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บทความวิจัย

การพัฒนาแบบวัดความไวตอประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
ตอนที่ 2: ความเที่ยงและการศึกษาในตัวอยางกลุมใหญ
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ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทคัดยอ
วัตถุประสงค : งานวิจัยนี้เปนรายงานตอนที่สองของการศึกษาที่สรางแบบประเมินความไวตอจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเที่ยงของแบบวัดและประเมินความไวทางจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร
วิธีการ : การวัดความเที่ยงทําโดยสัมภาษณนักศึกษา 20 รายสองครั้งเปนเวลาหนึ่งเดือน การประเมินคะแนนทําโดยผูประเมินสอง
ทาน สวนการทดสอบแบบวัดในตัวอยางกลุมใหญ ทําโดยสัมภาษณนักศึกษาทุกชั้นปรวม 105 คน ตัวอยางตองอานกรณีศึกษาทั้งสี่
และตอบวามีประเด็นใดที่ตนเองคิดวามีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ โดยที่ผูวิจัยมิไดบอกวา การสัมภาษณดังกลาวเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับจริยธรรม การวิจัยนี้ใชผูสัมภาษณlทั้งหมดสามทานที่ผานการอบรมวิธีการสัมภาษณ ผลการวิจัย : ความเที่ยงแบบ testretest คือ 0.64 คะแนนของผูประเมินสองคนที่ประเมินตัวอยางคนเดียวกันมีคาสหสัมพันธมากกวา 0.90 ความเที่ยงแบบครอนบาช
มีคา 0.73 นักศึกษาในชั้นป 4-6 มีคะแนนรวมความไวทางจริยธรรม (9.16+2.45 จากคะแนนเต็ม 14) มากกวานักศึกษาในชั้นป 1-3
(7.73+3.10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.013) นักศึกษาชั้นปหลัง ๆ มองเห็นประเด็นที่ซอนไวมากกวานักศึกษาชั้นปแรก ๆ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสามเรื่อง คือ การโฆษณารานยาของตน การเปดเผยความลับของผูปวยเพื่อปกปองผูอื่น และการรวม
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บทนํา
การสอนวิชาเภสัชจริยศาสตรในประเทศไทยยังขาด
เครื่องมือประเมินผลการสอนอยางเปนรูปธรรม งานวิจัยนี้มุง
สรางแบบประเมินความไวตอประเด็นจริยธรรมสําหรับใชใน
นักศึกษาเภสัชศาสตร ความไวตอประเด็นจริยธรรมถือเปน
องคประกอบแรกของกระบวนการเกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่
มี 4 องคประกอบที่สืบเนื่องกัน คือ ความไวทางจริยธรรม
การใชเหตุผลจริยธรรม ความมุงมั่นทางจริยธรรม และ
พฤติกรรมจริยธรรม (1) ความไวทางจริยธรรม หรือ moral
sensitivity คือความสามารถในการเล็งเห็นวาสถานการณที่
เกิดขึ้น หรือการกระทําหนึ่ง ๆ เชน การฝาฝนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีผลตอสวัสดิภาพของผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทาง
ออม หากเภสัชกรมองไมออกวา ตนกําลังเผชิญกับสถานการณทางจริยธรรม หรือไมเขาใจผลกระทบจากการกระทํา
ของตนตอผูอื่นแลว พฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงคจะไม
เกิดขึ้น
งานวิจัยจํานวนมากในอดีตทั้งในประเทศและตาง
ประเทศมุงศึกษาความสามารถในการใชเหตุผลทางจริยธรรม
(องคประกอบที่สอง) ตามแนวคิดของ Kohlberg (2) สวน
การศึกษาในองคประกอบอื่น ๆ มีนอยกวามาก ทั้งนี้เพราะมี
แบบวัดการใชเหตุผลทางจริยธรรม (องคประกอบที่สอง) ที่มี
ความเที่ยงและความตรง เชน Defining Issue test (DIT)
ของ Rest (3) แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาองคประกอบที่สอง
มีความสําคัญมากกวาองคประกอบอื่น ๆ นักวิชาการบาง
ทานกลาววา ความไวทางจริยธรรมเปนสิ่งที่บุคคลตองมีกอน
ที่จะสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมไดอยางเหมาะสม (4-5)
โดยตรรกะแลวความไวทางจริยธรรมตองเกิดขึ้นกอนการคิด
หาเหตุผลเพื่อตัดสินใจทางจริยธรรม แตก็ไมไดเกิดเปนลําดับ กอนหลังแบบตายตัว นั่นคือ มีความซับซอนกวานั้น การ
มองเห็นประเด็นจริยธรรมอยางแจมชัดทําใหการใชเหตุผลมี
ความเหมาะสมมากขึ้น และการคิดถึงเหตุผลในแงมุมตาง ๆ
ก็ชวยใหมองเห็นประเด็นจริยธรรมชัดขึ้นเชนกัน (6) ในบทนี้
ผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการวัด
เพราะจะเปนพื้นฐานในการวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบวัด
ตอไป
การวิจัยนี้มุงสรางเครื่องมือสําหรับประเมินผลการ
สอนจริยธรรมนั่นคือแบบวัดเพื่อประเมินความไวตอประเด็น
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร :ซึ่งถือเปนเปาหมาย
หนึ่งของการสอนจริยธรรม เครื่องมือที่ไดจะเปนเครื่องชวย
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ประเมินผลการสอนจริยธรรมวา ประสบผลสําเร็จเพียงไร ทั้ง
ยังใชติดตามมาตรการตางๆ ในทางจริยธรรม นักวิจัยในตาง
ประเทศไดพัฒนาแบบวัดความไวตอประเด็นจริยธรรมเพื่อใช
ในนักศึกษาในวิชาชีพอื่น ๆ เชน นักศึกษาทันตแพทย (7)
และนักศึกษาแพทย (8-10) อยางไรก็ตาม แบบวัดดังกลาว
ไมอาจประยุกตใชกับนักศึกษาเภสัชศาสตรไทยได เนื่องจาก
ความแตกตางของลักษณะงานในวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมที่
พบ ตลอดจนกฎจรรยาบรรณ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาแบบ
วัดความไวทางจริยธรรมขึ้นสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
บทความเรื่องการพัฒนาแบบวัดความไวตอประเด็น
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรมีสองตอน ตอนแรก
กลาวถึงการพัฒนากรณีศึกษา การทดสอบแบบวัดในเรื่อง
วิธีการเก็บขอมูล และความเที่ยงระหวางผูประเมิน (11) บท
ความนี้เปนตอนที่ 2 ซึ่งเปนการทดสอบแบบวัดในเรื่องความ
เที่ยงโดยการวัดซ้ําสองครั้ง ความเที่ยงแบบความสม่ําเสมอ
ภายใน และการศึกษาแบบวัดในตัวอยางกลุมใหญ การศึกษา
ตอนแรกทําใหไดเแบบวัดที่ประกอบดวยสี่กรณีศึกษาที่ซอน
ประเด็นจริยธรรมไว 14 ประเด็น (11) วิธีสัมภาษณ และ
เกณฑการใหคะแนน กรณีศึกษาทั้งหมดผานการทดสอบทํา
ใหมีคุณสมบัติที่ตองการคือ 1)ประกอบดวยประเด็นจริยธรรม
ผสมกับประเด็นที่ไมเกี่ยวกับจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมจึง
ไมถูกมองเห็นไดงายเกินไป 2) ประเด็นที่ซอนเปนสิ่งที่พบ
เห็นไดในการปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกร 3) เปนกรณีศึกษาที่
สมจริงและเหตุการณที่กลาวถึงมีความถูกตองตามหลักวิชา
การ 4) เปนกรณีศึกษา ที่ชัดเจนและอานงาย สามารถอานได
โดยใชเวลาไมเกิน 10 นาทีตอหนึ่งกรณีศึกษา 5) ประกอบ
ดวยประเด็นจริยธรรมที่ผูวิจัยวางแผนซอนเอาไวเทานั้น โดย
ไมมีประเด็นจริยธรรมอื่น 6) ประเด็นจริยธรรมที่ซอนไวมี
ความ สําคัญหรือมีน้ําหนักที่หลากหลาย นอกจากนี้ แบบวัด
นี้ตองใชโดยการสัมภาษณ ไมอาจใชในรูปของแบบสอบถาม
ที่ตัวอยางตองเขียนตอบเพราะการใชในรูปของแบบสอบถาม
เปนภาระแกผูตอบอยางมากและไดคําตอบคลุมเครือ ทําให
ไมอาจประเมินความไวทางจริยธรรมได
คะแนนจากการ
สัมภาษณยังสูงกวาคะแนนจากแบบสอบถามอยางมาก วิธี
การสัมภาษณและการใหคะแนนที่ชัดเจนทําใหผูที่ผานการ
ฝกฝนแตละคนสามารถประเมินไดสอดคลองกันทุกประการ
(11) บทความตอนที่ 2 ของงานวิจัยนี้กลาวถึงสองการศึกษา
ยอย คือ การทดสอบความเที่ยงของแบบวัดทั้งสี่กรณีศึกษา
และการศึกษาในตัวอยางกลุมใหญ
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การศึกษาที่ 1 การทดสอบความเที่ยงของแบบวัด
ทั้งสี่กรณีศึกษา
การหาความเที่ยงระหวางผูประเมินในการศึกษาที่
สองทําในสองกรณีศึกษาเทานั้น การศึกษานี้จึงศึกษาเรื่อง
ความเที่ยงใหละเอียดมากขึ้นในทั้งสี่กรณีศึกษา โดยหาความ
เที่ยงระหวางผูประเมินเมื่อประเมินตัวอยางคนเดียวกัน และ
ความเที่ยงเมื่อมีการวัดซ้ําสองครั้ง
วิธีการวิจัย
ตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เภสัชศาสตร (5 ป) จํานวน 20 คน ประกอบดวยนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 จํานวน 2 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 คน ชั้นปที่ 3
จํานวน 2 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 6 คน และชั้นปที่ 5 จํานวน 7
คน การเลือกตัวอยางใชวิธีเลือกตามสะดวก ตัวอยางตอง
ยินยอมใหสัมภาษณสองครั้ง โดยแตละครั้งหางกันหนึ่งเดือน
ตัวอยางในการศึกษานี้ไมซ้ํากับตัวอยางในการศึกษาที่ผาน
มา (11) กระบวนการสัมภาษณและการใหคะแนนใชวธิ ีการที่
กลาวแลวในบทความตอนที่หนึ่ง (11) ยกเวนการสัมภาษณ
ใชทั้งสี่กรณีศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้น
หลังจากที่นักศึกษาอานกรณีศึกษาแตละกรณีเสร็จ
ผูสัมภาษณจะสอบถามนักศึกษาถึงประเด็นในกรณีศึกษาที่
ตัวอยางคิดวามีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยผูสัมภาษณไมบอกตัวอยางวา การสัมภาษณนี้
เกี่ยวของกับประเด็นจริยธรรม ในการศึกษานี้ มีผูสัมภาษณ
สามคน ซึ่งเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่หา (ชายสองและ
หญิงหนึ่งคน) การใชนักศึกษาเปนผูสัมภาษณมีวัตถุประสงค
เพื่อใหตัวอยางรูสึกเปนกันเองกับผูสัมภาษณ ไมเกิดความ
เครียดหรือความเกรงใจในการตอบคําถาม ผูสัมภาษณทั้ง 3
คนฝกการสัมภาษณจากนักวิจัยเพื่อใหสามารถสัมภาษณได
ในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน การวิจัยนี้ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
มาตรฐาน คือมีการกําหนดวิธีการตายตัวดังกลาวมาแลวใน
บทความตอนที่หนึ่ง (11) หลังการสัมภาษณ คําตอบจะถูกให
คะแนนโดยใชผูประเมินคะแนนสองคนเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงในการใหคะแนน
หลังจากสัมภาษณครั้งแรกหนึ่งเดือน ตัวอยางจะถูก
สัมภาษณซ้ําอีกครั้งหนึ่ง การสัมภาษณครั้งที่ 2 ใชผปู ระเมิน
ใหคะแนนคนเดียว เพราะผลจากการสัมภาษณครั้งแรก พบ
วา ผูประเมินทั้งสองใหคะแนนสอดคลองกันอยางมาก ผล

