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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อศกึษาความชุกของยาที่ไม่ปลอดภยัในร้านช า ในอ าเภอหล่มเก่า เขาค้อ และน ้าหนาวในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ วิธีการ: การวจิยัเชงิส ารวจนี้ก าหนดให้ “ยาไม่ปลอดภยัในรา้นช า” คอื ยาทุกชนิดทีไ่ม่ใช่ยาสามญัประจ าบา้น กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ร้านช าในอ าเภอหล่มเก่า เขาค้อ และน ้าหนาว จ านวน 428 ร้านจากร้านช าทัง้หมด 635 ร้าน การศึกษาใช้
แบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึน้เองในการเกบ็ขอ้มูล ได้แก่ รายการยาที่พบ ปรมิาณที่พบ วนัหมดอายุ แหล่งที่มาของยา ความ
เหมาะสมของการการเก็บยาลกัษณะการซื้อขาย กลุ่มลูกค้าที่มกัถามหายา สาเหตุการใช้ และวิธีการใช้ โดยเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลเป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูในเดอืนมกราคม 2561 ผลการวิจยั: รา้นช า 322 รา้น (รอ้ยละ 73.75) จ าหน่าย
ยาไม่ปลอดภยั ยาทีไ่ม่ปลอดภยัทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ยาแกไ้ขห้วดั เช่น tiffy, decolgen และ apracur ซึง่พบใน 282 รา้น (รอ้ยละ 
65.89) รองลงมา คอื ยารกัษาโรคทางเดนิอาหาร เช่น ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบนิ ซึง่พบใน 231 รา้น (รอ้ยละ53.97) และยา
ปฏชิวีนะ ซึง่พบใน 220 รา้น (รอ้ยละ 68.32) ยาปฎชิวีนะทีพ่บมากทีส่ดุคอื tetracycline (85 รา้นหรอืรอ้ยละ 19.86) รองลงมาคอื 
amoxicillin (73 รา้นหรอืรอ้ยละ 17.06) และ penicillins (59 รา้น หรอืรอ้ยละ 13.79) ยากลุ่ม NSAIDs พบใน 139 รา้น (รอ้ยละ 
43.17) ยากลุ่ม NSAIDsที่พบมากที่สุด คือ piroxicam (71 ร้านหรือร้อยละ 16.59) รองลงมาคือ aspirin (64 ร้าน หรือร้อยละ 
14.95) สาเหตุของการจ าหน่ายยา คอืมลีูกคา้มาถามซือ้ (290 รายหรอืรอ้ยละ 67.76) รองลงมาคอื แหล่งจ าหน่ายแนะน าใหข้าย 
(20 รา้นหรอืรอ้ยละ 4.67) รา้นช าสว่นใหญ่รายงานว่า แหล่งทีม่าของยา คอืรา้นขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยา
อนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษ (118 รา้น หรอืรอ้ยละ 36.65) รองลงมา คอื รา้นขายยาแผนปัจจุบนั (99 รา้นหรอืรอ้ยละ 30.43) 
และรา้นช าอื่น ๆ (62 รา้นหรอืรอ้ยละ 19.25) สรปุ: ยาทีไ่ม่ปลอดภยัยงัมกีารจ าหน่ายจ านวนมากในรา้นช าในเขตอ าเภอหล่มเก่า 
เขาค้อ และน ้าหนาว ร้านช าเป็นสถานที่จ าหน่ายสนิค้าที่ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุด จึงควรมมีาตรการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละเขา้ถงึยาทีป่ลอดภยั  
ค าส าคญั: ยาทีไ่ม่ปลอดภยั รา้นช า การคุม้ครองผูบ้รโิภคเภสชัสาธารณสขุ 
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Abstract 
Objective: To study the prevalence of unsafe drugs in groceries located in the districts of Lom Kao, Khao Kho 

