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บทคัดย่อ 
บทน า: การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายยา ส่งผลให้เกิดการใชย้า
ไม่เหมาะสมอย่างกวา้งขวาง และท าให้ชาวบา้นเส่ียงอนัตรายจากยา ทั้งการแพย้าและการเกิดเช้ือด้ือยา 
จดัเป็นปัญหาสุขภาพส าคญัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
วตัถุประสงค์: เพื่อลดจ านวนร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ และเพื่อประเมินความรู้เก่ียวกบัยา
ปฏิชีวนะของผูป้ระกอบการร้านขายของช า ในเขตอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
วิธีการศึกษา: กลุ่มตวัอย่างเป็นร้านขายของช าท่ีมีการประกอบกิจการอยู่ในเขตอ าเภอสองจงัหวดัแพร่ 
จ านวน ๒๖๕ ร้านคา้ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเลือกจากฐานขอ้มูล
ร้านขายของช าท่ีประกอบกิจการอยูใ่นอ าเภอสองท่ีมีการข้ึนทะเบียนไว ้โดยด าเนินการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการด าเนินงานใน
การส ารวจ ตรวจแนะน า และการติดตามผล  ท่ีประยุกต์มาจากการใช้แนวคิด Precede-Proceed Model 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบส ารวจและแบบประเมินความรู้ตามแนวทางการลดจ านวนร้านขาย
ของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนาการประมวลผล
ความรู้เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะและการจ าหน่ายในร้านขายของช าก่อนและหลงัการด าเนินการใช้สถิติ Paired 
Sample T-Test ซ่ึงจะท าการวดัก่อนและหลงัการทดลอง   
ผลการศึกษา: สามารถลดปริมาณร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะคิดเป็นร้อยละท่ีลดลง 38.10 
จากพบการจ าหน่าย 63 ร้าน ลดลงเหลือ 39 ร้าน ลดลงทั้งส้ิน 24 ร้าน และความรู้เก่ียวกบัการจ าหน่ายยา
ปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ีถูกตอ้งของผูป้ระกอบการร้านขายของช าภายหลงัการด าเนินงานพฒันาข้ึน 
ร้อยละ 21.51 อยา่งมีนยัส าคญัทางทางสถิติ p-value < 0.001 
สรุป: จากผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการด าเนินงานลดจ านวนร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะใน
เขตอ าเภอสองสามารถช่วยลดการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในชุมชนและช่วยท าให้ผูป้ระกอบการร้านของของ
ช ามีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยา สามารถน ารูปแบบน้ีไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในพื้นท่ีอ่ืน ท่ีอาจมี
สภาพของปัญหาลกัษณะเดียวกนั โดยอาจปรับเปล่ียนรูปแบบใหเ้หมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นท่ี 
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ช่ือเร่ือง : การลดจ านวนร้านขายของช าทีม่ีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสอง 
ช่ือเจ้าของผลงาน : ภก.เฉลมิพล  ลือราช 
ช่ือผู้สนับสนุน : ภก.สุรชัย  จิตจง 
ความส าคัญและทีม่าของงานวจัิย 
 จากขอ้มูลการรายงานของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในปี พ.ศ. 2555 พบวา่ประเทศ
ไทยบริโภคยาปฏิชีวนะมากกวา่ 10,000 ลา้นบาทต่อปี คนไทยมีการติดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะปีละกวา่ 100,000 
คน อยู่โรงพยาบาลนานข้ึนมากกว่า 1 ล้านวนั และเสียชีวิตมากกว่าปีละ 30,000 ราย และยาปฏิชีวนะ
ส าหรับรักษาเช้ือด้ือยามีราคาแพงมาก ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาเช้ือด้ือยาในประเทศไทย คือ การใชย้า
ปฏิชีวนะมากเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม แมแ้ต่ร้านขายของช าในหมู่บา้นก็มียา
ปฏิชีวนะจ าหน่าย ในบริบทของอ าเภอสองก็เช่นกนั จากการส ารวจในปี 2556-2557 พบวา่มีร้านขายของช า
ท่ีมียาปฏิชีวนะจ าหน่ายมากถึง 109 ร้าน จากจ านวนร้านทั้งหมดท่ีส ารวจ 303 ร้าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนหน่ึง
ในสามของร้านขายของช าทั้งหมดท่ีควรไดรั้บการด าเนินการแกไ้ขเพื่อลดปัญหาท่ีอาจเกิดตามมาจากการ
ขายยาท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว ซ่ึงท่ีผ่านมาจากการเฝ้าระวงัและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใช้
ยา (Adverse Drug Event, ADE) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มยาปฏิชีวนะของผูม้ารับบริการท่ีไดซ้ื้อมาจากร้านขาย
ของช าในอ าเภอสอง ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2557 พบว่า เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาส่วนใหญ่ท่ีพบในประชาชนอ าเภอสองคือ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
(Adverse Drug Reaction, ADR) ในลกัษณะของการแพย้า (Drug allergy) จ านวน 11 รายงาน และอาการ
ขา้งเคียง (side effect) จ านวน 1 รายงาน พบการรายงานการแพย้ามากท่ีสุดคือยาTetracycline จ านวน 7 
รายงาน ซ่ึงอาการท่ีพบท่ีรุนแรงคือ ปลายอวยัวะเพศเป็นแผล และอาการผื่นข้ึนตามล าตวัร่วมกบัอาการ
หายใจติดขดั ผื่นลกัษณะ Fixed drug eruption รองลงมาคือยากลุ่ม Penicillin พบจ านวน 2 รายงาน อาการ
แพย้าท่ีรุนแรงท่ีพบคือ ผื่นข้ึนท่ีล าตวั (M.P. rash) ร่วมกบัหายใจติดขดั คนัตามใบหน้าร่วมกบัอาการบวม
บริเวณริมฝีปาก อีกทั้งยงัพบรายงานจากการแพย้า Sulfamethoxazole with Trimethoprim และ Norfloxacin 
อีกดว้ย นอกจากน้ียงัพบรายงานอาการขา้งเคียงจากยา Penicillin คือ อาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
             จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอสองเพื่อค้นหาปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนพบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีคือปัญหาร้านขายของช ามีการ
จ าหน่ายยาไม่ถูกตอ้งตามประเภทท่ีสามารถจ าหน่ายได ้โดยพบมากท่ีสุดคือกลุ่มยาปฏิชีวนะและวิธีการ
แก้ไขท่ี เหมาะสมจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องคือการให้ความรู้ท่ี ถูกต้องแก่
ผูป้ระกอบการร้านขายของช า ดงันั้นจึงเกิดการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคเชิงรุกการลดจ านวนร้านขาย
ของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสองข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดจ านวนร้านขายของช าท่ี
มีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ โครงการน้ีได้ด าเนินงานในร้านขายของช าเขตอ าเภอสอง จ านวน  265  แห่ง 
โดยใชแ้นวคิด Precede-Proceed Modelเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน หวัขอ้การด าเนินงานประกอบดว้ย 



