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บทนา
ปั ญ หาการดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะจั ด ได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่
ส าคั ญ ทางสาธารณสุ ข ของไทยในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยมีคนตายจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 38,000 คนต่อปี
(1) การสารวจร้านชาใน 195 หมู่บ้านจาก 8 จังหวัด คือ
มุกดาหาร ชัยภูมิ เชียงราย อุทัยธานี อ่างทอง ปราจีนบุรี
ชุม พร และสงขลา ในปี 2537 พบว่ า ร้ า นช าทุ ก แห่ ง
จาหน่ายยาปฏิชีวนะ ตัวยาที่พบมากคือ tetracycline และ
penicillin ซึ่งพบร้อยละ 85.1 และร้อยละ 80.5 ของร้านชา
ที่จาหน่ายยาปฏิชีวนะ ตามลาดับ (2) การศึกษาในปี
2554 ก็พบ tetracycline และ penicillin ในร้อยละ 45.4
และ 22.7 ของร้านชาตามลาดับ (3) ผลการวิจัยในอดีต
แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน ยังมีการกระจายยาที่ไม่เหมาะสม
ในชุ ม ชนต่ า ง ๆ ของประเทศไทย ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ การเกิ ด

พฤติกรรมการซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองอย่างไม่
เหมาะสม การศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ย าในบ้ านนาโคก
จังหวัดเลย ในปี 2557 พบว่า ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะเป็น
ยาแก้อักเสบ รักษาอาการ ปวด บวม แดงร้อน และเป็น
หนอง ยาปฏิชีวนะที่ใช้ได้แก่ tetracycline แบบแคปซูล
ปลอกดา แดง ยาทีซีมัยซิน ยากาโน่ และ penicillin กับ
amoxycillin โดยหาเรียกซื้อจากร้านชา (4) สิ่งเหล่านี้จึง
เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา
อาเภอเมืองปานเป็นอาเภอเล็ก ซึ่งยกฐานะจากกิ่ง
อาเภอเป็ นอ าเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ทั้งหมด 8 แห่ง ในโซนเหนือ คือ
รพ.สต. ต้ น งุ้ น บ้ า นขาม และแม่ แ จ๋ ม โซนกลาง
ประกอบด้วย รพ.สต. ศรีดอนมูล ป่าเหว และแม่กองปิน
ส่วนโซนใต้ประกอบด้วย รพ.สต. ทุ่งข่ วงและป่า เวีย ง
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ประชาชนส่วนใหญ่ในอาเภอประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ไม่ มี ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น มี เพี ย งร้ า นขายยาแผน
ปั จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าอั น ตรายหรื อ ยา
ควบคุมพิเศษ เพียง 1 ร้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ของรพ.สต. ศรี
ดอนมู ล ไม่ มี ค ลิ นิ ก แพทย์ มี แ ต่ ส ถานพยาบาลโดยผู้
ประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลและเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ชุ ม ช น ซึ่ ง ล้ ว น ไ ม่ ไ ด้ ม า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ทั้ ง สิ้ น
สถานพยาบาลมี เ ฉพาะโรงพยาบาลชุ ม ชนในเขตต าบล
เมืองปาน และเขตพื้นที่ของ รพ.สต. ศรีดอนมูล ส่วนพื้นที่
อื่ น ไม่ มี สถานพยาบาลของรั ฐหรื อ ร้ า นขายยาเลย การ
บริการนอกเวลามีเพียงการเปิดทาการนอกเวลาของ รพ.
สต. ขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ โดยโซนเหนือ คือ รพ.สต.
ต้นงุ้น โซนกลาง คือ รพ.สต. ป่าเหว และ รพ.สต.ศรีดอน
มูล โซนใต้ คือ รพ.สต. ทุ่งข่วง แต่เปิดบริการนอกเวลาทา
การถึงเวลา 20.00 เท่านั้น ร้านขายของชาจึงถือว่าเป็น
ทางเลือกในการซื้อยาของประชาชนในอาเภอเมืองปาน
โรงพยาบาลเมืองปานได้ตรวจการจาหน่ายยาในร้านชา
ทั้งหมด 35 ร้านในเขตตาบลเมืองปานปี 2556 พบว่า 29
ร้านจาหน่ายยาที่ห้ามจาหน่ายตามกฎหมายยาอย่างน้อย
1 ราย กา ร ใ นทุ กร้ า นมี การจ า ห น่ า ยย า ปฏิ ชี ว นะ
นอกจากนี้ ในโรงพยาบาลเมืองปานยังมีรายงานผู้ป่วยเกิด
อาการแพ้ยาปฏิชีวนะที่ซื้อมาใช้เองจากร้านชา จากการซัก
ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยพบว่ามีพฤติกรรมการซื้อยามา
รับประทานเองอย่างพร่าเพรื่อ
จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นว่า ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเชื้อดื้อยาได้เนื่องจากสามารถเข้าถึงยา
ปฏิชีวนะได้ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความชุกของ
การจาหน่ายยาปฏิชีวนะของร้านชาทั้งหมดในอาเภอเมือง
ปานปี และลักษณะของร้านชาที่ส่งผลให้มีการจาหน่ายยา
ปฏิชีวนะเพื่อนาไปวางแผนเฝ้าระวังและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาการจาหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมและการเกิดเชื้อดื้อยา
ของประชาชนในพื้นที่

