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ความชุกของร้านชาที่จาหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
และปัจจัยที่ทาให้เกิดการจาหน่าย
วราภรณ์ สังข์ทอง
งานเภสัชกรรมชุมชนและคุม้ ครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของร้านชาที่จาหน่ายยาปฏิชีวนะในเขต อ.แม่สรวย จ.เชียงรายและปัจจัยที่ทาให้เกิด
การจาหน่าย วิธีการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ซึ่งเก็บข้อมูลจากร้านชา 193 ร้านที่เลือกมา
อย่างสุ่มจากทั้งหมด 384 ร้าน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากร้านชาตัวอย่างทุกร้านร่วมกับผู้ช่วยวิจัย 1 ท่าน โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการหรือผู้ขายและสารวจร้านด้วยแบบบันทึกข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ ผลการวิจัย : ร้านชาร้อยละ 51.8
จาหน่ายยาปฏิชีวนะ แรงจูงใจของการจาหน่ายยาในทุกร้านมาจากความต้องการของคนในชุมชน แหล่งของยาปฏิชีวนะของร้าน
ชาร้อยละ 73.0 และ 59.0 มาจากร้านขายของส่งและร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ ปัจจัยที่สัม พันธ์กับการจ าหน่ายยาปฎิชีวนะ ได้ แก่ ความต้อ งการของคนในชุมชน ความเชื่อในเรื่องความ
ปลอดภัยของยา และการมีบริการส่งถึงร้าน ยาปฏิชีวนะที่พบมากสุดคือ tetracyclin ถัดมาคือ กลุ่ม penicillin และยาปฏิชีวนะ
สูตรผสม (ร้อยละ 42.5, 24.2 และ 14.0 ตามลาดับ) ยาปฏิชีวนะที่พบเป็นยาหมดอายุร้อยละ 12.0 และไม่ทราบวันหมดอายุร้อย
ละ 11.0 สภาพการเก็บรักษาไม่เหมาะสมถึงร้อยละ 27.0 ผลสารวจเพิม่ เติมพบการนายาปฏิชีวนะมาใช้กับสัตว์และพืชด้วย ร้าน
ช าส่ ว นใหญ่ แ บ่ ง ขายยาตามจ านวนที่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ งการ การสารวจยั ง พบยาอื่ น นอกจากยาปฏิ ชี ว นะ ได้ แ ก่ ยาอั น ตราย เช่ น
diclofenac, piroxicam เป็นต้น ยาควบคุมพิเศษพบ dexamethasone และยาไม่มีเลขทะเบียนรูปแบบยาผงและครีมฉลากยา
เป็นภาษาจีน สรุป: ร้านชามากกว่าครึ่งหนึ่งจาหน่ายยาปฏิชีวนะ แรงจูงใจที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดการจาหน่ายยาปฏิชีวนะใน
ร้านชาคือ ความต้องการของคนในชุมชน การจาหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมอาจนาไปสู่ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาและปัญหาเชื้อ
ดื้อยา ดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมกันแก้ไขปัญหาการจาหน่ายและการบริโภคยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
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บทนา
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งพร่ าเพรื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อั น ตรายจากการใช้ ย าโดยไม่ จ าเป็ น เป็ น การใช้ ย าที่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ และนาไปสู่
ปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้ น ข้อมูล
จากศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ลชี พ ของไทยปี 2550
พบว่าเชื้อ E. coli ไวต่อ ampicillin/amoxicillin เพียงร้อย
ละ 15 เชื้อ S. aureus ไวต่อ penicillin เพียงร้อยละ 5 และ
เชื้อ S. sonnei ไวต่อ co-trimoxazole เพียงร้อยละ 3 (1)
รายงานจากกรมควบคุมโรคในปี 2551 พบว่า เชื้อ S.