การประเมินที่แตกตางระหวางผูประเมินทั้งสามจะถูกนํามา
อภิปรายและหาขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การประเมินความสอดคลองของคะแนนจากผูประเมิน
ทั้งสองคน และจากการวัดสองครั้งในตัวอยางคนเดียวกันใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันโดยถือวาคะแนนที่ได
เปนตัวแปรเชิงปริมาณ

ผลการศึกษา
ความเที่ยงระหวางผูประเมิน
หลังการสัมภาษณครั้งแรก ผูประเมินสองทานให
คะแนนคําตอบของตัวอยาง 20 คนอยางเปนอิสระตอกัน พบ
วา การประเมินมีความสอดคลองกันสูงมาก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของคะแนนรวมจากกรณีศึกษาที่ 1-3 ที่ประเมิน
โดยผูประเมินทั้งสองทานคือ 0.976 หากใชคะแนนรวมทั้งสี่
กรณีศึกษา คือรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับผูแทนยาดวย จะได
r=0.988 หากพิจารณายอยในแตละกรณีศึกษา พบวา r มีคา
0.914-1.00 ผลขางตนแสดงวา เกณฑการใหคะแนนกอให
เกิดความเที่ยงสูงระหวางผูประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและความสัมพันธของ
คะแนนจากการวัดสองครั้งที่หางกันหนึ่งเดือน จะเห็นวาใน
แตละกรณีศึกษา ความสัมพันธของคะแนนจากการวัดสอง
ครั้งมีคาระหวาง 0.62-0.72 สวนคะแนนรวมมีความสัมพันธ
0.63-0.64 คาเหลานี้แสดงใหเห็นถึงถึงความเที่ยงในการวัด
แตละครั้ง คาที่ไดใกลเคียงกับคาที่รายงานในแบบทดสอบ
DEST (Dental Ethical Sensitivity Test) (12) คาเฉลี่ยจาก
การวัดทั้งสองครั้งที่หางกันหนึ่งเดือนก็ไมแตกตางกันนัก
(ตารางที่ 1) แสดงถึงความคงที่ของคะแนนในชวงเวลาหนึ่ง
เดือน ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความเที่ยงของแบบวัดที่
นาพอใจเมื่อใชผูประเมินตางคนกัน และเมื่อวัด ณ เวลาที่
ตางกัน

