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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

บทคัดย่อ 

วิจัยเชิงส ารวจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านของร้านช าใน

จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลจากร้านช า 400 แห่ง ที่เลือกแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของร้านช าในแต่ละอ าเภอ 

จากประชากรร้านช าจ านวน 2,539 แห่ง ใช้แบบสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ทุกแห่ง ที่ผ่านการอบรมชี้แจงถึงวิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูล พบว่าร้านช าในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่

เป็นร้านค้าปลีก มีการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้าน ร้อยละ 33.6 แหล่งที่ซื้อยามาขายคือ ร้าน

ขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1  แรงจูงในการจ าหน่ายยาของร้านช าคือความต้องการของคนในชุมชน  ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจ าหน่ายยาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คือ การศึกษา ระยะทางระหว่างร้านช า

กับ รพ.สต. และการได้รับการอบรมความรู้ด้านข้อกฎหมายยา ส่วนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการน ายาที่มิใช่ยา

สามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง 

ความต้องการของชุมชน การได้รับค าแนะน าจากสื่อวิทยุทีวี การไม่มี รพ.สต. อยู่ใกล้ และการไม่ทราบว่า

มีกฎหมายห้าม ดังนั้นจังหวัดพัทลุงควรมีแผนงานในการตรวจติดตามร้านช าและให้ความรู้แก่ประชาชนที่

ถูกต้องในการเลือกซ้ือยาและใช้ยา  

 

ค าส าคัญ : ร้านช า ยาสามัญประจ าบ้าน  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

บทน า ร้านช าขายยาได้เฉพาะยาสามัญประจ าบ้านเท่านั้น การจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ า

บ้านในร้านช า จะส่งผลประทบต่อประชาชนโดยตรงเพราะร้านช าไม่มีเภสัชกรในการให้ค าแนะน าดูแลการ

ใช้ยา อย่างครบถ้วน อาจเพ่ิมอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การแพ้ยาที่เพ่ิมขึ้น การ

ส ารวจการกระจายยาในหมู่บ้านของลือชัย ศรีเงินยวง (1) จ านวน 195 หมู่บ้าน พบมีการจ าหน่าย ยา

อันตรายในทุกหมู่บ้าน (100%) ส่วนใหญ่เป็นยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และ ยาปฏิชีวนะ 

(Antibiotics) ประชาชนเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ยา ท าให้เกิดการดื้อยา เป็นการใช้ยาอย่างไม่

สมเหตุสมผล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รายงานว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2562 

พบว่ารายการยาที่พบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด 5 อันดับแรก (5)  ประกอบด้วย Rush maculo-

papular, Rash, Urticaria, Pruritus, และ Rash erythematous โดยส่วนหนึ่งเกิดจากยาที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสม (2) ส าหรับจังหวัดพัทลุงมีประชากร 524,865 คน จ านวนร้านช าเปิดให้บริการทั้งหมด 2,539 

ร้าน  ในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ติดตามการตรวจร้านช าตามตัวชี้วัดระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินร้านช าคุณภาพ ซึ่งมีร้านช าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้านช าคุณภาพร้อยละ 

12.92 โดยเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้แยกความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการจ าหน่ายยาของร้านช าของจังหวัด

พัทลุง ท าให้ไม่ทราบแรงจูงใจในการจ าหน่ายยาของร้านช า  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องทราบ

สถานการณ์การจ าหน่ายยาไม่เหมาะสมในร้านช า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันอาการไม่

พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านของร้านช า   

วิธีการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเชิงพรรณา ครอบคลุมร้านช าในทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลุง 

ประชากรในการวิจัยนี้รวมจ านวน 2,539 ร้าน การค านวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Krejcie และ 

Morgan  ได้ขนาดตัวอย่างรวม 346 ร้าน ผู้วิจัยได้เพ่ิมขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 15 เป็นตัวอย่างทั้งหมด 

406  ร้าน ส าหรับในกรณีที่เจ้าของร้านช าไม่ร่วมมือในการให้ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลท าโดยเภสัชกร 

เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในพ้ืนที่
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วิจัย ซึ่งผ่านการชี้แจงวิธีการและเครื่องมือเก็บข้อมูล โดยท าการเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้านหรือตัวแทน

ของเจ้าของร้านหากเจ้าของร้านช านั้นไม่อยู่ การเก็บข้อมูลเริ่มจากการแนะน าตนเองของผู้เก็บข้อมูลและ

อธิบายวัตถุประสงค์ในการส ารวจแก่ตัวอย่าง เมื่อได้รับอนุญาต  

   เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้

ดัดแปลงจาก อัปสร บุญยัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความ

ถูกต้องเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงวุฒิจ านวน 3 ท่าน  คือหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ข้อมูลทั่วไปของร้านช า ได้แก่ ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ.สต.หรือโรงพยาบาล ระยะเวลาในการ

