ปัจจัยที่มีผลต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชาในจังหวัดพัทลุง
Factors affecting the distribution of non over the counter drugs in Cho Hui Shop
in Phatthalung province
ภูธิป ศร่างเศร้า, ราชัน คงชุม
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
บทคัดย่อ
วิจัยเชิงสารวจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชาใน
จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลจากร้านชา 400 แห่ง ที่เลือกแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของร้านชาในแต่ละอาเภอ
จากประชากรร้านชาจานวน 2,539 แห่ง ใช้แบบสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ทุกแห่ง ที่ผ่านการอบรมชี้แจงถึงวิธีการและเครื่องมือเก็ บข้อมูล พบว่าร้านชาในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่
เป็นร้านค้าปลีก มีการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้าน ร้อยละ 33.6 แหล่งที่ซื้อยามาขายคือ ร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 แรงจูงในการจาหน่ายยาของร้านชาคือความต้องการของคนในชุมชน ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจาหน่ายยาอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 คือ การศึกษา ระยะทางระหว่างร้านชา
กับ รพ.สต. และการได้รับการอบรมความรู้ด้านข้อกฎหมายยา ส่วนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการนายาที่มิใช่ ยา
สามัญประจาบ้านมาจาหน่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง
ความต้องการของชุมชน การได้รับคาแนะนาจากสื่อวิทยุทีวี การไม่มี รพ.สต. อยู่ใกล้ และการไม่ทราบว่า
มีกฎหมายห้าม ดังนั้นจังหวัดพัทลุงควรมีแผนงานในการตรวจติดตามร้านชาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่
ถูกต้องในการเลือกซื้อยาและใช้ยา
คาสาคัญ : ร้านชา ยาสามัญประจาบ้าน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชาในจังหวัดพัทลุง
Factors affecting the distribution of non over the counter drugs in Cho Hui Shop
in Phatthalung province
ภูธิป ศร่างเศร้า, ราชัน คงชุม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
บทนา ร้านชาขายยาได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้านเท่านั้น การจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจา
บ้านในร้านชา จะส่งผลประทบต่อประชาชนโดยตรงเพราะร้านชาไม่มีเภสัชกรในการให้คาแนะนาดูแลการ
ใช้ยา อย่างครบถ้วน อาจเพิ่มอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยาที่เพิ่มขึ้น การ
สารวจการกระจายยาในหมู่บ้านของลือชัย ศรีเงินยวง (1) จานวน 195 หมู่บ้าน พบมีการจาหน่าย ยา
อันตรายในทุกหมู่บ้าน (100%) ส่วนใหญ่เป็นยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และ ยาปฏิชีวนะ
(Antibiotics) ประชาชนเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ยา ทาให้เกิดการดื้อยา เป็นการใช้ยาอย่างไม่
สมเหตุสมผล สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รายงานว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2562
พบว่ารายการยาที่พบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด 5 อันดับแรก (5) ประกอบด้วย Rush maculopapular, Rash, Urticaria, Pruritus, และ Rash erythematous โดยส่วนหนึ่งเกิดจากยาที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม (2) สาหรับจังหวัดพัทลุงมีประชากร 524,865 คน จานวนร้านชาเปิดให้บริการทั้งหมด 2,539
ร้าน ในปี พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ติดตามการตรวจร้านชาตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการดาเนิ นร้านชาคุณภาพ ซึ่งมีร้านชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้านชาคุณภาพร้อยละ
12.92 โดยเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้แยกความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการจาหน่ายยาของร้านชาของจังหวัด