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย์ของจังหวัดลาปางแล้ว และตัวอย่างใน
การศึกษาแสดงความยินยอมในการให้ข้อมูลโดยลงชื่อเป็น
ลายลักษณ์อักษรบนแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล การวิจัย
201

นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง
ตัว อย่ า ง คื อ เจ้ า ของร้ า นชาทุ ก แห่ ง ในอ าเภอเมื อ งปาน
จานวน 140 คน การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการ
สังเกตเพื่อเก็บข้อมูลตามที่ระบุในเครื่องมือเก็ บข้อมูล ซึ่ง
เป็นแบบสอบถาม 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าของร้านชา ได้แก่ เพศ อายุ
และการศึกษา หมวดที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับรายการยาที่
จาหน่ายในร้านชา ปริมาณยาที่พบ และช่องทางการซื้อยา
มาจาหน่าย หมวดที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ยาในร้านชาว่ามีการแยกเก็บหรือเก็บรวมกับผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าอื่นในร้านชาหรือไม่ หมวดที่ 4 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับการได้รับการอบรมความรู้เรื่องการจาหน่ายยาใน
ร้านชาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมวดที่ 5 เป็นข้อมูล
จากการซักถามหรือสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่ได้อยู่ใน
หมวด 1-4 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
คาถามกั งวัต ถุป ระสงค์ใ นการวั ด หลังจากนั้นน าผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาหาความสอดคล้องเพื่อคานวณ
ค่า (Item Objective Congruence) คาถามทกข้อมี IOC
มากกว่า 0.5
การเก็ บ ข้ อ มู ล ท าโดยนั ก วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย 8
รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจา รพ.สต. ทั้ง 8 แห่ง แห่งละ 1
คน ผู้ วิ จั ย อบรมเรื่ อ งการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ลแก่
ผู้ช่วยวิจัย จากนั้นให้ทุกคนทดลองเก็บข้อมูลจากร้านชา
เดียวกัน 5 แห่งในเขตตาบลเมืองปาน ข้อมู ลจากร้านชา 5
แห่งนี้ถูกนาไปรวมกับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในการวิจัยด้วย
ผลการประเมินพบว่า ผู้ช่วยวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ผลที่
สอดคล้องกัน การเก็บข้อมูลดาเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2557 ถึง พฤศจิกายน 2557
การสรุ ป ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได้ แ ก่
ความถี่ และร้อ ยละเพื่อ บรรยายถึง ความชุก และลั กษณะ
ต่างๆ ของร้านชา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ขายยาปฏิชีวนะและปัจจัยต่าง ๆ ใช้ Fisher’s exact
probability test

