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บทความวิจัย

การพัฒนาแบบวัดความไวตอประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
ตอนที่ 1: การพัฒนากรณีศึกษาและวิธีการวัด
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต1
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ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทคัดยอ
วัตถุประสงค : พัฒนากรณีศึกษาที่ใชวัดความไวตอประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร และมุงพัฒนาวิธีการ
ใชแบบประเมินดังกลาว วิธีการ : การศึกษานี้แบงเปนสองชวง ชวงแรกเปนการพัฒนากรณีศึกษาสี่กรณีที่ซอนประเด็นจริยธรรมไว
14 ประเด็น ประเด็นเหลานี้ถูกกลาวถึงในจดหมายขาววิชาชีพและทางสื่อตาง ๆ การทดสอบขั้นตนทําโดยสัมภาษณนักศึกษา
เภสัชศาสตร 20 คนหลังจากอานกรณีศึกษาวา นักศึกษาเห็นวามีประเด็นใดบางที่มีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดยไมบอกวาเปนการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม นอกจากนี้ กรณีศึกษายังผานการตรวจสอบจากอาจารยคณะเภสัชศาสตร 4
คนและเภสัชกรชุมชน 4 คน ในชวงที่สองของการศึกษา ผูวิจัยเปรียบเทียบการใชแบบวัดในรูปแบบการสัมภาษณและในรูปของ
แบบสอบถามชนิดตอบเอง โดยสุมแยกนักศึกษาเภสัชศาสตร 50 คนเปนสองกลุม กลุมแรกใชการสัมภาษณ อีกกลุมใชแบบวัดใน
รูปของแบบสอบถาม ตัวอยางอานกรณีศึกษาที่หนึ่งและสอง และตอบวามีประเด็นใดที่ตนเองคิดวามีความสําคัญตอการประกอบ
วิชาชีพในกรณีศึกษา หากนักศึกษาตอบในประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวก็จะไดคะแนนตามจํานวนประเด็นที่ตอบ การวิจัยนี้ใชผู
สัมภาษณlทั้งหมดสามทานที่ผานการอบรมวิธีการสัมภาษณ ผลการวิจัย : กรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติตามตองการ ผลการ
ประเมินโดยอาจารย พบวา ประเด็นที่ซอนไวมีความสําคัญระดับปานกลางถึงมากตามที่ตั้งใจไว แบบวัดนี้ตองใชโดยการสัมภาษณ
โดยไมควรใชในรูปของแบบสอบถามที่ตัวอยางตองเขียนตอบ เพราะการเขียนตอบเปนภาระแกผูตอบอยางมาก ทําใหไมใหความ
รวมมืออยางเต็มที่ คําตอบจากแบบสอบถามเกือบทุกฉบับจะคลุมเครือ-ไมชดั เจน ทําใหไมอาจประเมินไดวาตัวอยางเห็นประเด็น
ทางจริยธรรมหรือไม นอกจากนี้ คะแนนจากการสัมภาษณ (3.24+1.13 จากคะแนนเต็ม 6) ยังสูงกวาคะแนนจากแบบสอบถามอยาง
มาก (1.88+1.29) สรุป : การศึกษานี้ทําใหไดกรณีศึกษาที่มีความเหมาะสม ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาในขั้นตอไปเพื่อวัดความไวตอ
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บทนํา
วิชาชีพคืออาชีพที่ไดรับการพัฒนาจนมีลักษณะดัง
นี้ 1) เปนอาชีพที่ตองทํางานเต็มเวลา 2) มีสถานศึกษาเพื่อ
อบรมอาชีพอยางเปนทางการ 3) มีการรวมตัวของบุคคลเปน
องคกรโดยกลุมบุคคลในอาชีพ 4) มีการออกใบอนุญาตเพื่อ
คุมครองการประกอบอาชีพ และ 5) มีกฎเกณฑจริยธรรมของ
การประกอบอาชีพ (1) กฎจริยธรรมเปนตัวบงชี้หนึ่งของ
ความเปนวิชาชีพ ดังเห็นไดจากการที่บุคคลในวิชาชีพตาง ๆ
รวมทั้งวิชาชีพเภสัชกรรมใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ตลอดจน
สรางกลไกตาง ๆ เพื่อสรางหลักประกันแกสังคมวาวิชาชีพจะ
ดํารงอยูในกรอบจริยะ อาทิเชน การประกาศใชจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีกลไกรับเรื่องรองทุกข กลาวโทษผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงการสอนเนื้อหาจริยธรรมแกนักศึกษาในคณะ
เภสัชศาสตร เปนตน
อยางไรก็ตาม การปลูกฝงจริยธรรมวิชาชีพในคณะ
เภสัชศาสตรมีอุปสรรคหลายประการ ในป 2541 คณะเภสัช
ศาสตรทั่วประเทศสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชา
ชีพโดยตรงเพียงรอยละ 0.22-0.71 ของจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร (2) นอกจากนี้ ในการระดมสมองของ
อาจารยในการประชุมเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 2
พ.ศ. 2545 ยังระบุปญหาที่พบในการสอนจริยธรรมเพิ่มเติม
คือการสอนมีลักษณะแยกสวน ขาดการบูรณาการกับวิชาอื่น
ๆ การขาดความสัมพันธอันดีของศิษย-อาจารยที่เอื้อตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมในสถานศึกษา นอกจากนี้ ผูสอนบางสวน
ไมเปนตัวอยางที่ดีทางดานจริยธรรม และการขาดวิธีประเมิน
ผลที่เหมาะสม เปนตน (3) ผลการสํารวจการเรียนการสอน
ทางจริยธรรมที่เผยแพรในป 2552 ไดผลในทํานองเดียวกัน
คณะเภสัชศาสตรสวนใหญมีรายวิชาที่มีเนื้อหาทางจริยธรรม
เพียง 1-3 หนวยกิตในหลักสูตร สวนใหญเปนหนวยกิต
บรรยายเทานั้นและรวมอยูกับวิชากฎหมาย การสอนในเรื่อง
จริยธรรมมักใชการบรรยายรวมกับกรณีศึกษา ในสวนของ
การประเมินผลมักใชวิธีสอบที่มุงการวัดความรู รวมกับการ
ประเมินผลจากงานมอบหมาย (4)
การจัดการสอนมักอิงประสบการณและอุดมการณ
ของผูสอน ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ที่เกิดในวิชาชีพ เชน
การกระทําผิดของบุคคลในวิชาชีพที่มีผลกระทบสูงตอสังคม
เปนตน จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้ยังไมพบอยาง
ชัดเจนวาการสอนจริยธรรมของคณะเภสัชศาสตรไดอิงหลัก
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ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมซึ่งไดมีการศึกษาไวแลวอยาง
กวางขวางและลึกซึ้งในทางสาขาจิตวิทยา (เชนแบบจําลองสี่
องคประกอบของพฤติกรรมจริยธรรมของ Rest (5) เปนตน)
ประโยชนของการใชทฤษฎีเปนกรอบในการสอนคือ ทฤษฎี
ชวยบงชี้วาการสอนตองมีลักษณะอยางไรจึงจะไดผล (เชน
งานวิจัยในอดีตพบวา การอภิปรายปญหาจริยธรรมตองมี
ลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเรียน (transactive) (6)
คือผูเรียนตองรับฟงเหตุผลของผูที่มีความคิดตรงขามอยาง
ใครครวญ และพยายามคิดวาทําไมเหตุผลดังกลาวจึงไมดี
มิใชการปกปองความเห็นของตนฝายเดียว) เปาหมายการ
สอนควรเปนอยางไร (เชนตามแนวคิดของ Rest (5) เปา
หมาย คือ พัฒนาการของสี่องคประกอบในแบบจําลอง โดย
มิใชการเกิดพฤติกรรมจริยธรรมเพียงอยางเดียว) และการ
ประเมินการสอนตองทําอยางไร วัดอยางไร ฯลฯ การขาด
การประเมินดานจริยธรรมที่เปนรูปธรรมก็พบเชนกันในการ
ศึกษาของวิชาชีพอื่น การทบทวนงานวิจัยดานแพทยศาสตร
ศึกษาในอดีตจนถึงป พ.ศ. 2541 พบวา มีการวิจัยมากกวา
400 เรื่อง แตไมมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนเวชจริย
ศาสตรและการประเมินผลนักศึกษาแพทย ดานคุณธรรมหรือ
จริยธรรมเลย (7)
การสอนจริยธรรมที่อิงหลักทางทฤษฎีรวมกับ
ประสบการณ ตาง ๆ ของผูสอนจะชวยแกไขปญหาที่พบใน
การสอนจริยธรรมอยางหนึ่งในปจจุบัน คือ การขาดวิธีการ
ประเมินผลที่ดี (4) เพราะทฤษฎีจะชวยชี้วาตองประเมินอะไร
อยางไรเพื่อวัดพัฒนาการทางจริยธรรม วิธีการประเมินอยาง
เปนระบบยังทําใหการสอนมีลักษณะเปน evidence-based
คือ บอกไดวาอะไรไดผล-ไมไดผล ดังนั้นการถายทอดเทคนิค
การสอนในหมูอาจารยยอมเปนไปไดงายขึ้น เพราะการสอน
มิไดอิงประสบการณและความสามารถสวนตัวเพียงอยาง
เดียว แตมีหลักวิธีและหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับ
การวิจัยนี้มุงสรางเครื่องมือประเมินผลการสอน
จริยธรรม นั่นคือ แบบวัดเพื่อประเมินความไวตอประเด็น
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร แบบวัดที่พัฒนาจาก
งานวิจัยนี้จะเปนเครื่องชวยประเมินผลการสอนจริยธรรมวา
ประสบผลสําเร็จเพียงไร ทั้งยังใชติดตามมาตรการตาง ๆ ใน
ทางจริยธรรม ตัวแปรนี้เปนองคประกอบแรกขององคประ
กอบทั้งสี่ในแบบจําลองของ Rest (5) และเปนเปาหมายหนึ่ง
ของการสอนจริยธรรม ในที่นี้ขอกลาวถึงแบบจําลองดังกลาว
แบบยอ ๆ

