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บทความวิจยั

ร้านยาที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและ
ร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันหรือไม่
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินว่าบริการจากร้านยาคุณภาพซึ่งผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและร้านยาแผนปัจจุบัน
ทั่วไปมีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ วิธีการ: เกณฑ์คุณภาพ 16 ข้อที่ใช้ประเมินร้านยาในงานวิจัยนี้คัดเลือกมาจากเกณฑ์ม าตรฐาน
ร้านยาของสภาเภสัชกรรมและร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมชุมชน 4
ท่านประเมินว่ามีความสาคัญต่อคุณภาพงานบริการเภสัชกรรมชุมชนอย่างมาก (คะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 4.5 จากคะแนนเต็ม 5) และ
เป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินได้ด้วยการสังเกตร้านยาและการสวมบทบาทขอซื้อยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านยาคุณภาพ 9 ร้านและ
ร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป 14 ร้าน โดยจับคู่ให้เหมือนกันในเรื่องทาเลที่ตั้งและขนาดของร้าน ผู้วิจัยประเมินร้านยาโดยการสังเกต
และการสวมบทบาทขอซื้อยา 2 ครั้ง คือ 1) การขอซื้อยาสเตียรอยด์โดยแสดงซองยาจากโรงพยาบาลที่ระบุชื่อยา แต่ไม่ได้ใช้ใบสั่ง
แพทย์ในการซื้อ และ 2) การขอซื้อยาแก้เจ็บคอโดยมีอาการของการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนที่ไม่ต้องการยาปฏิชีวนะ
ผลการวิจัย: ร้านยาคุณภาพแยกอุปกรณ์นับเม็ดยาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนมากกว่ากว่าร้านทั่วไป (P=0.005) ร้านยาคุณภาพมีผู้
ให้บริการที่เป็นเภสัชกร (8 ใน 9 ร้าน) มากกว่าร้านทั่วไป (5 ใน 14 ร้าน) (P=0.001) ร้านยาคุณภาพ (4 ร้าน) และร้านยาทั่วไป (6
ร้าน) จ่ายยาสเตียรอยด์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ พอ ๆ กัน (P=1.00) ในการขอซื้อยาแก้อักเสบสาหรับอาการเจ็บคอ ร้านยาคุณภาพ
เกือบทุกร้านถามอาการประกอบการวินิจฉัยและจ่ายยา และถามมากกว่าร้านยาทั่วไป (P<0.05) ร้านยาคุณภาพยังจ่ายยาได้ถูกต้อง
ตามแนวทางการรักษามากกว่า (P<0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่าร้านยาคุณภาพ 6 ร้าน และร้านยาทั่วไป 13 ร้าน ยังคงจ่ายยา
ปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็น ซองบรรจุยาจากร้านยาคุณภาพมี การระบุชื่อร้านและชื่อยามากกว่าร้านทั่วไป (P<0.05) สรุป: ร้านยา
คุณภาพซึ่งผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้บริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คัดเลือกในการศึกษานี้ มากกว่า ร้านยาแผน
ปัจจุบันทั่วไปในหลายประเด็น ผู้เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลนี้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อให้ตระหนักถึงคุณภาพของบริการ
จากร้านยาที่แตกต่างกัน
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บทนา
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มี
บทบาทสาคัญในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รักษาเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ ร้านยายังเป็นหน่วย
บริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็
ตาม ในทางปฏิ บั ติ ร้ า นยามี ค วามหลากหลายทั้ ง ในด้ า น
คุณภาพของการบริการและรูปแบบร้านยา เช่น ร้านขายยา
แผนปัจจุบันและร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ปัญหาด้านคุณภาพ
ที่สาคัญมีหลายประเด็น เช่น เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่
อยู่ประจาร้าน (แขวนป้าย) สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาตรวจพบว่า ในปี 2549 เภสัชกรประมาณร้อยละ 33
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะทาการตรวจ (1) การตรวจสอบร้าน
ยาของสานั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ อุ ต รดิ ต ถ์
สมุ ท รสงคราม และนครพนมในปี 2553 พบเภสั ช กรอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ใ นขณะตรวจร้ อยละ 25, 40, 64 และ 76
ตามลาดับ (1)
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจาหน่ายยาที่ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือจาหน่ายยาโดยผิดกฎหมาย เช่น ร้านยาแผน
ปั จ จุ บั น ร้ อ ยละ 58.2 จ าหน่ า ยยาเม็ ด สเตี ย รอยด์ ใ ห้ แ ก่
อาสาสมัครที่ขอซื้อยาดังกล่าวโดยใช้ซองยาจากโรงพยาบาล
แต่ไม่มีใบสั่งยา ทั้งที่ยาดังกล่าวเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้อง
จ่ายตามใบสั่งเท่านั้น (2) ปัญหาที่ผู้ให้บริการมักไม่ถาม
คาถามสาคัญเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค (3) ปัญหาการจ่ายยา
เกินความจาเป็นและยาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาที่พบบ่อย
เช่น เภสัชกรร้อยละ 4.2 เท่านั้นที่จ่ายผงเกลือแร่เพียงอย่าง
เดียวให้แก่อาสาสมัครที่ขอซื้อยาสาหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการ
ท้องเสียเฉียบพลันแบบที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 49
ของเภสัชกรจ่ายยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วยดังกล่าว (3) การศึกษา
ในร้านยาแผนปัจจุบัน 32 แห่งโดยให้อาสาสมัครสวมบทบาท
เพื่ อ ขอซื้ อ ยาแก้ เ จ็ บ คอโดยบอกอาการของการติ ด เชื้ อ
ทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากไวรัส พบว่า ร้านยาทุกแห่ง
จ่ายยาปฏิชีวนะให้แก่อาสาสมัคร (4)
ปัญหาในเรื่องคุณภาพของร้านยาทาให้สภาเภสัช
กรรมและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันจัดทา
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาในปี พ.ศ. 2546
(หรือที่นิยมเรียกทั่วไปว่า “โครงการร้านยาคุณภาพ”) เพื่อ
พัฒนามาตรฐานร้านยาและดาเนินการรับรองคุณภาพของ

ร้านยา (5) ปัจจุบันโครงการร้านยาคุณภาพได้ดาเนินงานมา
ประมาณ 9 ปี และมีร้านที่ผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ
457 แห่ งทั่ว ประเทศ (5) งานวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ งกั บร้า นยา
คุณภาพมีจานวนมาก ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้หรือ
ความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการลงทุ น ธุ ร กิ จ ร้ า นยา
คุณภาพ (6-7) การสารวจความเห็นของผู้ประกอบการทั้งที่
เป็นและไม่เป็นเภสัชกรต่อเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุ ณภาพที่
สภาเภสัชกรรมประกาศ หรือความสามารถในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว (8-14) ตลอดจนแรงจูง ใจและเหตุ ผ ลที่
ผู้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในโครงการฯ
(15-17) กระบวนการพัฒนาร้านยาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุ ณ ภาพ (18)
การศึ ก ษาในประเด็ น มุ ม มองของ
ผู้ประกอบการและเภสัชกรต่อโครงการฯ มีจานวนงานวิจัย
มากที่สุดเมื่อเทียบกับการวิจัยในหัวข้ออื่น นอกจากนี้ยังมี
การสารวจความเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ และเกณฑ์
มาตรฐานร้านยาคุณภาพ (14, 19)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจัยเกือบ
ทั้ ง หมดเป็ น เรื่ อ งการศึ ก ษาความเห็ น ของผู้ ป ระกอบการ
เภสัชกร และประชาชนต่อโครงการฯ และเกณฑ์ที่ประกาศ
แต่มีการวิจัยน้อยมากที่มุ่งประเมินผลของโครงการร้านยา
คุณภาพเพื่อตอบคาถามว่า จริงหรือไม่ที่ “ร้านยาคุณภาพ”
ซึ่งผ่านการรับรองตามโครงการฯ ให้บริการที่มีคุณภาพสูง
กว่าร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปที่ยังไม่ผ่านการรับรอง (9, 2022) การศึกษาที่พบในประเด็นนี้มักมุ่งเน้นประเมินความพึง
พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารจากร้ า นยาคุ ณ ภาพ (9, 20-21)
การศึกษาในผู้รับบริการ 30 รายจากร้านยาคุณภาพ 3 ร้าน
ในกรุ ง เทพมหานครด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการ
สั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม พบว่ า ความพึ ง พอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งดี แต่ ร้ า นยาควร
ปรับปรุงเรื่องความแออัดของสถานที่ สัดส่วนในร้านยา การ
จัดเรียงยา ความสว่าง อัธยาศัยผู้ให้บริการ ความหลายหลาย
ของผลิตภัณฑ์ และวิธีการส่งมอบยาโดยเภสัชกร (20) การ
สารวจผู้รับบริการ 100 คนที่รับบริการจากร้านยาคุณภาพ 6
แห่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ผู้ รั บ บริก ารร้ อยละ 3
เท่านั้นที่ไม่พอใจในบริการ (21) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทั้ง
สองขาดกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นร้านยาซึ่งยังไม่ได้ผ่านการ
รับรอง งานวิจัยที่มีกลุ่มเปรียบเทียบมีเพียงหนึ่งการศึกษา
ซึ่งเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 50 รายในร้านยา
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คุณภาพ 5 ร้านและอีก 50 รายในร้านยาทั่วไป 4 ร้านที่เลือก
มาโดยจั บ คู่ ใ ห้ เ หมื อ นกั บ ร้ า นยาคุ ณ ภาพในเรื่ อ งท าเล
ปริมาณยาและสินค้า จานวนลูกค้าต่อเดือน และการมีเภสัช
กรปฏิบัติการตลอดเวลาทาการ (มีร้านยาทั่วไป 1 ร้านที่จับคู่
กับร้านยาคุ ณภาพ 2 แห่ง) ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการ
พอใจกับร้านยาคุณภาพมากกว่าร้านยาทั่วไปใน 2 ประเด็น
คือ 1) สถานที่และสิ่งสนับสนุนบริการ และ 2) การให้บริการ
เภสัชกรรมและการบริหารจัดการ (22)
งานวิจัยเรื่องการประเมินร้านยาคุณภาพที่พบมัก
เน้นการศึกษาความพึงพอใจหรือคุณภาพจากมุมมองของ
ผู้รับบริการด้วยวิธีการแบบอัตวิสัย (subjective) แม้ข้อมูลที่
ได้ จ ะมี ป ระโยชน์ แต่ ก็ มี มิ ติ ข องคุ ณ ภาพบางประการที่
ผู้รับบริการไม่อาจประเมินได้โดยง่าย เช่น ความถูกต้องของ
คาแนะนาและการจ่ายยา การปฏิบัติตามกฎหมายของเภสัช
กร ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรม มีเพียงการวิจัยเดียวที่
ศึกษาคุณภาพของบริการด้วยวิธีการแบบวัตถุวิสัยโดยผู้วิจัย
เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก ร้ า น ย า คุ ณ ภ า พ 4 0 แ ห่ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการสวมบทบาทขอซื้อยา
แก้ไข้หวัด พบว่า ในร้านยาคุณภาพร้อยละ 60 เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนเดียวกับที่ระบุในป้ายที่แสดงชื่อและรูป
เภสัชกร ร้อยละ 27.5 ที่ไม่มีป้ายแสดงชื่อและรูปเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 95 ซักประวัติของผู้มารับบริการด้วย
คาถามสาคัญ (prime questions) ร้านยาคุณภาพร้อยละ 55
ไม่ได้จ่ายยาใด ๆ ร้อยละ 15.0 จ่ายยาอมบรรเทาอาการเจ็บ
คอ ร้ อ ยละ 17.5 จ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะ (23) อย่ า งไรก็ ต าม
การศึ ก ษานี้ ไ ม่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ท าให้ ไ ม่ อ าจสรุ ป ถึ ง ความ
แตกต่างของร้านยาคุณภาพและร้านยาทั่วไปได้
การสารวจในผู้รับบริการ 100 คนที่รับบริการจาก
ร้านยาคุณภาพ 6 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เมื่อ
ถามถึงเหตุผลที่เลือกใช้บริการจากร้านดังกล่าว ไม่มีตัวอย่าง
รายใดเลยตอบว่า เลือกเพราะเป็นร้านยาคุณภาพ ทั้ง ๆ ที่
ผู้รับบริการร้อยละ 45 ทราบว่า ร้านที่ตนใช้บริการเป็นร้านยา
คุณภาพ แต่ตัวอย่างกล่าวว่าเลือกร้านยานี้เพราะสถานที่ใกล้
หรื อ สะดวก (ร้ อ ยละ 57) ราคา (ร้ อ ยละ 10) และ
ความสามารถของเภสัชกร (ร้อยละ 8) อีกร้อยละ 16 ตอบว่า
ไม่มีเหตุผลใด ๆ นั่นคื อ ไม่ได้เจาะจงเลือกร้านนี้เป็นพิเศษ
(21) ดั ง นั้ น การสร้ า งความตระหนั ก ของประชาชนเรื่ อ ง
คุณภาพของร้านยาจึงมีความจาเป็นมาก
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงดาเนินการวิจัยนี้เพื่อ เปรียบเทียบ
บริการจากร้านยาคุณภาพและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปว่ามี
คุ ณ ภาพแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ หากพบว่ า ร้ า นยาคุ ณ ภาพ
ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ก ว่ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ อ าจจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการเลือกร้านยาที่ดีและมีคุณภาพ

วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ แ บ่ ง เป็ น สองตอน ตอนที่ ห นึ่ ง เป็ น การ
คัดเลือกเกณฑ์คุณภาพเพื่อใช้ประเมินร้านยาที่ เป็นตัวอย่าง
ตอนที่สองเป็นการประเมินร้านยาคุณภาพและร้านยาทั่วไปที่
เป็นกลุ่มเปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่ได้จากการศึกษาตอนแรก
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัย ในมนุษย์ ของคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร์แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2552

