หน่ ว ยงานทีรับผิ ด ชอบ
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ บริ ก ารทางวิ ชาการเพือสังคม
เรือง การตรวจหาสเตี ย รอยด์
ในตํา รับยาแผนโบราณและผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร

โดย

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร

รับ บริก ารระหว่า ง
วัน ที 1 ตุล าคม 256. ถึง 30 มิถนุ ายน 2562

โดยไม่เสีย ค่า ใช้จ่าย

หล กั การและเหตุผล
ปั จ จุ บ ัน ยาแผนโบราณ ยาสมุ น ไพร และผลิต ภัณ ฑ์เ สริม
อาหารได้รบั ความนิ ยมจากผู้บริโภคมากขึ)น ซึ+งในบางครัง) ผู้ผลิต
อาจมี ก ารเติ ม ยาแผนปั จจุ บ ัน ลงไป โดยเฉพาะยาในกลุ่ ม ส
เตียรอยด์ท+ใี ช้ในการบรรเทาโรคได้หลายชนิด เช่น ข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ ภูมแิ พ้ ฯลฯ ซึ+งเมื+อได้รบั ยาติดต่อ กันเป็ นเวลานานจะกด
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายและเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ เช่น เลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร ใบหน้ าบวม ไตวาย ฯลฯ ทัง) นี)การเติมยา
แผนปั จจุบนั ลงไปในยาแผนโบราณเป็ นการกระทําที+ผดิ กฏหมาย
และเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร
ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงจัดให้มกี ารตรวจหายาสเตียรอยด์ 8
ชนิด คือ เพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซน ที+มกั มีรายงานพบการ
ปลอมปนในยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสมุนไพร โดยไม่เสี ยค่ าใช้ จ่ าย นอกจากนี) ยงั มีก ารเผยแพร่
ความรู้แ ก่ ป ระชาชนทั +วไปในรูป แบบแผ่น พับ เพื+อ ให้ต ระหนั ก ถึง
อันตรายและเฝ้ าระวังการปลอมปนของยาสเตียรอยด์ในตํารับยาแผน
โบราณ และผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหาร และสามารถใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
วัต ถุประสงค์
1. เพื+อให้บริการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนของเพรดนิโชโลนและเดกซาเมธาโซน ในตํารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
2. เพื+อให้ผูร้ บั บริการตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาแผน
โบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม+ สี ารสเตียรอยด์ปลอมปน
3. เพื+อ ให้ผู้ร ับ บริก ารเฝ้ า ระวัง การใช้ ย าแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ+งเกิดจากภูมปิ ั ญญาไทยได้อย่างปลอดภัย
ทัง) ต่อครอบครัวและชุมชน

กลุ่ม เป้ าหมาย
บุคคลทั +วไปทีส+ นใจเข้ารับบริการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 40 คน หรือจํานวนตัวอย่าง ไม่ต+ํากว่า 60 ตัวอย่าง
ระยะเวลา
ให้บ ริก ารตรวจหายาสเตี ย รอยด์ใ นตํ า รับ ยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัง) แต่ 1 ตุลาคม
2561 – 30 มิถุนายน 2562
ติ ด ต่อ สอบถามรายละเอีย ดได้ที
คุณกัลยา อรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 03 424 446F
หรือ 08 9918 3921 คุณสุรยิ ์ บุญเจริญ หมายเลขโทรศัพท์
0-3425-3840-4 ต่อ 24300
ติ ด ต่อ ส่งตัว อย่างที

คุณจิตติไพบูลย์ หรือคุณสุรยี ์ ห้อง 207 ชัน) 2 หรือ ห้อง 307
ชัน) 3 อาคารสํ า นั ก งานคณะเภสัช ศาสตร์ หรือ สถาน
ปฏิบตั กิ ารเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”
ผลทีคาดว่า จะได้ร บั
1. เป็ น การบริก ารทางวิช าการแก่ ชุ ม ชน เพื+อ ให้ผู้ร บั บริก าร
ทราบถึงการปลอมปนของสเตียรอยด์ในตํารับยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ผู้รบั บริการมีความรู้เกี+ยวกับอันตรายของยาสเตียรอยด์ ที+
อาจปลอมปนในยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร
และมีค วามตระหนั ก ในการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า วอย่ า ง
ปลอดภัย

แบบส่งตัว อย่า ง
รายละเอียดผูส้ ง่ ตัวอย่าง (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
ชือ.........................................นามสกุล ............................................
อายุ
ตํ+ากว่า 8N ปี
8N-ON ปี
40-6N ปี สูงกว่า PN ปี
อาชีพ
แม่บา้ น
รับราชการ
นักเรียน
นักศึกษา
พนักงานบริษทั
อื+นๆ (โปรดระบุ) .........................................
ระดับการศึก ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี อื+นๆ(โปรดระบุ) .........................................
การรับ ผลการวิ เคราะห์
มารับด้วยตนเอง
ต้องการให้แจ้งผลไปยังทีอ+ ยูต่ ามทีอ+ ยูข่ า้ งล่างนี)
..........................................................................................................
......................................................................................................
........................................................................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร...................... ..................
e-mail address......................................................... .......................

