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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ สารวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อช่องทางและเงือ่ นไขในการจ่าย
ยาปฏิชีวนะสาหรับใช้ภายนอก และเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผ ลของร้านยา
คุณภาพและร้านยาทัวไป
่ วิ ธีการ: แบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อช่องทางและเงือ่ นไขในการจ่ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้
ภายนอกทีเ่ หมาะสมและความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล ถูกออกแบบและส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ทางไปรษณีย์ ตัวอย่างในการวิจยั คือ เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในร้านยาแผนปจั จุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ น
2 กลุม่ คือ ร้านยาคุณภาพ 354 ร้าน และ ร้านยาทัวไป
่ 915 ร้าน ซึง่ เลือกตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็ นโดยใช้เทคนิค
แบบชัน้ ภูม ิ ข้อมูลถูกรวบรวมระหว่าง มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผลการวิ จยั : ยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทาภายนอก 9
กลุม่ ทีศ่ กึ ษา เภสัชกรชุมชนร้อยละ 85-95 (ขึน้ กับชนิดของกลุ่มยา) เห็นด้วยกับการอนุ ญาตให้จ่ายยาดังกล่าวได้ในโรงพยาบาล
(ช่องทาง) โดยแพทย์เฉพาะทาง (เงื่อนไข) ตัวอย่างร้อยละ 70-85, 60-80, 10-20 และ 60-80 เห็นด้วยต่อการกาหนดให้
สามารถจ่ายได้โดยแพทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
แพทย์ประจาคลินิก เภสัชกรร้านยาโดยต้องจัดทาบัญชีขายยา และเภสัชกรร้าน
ยาโดยไม่ตอ้ งจัดทาบัญชีขายยา ตามลาดับ ในขณะทีย่ าปฏิชวี นะเฉพาะทีส่ าหรับตาและหู 6 กลุ่มทีศ่ กึ ษา เภสัชกรชุมชนร้อยละ
85-95, 60-80, 50-70, 11-22, และ 50-70 เห็นด้วยต่อการกาหนดให้สามารถจ่ายได้โ ดยแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล
แพทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
แพทย์ประจาคลินิก เภสัชกรร้านยาโดยต้องจัดทาบัญชีขายยา และเภสัชกรร้านยาโดยไม่ตอ้ งจัดทา
บัญชีขายยา ตามลาดับ เภสัชกรชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดต่างๆ ของการส่งเสริมการใช้การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสม
เหตุผล แต่ในการปรับสถานะยาปฏิชวี นะจากยาอันตรายเป็ นยาควบคุมพิเศษ (ต้องจ่ายตามใบสังแพทย์
่
) นัน้ เภสัชกรร้านยา
คุณภาพมีคะแนนเฉลีย่ ของความเห็นด้วย คือ 2.55 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส่วนร้านยาทัวไปมี
่ คะแนนเฉลีย่ 2.22 (จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย สรุป: เภสัชกรชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมการ
จาหน่ ายยาปฏิชวี นะโดยร้านยาและทาบัญชีขายยา ทัง้ ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปรับสถานะยาปฏิชวี นะเป็ นยาควบคุม
พิเศษเพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล มาตรการข้างต้นควรได้รบั การทบทวน
คาสาคัญ: ยาปฏิชวี นะ ร้านยา เภสัชกรชุมชน ยาใช้ภายนอก การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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Abstract
Objective: To survey opinions of community pharmacists in Bangkok on channels and conditions for
dispensing of antibiotics for external use and to survey opinions on the promotion of rational antibiotics uses among
accredited community pharmacies and general community pharmacies. Methods: Questionnaires on opinions on
appropriate channels and conditions for dispensing of antibiotics for external use and opinions on the promotion of
rational use of antibiotics were designed and mailed to subjects. The subjects were two groups of pharmacists on
duty in modern drugstores within Bangkok consisting of 354 of those in accredited community pharmacies and 915
in general community pharmacies. Samples were selected by using probability sampling with stratification. Data were
collected during January to February 2017. Results: Among 9 groups of antibiotics for topical uses in this study, 8595% of community pharmacists (depending on the groups of antibiotics) agreed that they should be dispensed within
a hospital (channel) by specialists (condition). Around 70-85, 60-80, 10-20 and 60-80% of the subjects agreed that
these groups of medication should be dispensed by general practitioners in hospital, physicians in clinics, community
pharmacists with mandated bookkeeping and community pharmacists without required bookkeeping, respectively.
Among 6 groups of eyes and ears antibiotic preparation, 85-90, 60-80, 50-70, 11-22 and 50-70% of the subjects
agreed that they should be dispensed by specialists, general practitioners in hospital, physicians in clinics,
community pharmacists with mandated bookkeeping and community pharmacists without required bookkeeping,
respectively. Most of community pharmacists agreed with various concepts of rational uses of antibiotics. However,
reclassification of antibiotics from dangerous drugs to specially controlled drugs with legal requirement of
prescriptions for dispensing, was not well received by pharmacists working in accredited community pharmacies with
the mean of 2.55 out of 5, and 2.22 out of 5 among pharmacists in general community pharmacies. Conclusion:
Most community pharmacists disagreed with sales control of antibiotics for external use by pharmacists with
mandated bookkeeping. They also disagreed with legal reclassification of antibiotics to specially controlled drugs in
order to promote rational uses of antibiotics. These measures should be reconsidered.
Keywords: antibiotics, pharmacies, community pharmacists, drugs for external use, rational use of drugs
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บทนา
จากการส ารวจโดยองค์ก ารอนามัย โลกพบว่ า
มากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยาเป็ นไปอย่างสูญเปล่า ไม่
สมเหตุผล และส่งผลต่อผูป้ ่วยทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการรักษา (1) ปญั หาการใช้ยาอย่างไม่
สมเหตุผลจานวนมากเกิดขึ้นทัง้ ในสถานพยาบาลและใน
ั หาของประเทศไทยมานานหลาย
ชุ ม ชน และเป็ น ป ญ
ทศวรรษ (2) งานวิจยั หลายชิน้ ชีช้ ดั ว่า ประเทศไทยมีการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไม่สมเหตุผลทัง้ ในกลุ่มประชาชน (3)
บุคลากรทางการแพทย์ (4) ปจั จัยที่ทาให้เกิดการใช้ยา
ปฏิชีว นะที่ไ ม่ส มเหตุ ผ ลมีห ลายสาเหตุ เช่ น ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง ยาปฏิ ชี ว นะได้ ง่ า ยโดยสามารถซื้ อ ยา
ปฏิ ชี ว นะมารับ ประทานเองโดยไม่ ผ่ า นบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ (5) มีการจ่ายยาปฏิชวี นะโดยไม่ผ่านบุคลากร
ทางการแพทย์ทงั ้ ในร้านค้าปลีกและในร้านยา (6) รวมถึง
ความไม่สอดคล้องระหว่างคุณสมบัติของสถานพยาบาล
และคุณสมบัตขิ องผูส้ งใช้
ั ่ ยากับรายการยาปฏิชวี นะที่มอี ยู่
ในหน่วยบริการนัน้ ๆ
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างพร่ าเพรื่อโดยไม่จาเป็ น
ทาให้ปริมาณการใช้ยาปฏิชวี นะสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้มูลค่าการผลิตและนาเข้ากลุ่มยาฆ่าเชื้อ (รวมถึงยา
ปฏิชวี นะ) สูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา ในปี 2552 ยากลุ่มนี้มมี ลู ค่า
รวมประมาณ 22,913.52 ล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 20.09 ของมูลค่ายาทัง้ หมดของประเทศ (7)
สาหรับประเทศไทย ยาปฏิชวี นะชนิดรับประทาน
และชนิดใช้ภายนอกเกือ บทัง้ หมดจัดเป็ นยาอันตรายและ
ยาที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า อั น ตร าย หรื อ ยา คว บคุ มพิ เ ศษ ตา ม
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 (8) ยานี้สามารถจ่ายได้โดย
มีเภสัชกรเป็ นผูส้ ง่ มอบยาให้กบั ผูป้ ่วยได้โดยไม่ตอ้ งมีใบสัง่
แพทย์ ร้านยาถือเป็ นช่องทางการกระจายยาหลักรองมา
จากโรงพยาบาล (2,9) เนื่องจากร้านยาเป็ นแหล่งบริการ
ด้านสุขภาพทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย สะดวก และ
มีจานวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้การกระจายยาไปยัง
ชุมชนมีมากขึน้ จึงอาจจะทาให้เกิดโอกาสเสีย่ งในการใช้ยา
ได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
ปจั จุ บนั ยังไม่ม ี
มาตรการใดสามารถจัดการปญั หาการดื้อยาและการใช้ยา
ปฏิชวี นะทีไ่ ม่สมเหตุผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม ต่อเนื่อง และ
ยังยื
่ น ในปี พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได้รบั ฟงั ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนและผูท้ ่ี

