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บทความวิจยั

ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
ของร้านยาในเขตบริ การสุขภาพที่ 4
จุไรรัตน์ คงล้อมญาติ
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของร้านยาในเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 วิ ธีการ: การวิจยั นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เจาะลึกเภสัชกรเจ้าของ
ร้านยา 10 ท่านในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ในเรื่องเหตุผลทีท่ าให้รา้ นยาตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากนัน้ นา
เหตุผลทีพ่ บไปพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลปั จจัยที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ หรือ
การเข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณในส่วนที่ 2 ของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามให้รา้ นยา 428 แห่งทีต่ งั ้ อยู่
ใน 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ร้านยาทัง้ หมดมีเจ้าของและเภสัชกรผูม้ ี หน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารเป็ นคนเดียวกัน ผลการวิ จยั :
การวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า เหตุผลทีท่ าให้รา้ นยาเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในโครงการฯ คือ การรูจ้ กั โครงการฯ การเห็นประโยชน์
ที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ ผลตอบแทนจากการให้บริการตามโครงการฯ การได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการจนมีความมันใจ
่ ความเหมาะสมของร้านยาของตนในแง่ของสถานที่เพื่อการให้บริการตามโครงการฯ ความเหมาะสม
ของเวลาในการให้บริการตามโครงการฯ และความเพียงพอของวัสดุ -อุปกรณ์ ในการให้บริการตามโครงการฯ การวิจยั เชิง
ปริมาณได้รบั แบบสอบถามกลับมาจาก 121 ร้าน คิดเป็ นอัตราตอบกลับร้อยละ 28.27 ร้านที่เข้าร่วมโครงการ (8 ร้าน) มี
แนวโน้มเป็ นร้านยาคุณภาพ เป็ นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน มีเภสัชกรทีผ่ ่านการฝึกอบรมความรูท้ างเภสัชกรรมหลัง
จบการศึกษา มีจานวนชัวโมงท
่
างานของเภสัชกรในร้านยาวนานกว่า และเห็นว่าร้านของตนมีสถานที่ให้บริการและมีวสั ดุอุปกรณ์ฯ ทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการให้บริการตามโครงการฯ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะผูท้ ย่ี งั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 113 ราย
พบว่าปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ คือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ
และความเห็นในเรื่องความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการตามโครงการฯ สรุป: เขตบริการสุขภาพที่ 4 ควรชักจูงให้รา้ นยา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยนาเสนอประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ และวิธกี ารทีส่ ามารถใช้
เพื่อลดอุปสรรคในการให้บริการตามโครงการโดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปสรรคเรื่องเวลาการให้บริการ การนาเสนอข้อมูลดังกล่าวควร
กระทาผ่านเครือข่ายร้านยาคุณภาพและสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
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บทนา
ร้านยาเป็ นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ
ประชาชน ไม่เพียงแต่ทาหน้าทีด่ า้ นการกระจายยาเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นทีพ่ ง่ึ ด้านสุขภาพของชุมชน การสารวจเกีย่ วกับ
อนามัย และสวัสดิก ารของสานัก งานสถิติแห่ง ชาติ พ.ศ.
2558 พ บ ว่ า ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง น อ น พั ก รั ก ษ า ตั ว ใ น
สถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสารวจมีทงั ้ สิน้ 19.4
ล้านคน โดยเป็ นผูท้ ไ่ี ม่มกี ารรักษาร้อยละ 4.3 เป็ นผูท้ ไ่ี ปรับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลของรัฐร้อยละ 44 หาซือ้ ยากินเอง
ร้อ ยละ 17.5 รัก ษาในสถานพยาบาลของเอกชนร้อยละ
12.1 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 0.5 เป็ นการรักษาด้วยวิธอี ่นื เช่น
ไปหาหมอพืน้ บ้าน (1) เขตบริการสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา นนทบุ รี ปทุ ม ธานี อ่ า งทอง
นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในเขตมีรา้ นขายยา
แผนปั จจุบนั มากถึง 1,430 ร้าน (2) การกระจายตัวของ
ร้านยาทาให้ร้านยามีความใกล้ชิดกับชุมชน และเปรียบ
เหมือนหน่วยให้บริการปฐมภูมใิ นภาคชุมชนโดยบุคคลากร
ทางวิชาชีพเภสัชกรรม ดัง นัน้ จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพ
ของร้านยาอย่างต่อเนื่อง (3) จนในทีส่ ดุ ร้านยาควรเชื่อมต่อ
กับโรงพยาบาลอย่างครบวงจรเป็ นเครือข่ายเดียวกัน โดย
จัดบริการและมีระบบส่งต่ อที่ดใี ห้ผู้ป่วยมีความสะดวกใน
การใช้บริการทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง (4)
การพัฒนาร้านยาเริม่ โดยสานักงานรับรองคุณภาพ
ร้านยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสภา
เภสัชกรรม จัดทาโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้าน
ยาใน ปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างมาตรฐานร้านยาและรับรอง
คุ ณ ภาพร้า นยา ในปี 2558 ได้มีก ารจัด ตัง้ ส านัก พัฒ นา
คุ ณ ภาพร้ า นยาในสภาเภสัช กรรม (5) ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทาโครงการนาร่องโดยทดลอง
ให้บริการคัดกรองโรคเรือ้ รังในร้านยาคุณภาพ 12 แห่งและ
เพื่อร่วมดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกับ
ศู น ย์ แ พทย์ ชุ ม ชน 8 แห่ ง ใน 3 จั ง หวั ด คื อ ขอนแก่ น
มหาสารคามและ นครราชสีมา พบว่า เภสัชกรมีส่วนใน
การช่ ว ยเสริม ก าลัง และเพิ่ม ความครอบคลุ ม ในการหา
ผูป้ ่ วยรายใหม่และผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงในชุมชนเพื่อส่งเข้ารับ
การดูแลรักษาที่เหมาะสมในระบบสุขภาพ (6) ต่อมาได้มี
การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่นาร้า นยาคุ ณภาพเข้า สู่ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพของประเทศไทยพบว่า บริการในร้าน
ยาควรประกอบด้วย การจ่ายยาตามอาการทัวไปที
่ พ่ บบ่อย
359

ในร้ า นยา การจ่ า ยยาและทบทวนใบสัง่ แพทย์ การ
ให้บ ริก ารจ่ า ยยาต่ อ เนื่ อ งตามใบสังแพทย์
่
แ ก่ ผู้ป่ วยโรค
เรือ้ รัง การให้บริการคัดกรองโรค การเพิม่ คุณภาพของการ
ดู แ ลการใช้ ย า และการมี ส่ ว นร่ ว มในการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการสุขภาพ (7)
ปั จจัยเกือ้ หนุ นต่อการนาร้านยาเข้าสู่ระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ประกอบด้วยความตัง้ ใจของร้านยา การสนับสนุน
ของภาคีผใู้ ห้บริการ ความต้องการประชาชน และผูก้ าหนด
นโยบาย อุ ป สรรคของร้า นยาในการเข้า สู่ร ะบบสุข ภาพ
แห่งชาติ คือ การขาดความรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนา
ระบบเอกสารในการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยไปโรงพยาบาล (8)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยได้พฒ
ั นาความรู้
และเครื่องมือในโครงการการบริการส่งเสริมสุขภาพในร้าน
ยาคุ ณ ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร (9) โดยได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการตัง้ แต่ปี 2556 ในร้านยา จานวน 200 ร้าน
บทบาทของเภสัช กรชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
ให้บริการขัน้ พืน้ ฐาน ส่วนงานด้านบริบาลเภสัชกรรมและ
