บทความวิจยั
ผลของการจัดการปัญหาการใช้ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพปลอมปนสเตียรอยด์ในชุมชน
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลขุนลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
รุจริ า ปั ญญา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โรงพยาบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการแก้ไขปั ญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสเตียรอยด์ (steroid adulterated
health products หรือ SAHP) ในชุมชนทีต่ งั ้ อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ขุนลาน อาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา วิ ธีการวิ จยั : การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการจัดการปั ญหาการใช้ SAHP ในชุมชน
การศึกษาแบ่งเป็ น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการสารวจครัวเรือนในชุมชนก่อนดาเนินการ ระยะที่ 2 เป็ นการดาเนินการแก้ไขปั ญหา
โดยแบ่งเป็ นการรักษาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ผลข้างเคียงจาก SAHP การจัดการแหล่งกระจายยาในชุมชน การสร้างระบบคัดกรองผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์โดยบูรณาการกับการเยีย่ มบ้าน การสร้างกระบวนการการค้นหาและตรวจสอบเบือ้ งต้นเมื่อพบ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สีย่ งต่อการปลอมปนสเตียรอยด์ การสื่อสารความเสีย่ งโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ระยะที่ 3
เป็ นการประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปั ญหาในชุมชน ผลการศึกษา: หลังการดาเนินงานแก้ไขปั ญหา การใช้ SAHP ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จาก 12 รายการในช่วงก่อนเริม่ โครงการเป็ น 2 รายการ ผู้ป่วยที่มอี าการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
SAHP 12 ราย มีอาการแสดงได้แก่ หน้าอูม 10 คน ความดันโลหิตสูง 8 คน ภาวะอ้วน 8 คน มีโหนกทีห่ ลัง 5 คน มีจ้าเลือดตาม
ตัว 4 คน และมีอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดท้อง แสบท้อง จานวน 3 คน ผูป้ ่ วยจานวน 11 คน สมัครใจเลิก
ใช้ SAHP โดยให้แพทย์ตรวจอาการก่อนการหยุดยา และอยู่ในการดูแลของพยาบาลประจา รพ.สต. โดยไม่เกิดภาวะ adrenal
crisis ส่วนอีก 1 รายยังมีการใช้ SAHP แต่ลดปริมาณการใช้ลง หลังดาเนินงานตามโครงการได้มกี ารตรวจร่างกายผูป้ ่ วยอีกครัง้
พบว่า น้าหนักของผูป้ ่ วยลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากค่าเฉลีย่ 63.75±5.50 กก. เป็ น 59.42±6.17 กก. และระดับความดัน
โลหิตบนของผูป้ ่ วยลดลงจากก่อนเริม่ โครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือจาก 155.50±13.83 มม.ปรอท เป็ น 129.17±16.35
มม.ปรอท หลังจากผูป้ ่ วยหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ ผูป้ ่ วยมีอาการแสดงของภาวะ Cushing ลดลง ไม่พบอาการจุดจ้าเลือดตามตัว และ
พบว่าอาการต่ าง ๆ ลดลงจากช่วงก่อนเริ่มโครงการ หลังการแทรกแซง ชุมชนมีการตื่นตัวในปั ญหาการใช้ SAHP โดยเกิด
กระบวนการการเฝ้ าระวังยาทีไ่ ม่ปลอดภัยและการคัดกรองผูป้ ่ วย Cushing โดย อสม. การสร้างมาตรการชุมชนโดยใช้เครือข่าย
ผู้นาชุมชน วัด และ อสม.ในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังการจาหน่ ายยาโดยใช้รถเร่หรือผู้แทนยา การสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน
อย่างรวดเร็วโดยผ่าน line ทาให้ SAHP ในพื้นที่ลดลง สรุป: การดาเนินงานแก้ไขปั ญหาการใช้ SAHP ที่มปี ระสิทธิภาพ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อชุมชนรับรูป้ ั ญหาและทราบถึงอันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับคนในชุมชนจะสามารถสร้าง
กระบวนการแก้ไขปั ญหาได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
คาสาคัญ: สเตียรอยด์ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพปลอมปนสเตียรอยด์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
รับต้นฉบับ: 2 พ.ค. 2561, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 30 ส.ค. 2561, รับลงตีพมิ พ์: 18 ต.ค. 2561
ผู้ ป ระสานงานบทความ: รุ จิร า ปั ญ ญา กลุ่ ม งานเภสัช กรรมและคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค โรงพยาบาลดอกค าใต้ จัง หวัด พะเยา 56120 E-mail:
rujira_phar089@hotmail.com:

RESEARCH ARTICLE
Effects of the Intervention on Steroid Adulterated Health Products at
the Communities in the Catchment Area of Khun Lan Sub-district
Health Promoting Hospital, Dok Kham Tai District, Phayao
Rujira Panya
Pharmacy and Consumer Protection Department, Dok Kham Tai Hospital, Phayao Province