ความรู้เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะในร้านขายของช า ขอ้มูลพื้นฐานของร้านขายของช า สถานการณ์ยาปฏิชีวนะท่ี
จ าหน่ายในพื้นท่ี บนัทึกรายการยาท่ีพบ ทะเบียนร้านคา้ท่ีตรวจแนะน าโดยให้ความรู้พร้อมผลการตรวจ
ก่อน-หลงั และจ านวนร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะท่ีลดลงหลงัการด าเนินงานตามโครงการ 
           ทั้งน้ีการด าเนินงานดงักล่าวคาดว่าจะสามารถช่วยลดแหล่งกระจายยาปฏิชีวนะในชุมชน และเป็น
ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช า และใช้
วางแผนพฒันาและปฏิบติังานดา้นพฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงัการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าเชิงรุก
ภาคประชาชน อีกทั้งเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภยัในชุมชนของ
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ท่ีจะช่วยเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหเ้กิดระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและผูบ้ริโภคไดรั้บผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมีความ
ปลอดภยั 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อลดจ านวนร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
 2. เพื่อประเมินความรู้เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะของผูป้ระกอบการร้านขายของช า 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปฏิบติัการ (Action Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดจ านวนร้าน
ขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ร้านขายของช าท่ีมีการประกอบกิจการอยูใ่นเขตอ าเภอสองจงัหวดัแพร่   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านขายของช าท่ีมีการประกอบกิจการอยู่ในเขตอ าเภอสองจงัหวดัแพร่และ
ยินยอมเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ จ านวน ๒๖๕ ร้านคา้ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( 
Purposive  sampling ) โดยเลือกจากฐานขอ้มูลร้านขายของช าท่ีประกอบกิจการอยูใ่นอ าเภอสองท่ีมีการข้ึน
ทะเบียนไว ้

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙   

วธีิการด าเนินการศึกษาโดยใช้แนวคิด Precede-Proceed model 
1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาเพื่อ