ตอนที่ 1: การเลือกเกณฑ์คุณภาพเพื่อประเมิน
ร้านยา
เกณฑ์ประเมินคุณภาพร้านยา
การศึ ก ษาในส่ ว นนี้ เ ป็ น การรวบรวมเกณฑ์ บ่ ง ชี้
คุณภาพของร้านยาและคัด เลือ กเฉพาะเกณฑ์ ที่มี ผลอย่า ง
มากต่อคุณภาพเพื่อใช้ประเมินร้านยาในการศึกษาขั้นที่สอง
การคั ดเลือ กเกณฑ์มี ความจาเป็ น เพราะเกณฑ์คุ ณภาพมี
จานวนมาก ผู้วิจัยจึงไม่อาจประเมินร้านยาในทุกเกณฑ์ได้
อี ก ทั้ ง ผู้ วิ จั ย เชื่ อ ว่ า เกณฑ์ แ ต่ ล ะข้ อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพของการบริการไม่เท่ากัน (เช่น เกณฑ์ที่กาหนดให้
ต้องมีเภสัชกรและเกณฑ์ที่ระบุให้ร้านยาร่วมมือกับราชการใน
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ) ดังนั้น การวิจัยจึงควร
เน้นการประเมินเฉพาะในประเด็นที่มีความสาคัญมาก
เกณฑ์ คุ ณภาพในการวิ จั ย นี้ ร วบรวมมาจากสอง
แหล่งคือ มาตรฐานร้านยาของสภาเภสัชกรรม (24) และร่าง
ประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (25)
มาตรฐานร้ า นยาของสภาเภสั ช กรรมประกอบด้ ว ย 5
มาตรฐานรวม 54 ข้ อ คื อ 1) สถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง
สนับสนุนบริการ (15 ข้อ) 2) การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
(11 ข้ อ ) 3) การบริ ก ารเภสั ช กรรมที่ ดี (15 ข้ อ ) 4) การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม (7 ข้อ) และ 5) การ
ให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม (6 ข้อ) ส่วน
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เกณฑ์วิธีปฏิบัติ ทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy
Practice หรือ GPP) สาหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขาย
ปลีก) มี 4 หมวด รวม 32 ข้อ ดังนี้ 1) อาคารสถานที่ (5 ข้อ)
2) เครื่องมือ อุปกรณ์ (3 ข้อ) 3) ผู้ให้บริการ (5 ข้อ) และ 4)
การให้บริการ (19 ข้อ)
ผู้ วิ จั ย ชื่ อ แรกผนวกเกณฑ์ ทั้ ง สองเข้ า ด้ ว ยกั น
โดยรวมเกณฑ์ ข้ อ ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น เข้ า ด้ ว ยกั น
สาหรับเกณฑ์มาตรฐานที่มีหลายประเด็นในข้อเดียวกัน ก็ได้
แยกออกเป็ น ข้ อ ย่ อ ยเพื่ อ ให้ ป ระเมิ น ได้ ง่ า ย หลั ง จากนั้ น
ผู้วิจัยชื่อที่สองตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ได้และ
อภิปรายกับผู้วิจัยชื่อแรกเมื่อมีความเห็ นที่แตกต่าง หลังการ
ปรั บแก้ไ ข ได้ เ กณฑ์ 75 ข้ อ ใน 7 ด้า น คื อ 1) สถานที่
อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ ( 21 ข้อ) 2) ผู้ให้บริการ (11
ข้ อ ) 3) กระบวนการคุ ณ ภาพ (7 ข้ อ ) 4) การจั ด หา การ
ควบคุมยาและเวชภัณฑ์ (8 ข้อ) 5) การให้บริการ (15 ข้อ) 6)
การปฏิบัติตามกฎ ระเบีย บ และจริยธรรม (7 ข้อ) และ 7)
การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม (6 ข้อ)
(ตารางที่ 1 และภาคผนวก)
กระบวนการประเมิน
การประเมินความสาคัญของเกณฑ์แต่ละข้อว่ามีผล
ต่อคุณภาพการบริการจากร้า นยาเพียงไร ทาโดยอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์จานวน 4 ท่านที่มีประสบการณ์การสอน
และการปฏิ บั ติ ง านเภสั ช กรรมชุ ม ชนอย่ า งน้ อ ย 10 ปี ผู้
ประเมิน 2 ใน 4 ท่านมีธุรกิจร้านยาเป็นของตนเอง ผลการ
ประเมินมี 5 ระดับ คือ 5 (เกณฑ์ข้อนี้มีผลกระทบมากที่สุด
ต่อคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยและคุณภาพงานบริการของ
ร้านยา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหรือต้องปฏิบัติ ตามเกณฑ์
ข้อนี้) 4 (มีผลกระทบอย่างมาก จึงควรมีหรือควรปฏิบัติตาม
เกณฑ์ ข้ อ นี้ ) 3 (มี ผ ลกระทบปานกลาง อาจมี เ กณฑ์ ข้ อ นี้
หรือไม่แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละร้าน) 2 (มีผลกระทบ
น้ อ ยหรื อ ไม่ มี ผ ล อาจมี เ กณฑ์ ข้ อ นี้ ห รื อ ไม่ แ ล้ ว แต่ ค วาม
เหมาะสมของแต่ ล ะร้ า น) และ 1 (มี ผ ลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด
หรื อ ไม่ มี ผ ล ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ห รื อ ปฏิ บั ติ ต าม) ผู้
ประเมินแต่ละท่านประเมินอย่างเป็นอิสระต่อกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอความส าคั ญ ของเกณฑ์ แ ต่ ล ะข้ อ ต่ อ
คุ ณ ภาพงานบริ ก ารจากร้ า นยาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการประเมินความสาคัญของเกณฑ์ต่าง ๆ ต่ อ
คุณภาพงานบริการของร้านยาโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านแสดง
ในตารางที่ 1 และภาคผนวก ผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ น้ าหนั ก กั บ
เกณฑ์ 4 ด้านต่อไปนี้ในระดับที่พอ ๆ กัน คือ ด้าน “การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม” (4.50±0.49 จาก
คะแนนเต็ม 5) “การจัดหา การควบคุมยาและเวชภัณฑ์ ”
(4.46±0.36) “การให้ บ ริ ก าร” (4.43±0.27)
และ “ผู้
ให้บริการ”(4.40±0.36) เกณฑ์ที่มีความสาคัญรองลงมา คือ
“กระบวนการคุ ณ ภาพ” (4.00±0.41) ส่ ว นเกณฑ์ ที่ มี
ความสาคัญน้อยที่สุดต่อคุณภาพบริการ คือ สถานที่ อุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนบริการ (3.95±0.54) และการให้บริการและ
การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม (3.62±0.44) ผลประเมิน
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญให้น้าหนักคุณภาพการบริการ
รายบุคคลของร้านยามากกว่าการแสดงบทบาทในชุมชนและ
สังคม และยังให้ความสาคัญกับเรื่องผู้ให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ และจริยธรรมมากกว่าเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่งสนับสนุนบริการ
เมื่อพิจารณาเกณฑ์ทงั้ 75 ข้อเป็นรายข้อ พบว่า
เกณฑ์ที่มีคะแนนประเมินตัง้ แต่ 4.5 ขึ้นไป มีจานวน 29 ข้อ
(ตารางที่ 1) ส่วนเกณฑ์ทมี่ ีคะแนนมากกว่า 4.0 มีจานวน
มากถึง 55 ข้อ (ภาคผนวกที่ 1) ซึ่งมากเกินกว่าจะใช้ในการ
วิจัยในส่วนที่สองได้
ผู้วจิ ัยจึงคัดเฉพาะเกณฑ์ทมี่ ีคะแนน
อย่างน้อย 4.5 มาใช้ในขั้นต่อไป ผลการคัดเลือกเกณฑ์ทั้ง 7
ด้านมีดังนี้ 1) เกณฑ์ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน
บริการจานวน 4 ข้อ (จากเดิม 21 ข้อ) ซึ่งเน้นในเรื่องอุปกรณ์
ป้องกันการปนเปื้อน อุปกรณ์เก็บรักษายา และสุขลักษณะใน
ร้าน 2) เกณฑ์ด้านผู้ให้บริการ 4 ข้อ (จากเดิม 11 ข้อ) ซึ่ง
เน้นในเรื่องการมีเภสัชกรปฏิบัตงิ าน การทางานของผูช้ ่วย
เภสัชกรต้องอยูใ่ นการควบคุมของเภสัชกร และสุขอนามัย
ของเภสัชกรและผูช้ ่วยฯ 3) เกณฑ์ด้านกระบวนการคุณภาพ
จานวน 1 ข้อ (จากเดิม 7 ข้อ) ซึ่งเน้นในเรื่องการบริบาลทาง
เภสัชกรรมที่เหมาะสม 4) เกณฑ์ด้านการจัดหา การควบคุม
ยาและเวชภัณฑ์ 5 ข้อ (จากเดิม 8 ข้อ) ซึ่งเน้นในเรื่องการ
ควบคุมยาหมดอายุหรือยาที่อาจนาไปใช้ในทางที่ผิด (เช่น
ยาเสพติด) และการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพ 5) เกณฑ์ด้าน
การให้บริการ 8 ข้อ (จากเดิม 15 ข้อ) ซึง่ เน้นในเรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล การส่งมอบยาโดยเภสัชกร ความ
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วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 4 เล่มที่ 2 กค.-ธค. 2555

http://portal.in.th/tjpp
ตารางที่ 1. การประเมินผลกระทบของเกณฑ์ต่อคุณภาพการงานบริการของร้านยาโดยผู้เชีย่ วชาญ 4 ท่าน
เกณฑ์ (แสดงเฉพาะเกณฑ์ทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 4.50)1
ค่าเฉลี่ย±SD2
1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ สนับสนุนบริการ (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 21 ข้อ: 3.95±0.54)
1.1 มีอุปกรณ์นับเม็ดยา จาแนกตามกลุ่มยาทีจ่ าเป็นในการให้บริการ เช่น ยาปฏิชวี นะกลุ่มเพนิซิลิน ฯลฯ
5.00±0.00
1.2 มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการให้บริการที่สะอาด และไม่เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการให้บริการ
5.00±0.00
1.3 มีตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนเพียงพอ และมีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่าเสมอ
4.75±0.50
1.4 ร้านยามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเหมาะสม อากาศถ่ายเท ไม่มีสัตว์เลี้ยง และมีการ
4.50±1.00
ควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวนรวมถึงมีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
2. ด้านผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 11 ข้อ: 4.40±0.36)
2.1 ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการเป็นเภสัชกรที่สามารถประกอบวิชาชีพ ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
5.00±0.00
โดยอยูป่ ฏิบัตหิ น้าทีต่ ลอดเวลาที่เปิดทาการ
2.2 ผู้มีหน้าที่ปฏิบตั ิการมีสุขภาพอนามัยดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เชือ้ แก่ผู้รับบริการ
4.75±0.50
2.3 ผู้ช่วยปฏิบตั ิการ (ถ้ามี) ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ
4.75±0.50
2.4 ผู้ช่วยปฏิบตั ิการ (ถ้ามี) มีสขุ ภาพอนามัยดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อแก่ผู้รับบริการ
4.75±0.50
3. ด้านกระบวนการคุณภาพ (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 7 ข้อ: 4.00±0.41)
จัดให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม เช่น มีการให้บริการติดตามผลการใช้ยา ค้นหา แก้ไข
4.75±0.50
ปัญหาจากการใช้ยา ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ และให้บริการสร้างสุขภาพ
4. ด้านการจัดหา การควบคุมยาและเวชภัณฑ์ (ค่าเฉลีย่ ของเกณฑ์ 8 ข้อ: 4.46±0.36)
4.1 มีกระบวนการควบคุมยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ มีบญ
ั ชีควบคุมและกากับยาหมดอายุ
5.00±0.00
4.2 จัดเก็บรักษายาอยู่ในภาชนะเดิมที่มฉี ลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
4.75±0.50
4.3 จัดให้มภี าชนะบรรจุยาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ
4.75±0.55
4.4 จัดเก็บยาในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา
4.50±1.00
4.5 ต้องมีระบบควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิต์ ่อจิตและประสาท และยาควบคุมพิเศษอื่น ๆ ที่
4.50±0.57
รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5. ด้านการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 15 ข้อ: 4.43±0.27)
5.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เช่น การไม่จาหน่ายยาชุด การคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ยา การ 4.75±0.50
ใช้ยาตามมาตรฐานการรักษาอันเป็นที่ยอมรับ
5.2 ต้องระบุผู้รับบริการที่แท้จริง และค้นหาความต้องการและความคาดหวังจากการซักถามอาการ ประวัติ
4.75±0.50
การใช้ยา รวมถึงศึกษาจากแฟ้มประวัติการใช้ยา (ถ้ามี) ก่อนการส่งมอบยาทุกครัง้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะรายตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
5.3 มีเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผมู้ ารับบริการโดยตรง
4.75±0.50
5.4 มีฉลากยาซึ่ง ประกอบด้วย ชื่อสถานบริการ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ปว่ ย วันที่จา่ ย ชื่อการ ค้า ชื่อสามัญ 4.75±0.50
ทางยา ข้อบ่งใช้ วิธใี ช้ ข้อควรระวัง และวันหมดอายุ
5.5 ต้องอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตวั ของผูม้ ารับบริการอย่างชัดเจน ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4.75±0.50
เมื่อส่งมอบยา
5.6 ไม่ควรส่งมอบยาให้เด็กที่มอี ายุต่ากว่า 12 ปี โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ ในกรณีจาเป็นควรมีแนวทาง
4.50±0.57
และวิธปี ฏิบัตทิ ี่ชัดเจนและเหมาะสม
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ตารางที่ 1. การประเมินผลกระทบของเกณฑ์ต่อคุณภาพการงานบริการของร้านยาโดยผู้เชีย่ วชาญ 4 ท่าน (ต่อ)
เกณฑ์ (แสดงเฉพาะเกณฑ์ทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 4.50)1
5.7 ห้ามส่งมอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ฯให้กับเด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปีในทุกกรณี
5.8 เฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรายงานอาการอันไม่พึง
ประสงค์ที่พบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 7 ข้อ: 4.50±0.49)
6.1 ต้องไม่ประพฤติปฏิบัตกิ ารใด ๆ ที่ส่งผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและวิชาชีพอื่น ๆ
การกระทาเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมใดๆ ให้กระทาภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
6.2 ต้องไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยูใ่ นระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
6.3 ต้องไม่มียาที่ไม่ตรงกับประเภทที่ได้รับอนุญาต ไม่มยี าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
6.4 ต้องมีการปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการจัดทารายงานเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.5 ต้องเคารพและเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้ปว่ ยโดยจัดระบบป้องกันข้อมูลและรายงานของผู้ป่วย
6.6 ไม่จาหน่ายยาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเภสัชกร ในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบตั ิหน้าที่
7. ด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ 6 ข้อ: 3.62±0.44)
ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทบี่ ั่นทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา เป็นต้น ในบริเวณที่รับอนุญาต
1: เกณฑ์ข้อที่มีคะแนนน้อยกว่า 4.50 แสดงอยู่ในภาคผนวกที่ 1
2: ผลการประเมินมี 5 ระดับจาก 1 (มีผลกระทบตอคุณภาพน้อยที่สุดหรือไม่มี) ถึง 5 (มีผลกระทบมากที่สุด)
สมบูรณ์ของฉลากยาและคาแนะนา และการส่งมอบยาแก่เด็ก
อายุน้อยกว่า 12 ปี 6) เกณฑ์ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และจริยธรรม แทบทุกข้อ (6 ข้อจาก 7 ข้อ) ซึ่งเน้นในเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาความลับผู้ป่วยและ 7)
เกณฑ์ ด้ า นการให้ บ ริ ก ารและการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนและ
สั ง คมมี เ พี ย ง 1 ข้ อ จากเดิ ม 6 ข้ อ คื อ การไม่ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ ฯลฯ