pneumoniae ดื้อต่อ penicillin เพิ่มจากร้อยละ 37 เป็น
64.4 ในเวลา 11 ปี ทั้งนี้เป็นผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างกว้างขวางในประเทศไทย (1) คนไทยนิยมซื้อยากิน
เองร้อยละ 15 ของผู้ป่วยทั้งหมด และกินยาปฏิชีวนะมาก
ถึงร้อยละ 20 ของยาทั้งหมด (2) ส่งผลให้การรักษาโรคติด
เชื้อด้วยยาพื้นฐานข้างต้นไม่ได้ผลอีกต่อไป ปัญหาเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะจึงเป็น 1 ใน 8 ประเด็น
สาคัญทางสาธารณสุขไทย ไทยประสบปั ญหาเชื้อดื้อยา
มากกว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างชัดเจน คนไทยตาย
จากเชื้อดื้อยา 38,000 คนต่อปี ซึ่งสูงกว่า ในอเมริกาและ
ยุโรป (3) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลจึงมีนโยบายการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งเหมาะสมและจั ด ท าโครงการ ASU
(Antibiotics Smart Use) ในโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างพร่าเพรื่อ แต่ในชุมชนพบว่า ประชาชนยัง
ได้รับยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผลจากการซื้อยาใช้เอง
ข้ อมู ลจ า ก ง า นเ ว ช ระ เบี ย นแ ละ สถิ ติ ข อ ง
โรงพยาบาลแม่สรวยระบุว่า วันที่ 29 ตุลาคม 2557 มี
ประชากรที่ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ 62,010 คน มี
ทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่า เช่น อีก้อ มูเซอ
ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อาเภอ
ประกอบด้วย 7 ตาบล 126 หมู่บ้าน ในพื้นที่มีสถานบริการ
สุขภาพของรัฐ 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน 1
แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) 12
แห่ง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันมีทั้งพื้นที่สูง
และพื้ นราบประกอบกับ ในบางพื้ นที่ มี ก ารคมนาคมที่ไ ม่
ค่อยสะดวก และค่อนข้างไกลจากตัวอาเภอจึงอาจทาให้
เกิ ด ปั ญ หาการเข้ า ถึ ง ยาและผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภาพ คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ จึงมุ่งไปที่ร้านชา ซึ่งมีถึง 384 ร้าน (จาก
39

การสารวจเดือนกันยายน 2557) ที่กระจายอยู่ทั่วไปในแต่
ละชุ ม ชน เนื่ อ งจากสะดวกและเข้ า ถึ ง ง่ า ยกว่ า การเดิ น
ทางเข้าไปในตัวอาเภอ การตรวจร้ านชาทุกแห่งในตาบล
แม่พริก จานวน 38 ร้านในปีงบประมาณ 2557 พบว่า 28
ร้านมีการจาหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาชุด
ซึ่งยาปฏิชีวนะเป็นส่วนหนึ่งของยาอันตรายที่ พบ ข้อมู ล
ของโรงพยาบาลแม่สรวย ปี 2554 ถึง 2557 พบว่ามีผู้ป่วยที่
ซื้อยากินเองจากร้านชาเกิดอาการแพ้ยา จานวน 22, 6, 12
และ 8 ราย ตามลาดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนใน
ชุมชนมีความเสี่ยงจากการซื้อยาจากร้านชา ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาความชุกของร้านชาที่จาหน่ายยาปฏิชีวนะ
ในอ าเภอแม่ ส รวยและปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การจ าหน่ า ย
เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการสารวจที่ตาบลแม่พริก
เพียงตาบลเดียวและเป็นตาบลที่อยู่ในพื้นที่ราบซึ่งมีร้านชา
เพียงร้อยละ 10 ของร้านชาที่มีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ จึงอาจ
ไม่สะท้อนสภาพปัญหาของทั้งอาเภอ ดังนั้นจึงต้องทาการ
สารวจข้ อ มู ลนี้ ทั้ ง อ าเภอเพื่ อ น าผลการศึ ก ษามาใช้ เ ป็ น
ข้อมูลในการดาเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