ส่งตัว อย่า งที คุณ จิ ต ติ ไพบูล ย์ หรือ คุณ สุร ีย ์ ห้อ ง 207 ชัน8 2
หรือ ห้อ ง 307 ชัน8 3 อาคารสํา นัก งานคณะเภสัชศาสตร์
หรือ สถานปฏิ บ ตั ิ การเภสัชกรรมชุม ชน “ เภสัชศาลา”
ข้อ มูล ตัว อย่า ง
ประเภทของผลิตภัณฑ์ทส+ี ง่ ตรวจ
ยาแผนโบราณ
ยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
อื+นๆ โปรดระบุ........................................................................

หมายเหตุ: ไม่ร บั ตรวจผลิ ต ภัณ ฑ์ทีอยู่ใ นรูปยานํ8 าและครีม และ
ปริม าณผลิ ต ภัณ ฑ์ทีส่งตรวจ ควรเป็ น 2 เท่าของ
ปริม าณทีใช้ต ่อ ครัง8
รายละเอียดอื+นๆ ทีเ+ กีย+ วกับผลิตภัณฑ์
รูปแบบ.......................................................................................
ขนาดรับประทาน.........................................................................
แหล่งทีม+ า...................................................................................
สรรพคุณ....................................................................................

แบบสอบถาม
เพือติ ดตามผลการใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อสังคมของโครงการ

1. ท่านทราบข้อมูลการให้บริการจากทีใ+ ด
ทางจดหมาย
แผ่นใบปลิว
สื+อโฆษณา
เว็บไซด์ของคณะ ฯ
อื+นๆ โปรดระบุ...........................
2. ความสะดวกในการส่งตัวอย่าง
สะดวก
ไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเปิ ดรับตัวอย่าง
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
4. ความสะดวกในการรับผลการตรวจ
สะดวก
ไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
5. ท่านมีการนําความรูท้ ไ+ี ด้จากโครงการนี) (เช่น ผลการตรวจและข้อมูล
เกีย+ วกับยาสเตียรอยด์) ไปใช้ประโยชน์หรือไม่
มี
ไม่ม ี
อย่างไรบ้าง.......................................................................................
.................................................................................................
6. ท่านพึงพอใจในประโยชน์ทไ+ี ด้รบั จากการบริการมากน้อยเพียงใด
มากทีส+ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย
น้อยทีส+ ดุ

7. ท่านคิดว่าควรมีโครงการนี)ในปี ต่อไปหรือไม่
ควร
ไม่ควร
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................
8. นอกจากภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ท่าน
สามารถรับบริการจากหน่ วยงานอื+นได้ เช่น
...................................................................................................
...............................................................................................
9. หากพบสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ทท+ี ่านส่งตรวจ ท่านจะเปลี+ยน
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนัน) หรือไม่ อย่างไร
ไม่เปลีย+ น เพราะ............................................................
เปลีย+ น เพราะ..........................................................
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดดังกล่าว
อื+นๆ (โปรดระบุ)........................................................
10. ท่านเห็นว่าโครงการนี)ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมหรือ
ชุมชนระดับใด
มากทีส+ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย
น้อยทีส+ ดุ
11. ท่านมีความประสงค์ให้ทางภาควิชาจัดโครงการบริการวิชาการ
ในเรื+องใด เพิม+ เติม
.................................................................................................
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื+นๆ
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ขอขอบคุณ ในความร่ว มมือ
(คําตอบของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิง+ ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของภาควิชา)

แบบส่งตัวอย่างสามารถสําเนาได้
หรือ download แบบฟอร์มที www.pharm.su.ac.th หรือ เข้า ไปที
ประชุม วิ ชาการ และเข้าทีช+ +อื โครงการการตรวจหาสเตีย รอยด์
ในตํารับยาแผนโบราณ และผลิ ต ภัณ ฑ์เสริม อาหาร

