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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาความชุกของการจ าหน่ายยาอย่างผดิกฎหมายในรา้นช าที่อยู่ในอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา  วิธีการ: การศกึษานี้ส ารวจรา้นช าใน 4 ต าบล ต าบลละ 50 รา้น รวมทัง้หมด 200 รา้น จากรา้นช าทัง้อ าเภอ 426 
รา้นในระหว่างวนัที ่1 มนีาคม-30 เมษายน พ.ศ. 2559  ผูว้จิยัเลอืกตวัอย่างรา้นช าดว้ยวธิกีารแบบตามสะดวก  โดยเลอืกรา้นที่
อยู่ในชุมชนศนูยก์ลางของต าบลนัน้ ๆ เป็นอนัดบัแรกก่อน ผูว้จิยับนัทกึชื่อยาทุกยีห่อ้ทีพ่บในรา้นช า หลงัจากนัน้น ารายการยาที่
ส ารวจไดม้าวเิคราะหป์ระเดน็ความผดิตามกฎหมายของยาแต่ละตวัตามพระราชบญัญตัยิาหรอืพระราชบญัญตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลการวิจยั: ขอ้มูลจาก 198 รา้นมคีวามสมบูรณ์สามารถใชใ้นการวเิคราะหไ์ด้ รา้นช า 188 รา้น (รอ้ยละ 94.94) มกีารขายยาที่
ผดิกฎหมาย (ยาทุกชนิดทีไ่ม่ใช่ยาสามญัประจ าบา้น) รา้นยาอกี 10 รา้นไม่มกีารจ าหน่ายยา รา้นช ารอ้ยละ 13.3 (จาก 188 รา้นที่
จ าหน่ายยา) จ าหน่ายยาชุด การศกึษาพบยาหมดอายุในรา้นช ารอ้ยละ 8 ของรา้นช าทีม่ยีาจ าหน่าย รา้นช าทีจ่ าหน่ายยามจี านวน
ยาเฉลี่ย 15 รายการต่อรา้น โดยเป็นยาทีถู่กกฎหมายเฉลี่ย  2  รายการต่อรา้น (คดิเป็นรอ้ยละ13.3) ผลการส ารวจทัง้ 4 ต าบล 
ไดผ้ลตรงกนัว่า รา้นช าจ านวนมากเขา้ใจผดิว่า ยาอนัตรายและยาบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษ ทีต่นเองขาย
อยู่นัน้เป็นยาสามญัประจ าบ้าน เพราะเห็นการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย แต่ทัง้ 4 ต าบลต่างกนัในลกัษณะแหล่ง
กระจายยาใหร้า้นช า คอื ต าบลทีเ่ป็นศูนยร์าชการคอืต าบลคูย้ายหม ีและทีใ่กลศู้นยร์าชการคอืต าบลลาดกระทงิ มแีหล่งกระจาย
ยาจากรา้นในอ าเภอ แต่ต าบลที่อยู่ห่างออกไป คอืต าบลทุ่งพระยาและต าบลท่ากระดาน ร้านช ามกัซื้อจากรา้นนอก เขตอ าเภอ
มากกว่า สรปุ: การส ารวจใน 4 ต าบลของอ าเภอสนามชยัเขต พบว่า มกีารขายยาผดิกฎหมายแทบทุกรา้น แต่มลีกัษณะของการ
ผดิกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั  
ค าส าคญั: งานคุม้ครองผูบ้รโิภค  กฎหมายยา รา้นช า แหล่งกระจายยา 
 
 
 
 
 
 
 
รบัตน้ฉบบั: 12 มคี. 2561, ไดร้บับทความฉบบัปรบัปรุง: 20 ม.ิย. 2561, รบัลงตพีมิพ:์ 15 ก.ค. 2561 
ผู้ประสานงานบทความ: ศริพิร จติรประสทิธศิริ ิ กลุ่มงานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค โรงพยาบาลสนามชยัเขต อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 24160 E-mail: sjitsiri@gmail.com  

บทความวิจยั 



 

  

 

 388   

 
 

Prevalence of Illegal Drug Distribution among Groceries  
in Sanamchaikhet District, Chachoengsao 

 
Siriphorn Jitprasithsiri 

 
Pharmacy and Consumer Protection Department, Sanamchaikhet Hospital, Chachoengsao  

 
Abstract 

Objective: To study the prevalence of illicit drug distribution in grocery stores in Sanamchaikhet District, 
Chachoengsao. Method: This study surveyed 200 from the total of 426 groceries in 4 sub-districts with 50 in each 
sub-district from March 1 to April 30, 2016. The samples were selected by convenience sampling by choosing a first 
shop located at the center of the sub-district. The researchers recorded drug names of all medication products 
identified in the groceries. Subsequently, the researcher analyzed each drug item for wrongdoings according to the 
Drug Act or related acts. Results: Data from 198 were complete and could be used by data analysis. Illegal drugs 
(non-household remedies) were found in 188 pharmacies (94.94%), while 10 had no drug in the stores. 13.3% of the 
groceries ( from 188 drug selling groceries or DSGs) sold Ya-chud. The study found expired drug stores in 8% of 
DSGs. Average number of drugs available in each DSG was 15, with an average of 2 lawful drugs (13.3%). The 
results from survey in 4 sub-districts were identical that many grocery stores misunderstood that dangerous drugs and 
package drugs other than dangerous or specially controlled drugs sold in their stores were household drugs because 
they were widely advertised in mass media. However, four districts were different in the sources of drugs to the shops.  
Sub-district located in the government center (Ku-yan-mee) and that near the government center (Lad-Krating) had 
drug stores in the District as their source of drug. For those far way, (Thung Phraya and Tha Kradan), drug stores 
outside the District were their source of drugs. Conclusion: Surveys in the 4 subdistricts of Sanamchaikhet District 
have found that almost all groceries sold illegal drugs. However, violation of the law was found in different aspects. 
Keywords: consumer protection, drug law, groceries, drug distribution 
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บทน า 
 รายงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เมื่ อ เจ็บ ป่วย
เลก็น้อย ประชาชนนิยมซื้อยาใช้เอง นอกจากนี้ 1 ใน 3 

