ระหว่างการรักษาระยะยาวควรเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับยา
ที่ใช้และพื้นผิวร่างกายที่ทายาทุกวัน และเฝ้าสังเกตการเติบโต พัฒนาการและระดับสเตียรอยด์ในร่างกาย             
(คอร์ทิซอล) ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กด้วย
เอกสารอ้างอิง

1
อาการคุชชิง เกิดจากภาวะมีสารสเตียรอยด์ในร่างกายมากเกิน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์สังเคราะห์ปะปน ซึ่งอยู่ในรูปของยาชุด ยาหม้อ และยา
ลูกกลอน โดยผู้ใช้ยาที่มีการปลอมปนเหล่านี้จะพบอาการที่มักจะค่อยๆ เกิดขึ้นช้าๆ เป็นแรมเดือน ในระยะแรกจะพบว่าผู้ป่วยหน้าอูมขึ้น จนหน้ากลมเป็นวงพระจันทร์และ
ออกสีแดงเรื่อๆ มีก้อนไขมันเกิดขึ้นที่ต้นคอด้านหลัง (อยู่ระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง) แลดูเป็นหนอก ซึ่งทางภาษาแพทย์เรียกว่า อาการหนอกควาย (buffalo’s hump)                        
รูปร่างอ้วน โดยจะอ้วนมากตรงเอว (พุงป่อง) แต่แขนขากลับลีบเล็กลง ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และซึมเศร้า (ที่มา:นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคคุชชิ่งพิษจากยาชุดลูกกลอน   หมอชาวบ้าน เข้าถึงได้ที่ http://www.doctor.or.th/article/detail/1063)
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ทันสถานการณ์

กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น1

“ยืดเยื้อ ยุ่งเหย
ิง ย่ำ�แย่”

                   ปัญหาของการใช้สเตียรอยด์ที่ระบาดอย่างหนักในปัจจุบันนั้น  เกิดจากการนำ�สเตียรอยด์ไปปลอมปน           
ลงในรูปแบบยาต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ�แผนโบราณ (ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากอย.),                       
ยาเม็ดลูกกลอน, ผสมร่วมกับยาแผนปัจจุบันในรูปแบบยาชุด หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีข้อมูลว่าปัจจุบันยา
ที่เคยมีประวัติปลอมปนสเตียรอยด์หลายตัวได้กระจายไปถึงประเทศสปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชารวมถึงตอนใต้   
ของ สปป.จีนอีกด้วย
ย้อนรอยอดีตขอนแก่น แหล่งต้นธาร

หนึ่งทศวรรษการจัดการปัญหา
การปลอมปนสเตียรอยด์ในยาน้ำ�แผนโบราณ:

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

สเตี ย รอยด์ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ อย.ครั้ ง แรกในประเทศไทยเมื่ อ ปี 2526 หรื อ เมื่ อ ราว 30 ปี ม าแล้ ว                           
ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธคือ สเตียรอยด์เป็นยาที่มีประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติของการ                   
เป็นสารเคมีทมี่ หัศจรรย์กล่าวคือ สเตียรอยด์สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
เกือบทุกกลุ่มอาการเจ็บป่วย แต่มากไปกว่านั้นคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ซึ่งเป็นด้านมืดที่มาพร้อมกับ             
ความมหัศจรรย์ดังกล่าว โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าเป็นโทษจากการใช้สเตียรอยด์
สำ�หรับคุณค่าของสเตียรอยด์ในสังคมไทย หลายคนให้คุณค่าทัดเทียมกับสิ่งเกื้อหนุนเพื่อการมีชีวิตอยู่  
ในวันรุ่งขึ้น เพราะการขาดยาอาจจะหมายถึง หมดแรงทำ�มาหากิน และอีกหลายชีวิตจะต้องอดเนื่องจาก                      
ไม่มรี ายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว หรืออาจเป็น “ยาวิเศษ” ทีช่ ว่ ยให้คนเดินไม่ได้หลายสิบปีให้กลับมาเดินได้อกี ครัง้
จึงเป็นที่มาของคนเห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ฉกฉวยใช้โอกาสนี้ นำ�ไปสร้างความร่ำ�รวย สร้างรายได้ให้กับตนเอง                    
โดยการนำ�ไปผสมปลอมปนกับยาออกจำ�หน่ายเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
“ .......เห็นคนที่ซื้อยาไปแลวจากเดิมที่เดินไมไดมาประมาณ 5-6 ป กินยาไปประมาณ 10 ขวด ก็กลับมา
เดินไดคลองเหมือนคนปกติ สาเหตุที่เลิกขายมาประมาณกวา 10 ปแลวก็เพราะวา ครั้งหนึ่งออกเก็บเงินกับคนซื้อ
แลวยายคนที่ซื้อไมอยู ญาติเขาจึง บอกวาแกตายไปแลวยาก็ยังกินไมหมดดวยซ้ำ�........”
         
             
แมไก, อดีตคนขายยารถเร่  

ปี 2526 มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณซึ่งได้รับอนุญาตจากอย.เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 7 แห่ง ได้แก่ สมศักดิ์เภสัช, มหาเย็นเภสัช, พระธรรมขันต์โอสถ, พิกุลโอสถ,  ศรีเกษมโอสถ, ปัจจุบันโอสถ
และ เมืองเก่าโอสถ ปัจจุบันมีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในพื้นที่ทั้งสิ้น 22 แห่ง มีตำ�รับยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
มากกว่า 354 ตำ�รับ ทั้งนี้โดยตำ�รับยาส่วนใหญ่มักทะเบียนเป็นยาสามัญประจำ�บ้านโดยระบุสรรพคุณเพื่อ                  
เจริญอาหาร บำ�รุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อยเป็นหลัก
ปัญหาสำ�คัญที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มากกว่าร้อยละ 50 ของยาที่ผลิตจากขอนแก่น ถูกตรวจพบ                             
ในพื้นที่อื่นว่ามีสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในยาที่ผลิตจากโรงงานในขอนแก่น แต่ข้อสังเกตสำ�คัญที่ทำ�ให้การ                
ดำ�เนินคดีท�ำ ไม่ได้คือ เมื่อมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สถานที่ผลิตกลับไม่เคยพบว่ามีการปลอมปนสเตียรอยด์
วิธีการและช่องทางการปลอมปน
ปัญหาสำ�คัญคือการปลอมปนสเตียรอยด์ลงไปในยาน้ำ � แผนโบราณซึ่งขึ้นทะเบียนตำ�รับยาสามัญ               
ประจำ�บ้านโดยส่วนมากจะเน้นใส่ลงไปในยาบำ�รุง บรรเทาอาการปวดเมื่อยและใช้รถกระบะเร่ขายไปตาม                
หมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เมื่อมีการตรวจเฝ้าระวังใน                  
พื้นที่ต่างๆแล้วจะพบสเตียรอยด์ปลอมปนด้วยเสมอ ขณะที่แหล่งผลิตไม่เคยตรวจพบว่ามีการปลอมปน ข้อมูล            
จากอดีตคนขายยาเร่ จะให้ภาพการทำ�งานของกลุ่มผู้ขายยาเหล่านี้
“ … โรงงานผูผ ลิตไมไดเปดหนารานขายปลีก แตจะขายสงเทานัน้ ผูท มี่ ารับยาไปขายก็คอื นายทุน
นายทุนจะมาซื้อยาจากโรงงาน ...... และจะตองซื้อพลาสติกหุมจุกและฉลากยาดวย ...... ยาประดงเบอร 5 คือ
Dexamethasone 0.5 mg tablet นั้นจะซื้อมาจาก รานขายยาในอําเภอใกลเคียง. และรานขายยาจะจํากัดปริมาณ
ในการซื้อแตละครั้ง ครั้งละไมเกิน 5 ขวด และจะขายใหเฉพาะคนรูจักที่เคยมาซื้อเทานั้น ..... ”

1

ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล สสจ.กาฬสินธุ์, ภญ.วีรวรรณ รุจิจนากุล, ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน, ภญ.ศศิธร เหล่าวชิระสุวรรณ, ภก.สุโรจน์ แพงมา, ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
(ผู้เขียน), ภญ.อังศุรัตน์ ยิ้มละมัย, ภญ.ชัญญารัชต์ นกศักดา สสจ.ขอนแก่น, ภญ.เบญจพร วัฒนศิริเวช รพ.แวงใหญ่และ ภก.เอกพจน์ จรัสแผ้ว  สสจ.นครปฐม
  บันทึกเรื่องเลา “ยาสมุนไพรปรุงแตงจาก อ.แวงใหญ” โดยภญ.เบญจพร วัฒนศิริเวช รพ.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
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ทันสถานการณ์

กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น1

“ยืดเยื้อ ยุ่งเหย
ิง ย่ำ�แย่”