and Nam Naoin Phetchabun. Method: This survey research defined unsafe drugs in groceries as non-household 
medicines. The subjects were 428 groceries from the total of 635 stores in Lom Kao, Khao Kho and Nam Nao. The 
study employed the questionnaire developed in the study to collect the data on drugs found, amount, date of expiration, 
source of drug, appropriateness of drug storage, buying pattern, drugs frequently asked for by customers, intended uses, 
and how to use the drugs. Results: Three hundred and twenty two groceries (73.75%) sold unsafe medicines. The most 
common unsafe drug was analgesic-antipyretic, such as tiffy, decolgen, apracur available in 282 groceries (65. 89%) , 
followed by gastrointestinal medications such as “flying rabbit” salol-menthol mixture (231groceries or 53. 97%)  and 
antibiotics (220 groceries or 68.32%). The most common antibiotic was tetracycline (85 stores or 19.86%) followed by 
amoxicillin (73 groceries or 17. 06%)  and penicillins (59 stores or 13. 79 percent). NSAIDs were found in 139 outlets 
(43. 17 percent). The most prevalent NSAIDs was piroxicam (71 stores or 16. 59%) , followed by aspirin (64 cases or 
14.95%). The cause of drug distribution was customer demand (290 stores or 67.76%), followed by recommendation to 
sell from retail sources (20 stores or 4. 67%) .The majority of groceries reported that their sources of medications was 
modern drugstores on non-dangerous drugs or specially controlled drugs (118 or 36. 65%) , followed by modern drug 
stores (99 stores or 30.43%) and other groceries (62 stores or 19.25%). Conclusion: Unsafe drug remained available 
in a large number of groceries. Grocery is a marketplace easily and conveniently accessed by consumers, therefore 
measures for consumer protection in educating public and facilitating access to safe drugs are warranted. 
Keywords: unsafe drug, groceries, consumer protection, public health pharmacy 
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บทน า 
ตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ. 2510  ยาที่อนุญาต

ให้จ าหน่ายได้ทัว่ไปมีเฉพาะยาสามญัประจ าบ้าน (1) แต่
รา้นช าทัว่ไปมยีาควบคุมพเิศษ ยาอนัตราย ยาแผนโบราณ 
และยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพเิศษ 
(ต่อไปย่อว่า ยาบรรจุเสร็จฯ) ซึ่งร้านช าเหล่านี้ไม่สามารถ
ขายไดต้ามกฎหมาย (2) รา้นช าในชุมชนส่วนใหญ่จ าหน่าย
ยาอนัตราย ท าให้ประชาชนเสีย่งต่ออนัตรายทีเ่กดิขึน้จาก
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ท าให้เกิดการดื้อยาและ
ผลกระทบทีส่ าคญัคอื ประชาชนเสยีเงนิโดยเปล่าประโยชน์ 
ทัง้ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย (3)  

การออกเยีย่มบ้านผูป่้วยโรคเรือ้รงัโดยเจา้หน้าที่
สาธารณสขุพบว่าผูป่้วยมกีารใชย้าชุดเป็นจ านวนมาก  โดย
ยาชุดส่วนใหญ่วางขายตามร้านช าในชุมชน ซึ่งถือเป็น
สนิคา้ทีส่ามารถหาซือ้ไดง้่าย และใหผ้ลการรกัษาทีร่วดเรว็
จงึเป็นที่นิยมของผู้สูงอายุที่ไม่ชอบไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
การแก้ไขปัญหาดงักล่าวจะต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุก
ฝ่ายเพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างยัง่ยนื (4) 

การส ารวจร้านช าในเขตพื้นที่ของอ าเภอพรรณา
นิคม จงัหวดัสกลนคร พบว่ามกีารใชย้าชุด ยาลูกกลอน ยา
ปฏชิวีนะ และยาอนัตรายในทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร และผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเมื่อย
หรือปวดข้อเรื้อรังมักใช้ยาชุดที่มีส่วนประกอบของยาส
เตียรอยด์ นอกจากนี้ยังมีการลักลอบจ าหน่ายยาชุด ยา
ปฏชิวีนะ ยาลูกกลอน และยาอนัตรายภายในรา้นช ารอ้ยละ 
84.52 ซึ่งอาจน ามาสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น ภาวะ Cushings 
ต่อมหมวกไตบกพร่อง การแพ้ยาซ ้า และปัญหาเชื้อดื้อยา
ปฏชิวีนะ (5) 

จงัหวดัเพชรบูรณ์มปีระชากร 995,223 คน และมี
จ านวนร้านช าทัง้หมด 3,521 ร้าน (6) ในปี 2559-2560 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ์รายงานว่ามีการ
ระบาดของยาชุดและยาอื่น ๆ จากร้านช า ตลอดจนมกีาร
ระบาดของยาน ้าสมุนไพรที่ผสมสเตียรอยด์ การฉายหนัง
เพื่อโฆษณาขายยาน ้าแผนโบราณที่โอ้อวดสรรพคุณเกิน
จรงิ ซึ่งประชาชนหลงเชื่อและซื้อผลติภณัฑ์มาบรโิภคเป็น
จ านวนมาก ในอ าเภอเขาคอ้พบผูป่้วยนอนโรงพยาบาลดว้ย
โรคภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนในปี 2559 
จ านวน 189 ครัง้ และพบในปี 2560 จ านวน 153 ครัง้  พบ
ภาวะ  Cushings’ syndrome ในผู้ ป่ ว ยนอกใน ปี  2559 
จ านวน 57 ราย และพบในปี 2560 จ านวน 43 ราย (7) 

