โครงการ บริ การทางวิ ชาการเพื่อสังคม
เรื่อง การตรวจหาสเตี ยรอยด์
ในตารับยาแผนโบราณและผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร

โดย

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร

รับบริการระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิ ถนุ ายน 2563

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปากโลง

กลุ่มเป้ าหมาย
บุคคลทั ่วไปทีส่ นใจเข้ารับบริการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ จานวน
ไม่น้อยกว่า 40 คน หรือจานวนตัวอย่าง ไม่ต่ากว่า 60 ตัวอย่าง

หลักการและเหตุผล
ป จั จุ บ ัน ยาแผนโบราณ ยาสมุ น ไพร และผลิต ภัณ ฑ์เ สริม
อาหารได้รบั ความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งในบางครัง้ ผู้ผลิต
อาจมี ก ารเติ ม ยาแผนป จั จุ บ ัน ลงไป โดยเฉพาะยาในกลุ่ ม ส
เตียรอยด์ท่ีใช้ในการบรรเทาโรคได้หลายชนิด เช่น ข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ ภูมแิ พ้ ฯลฯ ซึ่ง เมื่อได้รบั ยาติดต่อ กันเป็ นเวลานานจะกด
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายและเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ เช่น เลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร ใบหน้ าบวม ไตวาย ฯลฯ ทัง้ นี้ การเติมยา
แผนปจั จุบนั ลงไปในยาแผนโบราณเป็ นการกระทาที่ผดิ กฏหมาย
และเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตระหนักถึงปญั หาดังกล่าว จึงจัดให้มกี ารตรวจหายาสเตียรอยด์ 2
ชนิด คือ เพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซน ที่มกั มีรายงานพบการ
ปลอมปนในยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสมุน ไพร โดยไม่เ สี ย ค่ า ใช้ จ่า ย นอกจากนี้ ย งั มีการเผยแพร่
ความรู้แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไปในรู ป แบบแผ่ น พับ เพื่อ ให้ต ระหนัก ถึง
อันตรายและเฝ้าระวังการปลอมปนของยาสเตียรอยด์ในตารับยาแผน
โบราณ และผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหาร และสามารถใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลา
ให้ บ ริก ารตรวจหายาสเตีย รอยด์ ใ นต ารับ ยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม
2562 – 30 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนของเพรดนิโชโลนและเดกซาเมธาโซน ในตารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
2. เพื่อให้ผรู้ บั บริการตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาแผน
โบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ สี ารสเตียรอยด์ปลอมปน
3. เพื่อ ให้ ผู้ร ับ บริก ารเฝ้ าระวัง การใช้ ย าแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเกิดจากภูม ิปญั ญาไทยได้อย่างปลอดภัย
ทัง้ ต่อครอบครัวและชุมชน

ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณกัลยา อรวิเชียร หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 03 424 4463
หรือ 08 9918 3921 คุณสุรยิ ์ บุญเจริญ หมายเลขโทรศัพท์
0-3425-3840-4 ต่อ 24300
ติ ดต่อส่งตัวอย่างที่
คุณจิตติไพบูลย์ หรือคุณสุรยี ์ ห้อง 207 ชัน้ 2 หรือ ห้อง 307 ชัน้ 3
อาคารสานักงานคณะเภสัชศาสตร์ หรือ สถานปฏิบตั ิการเภสัช
กรรมชุมชน “เภสัชศาลา” หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองปากโลง
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็ น การบริก ารทางวิช าการแก่ ชุ ม ชน เพื่อ ให้ผู้ร ับ บริก าร
ทราบถึงการปลอมปนของสเตียรอยด์ในตารับยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ผู้รบั บริการมีความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของยาสเตียรอยด์ ที่
อาจปลอมปนในยาแผนโบราณและผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร
และมีค วามตระหนั ก ในการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า วอย่ า ง
ปลอดภัย