Abstract
Objective: To study the effect of the intervention on steroid-adulterated health products (SAHP) in communities
in the catchment area of Khun Lan sub-district health promoting hospital, Dok Kham Tai district, Phayao. Method: This
study was an action research on the intervention on the problem of SAHP uses in the community. The study was divided
into 3 phases. Phase 1 was the survey of households in the community prior to the intervention. Phase 2 was the
implementation of the intervention for the problems including the treatment of patients with side effects from SAHP,
control of sources of drug distribution within the community, creating a screening system for patients with side effects
from steroids during home visits, establishment of a process for identification and preliminary examination of the products
at risk of steroid contamination, and risk communication by health volunteers within the village (HV). Phase III was the
evaluation of intervention for the problem in the community. Results: After the intervention implementation, the problems
of using the SAHP significantly reduced from 12 items in the pre-intervention phase to 2 items. Of the 12 patients with
adverse events from SAHP, moon face, hypertension, weight gain, buffalo hump, ecchymoses and gastrointestinal
disorders (such as stomachaches, burning stomach) were identified in 10, 8, 8, 5, 4 and 3 patients, respectively. Eleven
patients voluntarily stopped using SAHP, allowing examination by a physician before discontinuation, and being under
the care of nurses in sub-district health promoting hospitals without adrenal crisis. One patient continued but reduced
the use of SAHP. After the intervention, physical re-examination of patients found that the patient's body weight
significantly reduced from 63.75±5.50 kg to 59.42±6.17 kg and systolic blood pressure significantly decreased from
155.50±13.83 to 129.17±16.35 mm Hg after discontinuation of the products. Patients had fewer Cushing symptoms,
having no ecchymoses, and less other symptoms compared to those before the start of the program. After the
intervention implementation, the community was been alerted to the problem of SAHP usages, resulting in the
establishment of surveillance process for unsafe drug and the screening of patients with Cushing symptoms by HV.
Setting up of measures within the community by the network of community leaders, temples and HV for examining and
monitoring drugs peddlers or salesmen together with rapid communication through Line application led to the reduction
of SAHP in the area. Conclusion: Effective effort for the problem of SAHP requires continuous cooperation from the
community. When the community recognizes the problem and the dangers faced by people in the community, it will be
able to set up the measure for continuous and sustainable resolution of the problem.
Keywords: steroid, steroid adulterated health product, consumer protection, community empowerment
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บทนา
สเตียรอยด์เป็ นยาทีม่ คี วามสาคัญทางการแพทย์
ซึ่ง ใช้บ รรเทาอาการแพ้ห รือ ลดการอัก เสบที่รุ น แรง และ
รั ก ษาโรคบางชนิ ด ที่ เ กิ ด จากภู มิ คุ้ ม กั น ผิ ด ปกติ ยาส
เตี ย รอยด์ มี ท ัง้ ชนิ ด รับ ประทาน ชนิ ด ฉี ด และชนิ ด ทา
ภายนอก (1) สถานะทางกฎหมายของยาสเตียรอยด์ คือ ยา
ควบคุ ม พิเ ศษ ซึ่ง การใช้ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
แพทย์ (2) แต่ ยงั มีการใช้ยานี้ในทางที่ผิด เช่น การนาไป
ผสมกับยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ เครื่องดื่มสุขภาพ
และเครื่องสาอาง (1) เพื่อหวังผลทางการรักษาโรค ทาให้
ปั ญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ในทางที่ผดิ เป็ นปั ญหาที่พบใน
ชุ ม ชนมานาน ประชาชน 1000 คนที่ต้อ งสงสัยว่ าได้รบั ส
เตี ย รอยด์ จ ะพบปั ญหาทางคลิ นิ ก อัน เกิ ด จากการใช้ ส
เตียรอยด์ในทางที่ผดิ จานวน 93 คน และมีอตั ราการตาย
จากการใช้สเตียรอยด์ไม่เหมาะสมร้อยละ 6.4 ปั ญหาทาง
คลินิ ก ที่เ กิด ขึ้น เช่ น Cushing’s syndrome (48 คน/1000
คน) อาการทางเมตาบอลิก (9 คน/1000 คน) ความผิดปกติ
ของต่อมหมวกไต (9 คน/1000 คน) โอกาสการติดเชือ้ และ
เลือ ดออกในทางเดิน อาหารเป็ น 4.8 และ 3 เท่ า ของผู้ท่ี
ไม่ได้รบั สเตียรอยด์ ปั ญหานี้กระจายตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ (3)
การกระจายของยาสเตี ย รอยด์ ใ นชุ ม ชนนั น้ มี
หลายรูปแบบ ทัง้ จากการทีป่ ระชาชนหาซือ้ เอง การขายตรง
รถเร่ การซื้อ ผ่ า นตัว แทนจ าหน่ า ยสิน ค้า การสัง่ ซื้อ ทาง
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น (1) ถึงแม้
จะมีมาตรการในการตรวจสอบและป้ องกันไม่ให้มกี ารใช้ยา
ทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชน เช่น การตรวจเฝ้ าระวังการขายยาที่
ไม่ปลอดภัยในร้านค้าหรือร้านชา การเฝ้ าระวังรถเร่ทเ่ี ข้ามา
ขายยาในชุมชน การเฝ้ าระวังการโฆษณาทางวิทยุ เป็ นต้น
แต่ ก็ยงั พบการจาหน่ ายและการใช้ยาในชุมชนซึ่ งมีความ
เสีย่ งต่อการบริโภคยาทีไ่ ม่เหมาะสม
ในปี งบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั
โครงการรณรงค์การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โดยมุ่งเน้นการ
ลดการใช้ยาปฏิชวี นะและยาสเตียรอยด์ โรงพยาบาลดอก
คาใต้จงึ ได้ทาโครงการในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพสต.) ขุนลาน เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีร่ อยต่อ 4 อาเภอ
และมีเครือข่ายในพืน้ ทีเ่ ข้มแข็ง ในพืน้ ทีม่ กี ารเยีย่ มบ้านโดย
ทีมสหวิชาชีพเป็ นประจาและพบปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วย
โรคเรื้อ รัง ที่ไ ม่ เ หมาะสมหลายราย ท าให้ ท ราบถึ ง การ
กระจายของผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอมปนยาสเตียรอยด์ (steroid

adulterated health products ห รื อ SAHP) ใ น ชุ ม ช น
โครงการดังกล่าวได้พฒ
ั นากระบวนการค้นหา คัดกรอง ส่ง
ต่ อ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่ได้รบั สเตียรอยด์ และสร้าง
กระบวนการชุมชนเพื่อลดการใช้ SAHP ในพืน้ ที่ รพสต. ขุน
ลาน อ าเภอดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยา โครงการนี้ ไ ด้
ดาเนินงานต่อเนื่องจนถึงปี งบประมาณ 2560 ในการทางาน
ดัง กล่ า ว ชุ ม ชนมีส่ว นร่ ว มในการรับ รู้ปั ญ หาและช่ ว ยกัน
แก้ไ ขปั ญ หาเพื่อ ลดการใช้ย าไม่เ หมาะสมในชุม ชน ในปี
2560 มีการดาเนินงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและมี
การขยายเครือ ข่า ยมากขึ้น ผู้วิจ ัย จึง ท าการศึก ษานี้ เ พื่อ
ศึกษาผลของการดาเนินการแก้ไขปั ญหาการใช้ SAHP ใน
ชุมชนเขต รพ.สต. ขุนลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารระหว่ า ง
ตุ ลาคม 2558 ถึง ตุ ลาคม 2560 โดยมีก ระบวนการแก้ไ ข
ปั ญหาการใช้ SAHP ดังนี้
ระยะที่ 1 การสารวจปัญหา
การระดมความเห็นและเลือกปั ญหา
ผูว้ จิ ยั นาเสนอโครงการแก้ไขปั ญหาการใช้ SAHP
และปั ญหาการใช้ ย าที่ไ ม่ เ หมาะสมในชุ ม ชนต่ อ ชุ ม ชน
หลัง จากนั น้ ระดมความเห็น จากทุ ก ภาคส่ ว นของชุ ม ชน
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชน และ
เลือ กประเด็น ปั ญ หาที่ต้อ งการแก้ไ ข (รูป ที่ 1) ผู้เ ข้า ร่ ว ม
ระดมความคิดประกอบด้วย พระสงฆ์จานวน 4 รูป ผู้น า
ชุมชน ได้แก่ กานัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 3 คน แกน
นากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผูส้ งู อายุ จานวน 2 ท่าน อสม.
10 คน ครู 2 คน และนักเรียนในชมรม อย.น้อย จานวน 6
คน นอกจากนี้ยงั มีเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.จานวน 4 คน เภสัชกร