การศึกษาที่ 2 การศึกษาในตัวอยางกลุมใหญ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาระดับความไวทาง
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปตางๆ โดยศึกษาในตัวอยางกลุม
ใหญ และหาคาความเที่ยงแบบความสม่ําเสมอภายใน นอก
จากนี้ยังเปรียบเทียบการคํานวณคะแนนสองแบบคือ แบบ
ถวงน้ําหนักและไมถวงน้ําหนัก โดยน้ําหนักคือความสําคัญที่
ตัวอยางใหกับประเด็นที่ตนมองเห็น
108

วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 2 เลมที่ 2 กค.-ธค. 2553

http://portal.in.th/tjpp
ตารางที่ 1. คาเฉลี่ย (+SD) และความสัมพันธของความไวทางจริยธรรมจากการวัดสองครั้งที่หางกันหนึ่งเดือน (N=20)
การวัดครั้งที่หนึ่ง การวัดครั้งที่สอง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธๅ
คาเฉลี่ย+SD
คาเฉลี่ย+SD
กรณีศึกษาที่ 1 (คะแนนเต็ม 3)
2.10+0.98
2.15+0.93
0.62
กรณีศึกษาที่ 2 (คะแนนเต็ม 3)
2.30+0.80
2.30+0.66
0.72
กรณีศึกษาที่ 3 (คะแนนเต็ม 3)
2.20+0.95
2.25+0.79
0.63
กรณีศึกษาที่ 4 (คะแนนเต็ม 5)
2.15+1.34
2.30+1.22
0.64
6.70+1.49
0.63
คะแนนรวมกรณีศึกษาที่ 1-3
6.60+1.60
(คะแนนเต็ม 9)
คะแนนรวมกรณีศึกษาที่ 1-4
8.75+2.57
9.00+2.00
0.64
(คะแนนเต็ม 14)
1: คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
วิธีการ
ตัวอยางในการศึกษานี้คือ นักศึกษาเภสัชศาสตรใน
หลักสูตรเภสัชศาสตร (5 ป) ทุกชั้นป ชั้นปละ 15 คน และ
นักศึกษาในสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (6 ป) ทุกชั้นป ชั้นป
ละ 4-6 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรมมีนักศึกษาจํานวนนอย (ประมาณ 30 คน
ตอชั้นป) ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของ
นักศึกษาในทั้งสองหลักสูตรไดอยางมีความหมาย ดังนั้น การ
ศึกษานี้จึงรวมนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรดวยกัน นอกจากนี้
ในการวิเคราะหขอมูล นักศึกษาในชั้นปที่ 6 (สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม) ก็จะถูกจัดรวมอยูกับนักศึกษาชั้นปที่ 5
ของหลักสูตร 5 ปดวย ตัวอยางในการศึกษานี้ไดมาโดยการ
เลือกแบบสุม และไมซ้ํากับตัวอยางในการศึกษากอนหนานี้
วิธีการสัมภาษณใชวิธีการดังที่กลาวแลวในการศึกษา
เกณฑการใหคะแนนใชวิธีเดียวกับที่กลาวมาแลวใน
การศึกษากอนหนานี้ การคํานวณคะแนนในการศึกษานี้ทํา
ในสองลักษณะคือ คะแนนแบบไมถวงน้ําหนัก (จํานวน
ประเด็นที่ตัวอยางมองเห็น)
และคะแนนแบบถวงน้ําหนัก
(ผลรวมของน้ําหนักในประเด็นตาง ๆ ที่ตัวอยางมองเห็น)
ทั้งนี้เพื่อหาวาการคํานวณทั้งสองแบบใหคาที่มีความสัมพันธ
กันเพียงไร และแบบใดสามารถจําแนกความแตกตางระหวาง
ชั้นปไดดีกวา
การวิเคราะหขอมูล
การหาความสัมพันธของคะแนนแบบถวงน้ําหนัก
และไมถวงน้ําหนัก หรือคะแนนจากแตละกรณีศึกษาใชคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การเปรียบเทียบชั้นปตาง ๆ ในเรื่อง
ความสามารถในการเห็นประเด็นที่ซอนไวในแตละประเด็น
ยอย ใชการทดสอบไคกําลังสอง (chi-square test) สวนการ
เปรียบเทียบชั้นปตน ๆ และชั้นปหลัง ในเรื่องคะแนนความ
ไวทางจริยธรรมใชการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย
คะแนนแบบถวงน้ําหนักและไมถวงน้ําหนักมีความ
สัมพันธกันสูงมาก (r>0.90) แสดงวา การประเมินโดยใช
คะแนนแบบไมถวงน้ําหนักใหผลไมตางจากการถวงน้ําหนัก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ตัวอยางเลือกตอบเฉพาะประเด็นที่ตน
เห็นวามีความสําคัญมากเทานั้น ทําใหการคํานวณคะแนนทั้ง
สองวิธีใหผลที่มีความสัมพันธกันสูง ดังนั้น การเก็บขอมูลจึง
ไมจําเปนตองถามความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ที่ตัวอยาง
ตอบเพราะจะทําใหการสัมภาษณงายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเปน
ภาระแกผูตอบนอยลง ผลการศึกษาที่จะกลาวถึงตอไปนี้จึง
แสดงเฉพาะคะแนนแบบไมถวงน้ําหนักเทานั้น
การศึกษานี้สามารถหาความเที่ยงแบบความสม่ําเสมอภายในได เพราะจํานวนตัวอยางที่ใชรวมกันมีคอนขาง
มาก (N=105) ตารางที่ 2 แสดงคาความเที่ยงที่คํานวณได
การคํานวณมีสองแบบคือ
1) คํานวณจากแตละประเด็นที่ซอนไว (ไดคะแนน
0 เมื่อไมไดกลาวถึงประเด็นนั้น และได 1 เมื่อกลาวถึง) การ
คํานวณแบบนี้เสมือนวามีคําถามอยู 9 ขอ หรือ 14 ขอ แลว
แตวาจะรวมกรณีศึกษาที่ 4 หรือไม
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2) การคํานวณโดยใชคะแนนรวมของแตละกรณี
ศึกษาเปนขอมูล นั่นคือถือวามีคะแนน 4 คา (กรณีศึกษาละ
1 คา)
ผลการศึกษาพบวา ความเที่ยงเมื่อคิดโดยวิธีตางๆ
มีคาอยูระหวาง 0.56-0.73 การคํานวณโดยใชกรณีศึกษาที่ 4
รวมดวยจะทําใหแบบวัดมีจํานวนประเด็นมากขึ้นและมีความ
เที่ยงมากขึ้น ในการคิดแบบ 14 ประเด็นพบวา มีความเที่ยง
เกินกวา 0.70 ซึ่งถือวานาพอใจ แตความเที่ยงเมื่อคิดโดยวิธี
อื่นมีคาไมสูงนัก ความเที่ยงที่ไมสูงอาจเกิดจากการที่กรณี
ศึกษาแตละขอมีความสัมพันธกันนอย
ตารางที่ 2. ความเที่ยงแบบความสม่ําเสมอภายในของ
คะแนนแบบไมถวงน้ําหนัก (N=105)
กรณีศึกษา
ที่
1 ถึง 3
1 ถึง 4
1 ถึง 3
1 ถึง 4