                   ปัญหาของการใช้สเตียรอยด์ที่ระบาดอย่างหนักในปัจจุบันนั้น  เกิดจากการนำ�สเตียรอยด์ไปปลอมปน           
ลงในรูปแบบยาต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ�แผนโบราณ (ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากอย.),                       
ยาเม็ดลูกกลอน, ผสมร่วมกับยาแผนปัจจุบันในรูปแบบยาชุด หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีข้อมูลว่าปัจจุบันยา
ที่เคยมีประวัติปลอมปนสเตียรอยด์หลายตัวได้กระจายไปถึงประเทศสปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชารวมถึงตอนใต้   
ของ สปป.จีนอีกด้วย
ย้อนรอยอดีตขอนแก่น แหล่งต้นธาร

หนึ่งทศวรรษการจัดการปัญหา
การปลอมปนสเตียรอยด์ในยาน้ำ�แผนโบราณ:

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

สเตี ย รอยด์ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ อย.ครั้ ง แรกในประเทศไทยเมื่ อ ปี 2526 หรื อ เมื่ อ ราว 30 ปี ม าแล้ ว                           
ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธคือ สเตียรอยด์เป็นยาที่มีประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติของการ                   
เป็นสารเคมีทมี่ หัศจรรย์กล่าวคือ สเตียรอยด์สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
เกือบทุกกลุ่มอาการเจ็บป่วย แต่มากไปกว่านั้นคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ซึ่งเป็นด้านมืดที่มาพร้อมกับ             
ความมหัศจรรย์ดังกล่าว โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าเป็นโทษจากการใช้สเตียรอยด์
สำ�หรับคุณค่าของสเตียรอยด์ในสังคมไทย หลายคนให้คุณค่าทัดเทียมกับสิ่งเกื้อหนุนเพื่อการมีชีวิตอยู่  
ในวันรุ่งขึ้น เพราะการขาดยาอาจจะหมายถึง หมดแรงทำ�มาหากิน และอีกหลายชีวิตจะต้องอดเนื่องจาก                      
ไม่มรี ายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว หรืออาจเป็น “ยาวิเศษ” ทีช่ ว่ ยให้คนเดินไม่ได้หลายสิบปีให้กลับมาเดินได้อกี ครัง้
จึงเป็นที่มาของคนเห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ฉกฉวยใช้โอกาสนี้ นำ�ไปสร้างความร่ำ�รวย สร้างรายได้ให้กับตนเอง                    
โดยการนำ�ไปผสมปลอมปนกับยาออกจำ�หน่ายเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
“ .......เห็นคนที่ซื้อยาไปแลวจากเดิมที่เดินไมไดมาประมาณ 5-6 ป กินยาไปประมาณ 10 ขวด ก็กลับมา
เดินไดคลองเหมือนคนปกติ สาเหตุที่เลิกขายมาประมาณกวา 10 ปแลวก็เพราะวา ครั้งหนึ่งออกเก็บเงินกับคนซื้อ
แลวยายคนที่ซื้อไมอยู ญาติเขาจึง บอกวาแกตายไปแลวยาก็ยังกินไมหมดดวยซ้ำ�........”
         
             
แมไก, อดีตคนขายยารถเร่  

ปี 2526 มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณซึ่งได้รับอนุญาตจากอย.เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 7 แห่ง ได้แก่ สมศักดิ์เภสัช, มหาเย็นเภสัช, พระธรรมขันต์โอสถ, พิกุลโอสถ,  ศรีเกษมโอสถ, ปัจจุบันโอสถ
และ เมืองเก่าโอสถ ปัจจุบันมีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในพื้นที่ทั้งสิ้น 22 แห่ง มีตำ�รับยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
มากกว่า 354 ตำ�รับ ทั้งนี้โดยตำ�รับยาส่วนใหญ่มักทะเบียนเป็นยาสามัญประจำ�บ้านโดยระบุสรรพคุณเพื่อ                  
เจริญอาหาร บำ�รุงร่างกาย แก้ปวดเมื่อยเป็นหลัก
ปัญหาสำ�คัญที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มากกว่าร้อยละ 50 ของยาที่ผลิตจากขอนแก่น ถูกตรวจพบ                             
ในพื้นที่อื่นว่ามีสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในยาที่ผลิตจากโรงงานในขอนแก่น แต่ข้อสังเกตสำ�คัญที่ทำ�ให้การ                
ดำ�เนินคดีท�ำ ไม่ได้คือ เมื่อมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สถานที่ผลิตกลับไม่เคยพบว่ามีการปลอมปนสเตียรอยด์
วิธีการและช่องทางการปลอมปน
ปัญหาสำ�คัญคือการปลอมปนสเตียรอยด์ลงไปในยาน้ำ � แผนโบราณซึ่งขึ้นทะเบียนตำ�รับยาสามัญ               
ประจำ�บ้านโดยส่วนมากจะเน้นใส่ลงไปในยาบำ�รุง บรรเทาอาการปวดเมื่อยและใช้รถกระบะเร่ขายไปตาม                
หมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เมื่อมีการตรวจเฝ้าระวังใน                  
พื้นที่ต่างๆแล้วจะพบสเตียรอยด์ปลอมปนด้วยเสมอ ขณะที่แหล่งผลิตไม่เคยตรวจพบว่ามีการปลอมปน ข้อมูล            
จากอดีตคนขายยาเร่ จะให้ภาพการทำ�งานของกลุ่มผู้ขายยาเหล่านี้
“ … โรงงานผูผ ลิตไมไดเปดหนารานขายปลีก แตจะขายสงเทานัน้ ผูท มี่ ารับยาไปขายก็คอื นายทุน
นายทุนจะมาซื้อยาจากโรงงาน ...... และจะตองซื้อพลาสติกหุมจุกและฉลากยาดวย ...... ยาประดงเบอร 5 คือ
Dexamethasone 0.5 mg tablet นั้นจะซื้อมาจาก รานขายยาในอําเภอใกลเคียง. และรานขายยาจะจํากัดปริมาณ
ในการซื้อแตละครั้ง ครั้งละไมเกิน 5 ขวด และจะขายใหเฉพาะคนรูจักที่เคยมาซื้อเทานั้น ..... ”

1

ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล สสจ.กาฬสินธุ์, ภญ.วีรวรรณ รุจิจนากุล, ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน, ภญ.ศศิธร เหล่าวชิระสุวรรณ, ภก.สุโรจน์ แพงมา, ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
(ผู้เขียน), ภญ.อังศุรัตน์ ยิ้มละมัย, ภญ.ชัญญารัชต์ นกศักดา สสจ.ขอนแก่น, ภญ.เบญจพร วัฒนศิริเวช รพ.แวงใหญ่และ ภก.เอกพจน์ จรัสแผ้ว  สสจ.นครปฐม
  บันทึกเรื่องเลา “ยาสมุนไพรปรุงแตงจาก อ.แวงใหญ” โดยภญ.เบญจพร วัฒนศิริเวช รพ.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
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“ … หลังจากแมไกขายยาเรมาประมาณ 7-8 ป มีการเลาตอกันมาวาถาใสยาประดงเบอร 5
แลวขายไดดีขึ้น ยาจะดีขึ้นก็เลยเกิดการ “ปรุงแตง” มีสองแบบ คือ แบบบดใสกับแบบตม แบบบดใสคนขายจะ
แกะพลาสติกซีลฝาขวดและฝาขวดออก แลวนํายาประดงเบอร 5 ที่ซื้อจากรานขายยามาบดจํานวน 10-15 เม็ด
ใส ล งในขวดจากนั้ น ก็ ป  ด ฝาเขย า ให เข า กั น แล ว ซี ล ฝาขวดด ว ยพลาสติ ก ที่ ซื้ อ จากโรงงานมาซี ล ขวดใหม
แบบตมเปนการนํา ออกขายเปนจํานวนมากๆ จากนั้นก็แกะยาทั้งหมดใสหมอนํายาประดงเบอร 5 ที่เตรียม
มาจากที่ร้านมาใสแลวตมรวมกัน จากนั้นก็แบงบรรจุใสขวดใหม แลวติดฉลากกับซีลฝาขวดดวยพลาสติกให
เหมือนเดิม โดยฉลากกับพลาสติกซีลก็ขอซื้อมาจากโรงงานนั่นเอง ....”
   