ของมูลค่าการบรโิภคยาเกดิจากพฤตกิรรมการรกัษาตนเอง
ของประชาชน (1)  การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 
2556 ของ ส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า ประชาชนซือ้หรอื
หายากินเองถึงร้อยละ 17.6 (2)  การซื้อยาจากร้านช าที่มี
การขายยาทีผ่ดิกฎหมายอาจท าใหป้ระชาชนไดร้บัอนัตราย
จากการใชย้าได ้ 
 พระราชบัญญัติยาควบคุมการกระจายยาอย่าง
เป็นระบบ เช่น ใหม้กีารจ่ายยาโดยผ่านแพทยห์รอืเภสชักร 
และขายยาได้เฉพาะในร้านขายยาเท่านัน้ยกเว้นยาสามญั
ประจ าบ้านที่สามารถขายได้ทัว่ไป ดังนัน้การขายยาที่
นอกเหนือจากยาสามัญประจ าบ้านในร้านช า จึงเป็นการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมาย และมบีทลงโทษทีรุ่นแรง ซึง่โทษของ
การขายยาโดยไม่ได้รบัอนุญาต คอื จ าคุกไม่เกนิ 5 ปีและ
ปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท โทษของการขายยาไม่มทีะเบยีน 
คอื จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จ า
และปรบั โทษของการขายยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน คือ 
จ าคุกไม่เกนิ 3 ปีและปรบัไม่เกินห้าพนับาท และโทษของ
การขายยาชุดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรอืปรบัไม่
เกนิหา้หมื่นบาท หรอืทัง้จ าและปรบั (3) 
 งานวิจยัหลายชิ้นพบว่า ร้านช าจ าหน่ายยาที่ไม่
เหมาะสมและผิดกฎหมาย เช่น ในจังหวัดปทุมธานี  (4)   
พบการจ าหน่ายยาชุดในร้านขายสนิค้าทัว่ไป 11 ร้านจาก
ทั ้ ง ห ม ด  25 ร้ า น ที่ ส า ร ว จ  ย าชุ ด ส่ ว น ให ญ่ ที่ พ บ
ประกอบดว้ยสเตยีรอยด ์และยาปฏชิวีนะไดแ้ก่ amoxicillin 
และ tetracycline นอกจากนี้ยงัพบยาบรรจุเสรจ็ที่ไม่ใช่ยา
อนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษ ยาหมดอายุ ยาไม่มทีะเบยีน 
ยาแผนโบราณ  และยาชุด เป็นต้น การขายยาดังกล่าว
นอกจากจะผดิกฎหมายแลว้  ยงัท าใหผู้ใ้ชย้าไดร้บัอนัตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพ้ยาที่อาจมีผลรุนแรงถึงขัน้
เสยีชวีติได้และยงัท าให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา การศกึษาใน
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 
40.3 ซื้อยารับประทานเองจากร้านช าหรือรถเร่  (5) การ
ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของ
ประเทศไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวง
สาธารณสขุในปี พ.ศ. 2550 เกีย่วกบัการกระจายผลติภณัฑ์
ยาในท้องตลาด ระบุว่า มีการกระจายยาสู่ประชาชนใน
ช่องทางที่ท าให้เกดิค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพค่อนข้างสูง 

เช่น อนิเทอรเ์นต รา้นสะดวกซือ้ และรา้นช า และมกีารใชย้า
อย่างไม่สมเหตุผล เสีย่งอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
(6)  การส ารวจร้านช าในอ าเภอพรรณนานิคม จ.สกลนคร 
จ านวน 317 รา้น เมื่อ พ.ศ. 2557 พบยาชุด ยาปฏชิวีนะ ยา
ลูกกลอน และยาอนัตรายภายในร้านช าร้อยละ 84.52 (7) 
การศกึษาในร้านช า 34 รา้นในเขตอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดั
ล าปางระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถงึ 31 มกราคม 2558 พบ
รา้นช าร้อยละ 21.9 มีการจ าหน่ายยาปฏชิีวนะ (8) และใน
อ าเภอเมอืงปานปี  พ.ศ. 2556 พบรา้นช ารอ้ยละ 82.9 จาก
การส ารวจทัง้หมด 35 ร้าน มีการจ าหน่ายยาที่ห้ามตาม
กฎหมายอย่างน้อย 1 รายการ (9)  จากการส ารวจยาไม่
เหมาะสมในร้านช า 12 ร้าน ในอ าเภอสนามชยัเขต พ.ศ.
2552 (10) พบว่ามียาไม่เหมาะสมทัง้หมด 77 ยี่ห้อ ซึ่ง
นิยามยาทีไ่ม่เหมาะสม หมายถงึ ยาทีถู่กเพกิถอนทะเบยีน
แลว้ในต่างประเทศตัง้แต่ 5 ประเทศขึน้ไป ยาทีม่สีตูรผสมที่
ไม่ เหมาะสม ยาที่ไม่ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนใน
ต่างประเทศ รวมทัง้รายการยาทีป่ระชาชนมพีฤตกิรรมการ
ใช้ไม่เหมาะสมด้วย แต่ยงัไม่รวมยาที่ผิดกฎหมาย อกีทัง้
เป็นการส ารวจเพียงแค่ 12 ร้านช า จากทัง้หมด 426 ร้าน  
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึส ารวจอย่างเป็นระบบในเรื่องการจ าหน่าย
ยาที่ผดิกฎหมายในร้านช าของอ าเภอสนามชยัเขต เพื่อน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
วิธีการวิจยั 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ยาใน
งานวิจัยนี้ คือ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาใหเ้ป็นยา ผลติภณัฑ์
ที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นประเภทอื่น ๆ เช่น อาหาร แม้
จะถูกน าไปใช้อย่างมีวตัถุประสงค์เป็นยา จะไม่ถูกน ามา
วิเคราะห์ในการศึกษาครัง้นี้  ตัวอย่าง เช่น ผงเกลือแร่ที่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นอาหาร  สว่นยาทีเ่ป็นภูมปัิญญาที่
ประชาชนท าเองและมวีตัถุประสงค์ใช้เป็นยา จะถูกคดัเขา้
การศกึษาดว้ยเช่นกนั เช่น ยาหม่องไพลสด 

