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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย๑  
 รับทราบ วาสเตอรอยดมปีระโยชนมากในทางการแพทย เชน ใชบรรเทาการแพหรอืลดการอกัเสบที่รุนแรง 
รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุมกันผิดปกติ มีจำหนายในหลายรูปแบบ เชน ชนิดรับประทาน ชนิดฉีด ชนิด
ทาภายนอก แตการใชยานี้อาจทำใหเกิดอันตรายรุนแรง จึงตองอยูในความดูแลของแพทย สเตอรอยดที่นำไปใชใน
ทางที่ผิดมากเปนยาจำพวก “คอรติโคสเตอรอยด” โดยเฉพาะเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน มีการจำหนาย
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังจัดเปนยาชุดหรือผสมเขาไปในยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ เคร่ืองดื่มสุขภาพ หรือ
เคร่ืองสำอาง รวมกบัการโฆษณาชวนเชือ่หรอืขายตรง สงผลใหประชาชนจำนวนมากในทุกภาคของประเทศบริโภค 
สเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ เกิดปญหารายแรงตอสุขภาพจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการ
เจ็บปวยตาง ๆ เชน แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไสรุนแรง อาจถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักงาย กดภูมิคุมกัน
ของรางกายและติดเชื้อรุนแรง การลดหรือหยุดยาทันทีอาจทำใหมีอาการขาดยา ความดันเลือดต่ำ หมดสติ หรือ
เกิดอาการทางจิตได 
 กังวล วาการนำสเตอรอยดไปใชในทางที่ผิดทำใหประชาชนจำนวนมากในทุกภาคของประเทศบริโภค 
สเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ และมีการใชยาสเตอรอยดที่ไมเหมาะสม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรูเรื่องพิษ
ของยา ทั้งยังมีการกลาวอางโฆษณาสรรพคุณเกินจริงและการระบาดของสเตอรอยดในยาชุด ยาแผนโบราณที่ไมมี
เลขทะเบียนยา และผลิตภัณฑอื่น ๆ 
 หวงใย วาประชาชนจะไดรบัอนัตราย เกดิผลกระทบตอสขุภาพ จากการใชยาสเตอรอยดโดยรูเทาไมถงึการณ 
หรือใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสเตอรอยดตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
 ตระหนัก ถึงความจำเปนที่ตองมีการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจากการใชยาสเตอรอยดอยางยั่งยืน 
โดยบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน เพื่อปองกัน ปราบปรามการใชยาสเตอรอยดโดยไมมีขอบงชี้ 
รวมทั้งคัดกรองและรักษาผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชยาของประชาชนใหใชยาอยางสมเหตุผล และไมใชสเตอรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย  
 ตระหนัก ถึงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันยังไมมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณปญหา 
 เห็นวา ทุกภาคสวนมีหนาที่สำคัญในการชวยแกไขสถานการณใหดีขึ้น ไดแก ภาคราชการ องคกรวิชาชีพ 
องคกรที่ดูแลการบังคับใชกฎหมาย หนวยบริการสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่ือมวลชน ภาคประชาชน
และประชาสังคม 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๔ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย 
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 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุ จดัใหมคีณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่จดัการปญหาสเตอรอยด โดยมอีงคประกอบ
ที่มาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชน เพื่อดำเนินการประสาน กำหนดนโยบาย มาตรการและกฎหมาย 
ติดตามและประเมินผลการจัดการปญหาสเตอรอยดในภาพรวมอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม 
 ๒. ขอใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดำเนินการพัฒนากฎหมายใหสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบ
และยาสำเร็จรูป) เปนสนิคาทีต่องขออนญุาตนำเขาและสงออกจากกระทรวงพาณชิย ตามพระราชบญัญัติการสงออก
ไปนอกและการนำเขาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่เขมงวดการตรวจปลอยสเตอรอยด ณ ดานศุลกากร 
และเพ่ิมบทลงโทษทางแพงและอาญาแกผูฝาฝน 
 ๓. ขอใหกรมศุลกากร รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จดัทำแผนการดำเนินงานรวมกันโดย
กำหนดมาตรการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝาระวังการลักลอบนำเขาและ
สงออกสเตอรอยดในรูปแบบตาง ๆ เชน การนำติดตัวเขามา การไมแจงในใบรายการสินคา เปนตน 
 ๔. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     ๔.๑  เรงดำเนินการจดัทำกฎหมายระดบัรองจากกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ เพ่ือจำกดัชองทางการจำหนาย 
จำกัดปริมาณการผลิต นำเขาและจำหนายยาสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบและยาสำเร็จรูป) และทบทวนทะเบียน
ตำรับสเตอรอยด เชน ลักษณะยา รูปแบบของยา หรือสัญลักษณ รวมท้ังยกเลิกทะเบียนตำรับยาเม็ดเบตาเมทาโซน 
ใหเอื้อตอการนำไปใชอยางถูกตองตามความจำเปนดานสุขภาพ 
     ๔.๒  ออกกฎหมายใหผูรับอนุญาตผลิต นำเขา และขายยา ตองรายงานการผลิต นำเขา และขาย
ยาสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบและยาสำเร็จรูป) 
     ๔.๓  ดำเนินการรวมกับกรมศุลกากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูประกอบการผลิต นำเขาและ
จำหนายยาแผนปจจบุนั และสมาคมภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ มกีารพัฒนาการจัดการฐานขอมูลการกระจายสเตอรอยด 
เพื่อใหไดขอมูลที่เช่ือมโยงกันและเปนปจจุบัน ตรวจสอบยอนกลับได ตั้งแตการนำเขาวัตถุดิบ การผลิตยาสำเร็จรูป 
และการจำหนายของแหลงกระจายยา เชน รานยา สถานบริการสุขภาพ 