แมไก, อดีตคนขายยารถเร่
บทเรียนที่ได้รับ
จากข้อมูลของอดีตคนขายยารถเร่ จะเห็นได้วา่ มีการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทัง้ จากโรงงานผูผ้ ลิต  
เจ้าของร้านขายยา คนขายยาเร่ ซึ่งร่วมกันรับประโยชน์ ขณะที่ผู้ถูกกระทำ�คือคนใช้ยาซึ่งมีการปลอมปน                          
สเตียรอยด์ได้รับอันตรายจากการใช้โดยไม่รู้ตัว ความพยายามในการจัดการปัญหายังไม่สามารถทำ�ได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากยังเป็นการแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน
โดยพบว่า ส่วนที่หนึ่ง หน่วยซึ่งทำ�หน้าที่กำ�กับนโยบายมุ่งเน้นในการดำ�เนินการบังคับใช้กฎหมาย                  
ออกระเบียบและหลักเกณฑ์เพือ่ การควบคุมกำ�กับเป็นหลักซึง่ ได้ท�ำ ให้ ตัวการของปัญหาทีอ่ ดีตมองเห็นได้ชดั เจน
ว่าอยู่ไหนปัจจุบันกลับลงสู่ใต้ดิน ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตัวการแห่งปัญหาอยู่ตรงไหน เปลี่ยนแปลงและ
มีมากขึ้นหรือไม่ ส่วนที่สอง หน่วยที่ทำ�หน้าที่ในการเฝ้าระวังระดับพื้นที่ซึ่งดำ�เนินการเฝ้าระวัง แต่การขาด                
การเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วนและรูปแบบการทำ�งานที่เบ็ดเสร็จโดยรับรู้ร่วมกันระหว่างต้นทางแหล่งผลิต
กับพื้นที่เกิดปัญหา ก็เป็นอีกเหตุผลสำ�คัญที่ท�ำ ให้ปัญหายังคงดำ�รงอยู่ ส่วนที่สาม ผู้ผลิตไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การกระจายว่าขายให้กบั ใครและไม่รบั รูถ้ งึ ความรุนแรงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากไม่ได้เป็นผูท้ กี่ ระทำ�ผิดโดยตรง
และส่ ว นที่ สี่ การละเลยกลุ่ ม ผู้ ใช้ ย าในระดั บ ชุ ม ชนโดยมุ่ ง เน้ น แต่ เรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ข าย                                 
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ขาดความเข้ า ใจ
วั ฒ นธรรมการใช้ ย าของกลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ใ น  
ชุมชนต่างๆ จึงได้ทำ�ให้ปัญหายาในชุมชน           
ยิ่งทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากบทเรียน..สู่ข้อเสนอ
การรวมศูนย์เพือ่ ทำ�ความเข้าใจและขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน จะช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหาสเตียรอยด์ในมิตติ า่ งๆได้ดที สี่ ดุ ทัง้ ต้นน้�ำ ในระดับนโยบาย กลางน้�ำ ในระดับปฏิบตั แิ ละปลายน้�ำ ในพืน้ ที  ่
โดยการเชือ่ มโยงข้อมูลของทุกระดับให้เห็นภาพของการเคลือ่ นทัง้ ระบบจะทำ�ให้เกิดการเฝ้าระวังทีเ่ ข้มแข็ง สามารถ
รับรู้ถึงปัญหาได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้นและที่สำ�คัญคือการมีกลไกการเฝ้าระวังในทุกระดับ ทั้ง            
ในชุมชนที่ดูแลเรื่องการใช้ยาของชาวบ้านในชุมชน การเฝ้าระวังและพัฒนาในพื้นที่และระดับนโยบายที่มีกลไก           
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจำ�เป็นได้
ทั้งนี้กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่นกำ�ลังดำ�เนินการร่วมกับเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการปรับรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาในระดับกลางน้ำ�โดยเฉพาะในส่วนของด้านกฎหมาย โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนและปรับบทบาทการร่วมดำ�เนินการกรณีพบปัญหาการเร่ขายยาในพืน้ ที่
เพื่อกระชับพื้นที่การดำ�เนินการให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง

การจั ด การปั ญ หาสเตี ย รอยด์ ป นเปื ้ อ นในยาแผนโบราณ
ต้นน้ำ� : ฐานข้อมูล ทะเบียนตำ�รับยา
(สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้นำ�เข้า ผู้ผลิต)
ช่องทาง/
แหล่งที่มาของยา

รูปแบบของยาที่ใช้
(Raw Material
Tablet)

ข้อมูล
การจำ�หน่าย

(บิลขาว,บิลเงินสด)

ตำ�รับยาสามัญ
ประจำ�บ้าน

เพิกถอนทะเบียน
ตำ�รับที่มีปัญหา

กลางน้ำ� : การผลิต การจำ�หน่าย
(พนง.จนท. ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่าย)
ฐานข้อมูล
รถเร่

การติดตามและเชื่อมโยง
ข้อมูลปลายทาง-ต้นทาง

การตรวจสอบ/
ดำ�เนินคดี
ผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่าย

ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการ

ปลายน้ำ� : การบริโภค
(ผู้บริโภค)
ประชาสัมพันธ์
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“ … หลังจากแมไกขายยาเรมาประมาณ 7-8 ป มีการเลาตอกันมาวาถาใสยาประดงเบอร 5
แลวขายไดดีขึ้น ยาจะดีขึ้นก็เลยเกิดการ “ปรุงแตง” มีสองแบบ คือ แบบบดใสกับแบบตม แบบบดใสคนขายจะ
แกะพลาสติกซีลฝาขวดและฝาขวดออก แลวนํายาประดงเบอร 5 ที่ซื้อจากรานขายยามาบดจํานวน 10-15 เม็ด
ใส ล งในขวดจากนั้ น ก็ ป  ด ฝาเขย า ให เข า กั น แล ว ซี ล ฝาขวดด ว ยพลาสติ ก ที่ ซื้ อ จากโรงงานมาซี ล ขวดใหม
แบบตมเปนการนํา ออกขายเปนจํานวนมากๆ จากนั้นก็แกะยาทั้งหมดใสหมอนํายาประดงเบอร 5 ที่เตรียม
มาจากที่ร้านมาใสแลวตมรวมกัน จากนั้นก็แบงบรรจุใสขวดใหม แลวติดฉลากกับซีลฝาขวดดวยพลาสติกให
เหมือนเดิม โดยฉลากกับพลาสติกซีลก็ขอซื้อมาจากโรงงานนั่นเอง ....”
   
แมไก, อดีตคนขายยารถเร่
บทเรียนที่ได้รับ
จากข้อมูลของอดีตคนขายยารถเร่ จะเห็นได้วา่ มีการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทัง้ จากโรงงานผูผ้ ลิต  
เจ้าของร้านขายยา คนขายยาเร่ ซึ่งร่วมกันรับประโยชน์ ขณะที่ผู้ถูกกระทำ�คือคนใช้ยาซึ่งมีการปลอมปน                          
สเตียรอยด์ได้รับอันตรายจากการใช้โดยไม่รู้ตัว ความพยายามในการจัดการปัญหายังไม่สามารถทำ�ได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากยังเป็นการแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน
โดยพบว่า ส่วนที่หนึ่ง หน่วยซึ่งทำ�หน้าที่กำ�กับนโยบายมุ่งเน้นในการดำ�เนินการบังคับใช้กฎหมาย                  
ออกระเบียบและหลักเกณฑ์เพือ่ การควบคุมกำ�กับเป็นหลักซึง่ ได้ท�ำ ให้ ตัวการของปัญหาทีอ่ ดีตมองเห็นได้ชดั เจน
ว่าอยู่ไหนปัจจุบันกลับลงสู่ใต้ดิน ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตัวการแห่งปัญหาอยู่ตรงไหน เปลี่ยนแปลงและ
มีมากขึ้นหรือไม่ ส่วนที่สอง หน่วยที่ทำ�หน้าที่ในการเฝ้าระวังระดับพื้นที่ซึ่งดำ�เนินการเฝ้าระวัง แต่การขาด                
การเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วนและรูปแบบการทำ�งานที่เบ็ดเสร็จโดยรับรู้ร่วมกันระหว่างต้นทางแหล่งผลิต
กับพื้นที่เกิดปัญหา ก็เป็นอีกเหตุผลสำ�คัญที่ท�ำ ให้ปัญหายังคงดำ�รงอยู่ ส่วนที่สาม ผู้ผลิตไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การกระจายว่าขายให้กบั ใครและไม่รบั รูถ้ งึ ความรุนแรงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากไม่ได้เป็นผูท้ กี่ ระทำ�ผิดโดยตรง
และส่ ว นที่ สี่ การละเลยกลุ่ ม ผู้ ใช้ ย าในระดั บ ชุ ม ชนโดยมุ่ ง เน้ น แต่ เรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ข าย                                 
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ขาดความเข้ า ใจ
วั ฒ นธรรมการใช้ ย าของกลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ใ น  
ชุมชนต่างๆ จึงได้ทำ�ให้ปัญหายาในชุมชน           
ยิ่งทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากบทเรียน..สู่ข้อเสนอ
การรวมศูนย์เพือ่ ทำ�ความเข้าใจและขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน จะช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหาสเตียรอยด์ในมิตติ า่ งๆได้ดที สี่ ดุ ทัง้ ต้นน้�ำ ในระดับนโยบาย กลางน้�ำ ในระดับปฏิบตั แิ ละปลายน้�ำ ในพืน้ ที  ่
โดยการเชือ่ มโยงข้อมูลของทุกระดับให้เห็นภาพของการเคลือ่ นทัง้ ระบบจะทำ�ให้เกิดการเฝ้าระวังทีเ่ ข้มแข็ง สามารถ
รับรู้ถึงปัญหาได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้นและที่สำ�คัญคือการมีกลไกการเฝ้าระวังในทุกระดับ ทั้ง            
ในชุมชนที่ดูแลเรื่องการใช้ยาของชาวบ้านในชุมชน การเฝ้าระวังและพัฒนาในพื้นที่และระดับนโยบายที่มีกลไก           
เฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจำ�เป็นได้
ทั้งนี้กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่นกำ�ลังดำ�เนินการร่วมกับเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการปรับรูปแบบ
การแก้ไขปัญหาในระดับกลางน้ำ�โดยเฉพาะในส่วนของด้านกฎหมาย โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนและปรับบทบาทการร่วมดำ�เนินการกรณีพบปัญหาการเร่ขายยาในพืน้ ที่
เพื่อกระชับพื้นที่การดำ�เนินการให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง

การจั ด การปั ญ หาสเตี ย รอยด์ ป นเปื ้ อ นในยาแผนโบราณ
ต้นน้ำ� : ฐานข้อมูล ทะเบียนตำ�รับยา
(สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้นำ�เข้า ผู้ผลิต)
ช่องทาง/
แหล่งที่มาของยา

รูปแบบของยาที่ใช้
(Raw Material
Tablet)

ข้อมูล
การจำ�หน่าย

(บิลขาว,บิลเงินสด)

ตำ�รับยาสามัญ
ประจำ�บ้าน

เพิกถอนทะเบียน
ตำ�รับที่มีปัญหา

กลางน้ำ� : การผลิต การจำ�หน่าย
(พนง.จนท. ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่าย)
ฐานข้อมูล
รถเร่

การติดตามและเชื่อมโยง
ข้อมูลปลายทาง-ต้นทาง

การตรวจสอบ/
ดำ�เนินคดี
ผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่าย

ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการ

ปลายน้ำ� : การบริโภค
(ผู้บริโภค)
ประชาสัมพันธ์

20

ผู้บริโภคมีความรู้

เครือข่ายเฝ้าระวัง

มาตรการจัดการ/
มาตรการเชิงสังคม

21

“รู้เขารู้เรา”

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนาคตการจัดการปัญหา สเตียรอยด์
ในมุมมองเจ้าหน้าที่ อย.
ปัญหาการนำ�ยาสเตียรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์นั้น เป็นปัญหาที่
คุกคามสุขภาพของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เป็นปรากฎการณ์ปัญหาหนึ่งของระบบยาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด
สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบยาทั้งระบบ ทั้งในส่วนของภาคอุปทาน : ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายในการควบคุ ม การผลิ ต การขาย ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของผู้ ป ระกอบการ                      
จรรยาบรรณวิชาชีพของเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิตและขายยา ระบบข้อมูลสารสนเทศในการควบคุม
การกระจายวัตถุดิบทางยาและยาสำ�เร็จรูปแบบฯลฯ และในส่วนของภาคอุปสงค์: ประสิทธิภาพของระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ความรูค้ วามเข้าใจและวิธคี ดิ เกีย่ วกับยาแผนปัจจุบนั
ของผู้ บ ริ โ ภค วิ ถี ชี วิ ต ที่ ต รากตรำ � ทำ � งาน การเข้ า ถึ ง ยาง่ า ยเกิ น ไป
วิจารณญาณของผูบ้ ริโภคในการรับโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ฯลฯ
ทีผ่ า่ นมาการจัดการปัญหาดังกล่าว ยังขาดการมองปัญหาอย่าง
เป็นองค์รวมและลึกซึง้ เพียงพอ ทัง้ การจัดการกับปัญหายังไม่เกิดเอกภาพ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระหว่างภาครัฐ               
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทำ�ให้สภาพปัญหายังคงดำ�รงอยู่
ดังนั้นการออกแบบมาตรการในการจัดการปัญหาดังกล่าว           
ต้องพิจารณาให้รอบด้านและลึกซึง้ โดยจัดการทัง้ ในส่วนของภาคอุปสงค์
และอุปทาน อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ มุ่งตรงไปยัง “ต้นตอ” ที่    
แท้จริงของปัญหา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ� (การผลิต นำ�เข้า) กลางน้ำ� (การก
ระจายยา) ไปจนถึง ปลายน้ำ� (พฤติกรรมการบริโภค) และที่สำ�คัญคือ
การสร้ า งเอกภาพ ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยหลายภาคส่ ว นเพื่ อ              
“เสริมพลัง” ในการจัดการปัญหานี้ โดยให้มี 5 มาตรการสำ�คัญ ดังนี้
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1

กำ�กับ ดูแลการผลิตและกระจาย
ยาสเตียรอยด์เพื่อลดการรั่วไหลออก
นอกระบบและกระจายไปในช่องทางที่
ไม่เหมาะสม ตั้งแต่วัตถุดิบทางยา
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

2

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถ
ป้องกันตนเองจากการบริโภคยาที่ปลอมปน
ยาสเตียรอยด์ (เอกลักษณ์บนเม็ดยา และ
การกระจายชุดตรวจอย่างง่ายให้
เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูก)

4

3

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยการประสานความร่วมมือกับ DSI,
บก.ปคบ, สคบ. กรมสรรพากร ฯลฯ
ในการสนธิกำ�ลังเพื่อจัดการปัญหา
อย่างเด็ดขาด

ส่งเสริมกลไกระดับพื้นที่ (หน่วยบริการทุกระดับ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ จังหวัด)
เพื่อร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา และสืบหา          
แหล่งกระจายยา เพื่อนำ�ไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นระบบ

5

ส่งเสริมบทบาทและจรรยาบรรณ
ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ในโรงงานผลิตยาและ
ร้านขายยา

นอกจากนัน้ การขับเคลือ่ นมาตราการต่างๆ ข้างต้น ซึง่ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากมาย ต้องเน้น สือ่ สาร
กับผู้กำ�หนดนโยบาย การผลิตองค์ความรู้ของนักวิชาการ การสนับสนุนของภาคประชาชน จิตสำ�นึกรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการ จรรยาบรรณและการทำ�หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไปพร้อมๆกัน รวมทั้งยัง
ต้องการนโยบายผู้บริหารฯที่ชัดเจน มั่นคง ต่อเนื่อง การกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิด จริงจัง และให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ�เนินกิจกรรมอย่างพอเพียง เป็นปัจจัยสำ�คัญในความสำ�เร็จ
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อนาคตการจัดการปัญหา สเตียรอยด์
ในมุมมองเจ้าหน้าที่ อย.
ปัญหาการนำ�ยาสเตียรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์นั้น เป็นปัญหาที่
คุกคามสุขภาพของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เป็นปรากฎการณ์ปัญหาหนึ่งของระบบยาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด
สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบยาทั้งระบบ ทั้งในส่วนของภาคอุปทาน : ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายในการควบคุ ม การผลิ ต การขาย ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของผู้ ป ระกอบการ                      
จรรยาบรรณวิชาชีพของเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ผลิตและขายยา ระบบข้อมูลสารสนเทศในการควบคุม
การกระจายวัตถุดิบทางยาและยาสำ�เร็จรูปแบบฯลฯ และในส่วนของภาคอุปสงค์: ประสิทธิภาพของระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ความรูค้ วามเข้าใจและวิธคี ดิ เกีย่ วกับยาแผนปัจจุบนั
ของผู้ บ ริ โ ภค วิ ถี ชี วิ ต ที่ ต รากตรำ � ทำ � งาน การเข้ า ถึ ง ยาง่ า ยเกิ น ไป
วิจารณญาณของผูบ้ ริโภคในการรับโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ฯลฯ
ทีผ่ า่ นมาการจัดการปัญหาดังกล่าว ยังขาดการมองปัญหาอย่าง
เป็นองค์รวมและลึกซึง้ เพียงพอ ทัง้ การจัดการกับปัญหายังไม่เกิดเอกภาพ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระหว่างภาครัฐ               
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทำ�ให้สภาพปัญหายังคงดำ�รงอยู่
ดังนั้นการออกแบบมาตรการในการจัดการปัญหาดังกล่าว           
ต้องพิจารณาให้รอบด้านและลึกซึง้ โดยจัดการทัง้ ในส่วนของภาคอุปสงค์
และอุปทาน อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ มุ่งตรงไปยัง “ต้นตอ” ที่    
แท้จริงของปัญหา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ� (การผลิต นำ�เข้า) กลางน้ำ� (การก
ระจายยา) ไปจนถึง ปลายน้ำ� (พฤติกรรมการบริโภค) และที่สำ�คัญคือ
การสร้ า งเอกภาพ ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยหลายภาคส่ ว นเพื่ อ              
“เสริมพลัง” ในการจัดการปัญหานี้ โดยให้มี 5 มาตรการสำ�คัญ ดังนี้

22

1

กำ�กับ ดูแลการผลิตและกระจาย
ยาสเตียรอยด์เพื่อลดการรั่วไหลออก
นอกระบบและกระจายไปในช่องทางที่
ไม่เหมาะสม ตั้งแต่วัตถุดิบทางยา
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

2

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถ
ป้องกันตนเองจากการบริโภคยาที่ปลอมปน
ยาสเตียรอยด์ (เอกลักษณ์บนเม็ดยา และ
การกระจายชุดตรวจอย่างง่ายให้
เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูก)