รูปที่ 1. การระดมความเห็นจากชุมชน
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จากโรงพยาบาล 2 คนและเภสัช กรผู้ส ัง เกตการณ์ จ าก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจานวน 2 คน รวมทัง้ สิน้
36 คน
ที่ ป ระชุ ม น าเสนอปั ญหาด้ า นยาและจัด ล าดับ
ปั ญ หาตามความรุ น แรงและผลกระทบต่ อ คนในชุ ม ชน
ชุมชนได้เลือกปั ญหาเรื่องยาทีจ่ ะแก้ไข
การสารวจชุมชน
หลังจากชุมชนเลือกปั ญหาทีต่ ้องการแก้ไข ผูว้ จิ ยั
จัดตัง้ ทีมในการสารวจชุมชนประกอบด้วย อสม.เชีย่ วชาญ
สาขาคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 10 คนและเจ้าหน้ าที่ รพ.
สต. จานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล
วิชาชีพ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการส ารวจ คือ ประชาชน 50
ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ขุนลาน ตาบลห้วย
ลาน อ าเภอดอกค าใต้ จัง หวัด พะเยา เกณฑ์ใ นการคัด
ตัวอย่างเข้ามาศึกษา คือ มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรค
ประจาตัวดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 โรค โรคเกาท์ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคหอบหืดและปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หรือโรคข้อเสือ่ ม
ผูป้ ่ วยต้องสามารถสือ่ สารและให้ขอ้ มูลกับผูส้ ารวจได้ เกณฑ์
ในการคัดออก คือ ตัวอย่างที่ไม่สามารถให้ข้อมูลในวันที่
สารวจครัง้ ที่ 2 ได้ หรือเสียชีวติ ระหว่างทาโครงการ
หลัง จากผู้วิจ ัย ให้ค วามรู้ก ับ ทีม สารวจชุ ม ชนใน
ประเด็น การเก็บ ข้อ มู ล และการสัม ภาษณ์ (รู ป ที่ 2) ทีม
สารวจชุมชนเลือกผูป้ ่ วยแบบตามสะดวก โดยสารวจใน 10
หมู่บ้า น หมู่บ้า นละ 5 คน การสารวจใช้ แ บบสอบถามที่
ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ SAHP
ระยะเวลาการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ และอาการไม่ พึง
ประสงค์ท่เี กิดขึ้นกับผู้ป่วย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดว่าไม่ปลอดภัย แบบเก็บข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นแบบสารวจของ
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนปี 2558 ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้และคืนข้อมูลที่ได้ให้กบั กลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุมชน
ในการวิจยั นี้ SAHP หมายถึง ยาและอาหารที่มี
การผสมยาสเตียรอยด์ เพื่อหวังผลให้เกิดผลทางคลินิกกับ
ผู้ บ ริ โ ภค การปลอมปนตรวจสอบโดยใช้ ชุ ด ทดสอบส
เตียรอยด์เบือ้ งต้น ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์
หมายถึง ผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ SAHP เป็ น
ระยะเวลานานกว่า 2 เดือน และมีอาการแสดงอย่างใดอย่าง
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หนึ่ง เช่น ความดันโลหิตสูง หน้ าอูม โหนกที่หลัง หนวด
เคราดก รอยแตกที่ ท้ อ ง/ต้ น ขาด้ า นใน อ้ ว น ( truncal
obesity) รอยคล้าที่ซอกพับ ผิวคล้า สิว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
บวม และจุ ด จ้า เลือดตามตัว ส่ว นผลิต ภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
เหมาะสม หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียน
กับทางราชการ เช่น ยาไม่มเี ลขทะเบียนยา อาหารที่ไม่มี
เลขสารบบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แสดงฉลากไม่
ครบถ้วน

รูปที่ 2. การให้ความรูก้ บั ทีมวิจยั ก่อนสารวจชุมชน
ระยะที่ 2 การร่วมกันวางแผนและหาวิ ธีแก้ปัญหา
ผู้วิจยั นาเสนอปั ญหาที่พบจากการสารวจชุ ม ชน
และระดมความเห็นในการแก้ไขปั ญหายาไม่ปลอดภัย ใน
ชุมชน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พระสงฆ์จานวน 4 รูป ผู้นา
ชุมชน ได้แก่ กานัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 3 คน แกน
นากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน คือ ผู้สูงอายุจานวน 2 ท่าน อสม.
จ านวน 10 คน ครู 2 คน และนัก เรีย นในชมรม อย.น้ อย
จานวน 6 คน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้ าที่รพ.สต.จานวน 4
คน เภสั ช กรจากโรงพยาบาล 2 คน และเภสั ช กรผู้
สังเกตการณ์จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจานวน
2 คน รวมทัง้ สิ้น 36 คน ที่ป ระชุ ม ร่ ว มกัน ก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาในรอบที่ 1 และกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงานตามมาตรการทีก่ าหนดเป็ นเวลา 6 เดือน
ระยะที่ 3 ปฏิ บตั ิ การแก้ไขปัญหา
วิ ธีการแก้ปัญหารอบที ่ 1
ผู้วจิ ยั ดาเนินการตามมาตรการแก้ปัญหารอบที่ 1
ระหว่ า ง 1 ต.ค. 2558 - 31 มี น าคม 2559 แนวทาง
ประกอบด้วย การดาเนินงานคัดกรองและแก้ไขปั ญหาผู้ท่ี
คาดว่ า จะได้ร ับ ผลกระทบจากสเตีย รอยด์ (รูป ที่ 3) การ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง SAHP กับกลุ่มต่ าง ๆ การจัดการกับ
แหล่งจาหน่ าย SAHP ทัง้ ในชุมชน และการเสริมพลังให้กบั
อสม. ในการค้นหาและตรวจสอบ SAHP หากพบว่า ผูป้ ่ วย
มีอาการรุนแรง จะส่งตัวพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
ผู้วิจ ัย ประเมิน ว่า มีม าตรการใดที่ไม่มีก ารปฏิบตั ิ
หรือไม่ประสบความสาเร็จ ผูว้ จิ ยั นาผลประเมินต่อชุมชนซึง่
ประกอบด้ว ย พระสงฆ์จ านวน 2 รู ป ผู้น าชุ ม ชน ได้แ ก่
กานัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 3 คน แกนนากลุ่มต่าง ๆ
ในชุมชน คือ ผู้สูงอายุจานวน 2 ท่าน อสม.จานวน 10 คน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จานวน 4 คน และผู้วจิ ยั รวมทัง้ สิน้ 23
คน หลังจากนัน้ ที่ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงวิธกี าร
จัดการปั ญหาการใช้ SAHP เป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหา
รอบที่ 2

นอกเหนือจากการบริการของรัฐ ข้อจากัดในการรับบริการ
ของรัฐ การรับรูป้ ระโยชน์และโทษของ SAHP
การสนทนากลุ่ ม ครัง้ ที่ 2 จัด ณ รพ.สต.ขุนลาน
ผู้ใ ห้ข้อ มูลเป็ น ผู้ป่ วย12 คนซึ่ง มาพบแพทย์เ พื่อ ประเมิน
อาการหลังจากผูป้ ่ วยหยุดใช้ SAHP ประมาณ 6 เดือน การ
สนทนากลุ่มใช้คาถามเหมือนในการจัดสนทนากลุ่มครัง้ แรก
แต่ เ พิ่ม ค าถามเรื่อ งอาการเมื่อ หยุ ด ใช้ย า การแสวงหา
ผลิต ภัณฑ์สุข ภาพอื่น ๆ ทดแทน การปฏิบ ัติตัว หลังจาก
หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ SAHP หลังจากนัน้ ให้ผู้ป่วยที่สามารถ
หยุ ด ใช้ย าและเป็ น ต้น แบบการดูแ ลสุข ภาพในกลุ่ ม ร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์การดูแลตนเอง

รูปที่ 4. การสนทนากลุ่มในผูป้ ่ วย Cushing
รูปที่ 3. การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย Cushing
การสนทนากลุ่ม
หลัง จากส่ ง ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการใช้
SAHP ไปรับการรักษากับแพทย์ ผูว้ จิ ยั จัดการสนทนากลุ่ม
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์ เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการใช้ยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
แนวคิ ด การใช้ ย ารั ก ษาอาการปวดของผู้ ป่ วยได้ ร ั บ
ผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์ จานวน 2 ครัง้ โดยผู้วจิ ยั เป็ น
ผูด้ าเนินการสนทนากลุ่ม ผูช้ ่วยวิจยั 2 คนเป็ นผูบ้ นั ทึกการ
สนทนา ผู้ วิจ ัย เลือ กสถานที่ท่ีผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล คุ้ น เคยในการ
สนทนา และจะใช้วธิ กี ารตรวจอาการและสัมภาษณ์เบือ้ งต้น
ในการสร้างความคุน้ เคยในการสนทนา (รูปที่ 4)
การสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1 จัด ณ ศาลากลางหมู่บา้ น
ผูส้ นทนาเป็ นผูป้ ่ วย 7 คน จัด หัวข้อการสนทนา คือ อาการ
ที่ทาให้ตวั อย่างใช้ SAHP การได้มาของผลิตภัณฑ์ แหล่ง
กระจายยา การประเมินอาการเจ็บป่ วยของตนเอง แนวคิด
ในการใช้ ย าระงั บ ปวด การแสวงหาการรั ก ษาอื่ น ๆ