ตอนที่ 2: การประเมินร้านยาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาในส่ว นนี้เ ป็น การเปรี ยบเทีย บคุณภาพ
ของการบริการจากร้านยาที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัช
กรรมและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปที่เป็นกลุ่มควบคุม โดยมี
วิธีการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
ตั ว อย่ า ง คื อ ร้ า นยาคุ ณ ภาพที่ ส ภาเภสั ช กรรม
รับรองทุกแห่งในอาเภอที่ศึกษาจานวน 9 ร้านและร้านยา
แผนปัจจุบันทั่วไปที่เป็นกลุ่มควบคุม จานวน 14 ร้าน กลุ่ม
ควบคุมมีลักษณะใกล้เคียงกับ ร้านยาคุณภาพดังนี้ 1) ตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับร้านยาคุณภาพที่สุดในรัศมี 300 เมตร กรณีไม่มี
ร้านยาภายใน 300 เมตร ให้เลือกร้านยาที่อยู่ใกล้ ร้านยา

ค่าเฉลี่ย±SD2
4.50±1.00
4.50±0.57

5.00±0.00
4.75±0.50
4.75±0.50
4.50±0.57
4.50±0.57
4.50±0.57
4.50±0.57

คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด แต่ ต้ อ งอยู่ ใ นรั ศ มี 500 เมตร และ 2)
ขนาดร้านซึ่งวัดโดยจานวนห้องหรือคูหา รวมทั้งพื้นที่จัด
วางยาต้องมีขนาดใกล้เคียงกับร้านยาคุณภาพ
ผู้วิจัยพยายามจับคู่แบบ 1:2 อย่างไรก็ตาม ร้านยา
คุณภาพ 5 ร้านสามารถหาร้านกลุ่มควบคุมได้ 2 ร้าน ส่วน
ร้านยาคุ ณภาพอีก 4 ร้า นสามารถหากลุ่ มควบคุม ได้เพีย ง
ร้านเดีย ว การเก็บข้อ มูลดาเนินการระหว่า งเดือนมีนาคมมิถุนายน 2554
เกณฑ์ คุ ณ ภาพในการประเมิ น และวิ ธี เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ป ระเมิ น คุ ณภาพร้ า นยาที่ เป็ น ตั ว อย่ า ง
โดยใช้การสวมบทบาทเข้า ไปขอรับ บริก ารและการสั งเกต
ขณะที่ซื้อยา เกณฑ์คุณภาพที่ได้จากการศึกษาส่วนแรกบาง
ข้อ (ตารางที่ 1) ไม่อาจประเมินได้ด้วยการสวมบทบาทและ
การสังเกตโดยนักวิจัย เช่น “ร้านยาต้องมีระบบควบคุมยา
เสพติดให้โทษ ฯลฯ ที่รัดกุม” นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่ประเมิน
ได้ ย ากหรื อ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารที่ จ าเพาะ เช่ น “การเก็ บ รั ก ษา
ความลั บ ข้ อ มู ล ของผู้ ป่ ว ย” ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ก ารสวมบทบาทที่
สามารถตรวจสอบการเปิดเผยความลับ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงตัด
เกณฑ์ที่ประเมินได้ยากหรือประเมินไม่ได้ด้วยวิธีสวมบทบาท
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และการสังเกตที่ใช้ออก เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาตอนที่ 2 มี
16 ข้อ วิธีการประเมินตามเกณฑ์โดยย่อแสดงในตารางที่ 2
การสวมบทบาทขอรับบริการ
ผู้วิจัยชื่อแรกสวมบทบาทเป็นผู้รับบริการในร้านยา
ตัวอย่างทุกร้านตลอดการวิจัย ผู้วิจัยสวมบทบาทร้านละ 2
ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ การเข้ารับบริการจากร้านยาคุณภาพ
และร้านยาควบคุมทาในวันเดียวกันและในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
(ห่างกันไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง) การสวมบทบาททั้ง 2 ครั้งเป็น
การขอซื้อยาแก้อักเสบสาหรับอาการเจ็บคอและการขอซื้อ
ยาสเตียรอยด์ ผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของรายละเอียดใน
การสวมบทบาทและกรณีศึกษาที่ใช้คือผู้วิจัยชื่อที่สามซึ่งเป็น
นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเก็บข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าว
และมีประสบการณ์สอนวิชาเภสัชบาบัดในหัวข้อการใช้ยา
สาหรับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ในการขอซื้อยาแก้อักเสบฯ ใช้วิธีการที่ดัดแปลงมา
จากงานวิจัยในอดีต (4) ผู้วิจัยชื่อแรกบอกแก่ผู้ขายยาว่า “ขอ
ซื้อยาแก้อักเสบแก้ เจ็บคอหน่ อยค่ะ ” โดยไม่ใ ห้ข้อมู ลใด ๆ
เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ขายยาสอบถามเพิ่มเติม ให้ตอบเฉพาะ
ประเด็นที่ถาม โดยมีรายละเอียดของกรณีศึกษาดังนี้ ผู้ใช้ยา
คือ น้องสาวอายุ 20 ปี มีอาการเจ็บคอแบบแสบคอ แต่กลืน
น้าลายไม่เจ็บ เริ่มมีอาการเจ็บคอเมื่อเช้าวันนี้ ไม่มีน้ามูก ไม่
มีอาการไอ มีไข้นิดหน่อยตั้งแต่เมื่อวาน ได้กินยาพาราเซตา
มอลมาแล้ว 2 เม็ด ตั้งแต่เมื่อคืนและอาการไข้ดีขึ้น ผู้ป่วยไม่
มีประวัติการแพ้ยาใด ๆ ไม่มีโรคประจาตัว หากผู้ขายยาถาม
ข้อมูลนอกเหนือจากนี้ให้บอกว่าไม่ทราบ
ในการขอซื้อยาสเตียรอยด์ใช้วิธีการที่ดัดแปลงจาก
งานวิจัยในอดีต (2) ผู้วิจัยชื่อแรกบอกกับผู้ขายยาว่า “ขอซื้อ
ยานี้หน่อย 10 เม็ด” พร้อมทั้งยื่นซองยาที่มีชื่อโรงพยาบาล
ปรากฏอยู่ด้านหน้าและระบุชื่อยา Prednisolone ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ไม่ ใ ห้ ข้อ มู ลใด ๆ เพิ่ ม เติม แต่ใ นกรณีที่ ผู้ ข ายยาสอบถาม
เพิ่มเติม ให้ตอบเฉพาะประเด็นที่ถาม ดังนี้ ผู้ใช้ยาคือตัวผู้ซื้อ
เอง อายุ 27 ปี เคยได้รับยาตัวนี้จากโรงพยาบาล ใช้สาหรับ
ลดอาการแน่นและเจ็บจมูกเวลามีอาการภูมิแพ้ ปกติจะใช้คู่
กับยา Sulidine ผู้ป่วยไม่มีประวัติการแพ้ยาใด ๆ ไม่มีโรค
ประจาตัว หากผู้ขายยาถามข้อมูลนอกเหนือจากนี้ให้บอกว่า
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ
ก่ อ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง ในร้ า นยา ผู้ ส วมบทบาท
(ผู้วิจัยชื่อแรก) เตรียมความพร้อมโดยการซักซ้อมกับเภสัช
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กรชุมชน 1 ท่านในเรื่องการบอกอาการ การตอบคาถาม การ
สังเกตประเด็นต่าง ๆ (เช่น สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์
การบริการ) และการบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึก
ข้อมูล ผู้ฝึกจะประเมินว่ า ผู้สวมบทบาทได้ท าตามบทที่
ก าหนดและตอบค าถามที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
กาหนดให้หรือไม่ การสวมบทบาททาเหมือนเดิมทุกครั้ง
หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยเตรียมตัวเองให้สอดคล้องกับบททั้ง
ในเรื่องของวิธีการพูด น้าเสียง การไม่ประหม่า และการตอบ
โต้อย่างมีสติตลอดเวลา ไม่ถามนา หรือชี้นาผู้ขายไปทางใด
ทางหนึ่ง หลังจากฝึกซ้อมจนชานาญ ผู้สวมบทบาททดลอง
ซื้อยาจากร้านยาทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 3 ร้าน
หลังจากนั้นปรับและแก้ไขข้อบกพร่องของการสวมบทบาท
และของแบบบันทึกข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลจริง
การสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลขณะรับบริการ
ขณะสวมบทบาทเพื่ อ ซื้ อ ยาในร้ า น (ทั้ ง 2 ครั้ ง )
นักวิจัยสังเกตประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุในแบบเก็บข้อมูล และ
บันทึกสิ่งที่พบทันทีหลังออกจากร้านเพื่อป้องกันการหลงลืม
แต่ต้องบันทึกในที่ซึ่งไม่เป็นที่สังเกตพบโดยบุคลากรของร้าน
ยา หากการสัง เกตจากการซื้อ ยาสองครั้ง ไม่ สอดคล้อ งกั น
เช่น พบว่าอุปกรณ์นับเม็ดยาไม่สะอาดในการสังเกตครั้งแรก
แต่มีความสะอาดในครั้งที่สอง ให้ยึดถือผลการสังเกตครั้งที่มี
คุณภาพไม่ดี ประเด็นต่าง ๆ ที่สังเกตได้แก่
สภาพทางกายภาพ: ผู้วิจัยสังเกตสภาพร้านใน
เรื่องความสะอาด ความสว่าง การถ่ายเทอากาศ การควบคุม
สภาวะแวดล้ อ ม (ดู ร ายละเอี ย ดในตารางที่ 2) เช่น มี ก าร
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่ หากไม่มี แดดสามารถส่องถึง
บริเวณชั้นวางยาหรือไม่
อุปกรณ์นับเม็ดยา: ผู้วิจัยสังเกตอุปกรณ์นับเม็ดยา
ในเรื่องความสะอาด จานวนอุปกรณ์ที่มองเห็น และตาแหน่ง
การวางที่บ่งบอกถึงการแยกใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นร้ า น: ยาอยู่ ใ นภาชนะที่ มี ฉ ลาก
ครบถ้วนหรือไม่ มีฉลากดั้งเดิมหรือมีการปิดทับใหม่หรือไม่
มีผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพต่างๆ ปรากฏในร้านหรือไม่
(เช่น บุหรี่ สุรา)
ผู้ให้บริการ: ในการสวมบทบาทซื้อยาสองครั้ง ผู้
สวมบทบาทสังเกตว่า ผูใ้ ห้บริการเป็นเภสัชกรคนเดียวกับใน
รู ป ที่ แ สดงไว้ ใ นร้ า นว่ า เป็ น เภสั ช กรหรื อ รู ป ในใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่แสดงไว้ในร้านหรือไม่ หากพบว่า
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ตารางที่ 2. วิธีการประเมินคุณภาพของร้านยาในเกณฑ์แต่ละข้อ
1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
1. ร้านยามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่าง ประเมินโดยการสังเกตขณะสวมบทบาทเข้าไปซื้อยาในร้าน 2 ครั้ง
เหมาะสม อากาศถ่ายเท ไม่มีสัตว์เลี้ยง และมีการ 1.1 ความสะอาด: ใช้การสังเกตบริเวณพื้นห้องและชั้นวางยา ว่ามีฝุ่น
ควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวนรวมถึงมีระบบหรือ ขยะ หรือคราบสกปรกมากเพียงไร ความสะอาดมี 3 ระดับ คือ 1)
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
สะอาดมาก หรือไม่พบหรือแทบไม่พบฝุ่น ขยะ หรือคราบสกปรก 2)
สะอาดปานกลาง: พบฝุ่น ขยะ หรือคราบสกปรกเล็กน้อย 3) สะอาด
น้อ ย: พบฝุ่ น ขยะ หรือ คราบสกปรกต่า งๆ ค่อ นข้ างมากสามารถ
มองเห็นชัดเจน
1.2 แสงสว่ า ง: ใช้ ก ารสั ง เกตว่ า สามารถมองภายในร้ า นโดยรอบได้
ชัดเจนเพียงไร ความสว่างมี 3 ระดับ คือ
1) สว่างมาก หมายถึง สามารถมองรอบร้านได้ชัดเจนทันที 2) สว่าง
ปานกลาง หมายถึง เมื่อเข้าไปในร้านต้องปรับสายตาสักครู่จึงจะ
สามารถมองได้อย่างชัดเจน และ 3) สว่างน้อย หมายถึง ต้องเพ่ง หรือ
เมื่อรอปรับสายตาแล้วก็ยังไม่ชดั เจน
1.3 การถ่ายเทอากาศ: ใช้การสังเกตเมื่อเข้าไปในร้าน และประเมินเป็น
3 ระดั บ คื อ 1) อากาศถ่ า ยเทมาก คื อ รู้ สึ ก โปร่ ง โล่ ง ไม่ อึ ด อั ด 2)
อากาศถ่ายเทปานกลาง คือ
รู้สึกอึดอัดบ้าง และ 3) อากาศถ่ายเทน้อย คือ รู้สึกอึดอัดมากเมื่อเข้าไป
ในร้าน
2. มีอุปกรณ์นับเม็ดยา จาแนกตามกลุ่มยาที่จาเป็นใน สังเกตอุปกรณ์นับเม็ดยา หากมีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปโดยไม่วางใกล้กัน ให้
การให้บริการ เช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลิน ยาซัลโฟ สันนิษฐานว่ามีการแยกอุปกรณ์ หากร้านยาจ่ายยาเป็นแผงในผู้ป่วยทุก
นาไมด์ ฯลฯ
ราย เช่น ร้านแบบลูกโซ่บางแห่ง ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้
3. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการให้บริการที่สะอาด และไม่ สังเกตจากอุปกรณ์นับเม็ดยา
เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการให้บริการ
มาก หมายถึง ไม่มีคราบผงยา ฝุ่นตกค้างอยู่บนอุปกรณ์หรือหากมี
ตกค้างก็มีการทาความสะอาดก่อนใช้นับเม็ดยาครั้งต่อไป ปานกลาง
หมายถึง มีคราบเล็กน้อย แต่ไม่มีการทาความสะอาดก่อนการนับเม็ดยา
น้อย หมายถึง มีคราบตกค้างเยอะ และมีจากยาหลายชนิด หลายสี และ
ไม่มีการทาความสะอาดก่อนนับเม็ดยา
หมายเหตุ: ไม่ได้ประเมินเกณฑ์ 1 ข้อ คือ มีตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนเพียงพอ และมีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมอิ ย่าง
สม่าเสมอ
2. ด้านผู้ให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเป็นเภสัชกรที่สามารถประกอบ
ผู้วิจัยตรวจสอบขณะสวมบทบาทเข้าไปขอซื้อยาแก้อักเสบรักษาอาการ
วิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เจ็บคอและยาเม็ดสเตียรอยด์ ตามเวลาปฏิบัติการของเภสัชกรที่แจ้งไว้
โดยอยู่ปฏิบัตหิ น้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ
ในป้าย
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ตารางที่ 2. วิธีการประเมินคุณภาพของร้านยาในเกณฑ์แต่ละข้อ (ต่อ)
หมายเหตุ: ไม่ได้ประเมินเกณฑ์ 3 ข้อต่อไปนี้ 1) ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการมีสุขภาพอนามัยดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อแก่ผู้รับบริการ 2.
ผู้ช่วยปฏิบัติการ (ถ้ามี) ปฏิบตั ิงานภายใต้การกากับดูแลของเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการ และ 3) ผู้ช่วยปฏิบตั ิการ (ถ้ามี) มีสุขภาพ
อนามัยดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อแก่ผู้รับบริการ
3. ด้านกระบวนการคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
จัดให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม
ประเมินโดยการสวมบทบาทขอซื้อยาแก้อักเสบสาหรับอาการเจ็บคอ
และยาเม็ดสเตียรอยด์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการสวมบทบาทขอรับ
บริการและการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลขณะรับบริการ)
4. ด้านการจัดหา การควบคุมยาและเวชภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
1. จัดเก็บรักษายาอยูใ่ นภาชนะเดิมที่มฉี ลากครบถ้วน
สังเกตจากภาชนะที่บรรจุยาโดยรวมภายในร้าน หรือจากที่สามารถ
ตามที่กฎหมายกาหนด
มองเห็นได้ ว่ามีฉลากดั้งเดิมติดอยู่ข้างขวดหรือไม่ หรือการ
2. จัดให้มีภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงฉลากทีม่ องเห็นได้ชัดหรือไม่
เสื่อมคุณภาพ
3. มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
สังเกตว่ามีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่ เนื่องจาก
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
เครื่องปรับอากาศจะสามารถควบคุมอุณหภูมใิ ห้คงที่ และเป็นภาวะที่
เหมาะสมต่อการเก็บรักษายา หรือหากไม่มีเครื่องปรับอากาศ ในร้าน
ต้องไม่ร้อน แดดต้องไม่ส่องถึงบริเวณชั้นวางยา
หมายเหตุ: ไม่ได้ประเมินเกณฑ์ 2 ข้อต่อไปนี้ 1) ต้องมีระบบควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิต์ ่อจิตและประสาท และยา
ควบคุมพิเศษอื่น ๆ ที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และ 2) มีกระบวนการควบคุมยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ มีบญ
ั ชี
ควบคุมและกากับยาหมดอายุ
5. ด้านการให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เช่น การไม่
จาหน่ายยาชุด การคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ยา
การใช้ยาตามมาตรฐานการรักษาอันเป็นที่ยอมรับ
2. ต้องค้นหาผู้รับบริการที่แท้จริง และค้นหาความ
ต้องการและความคาดหวังจากการซักถามอาการ
ประวัติการใช้ยา รวมถึงศึกษาจากแฟ้มประวัติการใช้
ยา (ถ้ามี) ก่อนการส่งมอบยาทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสม
กับผู้ป่วยเฉพาะรายตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
3. มีเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการ
โดยตรง
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แนวทางในการประเมิน
ประเมินจากการบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาหรือไม่เมื่อ
ผู้วิจัยสวมบทบาทเข้าไปขอซื้อยาแก้อักเสบรักษาอาการเจ็บคอ (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ การสวมบทบาทขอรับบริการและการสัง เกตเพื่อ
เก็บข้อมูลขณะรับบริการ)
ประเมินว่าได้มีการซักประวัติหรืออาการเพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกถึงปัญหา
หลักของผู้ป่วยเมื่อผู้วิจัยสวมบทบาทเข้าไปขอซื้อยาแก้อักเสบรักษา
อาการเจ็บคอและยาเม็ดสเตียรอยด์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การสวม
บทบาทขอรับบริการและการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลขณะรับบริการ)
ประเมินจากการสวมบทบาทเข้าซื้อยาทั้ง 2 กรณี
ประเมินว่าผูจ้ ่ายยาเป็นใคร เป็นเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการหรือไม่ (ดู
การประเมินด้านที่ 2)
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ตารางที่ 2. วิธีการประเมินคุณภาพของร้านยาในเกณฑ์แต่ละข้อ (ต่อ)
5. ด้านการให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
4. มีฉลากยาซึ่งประกอบด้วยชื่อสถานบริการ
ประเมินจากข้อมูลบนซองยาหรือฉลากยาว่ามีลักษณะครบตามที่
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อการค้า ชื่อ เกณฑ์กาหนดหรือไม่
สามัญทางยา ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และวัน
หมดอายุ
5. ต้องอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตวั ของผูม้ ารับ ประเมินเภสัชกรมีการให้คาแนะนาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบตั ติ ัวด้วย
บริการอย่างชัดเจน ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร วาจา หรือมีคาแนะนาเพิ่มเติม ให้ไปพบแพทย์หรือไม่
เมื่อส่งมอบยา
หมายเหตุ: ไม่ได้ประเมินเกณฑ์ต่อไปนี้ 1) ไม่ควรส่งมอบยาให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปีโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ 2) ห้ามส่งมอบ
ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้กับเด็กที่อายุต่ากว่า 12 ปีในทุกกรณี และ 3) เฝ้าระวังอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจริยธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
1. ร้านยาไม่จาหน่ายยาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ ประเมินเฉพาะร้านที่ผใู้ ห้บริการไม่ใช่เภสัชกร ให้ประเมินว่า ทางร้านได้
เภสัชกร ในขณะที่เภสัชกรไม่อยูป่ ฏิบัติหน้าที่
จ่ายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษหรือไม่เมื่อผู้วจิ ัยสวมบทบาทขอซื้อ
ยาแก้อักเสบรักษาอาการเจ็บคอและยาเม็ดสเตียรอยด์
2. ร้านยาและเภสัชกรต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบว่า เภสัชกรได้จ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์หรือไม่เมื่อผู้รับบริการ
และระเบียบ
ร้องขอโดยไม่มีใบสั่งยา และมี “การแขวนป้าย”หรือไม่ (ดูการประเมินใน
ด้านที่ 2)
หมายเหตุ: ไม่ได้ประเมินเกณฑ์ต่อไปนี้ 1) เภสัชกรต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อวิชาชีพเภสัช
กรรมและวิชาชีพอื่น ๆ การกระทาเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมใดๆ ให้กระทาภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 2) ต้องไม่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต หรืออยู่ในระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
3) ต้องไม่มียาที่ไม่ตรงกับประเภทที่ได้รับอนุญาต ไม่มียาที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 4) ต้องให้ความเคารพและเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้ป่วย โดยจัดระบบป้องกันข้อ มูลและรายงานที่เป็น
ของผู้ป่วย
7. ด้านการให้บริการและการมีสว่ นร่วมในชุมชนและสังคม
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางในการประเมิน
ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทบี่ ั่นทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา ประเมินโดยตรวจหาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพ
เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ เป็นต้น ในบริเวณที่รับอนุญาต ต่างๆ ที่ปรากฏในร้าน เช่น บุหรี่ สุรา
ปฏิบัติงานไม่ใช่เภสัชกรที่ระบุในป้ายหรือการสังเกตจากรูป
ถ่ายทาไม่ได้ ผู้วิจัยจะติดต่อกับเภสัชกรในพื้นที่ซึ่งคุ้นเคยกับ
ร้านดังกล่าวและสอบถามรายละเอียดว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
เวลาดังกล่าวเป็นเภสัชกรหรือไม่ จานวนตัวอย่างที่ค่อนข้าง
น้อยทาให้การหาข้อมูลเชิงลึกทาได้ไม่ยาก อีกทั้งเภสัชกรใน
พื้นที่วิจัยมักมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การวิจัยนี้ถือว่า