พื้นทีวิ่จยั 
การส ารวจร้านช าท าในทัง้ 4 ต าบลของอ าเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม   
ถงึ  30 เมษายน  พ.ศ. 2559 ประชากรของอ าเภอสนามชยั
เข ต ส่ ว น ให ญ่ อ พ ย พ ม า จ า ก จั ง ห วั ด ท า ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (12-13) ลกัษณะพืน้ทีข่องแต่ละต าบล 
มดีงันี้ ต าบลคูย้ายหม ี(14)  มพีืน้ที ่ 159  ตารางกโิลเมตร  
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มปีระชากร  11,033  คน (ขอ้มูล  ณ  วนัที่  1/5/2556)  มี
ความหนาแน่นของประชากร  69.4  คน/ตารางกโิลเมตร  ม ี 
17  หมู่บา้น  1  เทศบาล  และ  1 พืน้ทีภ่ายใตก้ารดแูลของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) และเป็นต าบลทีเ่ป็นที่ตัง้
หน่วยราชการ ได้แก่  ที่ว่าการอ าเภอและโรงพยาบาล  มี
หน่วยบรกิารของสาธารณสุข  3  แห่ง  คือ  ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (PCU ของโรงพยาบาล) 1 แห่ง และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบล (รพ.สต.) 2 แห่ง มรีา้นขายยา 5 รา้น 
เป็นร้านขายยาประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 
จ านวน 3 ร้าน  ประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยา
บรรจุเสรจ็ที่ไม่ใช่ยาอนัตรายหรอืยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) 
จ านวน 2 รา้น (14)   

ต าบลท่ากระดานห่างจากอ าเภอสนามชยัเขต  20 
กโิลเมตร มพีืน้ที ่483 ตารางกโิลเมตร ประชากร 8,589 คน 
(ขอ้มูล ณ เดอืน 12/2557) มคีวามหนาแน่นของประชากร  
17.8 คน/ตารางกโิลเมตร ประกอบด้วย 23 หมู่บ้านและ 1 
อบต. หน่วยบรกิารของสาธารณสุขในต าบลประกอบด้วย  
รพ.สต. 8 แห่ง  คลินิกพยาบาล 2 แห่ง ร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั 2 แห่ง เป็นร้าน ขย.1 และ ขย.2 อย่างละ 1 แห่ง 
ลกัษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง มภีูเขาและล าคลองเป็นแนวกัน้
เขตแดน ต าบลติดต่อกับต าบลทุ่งพระยาและอ าเภอท่า
ตะเกยีบ และมป่ีาไม้อยู่มากมาย การเดนิทางมาตวัอ าเภอ
สนามชยัเขตจากต าบลท่ากระดาน ต้องเดินทางช่วงเวลา
กลางวัน เนื่ องจากต้องหลบหลีกช้างที่จะออกหากินใน
ช่วงเวลาตัง้แต่โพล้เพล้เป็นต้นไป ประชาชนบางส่วนมัก
เดนิทางไปยงัอ าเภอวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ซึง่เป็นเขตที่
ติ ด ต่ อ   ป ร ะช าช น ส่ ว น ให ญ่ อ พ ย พ ม าจ าก ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาชพีหลกั คอื ท าไร่ ท านา และท า
สวน (15)   

ต าบลทุ่งพระยาห่างจากอ าเภอสนามชัยเขต 36 
กโิลเมตร มพีื้นที่ 337 ตารางกโิลเมตร  ประชากร 15,803 
คน  (ข้อมูล  ณ  เดือน  5/2555) มีความหนาแน่นของ
ประชากร  46.9 คน/ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 19 
หมู่บ้ านและ 1 อบต. ห น่วยบริการของสาธารณสุข
ประกอบด้วย รพ.สต. 2 แห่ง ต าบลนี้ติดอ าเภอพนมสาร
คาม  การเดินทางไปอ าเภอพนมสารคามสะดวกกว่า
เดนิทางมายงัอ าเภอสนามชยัเขต ลกัษณะภูมปิระเทศเป็น
พื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก สลบักบัภูเขาและป่า
สงวนเสื่อมโทรม อาชีพหลกัของประชาชน คอื ท านา ท า
สวน และท าไร่ (16)   

ต าบลลาดกระทงิ ห่างจากอ าเภอสนามชยัเขต 15 
กิโลเมตร มีพื้นที่  196 ตร.กม. ประชากร 10,597 คน 
(ข้อมูล ณ เดือน 9/2556) มีความหนาแน่นของประชากร 
52 คน /ตร.กม. ประกอบด้วย 11 หมู่บ้านและ 1 อบต. 
หน่วยบรกิารของสาธารณสุขประกอบด้วย รพ.สต. 2 แห่ง 
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่นสูง ๆ ต ่า ๆ 
และเป็นภูเขา การคมนาคมสามารถเดินทางไปตัวอ าเภอ
สนามชยัเขตไดส้ะดวก อาชพีหลกั คอื การท าไร่ (17)   

ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการศกึษา คอื รา้นช าในอ าเภอสนาม

ชยัเขตทัง้หมด จ านวน 426 ร้าน (11) ขนาดตัวอย่าง คือ 
195 ร้าน โดยค านวณจากสูตรการประมาณค่าสดัส่วนของ
ประชากรกลุ่มเดียว การศึกษาก าหนดให้สัดส่วนของ
ประชากรรา้นช าทีม่กีารขายยาทีไ่มเ่หมาะสม คอื รอ้ยละ 85  
ซึ่งอ้างองิจากผลการส ารวจรา้นช าในอ าเภอพรรณนานิคม 
จงัหวดัสกลนคร เนื่องจากมีลกัษณะประชากรที่คล้ายคลึง
กนั การศกึษาก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าทีร่อ้ยละ 5  