อ าเภอหล่มเก่า  และอ าเภอน ้าหนาว พบว่ามชีาวบา้นซือ้ยา
ชุดและยาลูกกลอนจากร้านช าในหมู่บ้านต่าง ๆ หลาย
หลงัคาเรอืน พบรถเร่ขายยาน ้าแผนโบราณ และพบมคีนน า
ยาสมุนไพรและยาลูกกลอนเขา้มาเร่ขายในหมู่บา้น ผลการ
ตรวจยาเหล่านี้ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นพบสเตียรอยด์
ปลอมปน (8,9) จากปัญหาดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึศกึษา
การจ าหน่ายยาที่ไม่ปลอดภัยในร้านช าในอ าเภอเขาค้อ 
หล่มเก่า และน ้ าหนาว เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
วางแผนแกไ้ขปัญหาต่อไป 

  
วิธีการวิจยั 

 โ ค ร งก า ร วิ จัย นี้ ไ ด้ ผ่ า นก า รพิจ า รณาจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมในมนุษยข์องจงัหวดัเพชรบรูณ์แลว้ 
ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษายงัไดแ้สดงความยนิยอมในการใหข้อ้มลู
โดยลงชื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยาไม่ปลอดภยัในงานวจิยันี้ 
หมายถึง ยาทุกชนิดที่ไม่ใช่ยาสามญัประจ าบ้านที่วางขาย
ในรา้นช า 

ประชากรและตวัอย่าง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย 11 อ าเภอ การ

วิจัยนี้ศึกษาในอ าเภอเขาค้อ หล่มเก่า และน ้ าหนาว 
เนื่องจากได้รบัรายงานจากอ าเภอทัง้สามว่ามีการระบาด
ของการจ าหน่ายยาในร้านช าและมีผู้ป่วยมารักษาตัวที่
โรงพยาบาลและพบรถเร่ขายยาในพื้นที่ในช่วงเวลา 2 ปีที่
ผ่านมา ประชากรในการวจิยันี้คอื รา้นช าในอ าเภอหล่มเก่า 
เขาค้อ และน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 395, 137 
และ 103 รา้นตามล าดบั รวมทัง้สิน้ 635 รา้น 

การค านวณขนาดตวัอย่างใชส้ตูรของ Krejcie และ 
Morgan (10) ไดข้นาดตวัอย่างรวม 385 รา้นโดยกระจายใน
อ าเภอหล่มเก่า 196 รา้น อ าเภอเขาคอ้103 รา้น และอ าเภอ
น ้าหนาว 86 รา้น ผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอย่างเป็น 550 รา้น
ในขัน้ตน้ เพื่อเผื่อในกรณีทีเ่จา้ของรา้นช าไม่ร่วมมอืในการ
ใหข้อ้มลู  
 การรวบรวมข้อมูล   
 กา ร ร วบ รวมข้อมู ลท า โ ดย เ จ้ า ห น้ าที่ ข อ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในพื้นที่วจิยั 
ซึ่งผ่านการชี้แจงวิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูล การ
รวบรวมขอ้มูลใชก้ารสอบถามเจา้ของรา้นหรอืผูข้ายในรา้น
เมื่อเจ้าของร้านช านัน้ไม่อยู่ ตลอดจนใช้การสงัเกตร้านช า
ประกอบ การเก็บข้อมูลด าเนินการระหว่างวันที่ 1-31 
มกราคม 2561 การเกบ็ขอ้มูลในการวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งใน
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การปฏบิตัหิน้าทีใ่นงานคุม้ครองผูบ้รโิภค การเกบ็ขอ้มลูเริม่
จากการแนะน าตนเองของผู้ เก็บข้อมูลและอธิบาย
วตัถุประสงคใ์นการส ารวจแก่ตวัอย่าง เมื่อไดร้บัอนุญาตและ
ตวัอย่างลงลายมอืชื่อในแบบบนัทกึขอ้มูลแลว้ ผู้เกบ็ขอ้มูล
จงึเริม่การสอบถามและส ารวจยาในรา้นตามแบบสอบถาม 
 เครือ่งมือและการวิเคราะหข์อ้มูล 

 เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลคอืแบบบนัทกึที่ผู้วจิยั
ไดพ้ฒันาขึน้ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจ านวน 3 ท่านคือหวัหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้รโิภคและผู้ทีท่ างานคุม้ครองผู้บรโิภค
มาอย่างน้อย 10 ปี แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และขอ้มูลทัว่ไปของรา้น
ช า ได้แก่  ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ.สต . หรือ
โรงพยาบาล ระยะเวลาในการจ าหน่ายสนิค้า ลกัษณะการ
จ าหน่ายสินค้า การผ่านการอบรม/ได้รับค าแนะน าจาก
บุคคลากรสาธารณสุขในเรื่องกฎหมายการหา้มจ าหน่ายยา
ในร้านช า และสาเหตุของการจ าหน่ายยา ส่วนที่ 2 เป็น
ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาทีพ่บในรา้นช า ไดแ้ก่ รายการยาที่
พบ ปรมิาณทีพ่บ วนัหมดอายุ แหล่งทีม่า (รา้นขายยาแผน
ปัจจุบัน รถเร่ ร้านขายของส่ง หรือจากแหล่งอื่น) ความ
เหมาะสมของการการเกบ็ยา (เช่น การวางยาบนชัน้ การสมัผสั
แสงแดด) ลกัษณะการซือ้ขาย กลุ่มลูกคา้ทีม่กัถามหายา สาเหตุ
การใช้ และวิธีการใช้ยา การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา  
  
ผลการวิจยั 
ลกัษณะของผูใ้ห้ข้อมูลและรา้นช า 

ตัวอย่างในการวิจัย 428 ร้าน เป็นตัวอย่างใน
อ าเภอน ้าหนาว หล่มเก่า และเขาคอ้ จ านวน 103, 205 และ 
120 รา้น ตามล าดบั ลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลูและรา้นช าแสดง
อยู่ในตารางที่ 1 ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (324 คน
หรอืร้อยละ 75.70) ส่วนใหญ่มอีายุ 41-50 ปี (119 คนหรอื
ร้อยละ 27.80) รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี (105 คนหรือ
รอ้ยละ 24.53) และอายุ 31-40 ปี (87 คนหรอืรอ้ยละ 20.33) 
ตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา (260 
คน หรือร้อยละ 60.75)  รองลงมาคือ  มัธยมศึกษา/
อนุปรญิญา (137 คนหรอืรอ้ยละ 32.01)  

ร้านช าอยู่ห่างจากโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. น้อย
กว่า 5 กโิลเมตร (242 รา้นหรอืรอ้ยละ 56.54) รองลงมาคอืห่าง 

5-9.9 กโิลเมตร (136 รา้นหรอืรอ้ยละ 31.78) รา้นช าส่วนใหญ่
จ าหน่ายสินค้าแบบขายปลีก (384 ร้านหรือร้อยละ 89.72) 
รองลงมา คอื ขายปลกีและขายส่ง (28 ร้านหรอืร้อยละ 6.54) 
และขายส่ง (16 รา้นหรอืรอ้ยละ 3.74) ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่
เคยได้รบัการอบรม/ค าแนะน าจากบุคลากรสาธารณสุขใน
เรื่องขอบเขตของยาที่จ าหน่ายได้ในร้านช า (266 คนหรอื
รอ้ยละ 62.15) ผูใ้หข้อ้มลู 290 คน (รอ้ยละ 67.76) รายงาน
ว่า เหตุผลที่ขายยา คือ มีลูกค้ามาถามหายา อีก 110 คน 
(รอ้ยละ 25.70) กล่าวว่าไม่มกีารจ าหน่ายยา (ตารางที ่1) 
 
ยาท่ีไม่ปลอดภยัในรา้นช า 

รา้นช าในเขตอ าเภอหล่มเก่า เขาคอ้ และน ้าหนาว
จ าหน่ายยาทีไ่ม่ปลอดภยัรอ้ยละ 54.37, 79.51 และ 85.83 
ตามล าดบั ในภาพรวมพบรา้นช ารอ้ยละ 73.75 จ าหน่ายยา
ทีไ่ม่ปลอดภยั ตารางที ่2 แสดงชนิดของยาทีไ่ม่ปลอดภยัซึง่
จ าหน่ายในรา้นช า ยาทีไ่ม่ปลอดภยัซึง่พบการจ าหน่ายมาก
ที่สุด คือ ยาในกลุ่มแก้ไข้หวัด เช่น tiffy, decolgen และ 
apracur พบการจ าหน่ายใน 282 ร้าน (ร้อยละ 65.89) 
รองลงมา คือ ยารักษาโรคทางเดินอาหาร เช่น antacil, 
babydol (231 รา้นหรอืรอ้ยละ 53.97) และยาปฎชิวีนะ (220 
ร้านหรือร้อยละ 51.40) การศึกษานี้พบการจ าหน่ายยา 
tramadol ใน 2 รา้น (รอ้ยละ 0.62) นอกจากนี้ยงัพบยาไม่มี
ทะเบยีนใน 10 รา้น (รอ้ยละ 2.34) 