เกีย่ วข้องต่อ "มาตรการควบคุมและปรับประเภทยาต้านจุล
ชีพสาหรับมนุ ษย์" ระยะที่ 1 (10) เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การปรับประเภทยาเป็ นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ตลอดจนกาหนดสถานที่จาหน่ ายยาและการดูแลการส่ง
มอบยา แต่ ก็ย งั ไม่ม ีข้อ สรุ ป ที่ช ัด เจน มาตรการที่เ สนอ
ดัง กล่ า วครอบคลุ ม ถึง ยาปฏิชีว นะชนิ ด ใช้ภ ายนอกด้ว ย
เนื่ อ งจากร้า นยามีก ารจ าหน่ า ยยาปฏิ ชีว นะส าหรับ ใช้
ภายนอก และการจ าหน่ า ยอยู่ภ ายใต้ก ารตัด สิน ใจของ
เภสัชกรชุมชน จึงทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาความคิดเห็นของ
เภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการควบคุมการ
จาหน่ ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ภายนอก และความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็ น
ข้อ มู ล ให้ ก ับ อย. และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในการหา
มาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้ดูแล ควบคุม และติดตามการ
ใช้ยาปฏิชวี นะในร้านยา

วิ ธีการวิ จยั
ก า ร วิ จ ั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ แ บ บ
ภาคตัด ขวาง
การวิจ ยั นี้ ไ ด้ผ่า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร (IRB No. 767/59) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 รวม 45 วัน
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ เภสัชกรผู้มหี น้ าที่
ปฏิบ ตั ิก ารในร้า นยาแผนป จั จุ บ นั (ขย.1)
ในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร (11) ร้านยาในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ
(1) ร้านยาทัวไป
่ ซึ่งคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ
Cochran (12) ได้เท่ากับ 384 คน ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะมีอตั รา
การตอบกลับของแบบสอบถามประมาณร้อยละ 40 จึงส่ง
แบบสอบถามไปยังร้านยา 915 แห่ง (13) ซึ่งสุ่มเลือกโดย
อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น โดยใช้เทคนิคแบบชัน้ ภูม ิ ชัน้
ภูมทิ ใ่ี ช้ คือ 6 กลุ่มพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครทีม่ จี านวน
50 เขต คือ 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง 2. กลุ่มกรุงเทพใต้ 3.
กลุ่มกรุงเทพเหนือ 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 5. กลุ่ม
กรุงธนเหนือ และ 6. กลุ่มกรุงธนใต้ และ (2) ร้านยา
คุณภาพ การคานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร Cochran
(12) ได้เท่ากับ 384 แห่ง แต่จานวนร้านยาคุณภาพใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร มีเพียง 354 แห่ง (14) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงต้องส่งแบบสอบถามไปยังร้านยาคุณภาพทุกแห่ง
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เครือ่ งมือวิ จยั
เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดส่ง
ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ น
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของร้
่
านยาและของเภสัชกรที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 .ประกอบด้วย คาถามเกีย่ วกับ
ความคิดเห็นต่อช่องทางและเงื่อนไขในการจ่ายและการ
ควบคุ ม การจ าหน่ า ยยาปฏิชีว นะส าหรับ ใช้ภ ายนอกที่
เหมาะสม ยาปฏิชีว นะส าหรับ ใช้ภ ายนอกในการศึก ษา
แยกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. ยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทา
ภายนอก และ 2. ยาปฏิชวี นะเฉพาะทีส่ าหรับตาและหู
ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด ชนิด 2 ตัวเลือก คือ
เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 5 ช่องทางและเงือ่ นไขทีถ่ าม คือ การ
สังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง การสังจ่
่ ายใน
โรงพยาบาลโดยแพทย์ท วไป
ั่
การสังจ่
่ า ยในคลินิ ก โดย
แพทย์ประจา การจ่ายโดยเภสัชกรร้านยาและต้องจัดทา
บัญชีขายยา และการจ่ายโดยเภสัชกรร้านยาโดยไม่ต้อง
จัด ท าบัญ ชีข ายยา รายการยาปฏิชีว นะในการศึก ษานี้
อ้างอิงมาจากรายการยาที่ อย. ใช้รบั ฟงั ความคิดเห็นต่อ
มาตรการควบคุมยาและปรับประเภทยาต้านจุลชีพสาหรับ
มนุ ษย์ ระยะที่1 (10) เฉพาะทีม่ ใี นประเทศไทย โดยการ
ตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://www.mims.com/thailand ณ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย
คาถามความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อวิธกี ารส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล 8 ประเด็นซึง่ ได้รวบรวม
มาจากการทบทวนวรรณกรรม (15,16) คาถามเป็ นแบบ
Likert 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ละตัวเลือกมี
คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ
การศึก ษาประเมิน ความตรงตามเนื้ อ หาของ
เครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณา
คาถามทีใ่ ช้และคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) (15) ระหว่างข้อ
คาถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั คาถามที่ IOC มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่า มีความตรงเชิงเนื้อหา