การเลอืกร้านใช้วธิกีารแบบตามสะดวก ต าบลละ 
50 รา้น รวมทัง้หมด 200 รา้น ผูว้จิยัเลอืกรา้นทีอ่ยู่ในชุมชน
ศูนย์กลางของต าบลนัน้ ๆ เป็นอนัดับแรก เนื่องจากเป็น
ร้านช าขนาดใหญ่และมีรายการยามากกว่าร้านช าที่อยู่ใน
หมู่บา้นเลก็ ๆ  
 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลยาด้วยตนเอง โดยมผีู้ช่วยวจิยั 1 
คนทีผ่่านการฝึกใหส้ามารถอ่านฉลากยาได้ ช่วยเกบ็ขอ้มูล 
เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบส ารวจที่แสดงรายการยาที่
ผูว้จิยัเคยส ารวจพบว่ามอียู่ในชุมชนเมื่อ 5 ปีทีผ่่านมา โดย
แสดงชื่อการคา้ รปูแบบ สว่นประกอบ เลขทะเบยีนต ารบัยา 
ชื่อบรษิทั และประเภทยา ผูว้จิยัจดชื่อยาทุกยีห่อ้ทีม่ใีนรา้น
ช า ส าหรบัยายีห่้อทีม่ชีื่ออยู่ในแบบส ารวจแลว้ ผูเ้กบ็ขอ้มูล
ตรวจสอบ เลขทะเบียนต ารับบนฉลากที่พบและใน
แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มลู หากเลขทะเบยีนต ารบัไม่ตรงกนั หรอื
เป็นยายี่ห้อใหม่ ก็จะจดข้อมูลให้ครบตามแบบเก็บข้อมูล 
หากไม่สามารถจดข้อมูลได้ครบในพื้นที่ จะซื้อยาตัวนัน้
กลบัมาบนัทกึขอ้มูลในภายหลงั ในกรณีทีไ่ม่สามารถซือ้ยา
กลับมาได้ จะจดชื่อการค้าของยา ชื่ อบริษัทยา และเลข
ทะเบียนต ารบัยามาตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 
โดยเฉพาะประเภทของยาตามกฎหมายจากเวบ็ไซต์ของ 
“งานบรกิารขอ้มูลผลติภณัฑ์สุขภาพผ่านอนิเทอรเ์น็ต” ของ
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (fdaolap.fda.moph. 
go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp) การวเิคราะหข์อ้มลู
ใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่อสรุปความชุกของการจ าหน่ายยา

ทีผ่ดิกฎหมาย  
 

ผลการวิจยั 
 การส ารวจร้านช าทัง้หมด 200 ร้าน สามารถน า

ขอ้มูลจาก 198 รา้น มาวเิคราะห์ได ้ขอ้มูลจากรา้นช าอกี 2 
รา้นไม่สมบูรณ์ ท าใหไ้ม่สามารถระบุได้ว่า ผลติภณัฑ์ทีพ่บ
เป็นยาประเภทใดเนื่องจากจดเลขทะเบยีนยาหรอืชื่อยาไม่
สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถสบืค้นได้ว่าผิดกฎหมายหรอืไม่ 
อย่างไรก็ตามตัวอย่างจ านวน 198 รา้นนัน้ ยงัคงมากกว่า
ขนาดตวัอย่างทีค่ านวณได ้
 
จ านวนรา้นช าท่ีขายยาผิดกฎหมาย 

 จากรา้นช าจ านวน 198 รา้น พบว่ามรีา้นทีไ่ม่มยีา
ขาย จ านวน 10 ร้าน (ร้อยละ 5.1) ในร้านช าที่มียาขาย
จ านวนทัง้หมด 188 ร้านนัน้ พบว่ามีร้านที่ไม่มียาสามัญ
ประจ าบ้านขายเลยร้อยละ 30.3 ในขณะที่มีการขายยาผิด
กฎหมายทุกร้าน (ร้อยละ 100) กล่าวคือ ไม่มรี้านใดเลยที่

ขายแต่ยาสามญัประจ าบา้น ประเดน็ผดิกฎหมายทีพ่บในแต่
ละร้านมคีวามแตกต่างกนั  เช่น มบีางร้านไม่มยีาอนัตราย
ขาย แต่กลบัพบว่ามยีาบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรอืยา
ควบคุมพเิศษ (ย่อว่า ยาบรรจุเสรจ็ฯ) ซึง่เป็นยาทีห่้ามขาย
ในร้านช าเช่นเดียวกนั  และมี 1 ร้าน ที่ไม่พบยาอนัตราย
และยาบรรจุเสรจ็ฯ เลย แต่กลบัพบการแบ่งบรรจุยาพาราเซ
ตามอล 10 เมด็ใสถุ่งพลาสตกิรดัดว้ยหนงัยาง (ตารางที ่1) 
 
ยาท่ีผิดกฎหมายในรา้นช า 
 ลกัษณะของการขายยาผิดกฎหมายที่พบ คือ มี
การขายยาอนัตรายพบมากถึงร้อยละ 98.4  ของร้านช าที่
ส ารวจ รองลงมา คอื การขายยาบรรจุเสรจ็ฯ ทีพ่บในรา้นช า
ร้อยละ 92 การขายยาแผนโบราณซึ่งพบในร้านช าร้อยละ 
58.6  และยาใช้ภายนอก (ที่ไม่ใช่ยาสามญัประจ าบ้าน) ใน
รา้นช ารอ้ยละ 14.4   
 นอกจากนี้  ยังพบการท าผิดพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2510 ในลักษณะอื่น ๆ คือ การขายยาที่ถูกยกเลิก
ทะเบยีนแล้ว ยาหมดอายุ ยาชุด และการแบ่งบรรจุยาขาย
ถุงละ 10 เม็ด (พาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีน) โดย
ผูข้ายไม่ทราบว่าผดิกฎหมาย (ตารางที ่1) 