4

3

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยการประสานความร่วมมือกับ DSI,
บก.ปคบ, สคบ. กรมสรรพากร ฯลฯ
ในการสนธิกำ�ลังเพื่อจัดการปัญหา
อย่างเด็ดขาด

ส่งเสริมกลไกระดับพื้นที่ (หน่วยบริการทุกระดับ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ จังหวัด)
เพื่อร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา และสืบหา          
แหล่งกระจายยา เพื่อนำ�ไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นระบบ

5

ส่งเสริมบทบาทและจรรยาบรรณ
ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ในโรงงานผลิตยาและ
ร้านขายยา

นอกจากนัน้ การขับเคลือ่ นมาตราการต่างๆ ข้างต้น ซึง่ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากมาย ต้องเน้น สือ่ สาร
กับผู้กำ�หนดนโยบาย การผลิตองค์ความรู้ของนักวิชาการ การสนับสนุนของภาคประชาชน จิตสำ�นึกรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการ จรรยาบรรณและการทำ�หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไปพร้อมๆกัน รวมทั้งยัง
ต้องการนโยบายผู้บริหารฯที่ชัดเจน มั่นคง ต่อเนื่อง การกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิด จริงจัง และให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ�เนินกิจกรรมอย่างพอเพียง เป็นปัจจัยสำ�คัญในความสำ�เร็จ

23

เก็บตก

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

โรงพยาบาลรพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เภสัชกรปฐมภูมิกับการเฝ้าระวัง
และจัดการยาปลอมปนสเตียรอยด์ในพื้นที่:
ไม่ยาก ไม่แยกส่วน ทำ�ได้จริง

ซึ่งผู้ป่วยหลายรายที่บริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นยาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ลงไป ส่วนหนึ่งได้รับ                    
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากมาย   จากกรณีผู้ป่วยที่พบจริงจากการทำ�งาน มีตั้งแต่เสียชีวิต               
จากการติดเชื้อที่ผิวหนัง แล้วลุกลามเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกาย มีภาวะคุชชิ่ง ซินโดรม พบในลักษณะเป็นผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ มีภาวะไตวาย มีภาวะช็อค (ความดันโลหิตตก) คนไข้มีอาการอ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร     
มีไข้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือบางรายติดยาสเตียรอยด์  ไม่สามารถหยุดยาได้แม้แต่ 1 วัน
เมื่อนำ�ตัวอย่างยาที่ผู้บริโภคกินแล้วมาทำ�การตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้น และ                
ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (เข้าถึงข้อมูลได้ที่
www.tumdee.org) ซึ่งมีทั้งในยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำ�บ้าน ยาที่ไม่มีเลขทะเบียน
จากปัญหาสู่การจัดการกับสเตียรอยด์ที่พบในชุมชน

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คือ งานเชิงรุกของเภสัชกร ที่ลงทำ�งานในระดับชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล  ซึง่ ส่วนหนึง่ เน้นไปที่ “ การดูแลต่อเนือ่ งและการจัดการปัญหา
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในระดับผูป้ ว่ ยและระดับครอบครัว” ซึง่ เป็นการทำ�ให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหา   จากการดำ�เนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
หรือ Home  Pharmaceutical Care กับงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค  การทำ�งานของเภสัชกรมักเริม่ ต้นทีพ่ บปัญหาสุขภาพ
ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันรายใหม่ ผู้ป่วยช็อคมาโรงพยาบาล บุคลากรการแพทย์หรือเภสัชกร                  
ส่วนใหญ่พยายามจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยผ่านกระบวนการรักษาหรือการใช้ยารักษาผู้ป่วย โดยไม่ได้ฉุกคิด                  
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ร่วมด้วย จึงทำ�ให้เกิดการแยกส่วนของการทำ�งาน
ด้านบริบาลเภสัชกรรมและงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จากการทำ�งานเมือ่ สอบถามผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ กั พบว่าผูป้ ว่ ยบริโภค
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง  เช่น  ยาลูกกลอน  ยาฝุ่น ยาผง  ยาสามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ  น้ำ�หมัก
ชีวภาพ   น้ำ�ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิด   โดยมีแหล่งที่มาจากการขายตรง   รถเร่   โฆษณา              
ทางสถานีวทิ ยุชมุ ชน  เคเบิล้ ทีวี โดยอาศัยช่องทางจากการโฆษณาสรรพคุณรักษาโรคได้ครอบจักรวาล  โดยเฉพาะ
สรรพคุณแก้ปวด แก้กษัย บำ�รุงร่างกาย   ซึ่งก็คือทำ�ให้กินข้าวได้มากขึ้นนั่นเอง   เพียงระบุสรรพคุณเหล่านี้                  
เหล่าผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทก็จะหลงใหลได้ปลื้มกับความหวังที่จะหายขาดจากอาการที่บรรดาเหล่าคนขายยา             
ทางรถเร่ (บ้างก็ขี่มอเตอร์ไซค์เร่) ดีเจเสียงหล่อทางวิทยุชุมชน คนขายยาวิเศษทางเคเบิ้ลทีวี ได้ป่าวประกาศ                
กรอกหูอยู่ทุกวี่วัน  ยิ่งถ้ามีคนในชุมชนได้       
เคยลองกินแล้วติดใจ การบอกต่อปาก
ต่อปากยิ่งทำ�ให้หมอขายยาเหล่านี้มี
ภาพลักษณ์ยังกะหมอเทวดาผู้มาช่วยเหลือ
มนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในชนบทเลยล่ะ
พบว่าจากความเชื่อทำ�ให้มีการบริโภค
ติดต่อกันอย่างยาวนานเป็นปี  ซึ่ง
หลายรายบริโภคมากกว่า 10 ปีขึ้นไปก็มี

24

จากปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ที่เป็นเหตุให้ประชาชนต้องมีปัญหาสุขภาพตามมา โดยเหตุปัจจัย    
จากความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติ พื้นบ้านเหล่านี้ปลอดภัย การลบล้างความเชื่อเหล่านี้ จึงต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการบริโภคสเตียรอยด์ แล้วคืนข้อมูลสู่พื้นที่ โดยนำ�เสนอข้อมูลไปยัง                
เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.และอสม.ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพร่หลายของยาสเตียรอยด์ เพือ่ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์วา่ มีอนั ตรายจริง
รวมทั้งมีการจัดทำ�สื่อที่มีการปรับระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด เช่น เพลงหมอลำ�  แผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์
แสดงผลิตภัณฑ์ที่พบจริงในพื้นที่ เป็นต้น   
นอกจากสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องของผูใ้ ช้แล้ว ยังได้รว่ มคิดร่วมทำ�กับชุมชนในการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง
และจัดการยาปลอมปนสเตียรอยด์ในพื้นที่ เช่น อสม.และแกนนำ�ชุมชน ดำ�เนินการสุ่มเก็บยาตามรายชื่อยาที่เคย
ตรวจสอบพบการปลอมปนสเตียรอยด์ (Black List) เพือ่ ส่งตรวจทีโ่ รงพยาบาล, ร่วมกันค้นหาคนในชุมชนทีม่ ภี าวะ
Adrenal insufficiency  เพือ่ เข้าทำ�การรักษา, ร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบยาทีจ่ ำ�หน่ายในร้านชำ� โดยทำ�เป็นโครงการ
“ร้านชำ�คุณภาพ”  โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกำ�หนด
กติกา มาตรฐานของร้านชำ�เพื่อให้ปลอดจากยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ อย่างไรก็ตามแม้ร้านชำ�ในชุมชน           
จะปลอดภัย แต่ยงั พบแหล่งกระจายยาทีม่ ปี ญ
ั หาทีเ่ ข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่างๆ  จึงได้มกี ารร่วมกันจัดตัง้ เครือข่าย
เฝ้าระวังยาจากรถเร่ในระดับพื้นที่โดยเป็นเครือข่ายคนในชุมชน ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการกระจายยาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน และเข้ า มาขายภายในชุ ม ชนโดยเฉพาะยาที่ ส งสั ย ว่ า มี ก ารปลอมปน                              
สเตียรอยด์ และมุ่งที่จะสร้างระบบให้เกิดขึ้นในทุกตำ�บล
บทเรียนความสำ�เร็จในการทำ�งานจำ�เป็นต้องอาศัย ความตระหนัก ความร่วมมือของคนในชุมชนทุก            
ภาคส่วน เพื่อให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากทั้งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุด
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เก็บตก

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

โรงพยาบาลรพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เภสัชกรปฐมภูมิกับการเฝ้าระวัง
และจัดการยาปลอมปนสเตียรอยด์ในพื้นที่:
ไม่ยาก ไม่แยกส่วน ทำ�ได้จริง