เพียงพอ คาถามที่ IOC มีค่าน้อยกว่า 0.5 จะถูกตัดออก
หรือปรับแก้ คาถามทีป่ รับแก้จะถูกผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินอีก
ครัง้ จนกว่ า ค่ า IOC จะผ่ า นเกณฑ์ ท่ี ร ะบุ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบด้วยเภสัชกร 1 ท่าน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการ
เฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชวี นะและระบบการส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างเหมาะสมในมนุ ษ ย์และมีประสบการณ์ การ
ทางานมากกว่า 5 ปี เภสัชกรประจาสถานปฏิบตั กิ ารเภสัช
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กรรมชุมชน 1 ท่าน ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานมากกว่า 5
ปี และเภสัชกร 1 ท่าน ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านระบบการ
กระจายยาและบริ ห ารจั ด การด้ า นยาใน อย. และมี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 5 ปี
การตรวจสอบความเทีย่ ง โดยใช้การคานวณค่า
Cronbach’s coefficient alpha หากมีค่ามากกว่า 0.7 ถือ
ว่าแบบสอบถามมีความเทีย่ งอยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ
การเก็บข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย ส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์ ใ ห้ แ ก่
ตัวอย่าง หลังจากส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ครัง้ ที่ 1
แล้ว 21 วันและยังไม่ได้รบั แบบสอบถามตอบกลับ ผูว้ จิ ยั
โทรศัพท์ไปยังตัวอย่างที่ยงั ไม่ตอบแบบสอบถามเพื่อขอ
ความร่วมมือ หลังจากนัน้ อีก 14 วัน ผูว้ จิ ยั โทรศัพท์ไปขอ
ความร่วมมือเป็ นครัง้ ที่ 2 จากร้านยาทีไ่ ม่มกี ารตอบกลับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของร้
่
านยาและเภสัชกร
การศึกษาส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์จานวน 1,269
ฉบับ ได้รบั แบบสอบถามที่
สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 315 ฉบับ (ร้อยละ 24.82)
หลัง จากการคัด กรองแบบสอบถามเพื่อ วิเ คราะห์ข้อ มูล
พบว่า ร้านยาทัวไป
่ 2 ร้าน เปลี่ยนเป็ นร้านยาคุณภาพ
และร้านยาคุณภาพ 1 ร้าน เปลีย่ นแปลงเป็ นร้านยาทัวไป
่
ในร้านยาคุณภาพ มีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 126 ฉบับ
คิด เป็ น อัต ราการตอบกลับ ร้อ ยละ 35.49 ในร้า นขายยา
ทัวไป
่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 189 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการ
ตอบกลับร้อยละ 20.68
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัวไปของร้
่
านยาและ
เภสัชกรที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
เภสัชกรทีท่ างานในร้านยาทัวไป
่ (ร้อยละ 60) และร้านยา
คุณภาพ (ร้อยละ 40) ผู้ตอบแบบสอบถามของร้านยาทัง้
สองประเภทส่ ว นใหญ่ คื อ เพศหญิ ง ช่ ว งอายุ ท่ี ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ 25-35 ปี ระดับการศึกษา
สู ง สุ ด คื อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส ถ า น ะ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามของร้านยาคุณภาพ คือ เภสัชกรผู้มหี น้ าที่
ปฏิบตั กิ าร จานวน 86 คน (ร้อยละ 68.3) ส่วนในร้านยา
ทัวไป
่ คือ เภสัชกรผูม้ หี น้าที่ปฏิบตั กิ ารและเจ้าของร้านยา
จานวน 98 คน (ร้อยละ 51.9) ร้านยาคุณภาพที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้านยาแฟรนไชส์ จานวน 57
ร้าน (ร้อยละ 45.2) ส่วนร้านยาทัวไป
่ คือ ร้านยาเดี่ยว
จานวน 142 ร้าน (ร้อยละ 75.1) ร้านยาคุณภาพจานวน 68
ร้าน (ร้อยละ 54.0) มีเภสัชกรประจาตลอดเวลาที่เปิ ด
บริการ ส่วนร้านยาทัวไปจ
่ านวน 94 ร้าน (ร้อยละ 49.7) มี
เภสัชกรตลอดเวลาที่เปิ ดบริการ ในร้านยาคุณภาพ พบว่า
เภสัช กรผู้ ม ี ห น้ า ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารเป็ น ผู้ ต ัด สิน ใจเลื อ กยา

ปฏิชวี นะเข้าร้านยา 47 ร้าน (ร้อยละ 37.3) ในร้านยาทัวไป
่
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารและเจ้าของร้านเป็ นผูต้ ดั สินใจ
จานวน 93 ร้าน (ร้อยละ 49.2) คาตอบอื่น ๆ ของผู้
ตัดสินใจเลือกยาปฏิชีวนะเข้าร้านยา คือ ฝ่ายจัดซื้อของ
บริษทั ซึ่งพบในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่
จานวน
30 ร้าน และ 8 ร้าน (ร้อยละ 23.8 และ 4.2) ตามลาดับ

ตารางที่ 1. ลักษณะทัวไปของร้
่
านยาและเภสัชกรทีต่ อบแบบสอบถาม (n=315)
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
25-35 ปี
36-46 ปี
47-57 ปี
มากกว่า 57 ปี ขึน้ ไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ช่วงเวลาทีม่ เี ภสัชกรอยูป่ ฏิบตั กิ าร
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดบริการ
บางช่วงเวลาตามทีข่ ออนุญาต
สถานะของเภสัชกรผูต้ อบแบบสอบถาม
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารและเป็ นเจ้าของร้านยา
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารและเป็ นผูจ้ ดั การร้านยา
ลักษณะร้านยา
ร้านยาเดีย่ ว
ร้านยาสาขา เจ้าของคนเดียว
ร้านยาแฟรนไชส์
ผูต้ ดั สินใจเลือกยาปฏิชวี นะเข้าร้านยา
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
เจ้าของร้านยา
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารและเจ้าของร้านยา
ฝา่ ยจัดซือ้

จานวน (ร้อยละ)
ร้านยาคุณภาพ (n=126) ร้านยาทัวไป
่ (n=189)
38 (30.2)
88 (69.8)

75 (39.7)
114 (60.3)

5 (4.0)
86 (68.2)
17 (13.5)
7 (5.6)
11 (8.7)

2 (1.0)
78 (41.3)
41 (21.7)
34 (18.0)
34 (18.0)

106 (84.1)
20 (15.9)
0 (0)

152 (80.4)
34 (18.0)
3 (1.6)

68 (54.0)
58 (46.0)

94 (49.7)
95 (50.3)

86 (68.3)
24 (19.0)
16 (12.7)

74 (39.1)
98 (51.9)
17 (9.0)

35 (27.8)
34 (27.0)
57 (45.2)

142 (75.1)
28 (14.8)
19 (10.1)

47 (37.3)
12 (9.5)
37 (29.4)
30 (23.8)

62 (32.8)
26 (13.8)
93 (49.2)
8 (4.2)
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ความคิ ด เห็น ต่ อ ช่ อ งทางและเงื่ อ นไขในการจ่ า ยยา
ปฏิ ชีวนะสาหรับใช้ภายนอก
ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อช่องทางและ
เงื่อนไขในการจ่ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทาภายนอกและ
สาหรับตาและหู แสดงในตาราง 2 และ 3 ตามลาดับ จาก
ตารางที่ 2 เภสัชกรชุ ม ชนในร้านยาคุ ณภาพและร้า นยา
ทัวไปเกื
่
อบทัง้ หมด คือ ร้อยละ 88.9-89.7 และ 94.2-95.8
ตามล าดั บ เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ แ พทย์ เ ฉพาะทางใน
โรงพยาบาล สามารถจ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะส าหรับ ใช้ ท า
ภายนอกได้ ตัวอย่างในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่
ส่วนมาก คือ ร้อยละ 71.4-87.3 และ 73.5-88.9 ตามลาดับ
เห็นด้วยกับการทีแ่ พทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
สามารถจ่าย
ยากลุ่มนี้ได้ ตัวอย่างในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่
ร้อยละ 60.3-77.8 และ 58.7-82.0 ตามลาดับ เห็นด้วยกับ
การที่ค ลินิ ก ที่ม ีแ พทย์ป ระจ า สามารถจ่ า ยยาปฏิชีว นะ
สาหรับใช้ทาภายนอกได้ ความเห็นด้วยทีน่ ้อย (ประมาณ
ร้อยละ 60) พบในยาทา clioquinol+betamethasone,
nitrofural/nitrofurazone และ chlortetracycline ตัวอย่าง
ในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไปเพี
่
ยงร้อยละ 11.1-20.6
และ 10.1-16.9 ตามลาดับ เห็นด้วยกับการกาหนดให้เภสัช
กรร้า นยาสามารถจ่ า ยยาปฏิชีว นะกลุ่ ม นี้ ไ ด้ แต่ ต้อ งท า
บัญชีขายยา เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทัวไป
่ ร้อยละ 57.1-87.3 และ 54.0-92.6 ตามลาดับ เห็น
ด้วยกับการที่เภสัชกรร้านยาสามารถจ่ายยาปฏิชวี นะกลุ่ม
นี้ได้โดยไม่ตอ้ งทาบัญชีขายยา ความเห็นด้วยทีน่ ้อย (ร้อย
ละ 62
หรือน้ อยกว่า )
พบในยาทาclioquinol+
betamethasone และ nitrofural/nitrofurazone
จากตารางที่ 3 เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ
และร้านยาทัวไปเกื
่
อบทัง้ หมด คือ ร้อยละ 89.7-90.5 และ
94.2-96.3 ตามลาดับ เห็นด้วยกับการทีแ่ พทย์เฉพาะทาง
ในโรงพยาบาล สามารถจ่ายยาปฏิชวี นะเฉพาะทีส่ าหรับตา
และหูได้ ตัวอย่างในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่ ร้อย
ละ 65.9-80.2 และ 56.1-79.9 ตามลาดับ เห็นด้วยกับการ
ทีแ่ พทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
สามารถจ่ายยาปฏิชวี นะกลุ่ม
นี้ได้ เภสัชกรในร้านยาทัวไปเพี
่
ยงประมาณร้อยละ 60 ที่
เห็น ว่า แพทย์ท วไปในโรงพยาบาลควรสามารถจ่
ั่
า ยได้
ต่อไปนี้ chloramphenicol+dexamethasone+tetryzoline,
Chloramphenicol + prednisolone +naphazoline, fusidic
acid และ sulfacetamide
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เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่
ร้อยละ 52.4-70.6 และ 49.2-67.7 ตามลาดับ เห็นด้วยกับ
การที่ค ลินิ ก ที่ม ีแ พทย์ป ระจ า สามารถจ่ า ยยาปฏิชีว นะ
เฉพาะทีส่ าหรับตาและหูได้ ระดับความเห็นด้วยทีน่ ้อยทีส่ ดุ
พบในยากลุ่ม amphenicols or phenicols กับ คอร์ตโิ คสเต
อรอยด์ (เห็นด้วยเพียงร้อยละ 50-60) และ sulfacetamide
(เห็นด้วยเพียงร้อยละ 49-52) ในยาเกือบทุกกลุ่มทีศ่ กึ ษา
เภสัชกรในร้านยาทัวไปเพี
่
ยงประมาณร้อยละ 60 หรือน้อย
กว่าเห็นด้วยกับการให้สทิ ธิ ์สังใช้
่ ยากลุ่มนี้กบั แพทย์ทวไป
ั่
ในโรงพยาบาล
เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไป
่
เพียงร้อยละ 11.9-22.2 และ 11.1-16.4 ตามลาดับ เห็น
ด้วยกับการที่เภสัชกรร้านยาสามารถจ่ายยากลุ่มนี้ได้โดย
ต้องทาบัญชีขายยา ตัวอย่างในร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทัวไป
่ ร้อยละ 45.2-75.4 และ 45.0-70.4 ตามลาดับ เห็น
ด้วยกับการที่เภสัชกรร้านยาสามารถจ่ายยาปฏิชวี นะกลุ่ม
นี้ได้โดยไม่ต้องทาบัญชีขายยา ความเห็นด้วยในระดับที่
ร้ อ ยล ะ 45 ถึ ง น้ อย กว่ า 60 พบ ในยา ก ลุ่ ม ต่ อไ ป นี้
framycetin+dexamethasone+gramicidin, amphenicols
or phenicols กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์, sulfacetamide,
neomycin+fludrocortisone+furaltadone+polymyxin b +
lidocaines และ framycetin+dexamethasone+gramicidin
ความคิ ดเห็นต่อการส่งเสริ มการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่าง
สมเหตุผล
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของเภสัชกรชุมชนในร้าน
ยาคุณภาพและร้านยาทัวไปที
่ ม่ คี วามเห็นในระดับต่าง ๆ ต่อ
การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โดยรวม ร้าน
ยาคุณภาพและร้านยาทัวไปเห็
่
นด้วยกับวิธกี ารส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล (ได้คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.75 จาก
คะแนนเต็ม 5) ยกเว้น การปรับสถานะยาปฏิชวี นะเป็ นยา
ควบคุมพิเศษ คือ ยาทีต่ ้องมีใบสังแพทย์
่
ในการจาหน่ าย ซึ่ง
คะแนนเฉลีย่ ของร้านยาคุณภาพและร้านยาทัวไปอยู
่
ใ่ นระดับ
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คือ 2.55 และ 2.22
เภสัชกรชุมชนมีขอ้ เสนอแนะอื่น ๆ ในการส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล ดังนี้ เภสัชกร 11 ราย
กล่าวว่า การปรับสถานะยาปฏิชีวนะเป็ นยาควบคุมพิเศษ
ไม่ใช่วธิ แี ก้ไขปญั หาการดือ้ ยาปฏิชวี นะ แต่ควรแก้ไขปญั หา
เชิงระบบโดยมีหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมในการแก้ไข