ผลการวิจัย
จากการสารวจเจ้าของร้านชาทั้งหมด 140 คน
พบว่า เป็นเพศชายจานวน 36 คน (ร้อยละ 25.7) ร้อยละ
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69..3 มีอายุอยู่ในช่วง 41- 60 ปี มีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ
49.8 ปี ร้อยละ 72.9 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รองลงมาจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (ร้ อ ยละ15.7)
จานวนร้านชาในแต่ละเขต รพสต. มีดังนี้ ตาบลเมืองปาน
(พื้นที่ตั้งโรงพยาบาลชุมชน) 37 ร้าน รพ.สต. ศรีดอนมูล
28 ร้าน รพ.สต. แม่แจ๋ม 9 ร้าน รพ.สต. ต้นงุ้น 11 ร้าน
รพ.สต.บ้านขาม 7 ร้าน รพ.สต. ป่าเหว 17 ร้าน รพ.สต.
แม่กองปิน 12 ร้าน รพ.สต. ทุ่งข่วง 11 ร้าน และ รพ.สต.
ป่าเวียง 8 ร้าน (ตารางที่ 1) การศึกษานี้พบการจาหน่าย

ยาปฏิชีวนะในร้านชา 31 ร้านจาก 140 ร้าน (ร้อยละ 22.1)
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพั นธ์ก ารจ าหน่ ายยา
ปฏิชีวนะกับเขต รพ.สต. การศึกษาของผู้จาหน่ายในร้าน
ชา และช่องทางการซื้อยามาจาหน่าย เขตพื้นที่ของ รพ.
สต. มีความสัมพันธ์กับการจาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชา
(p=0.002) เขต รพสต . ป่าเวียงมีสัดส่วนร้านชาที่จาหน่าย
ยาปฏิชีวนะมากที่สุด (ร้อยละ 87.5 ของร้านชา) รองลงมา
เป็นเขตพื้นที่ รพสต ศรีดอนมูล (ร้อยละ 32.1 ของร้านชา)
อันดับที่สามเป็นเขตตาบลเมืองปาน (ร้อยละ 21.6 ของ