น ามาใชใ้นการวเิคราะห์และวางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าใน
พื้นท่ี โดยคืนขอ้มูลปัญหาส าคญัอนัดบัตน้ของพื้นท่ี ในเร่ืองร้านขายของช าจ าหน่ายยาท่ีนอกเหนือจากยา



สามญัประจ าบ้าน โดยกลุ่มยาท่ีพบมากท่ีสุดคือยาปฏิชีวนะ และด าเนินการแลกเปล่ียนแนวคิดในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2. ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานในการตรวจแนะน า ใหค้วามรู้ และการติดตามผล การจ าหน่ายยา
ปฏิชีวนะในร้านขายของช าในพื้นท่ี 

3. เตรียมเคร่ืองมือในการด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของร้านขายของช า 
สถานการณ์ยาปฏิชีวนะท่ีจ าหน่ายในพื้นท่ี บนัทึกรายการยาท่ีพบ ความรู้เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะในร้านขาย
ของช า และทะเบียนร้านคา้ท่ีตรวจแนะน าโดยใหค้วามรู้พร้อมผลการตรวจก่อน-หลงั 

4. ด าเนินการอบรมเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบร้านขายของช า พร้อมมอบแบบฟอร์มและส่ือส าหรับใช้
ในการตรวจแนะน าและใหค้วามรู้ในร้านขายของช า 

5. เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบ ให้ความรู้ และประเมินผลการด าเนินงานในพื้นท่ีรับผดิชอบตาม
รูปแบบการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ 

6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานพร้อมทั้งวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
 
 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
แบบส ารวจและแบบประเมินความรู้ตามแนวทางการลดจ านวนร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยา

ปฏิชีวนะในเขตอ าเภอสอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาการ ประมวลผลความรู้เก่ียวกับยา
ปฏิชีวนะและการจ าหน่ายในร้านขายของช าก่อนและหลงัการด าเนินการใชส้ถิติ Paired Sample T-Test ซ่ึง
จะท าการวดัก่อนและหลงัการทดลอง   
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของร้านขายของช า สถานการณ์ยาปฏิชีวนะท่ี

จ าหน่ายในพื้นท่ี จดัท าทะเบียนร้านคา้ท่ีตรวจแนะน าพร้อมผลการตรวจก่อน-หลงั และบนัทึกรายการยาท่ี

พบ ในร้านขายของช าในเขตอ าเภอสอง จ านวน ๒๖๕ แห่ง 

โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการร้านขายของช า 

ตอนท่ี ๒ สถานการณ์การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช า 

 ตอนท่ี ๓ ความเปล่ียนแปลงหลงัจากการตรวจสอบและใหค้วามรู้โดยเจา้หนา้ท่ี 

ตอนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการร้านขายของช า 

กลุ่มเป้าหมายเม่ือจ าแนกเป็นเพศชายและเพศหญิง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

๘๔.๑๕ ขณะท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๕ ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๕-๕๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๒ 

รองลงมามีอายุ ๕๕ – ๖๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๕ อายุ ๖๕ – ๗๔ ปี คิดเป็นร้อยละ๑๒.๘๓ และกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุด คือมีอายุ ๒๕ – ๓๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕ และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๖ รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

๑๖.๖๐ การศึกษาระดบัอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗ การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ 

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ 

 

ตอนที ่๒ สถานการณ์การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช า 

ร้านขายของช าท่ียงัคงประกอบกิจการและได้รับการตรวจแนะน าเม่ือคิดเป็นร้อยละของกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดมีจ านวนมากท่ีสุดในเขต รพ.สต.เตาปูน คิดเป็นร้อยละ 11.32 รองลงมา คือ รพ.สต.ห้วย

ขอน คิดเป็นร้อยละ 9.43 รพ.สต.ดอนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 9.06 และท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ รพ.สต.ป่าเลา 

คิดเป็นร้อยละ 3.02 และกลุ่มตวัอยา่งมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะเกือบทุกพื้นท่ี โดยพื้นท่ีๆมีการจ าหน่ายมาก



ท่ีสุดเม่ือคิดเป็นร้อยละในพื้นท่ี คือ เขตรพ.สต.วงัฟ่อน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ รพ.สต. วงัดิน คิด

เป็นร้อยละ 62.50 รพ.สต. เตาปูน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และพบว่าในพื้นท่ี รพ.สต.ลูนิเกตุ ไม่พบการ