พั ท ลุ ง ท าให้ ไ ม่ ท ราบแรงจู ง ใจในการจ าหน่ า ยยาของร้ า นช า ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งทราบ
สถานการณ์การจาหน่ายยาไม่เหมาะสมในร้านชา เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันอาการไม่
พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชา
วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสารวจเชิงพรรณา ครอบคลุมร้านชาในทุกอาเภอของจังหวัดพัทลุง
ประชากรในการวิจัยนี้รวมจานวน 2,539 ร้าน การคานวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Krejcie และ
Morgan ได้ขนาดตัวอย่างรวม 346 ร้าน ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 15 เป็นตัวอย่างทั้งหมด
406 ร้าน สาหรับในกรณีที่เจ้าของร้านชาไม่ร่วมมือในการให้ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลทาโดยเภสัชกร
เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในพื้นที่
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วิจัย ซึ่งผ่านการชี้แจงวิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้านหรือตัวแทน
ของเจ้าของร้านหากเจ้าของร้านชานั้นไม่อยู่ การเก็บข้อมูลเริ่มจากการแนะนาตนเองของผู้เก็บข้อมูลและ
อธิบายวัตถุประสงค์ในการสารวจแก่ตัวอย่าง เมื่อได้รับอนุญาต
เครื่ อ งมื อและการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ได้
ดัดแปลงจาก อัปสร บุญยัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงวุฒิจานวน 3 ท่าน คือหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ข้อมูลทั่วไปของร้านชา ได้แก่ ระยะทางระหว่างร้านชากับ รพ.สต.หรือโรงพยาบาล ระยะเวลาในการ
จาหน่ายสินค้า ลักษณะการจาหน่ายสินค้า การผ่านการอบรม/ได้รับคาแนะนาจากบุคคลากรสาธารณสุข
ในเรื่องกฎหมายการห้ามจาหน่ายยาในร้านชา และสาเหตุของการจาหน่ายยา
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับยาที่พบในร้านชา ได้แก่ รายการยาที่พบ ปริมาณที่พบ วัน
หมดอายุ แหล่งที่มา (ร้านขายยาแผนปัจจุบัน รถเร่ ร้านขายของส่ง หรือจากแหล่งอื่น) แรงจูงใจของการ
จาหน่ายยา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจไม่ทั่วถึง ไม่จริงจัง คนในชุมชนเรียกร้องให้นามาจาหน่าย /การ
ได้รับคาแนะนาจากสื่อทีวีสื่อวิทยุ การได้รับคาแนะนาจากร้านขายยา ร้านชาห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือ
ประชาชนไม่สะดวกไปสถานพยาบาลของรัฐ หรือรพ.สต. หรือไม่ทราบว่ากฎหมายห้ามจาหน่าย การ
จาหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน ร้านชาอื่นก็ขาย การขายยามีผลกาไรสูง
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา สถิ ติ ร้ อ ยละ และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการขายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้าน โดยใช้
สถิติไคว์สแควส์ (Chi-Square test;2)
ผลการศึกษา เก็บ ข้อมูลจากร้านขายของช า 406 ตัวอย่าง ได้รับข้อมูล ที่สามารถนามา
วิเคราะห์ได้จานวน 400 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.52 โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 83.2, อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 50.1, จบการศึกษามัธยมศึกษาร้อยละ 42.5, ระยะทางระหว่าง
ร้านชากับโรงพยาบาลประจาอาเภอหรือ รพ.สต. 1-2 กม. ร้อยละ 47.7, ระยะเวลาในการเปิดร้านชา 510 ปี ร้อยละ 42, ลักษณะการขายเป็นการขายปลีกเพียงอย่างเดียวร้อยละ 89.1, เจ้าของร้านชาได้รับ
การอบรมหรือได้รับความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายยาร้อยละ 83.5, พบการขายยาที่
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มิใช่ยาสามัญประจาบ้านร้อยละ 33.6 แหล่งซื้อมาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) ร้อยละ 12.2
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านขายของชา (N=400)
ปัจจัยที่ศึกษา