 
ตารางท่ี 1. ความชุกของการขายยาในรา้นช า 

 จ านวนรา้น (รอ้ยละ) 
คูย้ายหม ี ลาดกระทงิ ทุ่งพระยา ท่ากระดาน รวม 

จ านวนรา้นทีส่ ารวจ   46 49 52 51 198 
ไม่พบการขายยา 2 (4.3) 2 (4.1) 2 (3.8) 4 (7.8) 10 (5.1) 
พบการขายยา 44  47  50  47  188  
ไม่พบยาสามญัประจ าบา้น 6 (13.6) 17 (36.2) 17 (34) 17 (36.2) 57 (30.3) 
พบยาผดิกฎหมาย 44 (100) 47 (100) 50 (100) 47 (100) 188 (100) 

พบยาอนัตราย 44 (100) 45 (95.7) 50 (100) 46 (97.9) 185 (98.4) 
พบยาควบคุมพเิศษ 0 1 (2.1) 0 0 1 (0.5) 
พบยาบรรจุเสรจ็ฯ 42 (95.5) 43 (91.5) 45 (90) 43 (91.5) 173 (92) 
พบยาแผนโบราณ 30 (68.2) 23 (48.9) 31 (62)  28 (59.6) 112 (58.6) 
พบยาใชภ้ายนอก 5 (11.4) 8 (17) 6 (12) 8 (17) 27 (14.4) 

การกระท าอื่น ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย      
พบยายกเลกิทะเบยีน 4 (9.1) 3 (6.4) 5 (10) 1 (2.1) 13 (6.9) 
พบยาไม่มทีะเบยีน 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2 (4.3) 3 (1.6) 
พบยาชุด 8 (18.2) 7 (14.9) 3 (6) 7 (14.9) 25 (13.3) 
พบยาหมดอายุ 6 (13.6) 3 (6.4) 2 (4) 4 (8.5) 15 (8) 
พบยาแบ่งบรรจุ 3 ( 6.8) 6 (12.8) 5 (10) 4 (8.5) 18 (9.6) 
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 ตามมาตรา 88(6) แห่งพระราชบัญญัติยา 2510  
ระบุข้อห้ามการโฆษณาสรรพคุณของยาอันตรายและยา
ควบคุมพิเศษ  การโฆษณายาจึงท าได้เฉพาะยาสามัญ
ประจ าบา้นและยาบรรจุเสรจ็ฯ เท่านัน้ ปัญหาทีพ่บในอ าเภอ
สนามชยัเขตทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการโฆษณา คอื ผูป้ระกอบการ
รา้นช าจ านวนมากเขา้ใจผดิว่า ยา tiffy และ decolgen เป็น
ยาสามญัประจ าบา้น ในความจรงิ ยาทัง้สองตวัมสีถานะทาง
กฎหมายเป็นยาบรรจุเสร็จฯ จึงสามารถโฆษณาได้ในสื่อ
ทัว่ไป อย่างไรกต็ามการส ารวจในรา้นช าทกุรา้นทีม่ยีา 2 ตวั
นี้ขาย จะพบว่า เป็นยา tiffy dey และ/หรอื decolgen prin 
ซึ่ งมี phenylephrine อยู่ ในสูตรยา และมี paracetamol 
มากกว่า 325 มลิลกิรมั ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจงึอนุญาตให้ขึน้ทะเบยีนเป็นยาอนัตราย ซึ่งไม่สามารถ
โฆษณากับประชาชนได้  แตก ต่ างจากยา  tiffy และ 
decolgen   ทีส่ามารถโฆษณาไดใ้นสือ่ทัว่ไป เจา้ของรา้นช า
และประชาชนจึงเกดิความเขา้ใจผดิว่า tiffy dey และ/หรอื 
decolgen prin เป็นยาสามญัประจ าบ้านด้วย นอกจากนัน้
แล้ว รูปลกัษณ์ของยายงัท าให้ประชาชนเข้าใจผิดได้  คือ 
ยาtiffy จะดเูหมอืนกบั tiffy dey อย่างมาก และ decolgen ดู
เหมอืนกบั decolgen prin อย่างมากดว้ยเช่นเดยีวกนั 
    ในส่วนของการพบยาควบคุมพิเศษนัน้ ยาที่พบ
เป็นยาคลอแรม เฟนิ คอลแคปซู ล เขียวขาว  และยา 
dexamethasone โดยพบยาทัง้ 2 ตวัในรา้นช ารา้นเดยีวกนั 
และพบเพยีง 1 รา้น ยาคลอแรมเฟนิคอลแคปซูลเขยีวขาว 
พบบรรจุอยู่ในซองยาไม่มฉีลากจ านวนประมาณ 100 เมด็ 
เมื่อสอบถามเจา้ของรา้นช าจงึไดข้อ้มูลว่าเป็นยาคลอแรมเฟ
นิคอล ซึ่งแบ่งขายให้เจ้าของไก่ชน ที่จะมาซื้อให้ไก่กิน
หลงัจากชนไก่ สว่นยา dexamethasone ทีพ่บนัน้ พบบรรจุ
อยู่ในกระป๋องยาทีม่ฉีลากครบถ้วน มลีกัษณะพรอ้มจะแบ่ง
ขาย และมลีกัษณะเก่าฝุ่ นจบั แต่ยงัไม่หมดอายุ 
 
ประเดน็อ่ืน ๆ ของการขายยาผิดกฎหมาย 
 ประเด็นอื่น  ๆ ของการขายยาผิดกฎหมายที่
ส ารวจพบ คอื การขายยาทีย่กเลกิทะเบยีนแลว้ พบในรา้น
ช าร้อยละ 6.9 การขายยาที่ไม่มีทะเบียนยา พบในร้านช า
รอ้ยละ 1.6  และการขายยาชุดที่พบในร้านช าร้อยละ 13.3 
โดยมขีอ้น่าสงัเกตคอื พบการขายยาชุดในต าบลทุ่งพระยา 
น้อยกว่าต าบลอื่น ๆ อย่างเหน็ได้ชดั การขายยาหมดอายุ 
พบรอ้ยละ 8 ของรา้นช าทีส่ ารวจ โดยพบน้อยทีสุ่ดในต าบล
ทุ่งพระยาเช่นเดยีวกนั และพบมากทีส่ดุในต าบลคูย้ายหม ี 