วิ ธีการแก้ปัญหารอบที ่ 2
หลังจากได้นาผลการดาเนินการในรอบที่ 1 ผูว้ จิ ยั
นาเสนอผลทีพ่ บกับเครือข่ายในชุมชนอีกครัง้ เพื่อปรับปรุง
วิธกี ารดาเนินงานเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหารอบที่ 2 ที่
ดาเนินการระหว่าง 1 เม.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2559
ระยะที่ 4 การประเมิ นผลโครงการ
การประเมิน ผลโครงการท าใน 3 ด้ า น คื อ 1)
ผลสาเร็จ ของโครงการประเมิน จากการลดลงของการใช้
SAHP ในครัวเรือน 2) ผลสาเร็จทางคลินิคประเมินจากการ
แก้ไขปั ญหาของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้ SAHP
และ 3) ผลลัพธ์ทางกระบวนการประเมินจากผลการสร้าง
กระบวนการการจัดการปั ญหาการใช้ SAHP ในชุมชน
การลดการใช้ SAHP ในครัวเรือน
การประเมิ น ใช้ ก ารส ารวจโดยใช้ แ บบส ารวจ
ครัวเรือนตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
การประเมินใช้แบบวิจยั กึง่ ทดลอง โดยให้ อสม. เชีย่ วชาญ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จานวน 10 คน ดาเนินการสารวจ
ครัวเรือนจานวน 50 ครัวเรือนซึง่ เป็ นครัวเรือนเดียวกับการ
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สารวจครัง้ แรก การสารวจทาหลังจากการแก้ไขปั ญหารอบ
ที่ 3 เสร็จ โดยเก็บข้อมูลจานวนผลิตภัณฑ์ SAHP ที่มีใน
ครัวเรือน การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พร้อมกับคัดกรองผูป้ ่ วย
เบือ้ งต้นซ้า โดยใช้แบบซักประวัตผิ ปู้ ่ วยทีม่ อี าการ Cushing
จากการบริโภคยาสเตียรอยด์ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน เพื่อค้นหาว่าผูป้ ่ วยทีส่ ารวจในระยะแรก
ยังมีอาการ Cushing หรือมีผเู้ กิดอาการนี้รายใหม่หรือไม่
ผลข้างเคียงจากการใช้ SAHP
การประเมินทาโดยเก็บข้อมูลอาการตามแบบแบบ
ซักประวัตผิ ปู้ ่ วยทีม่ อี าการ Cushing ก่อนและหลังจากได้รบั
การรักษาจากแพทย์เป็ นเวลา 6 เดือน ผู้วจิ ยั เป็ นผู้บนั ทึก
และเก็บข้อมูลเอง
กระบวนการจัดการปั ญหาในชุมชน
ผู้ วิจ ัย เก็บ ข้อ มู ล จากการแจ้ง เตือ นภัย และการ
จัด การปั ญ หาโดยการมีส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน เช่ น
รายงานยาเร่ และการจัดการกรณีท่มี ยี าเร่เข้ามาในชุมชน
จานวนแหล่งจาหน่ ายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ทัง้ ในช่วง
ก่อนและหลังการทาแก้ปัญหา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการส ารวจการใช้ SAHP ใน
ครัว เรือ น และกระบวนการการจัด การปั ญ หา SAHP ใน
ชุมชน ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา การเปรียบเทียบจานวนรายการ
ยาที่ผู้ป่วยใช้ ผลข้างเคียงจากการใช้ SAHP และจานวน
รายการยาที่ ผู้ ป่ วยใช้ ใ นช่ ว งก่ อ นและหลัง การด าเนิ น
โครงการ ใช้ส ถิติ paired t-test และ Mcnemar’s test ผล
ของการสนทนากลุ่มผูป้ ่ วยวิเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
เนื้อหาด้วยการจาแนกถ้อยคาหรือใจความทีก่ ลุ่มเป้ าหมาย
แสดงความคิดเห็นแล้วนามาตีความ สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย

ผลการวิ จยั
ปัญหาด้านยาที่ชุมชนเลือกแก้ไข
จากการประชุมระดมสมองกับประชาชนในชุมชน
ปั ญ หาด้า นยาที่ชุ ม ชนเสนอให้มีก ารแก้ไ ข 3 อัน ดับ แรก
ได้แก่ ปั ญหายาเร่ ปั ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุ ม ชน และการใช้ย าที่ไ ม่ เ หมาะสมจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ใน
ชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านชา สถานีวทิ ยุ การขายตรงและการ
บอกต่อกันปากต่อปาก ตามลาดับ ภาคีเครือข่ายในชุมชน
ได้เสนอมาตรการแก้ไขและป้ องกันเบื้องต้น ดังนี้ พระสงฆ์
ท าหน้ า ที่แ จ้ง ผู้น าชุ ม ชนเมื่อ มี ผู้ ม าเร่ ข ายยาในวัด และ
ตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ก่ อ นให้เ ข้า มาจ าหน่ า ยในวัด ผู้น า
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ชุมชนมีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งให้ประชาชน
ในหมู่บ้านทราบถึงโทษของยาชุดที่ซ้อื มารับประทานเอง
แจ้ง ให้ห น่ ว ยงานสาธารณสุข จัด ท าสปอร์ต รณรงค์ให้ทุก
หมู่บ้าน เพื่อเปิ ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน นอกจากนี้หากมี
การประชุมแกนนาหมู่บ้าน ให้เชิญเจ้าหน้ าที่เข้าร่วมด้วย
เพื่อรณรงค์ในประเด็นการใช้ยา ส่วนนักเรียนทาหน้าที่จดั
กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยาโดยผ่านกิจกรรม อย. น้อย
และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่อ งโทษของการใช้ ย าผิด
ประเภทในชุมชน
ลักษณะตัวอย่างจากการสารวจปัญหา
ตัวอย่างจากการสารวจผู้ป่วยใน 50 ครัวเรือนในปี
2558 มีอายุเฉลี่ย 70.18±5.99 ปี เป็ นเพศหญิง จานวน 36
คน ส่ว นใหญ่ (28 คน) จบการศึก ษาระดับ ประถมศึกษา
รองลงมา คือ ไม่ได้เรียนหนังสือ (21 คน) และมัธยมศึกษา
(1 คน) โรคประจาตัวของตัวอย่าง คือ โรคความดันโลหิตสูง
(15 คน) ตามด้วยโรคเบาหวาน (13 คน) โรคเกาท์ (12 คน)
โรคไขมันในเลือดสูง (72 คน) โรคหอบหืดและปอดอุดกัน้
เรื้อ รัง (3 คน) โรคข้อ เสื่อ ม (4 คน) และอื่น ๆ (8 คน)
ตัวอย่างมีสมาชิกในครอบครัว เฉลีย่ 2.32±0.65 คน
ผลการสารวจครัวเรือน
การส ารวจครั ว เรื อ นพบว่ า ก่ อ นการด าเนิ น
โครงการ (ปี 2558) พบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพจ านวน 65
ตัวอย่างจาก 50 ครัวเรือนทีส่ ารวจ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ที่ได้รบั อนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 43 ตัวอย่าง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม จานวน 22 รายการ
(ร้อยละ 33.85) แบ่งเป็ นยาแผนโบราณไม่มีทะเบียนและ
ฉลากไม่ครบถ้วน จานวน 11 รายการและยาชุดจานวน 11
รายการ การสารวจพบ SAHP 12 รายการ คือ ยาชุ ด 8
รายการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4 รายการ
การระดมสมองหลังรับฟังผลการสารวจ
หลัง การรับ ฟั ง ผลการส ารวจปั ญ หาเรื่อ งยาใน
ชุมชน กลุ่มต่ างๆ ให้ความเห็นเบื้องต้นในการแก้ปัญหา
ดังนี้ กลุ่มพระสงฆ์และผูน้ าชุมชนเสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้
1) ให้หน่ วยงานสาธารณสุขจัดทาสปอร์ตรณรงค์ในเรื่องนี้
แก่ทุกหมู่บ้าน ผ่านการประชาสัมพันธ์เ สียงตามสายแจ้ง
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบถึงโทษของยาชุดทีซ่ อ้ื มา