โดยมีระเบียบวิธีวจิ ัยดังนี้
ตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
ร้านชาในเขตอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มี
จานวนทั้งสิ้น 384 แห่ง การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie และ Morgan (4) ได้จานวนตัวอย่าง
193 ร้าน ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างอย่างสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยให้
ตาบลและหมู่บ้านเป็นชั้น จานวนตัวอย่างจากแต่ละตาบล
และหมู่บ้านคานวณจากสัดส่วนของร้านชาในแต่ละตาบล
และหมู่บ้าน จากนั้นคัดเลือกร้านชาในระดับหมู่บ้านด้วย
การสุ่ มตัวอย่างแบบง่า ยด้ว ยการจับฉลาก หากร้ านปิ ด
หรือยกเลิกกิจการให้จับฉลากเลือกร้านชาที่เหลืออยู่ของ
หมู่บ้านนั้น ๆ แทน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยซึ่งเป็นเภสัชกรประจาโรงพยาบาลชุมชน
ของอาเภอเป็นผู้เก็บข้อมูลจากร้านชาตัวอย่างทุกร้านด้วย
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ตนเองโดยการสัมภาษณ์เจ้าของร้านหรือผู้ขายในร้านใน
กรณีที่เจ้าของร้านไม่อยู่ และสารวจยาในร้านชาร่วมกับ
ผู้ช่วยวิจัยซึ่งทาหน้าที่บันทึกข้อมูลและช่วยสังเกตยาใน
ร้าน ผู้ช่วยวิจัย เป็นเจ้าพนักงานเภสัชกรรมของกลุ่มงาน
เภสัชกรรม มีประสบการณ์ในการช่วยทางานการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ผ่ า นการอบรมชี้ แ จงวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ เก็ บ
ข้อมูล รวมทั้งการทดสอบให้เก็บข้อมูลจากร้านชาในเขต
ต าบลแม่ พ ริ ก ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเก็ บ ข้ อ มู ล
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม
2558 การเก็ บข้ อมูลในการวิจั ยนี้เ ป็น ส่วนหนึ่ งในการ
ปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจึง
เข้าไปในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเริ่มจากการแนะนา
ตนเองและอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส ารวจข้ อ มู ล แก่
เจ้าของร้านหรือผู้จาหน่าย เมื่อได้รับอนุญาตและลงลายมือ
ชื่อในแบบบันทึกข้อมูลโดยเจ้าของร้านแล้ว ผู้วิจัยจึงเปิด
การสนทนาเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง ลดความ
กังวลและความกลัวที่อาจเกิดกับตัวอย่าง จากนั้นจึงเข้าสู่
การสัมภาษณ์และสารวจยาตามหัวข้อในแบบบันทึกข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกข้อมูลการจาหน่าย
ยาในร้านชาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู้ เ ชี่ ย วาญ เครื่ อ งมื อ แบ่ ง ออกเป็ น 2
ส่วนคือ ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-สกุล เจ้าของร้าน
เพศ อายุ เชื้อชาติ (ชาวไทยหรื อชาวไทยภู เขา) ระดั บ
การศึ ก ษา ที่ ตั้ ง ร้ า น (ระบุ เ ลขที่ หมู่ บ้ า น ต าบล อ าเภอ
จังหวัด) ระยะทางระหว่างร้านกับโรงพยาบาลหรือ รพสต.
(กิ โ ลเมตร) เจ้ า ของร้ า นเคยผ่ า นการอบรมหรื อ ได้ รั บ
คาแนะนาความรู้ด้านการจาหน่ายยาที่เหมาะสมในร้านชา
จากเภสัชกรหรือบุคลากรสาธารณสุขหรือไม่ แรงจูงใจที่ทา
ให้เจ้าของร้านจาหน่ายยาปฏิชวี นะ ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไป
ของร้ า นช า ได้ แ ก่ รายการยาที่ พ บ (ชื่ อ ยาปฏิ ชี ว นะ)
เฉพาะที่วางจาหน่ายในร้านและสังเกตเห็นได้ พร้อมกับ
ถ่ายรูปยาที่พบ ปริมาณยาที่พบ วันหมดอายุ (ถ้ามีให้ระบุ
เป็ น วั น เดื อ นปี ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ ร ะบุ ว่ า ไม่ ท ราบวั น หมดอายุ )
แหล่งที่มาของยา (ข.ย.1 ข.ย.2 รถเร่ ร้านขายของส่ง หรือ