 นอกจากนี้ ยงัพบการแบ่งบรรจุยา พบในร้านช า
รอ้ยละ 9.6 ยาทีม่กีารแบ่งบรรจุ พบ 3 รายการ คอื ยาพารา
เซตามอลสฟ้ีา-ขาว ถุงละ 10 เมด็ ยาคลอเฟนิรามนี ถุงละ 
10 เมด็ และยาแคปซูลด า-แดง ถุงละ 2 แคปซูล ซึง่รา้นช า
ให้ข้อมูลว่าเป็นยาแก้อกัเสบ คนซื้อน าไปใส่แผลให้ไก่ชน
หรือแผลของตนเอง วิธีการแบ่งบรรจุคือ ใส่ถุงพลาสติก
ขนาดเลก็ (ถุงพลาสตกิใสน่ ้าจิม้) แลว้ใชห้นงัยางรดั โดยไม่
มฉีลากให้ขอ้มูลใด ๆ แม้แต่ชื่อยา (ผู้วจิยัทราบชื่อยาจาก
การถามรา้นช า) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่1  
 
ยาท่ีถกูยกเลิกทะเบียน 
 การส ารวจร้านช าพบยาที่ถูกยกเลิกทะเบียน
ทัง้หมด 7 รายการ เป็นยาที่ทะเบียนยาถูกยกเลิกไม่นาน
เกนิ 6 เดอืน 1 รายการ คอื scorpon tablet (vitamin B1-6-
12) พบในร้านช า 1 ร้าน ในต าบลลาดกระทิง ยามีสถานะ
เป็นยาบรรจุเสร็จฯ ทะเบียนยาเลขที่ 2A287 ถูกยกเลิก
ทะเบียนเมื่อ 1/3/59 ดังนัน้ยาตัวนี้จึงไม่จัดว่าเป็นยาผิด
กฎหมาย สว่นยาทีท่ะเบยีนยาถูกยกเลกินานเกนิ 6 เดอืน ม ี
6 รายการ คอื  
 1) patar75 solution (M16 for toothache สู ต ร
ประกอบด้วย per 100 ml clove oil 7 gm, camphor 10 
gm และ lidocaine 0.75 gm) มสีถานะเป็นยาบรรจุเสร็จฯ
ทะเบียนยาเลขที่  2A888/29 ถู กยกเลิกทะเบียน เมื่ อ 
27/6/56 การส ารวจพบยานี้ในรา้นช า 7 รา้น ในต าบลคูย้าย
หมี ลาดกระทิง และทุ่ งพระยา บริษัทขออนุญาตเลข
ทะเบยีนใหม่ คอื 2A106/56 โดยตดั clove oil ออกไป 1 ตวั 
แต่ส่วนประกอบอีก 2 ตัวยังคงเดิม ในขณะที่รูปลักษณ์
ผลติภณัฑย์งัคงเหมอืนเดมิ ซึง่ในพืน้ทีก่พ็บยาเลขทะเบยีน
ใหมน่ี้อยู่ในรา้นช าอื่น ๆ เช่นเดยีวกนั  
 2) patar enema solution (sodium chloride 15 
gm/100 ml ขนาด10ml) สถานะของยาเป็นยาบรรจุเสรจ็ฯ 
ทะเบียนยาเลขที่  1A1765/29 ถูกยกเลิกทะเบียนเมื่ อ 
20/6/56 การส ารวจพบยานี้ในรา้นช า 3 รา้น ในต าบลคูย้าย
หมี ทุ่งพระยา และท่ากระดาน บริษัทได้ขออนุญาตเลข
ทะเบยีนใหม่ คอื 1A302/56 
 3) ด่างทบัทิม สถานะของยา คือ ยาบรรจุเสรจ็ฯ 
ทะเบียนยาเลขที่ 1A614/2534 ซึ่งถูกยกเลิกเมื่อ 22/9/57 
การส ารวจพบยานี้ในรา้นช า 1 รา้นในต าบลทุ่งพระยา 
        4) dimetapp elixir (brompheniramine+phenylep  
hrine) สถานะยานี้คืออันตราย ทะเบียนยาเลขที่ 2C65/ 
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2553 มกีารยกเลกิทะเบยีนเมื่อ 5/5/57 การส ารวจพบยานี้
อยู่ในรา้นช า 1 รา้นในต าบลทุ่งพระยา  
 5) ยาเมด็ด าบรรเทาตราพระจนัทร ์(บรรเทาตา

นทรางตัวร้อน ลิ้นเป็นฝ้าละออง  หรือเป็นแผลในปาก) 
สถานะของยาเป็นยาแผนโบราณ  ทะเบียนยาเลขที ่
G268/2543 มกีารยกเลกิทะเบยีนเมื่อ 1/12/56 การส ารวจ
พบอยู่ในรา้นช า 1 รา้นในต าบลทุ่งพระยา 
 6) simcone-t tablet (simethicone 80 mg) ยานี้ม ี
สถานะเป็นยาบรรจุเสรจ็ฯ ทะเบยีนยาเลขที ่1A365/33 ถูก
ยกเลกิทะเบยีนเมื่อ 9/4/56 การส ารวจพบในรา้นช า 1 รา้น
ในต าบลลาดกระทงิ    
 การส ารวจรา้นช าพบรายการยาทีไ่ม่มเีลขทะเบยีน 
3 รายการ คือ ยาหม่องไพลสดและยาหอมชนะลม 108 
จ าพวกวดัโพธิ ์ทัง้ 2 รายการพบในต าบลท่ากระดาน และ
น ้ามนัหม่องสมุนไพรพบในต าบลทุ่งพระยา ซึ่งยาเหล่านี้มี
ลกัษณะเป็นยาสมุนไพรหรอืยาแผนโบราณ ซึ่งประชาชน
เห็นว่าเป็นยาที่ไม่มีอนัตราย จึงไม่เห็นความส าคัญว่ายา
เหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการขึน้ทะเบยีนยาแต่อย่างใด  
 