จ าหน่ายสินค้า ลักษณะการจ าหน่ายสินค้า การผ่านการอบรม/ได้รับค าแนะน าจากบุคคลากรสาธารณสุข

ในเรื่องกฎหมายการห้ามจ าหน่ายยาในร้านช า และสาเหตุของการจ าหน่ายยา  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับยาที่พบในร้านช า ได้แก่ รายการยาที่พบ ปริมาณที่พบ วัน

หมดอายุ แหล่งที่มา (ร้านขายยาแผนปัจจุบัน รถเร่ ร้านขายของส่ง หรือจากแหล่งอ่ืน)   แรงจูงใจของการ

จ าหน่ายยา  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ตรวจไม่ทั่วถึง  /ไม่จริงจัง คนในชุมชนเรียกร้องให้น ามาจ าหน่าย  การ

ได้รับค าแนะน าจากสื่อทีวีสื่อวิทยุ การได้รับค าแนะน าจากร้านขายยา ร้านช าห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือ 

ประชาชนไม่สะดวกไปสถานพยาบาลของรัฐ หรือรพ.สต. หรือไม่ทราบว่ากฎหมายห้ามจ าหน่าย การ

จ าหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้าน ร้านช าอ่ืนก็ขาย การขายยามีผลก าไรสูง    

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติ เชิงพรรณนา สถิติ ร้อยละ และการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการขายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้าน โดยใช้

สถิติไคว์สแควส์ (Chi-Square test;2)   

ผลการศึกษา  เก็บข้อมูลจากร้านขายของช า 406  ตัวอย่าง ได้รับข้อมูลที่สามารถน ามา

วิเคราะห์ไดจ้ านวน 400 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.52  โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อย

ละ 83.2,  อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 50.1, จบการศึกษามัธยมศึกษาร้อยละ 42.5, ระยะทางระหว่าง

ร้านช ากับโรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือ รพ.สต. 1-2 กม. ร้อยละ 47.7, ระยะเวลาในการเปิดร้านช า 5-

10 ปี ร้อยละ 42, ลักษณะการขายเป็นการขายปลีกเพียงอย่างเดียวร้อยละ 89.1 , เจ้าของร้านช าได้รับ

การอบรมหรือได้รับความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายยาร้อยละ 83.5 , พบการขายยาที่
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มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านร้อยละ 33.6 แหล่งซื้อมาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) ร้อยละ 12.2 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านขายของช า (N=400)  

ปัจจัยที่ศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 70 16.8 
หญิง 343 83.2 

อายุ   
น้อยกว่า 30 ปี 17 4.2 
30 - 40 ปี 53 13.1 
41-50 ปี 132 32.6 
50 ปีขึ้นไป 203 50.1 

การศึกษา   
ไม่ได้รับการศึกษา 6 1.5 
ประถมศึกษา 144 35.6 
มัธยมศึกษา 172 42.5 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 83 20.5 

ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ. หรือ รพ.ชุมชน   
น้อยกว่า 1 กม. 98 24.2 
1-2 กม. 193 47.7 
มากกว่า 2 กม. 114 28.1 

ระยะเวลาในการเปิดร้านช า   
น้อยกว่า 5 ปี 64 15.8 
5 - 10 ปี 170 42.0 
11-15 ปี 47 11.6 
มากกว่า 15 ปี 124 30.6 

ลักษณะการจ าหน่ายสินค้า   
ขายส่ง 1 .2 
ขายปลีก 361 89.1 
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ขายปลีกและขายส่ง 43 10.6 
การผ่านการอบรม   

เคยได้รับการอบรม 334 83.5 
ไม่เคยได้รับการอบรม 66 16.5 

การขายยาถูกต้องหรือไม่   
มีการจ าหน่ายาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้าน 136 33.6 

ไม่มีการจ าหน่ายยาหรือมีเฉพาะยาสามัญประจ า
บ้านเพียงอย่างเดียว 

269 66.4 

แหล่งที่รับยามาขาย   
ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) 49 12.2 

ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 10 2.5 
ร้านค้าอ่ืนๆ 15 3.75 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านของร้านช ามากที่สุด คือความต้องการ
ของคนในชุมชนต้องการให้น ามาจ าหน่าย จ านวน 197 แห่ง (ร้อยละ 49.9) รองลงมาคือการได้รับ
ค าแนะน าจากร้านขายยา 81 แห่ง (ร้อยละ 20.2) ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 1  
แผนภาพที่ 1 แรงจูงใจของการจ าหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้าน 

