
เรื่องเลาการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 

1. ช่ือผลงาน / เรื่องเลา : รานยา All in one 

2. คําสําคัญ : รานยา งานคุมครองผูปริโภค มาตรฐานรานยา ADR  

3. สรุปเรื่องเลาโดยยอ :  

 ผมเปนเภสัชกรคนหนึ่งในฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพะยูน ที่นี่เปนโรงพยาบาลที่สองในชีวิต

ราชการของผม หลังจากไปเก็บเก่ียวประสบการณชีวิตอยูทางภาคอิสาน ๑๐ ป โรงพยาบาลปาก

พะยูนเปนที่ซึ่งชะตาชีวิตไดกําหนดใหผมมีโอกาสกลับมารับใชปกษใตบานเกิดเมืองนอน ๕ ปในการ

รับราชการในโรงพยาบาลแหงนี้ผมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานหลายอยาง ๒ อยางในบรรดา

งานตางๆเหลานั้นคือ งานคุมครองผูบริโภค และ งาน ADR ของโรงพยาบาล สิ่งที่ผมพบเจอในการ

ทํางาน ADR อยูบอยครั้งก็คือ ผูปวยที่แพยาหรือเกิด ADR จากการใชยาที่ผูปวยไปหาซื้อมา

รับประทานเอง และหลายครั้งที่พบวายาที่ผูปวยซื้อมาและเกิดปญหาขึ้นนั้นไมไดมาจากรานยาที่ได

มาตรฐานและมีเภสัชกรเปนคนดูแล แตมาจากรานชําบาง รานยาที่ทําไมถูกตองตามมาตรฐานบาง ทั้ง

ในและนอกพื้นที่อําเภอปากพะยูน และเนื่องจากที่ผมตองทํางานคุมครองผูบริโภค ผมจึงมีโอกาสที่สืบ

หาขอมูลและหาแหลงที่มาของยาชุด ยาอันตรายตางๆที่ขายอยูในรานชําวามาจากแหลงใด รานยาใด 

แลวผมก็พบวา ยาชุด ยาอันตรายตางๆเหลานั้นกระจายมาจากรานยา ขย.๑ แหงหนึ่งในเขตอําเภอ

ปากพะยูนนี่เอง เม่ือถึงรอบการตรวจรานยาประจําป ผมจึงเขาตรวจรานยาดังกลาวโดยไมแจงให

เจาของรานทราบลวงหนา เม่ือเขาไปในรานยาแหงนั้นสิ่งที่ผมสัมผัสไดอยางแรกก็คือรานยาแหงนี้

ยังคงมีสภาพอยางเดิมเหมือน ๒ ครั้งที่แลวเม่ือผมเคยเขามาตรวจและตักเตือนใหปรับปรุงมาตรฐาน

ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ มีปายบอกชื่อและเวลาปฏิบัติการของเภสัชกรแตคนในปายไมเคยมา

ปฏิบัติการตรงวันและเวลาที่แจงไวเลยสักครั้ง ในรานมีสภาพแบบ All in one คือขายทุกสิ่งทุกอยาง

ต้ังแต ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ ยารักษาสัตว เมล็ดพืชชนิดตางๆ หรือแมกระทั่งเครื่องสังฆทาน 

เรียกไดวามารานนี้ไดของครบและจบที่เดียว ดูเหมือนจะดีนะครับ เพราะ รานสะดวกซื้อเจาใหญเจา

ดังของประเทศนี้ยังครบเครื่องไมเทารานนี้เลย โดยเฉพาะเรื่องยาเจาของรานและคณะดูเหมือนจะไม

ตองพึ่งพาเภสัชกรประจํารานเอาเสียเลย ขายเอง จายเองหมด และยาก็มีแทบทุกประเภท ทั้งยา

อันตราย ยาสามัญประจําบาน จนแมกระทั่งยารักษาสัตว ผมจึงแจงเจาของรานวาการกระทําเชนนี้

เปนการทําผิดมาตรฐาน และ เปนการทําผิดกฎหมาย ใหเรงปรับปรุงรานใหตรงตามมาตรฐานที่

กําหนด และ กําชับใหเภสัชกรมาปฏิบัติงานใหตรงตามเวลาที่แจงเอาไว เพราะมาตรวจ ๓ รอบ ใน ๓ 

ป ไมเคยเจอเภสัชกรคนดังกลาวอยูตรงกับเวลาที่แจงเอาไวในปายเลยสักครั้ง หลังจากนั้น ๑ วัน ผมก็