ตารางที่ 1. ความสัมพันธ์การจาหน่ายยาปฏิชวี นะกับเขต รพ.สต. การศึกษาของผูจ้ าหน่ายในร้านชา และช่องทางการ
ซื้อยามาจาหน่าย
ลักษณะที่ศึกษา
การจาหน่ายยาปฏิชีวนะ
รวม
จานวน (ร้อยละ)
จาหน่าย
ไม่จาหน่าย
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
ร้านชาทั้งหมด
31 (22.1)
109 (77.9)
140 (100)
1
เขตที่ตงั้ (p=0.002)
เขต รพ.สต. ป่าเวียง
7 (87.5)
1 (12.5)
8 (5.7)
เขต รพ.สต.ศรีดอนมูล
9 (32.1)
19 (67.9)
28 (20)
เขตโรงพยาบาลเมืองปาน
8 (21.6)
29 (78.4)
37 (26.4)
เขต รพ.สต. ป่าเหว
3 (17.6)
14 (82.4)
17 (12.1)
เขต รพ.สต. บ้านขาม
1 (14.3)
6 (85.7)
7 (5)
เขต รพ.สต. ต้นงุ้น
1 (9.1)
10 (90.9)
11 (7.6)
เขต รพ.สต. ทุ่งข่วง
1 (9.1)
10 (90.9)
11 (7.6)
เขต รพ.สต. แม่กองปิน
1 (8.3)
11 (91.7)
12 (8.6)
เขต รพ.สต. แม่แจ๋ม
0 (0)
9 (100)
9 (6.4)
1
การศึกษา (p=0.462)
ประถมศึกษา
23(74.2)
79(72.5)
102(72.9)
มัธยมศึกษา
3(9.7)
19(17.4)
22(15.7)
อนุปริญญา
3(9.7)
4(3.7)
7(5.0)
ปริญญาตรี
2(6.4)
7(6.4)
9(6.4)
ช่องทางการซื้อยามาจาหน่าย
ร้านขายยา
24(77.4)
74(67.9)2
98(70)
2
รถส่งยา
4(12.9)
10(9.1)
14(10)
2
ร้านชาค้าส่ง
3(9.7)
15(13.8)
18(12.9)
ไม่จาหน่ายยาทุกประเภท
0
10(9.1)
10(7.1)
1: Fisher’s exact test
2: ขายยาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ
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ร้านชา) เมื่อพิจารณาระยะทางของ รพ.สต. แต่ละแห่งกับ
โรงพยาบาลเมืองปาน พบว่า รพสต ป่าเวียง เป็น รพสต
โซนใต้ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเมืองปาน 28 กิโลเมตร มี
สัดส่วนความชุกการจาหน่ายยาปฏิชีวนะมากที่สุด เขต
รพ.สต ศรีดอนมูล มีสัดส่วนความชุกของการจาหน่ายมาก
เป็ นอั น ดับ สอง อยู่ ห่า งจากโรงพยาบาลเมือ งปาน 7
กิ โ ลเมตร เขตต าบลเมื อ งปานเองซึ่ ง ระยะทางใกล้
โรงพยาบาลเมื อ งปานมากที่ สุด กลั บ มี ก ารจ าหน่ า ยยา
ปฏิชี วนะมากเป็ นอัน ดับ สาม ในขณะที่ร พ.สต. ซึ่ งอยู่
ห่างไกลที่สุดจากโรงพยาบาลเมืองปานและเดินทางลาบาก
ที่ สุ ด เช่ น รพ.สต. แม่ แ จ๋ ม กลั บ ไม่ พ บการจ าหน่ า ยยา
ปฏิชีวนะในร้านชาเลย
ระดับการศึกษาของผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ
การจาหน่ายยาปฏิชีวนะของร้านชา (p=0.462) (ตารางที่
1) ร้านชา 10 ร้าน (ร้อยละ 7.1) ไม่จาหน่ายยาเลย ช่อง
ทางการซื้อยาปฏิชีวนะที่พบมากที่สุด คือ ร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน (ร้อยละ 77.4) ซึ่งเป็นร้านขายยาส่งใหญ่ประจา
จังหวัด อันดับที่สอง คือ การซื้อยาปฏิชีวนะจากรถส่งยา
(ร้อยละ12.9) ซึ่งนายามาจากร้านขายยาส่งใหญ่ ในเมือง
มาขายที่ร้านชาและมีทั้งรายการยาที่เป็นยาอันตรายและ
ยาปฏิชีวนะ แหล่งยาปฏิชีวนะที่พบน้อยที่สุด คือ ร้านชา

ค้าส่งในอาเภอ (ร้อยละ9.7) ซึ่งจะพบในร้านชาที่มีขนาด
เล็กที่มีมียารายการละไม่กี่แผง
ตารางที่ 2 แสดงสัด ส่ วนของร้ านที่ จาหน่ ายยา
ปฏิชีวนะและสัดส่วนของผู้ประกอบการร้านชาที่ผ่านการ
อบรมเรื่ อ งการขายยาอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดย
จาแนกตามเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุ ข
ร้ า นช าในเขต รพสต. ต้ น งุ้ น เป็ น เขตเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ การ
อบรมร้อยละ 100 อันดับรองลงมาเป็นเขตตาบลเมือง
ปาน และเขตรพสต. แม่กองปิน ร้านชาในเขต รพสต. ต้นงุ้
นมีความชุกของการจาหน่ายยาปฏิชีวนะเพียงร้อยละ 9.1
เขตตาบลเมืองปานมีความชุกการจาหน่ายยาปฏิชีวนะร้อย
ละ 21.6 ร้านชาในเขต รพ.สต. แม่กองปินมีความชุกการ
จาหน่ายยาปฏิชีวนะเพียงร้อยละ 8.3 (ตารางที่ 2) ค่า
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง สัดส่วนของร้านชาที่ขาย
ยาปฏิชีวนะและสัดส่วนการผ่านการอบรมเรื่องการขายยา
เท่า กับ 0.321 (P=0.439) แสดงว่า การเข้า อบรมไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการขายยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะที่มีการจาหน่ายมากที่สุด คือ ทีซีมัย
ซิน โดยพบใน 19 ร้านจากจานวนร้านชาที่จาหน่ายยา
ปฏิชีวนะทั้งหมด 31 ร้าน รองลงมาคือ tetracycline ชนิด
แคปซูลดา แดง (7 ร้าน) อันดับสามคือ ยา amoxicillin (5