จานวนคน

ร้อยละ

70
343

16.8
83.2

17
53
132
203

4.2
13.1
32.6
50.1

6
144
172
83

1.5
35.6
42.5
20.5

98
193
114

24.2
47.7
28.1

64
170
47
124

15.8
42.0
11.6
30.6

1
361

.2
89.1

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
การศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ระยะทางระหว่างร้านชากับ รพ. หรือ รพ.ชุมชน
น้อยกว่า 1 กม.
1-2 กม.
มากกว่า 2 กม.
ระยะเวลาในการเปิดร้านชา
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ลักษณะการจาหน่ายสินค้า
ขายส่ง
ขายปลีก
4

ขายปลีกและขายส่ง
การผ่านการอบรม
เคยได้รับการอบรม
ไม่เคยได้รับการอบรม
การขายยาถูกต้องหรือไม่
มีการจาหน่ายาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน
ไม่มีการจาหน่ายยาหรือมีเฉพาะยาสามัญประจา
บ้านเพียงอย่างเดียว
แหล่งที่รับยามาขาย
ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1)
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2)
ร้านค้าอื่นๆ

43

10.6

334
66

83.5
16.5

136

33.6

269

66.4

49
10
15

12.2
2.5
3.75

ปัจจัยที่มีผลต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชามากที่สุด คือความต้องการ
ของคนในชุมชนต้องการให้นามาจาหน่าย จานวน 197 แห่ง (ร้อยละ 49.9) รองลงมาคือการได้รับ
คาแนะนาจากร้านขายยา 81 แห่ง (ร้อยละ 20.2) ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แรงจูงใจของการจาหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน
จำนวน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง

15

การขายยามีผลกาไรสูง

21

ไม่มีโรงพยาบาลหรือ รพ.สต.อยู่ใกล้

25

ร้านชาอื่นๆ ก็ขาย

55

ได้รับคาแนะนาจากสื่อวิทยุทวี ี

73

ไม่ทราบว่ากฎหมายห้าม

78

ได้รับคาแนะนาจากร้านยา

81

ความต้องการของชุมชน

197
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เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของ
ร้านชา พบว่าระดับการศึกษา, ระยะทางระหว่างร้านชากับ รพ.สต., และการได้รับการอบรมความรู้ด้าน
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ข้อกฎหมายในการจาหน่ายยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้าน
เพศ อายุ ระยะเวลาในการเปิดร้านชา ลักษณะประเภทการจาหน่ายปลีก-ส่ง ไม่มีผลต่อการนายาที่มิใช่ยา
สามัญประจาบ้านมาจาหน่ายในร้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อการจาหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน
ปัจจัย
ขายยาที่ไม่ใช่ยา ขายยาสามัญประจาบ้าน
P1
สามัญประจาบ้าน ,ไม่พบการขายยาใดๆ
(Chi-Square
(ร้าน)
(ร้าน)
test)
เพศ: ชาย
27
40
0.233
หญิง
109
224
อายุ: น้อยกว่า 30 ปี
2
15
0.185
30 - 40 ปี
16
38
41-50 ปี
48
82
50 ปีขึ้นไป
70
129
การศึกษา: ไม่ได้รับการศึกษา
6
0
0.005*
ประถมศึกษา
43
97
มัธยมศึกษา
56
115
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
31
52
ระยะทางระหว่างร้านกับ รพ.สต.
<0.001*
น้อยกว่า 1 กม.
36
58
1-2 กม.
82
111
มากกว่า 2 กม.
18
95
ระยะเวลาเปิดร้าน
0.194
น้อยกว่า 5 ปี
21
44
5 - 10 ปี
53
115
11-15 ปี
12
34
มากกว่า 15 ปี
50
71
ลักษณะการจาหน่าย
0.309
ขายส่ง
1
0
ขายปลีก
122
233
ขายปลีกและขายส่ง
13
31
6