ตารางที่ 2. ร้อยละของเภสัชกรชุมชนทีเ่ ห็นด้วยกับช่องทางและเงือ่ นไขต่างๆ ในการจ่ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทาภายนอก
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ทวไป
ั่
แพทย์ในคลินิก3
ในโรงพยาบาล1
ในโรงพยาบาล2
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
6
6
6
6
6
รายการยา
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6
1. ยากลุม่ aminoglycosides กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์

เภสัชกรร้านยา4
และทาบัญชี
ร้านยา
ร้านยา
6
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6

เภสัชกรร้านยา5
ร้านยา
คุณภาพ6

ร้านยา
ทัวไป
่ 6

1.1 gentamicin + fluocinoloneacetonide

89.7

95.2

84.9

86.8

73.0

77.8

18.3

14.8

81.0

84.7

1.2 gentamicin + betamethasone

89.7

95.2

87.3

88.4

76.2

81.0

19.8

15.9

87.3

89.4

1.3 gentamicin + betamethasone + clioquinol +
tolnaftate
1.4 neomycin + betamethasone

89.7

95.2

81.0

79.9

69.8

72.5

17.5

13.8

73.8

77.2

88.9

95.2

86.5

88.9

76.2

82.0

20.6

15.9

85.7

92.6

1.5 neomycin + fluocinoloneacetonide

88.9

95.2

84.9

87.3

71.4

77.8

18.3

13.2

80.2

82.5

1.6 neomycin + triamcinolone + gramicidin +
nystatin
1.7 framycetin + desoximetasone + gramicidin

88.9

95.2

84.1

82.5

72.2

71.4

19.0

13.2

77.0

73.5

88.9

95.2

82.5

82.0

69.8

73.0

17.5

12.7

72.2

74.1

88.9

94.7

84.9

85.2

73.0

77.2

15.1

15.3

77.8

79.9

89.7

94.7

81.0

83.1

68.3

70.9

15.9

15.3

67.5

69.3

(clioquinol + betamethasone)

89.7

95.2

71.4

73.5

60.3

58.7

14.3

10.1

57.9

54.0

5. ยากลุม่ nitrofurantoins (nitrofural/ nitrofurazone)

89.7

94.2

75.4

76.2

61.1

63.0

11.1

10.1

57.1

62.4

2. ยากลุม่ amphenicols or phenicols
(chloramphenicol)

3. ยากลุม่ amphenicols or phenicols กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์
(chloramphenicol + hydrocortisone)
4. ยากลุม่ quinolone derivatives
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ตารางที่ 2. ร้อยละของเภสัชกรชุมชนทีเ่ ห็นด้วยกับช่องทางและเงือ่ นไขต่างๆ ในการจ่ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทาภายนอก (ต่อ)
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ทวไป
ั่
แพทย์ในคลินิก3
ในโรงพยาบาล1
ในโรงพยาบาล2
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
6
6
6
6
6
รายการยา
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6
6. ยากลุม่ pseudomonic acids (mupirocin)
89.7
95.8
84.9
86.8
75.4
79.9

เภสัชกรร้านยา4
และทาบัญชี
ร้านยา
ร้านยา
6
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6
16.7
15.3

เภสัชกรร้านยา5
ร้านยา
คุณภาพ6
84.1

ร้านยา
ทัวไป
่ 6
83.1

7. ยากลุม่ steroid antibacterials (fusidic acid)

89.7

95.8

86.5

84.7

75.4

77.8

16.7

14.8

87.3

85.2

8. ยากลุม่ steroid antibacterials กับ คอร์ตโิ คสเต
อรอยด์
8.1 fusidic acid + hydrocortisone

89.7

95.8

87.3

83.6

77.8

73.0

15.9

16.4

84.9

79.9

8.2 fusidic acid + betamethasone

88.9

95.8

87.3

83.6

77.8

73.5

15.9

16.9

84.9

77.2

9. ยากลุม่ tetracyclines (chlortetracycline)