ตารางที่ 2. สัดส่วนของผู้ประกอบการร้านชาที่ขายยาปฏิชีวนะและการผ่านการอบรมเรื่องการขายยาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตามเขตรับผิดชอบของสถานพยาบาล
เขตรับผิดชอบ
ความชุกของการ
การได้รับการอบรม
จาหน่ายยาปฏิชีวนะ
อบรม
ไม่ได้อบรม
(ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
รพสต. ต้นงุ้น
โรงพยาบาลเมืองปาน
รพสต. แม่กองปิน
รพสต. ทุ่งข่วง
รพสต. ป่าเวียง
รพสต. ป่าเหว
รพสต. ศรีดอนมูล
รพสต. บ้านขาม
รพสต. แม่แจ๋ม
รวม
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9.1
21.6
8.3
9.1
87.5
17.6
32.1
14.3
0

11 (100)
12 (59.5)
5 (41.7)
4 (36.4)
2 (25)
4 (23.5)
4 (14.3)
1 (14.3)
0
87 (62.1)

0 (0)
15 (40.5)
7 (58.3)
7 (63.6)
6 (75)
13 (76.5)
24 (85.7)
6 (85.7)
9 (100)
53 (37.9)
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ร้าน) อันดับสุดท้าย คือ ยากาโน่ (3 ร้าน) ในการศึกษานี้
ไม่พบการจาหน่ายยาเพนนิซิลลิน

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ความชุ ก ของร้ า นช าที่ จ าหน่ า ยยาปฏิ ชี ว นะใน
อาเภอเมืองปาน คือ 22.1 งานวิจัยของลือชัย ศรีเงิน
ยวง และคณะสารวจร้านชาใน 195 หมู่บ้านจาก 8 จังหวัด
พบว่าทุกแห่งมีจาหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านชา (2) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่ในเขตอาเภอเมืองปานมีความชุกของการ
จ าหน่ า ยยาปฏิ ชี ว นะที่ น้ อ ยกว่ า จั ง หวั ด อื่ น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากพื้นที่ในอาเภอเมืองปานได้จัดอบรมให้ความรู้
แก่ ผู้ ป ระกอบการร้ า นช าเรื่ อ งการจ าหน่ า ยยาในร้ า นช า
อย่างถูกกฎหมายมาแล้วบ้าง ในต้นปี 2557 มีการจัดอบรม
ใน 1 ตาบล คือ ตาบลเมืองปาน ส่วนในปี 2555 มีการจัด
อบรมที่ รพ.สต. ต้นงุ้นทาให้ผู้จาหน่ายทราบรายการยาที่
สามารถจาหน่ายได้ ส่งผลให้ความชุกของการจาหน่ายยา
ปฏิชีวนะน้อยกว่าพื้นที่อื่นที่เคยมีผู้สารวจมา
ช่องทางการซื้อยาปฏิชีวนะมาจาหน่ายของร้านชาที่
พบมากที่สุดคือร้านขายยา แสดงให้เห็นถึงช่องทางของ
การกระจายยาที่ไม่เหมาะสม เภสัชกรประจาร้านขายยา
ดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระราชบัญญัติยา
ทาให้เจ้าของร้านชาซื้อยาปฏิชีวนะมาจาหน่ายได้โดยง่าย
ช่องทางที่พบมากรองลงมาคือ รถส่งยา ซึ่งรับยาปฏิชีวนะ
จาก ร้ า นขายยาเช่ น กั น รายการยาปฏิ ชี ว นะที่ พ บการ
จ าหน่ า ยในร้ า นช ามากสามลาดั บ แรก ได้ แ ก่ ที ซี มั ย ซิ น
รองลงมาคือ tetracycline ชนิดเม็ดเปลือย แบบแคปซูลดาแดง และ amoxicillin แบบแผง 10 เม็ดและแบบ dry syrup
แต่ไม่พบยาเพนนิซิลลิน จาหน่ายในร้านชาในอาเภอเมือง
ปานเลย ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของ สุภาวดี เปล่งชัยที่พบ
ยาตัวยา tetracycline มากที่สุดเช่นกัน (3) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของวนิดา ฉายดิลก และกรแก้ว จันทภาษา
ที่พบว่า ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะเป็นยาแก้อักเสบ รักษา
อาการ ปวด บวม แดงร้ อน เป็นหนอง ยาปฏิชีวนะที่ใ ช้
ได้แก่ tetracycline แบบแคปซูลปลอกดา แดง ยาทีซีมัย
ซิน ยากาโน่ ซึ่งล้วนเป็นตัวยา tetracycline ทั้งสิ้น (4)
ช่องทางในการซื้อยาปฏิชีวนะมาจาหน่ายมากที่สุด
ของร้ า นช า คื อ ร้ า นขายยา ดั ง นั้ น การจ ากั ด หรื อ ใช้
กฎหมายจ ากั ด การจ าหน่ า ยยาปฏิ ชี ว นะไม่ ใ ห้ ม ากเกิ น