ซึ่งผู้ป่วยหลายรายที่บริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นยาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ลงไป ส่วนหนึ่งได้รับ                    
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากมาย   จากกรณีผู้ป่วยที่พบจริงจากการทำ�งาน มีตั้งแต่เสียชีวิต               
จากการติดเชื้อที่ผิวหนัง แล้วลุกลามเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกาย มีภาวะคุชชิ่ง ซินโดรม พบในลักษณะเป็นผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ มีภาวะไตวาย มีภาวะช็อค (ความดันโลหิตตก) คนไข้มีอาการอ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร     
มีไข้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือบางรายติดยาสเตียรอยด์  ไม่สามารถหยุดยาได้แม้แต่ 1 วัน
เมื่อนำ�ตัวอย่างยาที่ผู้บริโภคกินแล้วมาทำ�การตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์เบื้องต้น และ                
ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (เข้าถึงข้อมูลได้ที่
www.tumdee.org) ซึ่งมีทั้งในยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำ�บ้าน ยาที่ไม่มีเลขทะเบียน
จากปัญหาสู่การจัดการกับสเตียรอยด์ที่พบในชุมชน

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คือ งานเชิงรุกของเภสัชกร ที่ลงทำ�งานในระดับชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล  ซึง่ ส่วนหนึง่ เน้นไปที่ “ การดูแลต่อเนือ่ งและการจัดการปัญหา
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในระดับผูป้ ว่ ยและระดับครอบครัว” ซึง่ เป็นการทำ�ให้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ไขปัญหา   จากการดำ�เนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
หรือ Home  Pharmaceutical Care กับงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค  การทำ�งานของเภสัชกรมักเริม่ ต้นทีพ่ บปัญหาสุขภาพ
ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันรายใหม่ ผู้ป่วยช็อคมาโรงพยาบาล บุคลากรการแพทย์หรือเภสัชกร                  
ส่วนใหญ่พยายามจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยผ่านกระบวนการรักษาหรือการใช้ยารักษาผู้ป่วย โดยไม่ได้ฉุกคิด                  
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ร่วมด้วย จึงทำ�ให้เกิดการแยกส่วนของการทำ�งาน
ด้านบริบาลเภสัชกรรมและงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จากการทำ�งานเมือ่ สอบถามผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ กั พบว่าผูป้ ว่ ยบริโภค
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง  เช่น  ยาลูกกลอน  ยาฝุ่น ยาผง  ยาสามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ  น้ำ�หมัก
ชีวภาพ   น้ำ�ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิด   โดยมีแหล่งที่มาจากการขายตรง   รถเร่   โฆษณา              
ทางสถานีวทิ ยุชมุ ชน  เคเบิล้ ทีวี โดยอาศัยช่องทางจากการโฆษณาสรรพคุณรักษาโรคได้ครอบจักรวาล  โดยเฉพาะ
สรรพคุณแก้ปวด แก้กษัย บำ�รุงร่างกาย   ซึ่งก็คือทำ�ให้กินข้าวได้มากขึ้นนั่นเอง   เพียงระบุสรรพคุณเหล่านี้                  
เหล่าผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทก็จะหลงใหลได้ปลื้มกับความหวังที่จะหายขาดจากอาการที่บรรดาเหล่าคนขายยา             
ทางรถเร่ (บ้างก็ขี่มอเตอร์ไซค์เร่) ดีเจเสียงหล่อทางวิทยุชุมชน คนขายยาวิเศษทางเคเบิ้ลทีวี ได้ป่าวประกาศ                
กรอกหูอยู่ทุกวี่วัน  ยิ่งถ้ามีคนในชุมชนได้       
เคยลองกินแล้วติดใจ การบอกต่อปาก
ต่อปากยิ่งทำ�ให้หมอขายยาเหล่านี้มี
ภาพลักษณ์ยังกะหมอเทวดาผู้มาช่วยเหลือ
มนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในชนบทเลยล่ะ
พบว่าจากความเชื่อทำ�ให้มีการบริโภค
ติดต่อกันอย่างยาวนานเป็นปี  ซึ่ง
หลายรายบริโภคมากกว่า 10 ปีขึ้นไปก็มี
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จากปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ที่เป็นเหตุให้ประชาชนต้องมีปัญหาสุขภาพตามมา โดยเหตุปัจจัย    
จากความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพธรรมชาติ พื้นบ้านเหล่านี้ปลอดภัย การลบล้างความเชื่อเหล่านี้ จึงต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการบริโภคสเตียรอยด์ แล้วคืนข้อมูลสู่พื้นที่ โดยนำ�เสนอข้อมูลไปยัง                
เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.และอสม.ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพร่หลายของยาสเตียรอยด์ เพือ่ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์วา่ มีอนั ตรายจริง
รวมทั้งมีการจัดทำ�สื่อที่มีการปรับระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด เช่น เพลงหมอลำ�  แผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์
แสดงผลิตภัณฑ์ที่พบจริงในพื้นที่ เป็นต้น   
นอกจากสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องของผูใ้ ช้แล้ว ยังได้รว่ มคิดร่วมทำ�กับชุมชนในการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง
และจัดการยาปลอมปนสเตียรอยด์ในพื้นที่ เช่น อสม.และแกนนำ�ชุมชน ดำ�เนินการสุ่มเก็บยาตามรายชื่อยาที่เคย
ตรวจสอบพบการปลอมปนสเตียรอยด์ (Black List) เพือ่ ส่งตรวจทีโ่ รงพยาบาล, ร่วมกันค้นหาคนในชุมชนทีม่ ภี าวะ
Adrenal insufficiency  เพือ่ เข้าทำ�การรักษา, ร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบยาทีจ่ ำ�หน่ายในร้านชำ� โดยทำ�เป็นโครงการ
“ร้านชำ�คุณภาพ”  โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกำ�หนด
กติกา มาตรฐานของร้านชำ�เพื่อให้ปลอดจากยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ อย่างไรก็ตามแม้ร้านชำ�ในชุมชน           
จะปลอดภัย แต่ยงั พบแหล่งกระจายยาทีม่ ปี ญ
ั หาทีเ่ ข้าถึงชุมชนในรูปแบบต่างๆ  จึงได้มกี ารร่วมกันจัดตัง้ เครือข่าย
เฝ้าระวังยาจากรถเร่ในระดับพื้นที่โดยเป็นเครือข่ายคนในชุมชน ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังการกระจายยาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน และเข้ า มาขายภายในชุ ม ชนโดยเฉพาะยาที่ ส งสั ย ว่ า มี ก ารปลอมปน                              
สเตียรอยด์ และมุ่งที่จะสร้างระบบให้เกิดขึ้นในทุกตำ�บล
บทเรียนความสำ�เร็จในการทำ�งานจำ�เป็นต้องอาศัย ความตระหนัก ความร่วมมือของคนในชุมชนทุก            
ภาคส่วน เพื่อให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากทั้งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุด
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ตัวอย่างยาที่พบมีการปลอมปนสเตียรอยด์
(เข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.tumdee.org)

ไฮไลท์

ภก. ศิวาวุธ มงคล
กพย.