ในอ าเภอน ้าหนาว ยาทีไ่ม่ปลอดภยัทีพ่บในรา้นช า
มากที่สุด คือ ยาแก้ไข้หวัด (46 ร้านหรือร้อยละ 44.66) 
รองลงมาคือยากลุ่มปฏิชวีนะ (34 ร้านหรือร้อยละ 39.29) 
และยารกัษาโรคทางเดนิอาหาร (30 รา้นหรอืรอ้ยละ 29.13) 
ในอ าเภอหล่มเก่า ยาทีไ่ม่ปลอดภยัทีพ่บในรา้นช ามากทีส่ดุ 
คือ ยาแก้ไข้หวดั (149 ร้านหรือร้อยละ 72.68) รองลงมา 
คือ ยารักษาโรคทางเดินอาหาร (124 ร้านหรือร้อยละ 
60.49) และยาปฎิชีวนะ (112 ร้านหรือร้อยละ 54.63) ใน
อ าเภอเขาคอ้ ยาทีไ่ม่ปลอดภยัทีพ่บในรา้นช ามากทีสุ่ด คอื 
ยาแกไ้ขห้วดั (87 รา้นหรอืรอ้ยละ 72.50) รองลงมา คอื ยา
รกัษาโรคทางเดนิอาหาร (77 ร้านหรอืร้อยละ 64.17) และ
ยาปฎชิวีนะ (74 รา้นหรอืรอ้ยละ 61.67) 

ยาปฎชิวีนะทีม่กีารขายมากทีสุ่ด คอื tetracycline 
พบการจ าหน่ายใน 85 ร้าน (จาก 428 ร้าน ร้อยละ 19.86) 
รองลงมาคือ ยา amoxicillin พบการจ าหน่ายใน 73 ร้าน 
(จาก 428 รา้นหรอืรอ้ยละ 17.06) รา้นช าจ าหน่ายผงพเิศษ
ตราร่มชชูพีร่วมกบัยาปฎชิวีนะอื่นจ านวน 116 รา้น (รอ้ยละ 
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27.10) และพบร้านช าจ าหน่ายผงพเิศษตราร่มชูชีพอย่าง
เดยีว 47 รา้น (รอ้ยละ 10.98) 

ยากลุ่ม NSAIDs ทีม่กีารขายมากทีส่ดุในรา้นช าคอื 
piroxicam พบการจ าหน่ายใน 71 รา้น (จาก 428 รา้นหรอื
รอ้ยละ 16.59) รองลงมาคอื aspirin (64 รา้นหรอืรอ้ยละ 

14.95) และ diclofenac (43 รา้นหรอืรอ้ยละ 10.05) ยาชุด 
(ยาทีจ่ดัเป็นชุด 2-7 เมด็) พบการจ าหน่ายใน 47 รา้น (รอ้ย
ละ 10.98)  

ยารกัษาโรคทางเดนิหายใจพบการจ าหน่ายใน 56 
รา้น (รอ้ยละ 13.08) โดยเป็นยา salbutamol 9 รา้น (รอ้ยละ 

 
     ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของตวัอย่างและรา้นช า (N=428) 

ปัจจยัทีศ่กึษา จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 

 ชาย 
 หญงิ 

 
104 
324 

 
24.30 
75.70 

อาย ุ
น้อยกว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีขึน้ไป 

 
38 
87 
119 
105 
79 

 
8.88 
20.33 
27.80 
24.53 
18.46 

ระดบัการศกึษา 
ไม่ไดร้บัการศกึษา 
ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา/อนุปรญิญา 
ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 

 
14 
260 
137 
17 

 
3.27 
60.75 
32.01 
3.97 

ระยะทางระหว่างรา้นช ากบั รพ.สต.หรอืโรงพยาบาล 

0-4.9 กโิลเมตร 
5-9.9 กโิลเมตร 
10-14.99 กโิลเมตร 

    15 กโิลเมตรขึน้ไป 

242 
136 
38 
12 

56.54 
31.78 
8.88 
2.80 

การจ าหน่ายสนิคา้ของรา้นช า 
ขายปลกี 
ขายสง่ 
ขายปลกีและสง่ 

384 
16 
28 

89.72 
3.74 
6.54 

การผ่านการอบรม/ไดร้บัค าแนะน าในเรื่องกฎหมายการจ าหน่ายยาในรา้นช า 
เคยไดร้บั 
ไม่เคยไดร้บั 

162 
266 

37.85 
62.15 

สาเหตุของการจ าหน่ายยา 
มลีกูคา้มาถามซือ้ 
แหล่งจ าหน่ายแนะน า 
รถเร ่
อื่น ๆ ตลาดนดั ญาตใิหข้าย 