การผ่านการอบรม
0.003
เคยได้รับการอบรม
103
231
ไม่เคยได้รับการอบรม
33
33
หากพิจารณาปัจจัยที่นายาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านมาจาหน่ายในร้านชาจะพบว่า ปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง, ปัจจัยด้านความต้องการของชุมชน, การได้รับคาแนะนาจากสื่อทีวีวิทยุ,
และไม่ท ราบว่ามี กฎหมายห้ าม เป็นปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการน ายาสามัญประจ าบ้านมาจาหน่า ยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่นายาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านมาจาหน่ายในร้านชา
ปัจจัย
จาหน่ายยาที่ไม่ใช่ยา มีการขายเฉพาะยา P1: Chiสามัญประจาบ้าน
สามั ญ ประจ าบ้ า น Square
หรื อ ไม่ พ บการขาย test;2
ยาใดๆ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง: ใช่
ไม่ใช่
ความต้องการของชุมชน:
ใช่
ไม่ใช่
ได้รับคาแนะนาจากสื่อวิทยุทีวี: ใช่
ไม่ใช่
ได้รับคาแนะนาจากร้านยา: ใช่
ไม่ใช่

13
112
105
19
14
112
24
98

2
225
92
130
59
164
57
166

<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.163
0.017*

ไม่มี รพ.หรือ รพ.สต.อยู่ใกล้: ใช่
ไม่ใช่

12
115

13
210

ไม่ทราบว่ากฎหมายห้าม:

44
81
21
103
6
118

34
188
34
189
15
209

ใช่
ไม่ใช่

ร้านชาอื่นๆ ก็ขาย: ใช่
การขายยามีผลกาไรสูง:

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
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<0.001*
0.158
0.071