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 2 No2 Jul-Dec 2010

แบบจําลองสี่องคประกอบของพฤติกรรมจริยธรรมของ
Rest (5) และความไวทางจริยธรรม
พฤติกรรมจริยธรรมเปนกระบวนการที่มี 4 องคประกอบที่สืบเนื่องกัน มิใชเปนเหตุการณเดี่ยว การทําผิด
จริยธรรมอาจเกิดจากความบกพรองในองคประกอบอยาง
หนึ่งอยางใดใน 4 อยางดังนี้
1. ความไวทางจริยธรรม (moral sensitivity) คือ
ความสามารถในการเล็งเห็นวาสถานการณที่เกิดขึ้น หรือการ
กระทําหนึ่ง ๆ เชน การฝาฝนจรรยาบรรณวิชาชีพ มีผลตอ
สวัสดิภาพของผูอื่น ไมวา ทางตรงหรือทางออม หากเภสัชกร
มองไมออกวา ตนกําลังเผชิญกับสถานการณทางจริยธรรม
หรือไมเขาใจผลกระทบจากการกระทําของตนตอผูอื่นแลว
พฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงคจะไมเกิดขึ้น
งานวิจัยนี้
พยายามพัฒนาเครื่องมือที่วัดตัวแปรนี้
2. การใชเหตุผลจริยธรรม (moral reasoning) คือ
ความสามารถทางความคิดหรือการใชเหตุผลเพื่อตัดสินใจวา
การกระทําใดมีความเหมาะสมที่สุด การใชเหตุผลตองบูรณา
การความตองการ-ความคาดหวังของบุคคล กลุมคน สังคม
กฎหมาย และหลักการจริยธรรมเขาดวยกัน หากเภสัชกร
เห็นประเด็นจริยธรรม (มีองคประกอบที่หนึ่ง) แตใชเหตุผลที่
ไมเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกกระทําก็จะไมเกิดพฤติกรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค
3. ความมุงมั่นทางจริยธรรม (moral commitment)
คือ ความมุงมัน่ จะกระทําในสิ่งที่ตนคิดวาถูกตองตามเหตุผล
ในองคประกอบที่ 2 การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
จริยธรรมเกิดเนื่องจากมีสิ่งที่ตนเห็นวาสําคัญกวาในชีวิตของ
ตน ตัวอยางของการขาดความมุงมั่นคือ เภสัชกรตระหนักดี
วา ตนควรอธิบายการใชยาแกผูปวยใหละเอียดมากขึ้น แต
มิไดกระทําเนื่องจากไมมีเวลา หรือคิดวาผูปวยไมตองการ
4. พฤติกรรมจริยธรรม (moral behavior) คือการ
ลงมือกระทําในสิ่งที่ตนเองคิดวาถูกตอง ในขั้นนี้ผูกระทําตอง
เผชิญกับอุปสรรคทั้งที่คาดการณไว และไมไดคาดการณไว
ตลอดจนความผิดหวัง แรงตอตาน ความเหนื่อยลา ฯลฯ
ความอดทน ความพยายามและความกลาหาญเปนสิ่งสําคัญ
ในองคประกอบนี้ องคประกอบนี้จึงเรียกอีกชื่อไดวา ความ
กลาหาญทางจริยธรรม

ทําไมตองวัดความไวทางจริยธรรม
การศึกษาเรื่องความไวทางจริยธรรมเปนสิ่งจําเปน
เพราะเปนองคประกอบแรกในกระบวนการตัดสินใจในเรื่อง
จริยธรรม ถาเภสัชกรไมรูวาเกิดปญหาจริยธรรมขึ้นแลว ก็
ยากที่จะใชเหตุผลอยางเหมาะสม หรือยากที่จะเลือกกระทํา
อยางเหมาะสม เครื่องมือที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้จะเปนสิ่งที่
ชวยประเมินผลการสอนจริยธรรมวาประสพผลสําเร็จเพียงไร
ทั้งยังใชติดตามมาตรการตางๆ ในการสงเสริมจริยธรรม เชน
การประเมินวิธีสอนจริยธรรมแบบใหม
งานวิจัยในอดีตชี้วา ความไวทางจริยธรรมและการ
ใชเหตุผลทางจริยธรรม (ซึ่งวัดดวย DIT หรือ the Defining
Issue Test) มีความสัมพันธกันไมสูง คือ อยูในชวง 0.200.50 (8) ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวา บุคคลอาจเห็นประเด็น
จริยธรรม แตไมมีความสามารถในการใชเหตุผลที่เหมาะสม
เพื่อตัดสินใจเลือกกระทํา หรือวาบุคคลอาจไมเห็นประเด็น
จริยธรรมในสถานการณที่ตนประสบ แตวามีทักษะในการใช
เหตุผลเพื่อแกปญหา หากจริยศึกษาคือการพัฒนาทั้งสี่องค
ประกอบในแบบจําลองของ Rest แลว ก็ควรมีการประเมินผล
ในทั้งสี่องคประกอบ ผลการวิจัยที่กลาวมาชี้วา พัฒนาการใน
องคประกอบที่หนึ่งและสองไมไดสัมพันธกันมากนัก ดังนั้น
การสรางเครื่องมือวัดแยกกันในแตละองคประกอบจึงเปนสิ่ง
จําเปน
งานวิจัยในอดีตพบวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมได
เพียงรอยละ 10-15 เทา นั้น (9-10) เปนไปไดวา ผูที่ทําผิด
จริยธรรมอาจไมไดตระหนักหรือเล็งเห็นวาการกระทํานั้น ๆ
เปนมีประเด็นจริยธรรมแฝงอยู จึงไมไดคิดอยางรอบครอบ
กอนตัดสินใจกระทํา การวัดความไวทางจริยธรรมจึงอาจชวย
ทําใหเขาใจพฤติกรรมจริยธรรมไดดีขึ้น การศึกษาความไว
ทางจริยธรรมยังมีความนาสนใจทางจริยศึกษา
เพราะวา
สามารถนํามากําหนดเนื้อหาของรายวิชา (วานักศึกษาควรไว
ฯ ในเรื่องอะไร) และสามารถใชเปนเปาหมายในการเรียนการ
สอน (ประเมิน ความไวฯ)
นักวิจัยในตางประเทศไดพัฒนาแบบวัดความไวตอ
ประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทันตแพทย (11) นักศึกษา
แพทย (12-14) นักจิตวิทยา (15) ผูตรวจสอบบัญชี (16)
นักวิจัยตลาด (17) อยางไรก็ตาม แบบวัดดังกลาวไมอาจ
ประยุกตใชกับนักศึกษาเภสัชศาสตรไทยได เนื่องจากความ
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แตกตางของลักษณะงานในวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมที่พบ
ตลอดจนกฎจรรยาบรรณ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาแบบวัด
ความไวทางจริยธรรมขึ้นสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
ภาพรวมของการศึกษา
ในการศึกษานี้ ความไวตอจริยธรรมทางเภสัชกรรม
คือ การมองเห็นสิ่งที่ขัดกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัช
กรรม หรือการตระหนักถึงผลกระทบของประเด็นดังกลาวตอ
สวัสดิภาพของผูอื่น และการใหความสําคัญตอประเด็นดัง
กลาว จากนิยามจะเห็นวา แบบประเมินมุงวัดการตระหนักถึง
การกระทําที่ขัดกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของเภสัชกรเทา
นั้น โดยไมนับการมองเห็นการกระทําผิดของบุคคลอื่น ๆ ที่
ไมใชเภสัชกร เชน เจาของธุรกิจ เจาหนาที่ของรัฐ เปนตน
จากนิยามนี้ นักศึกษาอาจไมทราบถึงขอความที่ระบุอยูใน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม แตก็อาจมีความไวตอ
จริยธรรมทางเภสัชกรรมได เชน เห็นวาการแขวนปายเปนสิ่ง
ผิด โดยไมทราบวาจรรยาบรรณกําหนดเรื่องนี้ไวอยางไร
นักศึกษาในการวิจัยนี้หมายถึงนักศึกษาปริญญาตรี
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในทั้ง 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร (5 ป) และสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม (6 ป)
เนื่องจากสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมมีนักศึกษาจํานวนนอย
(ประมาณ 30 คนตอชั้นป) ทําใหไมอาจเปรียบเทียบความ
แตกตางของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรไดอยางมีความหมาย
ดังนั้น การศึกษานี้จึงรวมนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรดวยกัน
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมในการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรแลว งานวิจัยนี้แบงเปนสี่การศึกษายอย คือ
1) การพัฒนากรณีศึกษา 2) การทดสอบแบบวัดในเรื่อง
วิธีการเก็บขอมูล และความเที่ยงระหวางผูประเมิน 3) การ
ทดสอบความเที่ยงของแบบวัดทั้งสี่กรณีศึกษา และ 4) การ
ศึกษาในตัวอยางกลุมใหญ บทความตอนที่หนึ่งจะครอบคลุม
สองการศึกษาแรก