 
290 
20 
2 
6 

 
67.76 
4.67 
0.47 
1.40 
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 ตารางท่ี 2. ชนิดของยาทีไ่ม่ปลอดภยัทีพ่บในรา้นช า 

ยา 
น ้าหนาว (n=103) หล่มเก่า (n=205) เขาคอ้ (n=120) รวม (n=428) 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน รอ้ยละ รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ยาปฎชิวีนะ 34  33.01 112 54.63 74 61.67 220 51.40 
tetracycline 7 6.80 40 19.51 38 31.67 85 19.86 
amoxicillin 16 15.53 40 19.51 17 14.17 73 17.06 

penicillin 2 1.94 41 20.00 16 13.33 59 13.79 

ampicillin 0 0.00 22 10.73 19 15.83 41 9.58 
norfloxacin 2 1.94 4 1.95 0 0.00 6 1.40 
doxycycline 0 0.00 0 0.00 2 1.67 2 0.47 
bactrim 0 0.00 1 0.49 2 1.67 3 0.70 

ยากลุ่ม NSAIDs 27  26.21 59  28.78 53  44.67 139  32.48 

piroxicam 11 10.68 30 14.63 30 25.00 71 16.59 
aspirin 15 14.56 18 8.78 31 25.83 64 14.95 
diclofenac 1 0.97 31 15.12 11 9.17 43 10.05 
ibuprofen 4 3.88 7 3.41 20 16.67 31 7.24 
mefenamic acid 0 0.00 0 0.00 5 4.17 5 1.17 
indomethacin 0 0.00 2 0.98 0 0.00 2 0.47 

ยาชุด (ยาทีจ่ดัเป็นชุด 2-7 เมด็) 14 13.59 26 12.68 7 5.83 47 10.98 

ยาไมม่ทีะเบยีน เช่น ยาหมอ 
ทหาร ยาผงจนิดามณี 

1 0.97 8 3.90 1 0.83 10 2.34 

ยารกัษาโรคทางเดนิหายใจ 1 0.97 41 20.00 14 11.67 56 13.08 

salbutamol 0 0.00 9 4.39 0 0.00 9 2.10 
ยาละลายเสมหะ 0 0.00 2 0.98 2 1.67 4 0.93 
ยาแกไ้อ 1 0.97 30 14.63 12 10.00 43 10.05 

ยาหยุดถ่าย 17 16.50 72 35.12 43 35.83 132 30.84 
ผงพเิศษตราร่มชชูพี         

รวมกบัยาปฎชิวีนะอื่น ๆ 21 20.39 60 29.27 35 29.17 116 27.10 
ขายผงพเิศษฯ อย่างเดยีว 10 9.71 17 8.29 20 16.67 47 10.98 

ยาแกไ้ขห้วดั เช่น tiffy, 
decolgen, apracur 

46 44.66 149 72.68 87 72.50 282 65.89 

ยารกัษาโรคทางเดนิอาหาร เช่น 
antacil, babydol 

30 29.13 124 60.49 77 64.17 231 53.97 

ยาคุมก าเนิด 0 0 7 3.41 0 0 7 2.17 

ยาถ่ายพยาธ ิ 0 0 4   1.95 1  0.83 5  1.17 
tramadol 0 0 1 0.48 1 0.83 2  0.47 
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2.10) ยาละลายเสมหะ 4 รา้น (รอ้ยละ 0.93) และพบยาแก้
ไอทีไ่มใ่ชย่าสามญัประจ าบา้น จ านวน 43 รา้น (รอ้ยละ 
10.05) สว่นยาหยุดถ่ายพบการจ าหน่ายใน 132 รา้น (รอ้ย
ละ 30.84) การศกึษาพบการจ าหน่ายยาแกไ้ขห้วดัใน 282 
รา้น (รอ้ยละ 65.89) และพบการจ าหน่ายยารกัษาโรค
ทางเดนิอาหารใน 231รา้น (รอ้ยละ 53.97) (ตารางที ่2) 
 
แหล่งท่ีมาของยาท่ีไม่เหมาะสม 

เจา้ของรา้นช า 118 รา้น (รอ้ยละ 36.65) รบัยามา
จากรา้นขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ฯ รองลงมา
คอื รบัยามาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนั 99 ร้าน (ร้อยละ 
30.43) รา้นช าอื่น ๆ (62 รา้นหรอืรอ้ยละ 19.25) รา้นคา้ส่ง 
(32 รา้นหรอืรอ้ยละ 9.94) รถเร่สง่ยาใหถ้งึรา้น (10 รา้นหรอื
ร้อยละ 3.11) และแหล่งอื่น ๆ เช่น รบัต่อจากญาติที่น ามา
ขายให ้หรอืไม่ระบุแหล่งทีม่ ี(2 รา้นหรอืรอ้ยละ 0.62) 
 