จากแหล่งอื่น) ยาประเภทอื่นที่สารวจพบนอกเหนือจากยา
ปฏิ ชี ว นะและยาสามั ญ ประจ าบ้ า น เช่น ยาอั นตราย ยา
ควบคุมพิเศษ ยาที่ไม่มีเลขทะเบียนยา โดยระบุแต่ชื่อยา
เท่ า นั้ น สภาพการเก็ บ รั ก ษายา (แบ่ ง เป็ น การเก็ บ
เหมาะสม คือ เก็บยาเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น

วางยาบนชั้ น และไม่ สั ม ผั ส แสงแดด ส่ ว นการเก็ บ ไม่
เหมาะสม คื อ ขาดคุณสมบั ติข้ อ ใดข้อ หนึ่ง หรื อ ทั้ง หมด)
รวมทั้งเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่ได้จากการสอบถามเจ้าของ
ร้านหรือผู้จาหน่าย เช่น ลักษณะการซื้อขาย กลุ่มลูกค้าที่
มักถามหายา สาเหตุการใช้ วิธีการใช้ การรับรู้ผลกระทบ
จากการจาหน่าย เป็นต้น
หลังการเก็บข้อ มูล ผู้วิจัยให้ข้อ มูลเกี่ยวกับการ
จาหน่ายยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ตัวอย่าง วิธีการ
เก็บรักษายาที่ถูกต้อง และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาที่
ไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านชา ความชุกของ
การขายยาปฏิ ชี ว นะใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ส่ ว นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพและ
การขายยาปฏิชีวนะใช้ Fisher’s exact test ส่วนปัจจัยเชิง
ปริมาณใช้ t-test

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านชา
จากการส ารวจร้ า นช าในเขตอ าเภอแม่ ส รวย
จานวน 193 ร้าน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง(ร้อยละ 75.7) อายุเฉลี่ย 48.5+10.9 ปี เป็นชาวไทย
ร้อยละ 65.3 ที่เหลื อเป็น ชาวไทยภูเ ขา ตัว อย่างจบ
การศึกษาระดับประถมศึ กษาร้อยละ 48.7 รองลงมาคื อ
ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 24.9) ระยะทางระหว่างร้านชา
กับ รพสต.หรื อ โรงพยาบาลอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 0-4.9
กิ โ ลเมตร (ร้ อ ยละ 81.9) ร้ อ ยละ11.9 อยู่ ห่ า งจาก
สถานพยาบาล 5-9.9 กิโลเมตร อีกร้อยละ 6.2 ห่างจาก
สถานพยาบาลเกินกว่า 10 กิโลเมตร ตัวอย่างร้อยละ 90.7
ไม่ผ่านการอบรมหรือได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการจาหน่าย
ยาที่เหมาะสมในร้านชา
การขายยาปฏิชวี นะ
ร้ า นช า 100 แห่ ง (ร้ อ ยละ 51.8) จ าหน่ า ยยา
ปฏิชีวนะ เมื่อสอบถามถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการนายา
ปฏิชีวนะมาจาหน่าย ทุกแห่งกล่าวว่าเป็น ความต้องการ
ของคนในชุมชน ร้อยละ 45.0 และ 44.0 กล่าวว่า เกิดจาก
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การโฆษณาชวนเชื่ อ ท าให้ ป ระชาชนคิ ด ว่ า ยาปลอดภั ย
และการมีบริการส่งยาจากผู้ขายถึงร้าน ร้อยละ 5 ยอมรับ
ว่าการจาหน่ายเกิดจากความต้องการกาไร
การสารวจพบยาปฏิชีวนะร้อยละ 12.0 เป็นยาที่
หมดอายุและร้อยละ 11.0 เป็นยาที่ ไม่ทราบวันหมดอายุ
สภาพการเก็บรักษายาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม ร้อยละ 27.0
(รูปที่ 1) นั่นคือ ไม่ได้เก็บหรือวางบนชั้นเป็นสัดส่วนแยก
จากสิ น ค้ า อื่ น ๆ หรื อ วางยาในที่ สั ม ผั ส กั บ แสงแดด
แหล่งที่มาของยาในร้านชาร้อยละ 73.0 คือ ร้านขายของส่ง
ร้อยละ 59.0 ของร้านชาได้ยาปฏิชีวนะจากร้านขายยาแผน
ปั จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าอั น ตรายหรื อ ยา
ควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) ร้านยาร้อยละ 14.0 และ 3.0 ได้ยา
มาจากรถเร่และร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ตามลาดับ