การอภิปราย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลที่ส่ งผลต่อการขายยาสามัญ ประจาบ้า น ประกอบด้ว ย ปัจจั ยด้า น
การศึกษา, ระยะทางจากร้านชากับ รพ.สต., การได้รับการอบรมด้านข้อกฎหมายการขายยา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนแรงจูงใจที่นายาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านมาจาหน่ายประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง, ความต้องการของชุมชน, การรับฟังฟังโฆษณาจากสื่อทีวี, ไม่มีโรงพยาบาล
หรือ รพ.สต.อยู่ใกล้ และการไม่ทราบว่ากฎหมายห้าม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการนายาที่มิใช่ยาสามัญ
ประจาบ้านมาจาหน่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในผลการศึกษานี้พบว่า ในจังหวัดพัทลุงร้านชามีการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจา
บ้านจานวนร้อยละ 33.6 แต่น้อยกว่าผลการศึกษาการสารวจยาชุดในจังหวัดปทุมธานี ของกุสาวดี เมลือง
นนท์ (3) ซึ่งพบว่ามียาชุดจาหน่ายในร้านชาร้อยละ 55.3 ซึ่งยาชุดถือว่าเป็นยาที่ห้ามจาหน่ายในร้านชา
การสารวจร้านชาจานวน 195 หมู่บ้านของ 8 จังหวัดประกอบด้วย มุกดาหาร ชัยภูมิ เชียงราย อุทัยธานี
อ่างทอง ปราจีนบุรี ชุมพร และสงขลา (4) ที่พบว่าร้านชาขายยาสามัญประจาบ้าน ร้อยละ 21.8 จะเห็น
ได้ว่าความชุกของการจาหน่ายยาในร้านชามีความแตกต่างไปแต่ละพื้นที่ การศึกษานี้พบว่าร้านชาขาย
เฉพาะยาสามัญประจาบ้านร้อยละ 66.4 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพัทลุงมีการจัดการที่ดีในการจัดระบบการ
กระจายยาไปสู่ร้านชา แต่อย่างไรก็ตามยังมีร้านชาจานวน 1 ใน 3 ที่ยังคงจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญ
ประจาบ้านซึ่งประชาชนอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาจากร้านชา
เหตุผลในการนายามาจาหน่าย เป็นความต้องการของชุมชนจานวนร้อยละ 49.2 ซึ่งสอดคล้อง
กับความชุกของการจาหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านชาในจังหวัดพิษณุโลกและปัจจัยที่มีผลของ อัปสร
บุญยัง (5) ซึ่งพบว่าความต้องการของคนในชุมชนร้อยละ 89 และการศึกษารูปแบบการพัฒนาร้านชา
แบบชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพนสูง จ.สกลนคร (6) ที่พบว่าชุมชนต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล อันตรายของยาชุด ยาสเตียรอยด์ ผลเสียจากการซื้อยาอันตรายจากร้านชา
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนจานวนร้อยละ 49.2 ต้องการหาซื้อยามา
รับประทานเอง โดยต้องการซื้อยาที่ร้านชาใกล้บ้าน สะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจน
ศักยภาพในด้านการจั ดการสุขภาพด้วยตนเอง หากแต่ เนื่องจากการจัดการเรื่องยาและโรคเป็นเรื่อง
ซับซ้อน ประชาชนควรได้รับยาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการแนะนาการใช้ยา
โดยเภสัชกร ทั้งนี้มีโรคหลายชนิดสามารถหายได้เองจากการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้ยา จึงควร
ใช้ยาเฉพาะเท่าที่จาเป็น หลีกเลี่ยงการซื้อยาที่ไม่ระบุชื่อยา ขนาดและวิธีการใช้ ดังนั้นทุกภาคส่วน ควร
ตระหนักถึงความสาคัญและร่วมกันแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเกิดจากการไปซื้อยาจากร้านชามา
รับประทาน
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สาหรับช่องทางการซื้อยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชาที่มากที่สุดคือ ร้านขายยาแผน
ปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) สอดคล้องกับวิจัยความชุกชองการจาหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านชาในจังหวัด
พิษณุโ ลกและปั จจั ยที่มีผล (5) ที่พบว่า แหล่ งกระจายยาไปยังร้านชามากที่สุ ดมาจากร้านขายยาแผน
ปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) และความชุกและลักษณะของร้านชาที่จาหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาเภองาว จังหวัด
ลาปาง (7) ก็พบว่าร้อยละ 100 ของยาปฏิชีวนะซื้อมาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) เช่นกัน
สรุปผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านของร้านชาในจังหวัดพัทลุง
พบว่าเจ้าของร้านชาหรือผู้ดาเนินกิจการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเกือ บครึ่งเปิดดาเนินการในทาเลที่ตั้ง
ไม่ได้ห่างจากหน่วยบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ประมาณ 1-2 กม. ส่วนมากเป็นกิจการที่ดาเนินการขาย
ปลีกเพียงอย่างเดียว จึงเป็นการบริการในขั้นสุดท้ายไปยังผู้บริโภค และเจ้าของร้านยังได้รับการอบรมหรือ
ให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบการจาหน่ายยาที่มิใช่
ยาสามัญประจาบ้านจานวนร้อยละ 33.6 แหล่งซื้อยาส่วนมากมากซื้อจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1
การจาหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจาบ้านเกือบครึ่งมีแรงจูงใจจากความต้องการของชุมชน ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจาหน่ายยาคือ ระดับการศึกษา ระยะทางระหว่างร้านชากับ รพ.สต. ตลอดจน
การได้รับความรู้ด้านข้อกฎหมายในการจาหน่ายยา มีผลต่อการนายาจาหน่ายอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 ปัจจัยของแรงจูงใจที่นายามาจาหน่าย คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างทั่วถึง หรือความต้องการของ
ชุมชน ระยะทางระหว่างร้านชากับ รพ.สต. และการไม่ทราบว่ามีกฎหมายห้าม ล้ว นส่งผลต่อการนายามา
จาหน่ายอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจังหวัดพัทลุงจึงครวจจัดทาแผนสร้างความรู้ให้ประชาชนใน
ชุมชนในการใช้ยาและเลือกซื้อยาอย่างถูกต้อง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจอย่างสม่าเสมอ
การให้อบรมผู้ประกอบการร้านชาให้เช้าใจต่อข้อกาหนดของกฎหมาย
กิติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พั ท ลุ ง , ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ
ทพ.นฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข ที่ให้คาแนะนาในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานของสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมถึงผู้ประกอบการร้านชาทุก
ท่าน ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือด้านข้อมูลของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
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