ร้านยามีเภสัชกรประจาร้านไม่ว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติการจะเป็น
คนเดียวที่ระบุในป้ายหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ วิจัยยังสังเกตการ
แสดงตนว่ า เป็ น เภสั ช กร โดยพิ จ ารณาการแต่ ง ตั ว ของผู้
ให้บริการว่าสวมเสื้อกาวน์หรือไม่ หรือมีสัญลักษณ์ของสภา
เภสัชกรรมและคาว่าเภสัชกรบนเสื้อหรือไม่
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การบริการเภสัชกรรม: ผู้วิจัยประเมินจากการสวม
บาทซื้อยาแก้อัก เสบรัก ษาอาการเจ็บคอและยาเม็ ดสเตีย รอยด์ ในประเด็นดังต่อไปนี้
-ในการซื้อยาทั้งสองครั้ง ผู้ให้บริการได้ซักประวัติ
ด้วยคาถามต่อไปนี้หรือไม่ 1) ใครเป็นคนที่ต้องการใช้ยา 2)
อายุ 3) ประวัติการแพ้ยา 4) โรคประจาตัว และ 5) ประวัติ
การใช้ยา และมีการซักถามอาการเพิ่มเติมที่เจาะจงถึงปัญหา
หลักของผู้ป่วยหรือไม่
-กรณีการขอซื้อยาแก้อักเสบฯ ผู้วิจัยสังเกตชื่อยาที่
จ่ายจากข้างขวดยา/แผงยา/ซองยา กรณีที่ไม่อาจทราบชื่อยา
จากการสังเกต ผู้วิจัยถามชื่อยาจากผู้ให้บริการหลังสิ้นสุด
การเก็บข้อมูลในครั้งนั้น (ก่อนออกจากร้าน) หลักฐานจาก
งานวิ จั ย และแนวทางการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของโครงการ
Antibiotics Smart Use (27, 28) แนะนาว่า อาการเจ็บคอที่
ใช้ในการสวมบทบาทครั้งนี้มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่ง
ผู้ป่วยยังไม่สมควรที่จะได้รับยาปฏิชีวนะ ดังนั้นการจ่ายยา
ปฏิชีวนะถือว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล
-ในการซื้ อ ยาทั้ ง สองครั้ ง ผู้ วิ จั ย สั ง เกตความ
ครบถ้ ว นของฉลากยาในเรื่ อ งชื่ อ สถานบริ ก าร หมายเลข
โทรศัพท์ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา ข้อ
บ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และวันหมดอายุ
-ในการซื้อยาทั้งสองครั้ง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคาอธิบาย
การใช้ ย าและการปฏิ บั ติ ตั ว ทั้ ง ที่ เ ป็ น วาจาและลายลั ก ษณ์
อักษร
การจ่ายยาสเตียรอยด์ : ผู้วิจัยสังเกตว่า เภสัชกร
จ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์หรือไม่เมื่อผู้รับบริการร้องขอโดยไม่มี
ใบสั่งยา การจ่ายยาดังกล่าวถือว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด เพราะยาเม็ดสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้อง
จ่ายตามใบสั่งยาเท่านั้น
การจ่า ยยาเมื่ อไม่มี เภสั ช กรปฏิบัติ งาน: ผู้ วิจั ย
สังเกตว่า ทางร้านได้จ่ายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
หรือไม่เมื่อผู้วิจัยสวมบทบาทขอซื้อยาแก้อักเสบรักษาอาการ
เจ็บคอและยาเม็ดสเตียรอยด์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ
ระหว่างร้านยาคุณภาพและร้านยาควบคุมใช้สถิติ Cochran–
Mantel–Haenszel (CMH) Chi-square (26) Agresti กล่าว
ว่า การทดสอบ McNemar ที่ใช้กับตัวอย่างจับคู่เป็นรูปแบบ
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หนึ่งของการทดสอบ CMH แต่การทดสอบ McNemar ใช้ได้
เฉพาะกับกรณีที่การจับคู่เป็นแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น (26) ใน
การวิ จั ย นี้ ร้ า นยาคุ ณ ภาพบางร้ า นมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม เข้ า คู่
มากกว่ า 1 ร้ า น ดั ง นั้ น จึ ง ใช้ ก ารทดสอบ CMH การวิ จั ย
กาหนดให้ค่าคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05 การทดสอบ
สมมุติฐานเป็นแบบสองทางเนื่องจากธรรมชาติของสถิติที่ใช้
การบรรยายปริ ม าณร้ า นที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
(เช่น มีเภสัชกรประจา) ใช้จานวนที่สังเกตพบ (เช่น 8 ร้าน
จาก 9 ร้ า น) โดยไม่ ค านวณเป็ น ร้ อ ยละเนื่ อ งจากขนาด
ตัวอย่างที่น้อย