 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านของ
ร้านช า พบว่าระดับการศึกษา, ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ.สต., และการได้รับการอบรมความรู้ด้าน
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถงึ 

จ ำนวน 
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ข้อกฎหมายในการจ าหน่ายยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้าน
เพศ อายุ ระยะเวลาในการเปิดร้านช า ลักษณะประเภทการจ าหน่ายปลีก-ส่ง ไม่มีผลต่อการน ายาที่มิใช่ยา
สามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายในร้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อการจ าหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้าน  
ปัจจัย ขายยาที่ไม่ใช่ยา

สามัญประจ าบ้าน
(ร้าน) 

ขายยาสามัญประจ าบ้าน
,ไม่พบการขายยาใดๆ 

(ร้าน) 

P1 

(Chi-Square 
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  

ลักษณะการจ าหน่าย   0.309 
ขายส่ง 1 0  
ขายปลีก 122 233  
ขายปลีกและขายส่ง 13 31  
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การผ่านการอบรม   0.003 
เคยได้รับการอบรม 103 231  
ไม่เคยได้รับการอบรม 33 33  

 หากพิจารณาปัจจัยที่น ายาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายในร้านช าจะพบว่า ปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง, ปัจจัยด้านความต้องการของชุมชน, การได้รับค าแนะน าจากสื่อทีวีวิทยุ, 
และไม่ทราบว่ามีกฎหมายห้าม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการน ายาสามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่น ายาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายในร้านช า  
 ปัจจัย จ าหน่ายยาที่ไม่ใช่ยา

สามัญประจ าบ้าน 
มีการขายเฉพาะยา
สามัญประจ าบ้าน
หรือไม่พบการขาย
ยาใดๆ  

P1: Chi-
Square 

test;2 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง:    ใช่ 13 2 <0.001* 
ไม่ใช่ 112 225  

ความต้องการของชุมชน:         ใช่ 105 92 <0.001* 
  ไม่ใช่ 19 130  

ได้รับค าแนะน าจากสื่อวิทยุทีวี:  ใช่ 14 59 <0.001* 
 ไม่ใช่ 112 164  

ได้รับค าแนะน าจากร้านยา:     ใช่ 24 57 0.163 
ไม่ใช่ 98 166  

   0.017* 
ไม่มี รพ.หรือ รพ.สต.อยู่ใกล้:    ใช่ 12 13  

ไม่ใช่ 115 210  
    
ไม่ทราบว่ากฎหมายห้าม:        ใช่ 44 34 <0.001* 

ไม่ใช่ 81 188  
ร้านช าอ่ืนๆ ก็ขาย: ใช่ 21 34 0.158 

ไม่ใช่ 103 189  
การขายยามีผลก าไรสูง:        ใช่ 6 15 0.071 

ไม่ใช่ 118 209  
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การอภิปราย 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการขายยาสามัญประจ าบ้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

การศึกษา, ระยะทางจากร้านช ากับ รพ.สต., การได้รับการอบรมด้านข้อกฎหมายการขายยา อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนแรงจูงใจที่น ายาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านมาจ าหน่ายประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง, ความต้องการของชุมชน, การรับฟังฟังโฆษณาจากสื่อทีวี, ไม่มีโรงพยาบาล

หรือ รพ.สต.อยู่ใกล้ และการไม่ทราบว่ากฎหมายห้าม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการน ายาที่มิใช่ยาสามัญ

ประจ าบ้านมาจ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 ในผลการศึกษานี้พบว่าในจังหวัดพัทลุงร้านช ามีการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ า

บ้านจ านวนร้อยละ 33.6 แต่น้อยกว่าผลการศึกษาการส ารวจยาชุดในจังหวัดปทุมธานี ของกุสาวดี เมลือง

นนท์ (3) ซึ่งพบว่ามียาชุดจ าหน่ายในร้านช าร้อยละ 55.3 ซึ่งยาชุดถือว่าเป็นยาที่ห้ามจ าหน่ายในร้านช า 

การส ารวจร้านช าจ านวน 195 หมู่บ้านของ 8 จังหวัดประกอบด้วย มุกดาหาร ชัยภูมิ เชียงราย อุทัยธานี 

อ่างทอง ปราจีนบุรี ชุมพร และสงขลา (4)  ที่พบว่าร้านช าขายยาสามัญประจ าบ้าน ร้อยละ 21.8  จะเห็น

ได้ว่าความชุกของการจ าหน่ายยาในร้านช ามีความแตกต่างไปแต่ละพ้ืนที่ การศึกษานี้พบว่าร้านช าขาย

เฉพาะยาสามัญประจ าบ้านร้อยละ 66.4 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพัทลุงมีการจัดการที่ดีในการจัดระบบการ