จ านวนรายการยาในรา้น 
 หากพิจารณาจ านวนรายการยาที่มีในร้านช า 
พบว่า มีจ านวนเฉลี่ย 15 รายการยาต่อร้าน โดยเป็นยา
สามญัประจ าบ้านจ านวนเฉลี่ย 2 รายการต่อร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 ของจ านวนรายการยาที่มีขายในร้าน และ
จ านวนรายการยาที่ผิดกฎหมายเฉลี่ย 13 รายการต่อร้าน 
คดิเป็นรอ้ยละ 86.7 ของจ านวนรายการยาทีม่ขีายในรา้น 
 
ยาท่ีพบแบ่งตามข้อบ่งใช้ 
 ยาที่ส ารวจพบในร้านช า 188 ร้านของอ าเภอ
สนามชัยเขต (เฉพาะร้านช าที่มียา) มีทัง้หมด 320 ยี่ห้อ
ส าหรบัรกัษา 21 กลุ่มอาการดงัแสดงในตารางที ่2 จ านวน
ยี่ห้อที่พบในแต่ละกลุ่มอาการสามารถสะท้อนถึงปัญหา
ความเจบ็ป่วยทีป่ระชาชนพบบ่อยและมกัหาซือ้ยาใชเ้อง ยา
ในทุกกลุ่มอาการของโรคเป็นยาที่ผดิกฎหมายในสดัส่วนที่
สงูมาก และเป็นยาสามญัประจ าบา้นน้อยมาก 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 รายการยาที่ส ารวจพบในร้านช าจ าแนกตามกลุ่ม
อาการรกัษานัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึกลุ่มอาการทีป่ระชาชนนิยม
ซือ้ยาใชเ้อง และความจ าเป็นของประชาชนทีจ่ะต้องมยีาใช้

ส าหรบัแก้อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ยาในทุก
กลุ่มอาการมจี านวนยี่ห้อที่เป็นยาผดิกฎหมายในสดัส่วนที่
สูงมาก และเป็นยาสามัญประจ าบ้านน้อยมาก ข้อมูลนี้
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหาการเจบ็ป่วยของประชาชน และเป็น
ขอ้มูลส าหรบัก าหนดนโยบายระดบัประเทศในเรื่องรายการ
ยาทีป่ระชาชนควรเขา้ถงึ ตลอดจนมคีวามปลอดภยัจากการ
ใชย้า  
 การส ารวจที่พบยายี่ห้อเดยีวกนั 2 ตวัของบรษิัท
เดยีวกนั ตวัหนึ่งถูกยกเลกิเลขทะเบยีนแลว้ และอกีตวัหนึ่ง
เป็นยาที่มีเลขทะเบียนใหม่ แต่ยาทัง้สองมีมีรูปลักษณ์
เหมอืนกนั  ท าให้ผู้บรโิภคและพนักงานเจ้าหน้าที่ แยกไม่
ออกว่าเลขทะเบียนไหนที่ถูกยกเลิกแล้วและเลขทะเบียน
ไหนที่สามารถขายได้ในท้องตลาด โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในยานัน้ ๆ แต่ยงัใช้ชื่อเดมิและ
รูปลกัษณ์ที่เหมือนเดมิ เมื่อเกดิการแพ้ยาขึน้จะท าให้เกิด
การวินิจฉัยผิดพลาดหรือเกิดความสบัสน งานวิจยันี้จึงมี
ขอ้เสนอว่า ในการขึน้ทะเบยีนใหม่ของยา ควรพจิารณาชื่อ
และรูปลักษณ์ของยาให้ไม่ซ ้ากับยาเดิม เพื่อให้เกิดการ
จ าแนกยาไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่เกดิความสบัสน หรอืเขา้ใจผดิ 
 การศกึษาพบยาบรรจุเสรจ็ฯ ในรา้นช าในสดัสว่นที่
สงูมากเป็นอนัดบั 2 รองจากยาอนัตราย คอื พบเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 92 จากการสอบถามขณ ะเก็บข้อมู ลพบว่ า 
ประชาชนไม่คดิว่ายาเหล่านี้เป็นยาอนัตราย เนื่องจากเหน็
ว่ามกีารโฆษณาได ้ซึง่รา้นช าเองกเ็ขา้ใจผดิว่า ยาทีโ่ฆษณา
ไดเ้ป็นยาทีส่ามารถขายไดท้ัว่ไปโดยไม่ต้องขออนุญาตขาย
ยา  ในท านองเดียวกัน การศึกษาพบการขายยาแผน
โบราณในร้านช าเป็นสดัส่วนที่สูงเป็นอนัดบั 3 คอื ร้อยละ 
58.6 นัน้ ประชาชนกค็ดิเช่นเดยีวกนัว่า ยาแผนโบราณคอื
ยาสมุนไพร ซึง่ไม่มอีนัตรายเหมอืนกบัยาแผนปัจจุบนั  
 ข้อค้นพบจากการวิจัยหนึ่งคือปัญหาการใช้ยา
ปฏชิวีนะในสตัว์ ได้แก่ การใช้ยาคลอแรมเฟนิคอลหรอืยา
แคปซลูด า-แดง อนัจะน ามาซึง่ปัญหาเชือ้ดือ้ยาสูค่นได ้เรื่อง
นี้จงึควรเป็นโจทยว์จิยัในอนาคต 
 ระบบการตรวจสอบเลข อย.หรือเลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
ปัจจุบนันัน้ เน้นประโยชน์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
เลขทะเบียนหรือชื่อการค้าว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้น
ทะเบยีนอย่างถูกต้องหรอืไม่เท่านัน้ ซึ่งยงัไม่เพียงพอที่จะ
ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นเครื่องมอืในการคุม้ครองตนเองได ้ระบบ
ดงักล่าวควรมรีายละเอยีดเพิม่เติม เช่น ส่วนประกอบ  รูป
เมด็ยา และรูปฉลาก เป็นต้น การวจิยัยงัพบยาที่ถูกยกเลกิ
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เลขทะเบยีนไปนานแลว้ถงึ 5 ปี แต่ยงัวางขายอยู่ในรา้นช า 
จงึเป็นทีน่่าสนใจทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิถงึระบบการเรยีกคนืยา
ออกจากทอ้งตลาด 