การศึกษาที่ 1 การพัฒนากรณีศึกษา
วิธีการ
ผูวิจัยวางแผนการสรางแบบวัดในลักษณะเดียวกับ
แบบวัดในงานวิจัยของ Sparks และ Hunter (17) โดยสราง
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กรณีศึกษาที่ซอนประเด็นจริยธรรมเอาไว นักศึกษาซึ่งเปน
ตัวอยางในการวิจัยจะถูกขอใหอานกรณีศึกษา และผูวิจัยจะ
ใหนักศึกษาระบุวามีประเด็นใดที่สําคัญในกรณีศึกษา ทั้งนี้
ผูวิจัยจะไมบอกตัวอยางวาเปนการทดสอบเกี่ยวกับจริยธรรม
ผูวิจัยพัฒนาแบบวัดโดยมุงหมายใหมีลักษณะหกประการ ดัง
ตอไปนี้
1. ประกอบดวยประเด็นจริยธรรมผสมกับประเด็นที่
ไมเกี่ยวกับจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อเปนการเบี่ยงเบนความสนใจ
ของผูตอบ มิใหเห็นประเด็นจริยธรรมไดอยางงายดายเกินไป
วิธีนี้เชื่อวาจะทําใหแบบวัดสามารถจําแนกผูที่มีความไวทาง
จริยธรรมแตกตางกันได นอกจากนี้ การผสมประเด็นยังทํา
ใหกรณีศึกษาสมจริง เนื่องจากในความเปนจริง ประเด็น
จริยธรรมมักเกิดขึ้นโดยถูกแวดลอมดวยประเด็นอื่น ๆ ที่ไม
เกี่ยวกับจริยธรรม
2. ประเด็นจริยธรรมที่ซอนตองเปนสิ่งที่พบเห็นได
บอยในการปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกร ดังนั้น ผูวิจัยจึงคัดเลือก
ประเด็นจริยธรรมจากคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของสภา
เภสัชกรรม (เชน ประเด็นการแขวนปาย การเพิกเฉยตอการ
กระทําผิดของเจาของกิจการ ฯลฯ) รวมทั้งประเด็นที่เปนที่
วิพากษวิจารณอยางกวางขวางในวิชาชีพ (เชน การปฏิบัติ
หนาที่ของผูแทนยา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีใบประกอบ
วิชาชีพ)
3. เหตุการณในเปนกรณีศึกษามีความสมจริงและมี
ความถูกตองตามหลักวิชาการ
4. เปนกรณีศึกษาที่ชัดเจนและอานงาย นั่นคือ เนื้อ
หาของกรณีศึกษาอื่น ๆ สามารถเขาใจไดโดยนักศึกษาชั้นป
แรก ๆ โดยไมตองอาศัยความรูทางเภสัชศาสตร สวน
ประเด็นจริยธรรมตองถูกคนพบได หรือเขาใจไดโดยไมตอง
อาศัยความรูทางเภสัชศาสตรเชนกัน ตัวอยางสามารถอาน
กรณีศึกษาไดโดยใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอ หนึ่งกรณีศึกษา
5. ประกอบดวยประเด็นจริยธรรมที่ผูวิจัยวางแผน
ซอนเอาไวเทานั้น โดยไมมีประเด็นจริยธรรมอื่น ๆ
6. ประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวมีความสําคัญหรือมี
น้ําหนักที่หลากหลาย คือมีความสําคัญปานกลางถึงความ
สําคัญมาก ไมควรมีเฉพาะประเด็นจริยธรรมที่สุดโตงเทานั้น
เพราะจะทําใหตัวอยางมองเห็นประเด็นจริยธรรมงายเกินไป
และไมอาจจําแนกผูที่มีความไวทางจริยธรรมแตกตางกันได
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ขั้นตอนการพัฒนากรณีศึกษา
การพัฒนากรณีศึกษาทําดังนี้
1. ผูวิจัยสรางกรณีศึกษาจากประเด็นการกระทําผิด
ทางจริยธรรมของเภสัชกรมที่เผยแพรในจดหมายขาวสภาเภสัชกรรมตั้ง แตป พ.ศ. 2544-2552 รวมทั้งประเด็นที่เปนที่
วิพากษวิจารณอยางกวางขวางในวิชาชีพ และเพิ่มเติมอีก 1
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทํางานของผูแทนยาจากประเด็นที่มี
การกลาวถึงในหนังสือพิมพ
2. หลังจากนั้นทดสอบในนักศึกษาเภสัชศาสตรทกุ
ชั้นป ชั้นปละหาคน โดยเลือกตัวอยางแบบตามสะดวกจากผู
ที่ยินดีใหความรวมมือ การทดสอบทําโดยใหนักศึกษาอาน
กรณีศึกษา แลวสัมภาษณวากรณีศึกษาขางตนมีประเด็นใด
บางที่มีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดย
ไมบอกวาเปนการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม นักศึกษา
ตองระบุดวยวาประเด็นที่ตนเห็นวาสําคัญนั้นมีความสําคัญ
ระดับใดตั้งแต 1 (ไมสําคัญเลย) ถึง 7 (สําคัญมากที่สุด)
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสอบถามตัวอยางวา เขาใจในเนื้อหา
ของกรณีศึกษาหรือไม อยางไร และใหแสดงความเห็นตอ
กรณีศึกษา นักศึกษาแตละคนจะไดรับการสัมภาษณในทั้งสี่
กรณีศึกษา ลําดับของกรณีศึกษาที่ใชสัมภาษณเลือกโดยวิธี
การสุมอยางงาย
3. ตอจากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาปรับกรณีศึกษา
ใหชัดเจนและอานงายขึ้น ตัดเนื้อหาสวนที่ตองใชความรูทาง
เภสัชบําบัดในการทําความเขาใจ แกไขใหกรณีศึกษาสั้นลง
และปรับแกเนื้อหาเพื่อขจัดสวนที่สอใหเขาใจวา มีประเด็น
จริยธรรมอื่นที่ผูวิจัยไมไดตั้งใจซอนไว เชน ตัดขอความที่วา
รานยาในบริเวณดังกลาวมีการใชกลยุทธตางๆ เพื่อแขงขัน
กันมาก เพราะตัวอยางบางคนมองวาผิดจริยธรรมเนื่องจากผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองไมชักจูงผูมารับบริการของผู
อื่นมาเปนของตน หรือตัดคําวายาแผนโบราณออกจากเนื้อ
หา เพราะไมเปนที่เขาใจของนักศึกษาชั้นปแรก ๆ
4. หลังจากนั้น กรณีศึกษาถูกประเมินโดยอาจารย
ประจําคณะเภสัชศาสตรสี่ทานที่สอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ โดยสามทานเปนอาจารยจากภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก และอีกหนึ่งทานจากภาควิชาบริหารเภสัช
กิจ ผูประเมินอานกรณีศึกษาและคําเฉลยถึงประเด็นที่ซอนไว
หลังจากนั้นใหประเมินวา สิ่งที่เกิดในกรณีศึกษาพบไดบอย
ในการปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกรหรือไม สมจริงหรือไม มี
ความถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม ชัดเจนและอานงาย

เขาใจไดโดยนักศึกษาชั้นปแรก ๆ โดยไมตองอาศัยความรู
ทางเภสัชศาสตรหรือไม ประกอบดวยประเด็นจริยธรรมที่
ผูวิจัยวางแผนซอนเอาไวเทานั้น โดยไมมีประเด็นจริยธรรม
อื่น ๆ หรือไม ความเหมาะสมของประเด็นจริยธรรมที่ซอน
ไว ระดับความสําคัญของประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวตั้งแต 1
(ไมสําคัญเลย) ถึง 7 (สําคัญมากที่สุด) นอกจากนี้ผูประเมิน
ยังใหความเห็นในเรื่องอื่น ๆ อยางอิสระไดดวย
5. ผูวิจัยนํากรณีศึกษาที่ปรับแกตามขอคนพบไป
สัมภาษณเภสัชกรชุมชนสี่ทานซึ่งทํางานในเขตชุมชนของ
อําเภอหาดใหญ การเลือกโดยใชวิธีเลือกแบบตามสะดวกจาก
ผูที่สมัครใจเขารวมการวิจัย การทดสอบทําโดยใหเภสัชกร
อานกรณีศึกษา แลวสัมภาษณวากรณีศึกษาขางตนมีประเด็น
ใดบางที่มีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดย
ไมบอกวาเปนการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม หลังจาก
สัมภาษณครบทั้งสี่กรณีศึกษาแลว ผูวิจัยจะสัมภาษณซ้ําอีก
หนึ่งรอบโดยใหเภสัชกรระบุวา มีประเด็นปญหาจริยธรรม
อะไรบางในกรณีศึกษา ลําดับของกรณีศึกษาที่ใชสัมภาษณ
เลือกโดยวิธีการสุม หลังจากนั้นใหประเมินกรณีศึกษาคลาย
กับกลุมอาจารย แตไมไดใหประเมินความสําคัญของกรณี
ศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาคาเฉลี่ยความสําคัญของ
ประเด็นจริยธรรม

ผลการศึกษาและการอภิปราย
กรณีศึกษาทั้งสี่ที่ไดแสดงในภาคผนวกที่ 1 กรณี
ศึกษามีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวดังนี้ คือ 1) ประกอบดวย
ประเด็นจริยธรรมผสมกับประเด็นที่ไมเกี่ยวกับจริยธรรม 2)
ประเด็นจริยธรรมที่ซอนเปนสิ่งที่พบเห็นไดบอยในการปฏิบัติ
หนาที่ของเภสัชกร (จากการประเมินของอาจารยและเภสัช
กร) 3) เปนกรณีศึกษาที่สมจริง และเหตุการณที่กลาวถึงมี
ความถูกตองตามหลักวิชาการ (จากการประเมินของอาจารย
และเภสัชกร) 4) เปนกรณีศึกษาที่ชัดเจนและอานงาย (จาก
การประเมินโดยอาจารย เภสัชกร และนักศึกษาทุกชั้นป)
สามารถอานไดโดยใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอหนึ่งกรณีศึกษา
5) ประกอบดวยประเด็นจริยธรรมที่ผูวิจัยวางแผนซอนเอาไว
เทานั้น โดยไมมีประเด็นจริยธรรมอื่น (ประเมินจากการ
สัมภาษณอาจารย เภสัชกร และนักศึกษาทุกชั้นป)
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ตารางที่ 1 แสดงประเด็นที่ซอนไวในแตละกรณี
ศึกษาและการประเมินความสําคัญของประเด็นที่ซอนไวโดย
อาจารย ประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวมีความสําคัญหรือมีน้ํา
หนักที่หลากหลาย คือมีความสําคัญปานกลาง (3.75) ถึง
ความสําคัญมาก (6.50) ตามทีก่ ําหนดไว (จากคะแนนเต็ม 7)
(ตารางที่ 1) ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญเพราะ การมี
เฉพาะประเด็นจริยธรรมที่สุดโตงจะทําใหตัวอยางมองเห็น
ประเด็นจริยธรรมงายเกินไป และวัดความไวทางจริยธรรมได
ไมดีนัก
กรณีศึกษาที่ 4 (เภสัชกรมนัส) เปนกรณีศึกษา
เกี่ยวกับผูแทนยา ซึ่งผูประเมินกรณีศึกษามีความเห็นหลาก
หลาย บางทานมองวา การปฏิบัติงานของผูแทนยาไมนับ
เปนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จึงไมอาจใชจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพในการตัดสินความถูกผิดของพฤติกรรมตางๆ แต
ตองใชจรรยาบรรณในการสงเสริมการขายเปนตัวชี้ความถูก
ผิด ซึ่งก็จะไมตรงวัตถุประสงคของแบบวัดที่ตองการวัดความ
ไวตอจริยธรรมเภสัชกรรม แตผูประเมินบางทานมองวา งาน
ของผูแทนยาจัดเปนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามขอ
บังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 ในหัวขอการเลือก
สรรยา ขอ 2.3 คือ นําเสนอขอมูลดานยาที่เกี่ยวของกับหลัก
วิชาการทางเภสัชศาสตรแกผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
สาขาตาง ๆ เพื่อการเลือกสั่งใชยา ดังนั้นจึงควรมีกรณีศึกษา
ดังกลาว ผูวิจัยตัดสินใจใหมีกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ผูแทนยาในแบบวัด แมวาจะไมอาจใชจรรยาบรรณแหงวิชา
ชีพเภสัชกรรมตัดสินความถูกผิดของพฤติกรรมในกรณีศึกษา
ไดโดยตรง แตนักศึกษาจํานวนมากตั้งใจทํางานในสาขานี้
นักศึกษาจึงควรมีความไวตอประเด็นที่ตนเองอาจจะพบใน
อนาคต การใชกรณีศึกษาในเรื่องนี้ในการเรียนการสอนอาจ
ชวยสรางความไวจริยธรรมในเรื่องนี้

การศึกษาที่ 2 การทดสอบในเรื่องวิธกี ารเก็บ
ขอมูล และความเที่ยงระหวางผูประเมิน
การเก็บขอมูลในการศึกษาแรกใชวิธีการสัมภาษณ
ทั้งนี้เพราะ การสัมภาษณทําใหผูวิจัยเขาใจความคิดของตัว
อยางตอกรณีศึกษาไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาแบบวัดขั้นตน อยางไรก็ตาม การใชแบบวัดใน
ทางปฏิบัติ เชน การประเมินความไวทางจริยธรรมของ
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นักศึกษาทั้งชั้นปประมาณ 140 คน วิธีการสัมภาษณอาจไม
เหมาะสม เพราะตองใชแรงงานและเวลามาก วิธีที่เปนไปได
ในทางปฏิบตั ิคือ การปรับแบบวัดใหเปนแบบสอบถามชนิดที่
ตารางที่ 1. คะแนนความสําคัญ (+SD) ของประเด็นที่ซอน
ไวซึ่งประเมินโดยอาจารย (N=4) จากระดับ 1-7
ประเด็นที่ซอน
กรณีศึกษาที่ 1 เภสัชกรธีรชาติ
การโฆษณารานยาของตนทาง
วิทยุ
การสนับสนุนใหผูปวยใชยาที่มี
สวนประกอบไมแนชัด
การนิ่งดูดายตอการกระทําผิด
กรณีศึกษาที่ 2 เภสัชกรสมชาย
การใหลูกจางที่ไมใชเภสัชกร
ปฏิบัติหนาที่โดยไมควบคุม
การปดบังขอมูลอาการขางเคียง
ของยาบางสวน
การเปดเผยความลับของผูปวย
กรณีศึกษาที่ 3 เภสัชกรหญิงฤดีมาศ
การประกอบวิชาชีพโดยไมมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การรวมมือในการผลิตยาอยาง
ผิดกฎหมาย
การละทิ้งการปฏิบัติหนาที่
กรณีศึกษาที่ 4 เภสัชกรมนัส (ผูแทนยา)
การสงเสริมการใชยา off-label
การสนับสนุนคาใชจายแก
บุคคลในครอบครัวของ
แพทย
การโฆษณาและใหขอมูลยาโดย
ผูแทนแกผปู วยโดยตรง
การรับสงคนในครอบครัวของ
แพทยเพื่อผลประโยชน
การใหของขวัญแกแพทยใน
โอกาสตาง ๆ

ความสําคัญ
3.75+1.50
6.00+0.82
6.50+0.58
6.25+0.96
6.25+0.82
6.00+0.82
5.75+1.89
6.50+0.58
5.25+1.71
5.00+2.83
5.00+1.41

5.75+1.89
4.75+1.50
4.25+1.50
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นักศึกษาตอบดวยตนเองโดยไมตองใชการสัมภาษณ การ
ศึกษา ที่ 2 จึงตองการเปรียบเทียบการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณและแบบสอบถามวาสามารถใชแทนกันไดหรือไม
นอกจากนี้ การประเมินตัวอยางคนเดียวกันโดยผู
ประเมินตางคนกัน ควรใหคะแนนที่สอดคลองกัน จึงจะถือวา
แบบวัดนั้นมีคุณภาพ นั่นคือเครื่องมือวัดที่ดีตองมีความเที่ยง
ระหวางผูประเมินสูง การศึกษาจึงนี้มีวัตถุประสงครองเพื่อ
ทดสอบประเด็นนี้ดวย
วิธีการ
ผูวิจัยเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตรมาอยางสุมอยาง
งายโดยใชเลขรหัสที่สุมไดจากคอมพิวเตอร ตัวอยางเปนนัก
ศึกษาจากชั้นปที่ 1-5 ชั้นปละ 10 คน (รวม 50 คน) โดยไม
เลือกชั้นปที่ 6 (เพราะมีจํานวนนอย ผูวิจัยวางแผนเก็บ
ตัวอยางกลุมนี้สําหรับการวิจัยขั้นตอไป) และตัวอยางในการ
ศึกษานี้ไมซ้ํากับนักศึกษาคนที่เปนตัวอยางในการศึกษาแรก
หลังจากนั้นสุมแยกนักศึกษาเปนสองกลุมโดยใชตัวเลขที่สุม
โดยคอมพิวเตอร คือ กลุมแบบสอบถามและกลุมสัมภาษณ
โดยใหมีนักศึกษาชั้นปละหาคนในแตละกลุม กรณีศึกษาที่ใช
ทดสอบคือกรณีศึกษาที่ 1 และ 2 เทานั้น (ภาคผนวก 1)
ทั้งนี้เพราะเปนการทดสอบขั้นตนเพื่อหาวิธีการเก็บขอมูล
กลุมที่เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
การทดสอบทําโดยใหนักศึกษาอานกรณีศึกษา ทาย
กรณีศึกษาจะมีคําถามวา “จากกรณีศึกษาขางตน ทานคิดวา
มีประเด็นใดบางที่มีความสําคัญในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม และใหระบุวาประเด็นดังกลาวมีความสําคัญอยูในระดับ
ใด ตัวเลือกที่ใหมี 7 ระดับคือ 1 (ไมสําคัญเลย) ถึง 7 (สําคัญ
มากที่สุด) ผูตอบสามารถตอบไดมากประเด็นไดเทาที่ตอง
การโดยไมมีการจํากัดเวลา ผูตอบไมทราบวาเปนการวัดที่
เกี่ยวของกับเรื่องจริยธรรม
กลุมที่เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ
การทดสอบทําโดยใหนักศึกษาอานกรณีศึกษา หลัง
จากนั้นผูวิจัยสัมภาษณโดยไมบอกวา การสัมภาษณนี้เกี่ยว
ของกับประเด็นจริยธรรม ในการศึกษานี้มีผูสัมภาษณสามคน
ซึ่งเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่หา (ชายสองและหญิง
หนึ่งคน) การใชนักศึกษาเปนผูสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษารูสึกเปนกันเองกับผูสัมภาษณ ไม

เกิดความเครียดหรือความเกรงใจในการตอบคําถาม ซึ่งวิธีนี้
นาจะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองมากกวาการที่ผูสัมภาษณเปน
อาจารย ผูสัมภาษณทั้งสามคนฝกการสัมภาษณจากนักวิจัย
เพื่อใหสัมภาษณไดในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน การวิจัยนี้ใช
วิธีการสัมภาษณซึ่งมีวิธีการดังนี้
ผูสัมภาษณถามตัวอยางดวยคําถามตอไปนี้
- ในกรณีศึกษา มีประเด็นใดบางที่ทานเห็นวามีความสําคัญ
ตอการประกอบวิชาชีพ
- ทําไมประเด็นดังกลาวจึงมีความสําคัญ
- ประเด็นดังกลาวสําคัญระดับใด (ใหตัวอยางตอบโดยชี้ไป
บนสเกล 1 (ไมสําคัญเลยแมแตนอย) ถึง 7 (สําคัญมากที่สุด)
ที่ผูสัมภาษณแสดงใหดู)
หลังจากที่ไดคําตอบเปนที่นาพอใจ คือผูสัมภาษณ
เขาใจคําตอบ และประเมินไดวาเปนประเด็นจริยธรรมหรือไม
ใหสัมภาษณตอ วา
- มีประเด็นอื่นอีกหรือไมที่มีความสําคัญ (ผูสัมภาษณตอง
ถามโดยใชคําถามนี้เรื่อย ๆ จนตัวอยางตอบวาไมมี)
แตหากตัวอยางตอบไมชัดเจน (ไมอาจประเมินได
วาเปนหรือไมเปนประเด็นจริยธรรม) ใหถามซักดวยคําถาม
มาตรฐานโดยไมชักนําเพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน
คําถาม
มาตรฐานมีดังนี้
- ..... (คําตอบที่ไมชัด)........หมายความวาอะไร
- กรุณาใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ........(คําตอบที่ไมชัด)
ในการสัมภาษณผูตอบใชเวลาไดมากเทาที่ตองการ
ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณจากตัวอยาง การ
บันทึกเสียงจะกระทําหากไดรับอนุญาตแลวเทานั้น กระบวน
การสัมภาษณโดยละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 3
เกณฑการใหคะแนน
ผูสัมภาษณทั้งสามคนจะเปนผูประเมินใหคะแนน
ดวย ผูประเมินทั้งสามฟงคําตอบที่บันทึกไวแลวประเมินวา
ตัวอยางเห็นประเด็นที่ซอนไวกี่ประเด็นจากทั้งหมดจํานวน 6
ประเด็น (ใชเพื่อสองกรณีศึกษาแรกในการประเมิน) การมอง
เห็นแตละประเด็นมีคะแนนเทากับหนึ่ง ผูประเมินทั้งสามจะ
ประเมินอยางเปนอิสระตอกัน โดยไมปรึกษากัน หลังจากนั้น
นําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูความสอดคลอง
กอนการประเมิน ผูวิจัยไดฝกผูประเมินใหสามารถปฏิบัติได
ไปในทางเดียวกัน โดยใหผูประเมินซอมใหคะแนนตัวอยาง
10 ราย (ไมใชตัวอยางในการวิจัยนี้) กอนลงมือประเมินจริง
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เกณฑการใหคะแนนถูกพฒนาระหวางการตรวจใหคะแนนใน
การศึกษาที่ 1 และ 2 เกณฑดังกลาวแสดงอยูในภาคผนวกที่
2 ผลการประเมินที่แตกตางของผูประเมินทั้งสามจะถูกนํามา
อภิปรายและหาขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการสัมภาษณและ
แบบสอบถามใชการทดสอบ Mann-Whitney U การประเมิน
ความสอดคลองของคะแนนจากผูประเมินแตละคูใชคาสถิติ
Kappa และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวม
ที่ไดจากผูประเมินแตละคน

ผลการศึกษาและการอภิปราย
การสัมภาษณและแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนของแบบวัดเมื่อประเมิน
โดยใชการสัมภาษณและแบบสอบถาม พบวา ในทุกชั้นป
คะแนนจากการสัมภาษณจะมากกวาการใชแบบวัดในรูป
แบบสอบถาม ในภาพรวม (N=25) คะแนนจากการสัมภาษณ
(3.24+1.13)
มากกวาการใชแบบวัดในรูปแบบสอบถาม
(1.88+1.29) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001)
จากการสังเกตระหวางการวิจัยพบวา แบบวัดในรูป
ของแบบสอบถามเปนภาระแกผูตอบอยางมาก ทําใหผูตอบ
เกิดความเบื่อหนายและไมใหความรวมมืออยางเต็มที่ เวลา
ตารางที่ 2 คะแนนของแบบวัดเมื่อประเมินโดยใชการ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม (N=5 ในแตละชั้นป)
ชั้นป
การสัมภาษณ1 แบบสอบถาม1
P2
ชั้นปที่ 1
2.40+1.14
1.60+1.52
0.283
ชั้นปที่ 2
2.40+0.55
1.60+1.52
0.222
ชั้นปที่ 3
3.2+0.45
1.40+1.14
0.032
ชั้นปที่ 4
4.20+1.10
1.80+0.45
0.008
ชั้นปที่ 5
4.00+1.00
3.00+1.22
0.310
1.88+1.29 <0.001
เฉลี่ย
3.24+1.13
(N=25)
1: ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 0-6 (ใชเพียง 2กรณีศึกษา)
2: Mann-Whitney U test
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เฉลี่ยที่ตัวอยางใชในการทําแบบสอบถาม (2 กรณีศึกษา) คือ
26.64+14.48 นาที (พิสัย 10-60 นาที) ซึ่งถือวาใชเวลาคอน
ขางมากสําหรับการทดสอบเพียง 2 กรณีศึกษา สวนวิธีการ
สัมภาษณใชเวลานอยกวา (18.60+1.67) (รวมเวลาการอาน
กรณีศึกษาดวย) และมีลักษณะโตตอบ จึงทําใหไมนาเบื่อ
และไดรับความรวมมือจากตัวอยางดี นอกจากนี้คําตอบจาก
แบบสอบถามเกือบทุกฉบับจะมีคําตอบที่สั้น คลุมเครือ-ไม
ชัดเจน ทําใหไมอาจประเมินไดวาตัวอยางเห็นประเด็นทาง
จริยธรรมหรือไม และไมอาจประเมินใหคะแนนไดอยางขัด
เจน เชน ตัวอยางตอบวาประเด็นที่ตนคิดวาสําคัญคือ การที่
เภสัชกรออกรายงานวิทยุและแนะนําตัวอยางละเอียด โดยไม
ใหรายละเอียด วาการกระทําดังกลาวเหมาะสมหรือไม หรือ
การตอบกวางๆ วาผิดจรรยาบรรณโดยไมระบุรายละเอียดวา
การกระทําใดที่ตนเห็นวาผิดจรรยาบรรณ
ดวยเหตุผลดังกลาวและขอมูลในตารางที่ 2 จึงสรุป
ไดวา แบบวัดนี้ตองใชโดยการสัมภาษณเทานั้น จึงจะใหผลที่
นาเชื่อถือ
ความเที่ยงระหวางผูประเมิน
การคํานวณความสอดคลองของคะแนนที่ไดจากผู
ประเมินตางคนกัน จะใชกับขอมูลจากการสัมภาษณเทานั้น
เพราะเปนวิธีการที่ดีกวาในการวัดความไวทางจริยธรรม ผล
การวิจัยพบวา คะแนนจากผูประเมินทั้งสามทานเหมือนกัน
ทุกประการ ดังนั้นคา r ของคะแนนจึงเทากับ 1.0 จึงสรุปวา
เกณฑใหคะแนนมีความเที่ยงและเปนที่เขาใจของผูประเมิน
ได ดี

สรุป
แบบวัดที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้ประกอบดวย 4 กรณี
ศึกษาที่ซอนประเด็นจริยธรรมไว 14 ประเด็น ภาคผนวก 1-3
แสดงกรณีศึกษาทั้งสี่ วิธีสัมภาษณ และเกณฑการใหคะแนน
กรณีศึกษาทั้งหมดผานการทดสอบทําใหมีคุณสมบัติที่ตอง
การคือ 1) ประกอบดวยประเด็นจริยธรรมผสมกับประเด็นที่
ไมเกี่ยวกับจริยธรรม ทําใหประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวไมถูก
มองเห็นไดงายเกินไป 2) ประเด็นจริยธรรมที่ซอนเปนสิ่งที่
พบเห็นไดในการปฏิบตั ิหนาที่ของเภสัชกร 3) เปนกรณี
ศึกษาที่สมจริง และเหตุการณที่กลาวถึงมีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ 4) มีความชัดเจนและอานงาย สามารถ อานได
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โดยใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอหนึ่งกรณีศึกษา 5) ประกอบ
ดวยประเด็นจริยธรรมที่ผูวิจัยวางแผนซอนเอาไวเทานั้น โดย
ไมมีประเด็นจริยธรรมอื่น 6) ประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวมี
ความสําคัญหรือมีน้ําหนักที่หลากหลาย
แบบวัดนี้ตองใชโดยการสัมภาษณ ไมอาจใชในรูป
ของแบบสอบถามที่ตัวอยางตองเขียนตอบ เพราะการใชใน
รูปของแบบสอบถามเปนภาระแกผูตอบอยางมาก ทําใหเกิด
ความเบื่อหนายและไมใหความรวมมืออยางเต็มที่ นอกจากนี้
คําตอบจากแบบสอบถามเกือบทุกฉบับจะคลุมเครือไมชัดเจน
ทําใหไมอาจประเมินไดวาตัวอยางเห็นประเด็นทางจริยธรรม
หรือไม คะแนนจากการสัมภาษณสูงกวาคะแนนจากแบบ
สอบถามอยางมาก
การสัมภาษณในสี่กรณีศึกษาใชเวลา
ประมาณ 30 นาที ในอนาคตอาจปรับแบบวัด โดยบันทึก
กรณีศึกษาในรูปเสียง ทําใหลดภาระของตัวอยางในการอาน
กรณีศึกษาและการวัดตัวแปรมีความนาสนใจมากขึ้น
ผูวิจัยกําหนดวิธีการสัมภาษณและการใหคะแนนที่
ชัดเจน ผูที่ผานการฝกฝนแตละคนจึงสามารถประเมินได
สอดคลองกันทุกประการ บทความตอนที่สองของงานวิจัยนี้
กลาวถึงการทดสอบความเที่ยงของแบบวัดทั้งสี่กรณีศึกษา
และการศึกษาในตัวอยางกลุมใหญ
การวิจัยในอนาคตควรใชประโยชนจากเทคนิคการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคิดของนักศึกษาเมื่ออาน
กรณีศึกษาเพื่อหาวา ทําไมบางคนจึงไมเห็นประเด็นที่ซอนไว
นอกจากนี้
ยังควรใหเภสัชกรการตลาดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกรณีศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีศึกษาที่ 4 นอก
จากนี้ กรณีศึกษาเหลานี้เปนสิ่งที่จดจํางาย จึงอาจไมเหมาะ
ในการใชกรณีศึกษาเดิมเพื่อการวัดครั้งที่สองในนักศึกษาคน
เดิมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังใหการแทรกแซง ใน
อนาคตอาจตองสรางคลังกรณีศึกษาไวเพื่อใชประเมินผลซ้ํา
กรณีศึกษาในอนาคตอาจครอบคลุมเรื่องเภสัชกรในสาขาการ
คุมครองผูบริโภคซึ่งยังไมมีในการศึกษานี้
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และ
ผศ. ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผูบริหารแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผูซึ่งใหทุนอุดหนุนการ
วิจัยนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่เปนตัวอยาง
การวิจัย เภสัชกรและอาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรทุกทานที่เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

กรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาผูที่ชวยเก็บขอมูลในการ
วิจัยนี้ไดแก กิตติพงษ สุขพงษ, จันทิมา ออนทองหลาง, วรา
ภรณ วงศเล็ก, วิษณุ ชัยวิริยะวงศ, ปริตรตา ไชยมล, หทัย
รัตน เพชรนุย, อรนุช เศรษฐกิจงาม, กฤษฎา จารุพงศา, วี
ระวัฒน คงวิทยากิจจ และหทัยชนก เลกากาญจน ผูวิจัย
ขอขอบคุณผูชวยวิจัยเหลานี้ซึ่งทํางานอยางหนักเพื่อใหได
ขอมูลมา
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ภาคผนวกที่ 1:
กรณีศึกษาในแบบวัดความไวตอประเด็นจริยธรรมของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร
กรณีศึกษาที่ 1
เภสัชกรธีรชาติ เปนเภสัชกรประจํารานยา Happy
pharmacy ซึ่งเปนรานยาที่ไดขออนุญาตจากทางราชการ
อยางถูกตอง โดยในใบอนุญาตขายยาระบุวา มีเภสัชกรอยู
ประจํารานในชวงเวลา 18.00-22.00 น. และมีนายนิติเปนเจา
ของราน เภสัชกรธีรชาติทํางานรับราชการอยูในโรงพยาบาล
แหงหนึ่ง และทุกวันจะมาทํางานที่ราน Happy pharmacy ใน
ชวงเวลา 18.00-22.00 เภสัชกรธีรชาติเปนคนตั้งใจทํางาน
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยใหความเปนกันเองกับผูปวยทุก
ราย
เภสัชกรธีรชาติใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาอยาง
ละเอียด แมบางครั้งจะใชเวลานาน และไมไดจายยาอะไรเลย
ใหแกผูปวยก็ตาม
ดวยเหตุนี้ทําใหมีลูกคาประจําอยูเปน
จํานวนมาก เภสัชกรธีรชาติไมเคยพูดสนับสนุนสินคาใดเกิน
ความเปนจริง จนเขาไดรับคัดเลือกจากรายการวิทยุรายการ
หนึ่งใหเปนผูตอบปญหาเกี่ยวกับการใชยาและการรักษาสุขภาพ สัปดาหละ 1 ครั้ง กอนที่จะเริ่มรายการเภสัชกรธีรชาติ
จะแนะนําตัวอยางละเอียดวาเปนเภสัชกรเพื่อใหผูฟงมีความ
เชื่อถือ และยังกลาววาตนไดประจําอยูที่ราน Happy
pharmacy ชวงเวลา 18.00-22.00 นอกจากนี้เขายังบอก
สถานที่ตั้งของทางรานอยางละเอียดทุกครั้ง และกลาววาผูฟง
ที่มีปญหาเรื่องยาและสุขภาพ สามารถมาขอคําปรึกษาไดที่
รานได
วันหนึ่งขณะตอบคําถามทางวิทยุอยูนั้น ไดมีชาย
คนหนึ่งโทรศัพทเขามาสอบถามเรื่องยาขนานหนึ่ง โดยที่ชาย
คนนั้นเลาวา ตนมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวาน และรักษา
อยูที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งมาประมาณ 3 ปแลว อาการยัง
ไมดีขึ้นเทาที่ควรทั้ง ๆ ที่เขารับประทานยา และปฏิบัติตัว
ตามที่แพทยแนะนําอยางเครงครัดแลวก็ตาม จนมาวันหนึ่ง
เขาไดรับยาตํารับลับที่ไมทราบสวนประกอบมาจากพระภิกษุ
รูปหนึ่ง เมื่อนํามาใชรวมกับยาแผนปจจุบันที่เขารับประทาน
อยู 3 เดือน ปรากฏวาระดับน้ําตาลอยูในระดับที่นาพอใจ
และในระหวางที่ใชยาดังกลาวจากภิกษุก็ไมพบอาการขาง
เคียงใด ๆ เลย แตเขาก็กังวลวาถาใชยานี้ไปนานๆ อาจสง
ผลในระยะยาวได จึงอยากสอบถามเภสัชกรวาควรจะใชยา
นี้ตอไปอีกหรือไม เภสัชกรธีรชาติไดสอบถามสวนประกอบ
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ในยาดังกลาว แตชายคนดังกลาวก็ไมอาจใหขอมูลได เภสัช
กรธีรชาติจึงไดแนะนําใหผูปวยรายนี้รับประทานยาดังกลาวคู
กับยาที่แพทยสั่งตอไป เพราะคิดวาเปนการเพิ่มกําลังใจให
กับผูปวยในการที่จะรักษาตัว ประกอบกับผูปวยใชยามาระยะ
หนึ่งแลวอาการดีขึ้นและยาก็ไมไดสงผลรายแรงแตอยางใด
แตก็แนะนําวาหากมีอาการผิดปกติใหรีบปรึกษาแพทย และ
หามหยุดใชยาของแพทยที่ไดรับจากโรงพยาบาล อีกทั้งยัง
สามารถเดินทางมาขอคําปรึกษาจากเขาไดโดยตรง
ตลอดเวลาทําการที่ราน Happy pharmacy
ตอมาไดมีลูกคาหลายรายที่เขาไมคุนหนาเลยมาขอ
ซื้อยานอนหลับชนิดหนึ่งที่กฎหมายระบุวาตองนําใบสั่ง
แพทยมาซื้อจึงสามารถขายได โดยจะตองใหเภสัชกรจายยา
นั้นดวยตนเองทุกครั้ง แตลูกคาเหลานั้นมาซื้อโดยที่ไมมีใบ
สั่งแพทย และยืนยันวาเคยซื้ออยูเปนประจํา เภสัชกรธีรชาติ
จึงไดสอบถามลูกคาเหลานั้นดูแลวก็พบวาลูกคามาซื้อยา
นอนหลับชนิดนี้กับนายนิติเจาของรานในชวงเวลากลางวัน
ซึ่งไมใชเวลาปฏิบัติงานของเภสัชกรธีรชาติ เภสัชกรธีรชาติ
ไดหามปรามนายนิติหลายตอหลายครั้ง แตก็ไมไดผล นาย
นิติยังคงจําหนายยาดังกลาวตอไป โดยบอกวาจะรับผิดชอบ
ดวยตนเองหากมีปญหาเกิดขึ้น เภสัชกรธีรชาติจึงทําหนาที่
ขายยาของตัวเองตอไปใหดีที่สุด โดยไมสนใจกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นนอกเวลาปฏิบัติงานของตนตอไป
3 ปตอมา….วันหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ไดทําการลอซื้อยาตองหามตาง ๆ จากรานยา
ในตัวจังหวัดทุกราน
ปรากฏวานายนิติถูกจับในชวงเวลา
กลางวันขณะที่เขากําลังขายยาตัวนี้ใหแกหนามาซึ่งเปนเจา
หนาที่คนหนึ่ง จากนั้นไดมีการนําตัวเภสัชกรธีรชาติมาสอบ
สวนในฐานะเภสัชกรประจําราน เภสัชกรธีรชาติไดบอกขอมูล
ตามความเปนจริงกับเจาหนาที่วาตนไดพยายามตักเตือนเจา
ของรานเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลายครั้ง และชวงเวลาที่นายนิติโดน
จับกุมนั้นก็ไมใชเวลาปฏิบัติงานประจําของตน
กรณีศึกษาที่ 2
รานขายยา AB Pharmacy ตั้งอยูในยานธุรกิจใจ
กลางเมือง ทําใหมีผูมารับบริการมากในขณะเดียวกันบริเวณ
ดังกลาวก็มีรานขายยาหลายรานที่เปนคูแขง เภสัชกรสมชาย
ซึ่งเปนเจาของและเภสัชกรประจํารานที่มีความขยัน และอยู
ปฏิบัติงานในรานตลอดเวลาทําการทุกวัน ไดใชวิธีการตางๆ