กระจายยาไปสู่ร้านช า แต่อย่างไรก็ตามยังมีร้านช าจ านวน 1 ใน 3 ที่ยังคงจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญ

ประจ าบ้านซึ่งประชาชนอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาจากร้านช า  

 เหตุผลในการน ายามาจ าหน่าย เป็นความต้องการของชุมชนจ านวนร้อยละ 49.2  ซึ่งสอดคล้อง
กับความชุกของการจ าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านช าในจังหวัดพิษณุโลกและปัจจัยที่มีผลของ  อัปสร 
บุญยัง (5) ซึ่งพบว่าความต้องการของคนในชุมชนร้อยละ 89  และการศึกษารูปแบบการพัฒนาร้านช า
แบบชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพนสูง จ.สกลนคร (6) ที่พบว่าชุมชนต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล อันตรายของยาชุด ยาสเตียรอยด์ ผลเสียจากการซื้อยาอันตรายจากร้านช า 
 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนจ านวนร้อยละ 49.2  ต้องการหาซื้อยามา
รับประทานเอง โดยต้องการซื้อยาที่ร้านช าใกล้บ้าน สะท้อนถึงความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจน
ศักยภาพในด้านการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หากแต่เนื่องจากการจัดการเรื่องยาและโรคเป็นเรื่อง
ซับซ้อน ประชาชนควรได้รับยาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการแนะน าการใช้ยา
โดยเภสัชกร ทั้งนี้มีโรคหลายชนิดสามารถหายได้เองจากการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้ยา จึงควร
ใช้ยาเฉพาะเท่าที่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการซื้อยาที่ไม่ระบุชื่อยา ขนาดและวิธีการใช้ ดังนั้นทุกภาคส่วน ควร
ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเกิดจากการไปซื้อยาจากร้านช ามา
รับประทาน  
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 ส าหรับช่องทางการซื้อยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้านของร้านช าที่มากที่สุดคือ ร้านขายยาแผน
ปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) สอดคล้องกับวิจัยความชุกชองการจ าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมของร้านช าในจังหวัด
พิษณุโลกและปัจจัยที่มีผล (5) ที่พบว่าแหล่งกระจายยาไปยังร้านช ามากที่สุดมาจากร้านขายยาแผน
ปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) และความชุกและลักษณะของร้านช าที่จ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง (7)  ก็พบว่าร้อยละ 100 ของยาปฏิชีวนะซ้ือมาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 (ขย.1) เช่นกัน  

สรุปผล 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านของร้านช าในจังหวัดพัทลุง 

พบว่าเจ้าของร้านช าหรือผู้ด าเนินกิจการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเกือบครึ่งเปิดด าเนินการในท าเลที่ตั้ง

ไม่ได้ห่างจากหน่วยบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ประมาณ 1-2 กม. ส่วนมากเป็นกิจการที่ด าเนินการขาย

ปลีกเพียงอย่างเดียว จึงเป็นการบริการในขั้นสุดท้ายไปยังผู้บริโภค และเจ้าของร้านยังได้รับการอบรมหรือ

ให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบการจ าหน่ายยาที่มิใช่

ยาสามัญประจ าบ้านจ านวนร้อยละ 33.6 แหล่งซื้อยาส่วนมากมากซื้อจากร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1   

การจ าหน่ายยาที่มิใช่ยาสามัญประจ าบ้านเกือบครึ่งมีแรงจูงใจจากความต้องการของชุมชน ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการจ าหน่ายยาคือ ระดับการศึกษา ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ.สต. ตลอดจน

การได้รับความรู้ด้านข้อกฎหมายในการจ าหน่ายยา มีผลต่อการน ายาจ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.05 ปัจจัยของแรงจูงใจที่น ายามาจ าหน่าย คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างทั่วถึง หรือความต้องการของ

ชุมชน ระยะทางระหว่างร้านช ากับ รพ.สต. และการไม่ทราบว่ามีกฎหมายห้าม ล้วนส่งผลต่อการน ายามา

จ าหน่ายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจังหวัดพัทลุงจึงครวจจัดท าแผนสร้างความรู้ให้ประชาชนใน

ชุมชนในการใช้ยาและเลือกซื้อยาอย่างถูกต้อง การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจอย่างสม่ าเสมอ 

การให้อบรมผู้ประกอบการร้านช าให้เช้าใจต่อข้อก าหนดของกฎหมาย    

กิติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,  ผู้วิจัยขอขอบคุณ 
ทพ.นฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข ที่ให้ค าแนะน าในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานของสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมถึงผู้ประกอบการร้านช าทุก
ท่าน ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือด้านข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างดียิ่ง 
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