จํานวนคะแนนที่ใช
คํานวณ
9 ประเด็น
14 ประเด็น
3 คะแนนจากแตละ
กรณีศึกษา
4 คะแนนจากแตละ
กรณีศึกษา

ความเที่ยง (α)
0.63
0.73
0.56
0.61

ตารางที่ 3 แสดงสหสัมพันธของคะแนนจากแตละกรณี
ศึกษา ความสัมพันธของคะแนนจากแตละกรณีศึกษามีคา
นอย (0.10) ถึงปานกลาง (0.43) ซึ่งบงชี้วา ผูที่เห็นประเด็น
ในกรณีศึกษาหนึ่งไมจําเปนตองเห็นประเด็นที่ซอนในกรณีศึกษาอื่น ๆ เสมอไป ผลการวิจัยแสดงวา ความไวขึ้นกับ
ประเด็นที่ซอนเอาไวหรือบริบทในกรณีศึกษา แตละประเด็น
สามารถเห็นไดยาก-งายตางกัน การประเมินจึงควรใชกรณี
ศึกษาทั้งสี่กรณี ไมอาจใชเพียงบางกรณีศึกษา ผลการวิจัย
สอดคลองกับผลของแบบวัด DEST ซึ่งใชประเมินความไว
ทางจริยธรรมในนักศึกษาทันตแพทยที่พบวา สหสัมพันธของ
แตละกรณีศึกษามีไมสูงมาก (ประมาณ 0.35) (12) แสดงวา
คะแนนที่วัดไดขึ้นกับกรณีศึกษาและประเด็นที่ซอนไว
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของนักศึกษาที่มองเห็น
ประเด็นที่ซอนไวจําแนกตามชั้นป การอภิปรายจะกลาวถึง
กรณีศึกษาที่ 1-3 รวมกัน สวนกรณีศึกษาที่ 4 จะอภิปราย
แยกออกมาเพราะมีลักษณะการตอบที่ตางจากกรณีศึกษาอื่น

ตารางที่ 3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนจากแตละ
กรณีศึกษา (N=105)
กรณีศึกษาที่
1
2
3
4

1
1
0.30
0.27
0.43

2

3

4

1
0.33
0.10

1
0.36

1

นักศึกษาในชั้นปหลัง ๆ มองเห็นประเด็นที่ซอนไวมาก
กวานักศึกษาปแรก ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน 3 เรื่อง
คือ การโฆษณารานยาของตน (ในกรณีศึกษาที่ 1) การ
เปดเผยความลับของผูปวยเพื่อปกปองผูอื่น (ในกรณีศึกษาที่
2) และการรวมมือผลิตยาอยางผิดกฎหมาย (ในกรณีศึกษาที่
3) อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา นักศึกษาชั้นป 5-6 ซึ่ง
เปนกลุมที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเห็นประเด็นการโฆษณา
รานยาเพียงรอยละ 80 ยังมีอีกรอยละ 20 ที่ไมเห็นวาประเด็น
นี้ผิดจรรยาบรรณ หรือไมไดใหความสําคัญตอประเด็นนี้
ในประเด็นการเปดเผยความลับของผูปวย และการ
รวมมือผลิตยาอยางผิดกฎหมายนั้น เปนที่นาพอใจ เพราะ
นักศึกษาชั้นปที่ 5-6 เห็นประเด็นนี้ทุกคนหรือแทบทุกคน
นักศึกษาชั้นปแรก ๆ ประมาณรอยละ 30 ไมเห็นวาประเด็น
นี้ผิดจรรยาบรรณ หรือไมไดใหความสําคัญตอประเด็นนี้ หรือ
มองเห็นแตประโยชน-ขอดีของการกระทําดังกลาว โดยไมไว
ตอประเด็นที่วา การกระทําดังกลาวขัดกับหลักการทางจรรยา
-บรรณ เชนมองวาการเปดเผยความลับเปนการชวยบุคคลที่
สามโดยไมเห็นอีกดานวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ
มองวา การชวยควบคุมคุณภาพยาที่ผลิตอยางผิดกฎหมาย
เปนการปกปองสังคมโดยมิไดเล็งเห็นวาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ไมควรยุงเกี่ยว
ในประเด็นจริยธรรมอื่น ๆ พบวา นักศึกษาในแตละ
ชั้นปมีความไวในการมองเห็นไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ประเด็นการสนับสนุนใหใชยาที่ไมทราบสวนประกอบ
(ยาตํารับลับ) นั้น พบวา นักศึกษารอยละ 60-70 มองเห็น
ประเด็นนี้ นักศึกษาชั้นป 5-6 ใหความสําคัญตอประเด็นนี้
เพียงรอยละ 60 แสดงวาไมไดเล็งเห็นผลกระทบทางลบจาก
การใชยาดังกลาว
ประเด็นการเพิกเฉยตอการขายยาผิดกฎหมายของ
เจาของรานนั้น พบวา นักศึกษาแตละชั้นปมีความไวไมแตก
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ตารางที่ 4. จํานวน (รอยละ) ของนักศึกษาที่มองเห็นประเด็นที่ซอนไวจําแนกตามชั้นป
ชั้นปที่
กรณีศึกษาที่ 1
การโฆษณารานยาของตนทางวิทยุ
การสนับสนุนใหผูปวยใชยาที่มี
สวนประกอบไมแนชัด
การนิ่งดูดายตอการกระทําผิด
กรณีศึกษาที่ 2
การใหลูกจางที่ไมใชเภสัชกรปฏิบัติ
หนาที่โดยไมควบคุม
การปดบังขอมูลอาการขางเคียงของ
ยาบางสวน
การเปดเผยความลับของผูปวย
กรณีศึกษาที่ 3
การประกอบวิชาชีพโดยไมมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การรวมมือในการผลิตยาอยางผิด
กฎหมาย
การละทิ้งการปฏิบัติหนาที่
กรณีศึกษาที่ 4 ผูแทนยา
การสงเสริมการใชยา off-label
การสนับสนุนคาใชจายแกบุคคลใน
ครอบครัวของแพทยเพื่อเดินทางไป
ตางประเทศพรอมกับแพทย
การโฆษณาและใหขอมูลยาโดย
ผูแทนแกผูปวยโดยตรง
การรับสงคนในครอบครัวของแพทย
เพื่อผลประโยชนในการขาย
การใหของขวัญแกแพทยในโอกาส
ตาง ๆ
1: Chi-squares test
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1
(N=20)