     ๔.๔  เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบรายงานและประเมินผลมาตรการการจัดการสเตอรอยด
ในภาพรวมของประเทศเปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การศึกษาวิจัย เพื่อรองรับ
การรายงาน โดยมีการรวมมือกับภาคประชาชนและเผยแพรรายงานสูสาธารณะเปนระยะ 
     ๔.๕ รวมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานพยาบาล รวมกัน
พัฒนาระบบการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาสเตอรอยดและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีสวนผสม
ของสเตอรอยดใหมีประสิทธิภาพ ที่สามารถรวบรวม วิเคราะห คนขอมูล เพื่อประเมินสถานการณในภาพรวมและ
นำมาประกอบการวางแผนแกไขปญหาได 
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      ๔.๖  เปนศูนยจัดการปญหาสเตอรอยดในการเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการปลอมปน 
สเตอรอยด การโฆษณาและการสงเสริมการขายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด รวมทั้งผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนรับแจงเรื่องรองเรียน ขอมูลเบาะแส และการกระจายสเตอรอยด
ที่ไมเหมาะสม หรือการปลอมปนสเตอรอยดในผลิตภัณฑสุขภาพ  
 ๕. ขอใหสภาเภสัชกรรมและสภาวชิาชพีทีเ่กีย่วของ ดำเนินการรณรงคและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ปญหายาสเตอรอยด เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพในการปองกันและแกไขปญหา รวมท้ังกำกับดูแล 
และดำเนินการดานจรรยาบรรณอยางเครงครัดกับผูประกอบวิชาชีพที่กระทำผิดเกี่ยวกับการใชยาสเตอรอยด  
 ๖.  ขอใหกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรณรงคและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหาสเตอรอยด
และกฎหมายที่เกี่ยวของใหแกผูดำเนินกิจการสถานพยาบาล ผูประกอบการดานยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน (อสม./อสส.) และประชาชน เพ่ือสรางความตระหนักถึงอันตรายในการใชสเตอรอยด  
 ๗. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเรงผลิตชุดตรวจ
การปลอมปนสารสเตอรอยด ออกจำหนายแกหนวยงานและประชาชนทัว่ไปอยางแพรหลาย โดยมรีาคาทีเ่หมาะสม 
 ๘. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกรทางศาสนาท่ีเกี่ยวของ เชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักจุฬาราชมนตรี ดำเนินการรวมกับเครือขายผูนำทางศาสนา รวมกันสราง
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายดานการผลิต จำหนายและใชยา รวมทั้งอันตรายจากการใชสเตอรอยด เพ่ือให
เกิดความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
 ๙. ขอใหสำนกังานตำรวจแหงชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับการ
คุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกัน
จัดทำแผนบูรณาการเพื่อปองกัน เฝาระวังและปราบปรามผูฝาฝนกฎหมายหรือปลอมปนสเตอรอยด ใหสามารถ
สืบสวนสอบสวนเชิงลึกและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ครอบคลุมแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
ที่มีความเสี่ยง 
 ๑๐. ขอใหศูนยรับเรื่องรองเรียน เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน เครือขายสื่อมวลชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม./อสส.) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรและหนวยงาน
ดานสาธารณสุขและดานการเกษตร ในการเปนกลไกพ้ืนที่ดำเนินการตรวจเฝาระวังและจัดการปญหาสเตอรอยด 
และแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป 
 ๑๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มีนโยบายและใหการสนับสนุนการดำเนินงานวัสดุอุปกรณและงบประมาณใหหนวยงานหรือเครือขายในพื้นที่ เชน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ในการดำเนินการจัดการปญหาสเตอรอยด นำไปสูการยกระดบัระบบการ
ตรวจ เฝาระวัง และจัดการปญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสงเสริมความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสเตอรอยด  
 ๑๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิ รวมกบัสภาวชิาชพี สถานพยาบาล
ทั้งของรัฐและเอกชน และองคกรที่เกี่ยวของกับผูประกอบการดานยา 
       ๑๒.๑ รวมกับภาคประชาชน พัฒนาระบบคนหา ดูแล คัดกรอง และสงตอผูปวยที่มีปญหาจาก 
สเตอรอยด  
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      ๑๒.๒ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานและบุคลากรทางการแพทย ในการ
คนหา คัดกรอง และรักษาผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยด 
 ๑๓. ขอใหผูประกอบการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ผูประกอบการสถานพยาบาล และสมาคม ชมรม 
เครือขายที่เกี่ยวของกับการประกอบการ (สถานพยาบาล ผลิตยา ขายยา และนำเขายา) 
        ๑๓.๑ รณรงคและขอความรวมมือกับสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ๑๓.๒ ใหความรวมมือในการรายงานและสอบสวนสาเหตุผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยด
ตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ๑๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหมีหลักสูตรการสอนทุกระดับเรื่อง
อันตรายจากการใชสเตอรอยดและสถานการณปญหายาสเตอรอยด 
 ๑๕. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหผูประกอบกิจการสถานพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ 
ตองรายงานการขาย จำหนาย และการใชยาสเตอรอยด รวมทั้งดำเนินการจัดการลงโทษกับผูที่มิไดรายงาน หรือ
กระทำการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชสเตอรอยด 
 ๑๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ ๙ 
 