การสร้างเสริมสุขภาพยังมีค่อนข้างน้อย การพัฒนาร้านยา
ได้เ ริ่ม ในร้า นยาคุ ณภาพซึ่งมีความพร้อ มในงานบริบาล
เภสัชกรรมมากกว่าร้านยาทัวไป
่ (10) อย่างไรก็ตามยังมี
ร้านทีไ่ ม่เข้าร่วมในโครงการร้านยาคุณภาพอีกมาก เพราะ
ไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ข องการเป็ นร้ า นยาคุ ณ ภาพ (11)
การศึกษาในอดีตพบว่า ร้านยาที่มเี จ้าของเป็ นเภสัชกรมี
ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็ นร้านยาคุณภาพมากขึน้ ถ้ามี
แรงจู ง ใจจากการเห็น ประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม(12)
นอกจากนี้ยงั มีผู้เสนอว่า การเข้าร่วมโครงการจะมากขึ้น
หากมี ก ารเสริ ม องค์ ค วามรู้ แ ละทัก ษะให้ ก ับ เภสัช กร
ผู้ปฏิบตั ิงานให้มมี าตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ ต้องมีการจ้าง
ผู้ช่ ว ยเพื่อ มาท างานในกิจ กรรมที่ไ ม่ ใ ช่ ง านทางวิช าชีพ
เนื่องจากเภสัชกรต้องใช้เวลากับการปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพ
มากขึน้ (8)
ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 มีรา้ นยาทีเ่ ภสัชกรเป็ น
เจ้าของร้าน 428 ร้าน แต่เป็ นร้านยาคุณภาพเพียง 87 ร้าน
(4) ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ได้ ร่ ว มกับ ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี และสมาคมเภสัชกรรม
ชุมชนจัดทาโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในร้านยา
โดยร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้บริการค้นหาความเสีย่ งใน
โรคทางเมตาบอลิก ให้ค าปรึก ษาเรื่อ งโรคและยา และ
พัฒ นาระบบส่ ง ต่ อ กับ เครือ ข่ า ยบริก ารสุ ข ภาพ ร้า นยา
จ านวน 8 ร้า นที่เ ข้า ร่ ว มโครงการเป็ น ร้า นยาคุ ณภาพ 5
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ร้ า นและร้ า นยาที่ มีเ ภสัช กรตลอดเวลาท าการ 3 ร้ า น
โครงการนี้ ด าเนิ น การตัง้ แต่ เ ดือ นมีน าคม 2558 จนถึง
ปั จจุบนั แต่รา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีจานวนค่อนข้างน้อย
การที่โครงการนี้จะประสบความสาเร็จและมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในวงกว้างได้จะต้องมีร้านยาเข้าร่วมให้บริการ
ครอบคลุมทัง้ ประเทศหรือเขตบริการสุขภาพ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงเห็นความสาคัญของการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่ อการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพของร้านยาในเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปส่งเสริมให้รา้ นยาเข้าร่วม
ในโครงการนี้ให้มากขึน้
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน โดยเริม่
จากงานวิจยั เชิงคุณภาพตามด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ การ
วิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาคาอธิบายถึงเหตุผล
ทีเ่ ภสัชกรนาร้านยาของตนเข้า/ไม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบบริก ารสุข ภาพในเขตบริก ารสุขภาพที่ 4 (ต่ อ ไปนี้
เรียกย่อว่า โครงการฯ) หลังจากนัน้ นาข้อสรุปที่ได้สร้าง
แบบสอบถามสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อหาว่าปั จจัย
ใดมีผ ลต่ อ การเข้า ร่ วมโครงการฯ งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ผ่ า นการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ ข อง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว

การศึกษาที่ 1: การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
วิ ธีการวิ จยั
ผู้ให้ข้อมูลเป็ นเภสัชกรเจ้าของร้านยาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทัง้ 8 ร้าน (ย่อว่าร้านร่วม 1-8) และเป็ นเภสัชกร
ในร้านยาทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2 ร้าน (ย่อว่าร้าน