การอภิปรายและสรปุผล 

การศกึษาพบการจ าหน่ายยาทีไ่ม่ปลอดภยัในรา้น
ช าร้อยละ 73.75 สอดคล้องกบังานวิจยัของสริิลกัษณ์ รื่น
รวยและสุรศกัดิ ์เสาแก้ว (11) ที่พบว่า ยาและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยที่พบในครัวเรือน เช่น ยาไม่มี
ทะเบยีน และ/หรอื ตรวจพบสารสเตียรอยด์ หรอือวดอ้าง
สรรพคุณ หรอืยาชุด มแีหล่งทีม่า คอื ลูกหลาน/เพื่อนบา้น 
รา้นยา และรา้นช า  

การศกึษานี้พบว่า ยาไม่ปลอดภยัที่จ าหน่ายมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกในร้านช า คือ ยาแก้ไข้หวัด (ร้อยละ 
65.89) ยารักษาโรคปวดท้อง (ร้อยละ 53.97)  และยา
ปฏิชีวนะ (ร้อยละ 51.40) ตามล าดับ ซึ่งพบมากกว่าใน
งานวิจัยของอารีรัตน์ คุณยศยิ่ง (12) ที่อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปางในปี พ.ศ.2558 ซึ่งพบการจ าหน่ายยา
ปฏชิวีนะในรา้นช ารอ้ยละ 21.90  สว่นงานวจิยัของวราภรณ์ 
สงัขท์อง (13) ทีอ่ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงรายในปี 2558 
พบรา้นช ารอ้ยละ 51.8 จ าหน่ายยาปฎชิวีนะซึง่ใกลเ้คยีงกบั
ทีพ่บในการศกึษานี้ การวจิยันี้พบว่า ยาปฎชิวีนะทีข่ายมาก
ที่สุดคือ tetracycline (ร้อยละ 19.86 ของร้านช าทัง้หมด)  
สอดคล้องกับงานวิจยัของวราภรณ์ สงัข์ทองที่อ าเภอแม่
สรวย จงัหวดัเชยีงราย (13) และงานวจิยัของ นฤมล สรุนิทร์
ในเขตอ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง (14) ที่พบว่ายาปฎิ
ชวีนะทีม่กีารจ าหน่ายมากทีส่ดุคอื tetracycline เช่นกนั 

 จากการสอบถามเจ้าของร้านได้ขอ้มูลว่า ยาที่ไม่
ปลอดภยัของรา้นช าในอ าเภอหล่มเก่า เขาคอ้ และน ้าหนาว 
ส่วนใหญ่มแีหล่งที่มา คอื ร้านขายยาบรรจุเสรจ็ฯ (ร้อยละ 
36.65 ของร้านช า) รองลงมาคือ ร้านขายยาแผนปัจจุบนั  
(ร้อยละ 30.43 ของร้านช า) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
อารรีตัน์ คุณยศยิง่ (12) ทีพ่บเช่นเดยีวกนั สาเหตุสว่นใหญ่
ของการจ าหน่ายยาของรา้นช าในการวจิยันี้ คอื มลีูกคา้มา
ถามซือ้ (รอ้ยละ 67.76) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจน
พงศ ์เพญ็ทองด ี(15) ทีจ่งัหวดัยโสธรซึง่พบว่า รา้นช าน ายา
อนัตรายมาจ าหน่ายเพราะประชาชนเรยีกรอ้ง 

ในการศึกษานี้พบการขายยาที่ไม่ปลอดภัยคือ 
tramadol ในรา้นช า 2 รา้น ซึง่แมจ้ะเป็นจ านวนทีน้่อย แต่มี
ความรุนแรงเนื่ องจากยาดังกล่าวเป็นยาอันตรายตาม
กฎหมายและมกีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิมาก   

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ไม่ควรใช้ยาหยุด
ถ่ายในผู้ป่วยที่มกีารติดเชื้อ เพราะการถ่ายเป็นการก าจดั
เชือ้ตามธรรมชาต ิยกเวน้รายทีถ่่ายเหลวจ านวนครัง้มาก ๆ 
และควรใชร้่วมกบัยาฆา่เชือ้ทีเ่ป็นตน้เหตุดว้ย เพราะยากลุ่ม
นี้ เพียงแต่เป็นการลดการถ่าย ถ้าไม่ได้ยาฆ่าเชื้อ เชื้อที่
หลงเหลือยู่ในล าไส้จะขยายจ านวนมากขึน้ๆ ขณะที่ล าไส้
เคลื่อนไหวน้อยลง ท าใหเ้กดิเชือ้จ านวนมาก และก่อใหเ้กดิ
อนัตรายได ้(16)  