รับประทานเอง และ 2) หากมีการประชุมแกนนาหมู่บ้าน
ขอเชิญเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมเพื่อรณรงค์การใช้ยา
กลุ่มอสม. เสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1) อสม.
เก็บ ตัว อย่ า งยาต้ อ งสงสัย มาตรวจ 2) ให้ ค าแนะน าแก่
ประชาชนเพื่อ ให้ท ราบว่ า ยาสมุ น ไพรและยาที่ร ัก ษาได้
ครอบจักรวาลนัน้ เป็ นสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ ตลอดจน อสม. ให้
ความรู้เ กี่ย วกับ การใช้ย าที่ถู ก ต้อ งกับ บุ ค คลใกล้ตัว และ
แนะนาประชาชนให้ไปรักษาที่ รพ.สต. โดยไม่ควรซือ้ ยากิน
เอง และ 3) ผูใ้ หญ่บา้ นควรร่วมกับ อสม. ในการออกรณรงค์
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาให้กบั ประชาชนในชุมชน
กลุ่ ม อย.น้ อ ย เสนอแนวทางแก้ ไ ข ดัง นี้ จัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ประชาชน โดยจัดทา
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักโทษของ
การใช้ยาผิดประเภท ตลอดจนประชาสัมพันธ์หา้ มการซือ้ ยา
ตามโฆษณาชวนเชื่อ
กลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่สามธารณสุขเสนอแนวทางการ
แก้ไข ดังนี้ 1) เพิม่ การสารวจและดูแลผูท้ เ่ี ข้าข่ายเกิดปั ญหา
จากการใช้ SAHP 2) ประชาสัม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ยาที่ ไ ม่
ปลอดภัย ที่ตรวจพบ 3) การสร้า งมาตรการชุมชนในการ
สกัดการขายยาเร่ และ 4) การจัดการกับผูน้ าผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่
ปลอดภัยมาจาหน่ายในชุมชน
ทีป่ ระชุมลงความเห็นร่วมกันว่า ควรให้มกี ารแก้ไข
ปั ญหาในระยะแรกดังนี้ 1) การสารวจครัวเรือนผูท้ ค่ี าดว่าจะ
เกิดปั ญหาหรือผลข้างเคียงจาก SAHP โดยหากพบว่าเกิด
ภาวะ Cushing หรือได้รบั อันตรายจริงควรรีบรักษา 2) การ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง SAHP กับกลุ่มต่าง ๆ โดยให้เภสัชกร
ท าสปอตสัน้ ๆ ให้ก ับ ผู้ใ หญ่ บ้านเปิ ด เสีย งตามสายอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครัง้ รวมถึงการให้ความรู้กบั กลุ่มที่มคี วาม
เสี่ย งในการใช้ SAHP 3) การจัด การกับ แหล่ ง จ าหน่ า ย
SAHP ทัง้ ในชุมชนและการจัดการรถเร่ท่เี ข้ามาในชุ ม ชน
โดยเจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีความเข้มงวดในการจัดการ และ 4) ให้อ
สม.มีส่วนร่วมในการค้นหา SAHP และสามารถตรวจสอบ
เบื้องต้นได้เอง เพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารแก่เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ทันเวลา
แนวทางการแก้ปัญหารอบที่ 1
การคัดกรองและแก้ไขปัญหา
การคัดกรองและแก้ไขปั ญหาผู้ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลกระทบจากสเตียรอยด์ ทาโดยเภสัชกรและพยาบาล
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มคี วามเสีย่ งต่อการบริโภค SAHP

โดยนาข้อมูลจากการสารวจครัวเรือนของ อสม. ทีพ่ บว่ามี
การใช้ SAHP เภสัชกรซักประวัตกิ ารใช้ยา ประเมินอาการ
เบือ้ งต้นและความรุนแรงของภาวะ Cushing ผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้ประจา และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้ร่วม และระยะเวลาการ
รับประทานผลิตภัณฑ์ หากพบว่า ผูป้ ่ วยมีอาการรุนแรง จะ
ส่งตัวพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
การประชาสัมพันธ์เรือ่ ง SAHP
เภสัช กรท าสปอตสัน้ ๆ ให้ ก ับ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นเพื่อ
เผยแพร่ผ่านเสียงตามสายอย่างน้ อย สัปดาห์ละครัง้ โดย
ใช้สปอตวิทยุทท่ี างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามอบ
ให้หมู่บา้ นละ 1 แผ่น
การสร้างความตระหนักในการใช้ยาอย่างปลอดภัย
กับ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน เช่ น ผู้สูง อายุ อสม. ผู้ป่ วยโรค
เรือ้ รัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทาโดยการบรรยาย
ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหลัง
การบรรยาย การสร้างความตระหนักเน้นให้ชุมชนเห็นถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ม่ ป ลอดภั ย ที่ มี ใ นชุ ม ชน โดยใช้ ข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์จากการสารวจครัวเรือนครัง้ ที่ 1 การสาธิตการ
ตรวจหาสเตียรอยด์ใน SAHP ในชุมชน และผลกระทบทีม่ ี
ต่อคนในชุมชน การบรรยายยกตัวอย่างผูป้ ่ วยทีพ่ บในชุมชน
และให้ญ าติของผู้ป่ วยมาร่ วมถ่ า ยทอดประสบการณ์ การ
ได้รบั ผลกระทบจากสเตียรอยด์ของผูป้ ่ วย เพื่อให้กลุ่มต่าง
ๆ ได้เห็นโทษของสเตียรอยด์
นอกจากนัน้ ยังมีกลุ่มเป้ าหมายของการให้ขอ้ มูล
คือ ผู้ประกอบการร้านค้า -ร้านชาซึ่งเป็ นแหล่งกระจายยา
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ป ลอดภั ย ที่ โดยเน้ น ให้ ท ราบถึ ง การ
คัด เลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ีถู ก กฎหมายและปลอดภัย เข้า มา
จาหน่าย การจัดร้านให้มมี าตรฐาน ตลอดจนการชีแ้ จงถึงข้อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกฎหมายด้านยาและ