ขนาดการรั ก ษาส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปที่ มิ ใ ช่ ผู้ ไ ด้ รั บ
อนุญาต น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะจากัดการเข้าถึงยา
เหล่านี้แก่ประชาชน ยาปฏิชีวนะที่มีจาหน่ายมากที่สุดใน
ร้านชา คือ ยา tetracycline เชื้อดื้อยากลุ่มนี้จึงเกิดได้ง่าย
ดังนั้น อาเภอเมืองปานควรแก้ไขปัญหาให้ความรู้และสร้าง
ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ป ระชาชนอย่ า งสม่ าเสมอ ผ่ า น
อาสาสมัค รสาธารณสุข โดยการแจ้ง แก่ ประชาชนในการ
ประชุมหมู่บ้าน จัดบอร์ดให้ความรู้ในโรงพยาบาลและ รพ.
สต. หรื อ จั ด ท าป้ า ยรณรงค์ ใ นหมู่ บ้ า น ตลอดจนใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและมาตรการทางสังคม
ในการจัดการปัญหานี้ดังเช่นการวิจัยในอดีต (5-6)
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TJPP
Prevalence and characteristics of grocery stores that sold antibiotics
in Amphoe Muangpan, Lampang province
Narumol Surin
Division of Pharmacy and Consumer Protection, Muangpan Hospital, Lampang Province

Abstract
Objective: To determine the prevalence and characteristics of the groceries that sold antibiotics in
Amphoe Muangpan. Method: The subjects were all 140 owners of grocery stores located in Amphoe Muangpan.
Researcher and assistants collected the data by interviewing grocery owners on various characteristics of groceries
and observing antibiotics available in the stores. Results: The prevalence of groceries that sold antibiotics in
Amphoe Muangpan was 22.1%. Each area had a different prevalence of groceries with antibiotic selling. The most
common source of antibiotics in the groceries was type I drugstores which was a large pharmacy of the province,
followed by drug delivery by car and wholesaling groceries. Pearson’s correlation between the proportion of
groceries with antibiotics in the areas and the proportion of groceries undergone the training on legitimate sale of
medication was 0.321 (P=0.439), indicating that participation in training showed no correlation with antibiotics
selling. The most common antibiotics was tetracycline. Conclusion: Antibiotics provision by groceries remains a
problem of inappropriate drug in community of Amphoe Muangpan. All relevant parties should participate in an
effort to curb the problem.
Keywords: groceries, antibiotics, irrational drug use, public health pharmacy, consumer protection
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