ยาแผนปัจจุบัน
1. รูปแบบยาชุด  ในยา 1 ชุด  ประกอบด้วย  เด็กซ่าเมทาโซน /  เบต้าเมทาโซน  / เพรดนิโซโลน
   ชาวบ้านเรียกว่า   “ยาร้อยเอ็ด  ยาสารคาม  ยาประดงแก้ปวด ”  เป็นต้น    
2. ในรูปแบบยาเดี่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เด็กซ่าเมทาโซน และเพรดนิโซโลน ชาวบ้านเรียกว่า  
   “ ยาสีส้มเพิ่มพลัง  ยาอีเขียวน้อย  ยาเบอร์ 5 ”  เป็นต้น
ยาแผนโบราณ
1. ยาประดงขอนแก่น ตรานกเป็ด ชนิดน้ำ�   ทะเบียนยาเลขที่  G 37/31  
2. สมุนไพรเพื่อสุขภาพไบโอเมต  มหาโลกาธิบดีพรม   ทะเบียนยาเลขที่   830/83  
ยาสามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ
1. ยาประดงตรารูปหมอเสาร์ ชนิดน้ำ�   ทะเบียนยาเลขที่     G 410 /41
2. ยาต้นกำ�ลังเสือโคร่ง  ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดน้ำ�  ทะเบียนยาเลขที่  G 456 /51
3. ยาประดงตราหมอนทอง ชนิดน้ำ�   ทะเบียนยาเลขที   
่ G 301 /45
ยาแผนโบราณปลอม ( ไม่มีเลขทะเบียนยา / เลขทะเบียนยาปลอม )
1. ยาสมุนไพรไทย  
2. ยาสมุนไพรจีน
3. ยาลูกกลอน หมอจำ�เริญ
4. ยาลูกกลอน จากหมอเถื่อน
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ความคืบหน้าการทำ�งาน
ของเครือข่ายในการจัดการ
ปัญหาสเตียรอยด์
ด้วยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับเสียงสะท้อนจากเครือข่ายที่ลงทำ�งานในพื้นที่
ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างก็ให้ข้อมูลตรงกันว่า ปัญหาสเตียรอยด์ปลอมปนในยาที่กระจาย                 
ในชุมชนนั้น ยังมีให้เห็นอยู่มาก และเป็นปัญหาเรื้อรัง ยากที่จะแก้ไขให้สำ�เร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือกัน           
ในการแก้ปัญหาทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการจับมือกันจัดตั้งเป็น “เครือข่ายรณรงค์การใช้
สเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสม” ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(กพย.)                       
มูลนิธหิ มอชาวบ้าน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชชุมชน (ประเทศไทย) ชมรมเภสัชชนบท
เครือข่ายวิทยุชมุ ชนและวิทยุมหาวิทยาลัย สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น (อสม.) เครือข่ายแพทย์ยคุ ใหม่
เครือข่ายสื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์                    
การแพทย์ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพื่อเข้ามาจัดการปัญหาสเตียรอยด์ปลอมปนอย่างบูรณาการ
การขับเคลื่อนรณรงค์การใช้ยาสเตียรอยด์อย่างเหมาะสม
ในระยะที่ 2 (2555-2557) ของการทำ�งานของ กพย. มุ่งหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดข้อเสนอ
มาตรการ และกลไกที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานหลักในการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ทั้งในระดับชาติและ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งครบวงจร โดยการจั ด การปั ญ หาสเตี ย รอยด์ ป ลอมปนอย่ า ง บู ร ณาการทั้ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ-ภาคเอกชนและหน่วยงานภาคประชาชน โดยต้องจัดการทั้งระบบตั้งแต่ ต้นน้ำ� กลางน้ำ�และ
ปลายน้ำ�
จากการร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย ได้มคี วามร่วมมือกันรณรงค์และขับเคลือ่ นการจัดการปัญหาสเตียรอย
ด์มาตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์
สปอร์ตวิทยุ หนังสือ และวารสารต่างๆ ผ่านเครือข่าย โดยเริ่มเปิดตัวโดยมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 19 มีนาคม
2555 ให้ประเด็น “สภาพปัญหาและผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการใช้สเตียรอยด์” โดยแผนงานพัฒนากลไก                                      
เฝ้ า ระวั ง ระบบยา (กพย.) ณ โรงเแรมเดอะทวิ น ทาวเวอร์ (ดู ภ าพข่ า วได้ ที่ h ttp://www.youtube.com/
watch?v=Ku13ukg8Ozs)
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มูลนิธหิ มอชาวบ้าน ถือว่าเป็นเครือข่ายทีใ่ ห้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาของสเตียรอยด์อย่างจริงจัง
เรามักจะรูจ้ กั กับหมอชาวบ้านผ่านสือ่ ต่างๆของมูลนิธิ สือ่ ทีเ่ ห็นบ่อยๆคือ วารสารหมอชาวบ้าน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันเพื่อสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยความ
ร่วมมือเชิงวิชาการของ กพย. และเครือข่าย ได้จัดทำ�นิตยสารหมอชาวฉบับ “ระวังสตีรอยด์ สุขเทียม-โทษแท้              
รายต่อไปอาจเป็นคุณ” ประจำ�เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยมีเนือ้ หาเพือ่ รณรงค์การใช้ยาสเตียรอยด์แก่ประชาชน
(เข้าถึงได้ที่ http://publishing.doctor.or.th/_doctor)
ชมรมเภสัชชนบท เป็นเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพที่ร่วมมือกันรณรงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา   
ตัง้ แต่แรกเริม่ เครือข่ายเภสัชกรทีร่ บั ผิดชอบงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในระดับต่างๆได้รว่ มกันสร้างความตระหนัก
ของประชาชนในการร่วมกันทำ�หน้าที่เฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่มีการปลอมปน                  
สเตียรอยด์ รวมทั้งร่วมกันกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่มีในชุมชน นอกจากงานในพื้นที่ ทางชมรมฯได้ร่วม            
ในการทำ�งานสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์ เช่น ที่ผ่านมาเคย
มีความร่วมมือกับ Thai PBS นำ�เสนอประเด็นข่าวเรื่อง “อันตรายสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร” ออกอากาศ               
ต่อเนื่อง (ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่http://www.youtube.com/watch?v=0Gm916jLhnY)
ส่วนกิจกรรมที่เครือข่ายอื่นๆ ได้ร่วมกันดำ�เนินการได้แก่ การจัดทำ�โปสเตอร์ให้ความรู้การใช้ยา                
หยอดตาที่มีสเตียรอยด์แก่ประชาชนในคลินิกจักษุแพทย์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการ        
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1. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างเหมาะสมและจะสนับสนุน
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สเตียรอยด์อย่างเข้มงวด และดำ�เนินการทบทวนยาสเตียรอยด์ทเี่ ป็นยาใช้ภายนอกซึง่ เกิดผลข้างเคียงทีเ่ ป็นอันตราย
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ยาสเตียรอยด์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ทั้งในระดับ รพช.  รพ.สต.  อสม. และประชาชนทั่วไปสามารถ
หาซื้อเองได้ในราคาถูก
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ติดตาม ผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยด์และส่งต่อ รพช.
5. การแถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการฯให้สังคมและสื่อมวลชน
ตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์
6. กระทรวงสาธารณสุ ข วางแผนระยะยาว ในการกำ � หนดให้ ป ระชาชนปลอดภั ย จากการใช้                                
ยาสเตียรอยด์ทั้งเรื่องนโยบายและสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

สเตียรอยด์

ไม่ได้หล่นมาจากฟ้า
การนำ�สารสเตียรอยด์ไปใช้อย่างผิดๆ จนก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วยมีมานานแล้ว ในอดีตพบว่า                 
มีการนำ�ไปจัดเป็นชุดปนกับยาแผนปัจจุบนั หลายชนิด วางขาย
ในหมู่บ้าน เช่น ยากษัยเส้น ยาประดง ยาชุดอ้วน ยาชุดเจริญ
อาหาร ฯลฯ ต่อมาถึงยุคปัจจุบันที่กระแสยาสมุนไพรและ             
ยาแผนโบราณ เริม่ แพร่หลายเป็นทีส่ นใจของประชาชนมากขึน้   
ผู้ผลิตที่ไม่หวังดีได้นำ�สารสเตียรอยด์มาผสมปลอมปนในยา
แผนโบราณเพื่อให้ผลในรักษาเร็วและแรงทันอกทันใจ
จนขายดิบขายดีเป็นที่ต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น   ข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพรเหล่านี้ที่เจ้าหน้าที่เก็บมา
ตรวจทีไร ก็มักจะพบส่วนผสมของสเตียรอยด์แทบทุกครั้ง  
เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ผมเคยติดตามจับยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์
(ฉลากระบุชื่อ ยาสมุนไพรไทย มีตัวอักษรสีเขียว) จำ�ได้ว่าได้ติดตามแกะรอยจนทราบว่าส่งมาจากจังหวัดหนึ่ง          
ทางภาคใต้จึงได้ส่งข้อมูลต่อให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงติดตามตรวจสอบต่อไป
แต่...ปัจจุบนั ผมยังคงได้รบั ข้อมูลจากน้องๆ เภสัชกรหลายท่านในชมรมเภสัชชนบทว่า ยังพบยาดังกล่าว
ระบาดอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ แม้กระทั่งในกรุงเทพฯ แต่ที่น่าตกใจคือ มีการผลิตของเทียมเลียนแบบขึ้นมา
โดยใช้ชอื่ และรูปภาพบนฉลากคล้ายคลึงกับของเดิม (ฉลากระบุชอื่ ยาสมุนไพร มีตวั อักษรสีน�้ำ เงิน) ซึง่ ไม่วา่ จะเป็น
ชนิดไหน ต่างก็ตรวจพบการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ทั้งสิ้น
สิ่งที่ชวนตั้งคำ�ถามคือ ผู้ผลิตเหล่านี้มีตัวตนอยู่ที่ไหน ทำ�ไมถึง
สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ทั่วประเทศ แม้กลไกการติดตาม
ตรวจสอบจะทำ�ได้มากขึ้น แต่แหล่งผลิตมันอยู่ที่ไหน และผู้ผลิตนำ�
สารสเตียรอยด์มาจากไหน  ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการที่ต้นทางให้ได้
เพราะถ้าเรามีระบบที่ดีเราจะสามารถจะติดตามได้ว่าสเตียรอยด์เหล่านี้
มันหล่นมาจากไหนกันแน่ จะได้ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาที่ปลายทางไม่รู้จบ
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > ไพจิตรา กตัญญูตะ