รูปที่ 5. กิจกรรมการให้ความรูก้ บั กลุ่มต่างๆ
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่ าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ การ
แจกสื่อ โปสเตอร์ ย าที่ห้ า มจ าหน่ า ยในร้ า นช าและยาที่
สามารถจ าหน่ า ยได้ รวมถึ ง การร่ ว มแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การจัดการกับแหล่งจาหน่ าย SAHP
ผู้วจิ ยั ตรวจสอบแหล่งกระจายยาในชุมชน ได้แก่
พ่ อ ค้ า คนกลางที่ ส ัง่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารปลอมปนส
เตียรอยด์มาจาหน่ าย ร้านค้าร้านชา หมอเมืองในพื้นที่ที
จาหน่ายยาชุด โดยเข้าไปตรวจสอบและพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ทัง้ ผลเสียของการจาหน่ าย โดยสะท้อนถึงผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ผลกระทบจากสเตียรอยด์ในหมู่บ้าน ผู้วิจยั ขอให้ส่ง
ผลิตภัณฑ์ส่งคืนบริษทั ทีซ่ ้อื มา และตักเตือนให้งดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ควรนามาจาหน่ายในร้านค้า (รูปที่ 6)

รูปที่ 6. กิจกรรมการตรวจสอบแหล่งกระจายยา
การเสริมพลังให้ อสม.ในการค้นหา SAHP
กิจกรรมการให้ความรูก้ บั อสม. จะดาเนินการกับ
กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ น อสม.เชีย่ วชาญด้านคุม้ ครองผู้บริโภค
จานวน 20 คน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การให้ค วามรู้เ รื่อ งการอ่ านฉลากและจาแนก
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทาโดยการบรรยายและฝึกการตรวจสอบ
ฉลากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โดยใช้ตวั อย่างทีไ่ ด้จากร้านชาหรือ
ตัวอย่างที่ประชาชนในชุมชนนามาส่งตรวจ การให้ความรู้
เน้นให้ อสม. สามารถจาแนกชนิดของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้
ตรวจสอบเลขสารบบอาหาร ทะเบี ย นตารับยา ยาที่ไม่มี
ทะเบียน หรือแสดงฉลากไม่ครบถ้วนได้ นอกจากนี้ยงั ฝึกให้
สามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหารและทะเบียนตารับยา
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
2. การสร้างความรู้เรื่องการตรวจ SAHP โดยใช้
ชุดทดสอบอย่างง่าย ทาโดยการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการ
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ตรวจ SAHP ชุ ด ทดสอบสเตีย รอยด์ไ ด้ร ับ สนับ สนุ น จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. การฝึ ก อสม. ให้สามารถคัด กรองผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากการใช้ SAHP
โดยใช้แบบซักประวัตผิ ปู้ ่ วยทีม่ อี าการ Cushing โดยเน้นให้
อสม. สามารถซักประวัตกิ ารใช้ SAHP และคัดกรองอาการ
เบือ้ งต้น หากมีประวัตกิ ารใช้ SAHP ต่อเนื่องกันมากกว่า 2
เดือน และมีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ หน้าอูม
โหนกที่หลัง หนวดเคราดก รอยแตกที่ท้อง/ต้นขาด้านใน
อ้วน รอยคล้าทีซ่ อกพับ ผิวคล้า มีสวิ กล้ามเนื้ออ่อนแรง จุด
จ้ า เลือ ดตามตัว อสม. ต้ อ งส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ให้ ก ับ พยาบาล
วิชาชีพประจา รพ.สต.ทันที เพื่อ ให้ประเมินผู้ป่วยซ้าและ
พิจารณาการส่งต่ อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์
ตรวจอาการและวินิจฉัยต่อไป
การสนทนากลุ่มในผูท้ ี่เกิ ดผลข้างเคียงจาก SAHP
การสนทนากลุ่มกับผู้ป่วยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
SAHP ท าให้ ท ราบถึ ง ความรับ รู้ ข องผู้ป่ วยเกี่ย วกับ โรค
ประจาตัวทีเ่ ป็ นอยู่กบั การใช้ยาระงับปวด ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มี
ความรู้เรื่องโรคประจาตัวดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เริม่ มีความ
เสีย่ งจะเกิดไตวายเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยยังตระหนักดีในเรื่องทีแ่ พทย์
เภสัชกร และพยาบาลแจ้งให้ระวังการใช้ยาระงับปวด แต่
เมื่อมีอาการปวด ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาระงับปวดที่มี
ฤทธิดี์ กว่า paracetamol ได้ จึงเลือกทีจ่ ะหาซือ้ ยาจากนอก
ระบบต่ าง ๆ เพื่อระงับปวด ดัง ข้อคิดเห็น ของผู้ป่วยท่ า น
หนึ่ง
“…ลุงเป็ นโรคไต ลุงรู้ ไปที่ไหน โรงพยาบาลไหน
อนามัยเขาก็ไม่ให้ยาแก้ปวด ได้แต่พ ารา ไม่หายปวดหรอก
...สูไ้ ปหาซือ้ ทีอ่ ่นื ดีกว่า ทีเ่ ขาไม่ถาม ได้ยาแก้ปวดมากินชุด
เดียวก็หาย....”
อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมักจะได้รบั ยา
คือ จากตัวแทนจาหน่ ายในหมู่บา้ น ซึ่งเข้าถึงง่าย ตัวแทน
ส่วนใหญ่มกั จะทานยาเอง และโฆษณาสรรพคุณเอง ดังคา
สัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยท่านหนึ่ง
“..ยาสมุนไพรนี้ ส่วนใหญ่ลุงกินเอง พออาการมันดี
ขึ้น เดิน ได้ ไม่ ป วด เลยแนะน าเพื่อ นบ้า น จนมาถามกัน
เรื่อย ๆ เลยลองขายดู…”
ผู้ ป่ วยที่ ร ั บ ประทาน SAHP ส่ ว นใหญ่ ม ั ก จะ
พยายามเลิก ยาเอง แต่ พ บอาการถอนสเตีย รอยด์ เช่ น
อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรงก่อน จึงจาเป็ นที่จะต้องทานยา