ไม่ ร่ ว ม 1-2) รวม 10 ร้า น เครื่อ งมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล คือ แบบสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก รายบุ ค คลที่ไ ม่ มี
โครงสร้า ง ซึ่ง ประกอบด้ว ยค าถามปลายเปิ ด ที่มีค วาม
ยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง ประเด็นหลักทีส่ มั ภาษณ์ คือ เหตุผล
ของการเข้า ร่ วม/ไม่เ ข้าร่ วมโครงการฯ ผู้วิจ ัย พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนถ้อยคาของข้อคาถามให้สอดคล้องกับผูม้ สี ่วน
ร่วมแต่ละคนและปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีช่ ่วยให้เข้าใจถึงเหตุผลทีเ่ ภสัชกรนาร้านยาของตน
เข้า/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ
การเก็ บ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก
รายบุ ค คลแบบซึ่ ง หน้ า ผู้ วิ จ ั ย ชี้ แ จงวั ต ถุ ประส งค์
รายละเอียดของการสัมภาษณ์ รวมทัง้ การเก็บรักษาข้อมูล
และขออนุ ญาตสัมภาษณ์ และบันทึกเสียง การสัมภาษณ์

หลีกเลี่ยงการใช้คาถามนา แต่ใช้คาถามที่ปรับตามบริบท
ของผู้ให้ขอ้ มูล ขณะสังเกต ผู้วจิ ยั สังเกตลักษณะ ท่าทาง
และการแสดงออกจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ผูว้ จิ ยั บันทึกเสียงและ
จดข้อมูลด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ใช้เวลา 30-60 นาทีต่อ
คน
หลั ง การสัม ภาษณ์ แ ต่ ล ะครั ง้ ผู้ วิ จ ั ย ถอดค า
สัมภาษณ์เป็ นข้อความแบบคาต่อคา หลังจากนัน้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการจับใจความหลักและจัดประเภทข้อมูลแต่ละ
ประเภทตามเนื้อหา เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว
ผูว้ จิ ยั จะเริม่ สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายต่อไปโดยซักถามเพื่อ
หาข้อ มูลใหม่ ห รือ ข้อ มูลเดิม ให้ลึก ซึ้ง ขึ้น การสัม ภาษณ์
ดาเนินไปจนไม่พบข้อมูลในประเด็นใหม่
ผู้วิจ ัย ยัง ได้ร วบรวมเอกสารเกี่ย วกับ โครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพของร้านยา เอกสารที่บ่งบอก
การสนับสนุ นจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและสานักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 4 ทัง้ นี้เพราะข้อมูลเหล่านี้มสี ่วน
ช่วยให้เข้าใจถึงให้เข้าใจถึงเหตุผลทีเ่ ภสัชกรนาร้านยาของ
ตนเข้า/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ

ผลการวิ จยั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นเภสัชกรทีเ่ ป็ นเจ้าของร้าน 10 ร้าน
เป็ นเพศหญิง 8 คน ทัง้ หมดมีอายุ 30-61 ปี ทัง้ หมดนับถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 8 คนและ
ปริญญาโท 2 คน ผู้ให้ขอ้ มูลมีประสบการณ์ทางาน 2-44
ปี ร้า นยาตัง้ อยู่ใ นเขตเทศบาลทุ ก ร้า น โดยเป็ น ร้า นยา
คุณภาพ 5 ร้าน บุคคลากรในร้านมีจานวน 1-4 คน จานวน
ผูร้ บั บริการอยู่ในช่วง 20-150 คนต่อวัน เภสัชกรปฎิบตั งิ าน
ร้านเป็ นเวลา 3.5-13 ชัวโมงต่
่
อวัน เภสัชกรเป็ นสมาชิก
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 8 ร้าน
จากข้อ มูลการสัม ภาษณ์ สามารถสรุ ป เหตุ ผลที่
ร้านยาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ดงั นี้
1. การรูจ้ กั โครงการ: ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า ร้านยาที่
เป็ นร้านยาคุณภาพหรือมีเภสัชกรตลอดเวลาทาการจะมี
ความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการตามโครงการฯ
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่สาคัญกว่าการเป็ นร้านยา
คุณภาพ คือ การรับทราบข้อมูลของโครงการฯ และการเข้า
รับการอบรมจากผูด้ าเนินโครงการฯ การไม่รบั ทราบข้อมูล
ของโครงการฯ ท าให้ร้า นยาไม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการ ดัง ค า