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
มีการนำ�ยาสเตียรอยด์มาใช้ทางยามาช้านาน จากผลที่ออกฤทธิ์ได้ชะงัดและครอบจักรวาลทำ�ให้มีการนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด นำ�ไปสู่การลักลอบ
นำ�มาจัดเป็นยาชุดผสมในยาโบราณ มีการรณรงค์เรื่องปัญหาการผสมสเตียรอยด์มายาวนาน คาดว่าตั้งแต่ปี 2518 เมื่อกลุ่มศึกษาปัญหายาพบการระบาด
ของยาชุดซึ่งพบว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์ในยาชุดมีการณรงค์อย่างต่อเนื่องจนนำ�ไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ให้เพิ่มเรื่องยาชุด
ผิดกฎหมาย มีความพยายามโดยหลายหน่วยงานในการรณรงค์ประกาศนโยบายทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครือข่ายด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเกือบทุกยุค ต้องมาแถลงข่าวประกาศเตือนภัยสเตียรอยด์ ประกาศ
นโยบายเรื่องการจัดการสเตียรอยด์ (แต่ไม่ค่อยได้จัดการจริง)
เมื่อปี 2543 น.พ.ณรงค์ ฉายากุล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะพร้อมด้วย น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ แถลง ‘อย.จับมือ
หมอรามา ต่อต้านใช้ยาสเตียรอยด์ไม่เหมาะสม’ ปี 2547 ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผย อย.เตือนภัยยาแผนโบราณ
ผสมสเตียรอยด์และในปี 2548 ระวัง...อย่าซื้อยาจากรถเร่ อันตราย อาจได้รับยาปลอมผสมสเตียรอยด์ เมื่อปี 2550 มีการแถลงข่าว สธ. พบโรค “คุชชิ่ง”
โผล่ในคนนิยมซื้อยาชุด ยาหม้อ ยาลูกกลอน กินเอง ‘ด้านนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าได้
วางมาตรการในแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะ 2 ปี” ในปี 2551 กรมวิทย์ฯชี้ยาแผนโบราณตามท้องตลาด-รถเร่ เสี่ยงอันตรายจาก
สารสเตียรอยด์ แม้แต่ในปี 2555 อย. แถลงข่าว “อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยา “ลูกกลอน” และอย่าหลงเชื่อคำ�บอกเล่าปากต่อปากว่ารักษาได้สารพัดโรค
เสี่ยงได้รับอันตรายอย่างคาดไม่ถึง” แต่ปัญหาก็ยังดำ�รงอยู่ แม้แหล่งของสเตียรอยด์จะแปรเปลี่ยนไปบ้างเพิ่มจากปัญหายาชุดไปสู่ยาสมุนไพร ยาโบราณ
อาหารเสริม จะเห็นได้วา่ หน่วยงานรัฐยังทำ�งานในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ� ยังขาดการบูรณาการทำ�แบบครัง้ คราว แม้มปี ระกาศนโยบายและแผนแต่กลับขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่องจึงถือเป็นการประกาศนโยบายซ้ำ�ซาก
ที่ผ่านมาคนในพื้นที่เองก็เห็นปัญหานี้มีความพยายามศึกษา สำ�รวจ เฝ้าระวังปัญหาสเตียรอยด์ในพื้นที่อย่างมากมายแต่ยังกระจัดกระจาย
ต่อมาในปี 2553 กพย. ได้ประสานงานบูรณาการระดับพื้นที่ด้วยการประสานเครือข่ายเภสัชสาธารณสุขเขต 5 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้
สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม สรุปบทเรียนเป็นหนังสือ “อย่าปล่อยให้สเตียรอยด์ลอยนวล” (เข้าถึงได้ที่ www.thaidrugwatch.org) ความพยายามในการขับเคลื่อน
การจัดการปัญหายังทำ�กันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ กพย. ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน ชมรมเภสัชชนบท สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและภาคี จัดทำ�โครงการรณรงค์เพื่อการใช้ยาสเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งที่
ปลายน้�ำ คือให้ความรู้ ข้อมูลแก่ภาคประชาชนให้เกิดการบูรณาการมากขึน้ ซึง่ เป็นส่วนทีส่ �ำ คัญส่วนหนึง่ เพราะประชาชนไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ายาที่กินเป็นอะไร แต่การแก้ไขตรงปลายน้ำ�นี้จะไม่สามารถทำ�ได้สำ�เร็จหากปัญหาที่ต้นน้ำ�ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งการทำ�งานที่ต่อเนื่อง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ใช่การทำ�งานแบบจุดพลุเป็นช่วงๆ จึงใคร่เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสามระดับ
1.ต้นน้ำ� การควบคุมที่วัตถุดิบ การกำ�หนดรูปลักษณ์ยาสเตียรอยด์ให้มีรูปแบบเดียวที่แสดงให้รู้ว่าเป็นสเตียรอยด์ ควบคุมการกระจาย
สเตียรอยด์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ช่องทางการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต้องประมวลภาพรวมและส่งข้อมูลกลับพื้นที่
2. กลางน้ำ� การดำ�เนินงานร่วมกันในพื้นที่ทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเร่งสำ �รวจปัญหาในพื้นที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
การดำ�เนินงานตามกฎหมาย โรงพยาบาลชุมชนในการร่วมเร่งสำ�รวจผู้ป่วย การจัดทำ�คลินิกสำ�หรับผู้ติดยาสเตียรอยด์ทั้งหมดต้องประสานงานกันในระดับ
พื้นที่
3. ปลายน้ำ� ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล การตรวจการปนปลอมสเตียรอยด์อย่างทั่วถึง
ที่สำ�คัญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงานต้นน้ำ�
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค(กศย.)
บรรณาธิการ - ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ - ภาณุโชติ ทองยัง / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / เด่นชัย ดอกพอง / กลุ่มเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น
วราวุธ เสริมสินสิริ/ สุภาวดี เปล่งชัย / ศิวาวุธ มงคล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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ซึ่ ง เป็ น เวบฯของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
อุบลราชธานี เวบฯนี้จะ 3 ส่วนหลักที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

/alert/index.php)
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เป็นส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยที่มีฐานข้อมูลคุณภาพ ความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพต่ า งๆ ซึ่ ง ระบบนี้ พั ฒ นาขึ้ น โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
โดยเรียกระบบนี้ว่า “Single window” ระบบนี้ทำ�หน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผล
การตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ผลการวิ เ คราะห์
การปลอมปนสารอันตราย เช่น สเตียรอยด์ ยาอันตรายลงในยาแผนราณหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ใี นท้องตลาด รวมทัง้ เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ชุดความรู้ ข่าวสาร ข้อแนะนำ�ทางวิชาการทีอ่ พั เดททันต่อเหตุการณ์ ทีส่ ามารถส่งต่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใดๆ ก็ตามทีต่ อ้ งการแจ้งเตือนภัยให้กบั หน่วยงาน เครือข่ายฯ
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ก ว่ า 1,200 หน่ ว ยงานพร้ อ มกั น ได้ ทั น ที
ซึง่ ด้วยระบบฯ นี้ จะทำ�ให้ปญ
ั หาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต่างๆ ของผูบ้ ริโภค เช่น ปัญหายาสเตียรอยด์ สามารถได้รบั การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 http://hcp.pharmacychula.net/t
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เป็นส่วนของข้อมูลโครงการปฏิวัติน้ำ�มันทอดซ้ำ� ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดำ�เนินการร่วมกับ คคส. และสสส. เพื่อป้องกันอันตรายจากการบริโภคอาหารทอดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการสร้างเครือข่ายรณรงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ฯ กับชุมชน และให้ชุมชนสามารถวางแผนจัดการน้ำ�มันทอดซ้ำ�ในท้องถิ่น
ของตนเองอย่างเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในเวบฯ นี้จะมีข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ
น้ำ�มันทอดซ้ำ� ข้อมูลเกี่ยวกับชุดทดสอบน้ำ�มัน สถานการณ์ในเรื่องนี้ในพื้นที่ต่างๆ และ
วิธีการจัดการกับน้ำ�ทอดซ้ำ�ให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาหาอัพเดทข้อมูลกันได้
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เป็นส่วนข้อมูลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายระบบแจ้งเตือนภัยและ
ฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างระบบ
และรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งในเวบฯ นี้
จะมี ส่ ว นที่ เ ป็ น แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพประเภทเครื่ อ งสำ � อางที่
เครือข่ายฯ คนทำ�งานสามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ นัน้ ๆ ทีต่ อ้ งการทราบ หรือ
สามารถนำ�ส่งข้อมูลเพือ่ นำ�ไปตรวจสอบ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้นนั้ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการเฝ้าระวัง
และประชาสัมพันธ์เพือ่ เตือนภัยผลิตภัณฑ์ฯ ทีต่ รวจสอบแล้วพบว่าเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค

ธรรมชาติ แ ห่ ง ชี วิ ต คื อ การอยู่ ร่ ว มกั น
ของชี วิ ต อย่ า งสมดุ ล ย์ มิ ใ ช่ เ ห็ น อี ก ฝ่ า ยคื อ
ผู้บุกรุก ที่จักต้องมุ่งทำ�ลายให้หมดสิ้น
เปรียบเช่นการใช้ยาจึงต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
เขา(เชื้ อ โรค)ก็ ชี วิ ต เราก็ ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งไร
จึงสมดุลย์ นี่แหล่ะคือธรรมชาติแห่งชีวิต
The nature of life is a balance of
living things, not see another side as
an intruder to wipe everything down.
Comparing with the use of drugs,
we should use them in rational ways—
germ is life and we are life as well.
The nature of life is how to maintain
balance in life.
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แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่าให้
ชื่อภาพ ธรรมชาติแห่งชีวิต

โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข

“Nature of life” by Asst. Prof. Dr.Yupadee Sirisinsuk

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191
อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwath.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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