89.7

94.2

76.2

74.1

61.1

65.6

13.5

11.1

66.7

67.7

1: แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล คือ การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง 2: แพทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
คือ การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์ทวไป
ั ่ 3: แพทย์ในคลินิก คือ
การจ่ายในคลินิกทีม่ แี พทย์ประจา 4: เภสัชกรร้านยาและทาบัญชี คือ การจ่ายโดยเภสัชกรร้านยาและต้องทาบัญชีขายยา 5: เภสัชกรร้านยา คือ การจ่ายโดยเภสัชกรร้านยา (ไม่ตอ้ งทาบัญชี
ขายยา) 6: ร้านยาคุณภาพ (n=126) ร้านยาทัวไป
่ (n=189)
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ตารางที่ 3. ร้อยละของเภสัชกรชุมชนทีเ่ ห็นด้วยกับช่องทางและเงือ่ นไขต่างๆ ในการจ่ายยาปฏิชวี นะเฉพาะทีส่ าหรับตาและหู
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ทวไป
ั่
แพทย์ในคลินิก3
เภสัชกรร้านยา4
เภสัชกรร้านยา5
ในโรงพยาบาล1
ในโรงพยาบาล2
และทาบัญชี
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
6
6
6
6
6
6
6
6
6
รายการยา
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6
1. ยากลุม่ aminoglycosides กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์ (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับตา)
1.1 gentamicin + prednisolone
90.5
95.8
76.2
70.4
65.9
63.5
19.8
15.9
70.6
58.7
1.2 neomycin + dexamethasone
90.5
95.8
80.2
73.5
70.6
67.2
19.8
14.3
74.6
70.4
1.3 neomycin + polymyxin b +
90.5
95.8
75.4
67.7
65.9
60.8
22.2
13.2
69.0
59.8
dexamethasone
1.4 tobramycin + dexamethasone
89.7
96.3
77.8
68.8
69.0
60.8
21.4
13.8
75.4
63.5
1.5 framycetin + dexamethasone + gramicidin
90.5
95.8
73.0
65.1
62.7
55.6
19.8
14.8
57.9
51.3
2. ยากลุม่ amphenicols or phenicols กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์ (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับตา)
2.1 chloramphenicol + dexamethasone
2.2 chloramphenicol + dexamethasone +
tetryzoline (tetrahydrozoline)
2.3 chloramphenicol + prednisolone + naphazoline

89.7
90.5

95.2
95.2

71.4
67.5

65.6
60.8

61.1
57.9

56.1
50.8

15.9
13.5

14.3
14.8

54.4
46.8

54.0
45.5

90.5

95.2

65.9

61.9

57.9

52.4

15.1

14.3

45.2

46.0

polymyxin b + oxytetracycline

90.5

94.7

75.4

67.7

65.1

59.8

14.3

11.1

69.0

62.4

4. ยากลุม่ steroid antibacterials (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับตา)
(fusidic acid)

90.5

95.8

77.0

62.4

65.1

59.3

13.5

13.2

65.1

55.0

3. ยากลุม่ polymyxins (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับตา)
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ตารางที่ 3. ร้อยละของเภสัชกรชุมชนทีเ่ ห็นด้วยกับช่องทางและเงือ่ นไขต่างๆ ในการจ่ายยาปฏิชวี นะเฉพาะทีส่ าหรับตาและหู (ต่อ)
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์ทวไป
ั่
แพทย์ในคลินิก3
เภสัชกรร้านยา4
เภสัชกรร้านยา5
ในโรงพยาบาล1
ในโรงพยาบาล2
และทาบัญชี
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
ร้านยา
6
6
6
6
6
6
6
6
6
รายการยา
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่
คุณภาพ
ทัวไป
่ 6
5. ยากลุม่ sulfacetamides (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับตา)
(sulfacetamide)
89.7
94.2
67.5
56.1
52.4
49.2
11.9
12.2
48.4
45.0
6. ยากลุม่ aminoglycosides กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์ (ใช้เฉพาะทีส่ าหรับหู)
6.1 neomycin + dexamethasone
90.5
95.8
6.2 neomycin + fludrocortisone + furaltadone +
polymyxin b + lidocaines
6.3 framycetin + dexamethasone + gramicidin

79.4

79.9

69.8

67.7

20.6

16.4

72.2

70.4

90.5

96.3

73.0

70.9

60.3

58.2

15.9

13.8

54.8

49.2

90.5

95.8

72.2

72.5

60.3

59.3

18.3

14.3

57.1

48.7

1: แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล คือ การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง 2: แพทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
คือ การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์ทวไป
ั ่ 3: แพทย์ในคลินิก คือ
การจ่ายในคลินิกทีม่ แี พทย์ประจา 4: เภสัชกรร้านยาและทาบัญชี คือ การจ่ายโดยเภสัชกรร้านยาและต้องทาบัญชีขายยา 5: เภสัชกรร้านยา คือ การจ่ายโดยเภสัชกรร้านยา (ไม่ตอ้ งทาบัญชี
ขายยา) 6: ร้านยาคุณภาพ (n=126) ร้านยาทัวไป
่ (n=189)
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ปญั หา เภสัชกรอีก 2 ราย ให้ความเห็นว่าควรพิจารณาเลือก
รายการยาปฏิชีว นะที่ค วรสงวนไว้ ไม่ใ ช่ ป รับ สถานะทาง
กฎหมายของยาปฏิชีวนะทุกรายการและอาจต้องคานึงถึง
การเข้าถึงยาของคนทีม่ รี ายได้น้อยด้วย เภสัชกร 2 ราย ให้
ความเห็นว่าไม่ควรเพิม่ ภาระในการทาบัญชียาให้แก่รา้ นยา
เภสัชกร 8 รายให้ความเห็นว่าควรให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
รวมทัง้ มีการรณรงค์โดยใช้ส่อื ที่เข้าใจง่ายและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิใช้ และสร้างจิตสานึกในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลให้แก่ประชาชน เภสัชกร 2 ราย ให้ความเห็นว่าควร
มีการสร้างหรือปลุกจิตสานึกให้เภสัชกรรูบ้ ทบาทและหน้าที่
ของตนเองทีม่ ตี ่อการดูแลสุขภาพของประชาชน เภสัชกร 2
ราย ให้ความเห็นว่าควรให้ อย. ควบคุมการกากับดูแลร้าน
ยา เพือ่ ให้มเี ภสัชกรปฏิบตั งิ านประจาร้านยา และเภสัชกร 1
ราย ให้ค วามเห็น ว่า ควรมีก ารปรับ ปรุ ง เอกสารก ากับ ยา
ปฏิชวี นะบางรายการ เช่น Gano® Tetra®