แบบส่งตัวอย่าง
รายละเอียดผูส้ ง่ ตัวอย่าง (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ.........................................นามสกุล............................................
อายุ  ต่ากว่า 20 ปี  20-40 ปี  40-60 ปี สูงกว่า 60 ปี
อาชีพ  แม่บา้ น  รับราชการ  นักเรียน  นักศึกษา
 พนักงานบริษทั  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ(โปรดระบุ) .........................................
การรับผลการวิ เคราะห์
 มารับด้วยตนเอง
 ต้องการให้แจ้งผลไปยังทีอ่ ยูต่ ามทีอ่ ยูข่ า้ งล่างนี้
..........................................................................................................
......................................................................................................
........................................................................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร...................... ..................
e-mail address......................................................... .......................

ส่งตัวอย่างที่ คุณจิ ตติ ไพบูลย์ หรือ คุณสุรีย์ ห้อง 207 ชัน้ 2
หรือ ห้อง 307 ชัน้ 3 อาคารสานักงานคณะเภสัชศาสตร์
หรือ สถานปฏิ บตั ิ การเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปากโลง
ข้อมูลตัวอย่าง
ประเภทของผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ ตรวจ
 ยาแผนโบราณ
 ยาสมุนไพร
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................

หมายเหตุ: ไม่รบั ตรวจผลิ ตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปยาน้ าและครีม และ
ปริมาณผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งตรวจ ควรเป็ น 2 เท่าของ
ปริมาณที่ใช้ต่อครัง้
รายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
รูปแบบ.......................................................................................
ขนาดรับประทาน.........................................................................
แหล่งทีม่ า...................................................................................
สรรพคุณ....................................................................................

แบบสอบถาม
เพือ่ ติ ดตามผลการใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อสังคมของโครงการ

1. ท่านทราบข้อมูลการให้บริการจากทีใ่ ด
 ทางจดหมาย
 แผ่นใบปลิว
 สื่อโฆษณา
 เว็บไซด์ของคณะ ฯ  อื่นๆ โปรดระบุ...........................
2. ความสะดวกในการส่งตัวอย่าง
 สะดวก
 ไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเปิ ดรับตัวอย่าง
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
4. ความสะดวกในการรับผลการตรวจ
 สะดวก
 ไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ.................................................................................
5. ท่านนาความรูท้ ไ่ี ด้จากโครงการนี้ (เช่น ผลการตรวจและข้อมูล
เกีย่ วกับยาสเตียรอยด์) ไปใช้ประโยชน์ในระดับใด
 มากทีส่ ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีส่ ดุ
6. ท่านพึงพอใจในประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการบริการมากน้อยเพียงใด
 มากทีส่ ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีส่ ดุ

7. ท่านคิดว่าควรมีโครงการนี้ในปี ต่อไปหรือไม่
ควร
 ไม่ควร
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................
8. นอกจากภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ท่าน
สามารถรับบริการจากหน่ วยงานอื่นได้ เช่น
...................................................................................................
...............................................................................................
9. หากพบสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ทท่ี ่านส่งตรวจ ท่านจะเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนัน้ หรือไม่ อย่างไร
 ไม่เปลีย่ น เพราะ............................................................
 เปลีย่ น เพราะ..........................................................
 เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดดังกล่าว
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................
10. ท่านเห็นว่าโครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมหรือ
ชุมชนในระดับใด
 มากทีส่ ดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีส่ ดุ
11. ท่านมีความประสงค์ให้ทางภาควิชาจัดโครงการบริการวิชาการ
ในเรื่องใด เพิม่ เติม
.................................................................................................
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
(คาตอบของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของภาควิชา)

แบบส่งตัวอย่างสามารถสาเนาได้
หรือ download แบบฟอร์มที่ www.pharm.su.ac.th หรือเข้าไปที่
ประชุมวิ ชาการ และเข้าทีช่ ่อื โครงการการตรวจหาสเตียรอยด์
ในตารับยาแผนโบราณ และผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร

