
โครงการ (ไทย)  แนวทางการจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุที่เหมาะสม 

       (อังกฤษ)  Appropriate Disposal Guidelines for Unused and Expired Medications 

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์  

หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
                บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการจัดการยา
เหลือใช้และยาหมดอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปริมาณยาเหลือใช้และยาหมดอายุใน
เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษาบทบาทของทุกภาคส่วน/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุ และ 4) สร้างแนวทางการจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุที่เหมาะสมใน
ชุมชน  เป็นการศึกษาท่ีใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) และ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) ในเขต
พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  

 ผลการศึกษาของการวิจัย พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเหลือใช้และยาหมดอายุใน
การจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 72.3 และพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกยาเหลือใช้และยาหมดอายุ อยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 
95.0 ส่วนการศึกษาปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้และยาหมดอายุที่ศึกษาในพื้นที่ชุมชนท่าวาสุกรี พบว่า 
ปริมาณยาเหลือใช้ที่มีมากที่สุดเป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิต/ยาขยายหลอดเลือด กลุ่มยาลดน้้าตาลใน
เลือด และกลุ่มยาลดไขมันในเลือด ตามล้าดับ และมีมูลค่ายาเหลือใช้รวมทั้งสิ้น 13,767.05 บาท  ในขณะ
ที่ปริมาณยาหมดอายุมากที่สุดเป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิต/ยาขยายหลอดเลือด กลุ่มยาแก้แพ้ และ
กลุ ่มยารักษาแผลในทางเดินอาหาร ตามล้าดับ และมีมูลค่ายาหมดอายุรวมทั ้งสิ ้น  9 ,658.76 บาท 
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุยัง
ไม่มากเท่าที่ควรจึงท้าให้เกิดการทิ้งยาเหลือใช้และยาหมดอายุอย่างผิดวิธี จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา
ทั้งหมดสามารถเสนอแนวทางการจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการ “การป้องกัน
การเกิดยาเหลือใช้และยาหมดอายุ” ให้เป็นการจัดการยาเหลือใช้และยาหมดอายุเป็นล้าดับแรก โดย
จ้าเป็นต้องด้าเนินการไปพร้อม ๆ กันทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ป่วยและประชาชนในชุมชน 
ตั้งแต่การจัดซื้อ การส้ารองยา การสั่งจ่ายยา การจัดเก็บยา การตรวจสอบยา การบริจาคยา เพราะนอกจากจะ
ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวทางส้าคัญในการจัดการยาเพ่ือช่วยลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและความสูญเสียทางการคลังของชาติเป็นประการส้าคัญ 
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Abstract  

 The purposes of this research were to 1) study the level of understanding and 
behaviors regarding the appropriate disposal guidelines for unused and expired medications 
in the Pranakhon Si Ayutthaya Municipality, 2) study the level of unused and expired 
medications in the Pranakhon Si Ayutthaya Municipality, 3) study the roles of all sections / 
stakeholders of the appropriate disposal guidelines for unused and expired medications, and 
4) create appropriate disposal guidelines for unused and expired medications in 
communities. The research tools in this research were a questionnaire, an in-depth-interview 
form and Participatory Action Research (PAR). 

 The research findings revealed that the level of understanding regarding the 
appropriate disposal guidelines for unused and expired medications in the Ayutthaya 
municipal area was at the a very good level (72.3%) while the behaviors were at a low level 
(95.0%). The most unused medications were Antihypertensives Agents/ Vasodilator, Diabetes 
medication, and Hypolipidemic agents respectively. The total costs of the unused 
medications were 13,767.05 Baht. The research findings also found that the most commonly 
expired medications were Antihypertensives Agents/ Vasodilator, Antihistamines, and Peptic 
Ulcer medication respectively. The total costs of the expired medications were 9,658.76 
Baht. Furthermore, the stakeholders had less participation in promoting the appropriate 
disposal guidelines for unused and expired medications, resulting in the inappropriate 
disposal. The appropriate disposal guidelines for unused and expired medications were the 
result of the synthesis of research findings, and prioritized change of “unused and expired 
medication prevention” to the appropriate disposal guidelines. All medications needed to 
be managed based on their reservation, prescription, storage, inspection, and donation by 
public health staffs, patients, and communities at the same time. This will not only help 
reduce the environmental impact, but will also serve in developing important guidelines for 
medication disposal which will help reduce national economic and financial loss. 
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