2
(N=20)

3
(N=20)

4
(N=20)

5-6
(N=25)

P1

6
(30%)
14
(70%)
17
(85%)

10
(50%)
12
(60%)
16
(80%)

8
(40%)
12
(60%)
13
(65%)

14
(70%)
14
(70%)
15
(75%)

20
(80%)
15
(60%)
18
(72%)

0.004

11
(55%)
16
(80%)
14
(70%)

14
(70%)
15
(75%)
15
(75%)

9
(45%)
13
(65%)
14
(70%)

15
(75%)
17
(85%)
20
(100%)

15
(60%)
20
(80%)
24
(96%)

13
(65%)
14
(70%)
16
(80%)

11
(55%)
14
(70%)
14
(70%)

11
(55%)
14
(70%)
16
(80%)

12
(60%)
16
(80%)
16
(80%)

17
0.868
(68%)
25
0.048
(100%)
22
0.690
(88%)

6
(30%)
8
(40%)

5
(25%)
4
(20%)

3
(15%)
6
(30%)

5
(25%)
6
(30%)

7
(28%)
5
(20%)

7(35%)

6
(30%)
11
(55%)
4
(20%)

8
(40%)
17
(85%)
8
(40%)

8
(40%)
15
(75%)
7
(35%)

15
(60%)
17
(68%)
9
(36%)

11
(55%)
5
(25%)

0.899
0.639

0.309
0.621
0.013

0.887
0.556

0.290
0.950
0.620
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ตางกัน แตกลุมชั้นปแรก ๆ มีแนวโนมไดคะแนนสูงกวา อาจ
เปนไปไดวานักศึกษาชั้นปหลัง ๆ ไดสัมผัสกับความจริงวา
การขายยาผิดกฎหมายของเจาของราน (ที่ไมใชเภสัชกร) นั้น
เปนสิ่งที่พบเห็นไดบอยทําใหคิดวาหากเภสัชกรไดหามปราม
แลวก็นาจะเพียงพอ แมการหามปรามจะไมไดผลก็ตาม จาก
ตารางที่ 4 นักศึกษาชั้นป 5-6 เห็นประเด็นนี้เพียงรอยละ 72
เทานั้น ลักษณะเชนนี้ยังพบกับการฝกงานลูกจางในรานให
ขายยาแทนเภสัชกรดวย นักศึกษาชั้นป 5-6 เห็นประเด็นนี้
เพียงรอยละ 60 เทานั้น ซึ่งถือเปนเรื่องที่นาหวงมากประเด็น
การปดบังขอมูลยาบางประการนั้น พบวา นักศึกษาในแตละ
ชั้นปรอยละ 65-85 มองเห็นประเด็นนี้ นักศึกษาชั้นป 5-6 ให
ความสําคัญตอประเด็นนี้รอยละ 80 แสดงวา อีกรอยละ 20
ไมไดเล็งเห็นวา การปดบังขอมูลยาบางประการขัดกับหลัก
การทางจรรยาบรรณ นั่นคือมองเห็นขอดีของการกระทําดัง
กลาวเพียงดานเดียว (ชวยใหผูปวยกลากินยา) แตขาดความ
ตระหนักในผลกระทบอีกดานทางจรรยาบรรณ
ในประเด็นความสําคัญของใบประกอบวิชาชีพพบวา
นักศึกษาในแตละชั้นปมีความสามารถในการมองเห็นไมตาง
กัน นักศึกษารอยละ 55-68 ใหความสําคัญตอประเด็นนี้
นักศึกษาชั้นป 5-6 ใหความสําคัญตอประเด็นนี้เพียงรอยละ
68 ซึ่งนอยมาก แสดงวา ขาดความตระหนักวา การประกอบ
วิชาชีพตองมีความสามารถที่เพียงพอซึ่งสภาวิชาชีพรับรอง
ดวยการออกใบประกอบวิชาชีพให แตเปนไปไดเชนกันวา
นักศึกษาอาจตระหนักแตไมใหความสําคัญกับประเด็นนี้ จึง
มักมีการกลาวในหมูนักศึกษาวา หากสอบใบประกอบวิชาชีพ
ไมผาน ก็ทํางานเปนเภสัชกรไดในงานที่ไมตองใชใบประกอบ
วิชาชีพ เชน อยูในรานยาที่มีเภสัชกรคนอื่นเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติการอยูแลว เพราะตนเองจะไดไมตองแสดงใบประกอบ
วิชาชีพในราน ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนความเขาใจที่ผิด
นอกจากนี้
การที่ยังไมมีลงโทษในกรณีดังกลาวจากสภา
เภสัชกรรมจนเปนที่ทราบกันทั่วไป ทําใหความคิดดังกลาว
แพรไปยังผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและนักศึกษาเภสัชศาสตรดวย
ในประเด็นการไมอยูปฏิบัติการในรานยาเปนเวลา
หนึ่งสัปดาหดังในกรณีศึกษาที่ 3 นั้น นักศึกษาในแตละชั้นป
รอยละ 70-88 มองเห็นประเด็นนี้ นักศึกษาชั้นป 5-6 ให
ความสําคัญตอประเด็นนี้รอยละ 88 แสดงวา อีกรอยละ 12
ไมไดใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว หรือมองวาผลกระ
ทบตอประชาชนมีไมมาก ประเด็นนี้ควรไดรับการแกไข