จ าหน่ายยาปฏิชีวนะ 

ตารางแสดง ยาปฏิชีวนะทีส่ ารวจพบว่ามีการจ าหน่าย 

ช่ือสามัญทางยา (รูปแบบ) จ านวนร้านขายของช า 
ทีพ่บการจ าหน่าย 

คิดเป็น  
(ร้อยละของยาปฏิชีวนะทีพ่บทั้งหมด) 

Tetracycline (Capsule) 57 83.82 

Amoxycillin (Capsule) 6 8.82 

Dicloxacillin (Capsule) 2 2.94 

Chloramphenicol(Eye drop) 2 2.94 

Penicillin v (Tablet) 1 1.47 

รวม 68 100.00 

 

จากตารางการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบยาปฏิชีวนะท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ Tetracycline คิดเป็นร้อย

ละ 83.82 รองลงมาคือ Amoxycillin คิดเป็นร้อยละ 8.82  Dicloxacillin  Chloramphenicol คิดเป็นร้อยละ 

2.94 และ Penicillin v คิดเป็นร้อยละ1.47 

 

ตารางทีแ่สดง เหตุผลของการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าทีพ่บการจ าหน่ายจ านวน 63 ร้าน 

เหตุผล จ านวน(ความถี่) คิดเป็นร้อยละ 

ขายดีจึงตอ้งมีไวท่ี้ร้าน 63 100.00 

มีรถเร่ขายยามาเสนอขายจึงมีไว ้ 13 20.63 

ความเคยชินเคยซ้ือมาขายตลอด 13 20.63 

ลูกคา้ซ้ือไปใชใ้นสัตว ์ 10 15.87 

  



จากตารางเหตุผลในการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขายดีจึงตอ้งมีไว้

ท่ีร้านคิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือมีรถเร่ขายยามาเสนอขายจึงมีไวแ้ละความเคยชินเคยซ้ือมาขายตลอด

ร้อยละ 20.63 และลูกคา้ซ้ือไปใชใ้นสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ 15.87 ของเหตุผลทั้งหมด 

ตารางแสดง แหล่งทีม่าของยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าทีพ่บการจ าหน่ายจ านวน 63 ร้าน 

แหล่งทีม่า จ านวน(ความถี่) คิดเป็นร้อยละ 

รถเร่มาขายในพื้นท่ี 30 47.62 
ซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง 24 38.10 

ร้านขายส่งหรือร้านขายของช า 6 9.52 
ไม่เปิดเผยขอ้มูล 6 9.52 

  

จากตารางแสดงแหล่งท่ีมาของยาปฏิชีวนะท่ีจ าหน่ายในร้านขายของช า พบวา่ส่วนใหญ่มาจากรถ

เร่ท่ีมาขายในพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 47.62 ซ้ือจากร้านขายยาโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 38.10 และส่วนนอ้ยซ้ือมา

จากร้านขายส่งหรือร้านขายของช าคิดเป็นร้อยละ 9.52 

 

ตอนที ่3 ความเปลีย่นแปลงหลงัจากการตรวจสอบและให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที ่

ตารางแสดง ผลการประเมินความรู้เกีย่วกบัยาปฏิชีวนะโดยรวม  

การทดสอบ 
ร้อยละของคะแนนรวมความรู้ 

ทีถู่กต้อง 
ความเปลีย่นแปลง 

ก่อนใหค้วามรู้ 74.86 21.51 

หลงัใหค้วามรู้ 96.37 
  

จากตารางแสดงผลร้อยละของคะแนนรวมความรู้เก่ียวกบัการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของ

ช าท่ีถูกตอ้ง พบวา่จากการด าเนินงานกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนรวมความรู้ท่ีถูกตอ้ง ก่อนใหค้วามรู้ร้อยละ 

74.86 และหลงัใหค้วามรู้ร้อยละ 96.37 มีความเปล่ียนแปลง ร้อยละ 21.51 เม่ือใชส้ถิติ Paired Sample T-test 

เพื่อวเิคราะห์ผลของการใหค้วามรู้ก่อนและหลงัการด าเนินงาน พบวา่คะแนนความรู้เฉล่ียเพิ่มข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ21.51 อยา่งมีนยัส าคญัทางทางสถิติ p-value < 0.001 

 

 



ตารางแสดง ผลการประเมินความรู้เกีย่วกบัยาปฏิชีวนะจ าแนกตามรายข้อ 

ความรู้ที่วัด ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการที่ตอบถูกต้อง 

