
วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 134  

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ตัวช้ีวัด    : 005 ระดับความสำเร็จครัวเรือนเป้าหมายปลอดภัยจากยาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาการใช้สารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพมักจะมีการปลอมปนในยาแผนโบราณ หรือ

เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพบางชนิด เมื่อผู้ป่วยรับประทานจะรู้สึกลดอาการปวดเมื่อยได้ดี เนื่องจากกลไกของยาส
เตียรอยด์จะออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่เกิดขึ้น แต่การใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เกิด
ผลข้างเคียงต่อระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร กระดูกพรุนตามมา   

จังหวัดพัทลุงมีการตรวจพบการปลอมปนในยาแผนโบราณ  โดยจากการเฝ้าระวังของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคพบว่า ยาแผนโบราณที่จัดมาเป็นชุดโดยระบุสรรพคุณรักษาอาการปวดทุกชนิด ส่วนใหญ่เมื่อ
มีการตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) จะมีการปลอมปนสเตียรอยด์ชนิด prednisolone  

การบริหารจัดการ 
ดำเนินงานโดยมอบหมายให้เภสัชกร เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป และ
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 โรคประกอบด้วย โรคเก๊าซ์ โรคไขมันในเลือด โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคไตวายเรื้อรังเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล และให้ความรู้ต่อ
การใช้ยาในกลุ่มเสี่ยง  

ผลการดำเนินงาน 
จากผลการสำรวจโดยใช้แบบสำรวจยาปลอดภัยในชุมชนในทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง แยกตาม

กลุ่มอายุ การมีโรคประจำตัว การศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ความรู้จักต่อสเตียรอยด์ ความรับรู้ต่อการ
สั่งใช้ยาสเตียรอยด์ ความรับรู้ต่อสเตียรอยด์ในยาแผนปัจจุบัน ผลเสียของการรับประทานยาสเตียรอยด์เป็น
ระยะเวลานาน การปฏิบัติตัวต่อการใช้สเตียรอยด์ และความคิดเห็นในการใช้ยาที่ส่วนผสมของสเตียรอยด์  

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้สอบถามในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 928 

ตัวอย่าง (98.2%) พยาบาลประจำ รพ.สต  15 ตัวอย่าง และนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 2 ตัวอย่าง  
สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 343 คน (36%) และเพศหญิง 609 คน (64%) กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามจะอาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัว 2-4 คน ต่อครอบครัว จำนวน 677 คน คิดเป็น 70 %  
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เมื่อแยกตามกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถามความดันโลหิตสูงมากที่สุด 

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 618 คน 
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (310 คน) ไขมันในเลือดสูง 293 คน ตามรายละเอียดในภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 กลุ่มโรคที่ผู้ตอบสอบถาม 
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ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจำนวน 783 คน (81%) รองลงมา
เป็นปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 78 คน   

 
ภาพที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

สำหรับคำถามที่ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า ใครสามารถสั่งจ่ายยาสเตียรอยด์ให้แก่ผู้ป่วยได้บ้าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบจำนวน 416 คน (53%) รองลงมาเป็นแพทย์ 207 คน (26.4%) ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 บุคลากรที่สามารถสั่งจ่ายสเตียรอยด์ได้ 
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ท่านทราบหรือไม่ว่า การกินยาแผนปัจจุบันมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ ใช้เพ่ือรักษาอาการหรือโรคใด 
ผู้ตอบแบบสอบถามแจ้งว่าไม่ทราบจำนวน 535 คน (68.9%)  

 
ภาพที่ 5 แสดงผลของคำตอบว่ากินยาแผนปัจจุบันมีสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการใด 

 

คำถามที่ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า การกินยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร หรืออาหารเสริมที่มีสเตียรอยด์
ผสมอยู่ เป็นเวลานาน จะเกิดผลเสียอย่างไร 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลของคำตอบว่าการกินสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานจะมีผลเสียอย่างไร 
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ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้มากน้อยเพียงใด  
A: กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่  
B: กินยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ แทน ยาแผนปัจจุบัน  
C:  กินอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพ่ือช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่  
D:  ซื้ออาหารเสริมที่มีตัวแทนหรือบริษัทมาขายที่บ้านหรือในหมู่บ้าน  
E: ซื้ออาหารเสริมหรือยาแผนโบราณที่โฆษณาผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์  
F: ซื้อยาชุดจากร้านยาหรือร้านชำมากิน เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย  

 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลของการปฏิบัติตัว 
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ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่ 
A: การกินอาหารเสริมเพ่ือช่วยรักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นสิ่งที่ปลอดภัย 
B:  การกินยาแผนโบราณไม่มีอันตราย 
C: การกินยาชุดเมื่อมีอาการไม่สบาย เช่นเกิดการอักเสบเป็นไข้ ปวดเมื่อยช่วยให้หายจากโรคได้เร็วขึ้น 
D: ยาสมุนไพรเป็นยาที่มีความปลอดภัยสามารถซื้อกินเองได้ 
E:  ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาหม้อ เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการป่วย เช่น ปวดเมื่อย แก้อักเสบ ได้ดี  
ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 8  แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
จากผลการสำรวจในครัวเรือนเป้าหมายพบว่าในครัวเรือนเป้าหมาย ไม่พบการใช้ยาแผนโบราณ

หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนที่มีการปลอมปนของสเตียรอยด์ โดยสำรวจในครัวเรือนทั้งหมด 2,764 แห่ง ไม่พบ
การใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์ 2,764 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100  ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 952 คน ผลการสำรวจจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดีต่อการกินยาสมุนไพรหรือยาแผน
โบราณในการรักษาโรคที่ไม่มีการปลอมปนของสเตียรอย์ และผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตัวได้ดีในช่วง 3 เดือน
ก่อนการสำรวจ   
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ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จครัวเรือนเป้าหมายปลอดภัยจากยาแผนโบราณปลอมปนสเตียรอยด์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ครัวเรือน

เป้าหมายที่
พบการใช้
ยาแผน
โบราณ

ปลอมปน 
สเตียรอยด์ 
น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
(ปลอดภัย
ร้อยละ 95) 

เมืองพัทลุง 83 83 100 
- - - กงหรา 441 441 100 

เขต 12 เขาชัยสน 100 100 100 
- - - ตะโหมด 697 697 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 77 77 100 
89.45 90.28 90.49 ปากพะยูน 200 200 100 

 ศรีบรรพต 242 242 100 
ป่าบอน 100 100 100 
บางแก้ว 635 635 100 
ป่าพะยอม 120 120 100 
ศรีนครินทร์ 69 69 100 

รวม 2764 2764 100 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ปัญหา อุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินต้องใช้เวลาในพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล โดยจำนวนครัวเรือนเป้าหมายเป็น

จำนวนมาก ทำให้ต้องให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยตรวจสอบจึงต้องให้ความรู้และ
ความเข้าใจในแบบสำรวจ แนวทางการสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การเก็บแบบสอบถาม  

และข้อเสนอแนะ 
1. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยตรวจสอบ จึงต้องให้ความรู้และความ

เข้าใจในแบบสำรวจ แนวทางการสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การเก็บแบบสอบถาม 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
การส่งเสริมให้ อสม.ได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ต่อการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง  

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

    
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม  
ตำแหน่ง เภสัชการชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค  
โทร 086 5651176  
e-mail Rachan.k@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 
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