รูปที่ 1. การเก็บรักษายาปฎิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม
ตารางที่ 1 แสดงชนิ ด และปริ ม าณของยา
ปฏิ ชี ว นะที่ พ บในร้ า นช า ยาปฏิ ชี ว นะที่ พ บมากสุ ด คื อ
tetracyclin ซึ่งพบหลากหลายชื่อการค้า รองลงมา คือ ยาก
ลุ่ม penicillins และยาปฏิชีวนะสูตรผสมชนิดเม็ด โดยพบ
ยาปฏิชีวนะสูตรผสมที่พบได้แก่ สูตรที่ 1 tetracyclin,
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ตารางที่ 1. ชนิดและปริมาณยาปฏิชีวนะที่พบในร้านชา
(N=193)
ยาปฏิชวี นะ
จานวน ร้อยละ ปริมาณ1
tetracyclin
82
42.5
29,738
ยาสูตรผสม
27
14.0
3,222
neomycin
17
8.8
371
ampicillin
16
8.3
2,470
penicillin (ยากิน)
14
7.3
1,258
chloramphenicol
10
5.2
206
(ยาเฉพาะที่)
amoxicillin
9
4.7
1,220
cotrimoxazole
9
4.7
513
thiamphenicol
4
2.1
240
sulphaguanidine
2
1.0
220
penicillin (ยาฉีด)
1
0.6
100
ciprofloxacin
1
0.5
100
kanamycin (ยาฉีด)
1
0.5
50
1: เม็ดหรือหลอด
sulfamethizole, phenazopyridine hcl และสูตรที่ 2
furazolidone, neomycin, phthalylsulfathiazole,
diiodohydroxyquin, kaolin
การสอบถามเจ้ า ของร้ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ข้ อ มู ล ว่ า
นอกจากการซื้อยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาโรคในคนแล้ว ยัง
ใช้ในการรักษาสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นไก่ชนเพื่อรักษาอาการ
บาดเจ็บของแผล ส่วนในพืชนิยมนาผงยา Ampicillin หรือ
Amoxicillin มาละลายน้าแล้วฉีดเข้าไปในต้นส้ม การซื้อ
ขายนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การแบ่ ง ขายตามจ านวนที่ ผู้ ซื้ อ
ต้องการ ผู้จาหน่ายไม่ทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่าเพรื่อ อาการที่ผู้ซื้อต้องการยา
เพื่อรักษาได้แก่ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดฟัน ปวดมดลูก ไข้
และเจ็บคอ
ยาอื่ น ที่ พ บนอกจากยาปฏิ ชี ว นะ ได้ แ ก่ ยา
อั น ตราย ยาควบคุ ม พิ เ ศษ และยาที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น
ทะเบี ย นซึ่ ง ฉลากเป็ น อั ก ษรภาษาจี น และไม่ พ บเลข
ทะเบียนยา ยาเหล่านี้มีจาหน่ายแพร่หลายโดยเฉพาะเขต
ตาบลที่มีชาวเขาอาศัยอยู่มาก (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2. ยาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขายยาปฎิชีวนะของร้านชา
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง
ๆ กับการจาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชา ร้านชาที่มีชาว
ไทยภู เ ขาเป็ น ผู้ ป ระกอบการมี สั ด ส่ ว นการจ าหน่ า ยยา
ปฏิชีวนะมากกว่าร้า นของชาวไทยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (p=0.002) โดยมี OR=2.64 (95%CI=1.42-1.91)
การมีความต้องการของชุมชน ความเชื่อของผู้ขายว่ ายา
ปลอดภัย จากการโฆษณา และการมีบริการส่ง ยาถึงบ้าน
เพิ่มโอกาสการจาหน่ายยาปฏิชีวนะอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (p<0.001) ส าหรั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ระยะทางระหว่างร้านกับโรงพยาบาลหรือ รพสต. การผ่าน
การอบรมความรู้ด้านการจาหน่ายยาที่เหมาะสมในร้านชา
จากเภสั ช กรหรื อ บุ คลากรสา ธารณสุ ข นั้ น ไม่ พ บ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การจ าหน่ า ยยาปฏิ ชี ว นะในร้ า นช า
(P>0.05)

การอภิปรายผลและสรุปผล
ร้ า นช าในเขตอ าเภอแม่ ส รวยมากกว่ า ครึ่ ง
จาหน่ายยาปฏิชีวนะ ร้านชาของชาวไทยภูเขามีสัดส่วน