ต่อไป ซึ่งการหยุดยาเองนัน้ ค่อนข้างอันตรายกับผูป้ ่ วย จึง
ต้องหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรค Cushing ในชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีแ่ ละอยู่ในการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์อย่างใกล้ชดิ
การสนทนากลุ่มและการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ท าให้ผู้ป่ วยได้แ ลกเปลี่ย นความคิด เห็น ระหว่ า งกัน การ
ดาเนินการทาให้สรุปได้ว่า ควรสร้างบุคคลต้นแบบหรือผูท้ ่ี
สามารถเลิก ใช้ SAHP ได้ ส าเร็จ เพื่อ ให้ ม าแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูป้ ่ วยคนอื่น ๆ ที่
ยังเลิกใช้ SAHP ไม่ได้ เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั กลัวและ
รับรูจ้ ากประสบการณ์ว่า หากเลิกยาไปแล้วจะลุกไม่ขน้ึ ปวด
มากขึน้ หรืออ่อนเพลีย จึงไม่กล้าเลิกใช้ SAHP การสื่อสาร
ผ่านบุคคลต้นแบบน่ าจะสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูป้ ่ วยในการ
เลิกใช้ SAHP ได้
การประเมิ นการแก้ไขปัญหารอบที่ 1
การประเมินผลการแก้ไขปั ญหาตามกิจกรรมจาก
การระดมสมอง พบว่ า กิจ กรรมการดู แ ลผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการใช้ SAHP เป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้ผลดี และเห็น
ความเปลีย่ นแปลงของกลุ่มผูป้ ่ วยว่ามีอาการดีขน้ึ
ส่วนกิจกรรมเสียงตามสายไม่มีก ารปฏิบตั ิอ ย่ า ง
สม่ าเสมอ และพบว่า การประชาสัม พันธ์ช่องทางนี้ส่อื สาร
ข้อมูลได้ยากเนื่องจากกลุ่มประชาชนไม่เห็นตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นปั ญหา ทาให้ยงั มีการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้า
กิจกรรมการให้ความรูก้ บั กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนทา
ให้ประชาชนได้รบั ความรูแ้ ละมีความตระหนักถึงผลกระทบ
จากการใช้ SAHP ทีป่ ระชุมเห็นว่า กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่
ดี ซึง่ ควรทาต่อเนื่อง
กิจกรรมการกาจัดแหล่งจาหน่าย SAHP ในกรณีท่ี
ผู้ จ าหน่ า ยเป็ นบุ ค คลในพื้น ที่ สามารถลดการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยได้บางส่วน แต่ผทู้ ย่ี งั ไม่ปฏิบตั ติ าม
และยังพบการกระทาความผิดอยู่
วิ ธีแก้ปัญหารอบที่ 2
จากการประเมินผลข้างต้น ทีป่ ระชุมมีขอ้ เสนอเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการปั ญหาการใช้ SAHP จนได้แนวทางการ
จัดการปั ญหารอบที่ 2 ดังนี้ 1) ขยายผลการคัดกรอง การ
ตรวจสอบผลิต ภัณฑ์ SAHP และการคัด กรองให้ก ับ กลุ่ม
ผูด้ ูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะ
เข้าไม่ถงึ สื่อและกิจกรรมต่างๆทีช่ ุมชนได้ให้ความรู้ และยัง

เป็ นกลุ่มเสีย่ งที่จะใช้ SAHP มากอีกด้วย 2) ทาป้ ายไวนิล
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ติ ด ใ น ส ถ า น ที่ ที่ ส า คั ญ 4 จุ ด เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก ได้แก่ ตลาดสด 2 แห่ง
และวัด 2 แห่ง 3) ให้ความรูก้ บั กลุ่มต่างๆ เป็ นกิจกรรมทีด่ ี
และต่อเนื่องและมีการนาเสนอสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปั จจุบนั 4)
แหล่งจาหน่ าย SAHP ที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาและยัง
พบการกระทาความผิดอยู่ ต้องเสนอให้หน่วยงานนอกพืน้ ที่
เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้ามาบังคับใช้กฎหมาย
สาหรับ ปั ญหารถเร่ มีการสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัย
เพื่อให้ผู้นาชุมชนหรือเจ้าหน้ าที่ผลักดันให้ออกนอกพื้นที่
หากพบว่ า ผู้ป ระกอบการไม่ เ ชื่อ ฟั ง ให้ด าเนิ น การแจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป นอกจากนี้ ควรมีการแจ้งเตือน
ผ่านทางไลน์กลุ่ม อสม. ทีม่ อี ยู่แล้ว และมีการแบ่งหน้าทีใ่ น
ส่วนของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ชดั เจนเพื่อสื่อสาร แนวทางจัดการ
เมื่อเกิดเหตุแสดงในรูปที่ 7 และ 5) ขยายผลการอบรมให้
อสม.เชี่ยวชาญทุกสาขาและ อสม.อื่น ๆ ทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การสื่อสารผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัย
และการแจ้ ง เตื อ นภั ย เมื่ อ มี ร ถเร่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ อสม.
เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นผู้ให้ความรู้และสาธิต
การใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์แ ละ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้นแก่ อสม. ในพืน้ ที่ 132 คน
อสม.พบเห็นรถเร่เข้ามาจาหน่ายยาในพืน้ ที่
ถ่ายรูป ผลิตภัณฑ์ ทะเบียนรถ แจ้งลงในไลน์
เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.รับเรื่อง ประสานผูใ้ หญ่บ้าน กานัน ไปยังทีเ่ กิดเหตุ
หากไม่สามารถจัดการเหตุการณ์ได้แจ้งสาธารณสุขอาเภอ และเภสัชกร

รูปที่ 7. แนวทางการจัดการปั ญหารถเร่
การประเมิ นผล: ผูป้ ่ วยที่ ได้รบั อันตรายจาก SAHP
จากการสารวจครัวเรือนในปี 2558 ทาให้มขี อ้ มูล
ของผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่าจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ SAHP จึงมี
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยดังกล่าวทัง้ 12 คน ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย
70.67±6.06 ปี ประกอบด้วยเพศหญิง 7 คน มีโรคประจาตัว
ได้แก่ เบาหวาน (6 คน) ความดันโลหิตสูง (6 คน) เกาต์ (2
คน) ไขมันในเลือดสูง (2 คน) ข้อเสื่อม (1 คน) และโรคอื่น
ๆ เช่ น โรคหลอดเลือ ดและหัว ใจ (2 คน) ระยะเวลาที่ใช้
SAHP เฉลีย่ 6.42±3.40 เดือน
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ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดผลข้างเคียงจาก SAHP มีอาการแสดง
ได้แก่ หน้าอูม 10 คน ความดันโลหิตสูง 8 คน อ้วน 8 คน
มีโหนกที่หลัง 5 คน มีจ้าเลือดตามตัว 4 คน และมีอาการ
ผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดท้อง แสบท้อง
จานวน 3 คน ผู้ป่วย 11 คน สมัครใจเลิกใช้ SAHP โดยให้
แพทย์ตรวจอาการก่อนการหยุดยาและอยู่ในการดูแลของ
พยาบาลประจ า รพ.สต. โดยไม่ เ กิด ภาวะต่ อ มหมวกไต
บกพร่อง ส่วนอีก 1 รายยังมีการใช้อยู่แต่ลดปริมาณลง
หลั ง ด าเนิ น งานตามโครงการได้ มี ก ารตรวจ
ร่างกายผูป้ ่ วยอีกครัง้ พบว่า น้าหนักของผูป้ ่ วยลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตจิ าก 63.75±15.50 กก. เป็ น 59.42±16.17
กก. และระดับความดันโลหิตบนลดลงจากก่อนเริม่ โครงการ
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ คือ จาก 155.50±13.83 มม.
ปรอท เป็ น 129.17±16.35 มม.ปรอท หลังจากผูป้ ่ วยหยุดใช้
ผลิตภัณฑ์ ผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะ Cushing ลดลง
ไม่ พ บอาการจุด จ้า เลือ ดตามตัว และพบว่ าอาการต่ า ง ๆ
ลดลงจากช่วงเริม่ โครงการ ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 1
การประเมิ นผล: กระบวนการคัดกรองผูป้ ่ วย
จากการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ Cushing ผูป้ ่ วย อสม.
และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งเสนอใ ห้ มี
กระบวนการคัดกรองผูป้ ่ วย ดังทีแ่ สดงในรูปที่ 8 ผูเ้ กีย่ วข้อง
เสนอให้นากระบวนการนี้ไปบูรณาการกับการสารวจข้อมูล
ผูส้ งู อายุของ อสม. และทีมหมอครอบครัวในพืน้ ที่ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการคัดกรองและดูแลผูป้ ่ วย
การประเมิ นผล: เครือข่ายเฝ้ าระวังในชุมชน
กระบวนการตรวจสเตียรอยด์โดย อสม. เป็ นการคืน
ข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนื่องจาก อสม. สามารถตรวจ