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ร้ า นยาคุ ณ ภาพในการวิ จั ย เป็ น ร้ า นแบบลู ก โซ่
หรือเฟรนไชส์ 5 ร้าน และเป็นร้านยาเดี่ยวอีก 4 ร้าน ส่วน
กลุ่มควบคุมเป็นร้านยาแบบลูกโซ่หรือแบบเฟรนไชส์ 4 ร้าน
และร้านยาเดีย่ วอีก 10 ร้าน
คุณภาพด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
ตารางที่ 3 แสดงผลการสังเกตสภาพทางกายภาพ
ของร้านยา พบว่า ร้านยาคุณภาพเกือบทั้งหมด (8 ใน 9
แห่ง) มีความสะอาดมากและสะอาดมากกว่า ร้านยาทั่วไป
(P=0.047) การวิจัยไม่พบร้านยาที่มีความสะอาดในระดับต่า
ร้านยาคุณภาพและร้านยาทั่วไปมี อากาศถ่ายเทและความ
สว่างภายในร้านอยู่ในระดับเดียวกัน (P>0.05)
ร้านยาคุณภาพ 2 ใน 9 ร้านและร้านทั่วไป 2 ใน 14
ร้านไม่ได้ใช้อุปกรณ์นับเม็ดยาเนื่องจากยาทุกชนิดในร้านเป็น
แบบบรรจุแ ผงหรื อขวด และจาหน่ ายโดยไม่มี การนั บเม็ ด
ดังนั้นจึงไม่เกิดการปนเปื้อนจากอุปกรณ์นับเม็ดยา ร้านยาทั้ง
สี่แห่งนี้เป็นร้านแบบลูกโซ่ ในการวิจัยนี้ หากสังเกตพบว่า
อุปกรณ์นับเม็ดยามีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปและวางในตาแหน่งที่
ต่างกัน ให้สันนิษฐานว่ามีการแยกอุปกรณ์ นับยาเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน ผลการวิจัยพบว่า ร้านยาคุณภาพเกือบทั้งหมด
(7 ใน 9 แห่ง) มีการแยกอุปกรณ์ที่ใช้ หรือจ่ายยาบรรจุแผง
หรื อ ขวดเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นมากกว่ า ร้ า นยาทั่ ว ไป
(P=0.005) นอกจากนี้ ร้านยาคุณภาพยังมีอุปกรณ์นับยาที่
สะอาดกว่ า ร้ า นทั่ ว ไป หรื อ มี ก ารท าความสะอาดก่ อ นใช้
มากกว่า (P=0.018) อย่างไรก็ตาม ความสะอาดของอุปกรณ์
นับยาในทุกร้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3. คุณภาพด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนบริการ
จานวนร้าน
เกณฑ์
ร้านยาคุณภาพ ร้านยาทั่วไป
(N=9)
(N=14)
ความสะอาดของร้านยา
8
8
มาก
1
6
ปานกลาง
การถ่ายเทอากาศของร้านยา
4
10
มาก
5
4
ปานกลาง
ความสว่างของร้านยา
6
12
มาก
3
2
ปานกลาง
การแยกอุปกรณ์นับยา
7
8
แยกหรือใช้ยาแบบแผงทั้งร้าน
2
6
ไม่แยก
ความสะอาดของอุปกรณ์นับยา
6
3
มากหรือไม่มีการนับยา
3
11
ปานกลาง
1: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test
ด้านผู้ให้บริการ
ตารางที่ 4 แสดงผลการสังเกตผู้ให้บริการในร้านยา
ด้วยสองกรณีศึกษา คือ การขอซื้อยาแก้อักเสบและการขอ
ซื้ อ ยาสเตี ย รอยด์ ร้ า นยาคุ ณ ภาพและร้ า นยาทั่ ว ไปไม่
แตกต่า งในเรื่องเพศของผู้ให้ บริการ ผู้ใ ห้บริก ารในร้านยา
คุณภาพสวมเสื้อกาวน์มากกว่าร้านยาทั่วไป (P=0.046 และ
0.008 ในการสวมบทบาททั้ ง สองครั้ ง ) และยั ง แสดงตรา
สัญลักษณ์สภาเภสัชกรรมมากกว่า เสื้อกาวน์ที่ผู้ให้บริการทุก
รายสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นร้านยาคุณภาพหรือร้านทั่วไป ล้วนมี
คาว่าเภสัชกรปรากฏ ผลการวิจัยชี้ว่า ผู้ให้บริการในร้านยา
คุณภาพแสดงตนว่าเป็นเภสัชกรมากกว่า
จากการสวมบทบาทซื้ อ ยาทั้ ง สองครั้ ง พบผล
ตรงกันว่า ผู้ให้บริการในร้านยาคุณภาพเป็นเภสัชกร 8 ร้าน
จาก 9 ร้าน (7 ร้านเป็นเภสัชกรที่มีชื่อปรากฏในป้าย อีก 1
ร้านเป็นเภสัชกรซึ่งเป็นคู่สมรสของเภสัชกรที่มีชื่อปรากฏบน
ป้าย) อีก 1 ร้านพบว่า ผู้ช่วยเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาในทั้งสอง

P-value1
χ2(1)= 3.95
P=0.047
χ2(1)=3.35
P=0.067
χ2(1) =1.90
P=0.17
χ2(1) =7.98
P=0.005
χ2(1) =5.60
P=0.018

ครั้งของการซื้อยาและผู้ให้บริการสวมเสื้อที่มีอักษรระบุชัดว่า
เป็นผู้ช่วยเภสัชกร
ในร้านยาทั่วไปพบว่า ผู้ให้บริการเกินกว่าครึ่งไม่ใช่
เภสัชกร (9 จาก 14 ร้าน) เป็นที่น่าสังเกตว่า ในจานวนนี้ 2
ร้าน (จาก 9 ร้าน) มีเภสัชกรอยู่ในร้าน ณ ขณะที่ผู้วิจัยขอซื้อ
ยาแก้อักเสบฯ แต่ผู้ขายยากลับเป็นผู้ช่วยเภสัชกรซึ่งได้จ่าย
ยาปฏิชีวนะแก่ผู้วิจัยโดยเภสัชกรไม่ได้ควบคุมอย่างใกล้ชิด
ในการขอซื้อยาสเตียรอยด์พบการบริการโดยผู้ช่วยเภสัชกร
ทั้ง ๆ ที่เภสัชกรปรากฏตัวอยู่ 1 ร้าน (ในกลุ่มควบคุม) แต่
ผู้ช่ว ยเภสั ชกรไม่ ได้ จ่า ยยาสเตีย รอยด์ ให้ ผลการวิ จัย ชี้ว่ า
ร้ า นยาคุ ณ ภาพมี เ ภสั ช กรเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมากกว่ า อย่ า ง
ชัดเจน
ด้านการจัดหา/ควบคุมยา
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการ
จัดหา/ควบคุมยา ทุกร้านในการศึกษา (N=23) แยกเก็บยา
ตามสรรพคุณ ร้านยาคุณภาพทุกร้านมีป้ายกากับกลุ่มยา
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ตารางที่ 4. ผู้ให้บริการในร้านยา
กรณีขอซื้อยาแก้อักเสบ
ร้านยา
คุณภาพ
(N=9)
เพศ
หญิง
ชาย

ร้านยา
ทั่วไป
(N=14)

5
4

6
8

การแต่งกาย
สวมเสื้อกาวน์
6
2
ไม่สวมเสื้อกาวน์
3
12
สัญลักษณ์บนเสื้อกาวน์
มีสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม
4
0
ไม่มีสัญลักษณ์
2
2
ปักคาว่า ”เภสัชกร” ที่เสื้อกาวน์
ปัก
6
2
ไม่ปัก
0
0
ผู้จ่ายยา
เภสัชกร
เป็นคนเดียวกับที่แจ้งในป้าย
7
5
ไม่ใช่คนที่แจ้งชื่อในป้าย
1
0
ไม่ใช่เภสัชกร (แม้ว่าจะมีเภสัชกรอยู่)
1
9
a: คานวณไม่ได้เพราะทุกคนที่สวมเสื้อกาวน์ล้วนมีคาว่าเภสัชกร
1: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test
อย่างชัดเจน แต่ร้านยาทั่วไปไม่ถึงครึ่ง (4 ใน 14 ร้าน) มีป้าย
ดังกล่ าว การสั งเกตระหว่ างสวมบทบาทซื้ อยาทั้งสองครั้ ง
พบว่า ทั้งร้านยาคุณภาพและร้านทั่วไปทุกแห่ง จัดเก็บรักษา
ยาอยู่ในภาชนะเดิมที่มีฉลากครบถ้วน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่า ร้านทั้งหมดมีภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสม
ในเรื่ อ งการควบคุ ม สภาวะแวดล้ อ มเพื่ อ รั ก ษา
คุ ณ ภาพ พบว่ า ร้ า นยาคุ ณ ภาพเกื อ บทั้ ง หมดติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศจานวน (8 ใน 9 ร้าน) ร้านยาทั่วไปติดตั้ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศน้ อ ยกว่ า (8 ใน 14 ร้ า น) แม้ ว่ า
เครื่ อ งปรั บอากาศจะสามารถควบคุ ม อุ ณหภู มิใ ห้ ค งที่ แ ละ
เหมาะต่ อ การเก็ บ รั ก ษายามากกว่ า แต่ ใ นการศึ ก ษานี้ ใ ช้
เกณฑ์การส่องถึงของแดดเป็นตัวชี้ถึงเหมาะสมของสภาวะ
51

P-value1

กรณีขอซื้อ
ยาสเตียรอยด์
ร้านยา
ร้านยา
คุณภาพ
ทั่วไป
(N=9)
(N=14)

P-value1

χ2(1) =1.69
P=0.19

4
5

6
8

χ2(1) =0.001
P=1.00

χ2(1) =7.63
P=0.006

7
2

5
9

χ2(1) =7.84
P=0.005

χ2(1) =4.00
P=0.046

4
3

0
5

χ2(1) =6.98
P=0.008

a

7
0

4
1

χ2(1) =0.75
P=0.39

χ2(1)=11.21
P=0.001

7
1
1

5
0
9

χ2(1) =10.68
P=0.001

แวดล้อม จากการสังเกตพบว่า ร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทั่ ว ไปทุ ก ร้ า นที่ ศึ ก ษาได้ ร ะมั ด ระวั ง แสงแดดในระดั บ ที่ น่ า
พอใจ คื อ มี มู ลี่ กั น สาด หรื อ ป้ า ยโฆษณา ฯลฯ ที่ ช่ ว ยกั น
แสงแดดได้ดี (ตารางที่ 5)
ด้า นกฎระเบีย บและจริ ยธรรมและด้า นการให้ บริ ก าร
ชุมชนและสังคม
การประเมินด้านกฎระเบียบและจริยธรรมของร้านยา
ในสองประเด็นคือ การจ่ายยาอันตรายขณะที่เภสัชกรไม่อยู่
และการจ่ายยาควบคุมพิเศษ (สเตียรอยด์) โดยไม่มีใบสั่ง
พบว่า ร้านยาคุณภาพที่ไม่พบเภสัชกร (1 ร้านจาก 9 ร้าน)
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มีการจ่ายยา roxithromycin (ยาอันตรายตามกฎหมาย)
แก่นักวิจัยที่สวมบทบาทของซื้อยาแก้อักเสบสาหรับอาการ
เจ็บ คอ ขณะที่ร้านยาทั่วไปที่ผู้ให้บริการไม่ใช่เภสัชกร (9
ร้ า นจาก 14 ร้ า น) จ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะทั้ ง 9 ร้ า น ได้ แ ก่
amoxicillin (7 ร้าน) ciprofloxacin 1 ร้าน และ cephalexin
1 ร้าน จะเห็นได้ว่า ร้านยาที่ไม่มีเภสัชกร (ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ยาคุ ณภาพหรือไม่ ) ล้ว นมีแ นวโน้ม จ่ายยาที่ ผิด กฎหมาย
(ตารางที่ 5)
การสวมบทบาทซื้ อ ยาสเตี ย รอยด์ พบว่ า ร้ า นยา
คุ ณ ภาพและร้ า นยาทั่ ว ไปประมาณครึ่ ง หนึ่ ง จ่ า ยยาแก่
อาสาสมัคร ซึ่งแสดงว่า ร้านทั้งสองประเภทไม่แตกต่างกัน
ในประเด็นนี้ ในเรื่องการให้บริการชุมชนและสังคมพบว่า
ร้ า นยาคุ ณ ภาพและร้ า นยาทั่ ว ไปทุ ก ร้ า นไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา เป็นต้น

ด้านกระบวนการคุณภาพและด้านการให้บริการ
การซักประวัติในกรณีผู้มารับบริการขอซื้อยาแก้อักเสบ
ฯ และยาสเตียรอยด์
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินตามมาตรฐานเรื่อง
การค้นหาผู้รับบริการทีแ่ ท้จริงและค้นหาความต้องการทางยา
จากการซักอาการและประวัติการใช้ยา โดยภาพรวม ร้านยา
คุณภาพและร้านยาทัว่ ไปไม่แตกต่างกันในประเด็นการซัก
ประวัติผู้ปว่ ยด้วยคาถามหลัก 5 ข้อ (ใครคือผูใ้ ช้ยา อายุผใู้ ช้
ยา ประวัติการแพ้ยา โรคประจาตัว และประวัติการใช้ยา)
แม้ว่าร้านยาคุณภาพจะค้นหาผู้ใช้ยาทีแ่ ท้จริงมากกว่าร้านยา
ทั่วไปในกรณีของการขอซื้อยาสเตียรอยด์ (χ2(1) =6.25,
P=0.012) และถามเรื่องโรคประจาตัวมากกว่าในกรณีการขอ
ซื้อยาแก้อักเสบ (χ2(1) =15.19, P<0.001) นอกจากนี้

ตารางที่ 5. คุณภาพด้านการจัดหา/ควบคุมยาและเวชภัณฑ์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านการให้บริการชุมชน-สังคม
จานวนร้าน
เกณฑ์
P-value2
ร้านยาคุณภาพ (N=9)
ร้านยาทั่วไป (N=14)
ด้านการจัดหา/ควบคุมยาและเวชภัณฑ์
ลักษณะภาชนะบรรจุยา
χ2(1) =0.00
ยาบรรจุในภาชนะเดิม/มีฉลากครบถ้วน
9
14
P=1.00
พบการเปลี่ยนภาชนะบรรจุยา
0
0
1
การจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อม
χ2(1) =0.00
ติดเครื่องปรับอากาศและแดดไม่สามารถ
8
8
P=1.00
ส่องถึงยา
ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ แต่แดดไม่
1
6
สามารถส่องถึงยา
แดดสามารถส่องถึงยา
0
0
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจริยธรรม
จาหน่ายยาอันตรายขณะที่เภสัชกรไม่อยู่
1 ใน 1 ร้านซึ่งผู้บริการ
9 ใน 9 ร้านซึง่ ผู้บริการ
จ่ายยาปฏิชีวนะ
ไม่ใช่เภสัชกร
ไม่ใช่เภสัชกร
การจ่ายสเตียรอยด์โดยไม่มใี บสัง่
4
6
χ2(1) =0.00,
P=1.00
ด้านการให้บริการชุมชนและสังคม
0
0
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพ
1: การทดสอบ chi-square คานวณโดยจัดตัวแปรเป็นสองกลุ่ม คือ แดดสามารถส่องถึงชั้นเก็บยา (ไม่ว่าจะติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศหรือไม่) และแดดไม่สามารถส่องถึง
2: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test
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โดยรวมแล้วร้านทั้งสองประเภทน้อยกว่าครึ่งที่ถามว่าใครคือ
ผู้ใช้ยาที่แท้จริง ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการวิจัย
น่าสนใจคือ ร้านยาทุกร้านถามเรื่องประวัติการแพ้ยา
ร้า นยาคุ ณภาพสอบถามอาการเพื่ อประกอบการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคและจ่ า ยยามากกว่ า ร้ า นยาทั่ ว ไปอย่ า งชั ด เจน
(P<0.05) ในกรณีการขอซื้อยาแก้อักเสบ ร้านยาคุณภาพ
เกือบทุกร้าน (7-9 ร้าน จาก 9 ร้าน) ซักถามถึงระยะเวลามี
อาการ และการมีอาการไข้-ไอ ขณะที่ร้านยาทั่วไป 5-9 ร้าน
จาก 14 ร้านซักถามในประเด็นดังกล่าว ในกรณีขอซื้อยา
สเตียรอยด์ ร้านยาคุณภาพสอบถามอาการมากกว่าร้านยา
ทั่ ว ไปอย่ า งชั ด เจนในประเด็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ย า
ระยะเวลาที่ใช้ยา และอาการแสดง (P<0.05) (ตารางที่ 6)