ในกรณีศึกษาที่ 4 ซึ่งเกี่ยวกับผูแทนยานั้น พบวา
นักศึกษาแตละชั้นปมีความไวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทั้งหาประเด็นที่ซอนไว นักศึกษาในแตละชั้นป
รอยละ 15-30 มองเห็นผลกระทบของการใหขอมูลยา offlabel ซึ่งถือวานอยมาก ในเรื่องการสนับสนุนคาใชจายแก
บุคคลในครอบครัวของแพทย
นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งเห็น
ประเด็นนี้รอยละ 40 ซึ่งมากกวานักศึกษาในชั้นปอื่น ๆ อาจ
เปนไปไดวา นักศึกษาชั้นปหลัง ๆ ไดยินและรับทราบถึง
พฤติกรรมดังกลาวจนไมไดคิดวาเปนเรื่องสําคัญอะไร หรือไม
คิดวามีผลกระทบเชิงลบแตอยางไร
ในเรื่องการโฆษณาและใหขอมูลยาโดยผูแทนแกผูปวย
โดยตรง นักศึกษารอยละ 30-60 ใหความสําคัญตอประเด็นนี้
นักศึกษาชั้นป 5-6 ใหความสําคัญตอประเด็นนี้เพียงรอยละ
60 สวนในประเด็นการรับสงคนในครอบครัวของแพทยเพื่อ
ผลประโยชนในการขาย นักศึกษารอยละ 55-75 ให
ความสําคัญตอประเด็นนี้ นักศึกษาชั้นป 5-6 ใหความสําคัญ
ตอประเด็นนี้เพียงรอยละ 68 ในประเด็นการใหของขวัญแก
แพทยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาเพียงรอยละ 20-40 ให
ความสําคัญตอประเด็นนี้ นักศึกษาชั้นป 5-6 ใหความสําคัญ
ตอประเด็นนี้เพียงรอยละ 36 ซึ่งนอยมาก
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความไวทาง
จริยธรรมจําแนกตามชั้นป การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>
0.05) ในกรณีศึกษาที่ 1-3 นักศึกษาชั้นปแรก ๆ เห็นประเด็น
ที่ซอนไวประมาณสองจากสามประเด็นโดยเฉลี่ย และมีแนว
โนมของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในชั้นปหลัง ๆ อยางไรก็ตาม เปน
ไปไดที่นักศึกษาชั้นปแรก ๆ ไดคะแนนที่สูงเนื่องจาก การ
ลวงรูประเด็นที่ซอนไวจากการพูดคุยกับนักศึกษารุนพี่ หรือ
การพูดคุยกับนักศึกษาที่เปนตัวอยางในการศึกษากอนหนานี้
การทดสอบในตัวอยางกลุมใหมในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะชวย
ทําใหขอสรุปเรื่องความแตกตางระหวางชั้นปมีความชัดเจน
ขึ้น
อยางไรก็ตาม นักศึกษาทุกชั้นปมีคะแนนต่ํามากใน
กรณีศึกษาที่ 4 เ(ผูแทนยา) คือโดยเฉลี่ยแลวเห็นประเด็นที่
ซอนไวไมเกินสามประเด็น (คะแนนเฉลี่ยคือ 1.50-2.24 จาก
คะแนนเต็มหา) ผลการศึกษาบงชี้วา คณะฯ ควรตองปรับการ
เรียนการสอนในประเด็นนี้ เพื่อใหนักศึกษามีความไวตอการ
ปฎิบัติงานทางการตลาดที่อาจกอปญหาเชิงจริยธรรม
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ตารางที่ 5. คาเฉลี่ย (+SD) ของคะแนนความไวทางจริยธรรมแบบไมถวงน้ําหนักจําแนกตามชั้นป*
ชั้นปที่

1
(N=20)

2
(N=20)

3
(N=20)

4
(N=20)

5-6
(N=25)

กรณีศึกษาที่
1 (คะแนนเต็ม 3)
1.85+1.04 1.90+1.02
1.65+0.88
2.15+0.99
2.12+0.83
2 (คะแนนเต็ม 3)
2.05+1.05 2.20+0.95
1.80+1.00
2.60+0.60
2.36+0.70
3 (คะแนนเต็ม 3)
2.15+1.19 1.95+0.94
2.05+1.05
2.20+0.95
2.56+0.58
4 (คะแนนเต็ม 5)
1.85+1.69 1.50+1.43
2.25+1.11
2.05+1.64
2.24+1.20
รวม1-3 (คะแนนเต็ม 9)
6.05+2.48 6.05+1.90
5.50+2.40
6.95+1.73
7.04+1.27
รวม1-4 (คะแนนเต็ม 14) 7.90+3.71 7.55+2.89
7.75+2.79
9.00+2.92
9.28+2.07
*การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวไมพบความแตกตางระหวางชั้นป (P>0.05) ในทุกกรณีศึกษาและคะแนนรวม
หากดูคะแนนรวมแบบสามและสี่กรณีศึกษา พบวา
นักศึกษาชั้นปหลัง ๆ มองเห็นประเด็นที่ซอนไวมากกวานักศึกษาชั้นปแรก ๆ เพียงหนึ่งประเด็น เชน นักศึกษาชั้นปที่ 56 ไดคะแนน 7.04+1.27 ขณะที่นักศึกษาชั้นปหนึ่งไดคะแนน
6.05+2.48 ความแตกตางระหวางชั้นปที่พบวาไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิตินั้น (P>0.05) อาจเกิดจากขนาดตัวอยางในแตชั้นป
ละ (20-25 คน) นั้นไมเพียงพอ ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําแนก
ตัวอยางออกเปนสองกลุม คือชั้นปที่ 1-3 และ 3-6 เพราะชั้น
ปที่ 1-3 ยังไมไดสัมผัสกับวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพหรือ
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพมากนัก เนื้อหาที่เรียนมักเปน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั่วไปและวิชากอนคลินิก
ตัวอยางในชั้นปตน ๆ จึงนาจะมีความไวทางจริยธรรมที่นอย
กวาชั้นปที่สูงขึ้น เพราะความไวฯ นาจะสัมพันธกับความรู
ทางจริยธรรม
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของความไวทางจริยธรรม
แบบไมถวงน้ําหนักจําแนกตามชั้นป จะเห็นวานักศึกษาใน
ชั้นปหลัง ๆ มีคะแนนรวมความไวทางจริยธรรม (ทั้งแบบ
สามกรณีศึกษาและสี่กรณีศึกษา) มากกวานักศึกษาในชั้นป
แรก ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) หากดูแยกทีละ
กรณีศึกษาพบวา ไมมคี วามแตกตางในกรณีศึกษาที่ 4 หรือ
กรณีของผูแทนยา ซึ่งนักศึกษาทั้งสองระดับชั้นไดคะแนนต่ํา
มาก ความแตกตางในกรณีศึกษาที่ 1 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การอบรม
ของคณะเภสัชศาสตรนาจะทําใหนักศึกษามองเห็นประเด็น
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จริยรรมไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ยังตองปรับปรุงใหดีมาก
ขึ้น
สรุปและขอเสนอแนะ
การสอนเภสัชจริยศาสตรในประเทศไทยยังขาดเครื่องมือประเมินผลการสอนอยางเปนรูปธรรม งานวิจัยนี้มุงสราง
แบบประเมินความไวตอประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร ทําใหไดเครื่องมือตนแบบที่สามารถใชประเมิน
ผลการสอนจริยธรรม และสามารถใชติดตามผลกระทบของ
มาตรการตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงความไวตอประเด็น
จริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร บทความนี้เปนตอนที่สอง
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย (+SD) ของคะแนนความไวทาง
จริยธรรมจําแนกตามชั้นป
ชั้นปที่
กรณีศึกษาที่
1-3
4-6
(N=60)
(N=45)
1 (คะแนนเต็ม 3)
1.80+0.97 2.13+0.89
2 (คะแนนเต็ม 3)
2.02+1.00 2.47+0.66
3 (คะแนนเต็ม 3)
2.05+1.01 2.40+0.78
4 (คะแนนเต็ม 5)
1.87+1.44 2.16+1.40
รวม1-3
5.86+2.25 7.00+1.48
(คะแนนเต็ม 9)
รวม1-4
7.73+3.10 9.16+2.45
(คะแนนเต็ม 14)
1: unpaired t-test