รูปที่ 8. ขัน้ ตอนการคัดกรองผูป้ ่ วย Cushing ในชุมชน
สเตีย รอยด์ไ ด้ท ัน ทีเ มื่อ พบผลิต ภัณฑ์ท่ีสงสัย ว่ า อาจเป็ น
SAHP ทาให้ชุมชนรับรูข้ อ้ มูลได้โดยตรง เนื่องจาก อสม.ใน
พืน้ ทีส่ ามารถสื่อสารให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้โดยตรงและ
รวดเร็วกว่าเจ้าหน้าทีห่ รือเภสัชกร อีกทัง้ การมีเครือข่ายการ
แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ปลอดภัยผ่า นทางแอพพลิเ คชัน่
ไลน์ และการคืนข้อมูลโดย อสม. ในเวทีท่มี กี ารรวมตัวกัน
ของกลุ่มผูส้ งู อายุซง่ึ เป็ นกลุ่มทีส่ มุ่ เสีย่ งในการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
ไม่ เ หมาะสม (เช่ น โรงเรีย นผู้สูง อายุ ) ท าให้ ผู้สูง อายุ ใ น
ชุมชนมีความรูแ้ ละรูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยมากขึน้ อีก
ทัง้ อสม. ยัง มีกิจ กรรมการคัด กรองผู้ป่ วยที่สงสัยว่ า เกิด
ภาวะ Cushing ทาให้คน้ หาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้เร็ว และสามารถ
จัดการปั ญหาทีจ่ ะเกิดกับผูป้ ่ วยได้รวดเร็ว
การประเมิ นผล: จานวน SAHP
หลังการดาเนินโครงการ (ปี 2560) พบผลิตภัณฑ์
สุขภาพในครัวเรือนลดลงเหลือ 43 ตัวอย่าง ประกอบด้วย

ตารางที่ 1. ผลของการแก้ไขปั ญหาในผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีป่ ลอมปนสเตียรอยด์
ตัวแปร
ก่อนทาโครงการ หลังทาโครงการ
น้าหนักตัวเฉลีย่ ของผูป้ ่ วย ± SD (กก.)
63.75± 15.50
59.42± 16.17
ความดันโลหิตบนเฉลีย่ ± SD (mm Hg)
155.50± 13.83 129.17 ±16.35
จานวนทีพ่ บอาการข้างเคียงจาก SAHP (คน)
หน้าอูม
10
5
ความดันโลหิตบนสูง
8
1
อ้วน
8
4
โหนกทีห่ ลัง
5
1
จุดจ้าเลือดตามตัว
4
0
อาการผิดปกติในทางเดินอาหาร
3
1
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P
0.013
<0.001
0.63
0.016
0.125
0.125
0.125
0.50

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รบั อนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมาย 30
ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม จานวน 13
รายการ (ร้ อ ยละ 28.89) แบ่ ง เป็ นยาแผนโบราณไม่ มี
ทะเบียนและฉลากไม่ครบถ้วน จานวน 6 รายการ และยาชุด
จานวน 7 รายการ การสารวจพบ SAHP 2 รายการ คือ ใน
ยาชุด 1 รายการและยาแผนโบราณ 1 รายการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การจัดการปั ญหาการใช้ SAHP ในชุมชนโดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (9, 12) ที่ชุมชนในเขต รพ
สต. ขุน ลาน มีส่ว นร่ ว มดาเนิ น งาน เริ่ม โดยสนับ สนุ น ให้
ชาวบ้า นหรือ ตัว แทนชุ ม ชนเป็ น คนสร้า งองค์ค วามรู้ใ หม่
ให้กบั ตนเองและชุมชน ชุมชนต้องศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์
ถึงปั ญหา รวมถึงดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่ประสบอยู่ โดย
ร่ ว มกัน วางแผน ก าหนดการด าเนิ น งานตามแผนหรื อ
โครงการ พร้ อ มทัง้ การปฏิ บ ัติ ต ามแผน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหา
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า การใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (12) ทาให้ผสู้ งู อายุและผูป้ ่ วย
โรคเรื้อรังมีความรู้ท่ถี ูกต้องมากขึน้ แต่ไม่สามารถทาให้มี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจ
เป็ น SAHP กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นการจัดการ
ปั ญหาสุขภาพของชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งทีก่ ระตุ้นให้ชุมชน
ตระหนักถึงปั ญหา ช่วยให้ชุมชนเข้าใจในปั ญหาการใช้ยาใน
ชุ ม ชน และคิด กระบวนการในการไขปั ญ หาด้ ว ยความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายในชุมชน การจัดการปั ญหาสุขภาพ
โดยให้ชุมชนเป็ นเจ้าของนัน้ จะทาให้การเกิดความสาเร็จ
และยังยื
่ น (9,11) ทัง้ ยังสามารถลดช่องว่างระหว่างผูว้ จิ ยั กับ
ผูป้ ่ วย เนื่องจากผูว้ จิ ยั เป็ นคนในชุมชน ทาให้สามารถดาเนิน
กิจ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การเก็บ ตัว อย่ า งยา การสัม ภาษณ์
ข้อมูลการใช้ยา ซึ่งแตกต่างจากการวิจยั ของ สมจิต อสิ
พงษ์(11) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ม่มี
ข้อ บ่ ง ใช้ท างการแพทย์ข องผู้ ป่ วยโรคเรื้อ รัง ใน อ าเภอ
ราศีสไล ทีพ่ บข้อจากัดจากการที่ผู้สมั ภาษณ์เป็ นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทาให้ได้ข้อมูลที่น้อยกว่าความเป็ นจริง (10)
การดาเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความตระหนักใน
ปั ญหา SAHP ในพืน้ ที่ ทาให้เกิดการส่งต่อข้อมูลทัง้ ในเรื่อง
การค้นหาผู้ป่วย การค้นหาผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เหมาะสม และ
การแจ้งเตือนอันตรายจาก SAHP ทาได้รวดเร็วเป็ นระบบ
ทาให้สามารถค้นหาและจัดการปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว

อสม. ในพืน้ ที่ มีบทบาทสาคัญในการค้นหาผูป้ ่ วย
และ SAHP การส่งเสริมให้ อสม. มีความรูแ้ ละใช้ชุดทดสอบ
ได้เป็ นแนวทางหนึ่งทีท่ าให้ชุมชนสามารถค้นหาและสื่อสาร
ข้อมูลความเสี่ยงได้รวดเร็ว ในการศึกษานี้ ชุมชนมีความ
ตื่น ตัว และตระหนัก กับ ปั ญ หาเนื่ อ งจากมีค นในหมู่บ้านที่
ได้ ร ับ ผลกระทบจาก SAHP ท าให้ ก ารด าเนิ น งานตาม
โครงการสามารถทาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ การตอบสนอง
ต่อปั ญหาของเจ้าหน้าทีท่ ร่ี วดเร็วทาให้สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้ท ัน ที นอกจากนี้ การตอบสนองต่ อ สถานการณ์ อ ย่ า ง
รวดเร็วยังเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อ อสม. ในพืน้ ที่
ข้อจากัดของการวิจยั คือ โรงพยาบาลไม่สามารถ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิก ารเพื่อวินิจฉัย ภาวะ Cushing การ
วินิจฉัยจึงใช้ขอ้ มูลจากอาการแสดง จึงต้องมีการพัฒนาการ
ส่งต่อผูป้ ่ วย วินิจฉัย และรักษาตามแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ต่อไป
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