ยาไม่ปลอดภยัทีม่ขีายมากทีสุ่ด คอื ยาแกป้วดลด
ไข ้เช่น tiffy, decolgen, apracur ยาดงักล่าวเป็นยาอนัตราย 
ยาเหล่านี้มีส่วนผสมของยา paracetamol, chorphenira 
mine และ phenylephrine ในปรมิาณทีก่ฎหมายก าหนดให้
เป็นยาอันตราย ซึ่งต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านัน้ หาก
ประชาชนสามารถซือ้มารบัประทานไดง้่ายอาจเสีย่งต่อการ
ไดร้บัยาเกนิทีไ่ม่จ าเป็น (ไดย้าทีร่กัษาอาการบางอย่างโดย
ทีต่นเองไม่มอีาการนัน้) เสีย่งต่อการทานยาเกนิขนาด (กนิ
เกนิวนัละ 8 เมด็หรอืกนิติดต่อกนัเกนิ 5 วนั) เสีย่งต่อการ
ท าให้โรคประจ าตวัที่เป็นอยู่แย่ลง เสีย่งต่อการแพ้ยา และ
เกดิอาการขา้งเคยีงจากยา ส าหรบัยา aspirin ทีพ่บลว้นเป็น
ยาผงในซองซึง่ถอืเป็นยาบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายและ
ยาควบคุมพเิศษ หากมกีารเขา้ถงึยาไดง้่าย ประชาชนอาจ
ใช้ไม่ถูกต้องท าให้เกิดผลข้าง เคียงตามมาจากการ
รบัประทานยามากเกนิไป หรอืสะสมจนเกดิอนัตรายได ้
ข้อเสนอแนะ 
 ภาครฐัควรใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนผ่านสือ่ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้ในการดูแล
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ตนเองเบื้องต้น  และทราบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยา
อันตรายที่มีวางขายอยู่ทัว่ไป ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ประชาชนและรา้นช าส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบว่า ยาที่สามารถ
ขายไดม้เีพยีงยาสามญัประจ าบา้นเท่านัน้ รา้นช าบางรา้นจงึ
ขายยาอื่น ๆ เช่น ยาชุด ยาปฎชิวีนะ ยาแกไ้ขห้วดั เพื่อให้
เกดิความสะดวกของประชาชนในการซือ้   
 เจ้าหน้าที่ของรัฐควรตรวจสอบร้านช าอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เจ้าของร้านช ามคีวามรู้ถึงกฎหมายและ
ผลเสยีจากการขายยาที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนควรมีการ
ด าเนินคดกีบัรา้นช าทีป่ฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง นอกจากนี้ ควรสรา้ง
ความมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหาการใช้ยาไม่
เหมาะสม โดยให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาเรื่องยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพอื่น ๆ และร่วมคดิ วางแผน ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาเรื่องการใชย้าทีไ่ม่ปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ในชุมชน   
 ภาครัฐควรขยายการด าเนินการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลไปยงัร้านขายยาและร้านช า เพราะการ
ด าเนินงานยงัจ ากดัในหน่วยงานของรฐัเท่านัน้  สิง่ทีท่ าได้ 
คือ การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร้านช ามีจิตส านึกและ
เลง็เหน็ถงึโทษของการจ าหน่ายยาทีไ่ม่เหมาะสม 

ขอ้จ ากดัของการงานวจิยันี้ คอื เป็นการศกึษาใน 
3 อ าเภอเท่านัน้ คอือ าเภอหล่มเก่า เขาคอ้ และน ้าหนาว ซึง่
ในความเป็นจริงมีการขายยาที่ไม่ปลอดภัยในร้านช าใน
อ าเภออื่น ๆ เช่นกนั แต่เนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรื่องเวลาและ
พบการระบาดของรถเร่ ยาชุด และยาสมุนไพรที่ผสมส
เตียรอยด์ในสามอ าเภอนี้มากกว่าอ าเภออื่น ดังนัน้ควร
ขยายการศึกษาให้ครอบคลุมทัง้จงัหวดั และสร้างร้านค้า
ร้านช าต้นแบบของการขายยาปลอดภัยในชุมชน โดย
มุ่งเน้นหมู่บา้นทีอ่ยู่ห่างไกลโรงพยาบาลและ รพสต. เพื่อให้
เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน จากนัน้ควรมีการเฝ้า
ติดตามการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในร้านค้าร้านช า
ต้นแบบทุก ๆ  6  เดอืน พรอ้มจดัท าแผ่นโปสเตอรร์ายการ
ยาทีห่า้มขายในรา้นช าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและรณรงค์การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ดา้นยาอย่างยัง่ยนื   
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