P1

0.075
0.007
0.048
0.306
0.002
0.013
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ของรายงานการวิจัยในเรื่องนี้
แบบวัดที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้ประกอบดวยสี่กรณี
ศึกษาที่ซอนประเด็นจริยธรรมไว 14 ประเด็น ความสัมพันธ
ของคะแนนจากกรณีศึกษาทั้งสี่มีไมสูงนัก (0.10-0.43) แสดง
วา ผูที่เห็นประเด็นในกรณีศึกษาหนึ่งไมจําเปนวาตองเห็น
ประเด็นที่ซอนในประเด็นอื่น ๆ เสมอไป ดังนั้นการประเมิน
ผลควรใชกรณีศึกษาทั้งสี่รวมกัน ไมอาจใชเพียงกรณีใดกรณี
หนึ่ง แบบวัดนี้ตองใชโดยการสัมภาษณ ไมอาจใชในรูปของ
แบบสอบถามที่ตัวอยางตองเขียนตอบเพราะการใชในรูปของ
แบบสอบถามเปนภาระแกผูตอบอยางมาก การสัมภาษณใน
สี่กรณีศึกษาใชเวลาประมาณ 30 นาที ในอนาคตอาจปรับ
แบบวัด โดยบันทึกกรณีศึกษาในรูปเสียง ทําใหลดภาระของ
ตัวอยางในการอานกรณีศึกษา และกระบวนการวัดตัวแปรมี
ความนาสนใจมากขึ้น
ผูวิจัยกําหนดวิธีการสัมภาษณและการใหคะแนนที่
ชัดเจน ผูที่ผานการฝกฝนแตละคนจึงสามารถประเมินไดสอด
คลองกัน คาสหสัมพันธของคะแนนจากผูประเมินตางคนกันมี
คามากกวา 0.90 ซึ่งบงบอกความเที่ยงระหวางผูประเมิน
ความสัมพันธของคะแนนจากการวัดสองครั้งในตัวอยางคน
เดียวกัน (หางกันหนึ่งเดือน) มีคาอยางนอย 0.64 การ
คํานวณความเที่ยงจากทั้ง 14 ประเด็นจริยธรรมที่ซอนพบ
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเกินกวา 0.70 ซึ่งถือวานาพอใจ จึง
สรุปไดวาแบบวัดมีความเที่ยงที่นาพอใจ หรืออาจกลาวไดวา
เกณฑการใหคะแนนและการสัมภาษณมีความคงเสนคงวา
ซึ่งผูประเมินสามารถปฏิบัติไดในแนวทางเดียวกัน
การคํานวณคะแนนแบบไมถวงน้ําหนัก (จํานวน
ประเด็นที่ตัวอยางมองเห็น) และคะแนนแบบถวงน้ําหนัก (ผล
รวมของน้ําหนักในประเด็นตาง ๆ ที่ตัวอยางมองเห็น) มี
ความสัมพันธกันสูงมาก (r>0.90) แสดงวาไมจําเปนตองถาม
ความสําคัญของประเด็นตาง ๆ จากตัวอยาง เพราะจะทําให
การสัมภาษณงายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเปนภาระแกผูตอบ
นอยลง
ผลการประเมินความไวทางจริยธรรมในนักศึกษา
พบวา นักศึกษาในชั้นป 4-6 มีคะแนนรวมความไวทาง
จริยธรรม (9.16+2.45 จากคะแนนเต็ม 14) มากกวา
นักศึกษาในชั้นป 1-3 (7.73+3.10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P=0.013) เปนที่นาสังเกตวาคะแนนรวมของทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกันนอย คือนักศึกษาในชั้นป 4-6 เห็นประเด็น
มากกวานักศึกษาในชั้นปแรก ๆ เพียง 1.4 ประเด็นโดยเฉลี่ย