การจ่ายยาในกรณียาแก้อักเสบฯ
ตารางที่ 7 แสดงการจ่ายยาของร้านยาเมื่อผู้วิจัย
สวมบทบาทซื้อยาแก้อักเสบสาหรับอาการเจ็บคอซึ่งมีอาการ
ชัดเจนว่าอาจเกิดจากไวรัสและยังไม่สมควรได้รับยาปฏิชีวนะ
ร้านยาคุณภาพ 6 จาก 9 ร้านจ่ายยาปฏิชีวนะ ขณะที่ร้านยา
ทั่วไปแทบทุกร้าน (13 ใน 14 ร้าน) จ่ายยาปฏิชีวนะ ใน 13
ร้ า นนี้ มี อ ยู่ 9 ร้ า นที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ใ ช่ เ ภสั ช กร การจ่ า ยยา
ป ฏิ ชี ว น ะ ดั ง ก ล่ า ว ( amoxicillin, ciprofloxacin แ ล ะ
cephalexin) จึ ง เป็ นการกระท าที่ ผิ ด กฎหมายเนื่อ งจากยา
ดังกล่าวจัดเป็นยาอันตราย แม้ว่าร้านยาคุณภาพจะจ่ายยาได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการมากกว่า แต่ร้านยาคุณภาพจานวน

ตารางที่ 6. การซักประวัตใิ นกรณีผู้มารับบริการขอซื้อยาแก้อกั เสบฯ และยาสเตียรอยด์
จานวนร้าน/จานวนร้านทั้งหมด
ขอซื้อยาแก้อักเสบ
ขอซื้อยาสเตียรอยด์
การซักประวัติ
ร้านยาคุณภาพ
ร้านยาทั่วไป
ร้านยาคุณภาพ ร้านยาทั่วไป
(N=9)
(N=14)
(N=9)
(N=14)
คาถามหลัก
4/9
5/14
3/91
3/14
ใครคือผู้ใช้ยา
3/9
5/14
0/9
0/14
อายุ
ประวัติการแพ้ยา
9/9
14/14
0/9
0/14
โรคประจาตัว

7/91

2/14

1/9

ประวัติการใช้ยาหรือยาที่ใช้ประจา
0/9
0/14
2/9
การซักอาการ (ขอซือ้ ยาแก้อกั เสบ)
7/91
5/14
ระยะเวลามีอาการ
1
9/9
9/14
ไข้
1
8/9
NA
7/14
น้ามูก
1
9/9
9/14
ไอ
1
2/9
1/14
ยาที่ใช้มาแล้ว (ประวัติการรักษา)
1
3/9
1/14
อื่น ๆ (การกลืนเจ็บ/แสบคอฯลฯ)
การซักอาการ (ขอซือ้ ยาสเตียรอยด์)
3/91
วัตถุประสงค์ในการใช้ยา
NA
2/91
NA
ระยะเวลาที่ใช้ยา
3/91
อาการแสดง
1: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ P<0.05
NA: ไม่เกี่ยวข้อง
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0/14
2/14

NA

2/14
2/14
2/14
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มากก็ยังจ่ายยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงต่อไป
ราคายาของร้านยาคุณภาพและร้านทั่วไปไม่มีความแตกต่าง
กัน (P=0.65) การจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว
ถือว่ามีความไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงไม่ได้วิเคราะห์ต่อไปว่า
ปริมาณยาปฏิชี วนะที่จ่ ายเพีย งพอหรื อครบระยะเวลาการ
รักษาหรือไม่ หลังจ่ายยา ร้านยาทุกร้านให้ค าแนะนาด้ว ย
วาจาในเรื่องวิธีการกินยา ร้านยาคุณภาพและร้านทั่วไปไม่
แตกต่างในเรื่องการให้คาแนะนาการปฏิบัติตน เช่น การทาน
ยาติดต่อกันจนหมด (กรณีที่จ่ายยาปฏิชีวนะ) การพักผ่อน

มาก ๆ การดื่ ม น้ าอุ่ น การงดของมั น /ของทอด และหาก
อาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาร้านยาหรือพบแพทย์ (ตารางที่ 7)
ลักษณะซองยาในกรณียาแก้อักเสบฯ
ข้ อ มู ล บนซองยาที่ ไ ด้ เ มื่ อ สวมบทบาทซื้ อ ยาแก้
อักเสบฯ แสดงในตารางที่ 8 ร้านยาคุณภาพ 7 ร้าน (จาก 9
ร้าน) และร้านยากลุ่มควบคุม 12 ร้าน (จาก 14 ร้าน) จ่ายยา
โดยบรรจุในซอง ร้านยาคุณภาพบางร้านไม่ใช้ซองเนื่องจาก
จ่ายยาอมแก้เจ็บคอเพียงอย่างเดียว ร้านยาทั่วไปหนึ่งร้าน
จ่ายยาโดยยื่นแผงยาให้และแนะนาวิธีใช้ยาด้วยวาจาโดยไม่มี

ตารางที่ 7. การจ่ายยาของร้านยาเมื่ออาสาสมัครขอซื้อยาแก้อักเสบ
จานวนร้าน
P-value1
ร้านยาคุณภาพ
ร้านยาทั่วไป
(N=9)
(N=14)
การจ่ายยาปฏิชวี นะ
ไม่จ่ายยาปฏิชวี นะ
3
1
χ2(1) =6.25, P<0.012
จ่ายยาปฏิชวี นะ
6
13
ชนิดของยาที่จา่ ยยา
4
9
Amoxycillin
2
0
Roxithromycin
0
2
Ciprofloxacin
0
1
Ciprofloxacin+ยาลดอาการบวม
0
1
Cephalexin
2
1
ยาอมแก้เจ็บคอ
1
0
ยาลดอาการบวม
2
54.44+26.15
59.21+22.45
t(21)=-.466, P=0.65
ราคายา (พิสัย)
(10-100)
(10-96)
คาแนะนาวิธีการใช้ยา
9
14
คาแนะนาการปฏิบัติตนอื่น ๆ
χ2(1) =0.19, P=0.663
6
9
ทานยาติดต่อกันจนหมด
χ2(1) =2.25, P=0.133
2
0
พักผ่อนมาก ๆ
4
4
ดื่มน้าอุ่น
χ2(1) =1.89, P=0.173
1
2
งดของมัน/ของทอด
χ2(1) =4.89, P=0.0873
2
1
ไม่ดีขึ้นให้กลับมาหรือพบแพทย์
χ2(1) =0.75, P=0.393
1: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test หรือ t-test
2: ไม่ได้วิเคราะห์จานวนเม็ดยาทีจ่ ่ายว่าเพียงพอต่อการรักษาหรือไม่ เพราะยาส่วนใหญ่ที่จ่ายคือยาปฏิชีวนะซึง่ ถือว่าไม่
จาเป็นในกรณีนี้
3: คานวณโดยใช้ข้อมูลคาแนะนาแต่ละด้านแยกกัน
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ซองยา ร้านยาคุณภาพทุกร้านใช้ซองที่จัดทาขึ้นสาหรับร้าน
ของตนเป็นการเฉพาะ หน้าซองจึงปรากฏชื่อร้าน ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน (ยกเว้น 1 ร้านที่ไม่ปรากฏ
หมายเลขโทรศั พ ท์ ) ความชั ด เจนของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี
มากกว่าร้านยาทั่วไป (P<0.05) ร้านยาทั่วไป 6 จาก 12 ร้าน
ใช้ซองยาประจาร้านที่มีข้อมูลชื่อร้านและที่อยู่ อีก 6 ร้านใช้
ซองอื่ น ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ Rx หน้ า ซองโดยไม่ ป รากฏข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ร้ า นยา ร้ า นยาคุ ณ ภาพระบุ วั น ที่ จ่ า ยยาบนซอง
มากกว่าร้านยาทั่วไป (P<0.05) ไม่มีร้านใดเลยในการศึกษา
ที่ระบุชื่อผู้ป่วย การระบุชื่อยาลงบนซองยาทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบชนิ ดของยา ซึ่ง มีประโยชน์ม ากเมื่อพบอาการไม่พึ ง
ประสงค์หรือเมื่อผู้เกี่ยวข้องต้องการรวบรวมประวัติการใช้ยา
งานวิจัยนี้ถือว่า ร้านยาได้ระบุชื่อยาเพียงพอหากเขียนชื่อยา
บนซองยาไม่ว่าจะเป็นชื่อสามัญหรือชื่อการค้า นอกจากนี้

การจ่ายยาที่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ (เช่น
ยาแผง) ก็ถือว่าได้ระบุชื่อยาเพียงพอ ร้านยาคุณภาพแทบ
ทุกร้านจ่ายยาโดยระบุชื่อยาอย่างเพียงพอ (6 จาก 7 ร้านที่
จ่ายยาโดยบรรจุซอง) ขณะที่ร้านยาทั่วไปกว่าครึ่ง (7 จาก
12 ร้านที่ใช้ซองยา) ไม่ระบุชื่อยาบนซองเมื่อจ่ายยาแบบนับ
เม็ด ความแตกต่างนี้มีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.035) แต่ร้าน
ยาทั้งสองที่ระบุหน้าซองยาไม่แตกต่างกันในเรื่องความแรง
ของยา ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ และข้อควรระวัง (P>0.05) (ตารางที่
8)
ผลการขอซื้อยาสเตียรอยด์
ก า ร ใ ช้ ซ อ ง ย า จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ ร ะ บุ ชื่ อ
Prednisolone เพื่อขอซื้อยาดังกล่าว 10 เม็ด พบว่า ร้านยา
คุณภาพ 4 จาก 9 ร้านและร้านยาทั่วไป 6 จาก 14 ร้านขาย
ยาให้แก่อาสาสมัคร (ตารางที่ 5) ทั้ง ๆ ที่กฎหมายกาหนด

ตารางที่ 8. ข้อมูลบนซองยาที่ได้เมื่อสวมบทบาทซื้อยาแก้อักเสบฯ
ข้อมูลบนซองยา
จานวนร้านทีจ่ ่ายยาซึ่งบรรจุในซอง

P-value1

ร้านยาคุณภาพ
(N=7)
7

ร้านยาทั่วไป
(N=12)
6

χ2(1) =5.12, P=0.024

ที่อยู่

7

5

χ2(1) =6.47, P=0.011

หมายเลขโทรศัพท์

6

3

ชื่อผู้ป่วย

0

0

χ2(1) =6.54, P=0.011
-

วันที่

2

0

χ2(1) =4.00, P=0.046

การเขียนชื่อยา
เขียนชื่อยาบนซอง
ไม่เขียนแต่มชี ื่อยาบนแผงยา
ไม่เขียนชื่อยา (ยาแบบนับเม็ด)
ความแรงของยา (เขียนหรือแสดงบนแผง)

4
2
1
4

3
2
7
3

χ2(1) =4.47, P=0.0352

ข้อบ่งใช้

6

9

χ2(1) =0.66, P=0.80

วิธีใช้

7

12

χ2(1) =0.00, P=1.00

ข้อควรระวัง

1

0

χ2(1) =3.00, P=0.083

ชื่อร้าน

χ2(1) =3.35, P=0.067

1: Cochrane–Mantel–Haenszel Chi-square test
2: การทดสอบ chi-square คานวณโดยจัดตัวแปรเป็นสองกลุ่ม คือ 1) เขียนชื่อยาซองและ/หรือมีชื่อยาบนแผงยา และ 2)
ไม่เขียนชื่อยาบนซองในการจ่ายยาแบบนับเม็ด
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ให้ ย าดั ง กล่ า วต้ อ งจ่ า ยตามใบสั่ ง ร้ า นทั้ ง สองประเภทไม่
แตกต่างกันในประเด็นนี้ ร้านยาทั่วไปที่จ่ายยาสเตียรอยด์ 6
ร้านนั้น มีอยู่ 4 ร้านที่จ่ายโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกร ยิ่ง
ไปกว่านั้น ร้านเหล่านี้จ่ายยาให้โดยไม่ได้ให้คาแนะนาใด ๆ
ร้านยาคุณภาพซักประวัติในการจ่ายยานี้มากกว่าร้านทั่วไป
(ตารางที่ 6) ร้านยาคุณภาพที่ไม่จ่ายยาชี้แจงเหตุผลว่า ไม่มี
ยาชนิ ด นี้ จ าหน่ า ย (4 ร้ า น) และต้ อ งใช้ ใ บสั่ ง แพทย์ ต าม
กฎหมาย (1 ร้าน) ส่วนร้านยาทั่วไปที่ไม่จ่ายยาอธิบายว่า
ไม่ มี ย าจ าหน่ า ย (6 ร้ า น) ไม่ รู้ จั ก ยาตั ว นี้ (1 ร้ า น) และ
ต้องการใบสั่งแพทย์ (1 ร้าน)

สรุปและอภิปรายผลรวมทั้งสองตอน
การวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบร้านยาคุณภาพและร้านยา
ทั่วไปในมิติต่างๆ ใช้เกณฑ์มาตรฐานร้านยาของสภาเภสัช
กรรมและร่า งประกาศกระทรวงว่าด้ วยหลัก ปฏิบั ติที่ดี ทาง
เภสั ช กรรมซึ่ ง ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กมา 16 ข้ อ เพราะเป็ น ข้ อ ที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมชุมชนเห็นว่ามีความสาคัญมาก
และเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินได้ด้วยการสังเกตและการ
สวมบทบาทขอซื้ อ ยาสเตี ย รอยด์ แ ละยาแก้อั ก เสบสาหรั บ
อาการเจ็บคอ
ในด้ า นสถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง สนั บ สนุ น บริ ก าร
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับร้านทั่วไปในบริเวณเดียวกัน ร้าน
ยาคุณภาพมีความสะอาดมากกว่า แยกอุปกรณ์นับเม็ดยา
หรื อ จ่ า ยยาบรรจุ แ ผงหรื อ ขวดเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ น
มากกว่า มีอุปกรณ์นับยาที่สะอาดกว่าร้านทั่วไปหรือมีการทา
ความสะอาดก่ อ นใช้ ม ากกว่ า ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า
กระบวนการตรวจสอบก่อนให้การรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ
นั้น ให้ความสาคัญกับเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ง่ายเมื่อเทียบกับด้านอื่น เช่น
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ในด้านผู้ให้บริ การ ผู้ ให้บริ การในร้านยาคุณภาพ
แสดงตนแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารว่ า เป็ น เภสั ช กรมากกว่ า โดยมี
แนวโน้มในการสวมเสื้อกาวน์มากกว่า และมีสัญลักษณ์สภา
เภสัชกรรมปรากฏบนเสื้อมากกว่าร้านยาทั่วไป การศึกษาใน
ร้ า นยาคุ ณ ภาพ 40 แห่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า ร้อยละ 65.0 ของเภสัชกรสวมเสื้อกาวน์ที่มี
สัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม (23) ซึ่งใกล้เคียงกับเภสัชกร
ที่ ส วมเสื้ อ กาวน์ ใ นการศึ ก ษานี้ (6 ใน 9 ร้ า นหรื อ ร้ อ ยละ