สงรายงานและขอมูลทั้งหมดใหกับทางกลุมงานผูบริโภค สสจ.พัทลงุ รับทราบและพิจารณาดําเนินการ

ขั้นตอไป อีกประมาณครึ่งเดือนตอมาผมไดมีโอกาสนําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมงาน ADR และ งาน

คุมครองผูบริโภค สสจ.พัทลุง ตอมาหลังจากนั้นไมก่ีวันเภสัชกรที่แขวนปายใหรานยาดังกลาวไดแจง

ยกเลิกการปฏิบัติการในรานยาแหงนั้น ทําใหรานยาที่วานี้ตองปลดปายเภสัชกรลง และไมสามารถขอ



ตอใบอนุญาตประจําปได หมดสภาพการเปนรานยา ขย.๑  ๓ สัปดาหถัดมาเภสัชกรผูรับผิดชอบการ

ตรวจสอบและควบคุมกํากับรานยาของจังหวัดพัทลุงพรอมคณะไดนัดวันเวลาที่จะลงตรวจรานยาแหง

นี้พรอมกันกับผมผูรับผิดชอบในพื้นที่ แลววัน D – day ก็มาถึง คณะของเราเขาตรวจรานยาดังกลาว

โดยไมแจงใหเจาของรานทราบลวงหนา และไดทําการปลดเอายาอันตรายตางๆลงจากชั้น เหลือไวแต

ยาสามัญประจําบาน และแจงใหเจาของรานปรับปรุงรานใหตรงตามมาตรฐานและจัดหาเภสัชกรมา

ปฏิบัติการใหไดตามเวลาที่แจงหากยังตองการเปดเปนราน ขย.๑ สวนยาอันตรายและยารักษาสัตวนั้น

เจาของรานไมมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะจําหนายยาดังกลาว ใหทําเรื่องคืนสินคาใหกับแหลงที่ซื้อมาโดย

ดวน (คณะที่ลงตรวจวันนั้นไมไดทําการยึดยาเอาไว) และเราจะมาตรวจความคืบหนาของการ

ปรับปรุงรานอีกครั้งตามเวลาที่กําหนด เจาของรานลงชื่อรับทราบการลงตรวจของคณะของเราเปนที่

เรียบรอย แตกอนจะออกจากราน ผมผูซึ่งเปนผูรับผิดชอบในพื้นที่ถูกเจาของรานและคณะพูดจา

อาฆาตมาดรายเอาไวพอสมควร แตผมหาไดใสใจกับถอยคําตางๆพวกนั้น ไมมีความรูสึกกลัวหรือ

ทอถอยแตประการใดทั้งสิ้นเพราะถือคติที่วา “ความตายนั้นเบาบางดุจด่ังขนนก แตหนาที่นั้นยิ่งใหญ

และหนักยิ่งกวาขุนเขา" ตามที่อาจารยสอนยูโดชาวญี่ปุนของผมไดอบรมสั่งสอนเอาไวเนิ่นนานมาแลว

ต้ังแตสมัยผมยังเปนเด็ก ผมยังคงเดินหนาตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวของอดีตรานยา ขย.

๑ ดังกลาวอยางตอเนื่อง จากขอมูลพบวารานยาดังกลาวยังคงลัดลอบขายยาอันตรายและยารักษา

สัตวตอไปแตไมไดนําสินคาออกมาต้ังแสดงที่หนาราน รานดังกลาวยังไมไดปรับปรุงมาตรฐานใดๆ และ 

ยังไมไดหาเภสัชกรมาประจําราน ADR จากยาชุดและยาอันตรายจากรานดังกลาวยังพบวายังมีอยู แต

ก็ลดลงไปพอสมควรเม่ือเทียบกับชวงเวลากอนหนานี้ เพราะงานเภสัชกรรมของเราไดทําการควบคุม

กํากับและทําความเขาใจกับรานชําตางๆในอีกทางหนึ่งดวยวายาใดบางที่เขาขายไดและยาใดที่เขา

ขายไมได  

 จากการลงมือปฏิบัติงานในครั้งนี้ผมไดเรียนรูประสบการณใหมๆหลายประการที่ผมไมเคยไดพบเจอใน

การปฏิบัติงานแบบเดียวกันนี้ที่ภาคอิสาน ปกษใตมีธรรมชาติและมีลักษณะจําเพาะที่เปนของตนเอง 

แตไมวาจะเจอกับเรื่องดีหรือราย จะทํางานไดประสบความสําเร็จมากหรือนอย แตเราก็ไดทําหนาที่