การศึกษาครัง้นี้มีข้อจ ากดั คือ ขณะที่เข้าส ารวจ 
ผูใ้หข้อ้มลูในรา้นช าอาจยงัไม่พรอ้มในการใหเ้ขา้ส ารวจ เช่น 
อยู่ในช่วงเวลาที่ก าลงัขายด ีหรอืภาวะอารมณ์ของเจ้าของ
ร้านช าในขณะนัน้ จึงอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน การ
เกบ็ข้อมูลรายการยาอาจเกบ็ได้ไม่สมบูรณ์ เพราะเจ้าของ
ร้านช าอาจจะตระหนักดีว่าตนเองมียาที่ผิดกฎหมายใน
ครอบครอง จงึเกบ็ซ่อนยาที่ผดิกฎหมายไว ้ท าใหผู้้วจิยัไม่
อาจเกบ็ข้อมูลได้ ผลการประเมินความชุกของการขายยา
ผดิกฎหมายในรา้นช าจงึน่าจะต ่ากว่าความเป็นจรงิ อย่างไร

ก็ตาม หากร้านใดปฏิเสธการให้เข้าส ารวจอย่างสิ้นเชิง 
ผูว้จิยัจะไม่ด าเนินการส ารวจ ซึง่พบเพยีง 4 รา้นในการวจิยั  

 
สรปุผล  

การส ารวจรา้นช าใน 4 ต าบลของอ าเภอสนามชยั
เขต ได้ผลเหมือนกันในทัง้ 4 ต าบล คือ มีการขายยา
อนัตรายและยาบรรจุเสรจ็ฯ ในรา้นช าเกอืบทุกรา้น รา้นช า
จ านวนมากเขา้ใจผดิว่า ยาอนัตรายและยาบรรจุเสรจ็ฯ ทีต่น
ขายอยู่นัน้ เป็นยาสามัญประจ าบ้าน เพราะเห็นว่ามีการ
โฆษณาในสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย การส ารวจร้านช า 
198 รา้น พบรา้นช าทีไ่ม่มยีาขาย 10 รา้น รา้นช าทีข่ายยามี
จ านวนทัง้หมด 188 รา้น (รอ้ยละ 94.95) รา้นเหล่านี้มกีาร 

 
ตารางท่ี 2. จ านวนยีห่อ้ยาทีส่ ารวจพบในรา้นช าแบ่งตามขอ้บ่งใช้ 

กลุ่มขอ้บ่งใช ้ จ านวนยีห่อ้ ชนิดของยาตามกฎหมาย 
สามญัประจ าบา้น อนัตราย บรรจุเสรจ็ฯ แผนโบราณ อื่นๆ 

ปวด/ลดไข/้หวดั 52 6 30 8 7 11 
ปวดขอ้และกลา้มเน้ือ 42 3 26 9 2 22 
ปวดทอ้ง/ทอ้งอดื 35 6 4 21 3 13 
ไอ/ขบัเสมหะ 33 8 11 13 1 - 
ปฏชิวีนะ 26 - 26 - - - 
โรคผวิหนงั 22 2 6 12 2 - 
บ ารุงร่างกาย 15 1 2 3 8 1 
ปากและคอ 17 2 5 1 8 13 
แกเ้มารถ/เวยีนหวั 12 1 7 - 3 13 
แกท้อ้งเสยี 11 - 9 2 - - 
ถ่ายพยาธ ิ 10 - 9 1 - - 
ใสแ่ผล/ลา้งแผล 10 2 - 7 - 13 
หยอดตา/ลา้งตา 8 - 7 1 - - 
ยาสตร ี 7 2 - 5 - - 
ยาดม 6 3 - 1 2 - 
ยาระบาย 5 2 1 - 1 13 
ยาคุมก าเนิด 4 - 4 - - - 
ยาบรรเทารดิสดีวงทวาร 2 1 - - 1 - 
ยาแกป้วดไมเกรน 1 - 1 - - - 
ยารกัษาโรคทางเดนิปัสสาวะ 1 - - 1 - - 
สเตยีรอยด ์ 1 - - - - 14 
รวม 320 39 148 85 38 10 
1: แบ่งบรรจุ  2: ไม่ขึน้ทะเบยีนยา           
3: ยกเลกิทะเบยีน  4: ยาควบคุมพเิศษ 
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ขายยาทีผ่ดิกฎหมายทุกรา้น การส ารวจพบการจ าหน่ายยา
ชุดในรา้นช ารอ้ยละ 13.3  มยีาหมดอายุในรา้นช ารอ้ยละ 
8 รา้นช าแต่ละรา้นมจี านวนรายการยาเฉลีย่ 15 รายการ

ต่อรา้น เป็นยาถูกกฎหมายเฉลีย่ 2 รายการต่อรา้น คดิเป็น
รอ้ยละ 13.3 สว่นลกัษณะทีต่่างกนัในแต่ละต าบล คอื แหล่ง
กระจายยาให้รา้นช า คอื ต าบลทีเ่ป็นศูนยร์าชการคอืต าบล
คู้ยายหม ีและที่ใกล้ศูนย์ราชการคอืต าบลลาดกระทงิ จะมี
แหล่งกระจายยาเป็นร้านในอ าเภอ แต่ต าบลที่อยู่ห่าง
ออกไป คือต าบลทุ่งพระยาและต าบลท่ากระดานมีแหล่ง
กระจายยา คอื รา้นนอกเขตอ าเภอ   
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