สรุปและการอภิ ปรายผล
เภสัชกรชุมชนประมาณร้อยละ 85-95, 70-85,
60-80, 10-20 และ 60-80 เห็นด้วยกับการให้สทิ ธิ ์ในการ
จ่ายยาปฏิชวี นะสาหรับใช้ทาภายนอกกับแพทย์เฉพาะทาง
ในโรงพยาบาล แพทย์ทวไปในโรงพยาบาล
ั่
แพทย์ประจา
คลินิก เภสัชกรร้านยาโดยต้องทาบัญชีขายยา และเภสัชกร
ร้านยาโดยไม่ตอ้ งทาบัญชีขายยา เภสัชกรชุมชนร้อยละ 62
หรือน้ อยกว่าเห็นว่า เภสัชกรชุมชนควรมีสทิ ธิ ์จ่ายยาทา
clioquinol + betamethasone และ nitrofurantoins แม้จะ
ไม่ต้องท าบัญ ชีการขายยา สาหรับยาปฏิชีว นะเฉพาะที่
สาหรับตาและหู เภสัช กรชุ ม ชนประมาณร้อยละ 85-95,
60-80, 50-70, 11-22 และ 50-70 ตามลาดับเห็นด้วยกับ
การให้สทิ ธิ ์ในการจ่ายยา เภสัชกรชุมชนเพียงร้อยละ 45
ถึงน้อยกว่า 60 เห็นว่า เภสัชกรชุมชนควรมีสทิ ธิ ์จ่ายยา
กลุ่มต่อไปนี้โดยไม่ตอ้ งทาบัญชีการขายยา framycetin +
dexamethasone + gramicidin, ยากลุ่ม amphenicols or
phenicols กับ คอร์ตโิ คสเตอรอยด์, sulfacetamide,
neomycin+fludrocortisone +furaltadone+polymyxin b+
lidocainesและ framycetin+dexamethasone+gramicidin
เภสัช กรชุ ม ชนร้า นยาคุ ณ ภาพและร้า นยาทัว่ ไปมีค วาม
คิดเห็นที่คล้ายกัน (ต่างกันไม่เกินร้อยละ 15) ในเรื่อง
ช่อ งทางและเงื่อ นไขที่เ หมาะสมในการจ่ า ยยาปฏิชีว นะ
สาหรับใช้ภายนอก อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเห็นว่า แต่ละ
ช่อ งทางและเงื่อ นไขมีค วามแตกต่ า งกัน มาก นิ ธิม า สุ่ม

ประดิษฐ์ และคณะ (18,19) สารวจระบบการควบคุมและ
เฝ้ าระวั ง การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ และพบว่ า บุ ค ลากร
สาธารณสุขในร้านยา คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อมาตรการการ
ควบคุ ม การกระจายยาปฏิ ชีว นะแตกต่ า งกัน เช่ น ยา
ปฏิชวี นะทุกชนิดควรเป็ นยาทีต่ อ้ งสังโดยแพทย์
่
เท่านัน้ ยา
ปฏิชีวนะบางชนิ ดควรสังโดยแพทย์
่
เท่านัน้ ยาปฏิชีวนะ
บางชนิดไม่ควรขายได้ในร้านยา และยาปฏิชวี นะบางชนิด
ไม่ควรมีในคลินิก แต่งานวิจยั ของ นิธมิ า สุม่ ประดิษฐ์ และ
คณะ ไม่ได้ระบุช่อื รายการยาปฏิชวี นะ แต่งานวิจยั นี้ได้ระบุ
ชื่อยาปฏิชวี นะในคาถามอย่างเจาะจง เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั
ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ ผลการวิจยั แสดงให้
เห็น ว่ า ช่ อ งทางและเงื่อ นไขในการจ่ า ยยาปฏิชีว นะที่
เหมาะสมในความเห็น ของเภสัช กรชุ ม ชนต่ อ ขึ้น อยู่ก ับ
รายการยา รูปแบบการใช้ยา ตลอดจนความรูค้ วามชานาญ
ของผูส้ งใช้
ั ่ ยา เช่น เภสัชกรชุมชนมากกว่าร้อยละ 70 เห็น
ว่าช่องทางและเงื่อนไขที่เหมาะสมในการจ่ายยาปฏิชวี นะ
สาหรับใช้ทาภายนอก คือ การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดย
แพทย์เ ฉพาะทาง การสังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์
ทัวไป
่ การจ่ายในคลินิกทีม่ แี พทย์ประจา และการจ่ายโดย
เภสัช กรร้า นยาและไม่ ต้อ งท าบัญ ชีข ายยา ส าหรับ ยา
ปฏิชวี นะเฉพาะที่สาหรับตาและหู เภสัชกรชุมชนมากกว่า
ร้อยละ 70 เห็นว่า ช่องทางและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม คือ การ
สังจ่
่ ายในโรงพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทาง และสังจ่
่ ายใน
โรงพยาบาลโดยแพทย์ทวไป
ั ่ ส่วนช่องทางและเงื่อนไขอื่น
ๆ เห็นด้วยน้อยลงมา ตัวอย่างประมาณร้อยละ 50-60 เห็น
ด้วยกับการจ่ายในคลินิกที่มแี พทย์ประจาและการจ่ายโดย
เภสัชกรร้านยาและไม่ต้องทาบัญชีขายยา เภสัชกรชุมชน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุดสาหรับการจ่ายยาปฏิชวี นะโดยเภสัชกร
ร้านยาและต้องทาบัญชีขายยาในทุกรายการยาทีถ่ าม ร้าน
ยาคุณภาพส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกว่าร้านยาทัวไปในเรื
่
่อ ง
การจ่ายยาโดยเภสัชกรร้านยาและต้องทาบัญชีขายยา แต่
ต่างกันไม่เกินร้อยละ 15
เภสัชกรชุมชนทัง้ จากร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทัว่ ไปค่ อ นข้ า งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การปรับ สถานะของยา
ปฏิชวี นะให้เป็ นยาควบคุมพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ในประเทศชิลทิ ่ี
พบว่า การบริโภคยาปฏิชีวนะลดลงในช่วงที่ป ระกาศใช้
นโยบาย นี้แต่หลังจากนัน้ การบริโภคยาปฏิชวี นะกลับมา
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ตารางที่ 4. จานวน (ร้อยละ) ของเภสัชกรชุมชนที่มคี วามเห็นในระดับต่าง ๆ ต่อการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลระหว่างร้านยาคุณภาพและร้า นยาทัวไป
่
(n=126,189)
วิธกี ารส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล
ระดับความคิดเห็น จานวน (ร้อยละ)
ประเภทร้านยา
ค่าเฉลีย่ (SD)
ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่
ไม่แน่ใจ
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิง่
1. การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะตาม
ร้านยาคุณภาพ
2 (1.6)
1 (0.8)
4 (3.2)
34 (27.0)
85 (67.4)
4.58 (0.74)
หลักฐานเชิงประจักษ์ และการฝึกอบรมเภสัชกรผ่าน ร้านยาทัวไป
่
1 (0.5)
1 (0.5)
13 (6.9)
74 (39.2) 100 (52.9)
4.43 (0.69)
ทางเว็บไซต์ วารสาร หรือการประชุมวิชาการ
2. การจัดทาแนวทางการรักษาโรคติดเชือ้ (antibiotic ร้านยาคุณภาพ
3 (2.4)
0
4 (3.2)
26 (20.6)
93 (73.8)
4.63 (0.77)
guidelines) และการใช้ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสมในร้าน ร้านยาทัวไป
่
0
1 (0.5)
13 (6.9)
56 (29.6) 119 (63.0)
4.55 (0.65)
3. การจัดทาแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคอย่าง
ถูกต้อง ทันสมัย