ที่จะทําใหรานขายยาของเขาเปนที่สนใจของผูรับบริการ เชน
การตกแตงรานใหสวยงาม นาเชื่อถือ การตั้งราคาสินคาที่ไม
สูงเกินไป การบริการที่รวดเร็วทันใจผูรับบริการ เภสัชกร
สมชายไดฝกหัดการซักประวัติและการจายยาในโรคตาง ๆ ที่
พบบอยในรานยาใหกับพนักงานคนหนึ่ง เพื่อใหมาชวยเภสัช
กรสมชายบริการลูกคา ในเวลาที่มีลูกคามาก ๆ จนเภสัชกร
สมชายใหบริการไมทัน นอกจากนี้เภสัชกรยังควบคุมปริมาณ
ยาคงคลังไมใหมากเกินไป
ลดการที่เงินตองจมลงไปกับ
สตอค ยาอีกดวย
ตอมาวันหนึ่งนางสมหญิงซึ่งปวยเปนวัณโรคนํายา
ที่พึ่งไดรับจากโรงพยาบาลมาพบเภสัชกรเพื่อขอคําปรึกษา
และแสดงอาการหวาดกลัวตอการกินยา เพราะเคยมีคนรูจัก
ที่กินยาวัณโรคแลวตองเขาโรงพยาบาลเนื่องจากเปนโรคตับ
อยางรุนแรง เภสัชกรสมชายไดตรวจดูยาทั้ง 4 ชนิด พบวา
แพทยไดจายยาใหถูกตองในเรื่องขนาดยา ความถี่ในการกิน
ยา และถูกตองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เภสัช
กรสมชายทราบวายาบางตัวมีอาการขางเคียงมากและอาการ
ขางเคียงบางอยางมีความรุนแรงมาก จึงกลัววานางสมหญิง
จะไมยอมใชยาหากทราบอาการขางเคียงที่รุนแรง เภสัชกร
สมชายจึงบอกอาการขางเคียงบางอยางที่ไมรุนแรงนักเพื่อมิ
ใหผูปวยเปนกังวลมากนัก
อยางไรก็ตามนางสมหญิงยังแสดงทีทาลังเลที่จะไม
ยอมใชยาและออกจากรานไปในระหวางสัมภาษณทําใหเภสัช
กรสมชายทราบวานางสมหญิงมีอาชีพเปนพี่เลี้ยงเด็กในโรง
เรียนอนุบาลแหงหนึ่งในเมือง
ซึ่งเพื่อนสนิทของเภสัชกร
สมชายไดฝากลูกชายใหเรียนอยูดวย
วันตอมาเภสัชกร
สมชายนําเรื่องของนางสมหญิงไปบอกกับเพื่อนสนิท เพื่อให
เพื่อนระมัดระวังและหาทางปองกันไมใหลูกชายติดโรค
อยางไรก็ตามเพื่อนของเภสัชกรสมชายไมไดใสใจกับเรื่องนี้
มากนักเพราะถือวาลูกชายของตนไดฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค
มาแลวจึงไมนาจะติดโรค
กรณีศึกษา ที่3
ฤดีมาศเปนเภสัชกรหญิงจบใหม
แตยังสอบใบ
ประกอบวิชาชีพไมผาน เธอไดรับงานในโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่งทันทีหลังเรียนจบ เภสัชกรฤดีมาศรูสึกดีใจมากที่ได
ทํางานตามที่ตนคาดหวังไว จึงตั้งใจวาจะมุงมั่นทํางานอยาง
เต็มความสามารถ เภสัชกรหญิงฤดีมาศมาทํางานตรงเวลา
ทุกวัน พูดคุยซักประวัติผูปวยอยางสุภาพเปนกันเอง จัดและ
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จายยาตามเกณฑปฏิบัติที่ถูกตอง แมบางครั้งฤดีมาศจะตอง
มาเขาเวรกลางดึกเพียงลําพังโดยไมมีเภสัชกรคนอื่นมาคอย
ใหความชวยเหลือ แตเธอก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถเรื่อยมา หนึ่งปตอมา ฤดีมาศไดสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผานเรียบรอย
สามปตอมา เภสัชกรหญิงฤดีมาศรูสึกวา ตนได
เรียนรูงานทุกอยางในโรงพยาบาลแหงนี้ จึงตัดสินใจยายไป
ทํางานที่โรงงานผลิตยาแหงหนึ่ง เพราะคิดอยากจะเรียนรู
งานเภสัชกรรมดานอื่น ๆ อีกทั้งยังไดเปลี่ยนบรรยากาศใน
การทํางาน นอกจากนี้ยังไดรับเงินเดือนมากกวาชวงที่ทํางาน
ในโรงพยาบาลอีกดวย
โรงงานผลิตยาที่ฤดีมาศทํางานอยู ผลิตยาหลาย
ชนิดออกจําหนายในทองตลาด โรงงานแหงนี้ถูกสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสั่งหามผลิตยาเปนการชั่วคราว
เนื่องจากตรวจพบวา ยาของบริษัทมีปริมาณตัวยาสําคัญไม
ถึงตามมาตรฐาน อยางไรก็ตาม ยา A ของบริษัทนี้ เปนยาที่
ยังขายดีมากในทองตลาด โรงงานจึงตองการผลิตยา A นี้
ขึ้นมาขายอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเภสัชกรหญิงฤดีมาศเปนเภสัช
กรควบคุมคุณภาพ เมื่อเภสัชกรหญิงฤดีมาศทํางานมาได
ระยะหนึ่งจึงทราบวา โรงงานแหงนี้ไดถูกพักใบอนุญาตการ
ผลิต 2 ป จึงไดคัดคานไมใหมีการผลิตยา แตทางเจาของ
โรงงานยังยืนยันผลิตยาตัวนี้ออกขายในทองตลาด และจะทํา
ใหถูกตองตามมาตรฐานทุกอยาง เภสัชกรฤดีมาศไมมีทาง
เลือก จึงจําใจปฏิบัติตามคําสั่ง แตเพื่อสวัสดิภาพของผูใชยา
เภสัชกรหญิงฤดีมาศจึงทําการควบคุมคุณภาพยาตัวนี้อยาง
เขมงวดทุกขั้นตอนโดยไมยอมปลอยยาที่ไมไดมาตรฐาน
ออกไป จนในที่สุดยา A ก็ไดถูกผลิตและควบคุมคุณภาพเปน
อยางดีผานมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดตลอดเวลา 2 ปที่
โรงงานถูกสั่งพักใบอนุญาต
เกียรติศักดิ์แฟนหนุมของเภสัชกรฤดีมาศทํางาน
เปนเภสัชกรประจํารานขายยา ซึ่งมีเจาของรานที่ไมไดเปน
เภสัชกร วันหนึ่งแมของเภสัชกรหญิงฤดีมาศปวยจนตอง
นอนพักรับการรักษาที่โรงพยาบาล เภสัชกรเกียรติศักดิ์จึง
อาสาไปดูแลแมของเภสัชกรฤดีมาศแทนโดยไดแจงตอเจา
ของรานยาวาตองไปดูแลมารดาของแฟนสาวที่โรงพยาบาล
ประมาณ 1 สัปดาห ทําใหเจาของรานยาตองดูแลรานยาแทน
ในชวงเวลาดังกลาวเอง ซึ่งในระหวางนี้มักจะมีลูกคาถามถึง
เภสัชกรเกียรติศักดิ์เปนประจําเนื่องจากตองการซื้อยากับ
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เภสัชกรเกียรติศักดิ์ เพราะสามารถจายยารักษาอาการปวย
ใหหายจากโรคไดเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้เจาของรานยาก็
รูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเภสัชกรเกียรติศักดิ์เปน
อยางมาก
กรณีศึกษาที่ 4
เภสัชกรมนัสทํางานเปนผูแทนยามาเปนระยะเวลา
2 ปแลว ยาที่เภสัชกรมนัสรับผิดชอบทําการตลาดคือยา L
ซึ่งเปนยาที่นําเขาจากตางประเทศ เภสัชกรมนัสมีหนาที่เปน
ผูใหขอมูลยา L ที่โรงพยาบาลทุกแหงในเขตที่รับผิดชอบอยู
เภสัชกรมนัสศึกษาขอมูลยาของตนเองอยางละเอียด เพื่อให
ขอมูลที่ถูกตองตอแพทย บางครั้งพบขอมูลวิจัยใหมที่ระบุถึง
ขอบงใชของยาที่นอกเหนือจากขอบงใชที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรมนัสก็ไดให
ขอมูลดังกลาวกับแพทยทันที เพื่อใหสามารถนํายาไปใชให
เกิดประโยชนตอการรักษาผูปวยไดอยางกวางขวางมากขึ้น
เภสัชกรมนัสเปนผูแทนยาที่มีผลงานการขายอยูใน
ระดับยอดเยี่ยมของบริษัท เนื่องจากมีความขยันในการเขา
พบแพทยเปนอยางมาก และหมั่นคอยติดตามสอบถามความ
ตองการใชยาจากแพทย เภสัชกรมนัสชอบการทํางานเปน
ผูแทนยา เนื่องจากมีนิสัยรักในงานบริการ และชอบพบปะ
พูดคุยกับผูคน ทําใหมีสัมพันธที่ดีกับแพทยในโรงพยาบาล
แพทยสวนใหญจะสนิทสนมและชอบเภสัชกรมนัสเปนอยาง
มาก เนื่องจากเภสัชกรมนัสจะมาใหขอมูลยาแกแพทยและ
นําเสนอขาวสารใหม ๆ อยูเสมอ อีกทั้งยังสนับสนุนใหแพทย
ไดรับความรูเพิ่มเติมเพื่อรักษาผูปวยไดดีขึ้น โดยเภสัชกร
มนัสเสนอขอใหบริษัทสนับสนุนคาใชจายในการเขารวม
ประชุมวิชาการในตางประเทศแกแพทย ซึ่งแพทยสามารถพา
บุคคลในครอบครัวหรือผูติดตามไปได 1 คน หากมีผูติดตาม
มากกวา 1 คน แพทยจะตองรับผิดชอบคาใชจายสวนเกิน
นั้นเอง
เภสัชกรมนัสเปนคนที่มีจิตใจดี มักจะคิดถึงผูอื่น
เสมอ และชอบชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส วันหนึ่งเภสัชกร
มนัสไดนัดหมายเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑยาแกแพทย
แต
ปรากฏวา แพทยทานนั้นตองเขาประชุมโดยดวน เภสัชกร
มนัสจึงฆาเวลาดวยการทําประโยชนใหกับผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงซึ่งรอตรวจที่แผนกผูปวยนอก โดยแนะนําผลิตภัณฑ
ยาของตนกับผูปวยเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหคุณภาพ
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ชีวิตของผูปวยดีขึ้น ผูปวยหลายรายใหความสนใจ เพราะคิด
วาเปนเรื่องที่มีประโยชนอยางมากกับตนเอง หลังจากที่เภสัช
กรมนัสใหความรูกับผูปวยเสร็จจึงเดินทางกลับ แตขณะที่
กําลังจะออกจากโรงพยาบาล เภสัชกรมนัสไดพบอาจารย
แพทยทานหนึ่งจึงไดหยุดทักทาย และทราบวาอาจารยแพทย
ตองไปผาตัดผูปวยไสติ่งอักเสบดวน จึงไมสามารถไปรับบุตร
ชายกลับจากโรงเรียนได เมื่อเภสัชกรมนัสไดยินเรื่องราว
ดังกลาว จึงขออาสาไปรับบุตรชายของอาจารยแพทยแทน
ซึ่งอาจารยแพทยรูสึกประทับใจมาก หลังจากนั้น อาจารย
แพทยทานดังกลาวก็ไดไหววานใหเภสัชกรมนัสชวยรับ-สง
คนในครอบครัวเมื่อตนเองติดธุระดวนเปนประจํา เภสัชกร
มนัสเชื่อวาการชวยเหลือฉันมิตรเชนนี้มีสวนทางออมที่ชวย
ใหทําใหเขาประสพความสําเร็จในยอดขาย เขาจึงเลือกใชวิธี
นี้อีกในการเพิ่มยอดขายเสมอ
นอกจากนี้เภสัชกรมนัสยังเปนผูแทนยาที่แบบอยาง
ที่ดีในเรื่องของความนอบนอมถอมตน และรูจักกาลเทศะใน
การเขาพบแพทยทุกครั้ง เขาจะไมลัดคิวผูปวย และจะไม
แสดงความสนิทสนมกับแพทยจนเกินไป เภสัชกรมนัสมักจะ
มีของขวัญหรือของที่ระลึกมาใหเปนการสวนตัวเพื่อเปนการ
สรางความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้นและยังใหของขวัญกับแพทยเพื่อ
แสดงน้ําใจในโอกาสตาง ๆ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตัวของ
เภสัชกรกรมนัสนี้ไดรับการชื่นชมจากแพทย ในปนั้น เภสัช
กรมนัสไดรับเลือกเปนผูแทนดีเดนของบริษัท

ภาคผนวกที่ 2
เกณฑการใหคะแนน
การมองเห็นแตละประเด็นที่ซอนไวมีคะแนนเทากับ
หนึ่ง แบบวัดจึงมีคะแนนเต็ม 9 (หากไมคิดคะแนน
กรณีศึกษาที่ 4 เรื่องผูแทนยา) หรือ 14 (คิดคะแนน
กรณีศึกษาผูแทนยาดวย) เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 เภสัชกรธีรชาติ
ประเด็นที่ซอน
เกณฑใหคะแนน
การโฆษณารานยา ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วาการ
ของตนเองทางวิทยุ โฆษณารานยาของตนทางวิทยุเปน
สิ่งไมสมควร ผูตอบอาจอางเหตุผล
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือหลักการ

ขัดกันแหงผลประโยชน ฯลฯ
ผูตอบจะไดคะแนนดวย หากผู
ตอบกลาวถึงขอเสียของการกระทํา
ดังกลาว (เชน อาจเปนชองทางการ
สงเสริมการใชยาโดยไมควรโดยผู
ประกอบการ) แตก็กลาวถึงขอดี เชน
เปนการทําใหผูบริโภคเขาถึงบริการ
ไดงายขึ้น เพราะถือวามีความไวตอ
ผลกระทบของการโฆษณา
คําตอบบงชี้วาการสนับสนุนใหผูปวย
การสนับสนุนให
ใชยาที่มีสวนประกอบไมแนชัดเปน
ผูปวยใชยาที่มี
สวนประกอบไมแน สิ่งไมสมควร ผูตอบอาจอางเหตุผล
ประกอบความเห็นโดยใชหลัก
ชัด
จรรยาบรรณ หลักการระมัดระวังเพื่อ
ประโยชนของตัวผูปวยเอง ฯลฯ
ผูตอบจะไดคะแนนดวย หากผูตอบ
กลาวถึงขอเสียและขอดีของการ
กระทําดังกลาว เพราะถือวามีความ
ไวตอผลกระทบของใหใชยาตํารับลับ
การนิ่งดูดายตอการ คําตอบบงชี้วาการที่เภสัชกรเพิกเฉย
กระทําผิด
หลังจากหามปรามการกระทําผิดนั้น
ไมเพียงพอ ผูตอบอาจอางเหตุผล
เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ การเพิก
เฉยคือการสมรูรวมคิดในการกระทํา
ผิด ฯลฯ แตจะไมใหคะแนน หาก
ผูตอบกลาววาประเด็นนี้ไมถือวาผิด
เพราะเกิดนอกเวลาการทํางานของ
เภสัชกร หรือเภสัชกรไดทําหนาที่ได
ดีแลวเพราะไดหามปรามแลว
กรณีศึกษาที่ 2 เภสัชกรสมชาย
ประเด็นที่ซอน
เกณฑใหคะแนน
การใหลูกจางที่ไมใช ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วาการให
เภสัชกรปฏิบัติ
บุคคลที่ไมใชเภสัชกรขายยา เปนสิ่ง
หนาที่โดยไมควบคุม ไมสมควร โดยผูตอบอาจอางเหตุผล
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน/
คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย
ของผูปวย ฯลฯ
การปดบังขอมูล
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วาการ
อาการขางเคียงของ ปดบังขอมูลอาการขางเคียงของยา
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ยาบางสวน
เปนสิ่งไมสมควร ผูตอบอาจอาง
เหตุผลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือ
สิทธิผูปวย ฯลฯ
ผูตอบจะไดคะแนนดวย หาก
ผูตอบกลาวถึงขอเสียและขอดีของ
การกระทําดังกลาว เพราะถือวามี
ความไวตอประเด็นการปดบังขอมูล
แตหากกลาวถึงแตขอดีจะไดคะแนน
เพราะไมไวตอผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
การเปดเผยความลับ ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วาการ
ของผูปวย
เปดเผยความลับของผูปวยเปนสิ่งไม
สมควร ผูตอบอาจอางเหตุผลเกี่ยว
กับจรรยาบรรณ หรือหลักการเรื่อง
สิทธิสวนบุคคล หรือสิทธิผูปวย ฯลฯ
ผูตอบจะไดคะแนนดวย หากผูตอบ
กลาวถึงขอเสียของการกระทําดัง
กลาว พรอมกับขอดี เชน ตอบวา
ละเมิดผูปวยแตเปนการทําเพื่อ
สวนรวม
กรณีศึกษาที่ 3 เภสัชกรหญิงฤดีมาศ
ประเด็นที่ซอน
เกณฑใหคะแนน
การประกอบวิชาชีพ
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
โดยไมมีใบอนุญาต การกระทําดังกลาวเปนสิ่งไมสมควร
ประกอบวิชาชีพ
ผูตอบอาจอางเหตุผลเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ กฎหมาย มาตรฐาน
วิชาชีพ ความปลอดภัย สิทธิผูปวย
หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน หรือผลกระทบเชิง
ลบอื่น ๆ ของการกระทําดังกลาว
การรวมมือในการ
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
ผลิตยาอยางผิด
การกระทําดังกลาวเปนสิ่งไมสมควร
กฎหมาย
ผูตอบอาจอางเหตุผลเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย หรือ
ผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ ของการ
กระทําดังกลาว
แตจะไมใหคะแนน หากผูตอบ
กลาววา ประเด็นนี้ไมถือวาเปน
ความผิด เพราะเปนการปกปอง
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สังคม หรือปองกันยาที่ไมมีคุณภาพ
ออกสูทองตลาด
การละทิ้งการปฏิบัติ
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
หนาที่
การละทิ้งการปฏิบัติหนาที่เปนสิ่งไม
สมควร ผูตอบอาจอางเหตุผล
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎหมาย หรือ
มาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย
ผูปวย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน หรือ
ผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ ของการ
กระทําดังกลาว หรือ
กรณีศึกษาที่ 4 เภสัชกรมนัส (ผูแทนยา)
การสงเสริมการใชยา
ไดคะแนนหากผูตอบเล็งเห็นถึง
off-label
ขอเสียของการกระทําดังกลาว หรือ
กลาวถึงเงื่อนไขที่จะทําใหการ
กระทําดังกลาวมีผลกระทบนอยลง
เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับการใชยา
off-label ตองมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ
มารองรับ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
การสนับสนุน
คาใชจายแกบุคคลใน ผูตอบไดเห็นถึงผลกระทบเชิงลบ
ครอบครัวของแพทย คืออาจกอให เกิดผลประโยชนทับ
ซอนในตัวแพทย ซึ่งอาจมีผลตอ
เพื่อเดินทางไป
ตางประเทศพรอมกับ การสั่งใชยา หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน
แพทย
การโฆษณาและให
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
ขอมูลยาโดยผูแทนแก ผูตอบตระหนักวาการใหความรู
ผูปวยโดยตรง
ผูปวยควรเปนหนาที่ของบุคลากร
ทางการแพทยผูรักษาผูปวย ทั้งนี้
เพราะผูแทนยามีสวนไดเสียกับยาที่
แนะนํา จึงอาจเกิดการขัดกันแหง
ผลประโยชน หรือตอบดวยหรือ
เหตุผลอื่น ๆ ที่มีความหมายทํานอง
เดียวกัน
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วา
การรับสงคนใน
ครอบครัวของแพทย ผูตอบไดเห็นถึงผลกระทบเชิงลบ
คืออาจกอให เกิดผลประโยชนทับ
เพื่อผลประโยชนใน
ซอนในตัวแพทย ซึ่งอาจมีผลตอ
การขาย
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การใหของขวัญแก
แพทยในโอกาสตาง
ๆ

การสั่งใชยา หรือตอบดวยเหตุผล
อื่น ๆ ที่มีความหมายทํานอง
เดียวกัน
ไดคะแนนหากคําตอบบงชี้วาผูตอบ
ไดเห็นถึงผลกระทบเชิงลบ คืออาจ
กอให เกิดผลประโยชนทับซอนใน
ตัวแพทย ซึ่งอาจมีผลตอการสั่งใช
ยา หรือตอบดวยเหตุผลอื่น ๆ ที่มี
ความหมายทํานองเดียวกัน
ภาคผนวกที่ 3
วิธีการใชแบบวัด

1. การสัมภาษณควรใชทั้งสี่กรณีศึกษา ลําดับกอนหลังของ
กรณีศึกษาควรเปนแบบสุม
โดยผูสัมภาษณควรสุมเลือก
ลําดับลวงหนากอนการสัมภาษณจริง
2. กอนการสัมภาษณ ผูสัมภาษณชี้แจงแกตัวอยางดวยวาจา
วา
“การสัมภาษณครั้งนี้ทําเพื่อใหทราบถึงความคิด
เห็นของทานตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในแงมุมตาง
ๆ ในการสัมภาษณ เราจะมีสี่กรณีศึกษาสั้นๆ ขอใหทานอาน
กรณีศึกษา ทานสามารถใชเวลาอานไดนานเทาที่ตองการ
ทานสามารถทําเครื่องหมาย หรือขีดเสนใตขอความใดๆ ก็ได
ในกรณีศึกษา หลังจากทานอานเสร็จแลว อยากใหทานแสดง
ความเห็นวา มีประเด็นใดบางในกรณีศึกษาที่ทานเห็นวามี
ความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ
ทานสามารถตอบกี่
ประเด็นก็ไดตามที่ทานเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ”

หลังจากที่ไดคําตอบเปนที่นาพอใจนั่นคือผูสัมภาษณ
เขาใจคําตอบและสามารถประเมินไดวาเปนประเด็นจริยธรรม
หรือไม ใหบันทึกคําตอบในแบบฟอรมขางลาง แลวสัมภาษณ
ตอวา
- มีประเด็นอื่นอีกหรือไมที่มีความสําคัญ ผูสัมภาษณตองถาม
โดยใชคําถามนี้เรื่อย ๆ จนตัวอยางตอบวาไมมี การ
สัมภาษณใชวิธีการที่กลาวมาแลวขางตน
หากตัวอยางตอบไมชัดเจน (ไมอาจประเมินไดวา
เปนหรือไมเปนประเด็นจริยธรรม) ใหถามซักดวยคําถาม
มาตรฐานโดยไมชักนําเพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน
คําถาม
มาตรฐานมีดังนี้
- ..... (คําตอบที่ไมชัด)........หมายความวาอะไร
- กรุณาใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ........(คําตอบที่ไมชัด)
ในการสัมภาษณ
ผูตอบสามารถใชเวลาไดมาก
เทาที่ตองการ ผูสัมภาษณอาจขออนุญาตบันทึกเสียงการ
สัมภาษณจากตัวอยาง
การบันทึกเสียงจะทําหากไดรับ
อนุญาตแลวเทานั้น นอกจากนี้ การสัมภาษณอาจไมตองให
ตัวอยางระบุความสําคัญของประเด็นก็ได เพราะผลการวิจัย
พบวาคะแนนจาการใหน้ําหนักความสําคัญมีความสัมพันธสูง
มากกับคะแนนที่คํานวณโดยไมใชคาน้ําหนักความสําคัญ
4. หลังจากสัมภาษณกรณีศึกษาแรกเสร็จแลว ใหสัมภาษณ
โดยใชกรณีศึกษาอื่น ๆ ตอไปตามลําดับที่กําหนดไวลวงหนา
ดวยวิธีสุม

3. ผูสัมภาษณยื่นกรณีศึกษาใหตัวอยางพรอมปากกา โดยใช
เพียงกรณีศึกษาเดียวตามที่สุมเลือกไวลวงหนา หลังจาก
ตัวอยางอานกรณีศึกษาเสร็จ ผูสัมภาษณถามตัวอยางดวย
คําถามตอไปนี้
- มีประเด็นใดบางที่ทานเห็นวามีความสําคัญตอการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
- ทําไมประเด็นดังกลาวจึงมีความสําคัญ
- ประเด็นดังกลาวสําคัญระดับใด (ใหตอบโดยตัวอยางชี้ไป
บนกรดาษที่แสดงสเกล 1 (ไมสําคัญเลยแมแตนอย) ถึง 7
(สําคัญมากที่สุด) ที่ผสู ัมภาษณแสดงใหดู)
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Abstract
Objective: The present study aimed to develop the scenarios for the Ethical Sensitivity Scale for pharmacy
students and explore the appropriate measurement method for the scale. Methods: The present study consisted of two
parts. Part one focused on the development of four case studies with 14 embedded ethical issues derived from those
mentioned in the pharmacy council newsletter and various media. The case studies went though a series of pretest in 20
pharmacy students. After reading each scenario, the students verbally identified the issues they considered important to
pharmacy practice. The subjects did not know the ethical nature of the study. Four faculty members and 4 community
pharmacists also reviewed the scenarios. The second part of the study compared two modes of data collection. Fifty
students were randomized into two groups; interview or self-administered questionnaires. The first two scenarios were
used in this part of study. The students identified the issues they considered important to pharmacy practice after
reading the cases. The responses were scored based on the number of embedded issues correctly identified. Three
interviewers involved in the study. All of them went through extensive training on standardized interview technique.
Results: The scenarios possessed all of the desired characteristics. The ethical issues, as rated by the faculty members,
varied in their importance from moderate to very importance level as planed. The results showed that the ethical
sensitivity scale must be administered by an interview, not by a paper-pencil method. The questionnaire mode of data
collection created too much burdens on the subjects resulting in a poor cooperation and ambiguous answers which could
not be scored. The scores from the interview group (3.24+1.13 out of 6) were much higher than those from the
questionnaire group (1.88+1.29). Conclusions: The study provides scenarios for further development into the Ethical
Sensitivity Scale for pharmacy students. The scale should be administered by an interview.
Keywords: ethical sensitivity, pharmacy education, pharmacy ethics, professional ethics
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