การจาหน่ายยาปฏิชีวนะมากกว่าร้านของชาวไทย ความ

ต้ อ งการของคนในชุ ม ชน การโฆษณาท าให้ เ ชื่ อ ว่ า ยา
ปฏิ ชี ว นะปลอดภั ย และการมี บ ริ ก ารส่ ง ยาถึ ง ร้ า นช านั้ น
สั ม พั น ธ์ กั บ การจ าหน่ า ยยาปฏิ ชี ว นะในร้ า นช าอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ ต.โพนสูง
จ.สกลนคร (5) ที่ พ บว่ า ร้ า นช าให้ เ หตุ ผ ลในการน ายา
อันตรายมาจาหน่ายว่า เป็นความต้องการของชุมชน การ
สารวจผู้จาหน่ายในการศึกษานี้พบว่าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่ผ่านการอบรมหรือ ไม่ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการ
จาหน่ายยาที่เหมาะสมในร้านชาจากเภสัชกรหรือบุคลากร
สาธารณสุข จึงไม่ ทราบประเภทยาที่กฎหมายอนุญาตให้
จาหน่ายได้ในร้านชา รวมทั้งบทลงโทษซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีต (6) ที่พบว่า ร้านชาไม่ทราบว่าการขาย
ยาโดยไม่มีใบอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายยกเว้น การ
ขายยาสามั ญ ประจ าบ้ า น การที่ ผู้ จ าหน่ า ยไม่ ท ราบ
ผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่าเพรื่อ รวมทั้ง
การได้รับข้อมูลจากการโฆษณาที่อาจบิดเบือนความจริงทา
ให้เชื่อว่า ยาใช้ได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับการศึกษาใน
อดีต (7) ที่ว่าการได้รับข่าวสารความปลอดภัยในการใช้ยา
ปฏิชีวนะจากสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคยาปฏิชีวนะโดยการซื้อจากร้านขายยาและร้านขาย
ของชา
การศึกษานี้พบว่า แหล่งที่มาของยาปฏิชวี นะส่วน
ใหญ่ คือ ร้านขายของส่งในพื้นที่ ซึ่งมีบริการรถส่งสินค้าให้
ถึง ร้า นชา การพบยาปฏิ ชีว นะหมดอายุ แ ละไม่ท ราบวั น
หมดอายุอาจมาจากการจัดเก็บยาที่ไม่เหมาะสม การไม่
สังเกตวันหมดอายุข้างกล่อง ที่สาคัญคือการตัดแบ่งแผงยา
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อแบ่งขาย และการแบ่งซื้อยานับเม็ด
จากแหล่งจาหน่ายที่ไม่ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ โดยที่
ผู้ จ าหน่ า ยไม่ ท ราบถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น
Tetracyclin ที่หมดอายุ และผงยาเปลี่ยนจากสีเหลืองนวล
เป็นสีน้าตาลหรือสีน้าตาลเข้ม อาจมีพิษต่อไตทาให้ เกิ ด
กลุ่มอาการ Fanconi ซึ่งตรวจพบ albumin และน้าตาลใน
ปัสสาวะ เกิดภาวะโพแทสเซียมต่าและภาวะเลือดเป็นกรด
ซึ่งเมื่อหยุดยาจะหายได้เอง แต่บางรายอาจเป็นรุนแรงถึง
ตายได้ (8) สอดคล้องกับการที่ร้านชาส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั
การอบรมหรื อ แนะน าความรู้ ด้ า นการจ าหน่ า ยยาที่
เหมาะสมในร้านชา การวิจัยนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมใน
การเก็บรักษายามีความไม่เหมาะสมในร้านชามากกว่าหนึ่ง
ในสี่
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ตารางที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการจาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชา
จาหน่ายยาปฏิชีวนะ
ไม่จาหน่ายยาปฏิชีวนะ
ปัจจัยที่ศึกษา
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศ ชาย
22
46.8
25
53.2
หญิง
78
53.4
68
46.6
อายุเฉลี่ย±SD
47.7±10.6
49.3±11.2
เชื้อชาติ ไทย
55
43.7
71
56.3
ไทยภูเขา
45
67.2
22
32.8
การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา
29
60.4
19
39.6
ประถมศึกษา
49
52.1
45
47.9
มัธยมศึกษา/อนุปริญญา
18
47.4
20
52.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4
30.8
9
69.2
ระยะทางระหว่างร้านกับรพ.สต/รพ.