ร้านยาคุณภาพ

3 (2.4)

2 (1.6)

2 (1.6)

29 (23.0)

90 (71.4)

4.60 (0.81)

ร้านยาทัวไป
่
ร้านยาคุณภาพ

1 (0.5)
6 (4.7)

1 (0.5)
5 (4.0)

13 (6.9)
17 (13.5)

69 (36.5)
34 (27.0)

105 (55.6)
64 (50.8)

4.46 (0.70)
4.15 (1.10)

11 (5.8)
37 (29.4)

13 (6.9)
32 (25.4)

52 (27.5)
23 (18.2)

48 (25.4)
19 (15.1)

65 (34.4)
15 (11.9)

3.76 (1.17)
2.55 (1.37)

79 (41.8)
3 (2.4)

38 (20.1)
0

35 (18.5)
2 (1.6)

26 (13.8)
20 (15.9)

11 (5.8)
101 (80.1)

2.22 (1.29)
4.71 (0.73)

3 (1.6)

7 (3.7)

19 (10.0)

47 (24.9)

113 (59.8)

4.38 (0.92)

4. การใช้นโยบายแยกบทบาทวิชาชีพในกลุ่มยา
ปฏิชวี นะโดยแพทย์เป็ นผูส้ งใช้
ั ่ ยา-เภสัชกรเป็ นผูจ้ า่ ย ร้านยาทัวไป
่
5. การปรับสถานะยาปฏิชวี นะเป็ นยาควบคุมพิเศษ ร้านยาคุณภาพ
คือ ยาทีต่ อ้ งมีใบสังแพทย์
่
ในการจาหน่าย
ร้านยาทัวไป
่
6. การควบคุมการกระจายยาและขายยาปฏิชวี นะใน ร้านยาคุณภาพ
ช่องทางทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น ร้านชา ร้านยา ขย.2
อินเทอร์เน็ต และร้านยาขย.1 ในเวลาทีไ่ ม่มเี ภสัชกร ร้านยาทัวไป
่
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7. พัฒนาร้านยาตามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
(GPP) หรือพัฒนาร้านยาเป็ นร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ

2 (1.6)

1 (0.8)

3 (2.4)

34 (27.0)

86 (68.2)

4.60 (0.73)

ร้านยาทัวไป
่

8 (4.2)

9 (4.8)

49 (25.9)

79 (41.8)

44 (23.3)

3.75 (1.00)

8. การกาหนดให้รา้ นยาต้องมีเภสัชกรตลอดเวลาที่
เปิดให้บริการ

ร้านยาคุณภาพ

3 (2.4)

1 (0.8)

4 (3.2)

30 (23.8)

88 (69.8)

4.58 (0.80)

ร้านยาทัวไป
่

9 (4.8)

11 (5.8)

22 (11.6)

61 (32.3)

86 (45.5)

4.08 (1.11)

สูงขึน้ (20-22) เภสัชกรชุมชนมีความเห็นว่า การปรับ
สถานะของยาปฏิชีว นะเป็ น ยาควบคุ ม พิเ ศษอาจไม่ ใ ช่
วิธกี ารเพียงอย่างเดียวทีจ่ ะส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผล ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การปรับสถานะของ
ยาปฏิชีวนะให้เป็ นยาควบคุมพิเศษนัน้ ควรพิจารณาเป็ น
บางรายการเฉพาะทีต่ อ้ งการควบคุมโดยผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วาม
ชานาญหรืออยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อให้เกิดการใช้
ยาทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดหลายประการ ข้อมูลของ
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ อย.
ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็ นปจั จุบนั และ
เกิดการตีกลับของแบบสอบถามทีส่ ง่ ถึงตัวอย่าง เนื่องจาก
ไม่พบร้านยาตามทีจ่ ่าหน้า หรือร้านยาเลิกกิจการแล้ว เป็ น
ต้น นอกจากนี้ยงั อาจเป็ นไปได้ว่า ตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับ
การสังจ่
่ ายยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพในบางรายการ เพราะ
เป็ นยาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ หรือเป็ นยาที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เช่น ยาสูตรผสมของยา
หลายรายการโดยไม่จาเป็ นและเป็ นยาที่ควรถอนทะเบียน
ตารับยาจากประเทศไทย โดยความเห็นดังกล่าวอาจไม่
เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของช่องทางและเงื่อนไขใน
การจ่ า ยเลย นอกจากนี้ ต ัว อย่า งบางส่ว นยัง ประเมิน ว่ า
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในโรงพยาบาลไม่ควรจ่ายยาบางรายการ
ทัง้ ๆ ที่เป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความชานาญมากที่สุด ทัง้ นี้อาจ
เป็ นไปได้ว่า เภสัชกรชุมชนเหล่านัน้ มีความเห็นว่า แพทย์
ควรมีหน้ าที่เฉพาะการเขียนใบสังยา
่ โดยไม่ควรจ่ายยา
ให้กบั ผูป้ ่วย ตัวอย่างเหล่านี้จงึ ไม่เห็นด้วยกับช่องทางและ
เงื่อนไขทีไ่ ม่ใช่รา้ นยา เหตุผลดังกล่าวอาจไม่ได้ยดึ โยงกับ
ยาเลยว่าจะเป็ นยาปฏิชวี นะหรือไม่
การศึกษาในอนาคตควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ
ควบคู่ ก ับ เชิง ปริม าณ เพื่อ จะได้ ข้อ มู ล ที่ค รบถ้ ว น และ
ครอบคลุมมากขึน้ ถึงเหตุผลทีเ่ ภสัชกรชุมชนไม่เห็นด้วยกับ
ช่องทางและเงื่อนไขในการกระจายยาปฏิชีวนะชนิดที่ใช้
ภายนอก การศึ ก ษาครัง้ ต่ อ ไปยัง ควรศึก ษาในกลุ่ ม ผู้
ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ หรือ ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องนี้
เพิ่ม ขึ้น นอกเหนื อ จากเภสัช กรชุ ม ชน เพื่อ ที่จ ะได้ ผ ล
การศึกษาในภาพรวม ซึง่ สามารถนามาแก้ไขปญั หาการดือ้
ยาปฏิชวี นะทัง้ ระบบเพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปญั หาทีย่ งยื
ั ่ ่น
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกัน
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