กล่าวทีว่ ่า
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“(ร้านยาทีเ่ ข้าร่วม) โครงการนี้ไม่จาเป็ นต้องอยู่ใน
ร้านยาคุณภาพ แต่ เป็ นร้านทีเ่ ภสัชกรต้องการจะเข้าร่วม
โครงการฯก็พอแล้ว และรูจ้ กั โครงการจากการเป็ นสมาชิก
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน และได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
โดยทางสมาคมได้จดั ทุกเดือน” (ร้านร่วม 3)
“เภสัชกรไม่เคยเข้าฝึ กอบรมเลย โดยศึกษาด้วย
ตนเอง และไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ” (ร้านไม่ร่วม
1)
2. การเห็นประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ:
จากการสัมภาษณ์ เภสัชกรในร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ
กล่าวว่า ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ คือ
2.1 โครงการฯ ท าให้เ ภสัช กรได้ใช้ความรู้ทาง
วิ ช าชี พ เภสัช กรรมในการบริ ก าร ซึ่ ง ถื อ เป็ นการเพิ่ม
บทบาทของวิชาชีพอย่างชัดเจน ทาให้ผู้รบั บริการทราบ
บทบาทของเภสัชกร เกิดการยอมรับมากขึน้ และกลับมา
รับ บริก ารซ้ า ในขณะที่ผู้ท่ีไ ม่ เ ข้า ร่ ว มฯ มีค วามเห็น ใน
ทางตรงข้าม ดังคากล่าวทีว่ ่า
“(โครงการ) สร้างความแตกต่างระหว่างร้านทีม่ ี
เภสัช กรและร้า นขายยาทัว่ ไป....ได้ใ ช้ความรู้ทีเ่ รียนมา
มากกว่าการขายยาอย่างเดียว” (ร้านร่วม 4)
“(โครงการนี้ช่วย) สร้างความสัมพันธ์กบั ผู้มารับ
บริการให้ดยี งิ ่ ขึ้น สร้างความน่ าเชือ่ ถือของเภสัชกร (ทาให้
ผู้ร ับ บริก ารเชือ่ ว่า ร้า นยา) ไม่ ห วังขายยาอย่า งเดียวจน
กลับมารับบริการซ้ า” (ร้านร่วม 5)
“ร้า นไม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการเพราะผู้ม ารับ บริก าร
ศรัท ธาเราน้ อ ยกว่ า หมอ ไม่ ใ ห้ ค วามเชื อ่ ถื อ เภสัช กร
บางครัง้ เภสัชกรให้คาแนะนา แต่ผรู้ บั บริการกลับไปรักษาที ่
คลินิก” (ร้านไม่ร่วม 1)
2.2 โครงการฯ เกิด ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพของ
ผูป้ ่ วย คือ ทาให้พบปั ญหาการใช้ยาของผูม้ ารับบริการหรือ
การที่ผู้ป่ วยมีภ าวะโรคที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้เ นื่ อ งจากการไม่
รักษาต่อเนื่อง หรือการทีผ่ มู้ ารับบริการไม่ทราบความเสีย่ ง
ด้านสุขภาพของตนที่อาจก่อให้เกิดโรคตามมาได้ ดังคา
กล่าวทีว่ ่า
“ปั ญ หาของคนทีใ่ ช้ยาโรคเรื้อ รัง ในชุมชน หลุ ด
ออกนอกระบบเยอะ ถ้าเราเข้าร่วม เราจะเหวีย่ งคนไข้กลับ
เข้าระบบได้ ทัง้ ระบบส่งตัวระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล
ได้” (ร้านร่วม 7)
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“ด้วยความเป็ นเมืองอุตสาหกรรม ทาให้กลุ่มวัย
ทางานเป็ นกลุ่มทีไ่ ม่มกี ารคัดกรองโรค ทางานทุกวัน ไม่มี
โอกาสได้หยุดงาน กลุ่มนี้จะเกิดปั ญหาในอนาคต” (ร้า น
ร่วม 6)
“ผู้มารับบริการไม่เคยรู้เลยว่ามีโครงการแบบนี้
(ผู้ป่วย) ขอบคุณทางร้านทีแ่ นะนา ช่วยคัดกรองโรค ช่วย
เจาะเลือ ดให้ เช็ค เบาหวานให้ แนะน าวิธีดู แ ลตนเอง
ป้ องกันตัวเองจากโรคทีจ่ ะเกิดขึ้น“ (ร้านร่วม 5)
2.3 โครงการฯ เพิ่ม การเข้า ถึง บริก ารสุข ภาพ
ให้ก ับ ผู้ร ับ บริก าร เพราะร้า นยาส่ ว นใหญ่ ตัง้ อยู่ ใ นเขต
เทศบาลทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน ทาให้ผรู้ บั บริการเข้าถึงบริการ
ของโครงการฯ ได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาก และสามารถรับ บริก ารได้อ ย่ า งรวดเร็ว โดยไม่ต้อง
เสียเวลารอนาน ตลอดจนเข้าถึงบริการได้แม้ในช่วงหลัง
เวลาเลิกงาน โครงการฯ จึงทาให้รา้ นยาเป็ นสถานบริการที่
เข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก กลุ่ ม คนแม้ แ ต่ แ รงงานแฝงหรื อ แรงงาน
เคลื่อนย้ายถิ่นที่ไม่ทราบสิทธิการรักษาของตนเอง ดังคา
กล่าวทีว่ ่า
“ผูม้ ารับบริการไม่ไปโรงพยาบาล เพราะ เสียเวลา