0-4.9 กิโลเมตร
81
51.3
77
48.7
5-9.9 กิโลเมตร
13
56.5
10
43.5
6
50.0
6
50.0
≥10 กิโลเมตร
การผ่านการอบรม/ได้รับคาแนะนาจาก
บุคลากรสาธารณสุข
เคยได้รับ
8
44.4
10
55.6
ไม่เคยได้รับ
92
52.6
83
47.4
แรงจูงใจของการจาหน่ายยาปฏิชีวนะ
ความต้องการผลกาไร
ไม่ใช่
95
50.5
93
49.5
ใช่
5
100.0
0
0.0
ความต้องการของคนในชุมชน
ชุมชนไม่ต้องการ
0
0
93
100.0
ชุมชนต้องการ
100
100.0
0
0
การได้รับคาแนะนาจากคนรู้จัก
ไม่มคี นแนะนา
96
50.8
93
49.2
มีคนแนะนา
4
100.0
0
0
ความเชื่อในเรื่องความปลอดภัย
ไม่เชื่อว่าปลอดภัย
55
37.2
93
62.8
เชื่อว่าปลอดภัย
45
100.0
0
0
การมีบริการส่งถึงร้าน
ไม่มีบริการรับส่งถึงร้าน
57
38.0
93
62.0
มีบริการรับส่งถึงร้าน
43
100.0
0
0
1: Fisher’s exact probability test สาหรับทุกตัวแปร ยกเว้นอายุที่ใช้ t-test
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P1
0.503
0.296
0.002
0.265

0.885

0.623

0.060

< 0.001

0.122

<0.001

<0.001
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ยาป ฏิ ชี วนะที่ พบ มา กที่ สุ ด คื อ tetracyclin
รองลงมาคือยากลุ่ม penicillins และยาปฏิชีวนะสูตรผสม
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในอดีต (5) ที่พบว่า
ร้า นช าส่ว นใหญ่ มีย าปฏิ ชีว นะ และยาที่ พบส่ วนใหญ่ คื อ
tetracyclin รองลงมาคือ penicillins ยาที่สารวจพบมีความ
หลากหลายทั้ ง ชนิ ด และรู ป แบบ ปริ ม าณที่ ส ารวจพบ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความต้ อ งการใช้ ย าแต่ ล ะชนิ ด ยา
tetracyclin เป็นยาที่พบมากสุดอาจเนื่องมาจากเป็นยาที่มี
การโฆษณาผ่านสื่อโดยเฉพาะวิทยุซึ่งเป็นสื่อที่คนในชุมชน
เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและทั่ ว ถึ ง การส ารวจพบว่ า มี ก ารน ายา
ปฏิชีวนะมาใช้ทั้งในคน สัตว์ และพืช ส่วนการซื้อขายนั้น
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การแบ่ ง ขายตามจ านวนที่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ งการ
สาหรับยาทุกรายการที่สารวจพบนั้นยังไม่มีการดาเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสารวจพบครั้งแรก
แต่ ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามรู้ แ ละข้ อ แนะน าในการจ าหน่ า ยยาที่
ถูกต้องตามกาหมายแก่เจ้าของร้านในเบื้องต้น เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและนาไปสู่การสร้างความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันในโอกาสต่อไป
การศึกษาครั้งนี้แม้ว่าจะมีข้อจากัดด้านเวลา แต่
ข้อมูลที่สารวจได้ก็สะท้อนให้ทราบถึงสถานการณ์ของพื้นที่
อันได้แก่ ชุมชนยังมีความต้องการใช้ยาปฏิชีวนะ ร้านชา
ซึ่งเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความใกล้ชิดต่อคนในชุมชนยังมีการจาหน่ายยาปฏิชีวนะ
อยู่ทั่วไป ทั้งที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้มี การใช้ยา
อย่างไม่เหมาะสม ประชาชนเสี่ยงต่ออันตรายจากยา อาจ
นาไปสู่ปั ญหาการดื้อยา การแพ้ย า และการเสีย เงินโดย
เปล่าประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
ปัญหาการจาหน่ายยาปฏิชีวนะเกิดในบริบทของ
ชุมชน การแก้ปัญหาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นเจ้าภาพ ระดมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทน
ผู้ประกอบการ ผลักดันให้ปัญหานีเ้ ป็นหนึ่งในนโยบายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การสร้างความรู้ความ
เข้ า ใ จ ที่ ถู กต้ อง ใ นกา รใ ช้ ย า ป ฏิ ชี ว นะ กา รใ ช้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ให้ อสม.ช่วย
สอดส่องดูแลคนในชุมชนที่แอบซื้อยาปฏิชีวนะจากร้านชา
มาใช้เอง ควบคู่ไปกับการกากับผู้ประกอบการร้านชาโดย
เริ่ ม จากการแนะน าให้ ค วามรู้ ด้ า นการจ าหน่ า ยยาและ
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้ ย าไม่ เ หมาะสม หากยั ง ไม่
ปฏิบัติตามข้อแนะนาต้องตักเตือนและลงบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และตามด้วยการปรับ หรือใช้บทลงโทษอื่น
ที่ ไ ด้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาและทาข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนั้นต้อง
อาศั ย การตรวจร้ า นช าอย่ า งสม่ าเสมอโดยพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเช่น เภสัชกร เจ้าหน้าที่จาก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ รพสต. ด้วย
การแก้ไขปัญหาต้องกระทาควบคู่กับการเฝ้าระวัง
และการควบคุมกากับการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางวิทยุ
โดยงานคุ้ม ครองผู้บริ โภคด้านยาและผลิต ภัณฑ์สุขภาพ
ต้อ งสร้า งเครือ ข่า ยในการเฝ้ าระวั งการโฆษณา เช่ น ให้
โรงเรี ย นและ อสม. ช่ ว ยสั ง เกตการโฆษณายา และ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผิดกฎหมาย หรือโอ้อวดเกินจริงจากทาง
วิทยุซึ่งเป็นสื่อที่ชุมชนอาเภอแม่สรวยเข้าถึงข้อมูลได้มาก
และอาศัยการบอกต่อกัน โฆษณาที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผิด
กฎหมายจะต้ อ งถู ก ด าเนิ น การตามกฎหมายซึ่ ง ต้ อ ง
ประสานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวั ดเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งจั ด การปั ญ หาเรื่ อ ง การ
จาหน่ายยาเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตในร้านขายของส่ง
และร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยา
อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) ในพื้นที่ซึ่งเป็นร้าน
ใหญ่ การดาเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากทุ กภาค
ส่ ว นในระดั บ อ าเภอและประสานระดั บ จั ง หวั ด เช่ น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และตารวจ เพื่อให้การบังคับ
ใช้ ก ฎหมายเป็ น ไปด้ ว ยความเหมาะสมและราบรื่ น
นอกจากนั้ น หน่ ว ยงานระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนผู้ผลิตต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังโดยนานโยบายการทบทวนทะเบียนตารับยาที่ไม่
ปลอดภั ย มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น การถอน
ทะเบี ยนยาสู ตรผสม การควบคุ มโดยการจ ากั ดยาบาง
รายการให้บริษัทขายเฉพาะโรงพยาบาล เป็นต้น
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การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อยาจากร้านชา และปัจจัยที่สนับสนุนให้การบริโภคยา
ของประชาชนมีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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Abstract
Objective: To determine the prevalence of grocery stores with antibiotics selling at Maesuai district,
Chiang Rai province and its affecting factors. Method: The research was a cross sectional descriptive study
collecting data from 193 groceries randomly selected from the total population of 384. The researcher and one
research assistant collected the data from every selected grocery by interviewing the owners or sellers and
observing the stores according to the data collection form developed in this study. Results: 51.8% of the groceries
sold antibiotics. Motivation to doing so in every store was community needs of antibiotics. Major sources of
antibiotics in 73.0% and 59.0% of the groceries were wholesalers and type 2 drugstores. Factors affecting the
selling of antibiotics were community needs, the belief in drug safety, and suppliers’ delivery of drugs to the stores.
The most prevalent antibiotics was tetracyclin, followed by penicillins and combined antibiotics (available in 42.5%,
24.2% and 14.0% of groceries, respectively). In addition, the study found that 12.0% of identified antibiotics were
expired and 11.0% were drugs with unknown expiry date. Storage conditions were inappropriate in 27.0% of
antibiotics. Additional survey found the use of antibiotics in animals and plants. The majority of groceries sold drugs
in the small amount as requested by the consumers. The study also identified the availability of non-antibiotics
drugs including dangerous drugs (such as diclofenac and piroxicam), specially controlled drugs (dexamethasone)
and drugs with no registration numbers in the form of cream and powders with Chinese labels. Conclusion: More
than half of the groceries sold antibiotics. Major motivation to do so was the needs of the community. The
inappropriate selling of antibiotics could lead to the risks in drug uses and antibiotic resistance. All sectors should
work together to curb the problem of inappropriate selling and using of antibiotics in the community.
Keywords: groceries, antibiotics, irrational drug use, public health pharmacy
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