  ก่อน หลัง ผลต่าง 

1. โทษของการขายยาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุก 64.15 98.87 34.72 
    ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10000 บาท 
2. เม่ือเกิดอาการไข ้ไอ หวดั เจบ็คอ ใหห้ายาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเช้ือ)  61.89 95.09 33.20 
    มาทานเพ่ือบรรเทาอาการใหห้ายเร็วข้ึน 
3. ในการเล้ียงสตัวส์ามารถใหย้าปฏิชีวนะเม่ือสตัวป่์วยไดโ้ดยไม่ 60.75 92.08 31.33 
    ท าใหเ้กิดอนัตรายเม่ือคนน าไปรับประทานเพราะใชใ้นปริมาณนอ้ย 

4. ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเช้ือ)คือยาสามญัประจ าบา้นมีจ าหน่าย  75.09 98.11 23.02 
    ตามร้านขายของช าทัว่ไป 
5. ร้านขายของช าในหมู่บา้น ไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั 74.72 94.34 19.62 
    อนุญาตใหข้ายยาปฏิชีวนะได ้เพราะซ้ือขายในวงแคบๆ 
6. ยา ทีซีมยัซิน®  กาโน® ควรมีไวจ้ าหน่ายท่ีร้านเน่ืองจากมี  76.60 95.09 18.49 
    อนัตรายนอ้ยและคนนิยมใชเ้ยอะ 
7. การกินยาปฏิชีวนะตอ้งกินยาตามท่ีแพทยส์ัง่ใหค้รบม้ือไม่ควร 88.30 99.25 10.95 
หยดุยาเองเพราะจะท าใหเ้กิดการด้ือยาหรืออาจติดเช้ือแทรกซอ้นได ้
8. หากเกิดอาการแพย้าเช่น มีผื่นข้ึน ลมพิษ ผิวหนงัหลุดลอก  97.36 98.11 0.75 
    หายใจไม่ออกใหรี้บไปพบแพทยอ์ยา่งเร่งด่วน 

 

จากตารางแสดงให้เห็นวา่ความรู้ก่อนการด าเนินงานพบวา่ความรู้ท่ีต ่าสุดคือในเร่ืองการเล้ียงสัตว์

สามารถใหย้าปฏิชีวนะเม่ือสัตวป่์วยไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายเม่ือคนน าไปรับประทานเพราะใชใ้น

ปริมาณนอ้ย ตอบถูกร้อยละ 60.75 ถดัข้ึนมาคือ ความรู้ในเร่ืองเม่ือเกิดอาการไข ้ไอ หวดั เจบ็คอ ใหห้ายา

ปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเช้ือ)มาทานเพื่อบรรเทาอาการใหห้ายเร็วข้ึน ตอบถูกร้อยละ 61.89 และโทษของการขายยา

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10000 บาท ตอบถูกร้อยละ 64.15

ในขณะท่ีความรู้ท่ีสูงท่ีสุดในเร่ืองหากเกิดอาการแพย้าเช่น มีผืน่ข้ึน ลมพิษ ผวิหนงัหลุดลอก หายใจไม่ออก

ใหรี้บไปพบแพทยอ์ยา่งเร่งด่วน ตอบถูกร้อยละ 97.36 ตามล าดบั ภายหลงัการด าเนินงานพบวา่ความรู้ท่ีมี

การพฒันาข้ึนมากท่ีสุดคือโทษของการขายยาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตอบถูกร้อยละ 98.87 รองลงมาคือ 

ความรู้ในเร่ืองการใชย้าอยา่งสมเหตุ-ผล ในอาการไข ้ไอ หวดั เจบ็คอ มีแผล ตอบถูกร้อยละ 95.09 ความรู้

ในการใชย้าปฏิชีวนะสัตวอ์าจก่อใหเ้กิดการด้ือยาได ้ตอบถูกร้อยละ 92.08 ตามล าดบั 

 



ตารางแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างทีจ่ าหน่ายยาปฏิชีวนะก่อนและหลงัตรวจประเมินให้ความรู้ 

เขตรพสต/รพ 

  

จ านวนร้านขายของช าทีพ่บการจ าหน่ายยา

ปฏิชีวนะ 

จ านวนทีล่ดลง 

  