นักศึกษาชั้นปหลัง ๆ มองเห็นประเด็นที่ซอนไวมากกวา
นักศึกษาชั้นปแรก ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสามเรื่อง
คือการโฆษณารานยาของตน (ในกรณีศึกษาที่ 1) การ
เปดเผยความลับของผูปวยเพื่อปกปองผูอื่น (ในกรณีศึกษาที่
2) และการรวมมือผลิตยาอยางผิดกฎหมาย (ในกรณีศึกษาที่
3) สวนที่เหลืออีก 11 ประเด็น ไมพบวามีความแตกตาง
ระหวางชั้นป
การศึกษานี้ทําในปลายเทอมสองซึ่งใกลจะสิ้นสุดการ
ศึกษา ผลการประเมินความไวในนักศึกษาชั้นปที่ 5-6 ซึ่งใกล
จะสําเร็จการศึกษาจึงชี้วา คณะเภสัชศาสตรที่ทําการศึกษา
ไดเตรียมพรอมเภสัชกรไดดีเพียงไรในเรื่องความไวตอประเด็นจริยธรรม ผลการประเมินพบวา ประเด็นที่นักศึกษาชั้นป
ที่ 5-6 มองเห็นเกือบทุกรายมีเพียงสองประเด็นคือ การ
เปดเผยความลับของผูปวยเพื่อปกปองผูอื่น (รอยละ 96) และ
การรวมมือผลิตยาอยางผิดกฎหมาย (รอยละ 100)
ประเด็นที่นักศึกษาชั้นปที่ 5-6 จํานวนมากมองเห็น
(รอยละ 80 ขึ้นไป) คือ การโฆษณารานยาของตนทางวิทยุ
(เห็นรอยละ 80) การปดบังขอมูลยาบางประการ (เห็นรอยละ
80) และการละทิ้งการปฏิบัติหนาที่ (เห็นรอยละ 88)
นักศึกษาที่ไมไวตอประเด็นการโฆษณารานยาเห็นวา การ
โฆษณาทางวิทยุโดยเปดเผยรายละเอียดเชนที่ตั้ง และการ
ชักชวนใหมาใชบริการนั้นไมใชสิ่งที่ผิด นักศึกษาที่ไมตอบ
ประเด็นการปดบังขอมูลยานั้น มองเห็นแตขอดี-ประโยชน
ของการกระทําดังกลาว โดยไมไวตอผลเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
สวนนักศึกษาอีกรอยละ 12 ไมไดใหความสําคัญกับการละทิ้ง
การปฏิบัติหนาที่หนึ่งสัปดาห
แมวา นักศึกษาชั้นปที่ 5-6 จํานวนมาก (เกินกวา
รอยละ 80) มองเห็นประเด็นทั้งสามที่กลาวมา แตก็ควรไดรับ
การแกไข เพราะนักศึกษาทุกคนตองมีความไวทางจริยธรรม
ในประเด็นดังกลาว
ประเด็นที่นักศึกษาชั้นปที่ 5-6 มองเห็นในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 60-72) มีหกประเด็นคือ นักศึกษาเพียง
รอยละ 60 เห็นวา สามประเด็นตอไปนี้มีความสําคัญ การ
สนับสนุนใหผูปวยใชยาที่มีสวนประกอบไมแนชัด การให
ลูกจางที่ไมใชเภสัชกรปฏิบัติหนาที่โดยไมควบคุม และการ
โฆษณาและใหขอมูลยาโดยผูแทนแกผูปวยโดยตรง ผลการ
ศึกษาชี้วา นักศึกษาปที่ 5-6 รอยละ 40 ไมเห็นวาประเด็น
การใหลูกจางปฏิบัติหนาที่เภสัชกรเปนเรื่องสําคัญ หรือเปน
ประเด็นที่ควรใสใจ ทั้งนี้เพราะประเด็นดังกลาวเปนสิ่งที่พบ
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ทั่วไปในความจริง การจัดการศึกษาควรปรับแกประเด็นนี้
อยางยิ่ง
นักศึกษาเพียงรอยละ 68 เห็นวาสองประเด็น
ตอไปนี้มีความสําคัญคือ การรับสงคนในครอบครัวของแพทย
เพื่อผลประโยชนในการขาย และการประกอบวิชาชีพโดยไม
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รอยละ 68) แสดงวานักศึกษา
ประมาณหนึ่งในสามไมไดตระหนักวาการกระทําดังกลาวเปน
เรื่องไมดี หรือไมควร
นักศึกษาเพียงรอยละ 72 เห็นประเด็นที่วา การนิ่งดู
ดายตอการกระทําผิดของเจาของรานเปนสิ่งผิด นักศึกษาอีก
ประมาณหนึ่งในสี่เห็นวา การหามปรามของเภสัชกรถือวา
เปนการกระทําที่เหมาะสม หรือเปนการรับผิดชอบทางวิชา
ชีพที่เพียงพอแลว
การอบรมนักศึกษาในประเด็นทั้งหก ควรไดรับการ
แกไข เพราะนักศึกษาทุกคนตองมีความไวทางจริยธรรมใน
ประเด็นดังกลาว
ประเด็นที่นักศึกษาชั้นปที่ 5-6 สวนใหญมองไมเห็น
(เห็นประเด็นเพียงรอยละ 20-36) มีสามประเด็นคือ การ
สงเสริมการใชยา off-label (รอยละ 28) การสนับสนุน
คาใชจายแกบุคคลในครอบครัวเพื่อเดินทางไปตางประเทศ
พรอมกับแพทย (รอยละ 20) และการใหของขวัญแกแพทย
ในโอกาสตาง ๆ (รอยละ 36) โดยรวมแลวนักศึกษาจะไมไว
ตอประเด็นที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมการตลาด
ทั้งนี้อาจเปน
เพราะนักศึกษาไมไดสัมผัสกับงานดังกลาวทุกคน หรือการ
เรียนการสอนจริยธรรมในวิชาบังคับไมไดเนนในจุดนี้ แต
ประเด็นเหลานี้อาจไดรับการกลาวถึงบางในวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา หรือการฝกงานทางการตลาด ทําใหนักศึกษาโดยรวม
มีความไวตอประเด็นเหลานี้ไมมาก
การวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการวิจัยในนักศึกษาเภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เพื่อใหทราบผลการอบรมเรื่องจริยธรรมของคณะ
เภสัชศาสตรในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ หากพบวา
นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตรใดมีความโดดเดนในเรื่อง
ความไวทางจริยธรรม
ก็จะเปนกรณีตัวอยางที่คณะเภสัช
ศาสตรอื่นสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองตอไป
2. ควรพัฒนาแบบประเมินใหมีความนาสนใจมากขึ้น และมี
ความสะดวกในการใชมากขึ้น เชนปรับกรณีศึกษาจากขอ
ความใหเปนเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ ยังควรเพิ่ม
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จํานวนกรณีศึกษาใหมากขึ้น เพราะแบบวัดมี pretest effect
สูงมาก นั่นคือ หากนักศึกษาไดผานการเรียนโดยใชกรณีศึกษาที่สรางขึ้นแลว (เชนอาจารยใชกรณีศึกษาในชั้นเรียน)
จะไมสามารถใชกรณีศึกษานี้ในการประเมินผลไดอีก เพราะ
นักศึกษาจะจําคําตอบได ดังนั้นจึงควรตองพัฒนากรณีศึกษา
ใหมีจํานวนมากขึ้นดวยวิธีการที่กลาวมา
3. ควรหาขอมูลความตรงของแบบวัดใหมากขึ้น นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหนักศึกษามีความไวทาง
จริยธรรมที่แตกตางกัน เชน ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความรู
ทางจรรยาบรรณ ความรักในวิชาชีพ เปนตน
4. ควรทดสอบมาตรการที่ไดผลในการพัฒนาความไวทาง
จริยธรรม
5. ควรศึกษาความไวทางจริยธรรมในตัวอยางอื่น ๆ นอก
เหนือจากนักศึกษา เชนเภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล
เภสัชกรผูที่กระทําผิด ฯลฯ และผลของความไวฯ ตอการ
ประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และ
ผศ. ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผูบริหารแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผูซึ่งใหทุนอุดหนุนการ
วิจัยนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณนักศึกษาทุกทานที่เปนตัวอยาง
การวิจัย เภสัชกร และอาจารยของคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทุกทานที่เปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตัดสินกรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาผูที่ชวยเก็บขอมูลใน
การวิจัยนี้ไดแก กิตติพงษ สุขพงษ, จันทิมา ออนทองหลาง,
วราภรณ วงศเล็ก, วิษณุ ชัยวิริยะวงศ, ปริตรตา ไชยมล,
หทัยรัตน เพชรนุย, อรนุช เศรษฐกิจงาม, กฤษฎา จารุพงศา,
วีระวัฒน คงวิทยากิจจ และหทัยชนก เลกากาญจน ผูวิจัย
ขอขอบคุณผูชวยวิจัยเหลานี้ซึ่งทํางานอยางหนักเพื่อใหได
ขอมูลมา
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Abstract
Objective: The present study is the second part of the study to develop the Ethical Sensitivity Scale for
pharmacy students. The objectives were to determine the reliability of the scale and assess ethical sensitivity among
pharmacy students. Methods: The test-retest reliability was assessed by interviewing 20 students twice one month
apart. Two raters scored responses from each subjects. The test of the scale in the larger sample was conducted by
interviewing 105 students of all classes. Subjects read for scenarios and identified the issues important to pharmacy
practice according to their opinions. The students did not know the ethical nature of the study. Three interviewers
involved in the study. All of them went through extensive training on standardized interview technique. Results: Testretest reliability was 0.64. Correlation coefficient between scored from two raters was more than 0.90 indicating inter
rater reliability. Cronbach Alpha of the scale was 0.73. The mean total score for the 4th-6th year students (9.16+2.45 out
of 14) was statistically higher than that of the 1st-3rd year students (7.73+3.10) (P=0.013). The upperclassmen showed
more sensitivity in identifying the following three issues compared to the lowerclassmen; advertising of one own
pharmacy, break of patient confidentiality and cooperation in illegal drug manufacturing. Conclusions: The study
provides a reliable instrument for measuring ethical sensitivity in pharmacy students. It could be used for evaluation of
outcomes of pharmacy socialization and research. The study also provides the information on pharmacy ethics education
needed to be improved in the study site. Further study is needed on the validity of the measure and factors affecting
ethical sensitivity.
Keywords: ethical sensitivity, pharmacy education, pharmacy ethics, professional ethics
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