ของเราอยางเต็มความสามารถแลว และจะทําตอไปไมหยุดยั้งและไมทอถอย เพราะเราทําเรื่องที่

ถูกตองและดีงาม เรารักษาความเปนธรรม เราปกปองคุมครองคนของเรา “ชาวปากพะยูนที่เรารัก” 

 

  

4. ชื่อและที่อยูขององคกร : ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  

 

5. สมาชิกทีม : นายกิตติพงษ  สุขพงษ เภสัชกรชํานาญการ  

 

6. เปาหมาย : คุมครองผูบริโภคดานยา ลดอัตราการเกิด ADR และ การแพยา ในพ้ืนที่อําเภอปากพะยูน 

 



7. ที่มาของปญหา : 

 รานยาที่ไมไดมาตรฐานกระจายยาอันตรายสูรานชําทําใหเกิดปญหาการแพยาและ ADR ขึ้นกับ

ประชาชนในพื้นที่ อ.ปากพะยูนที่ไปซ้ือยารบัประทานเองจากรานยาและรานชําตางๆเหลานี ้

 

8. กิจกรรมการแกปญหา / พัฒนา :  

 8.1 ออกสืบหาขอมูลเชิงลึกและรวบรวมหลักฐานในพ้ืนที่โดยอาศัยการทํางานรวมกันกับเจาหนาที่ของ 

รพ.สต.และเครือขาย  อสม. 

 8.2 ออกตรวจประเมินควบคุมกํากับมาตรฐานรานยาในพ้ืนที่เปนประจําทุกป และ รายงานผลการตรวจ

ประเมินตามความเปนจริงใหทาง สสจ.รับทราบ และรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง 

 8.3 วางแผน ลงมือแกปญหา ติดตามผลการปฎิบัติ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือผลของ

การปฏิบัติงานที่ดีและบรรลุเปาหมาย  

 

9. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : 

 9.1 รานยาดังกลาวพนสภาพจากการเปน ขย.๑ โดยสมบูรณ ทําใหไมมีสิทธ์ิขายยาอันตรายอีกตอไป เปน

ประโยชนตอการตรวจจับในครั้งตอไปหากมีการกระทําผิดขึ้นอีก 

 9.2 ถึงแมรานดังกลาวจะยังมีการขายยาอันตรายอยู แตก็เปนการแอบขาย จุดน้ีจะเปนที่สังเกตใหกับ

ประชาชนได และ เราสามารถเพ่ิมการสรางความตระหนักแกประชาชนไดโดยใหเขาซื้อยาจากรานยาที่มี

เภสัชกรอยูประจํารานเทาน้ัน 

 9.3 อัตราการเกิด ADR และ การแพยา ที่มาจากรานชําซึ่งรับซื้อยาจากรานยาดังกลาวลดลง  

 

10. บทเรียนที่ไดรับ :  

 10.1 การทํางานคุมครองผูบริโภคน้ันตองอาศัยความอดทน ความพยายาม และ การยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอแตตองไมทิ้งเปาหมายและหลักการที่ถูกตองไปโดยเด็ดขาด สําหรับประชาชนพวกเขา

ตองไดรับการคุมครองและมีความปลอดภัยในชีวิต สําหรับผูประกอบการตางๆน้ันตองอยูในกฎในกรอบที่

ถูกตอง อาจจะไมตองดีที่สุดในวันน้ี แตตองดีขึ้นเรื่อยๆจนสมบูรณในที่สุด ใครทําผิดตองถูกปอมปรามและ

ถูกลงโทษโดยไมมีการละเวนหรือเลือกปฏิบัติ 

 10.2 ในการออกปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานคุมครองผูบริโภคน้ันมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการออก

ปฏิบัติงานเพ่ือบังคับใชกฎหมายเหมือนอยางกรณีเชนน้ี ควรจะตองมีวิธีการที่สรางความปลอดภัยใหกับ

เจาหนาที่ไดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

 10.3 ในกรณีที่เจาของกิจการทําผิดกฎหมายซ้ําซากไมวาจะเปนรานชํา รานยา โรงงาน คลินิก หรืออ่ืนๆ 

ควรจะมีกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเด็ดขาดกวาที่เปนอยู เพ่ือเปนการปอมปรามและปกปอง

ประชาชนใหปลอดภัยจากการบริโภคสินคาและบริการตางๆ 

 



11. การติดตอกับทีมงาน :  

 นายกิตติพงษ  สุขพงษ เภสัชกรชํานาญการ ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพะยูน โทรศัพท 074 – 

699023 ตอ 110 

 E – mail : kittipong_rx21@hotmail.com 

 

 