ร้อยละที่

ลดลง 

  ก่อน หลงั 

รพ.สต.ทุ่งนา้ว 4 0 4 100.00 

รพ.สต.สะเอียบ 3 0 3 100.00 

รพ.สต.นาไร่เดียว 2 0 2 100.00 

รพ.สต.แดนชุมพล 1 0 1 100.00 

รพ.สต.วงัดิน 10 5 5 50.00 

รพ.สต.นาหลวง 5 3 2 40.00 

รพ.สต.บา้นหนุน 3 2 1 33.33 

รพ.สต.หนองเส้ียว 3 2 1 33.33 

รพ.สต.วงัฟ่อน 10 8 2 20.00 

รพ.สต.เตาปูน 13 12 1 7.69 

รพ.สต.หว้ยขอน 4 4 0 0.00 

รพ.สต.ป่าเลา 1 1 0 0.00 

รพ.สต.ดอนแกว้ 1 1 0 0.00 

รพ.สต.หวัเมือง 1 1 0 0.00 

รพ.สต.ลูนิเกตุ 0 0 0 0.00 

เขตโรงพยาบาลชุมชน         

โรงพยาบาลสอง 2 0 2 100.00 

รวม 63 39 24 38.10 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะท่ีลดลง โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีท่ีลดลงทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งในเขต รพ.สต.ทุ่งนา้ว รพ.สต.

สะเอียบ รพ.สต.นาไร่เดียว รพ.สต.แดนชุมพล และโรงพยาบาลสอง และยงัมีกลุ่มตวัอยา่งในบางพื้นท่ีท่ีไม่

สามารถลดได ้คือกลุ่มตวัอยา่งในเขต รพ.สต.ป่าเลา รพ.สต.ดอนแกว้ รพ.สต.หวัเมือง และรพ.สต.หว้ยขอน  



ผลการด าเนินงานตามโครงการโดยภาพรวมพบวา่ สามารถลดร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ  

จาก 63 ร้าน ลดลงเหลือ 39 ร้าน ลดลงทั้งส้ิน 24 ร้านคิดเป็นร้อยละท่ีลดลง 38.10  

 
สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 ร้านขายของช าท่ีไดรั้บการส ารวจมีจ านวนทั้งส้ิน ๒๖๕ ร้านคา้ โดยผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ๒๒๓ คน (ร้อยละ ๘๔.๑๕) ขณะท่ีเพศชายมีจ านวน ๔๒ คน (ร้อยละ ๑๕.๘๕) และ
ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง ๔๕- ๖๔ ปี มีจ านวน 178 คน (ร้อยละ 67.17) โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน ๑๙๖ (ร้อยละ ๗๓.๙๖) จากการด าเนินการพบว่าสถานการณ์การ
จ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช ามีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะเกือบทุกพื้นท่ี โดยพื้นท่ีๆมีการจ าหน่าย
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัร้านขายของช าท่ีส ารวจในพื้นท่ี คือ เขตรพ.สต.วงัฟ่อน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา
คือ รพ.สต. วงัดิน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รพ.สต. เตาปูน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ยาปฏิชีวนะท่ีส ารวจพบวา่มี
การจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ Tetracycline คิดเป็นร้อยละ 83.82 รองลงมาคือ Amoxicillin คิดเป็นร้อยละ 8.82  
Dicloxacillin Chloramphenicol คิดเป็นร้อยละ2.94 และ Penicillin v คิดเป็นร้อยละ1.47 และจากการส ารวจ
ยงัพบวา่ผูซ้ื้อมกัเรียกช่ือยาในลกัษณะท่ีมีความหลากหลายโดยนอกจากช่ือยาสามญัท่ีใชเ้รียกดงัท่ีกล่าวไป
แลว้ ผูซ้ื้ออาจจะใชส้รรพนามเรียกแทนยาชนิดนั้นๆ เช่น ยา Tetracycline นิยมเรียกวา่   “ทีซีมยัซิน”, “กา-
โน้” ซ่ึ งเป็นช่ือยี่ห้อของยา และ“ยาแคปซูลด า-แดง”, Amoxicillin ถูกเรียกว่า “ยาแคปซูลเหลือง -
ด า”,Dicloxacillin ถูกเรียกวา่ “ยาแคปซูลขาว-ฟ้า”และ“ยาโรยแผล” ผูซ้ื้อมกัเรียกยา Chloramphenicol สั้นๆ
ว่า“ยาคลอแรม”  บางคร้ังผูซ้ื้อเม่ือมาถึงร้านขายของช าจะเรียกซ้ือ  “ยาแก้อกัเสบ” ซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามการ
เรียกกลุ่มยาตามหลกัเภสัชกรรม อาจเป็นเพราะผูซ้ื้อยงัมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง เหตุผลหลกัในการจ าหน่าย
ยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ีพบมากท่ีสุดคือ “ขายดีจึงตอ้งมีไวท่ี้ร้าน”คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นว่าทุก
ร้านท่ีพบการจ าหน่ายให้เหตุผลในเร่ืองความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชนและผูป้ระกอบการสรรหามาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ โดยไม่พิจารณาในเร่ืองของความปลอดภยัในการใชย้า เหตุผลท่ีพบรองลงมาคือ 
มีรถเร่ขายยามาเสนอขายจึงมีไวแ้ละความเคยชินเคยซ้ือมาขายตลอดร้อยละ 20.63 และลูกคา้ซ้ือไปใช้ใน
สัตว ์ร้อยละ 15.87 ของเหตุผลทั้งหมด แหล่งท่ีมาของยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่มาจากรถเร่ท่ีมาขายในพื้นท่ีคิด
เป็นร้อยละ 47.62 ซ้ือจากร้านขายยาโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 38.10 และส่วนน้อยซ้ือมาจากร้านขายส่งหรือ
ร้านขายของช าคิดเป็นร้อยละ 9.52 โดยผูศึ้กษาไดส้อบถามต่อในส่วนของร้านขายส่งหรือร้านขายของช าท่ี
จ  าหน่ายใหถึ้งแหล่งท่ีมาพบวา่มาจากนอกพื้นท่ีอ าเภอสองและบางส่วนรับมาจากจงัหวดัรอบขา้ง  