66.67) ร้านยาทั่วไปมีผู้ให้บริการที่เป็นเภสัชกรเพียงร้อยละ
35.7 ในบางร้าน แม้ว่าเภสัชกรจะอยู่ในร้าน แต่ก็ให้ผู้ช่วย
เภสัชกรจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้ควบคุมอย่างใกล้ชิด การ
วิ จั ย ในพื้ น ที่ วิ จั ย เดี ย วกั น ในปี 2550 ได้ ต รวจสอบว่ า ผู้
ให้บริการในร้านยาแผนปัจจุบันทุกแห่งในอาเภอรวม 189
ร้านเป็นเภสัชกรหรือไม่ โดยสวมบทบาทไปปรึกษาปัญหา
เกี่ย วกับ ยาพื้นฐานที่ เภสัชกรทราบเป็น อย่า งดี (เช่น สวม
บทบาทขอคาปรึกษาการใช้ยารักษาสิว tetracycline ร่วมกับ
ferrous fumarate) ผลวิจัยพบว่า มีเภสัชกรปฏิบัติงานใน 60
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 31.7 (4) ซึ่งใกล้เคียงกับผลที่พบในร้าน
ยาทั่วไปของการศึกษานี้ (ร้อยละ 35.7) แม้ว่าระยะเวลาของ
การวิจัยในอดีตกับการวิจัยนี้จะต่างกันถึง 5 ปี จึงบ่งชี้ว่า
ปัญหาการขาดเภสัชกรปฏิบัติการในช่วงเวลาทาการของร้าน
ยา หรือ “การแขวนป้าย” ในร้านทั่วไปยังคงเป็นปัญหาเช่นใน
อดีต ในทางตรงข้าม ผู้ให้บริการในร้านยาคุณภาพ 8 ร้าน
จากทั้งหมด 9 ร้านเป็นเภสัชกร มีอยู่ 1 ร้านที่ผู้ช่วยเภสัชกร
เป็นผู้จ่ายยาในทั้งสองครั้งที่ผู้วิจัยไปขอซื้อยา แม้ว่าร้านยา
คุณภาพบางร้านอาจไม่มีเภสัชกรในช่วงเวลาปฏิบัติการที่
แจ้งในป้าย แต่ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า หากประชาชน
รับบริการจากร้านยาคุณภาพแล้ว โอกาสได้รับการบริการ
จากเภสัชกรจะสูงกว่ามาก
คุ ณ ภาพด้ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ก ล่ า วมาเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
คุณภาพในมิ ติข องการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ และ
จริ ย ธรรม ร้า นยาคุ ณภาพที่ ไ ม่พ บเภสั ช กร (1 ร้ า นจาก 9
ร้าน) มีการจ่ายยาปฏิชีวนะ (ยาอันตราย) โดยผู้ช่วยเภสัชกร
ซึ่ ง ผิ ด กฎหมาย ลั ก ษณะดั ง กล่ า วพบอย่ า งมากในร้ า นยา
ทั่ ว ไปที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ใ ช่ เ ภสั ช กร (9 ร้ า นจาก 14 ร้ า น)
อย่างไรก็ตาม ร้านยาคุณภาพ 4 ใน 9 ร้าน และร้านยาทั่วไป
6 ใน 14 ร้านหรือประมาณครึ่งหนึ่งจ่ายยายาสเตียรอยด์ (ยา
ควบคุ ม พิ เ ศษ) แก่ อ าสาสมั ค รโดยไม่ มี ใ บสั่ ง แพทย์ ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับการศึกษาในอดีตที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในปี 2544 ที่พบว่า การขอซื้อด้ วยวิธี เดี ยวกั นจะได้รั บยา
เม็ดสเตียรอยด์ร้อยละ 58.2 ส่วนขอซื้อยาโดยแสดงกระดาษ
จดชื่อยาแก่ทางร้านได้รับยาร้อยละ 47.3 (2) งานวิจัยนี้เลือก
วิธีการใช้ซองยาในการขอซื้อเพราะเป็นวิธีที่ไวกว่าในการ
ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ร้านยาจานวนมาก
จ่ายยาตัวนี้อาจเนื่องจากการวางใจว่า แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาใน
อดีต
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ในด้านการให้บริการชุมชนและสังคมพบว่า ร้านยา
คุ ณ ภาพและร้ า นยาทั่ ว ไปทุ ก ร้ า นที่ ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ผสม เป็นต้น ส่วนในด้านการจัดหาและควบคุม
ยา พบว่าร้านทั้งสองประเภททุกร้านเก็บรักษายาในภาชนะ
เดิมที่มีฉลากครบถ้วนและควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อรักษา
คุณภาพได้ดีพอ ๆ กัน
ในด้านกระบวนการคุณภาพและการให้บริการ ร้าน
ยาคุณภาพและร้านยาทั่วไปไม่แตกต่างกันในประเด็นการซัก
ประวัติ ผู้ป่วยด้ วยคาถามหลัก 4 ข้อ เมื่อผู้วิ จัยขอซื้ อยาแก้
อักเสบฯ (ใครคือผู้ใช้ยา อายุผู้ใช้ยา ประวัติการแพ้ยา และ
ประวัติการใช้ยา) แต่ร้านยาคุณภาพถามเรื่องโรคประจาตัว
มากกว่า ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ ร้านทั้งสองประเภทน้อย
กว่ า ครึ่ ง ที่ ถ ามว่ า ใครคื อ ผู้ ใ ช้ ย าที่ แ ท้ จ ริ ง อายุ ผู้ ใ ช้ ย า และ
ประวัติการใช้ยา งานวิจัยในอดีตก็พบเช่นเดียวกันว่า เภสัช
กรในร้านยาประมาณร้อยละ 40 ซักถามว่าใครคือผู้ใช้ยาที่
แท้จริงหรืออายุของผู้ใช้ยาตัวจริง (4) อย่างไรก็ตาม ร้านยา
คุ ณ ภาพเกื อ บทุ ก ร้ า นสอบถามอาการเพื่ อ ประกอบการ
วินิจฉัยโรคและจ่ายยาอย่างละเอียด (เช่น ระยะเวลามีอาการ
และการมีอาการไข้ -ไอ) และสอบถามมากกว่าร้านยาทั่วไป
อย่างชัดเจนในกรณีขอซื้อยาแก้อักเสบ การศึกษาในอดีต ณ
พื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ การวิ จั ย นี้ แ ละใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั น ในปี 2550
พบว่า เภสัชกรซักประวัติในเรื่องดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 60
ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ นร้ า นยาทั่ ว ไป (4)
ผลการวิจัยจึ งบ่งชี้ ว่า ร้า นยาคุ ณภาพมีการซั กประวัติเพื่ อ
ค้นหาความต้องการด้านยาที่ดีกว่าอย่างชัดเจน ประเด็นนี้มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ในกรณีการซื้อยาแทน ซึ่งหากเภสัชกร
ไม่ได้ซักประวัติจากผู้ป่วยโดยตรงให้ถี่ถ้ วน อาจทาให้ เกิด
ปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยถึงร้อยละ 27.59 (29) และหาก
เภสัช กรสอบถามอาการทางโทรศัพ ท์ กับ ผู้ใ ช้ย าตั วจริง จะ
พบว่ า ร้ อ ยละ 22.4 ของผู้ ม าซื้ อ ยาแทนยั ง ให้ ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วนซึ่งมีผลต่อการพิจารณาจ่ายยา และการซักประวัติ
จากผู้ป่วยโดยตรงสามารถป้องกันปัญหาในผู้ ป่วยได้ร้อยละ
18.75 (29)
ในเรื่องความเหมาะสมของการจ่ายยาในกรณีการ
ติดเชื้อในทางเดินหายใจที่ไม่ต้องการยาปฏิชีวนะ พบว่า ร้าน
ยาคุณภาพให้บริการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากกว่า แต่
ร้ า นยาคุ ณ ภาพจ านวนมาก (6 ใน 9 ร้ า น) ก็ ยั ง จ่ า ยยา
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ปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงต่อไปเช่นเดียวกัน ส่วน
ร้านยาทั่วไปจ่ายยาปฏิชีวนะ 13 จาก 14 ร้านซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่ผ่านมาในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งขอซื้อยาในโรค
ที่ เ หมื อ นกั บ การศึ ก ษานี้ จ ากร้ า นยาแผนปั จ จุ บั น 32 แห่ ง
แห่งละ 4 ครั้งในต่างเวลาและใช้ผู้ซื้อต่างคนกัน พบว่า เภสัช
กรทุกร้านจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 2 ใน 4 ครั้งของการซื้อ
ดังนั้น ประเด็นการจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็นหรือขาดข้อ
บ่งชี้ที่ชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่ร้านยาคุณภาพและร้านยาทั่วไป
ควรปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การศึกษาร้านยาคุณภาพในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า เมื่อผู้วิจัยสวมบทบาท
ซื้อยาในลักษณะเดียวกับการศึกษานี้ ร้านยาคุณภาพเพียง
ร้อยละ 17.5 เท่านั้นจ่ายยาปฏิชีวนะ (23) ซึ่งน้อยกว่าที่พบ
ในการศึกษานี้มาก (ร้อยละ 67) ความไม่สอดคล้องดังกล่าว
อาจเกิดจากความแตกต่างของวิธีการที่ใช้ เช่น การอบรมผู้
สวมบทบาท หรืออาจเกิดความแตกต่างของการจ่ายยาโดย
เภสัชกรในแต่ละพื้นที่ เป็นที่น่าสนใจว่าความหลากหลายของ
การปฏิบัติวิชาชีพของเภสัชกรชุมชนมีมากน้อยเพียงไรและ
อะไรเป็ น สาเหตุ ข องความแตกต่ า ง ปั จ จุ บัน ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล
ดังกล่าว
ร้ า นยาคุ ณภาพทุ ก ร้ า นใช้ ซ องที่ จั ด ท าขึ้ น สาหรั บ
ร้านของตนเป็นการเฉพาะ หน้าซองจึงปรากฏชื่อร้านและที่
อยู่ มากกว่าร้านยาทั่วไป นอกจากนี้ ร้านยาคุณภาพเกือบ
ทุกร้านระบุชื่อยา (เขียนชื่อยาบนซองยาหรือใช้ยาที่มีการ
ระบุ ชื่ อ ยาบนแผงยาหรื อ ภาชนะ) มากกว่ า ร้ า นทั่ ว ไป
การศึกษาในอดีตก็พบว่า ร้านยาคุณภาพในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจานวนมากถึง ร้อยละ 76.90 เขียนชื่อยาบน
ฉลากยา (23) ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ร้ า นยาและชื่ อ ยาถื อ ว่ า มี
ความสาคัญมากเพราะจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์คน
อื่น ๆ ที่พบผู้ป่วยภายหลัง สามารถรวบรวมประวัติการใช้ยา
ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ร้านยาคุณภาพและ
ร้ า นยาทั่ ว ไปไม่ แ ตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งการระบุ บ นซองยาถึ ง
ความแรงของยา ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ และข้อควรระวัง
การศึกษานี้มีข้อจากัดหลายประการ ประการแรก
การประเมินร้านยาโดยใช้เกณฑ์เพียง 16 ข้อจาก 75 ข้อที่
รวบรวมได้ ทาให้ผลการประเมินไม่ได้ครอบคลุมทุกเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ใช้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วว่ามีความสาคัญมากต่อคุณภาพการให้บริการและทั้ง 16
เกณฑ์ยังกระจายอยู่ในทั้ง 7 มิติของเกณฑ์คุณภาพ
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ข้อจากัดต่อมา คือ ในแต่ละเกณฑ์ที่เลือกมา ผู้วิจัยก็สามารถ
ประเมิ น เพี ย งบางแง่ มุ ม หรื อ บางส่ ว น เช่ น การประเมิ น
กระบวนการบริบาลเภสัชกรรมโดยใช้การสวมบทบาทเพียง
สองกรณี คือ ยาจ่ายยารั กษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
และการจ่ า ยยาสเตี ย รอยด์ หรื อ การประเมิ น การควบคุ ม
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษายา ก็เพียงแต่สังเกต
การป้ อ งกั น แสงแดด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ต รวจสอบการจั ด เก็ บ ยาใน
ตู้ เ ย็ น และอุ ณ หภู มิ ภ ายในตู้ เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม แม้
การศึกษานี้ประเมินเพียงบางแง่มุม แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพ
ที่ดีกว่าในหลายประเด็นของร้านยาที่ผ่านการรับรองโดยสภา
เภสัชกรรม ข้อจากัดประการต่อไปคือขนาดตัวอย่างร้านยาที่
น้อยและความจากัดของพื้นที่ศึกษาที่มีเพียงอาเภอเดียว ทา
ให้สมควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ในขนาดตัวอย่างที่มาก
ขึ้น เพื่อ ยื นยั น ผลที่ พ บในการศึ กษานี้ การศึ ก ษานี้ มีข้ อ ดี ที่
ส าคั ญ คื อ มี ก ลุ่ ม เปรี ย บเที ย บท าให้ บ อกความแตกต่ า ง
ระหว่างร้านยาคุณภาพและร้านทั่วไปได้ดีกว่าการศึกษาใน
อดีตที่ไม่มีกลุ่มควบคุม นอกจากนี้การประเมินยังใช้วิธีการที่
เป็ น วัต ถุ วิสัย (เช่น การสวมบทบาทซื้ อยา) ท าให้ มีค วาม
ถูกต้องในการประเมินสูง
ข้อเสนอแนะ
ผลวิจัยที่พบว่า ร้านยาซึ่งผ่านการรับรองจากสภา
เภสัชกรรมมีคุณภาพดีกว่าร้านยาทั่วไปในหลายประเด็นนั้น
นาไปสู่ข้อเสนอแนะว่า ร้านยาทั่วไปควรได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ของร้านยาคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หากใช้มาตรการ
ทางกฎหมายแต่ เพี ยงประการเดีย ว (เช่ น การประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐาน) เพื่อบังคับให้ร้านยาทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม
โดยที่ผู้ประกอบการมิได้เห็นความสาคัญหรือมีจิตมุ่งมั่นใน
เรื่องคุณภาพแล้ว กฎหมายดังกล่าวย่อมขาดการปฏิบัติตาม
ดังเช่นกฎหมายอื่น ๆ เช่น การห้ามจาหน่ายสเตียรอยด์โดย
ไม่มีใบสั่ งแพทย์ การห้ามแขวนป้ าย ฯลฯ หรือไม่ เกิดการ
ธารงซึ่งคุณภาพหลังจากได้รับการรับรองแล้ว มาตรการทาง
กฎหมายจึงต้องใช้ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้
เกิดแก่ร้านยาทั่วไปด้วยวิธีการเช่น การสื่อสารไปยังผู้บริโภค
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ประกอบการร้านยาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพดีกว่าของร้านยาคุณภาพโดยอาศัยข้อมูลจากการ
วิจัยนี้และการศึกษาอื่นที่คล้ายกัน ในปัจจุบัน แม้ว่าผู้บริโภค
จะพึงพอใจในการบริการจากร้านยาคุณภาพ (9, 20-23) แต่ก็

ไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างเรื่องคุณภาพของร้านยา การ
สารวจผู้รับบริการ 100 รายที่รับบริการจากร้านยาคุณภาพ 6
แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ไม่มีรายใดเลยที่ กล่าวว่า
เลื อ กร้ า นดั ง กล่ า วเพราะเป็ น ร้ า นยาคุ ณ ภาพ ทั้ ง ๆ ที่
ผู้รับบริการร้อยละ 45 ทราบว่า ร้านที่ตนใช้บริการเป็นร้านยา
คุ ณ ภาพ หากคุ ณ ภาพที่ ดี ก ว่ า ของร้ า นที่ ส ภาเภสั ช กรรม
รับรองเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนแล้ว ก็จะเป็นการสร้าง
ความต้ อ งการร้ า นยาคุ ณ ภาพในหมู่ ผู้ บ ริ โ ภคและสร้ า ง
แรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการและใส่ใจใน
คุณภาพของร้านยามากขึ้น
งานวิจั ย นี้ยั ง พบว่ า ร้ า นยาคุณภาพบางแห่ง ก็ ยั ง
ต้องปรับปรุงในบางประเด็น เช่น การซักประวัติด้วยคาถาม
สาคั ญ การจ่ า ยยาปฏิ ชี ว นะในอาการที่ ไ ม่ จ าเป็ น เป็ น ต้ น
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาสามารถใช้ข้อมูลนี้
ในการตรวจรับรองคุณภาพ เช่น ตรวจในประเด็นเหล่านี้ให้
ละเอียดเป็นพิเศษหรือพัฒนาวิธีการที่ไวขึ้นในการประเมิน
ประเด็นเหล่านี้
นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพควรส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ที่เ ปรี ยบเที ยบร้า นยาคุ ณภาพและร้า นยาทั่ วไปให้ม ากขึ้ น
โดยเพิ่มขนาดตัวอย่างและศึกษาในพื้นที่ที่หลากหลายมาก
ขึ้น รวมถึง ปรั บเพิ่ มเกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมิน นอกจากนี้
เกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพทั้งหมดหรือเกณฑ์ GPP ได้
เน้นไปที่โครงสร้าง สถานที่ และกระบวนการบริการ แต่ยัง
ไม่ได้ค รอบคลุมถึ งผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรม เช่น
ปัญหาที่เกี่ยวกับยา อันตรายจากยา เป็นต้น หากพบว่า การ
บริการจากร้านยาคุณภาพสามารถลดปัญหาที่เกี่ยวกับยา
และอันตรายจากยาได้ดีกว่าร้านยาทั่วไป ก็อาจเป็นข้อมูลที่
กระตุ้นให้มีการตื่นตัวด้านคุณภาพของการบริบาลเภสัชกรรม
ในร้านยาให้สูงขึ้นได้
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ภาคผนวก
การประเมินผลกระทบของเกณฑ์ต่อคุณภาพการงานบริการของร้านยาโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน (ค่าเฉลี่ย±SD)1 ในที่นี้แสดงเฉพาะ
เกณฑ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 4.50 (เกณฑ์ที่มีคะแนนเกินกว่า 4.5 แสดงในตารางที่ 1 ของบทความแล้ว)
1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ สนับสนุนบริการ
คะแนน
1.5 มีป้ายแสดงชื่อ รูปถ่าย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และเวลาปฏิบัติการของเภสัชกรที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ ไว้
4.25±0.50
ในที่เปิดเผย
1.6 มีแหล่งข้อมูล ตาราด้านยาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันสมัยสม่าเสมอในการใช้อ้างอิงและเผยแพร่
4.25±0.50
1.7 มีอุปกรณ์พิเศษที่ชว่ ยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา (ในกรณีจาเป็น) เช่น ฉลากช่วย เอกสารความรู้
4.25±0.50
1.8 มีเครื่องวัดความดันโลหิต
4.25±0.50
1.9 มีสุขลักษณะที่ดใี นการผลิต แบ่งบรรจุ เตรียมยาในสถานทีข่ ายยา
4.00±1.15
1.10 มีบริเวณจัดวางยาทีต่ ้องปฏิบัติการโดยเภสัชกรเท่านั้น จัดวางยาแยกตามประเภทของยาและติดป้ายให้
4.00±1.41
เป็นที่รับรู้ของผู้รับบริการอย่างชัดเจน
1.11 มีชุดวัดระดับน้าตาลในเลือด
3.75±0.95
1.12 หากมีการปรุงยา (เฉพาะราย) ให้มีพื้นทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และมี
3.75±0.96
สุขลักษณะที่ดี
1.13 มีป้ายแสดงว่าเป็น “ร้านยา”
3.75±1.26
1.14 จัดให้มีบริเวณให้คาแนะนา ปรึกษา ที่เป็นสัดส่วน และติดป้ายชัดเจน
3.75±1.26
1.15 มีป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นไปตามข้อกาหนดของใบอนุญาตและประเภทของยา
3.50±1.00
1.16 ต้องเป็นสถานที่มั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอแก่การประกอบกิจกรรม มีอาณาบริเวณแยกจากสถานที่
3.50±1.29
แวดล้อมเป็นสัดส่วน
1.17 มีป้าย “จุดบริการโดยเภสัชกร” แสดงบริเวณที่ปฏิบัติงานโดยเภสัชกร และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
3.50±1.00
เหมาะสม เช่น “รับใบสั่งยา” “ให้คาแนะนาปรึกษาโดยเภสัชกร”
1.18 มีเครื่องชั่งน้าหนัก
3.50±0.50
1.19 มีที่วัดส่วนสูง
3.25±0.50
1.20 มีที่วัดอุณหภูมิร่างกาย
3.25±0.50
1.21 มีบริเวณแสดงสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในกรณีจัดวางเอกสารหรือติดตั้งสื่อทีม่ ุ่งการโฆษณาให้มพี ื้นที่
3.25±0.96
จัดแยกโดยเฉพาะ
2. ด้านผู้ให้บริการ
2.5 ผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการต้องแสดงตนให้สาธารณชนทราบว่า เป็นเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการ โดยสวม
4.25±0.95
เครื่องแบบตามข้อกาหนดของสภาเภสัชกรรม
2.6 ผู้มีหน้าที่ปฏิบตั ิการมีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม
4.25±0.95
2.7 ผู้ช่วยปฏิบตั ิการ (ถ้ามี) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง อย่างน้อยปีละ 10 ชั่วโมง
4.25±0.50
ตามข้อกาหนดในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
2.8 ผู้รับอนุญาตต้องให้การสนับสนุนให้ผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ (และผู้ช่วย) เข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ เติมความรู้ที่ 4.25±0.50
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านตามความเหมาะสม
2.9 การดาเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพในร้านยาโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรผูม้ ีหน้าทีป่ ฏิบัติการในร้าน ต้องได้ 4.25±0.95
รับคายินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเภสัชกรผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติการ
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2.10 มีแนวทางการแบ่งบทบาทของเภสัชกร และผู้ช่วยฯในการให้บริการทีช่ ัดเจน
2.11 ผู้ช่วยปฏิบัติการ (ถ้ามี) แสดงตนและแต่งกายให้สาธารณชนทราบว่าเป็นผูช้ ่วยเภสัชกร
3. ด้านกระบวนการคุณภาพ
3.2 มีบันทึกการให้บริการสาหรับผู้รับบริการที่ต้องติดตามต่อเนือ่ ง เช่น แฟ้มประวัติการใช้ยา หรือเอกสาร
คุณภาพ เช่น รายงานอุบัติการณ์ รายงานการเฝ้าระวังอาการ อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
3.3 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม เช่น
ความปลอดภัยของการให้บริการ การจ่ายยาผิด เป็นต้น
3.4 มีการตรวจสอบซ้า (double check) ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่
อาจเกิดขึ้น
3.5 มีตวั ชี้วัดคุณภาพที่สาคัญ เช่น ความยอมรับหรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละของการค้นหาหรือ
ระบุปัญหาที่แท้จริงของผู้รับบริการที่เรียกหายา จานวนผู้ป่วยที่มกี ารบันทึกประวัติการใช้ยา เป็นต้น
3.6 จัดให้มีป้ายประกาศสิทธิผู้ปว่ ยขั้นพื้นฐานทีช่ ัดเจน
3.7 มีระบบการจัดการเอกสารคุณภาพและข้อมูลที่จาเป็นและเหมาะสม เช่น ใบสั่งยา กฎหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท มาตรฐานหรือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่น่าเชื่อถือเป็นต้น
4. ด้านการจัดหา การควบคุมยาและเวชภัณฑ์
4.6 คัดเลือกสินค้า สื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่ผ่านการรับรองตามกฎหมาย และมีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ไม่บิดเบือนความจริง ไม่สร้างความเข้าใจที่ไขว้เขวให้ผู้บริโภคไว้ที่ร้าน
4.7 มีวธิ ีการประกันคุณภาพยาที่เหมาะสม ตั้งแต่การคัดเลือกโดยมีเกณฑ์ในการเลือกสรรยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่นามาจาหน่าย เช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และมา
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
4.8 มีการสารองยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิต ยาต้านพิษทีจ่ าเป็น
หรือ การสารองยาและเวชภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความจาเป็นของชุมชน
5. ด้านการให้บริการ
5.9 มีความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของใบสั่งยา
5.10 มีการสอบถามและได้รับความเห็นชอบจากผู้สั่งจ่ายยาทุกครั้ง เมื่อมีการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนใบสั่งยา
5.11 ติดตามผลการใช้ยาในผู้ปว่ ย ปรับปรุงและแนะนากระบวนการใช้ยา ตามหลักวิชาและ ภายใต้ขอบเขต
ของจรรยาบรรณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ผลการใช้ยาเกิดขึ้นโดยสูงสุด
5.12 กาหนดแนวทางและขอบเขตในการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นรูปธรรม
5.13 มีแนวทางการให้คาแนะนาปรึกษาสาหรับผู้ปว่ ยทีต่ ิดตามอย่างต่อเนื่อง
5.14 ร่วมมือกับแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการรักษา
5.15 จัดทาประวัติการใช้ยา (patient’s drug profile) ของผู้รบั บริการที่ติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
6.7 มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลใบสั่งยา บัญชีการจ่ายยาตามใบสั่งยา และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ไม่เสียหาย ง่ายแก่การค้นหา และการตรวจสอบย้อนหลัง เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
7. ด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
7.2 มีบริการข้อมูลและให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับ สารพิษ ยาเสพติด ทั้งในด้านการป้องกัน บาบัด รักษา

4.00±0.00
4.00±0.81
4.25±0.95

4.00±0.81
4.00±1.15
3.75±0.95
3.75±1.25
3.50±3.57

4.25±0.95
4.00±0.81

4.00±0.81

4.25±0.95
4.25±0.95
4.25±0.50
4.25±0.50
4.25±0.50
4.00±0.81
4.00±0.00
3.50±1.29

3.50±0.57
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รวมทัง้ มีส่วนในการรณรงค์ต่อต้านยาและสารเสพติด
7.3 เป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ให้คาแนะนาปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพที่ถูกต้องให้กับชุมชน
และให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรูท้ างวิชาการในการบริการทางเภสัชกรรม เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
7.4 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน เช่น การร่วมในโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพต่างๆ
7.5 มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
7.6 ให้ความร่วมมือกับราชการในการแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
1: ผลการประเมินมี 5 ระดับจาก 1 (มีผลกระทบตอคุณภาพน้อยที่สุดหรือไม่มี) ถึง 5 (มีผลกระทบมากที่สุด)
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Abstract
Objective: To compare the quality of services provided by the pharmacies accredited by the Pharmacy Council
and non-accredited pharmacies. Methods: The study assessed pharmacies on 16 criteria selected from the standard of
pharmacies issued by the Pharmacy Council and the draft for the declaration of Ministry of Health on good pharmacy
practices which were rated as having a significant impact on the quality of community pharmacy services (score>4.5
from the total of 5) and were assessable by observation and simulated client method. Samples were 9 accredited
pharmacies and 14 modern pharmacies matched by their location and size. The researcher assessed the pharmacies
using direct observation and 2 pharmacy visits to ask for 1) steroid tablets by showing a small plastic bag with the name
of hospital and prednisolone, without showing any prescription and 2) sore throat medication by describing the symptoms
of an upper respiratory tract infection (URI) which required no antibiotics. Results: The accredited pharmacies were
more likely to have separate pill counting devices for some certain drugs in order to minimize possible contamination
(P=0.005). More accredited pharmacies provided the services by pharmacists (8 out of 9), compared to those nonaccredited (5 out of 14) (P=0.001). Four accredited pharmacies and 6 non-accredited pharmacies dispensed steroid
tablets without a prescription (P=1.00). Nearly all accredited pharmacies asked questions for diagnosing and drug
selections for uncomplicated URI treatment and were more likely to do so when compared to non-accredited pharmacies
(P<0.05). Accredited pharmacies were more complied with treatment guideline than non-accredited pharmacies.
However, 6 accredited pharmacies unnecessarily dispensed antibiotics, while 13 of non-accredited pharmacies did so.
Accredited pharmacies were more likely to have the name of pharmacies and drug’s names appeared on the plastic bag
for containing the medication they dispensed (P<0.05). Conclusion: The pharmacies accredited by the Pharmacy
Council provided a better service quality, in terms of in the selected criteria in the study, than non-accredited
pharmacies. Relevant parties should communicate this message to public and pharmacy entrepreneurs to increase the
awareness on the variation of quality among pharmacies.
Keywords: accredited pharmacies, community pharmacies, pharmacy standard, pharmacies
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