ภายหลงัการด าเนินงานจากการตรวจสอบและให้ความรู้โดยเจา้หน้าท่ีพบว่า ร้อยละของคะแนน

รวมความรู้เก่ียวกบัการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ีถูกตอ้งก่อนการด าเนินงานร้อยละ 74.86 

และหลงัการด าเนินงานร้อยละ 96.37 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้เม่ือใช้สถิติ Paired Sample T-test เพื่อ

วิเคราะห์ผลของการให้ความรู้ก่อนและหลงัการด าเนินงาน พบวา่คะแนนความรู้เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1.72075 คิด



เป็นร้อยละท่ีพฒันาข้ึน 21.51 อยา่งมีนยัส าคญัทางทางสถิติ p-value < 0.001 ผลลพัธ์การเปล่ียนแปลงของ

ร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะหลงัการด าเนินงานสามารถลดร้านขายของช าท่ีมีการจ าหน่ายยา

ปฏิชีวนะจาก 63 ร้าน ลดลงเหลือ 39 ร้าน ลดลงทั้ งส้ิน 24 ร้านคิดเป็นร้อยละท่ีลดลง 38.10 ผลการ

ด าเนินงานท่ีออกมาเช่นน้ีอาจสัมพนัธ์กบัความรู้ของการขายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ีเพิ่มมากข้ึน

และความตระหนกัของผูป้ระกอบการถึงโทษของการจ าหน่าย การรู้อยา่งชดัเจนถึงรายการยาท่ีมีอยูว่า่เป็น

ยาท่ีสามารถจ าหน่ายไดห้รือไม่ รวมถึงการรับผดิชอบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

จากการด าเนินงานในคร้ังน้ีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านขายของช าท่ี

มีปัญหาสะสมมานานหลายปีในชุมชนเขตอ าเภอสอง และยงัไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีจะเป็นหลกัใน

การด าเนินการเชิงรุกในการแกไ้ขอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยงัเป็นการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบั

โครงการการใชย้าปลอดภยัในชุมชนของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุขสสจ.แพร่ ท าให้

เกิดต าบลตน้แบบการใชย้าปลอดภยัในชุมชนน าร่องจ านวน 8 ต าบลตน้แบบในอ าเภอสอง มีร้านขายของ

ช าปราศจากยาปฏิชีวนะจ านวน 226 ร้านจากทั้งหมด 265 ร้าน (ร้อยละ85.28) นอกจากน้ียงัท าให้ร้านขาย

ของช ามีความรู้ท่ีถูกตอ้ง มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ลดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในชุมชน 

รวมถึงช่วยเป็นแหล่งกระจายข่าวสารท่ีถูกตอ้งให้แก่ชุมชนไดอี้กช่องทางหน่ึง ในอีกแง่หน่ึงยงัเป็นการลด

แหล่งกระจายยาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนไดอี้กดว้ย โดยแนวโนม้พบวา่ถา้เกิดการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองก็

อาจจะสามารถผลกัดนัเป็นอ าเภอท่ีร้านขายของช าปราศจากการขายยาปฏิชีวนะร้อยเปอร์เซ็น ภายหลงัจาก

การด าเนินงานเสร็จส้ิน ผูจ้ดัท าโครงการได้จดัท าป้ายรับรองร้านขายของช าท่ีปราศจากยาปฏิชีวนะและ

แสดงความยนิดี เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดแรงจูงใจและเกิดกระแสสังคมท่ีแผอ่อกไปใหร้้านอ่ืนๆท าตามจน

เกิดเป็นบรรทดัฐานสังคมใหม่ข้ึนต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงานคร้ังน้ีคือการหาภาคีเครือข่ายในการด าเนินการเช่น องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล เทศบาล กลุ่มสมาคมร้านขายของช า เป็นตน้ มาร่วมกนัด าเนินงานเฝ้าระวงั ตรวจสอบและ

แนะน าจะช่วยให้งานประสบผลส าเร็จมากข้ึน นอกจากน้ีการรณรงค์ปรับความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ

เรียกช่ือยาโดยใช้ช่ือสามญัให้ถูกตอ้งตามหลกัเภสัชกรรม จะช่วยลดความเขา้ใจผิดในยากลุ่มต่างๆไดแ้ละ

ก่อให้เกิดการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการเพิ่มความตระหนกัในเร่ืองการจ าหน่ายยาให้แก่บุคคลทัว่ไปแก่

ร้านขายยาจะช่วยลดการจ าหน่ายยาท่ีก่อใหเ้กิดการใชย้าอยา่งไม่สมเหตุผลในชุมชน 

 

 

 



ประโยชน์ของผลงานวจัิย 
1.) การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงานดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขคือจะช่วยลดแหล่งกระจายยา
ปฏิชีวนะในชุมชน และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ
ในร้านขายของช า และใช้วางแผนพฒันาและปฏิบัติงานด้านพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวงัการจ าหน่ายยา
ปฏิชีวนะในร้านขายของช าเชิงรุกภาคประชาชน อาจมีการขยายผลน าไปปฏิบติัในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยปรับปรุง
ใหเ้หมาะสมกบับริบทพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการส่งเสริมการใชย้าปลอดภยั
ในชุมชนของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ในส่วน
ของประชาชนจะช่วยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ลดการใชย้า
อย่างไม่สมเหตุ-ผล  ประชาชนได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง รู้ถึงการใช้ยาอย่างถูกต้อง สามารถแนะน าผูท่ี้
เก่ียวขอ้งได้ เป็นการลดโอกาสท่ีจะเกิดการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภยั 
รู้จกัใช ้เพราะฉะนั้นการด าเนินงานน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีประชาชนท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขซ่ึงท า
ให้เกิดระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเขา้ถึงแก่นแทข้องปัญหาและใช้
แนวคิดท่ีถูกตอ้งในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทา้ยสุดคือผูบ้ริโภคได้รับผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีมี
ความปลอดภยั  
2.) บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 การแกไ้ขปัญหาทางดา้นสุขภาพในชุมชนท่ีเกิดข้ึนหากรู้จกัน าเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาก็จะท าใหเ้กิดผลประสบความส าเร็จ อยา่งเช่นการด าเนินงานในการวจิยัคร้ังน้ีทางผูว้จิยัไดน้ า
หลกัการ Precede-Proceed Model มาใชใ้นการท างานท าใหเ้กิดกระบวนการ การวางแผน และการติดตาม
อยา่งเป็นกระบวนการ ท าให้สามารถคน้หาความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีและด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ส าคญัไปพร้อมๆกนัทั้งอ าเภอ โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาพร้อมกบั
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นผูช่้วยเสริมหมุนเฟ่ืองกระบวนการดงักล่าว 
3.) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ความร่วมมือกบัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและประชาชนท่ีเป็นเจา้ของกิจการร้านขายของช าใน
พื้นท่ี 

 การใชห้ลกัการและแนวคิดท่ีเหมาะสมซ่ึงน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 เกิดการสนบัสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 

เทศบาลอ าเภอสอง เป็นตน้ 
 
 
 



4.) การสนับสนุนทีไ่ด้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 
 ไดรั้บการสนบัสนุนจากคปสอ.สองในดา้นงบประมาณการด าเนินงานตามกระบวนการและใน
ดา้นการแนะน าและการปรับเปล่ียนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 

ผูว้จิยั ภก.เฉลิมพล  ลือราช 
เภสัชกรช านาญการ รพ.สอง 
ท่ีปรึกษา ภก.สุระชยั  จิตจง 
เภสัชกรช านาญการ รพ.สอง 