ไม่อยากหยุดงาน ไม่มเี งินค่าเดินทาง” (ร้านร่วม 8)
“กลุ่ ม พวกนี้ เ ป็ น กลุ่ มท างาน วัย ท างาน ท างาน
ประจา ไม่มโี อกาสได้พกั เช่น รับจ้างจัดโต๊ะจีนซึง่ ทางาน
ทุกวัน โอกาสคัดกรองไม่มี ไปแต่เช้า กลับเย็น หรือไปวัด
ความดัน โลหิต ทีห่ ้อ งพยาบาลในโรงงานแล้ ว ไม่ ไ ด้ร ับ
คาแนะนา กลุ่มนี้จะเกิดปั ญหาในอนาคต” (ร้านร่วม 6)
3. ค่าตอบแทนหรือกาไรจากการให้บริการตาม
โครงการฯ: ร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ คาดหวังให้มผี มู้ ารับ
บริการมากขึน้ เพื่อเพิม่ กาไร แต่การให้บริการต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกับทางร้านยา โครงการฯ จึง
มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ร้านด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ขาดการประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบถึ ง บริ ก าร
สุขภาพในร้านยาตามโครงการฯ ทาให้จานวนผู้รบั บริการ
ไม่ได้เพิม่ ขึน้ มาก ดังคากล่าวทีว่ ่า
“การเข้าร่วมโครงการจะทาให้ผมู้ ารับบริการ รูส้ กึ
อยากพึง่ พา อยากปรึกษามากขึ้น รายได้น่าจะเพิม่ แต่การ
ขาดการประชาสัม พัน ธ์ ท าให้ ป ระชาชนไม่ ท ราบว่ า มี
โครงการนี้ในร้านยา จานวนผูร้ บั บริการจึงไม่เพิม่ ขึ้น” (ร้าน
ร่วม 5)
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“ค่าใช้จ่ายทีโ่ ครงการจัดสรรให้เป็ น ค่าคัดกรอง
ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดการในการส่งข้อมูล การให้คาปรึกษาโดย
เภสัชกร เหมาะสมดีแล้ว” (ร้านร่วม 7)
4. การได้ พ ัฒ นาความรู้ค วามสามารถในการ
ให้บริการจนมีความมันใจในการให้
่
บริการตามโครงการฯ:
ร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ยังได้ประโยชน์จากการได้เข้า
ร่วมฝึกอบรมความรู้ และพัฒนาทักษะในการให้บริการตาม
โครงการฯ และเภสัชกรยังได้รบั โอกาสในการเข้าร่วมเวที
แลกเปลีย่ นระหว่างเครือข่ายร้านยาและโรงพยาบาล จนทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังคากล่าวทีว่ ่า
“การเข้าร่วมโครงการฯ ทาให้ (เป็ นโอกาส) เพิม่
ความรูใ้ นการคัดกรองโรคเรื้อรัง ทบทวนความรูจ้ ากปั ญหา
ของผู้รบั บริการ เช่น ความดันสูงเฉพาะตัวบน ตัวล่างตา่
แปลผลอย่างไร หรือชีพจรเต้นเร็ว แต่ความดันไม่สงู เสีย่ ง
อย่ า งไร ต้อ งไปค้น คว้า เพิม่ เติม เภสัช กรประจ าร้า นได้
เรี ย นรู้ ก ารแก้ ปั ญหาจากเพื อ่ น มี ก รณี ตั ว อย่ า งมา
แลกเปลีย่ นกัน โดยได้รบั คาแนะนาจากนักวิชาการ” (ร้าน
ร่วม 3)
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริก าร
ตามโครงการฯ: การให้บริการตามโครงการฯ ต้องจัดพืน้ ที่
ภายในร้ า นโดยแยกสัด ส่ ว นระหว่ า งสถานที่ ส าหรั บ
ผู้ร ับ บริก ารตามโครงการฯ และผู้ซ้ือ ยาตามปกติ ความ
พร้อมของสถานทีใ่ นร้านยาจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการฯ ดังคากล่าว
ทีว่ ่า
“การจัดสถานทีใ่ ห้บริการตามโครงการฯ ทาได้
ยาก เพราะร้านยาไม่ได้แยกเป็ นสัดส่วนแบบคลินิก พื้นที ่
แคบ ไม่มที วี ่ างโต๊ะ-เก้าอี้สาหรับให้บริการตามโครงการฯ
ปกติผู้มารับบริการไม่มเี วลานัง่ คอยอยู่แล้ว ” (ร้านไม่ร่วม
1)
6. ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการตาม
โครงการฯ: บริการของโครงการฯ ส่วนหนึ่ง คือ การให้
คาปรึกษาโรคทางเมตาบอลิกโดยต้องซักถามข้อมูลผูป้ ่ วย
จานวนมาก ตลอดจนมีขนั ้ ตอนการบริการซึง่ ใช้เวลาในการ
บริการประมาณ 10-20 นาทีต่อผูป้ ่ วย 1 ราย ทัง้ ยังต้องใช้
เวลาในการบันทึกข้อมูลการบริการผ่านโปรแกรม ทาให้
ผูร้ บั บริการไม่สามารถรอคอยได้ ร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ
กล่ า วว่ า ตนสามารถบริห ารจัด การเวลาให้บ ริก ารตาม

โครงการฯได้ เช่น การรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงานเพื่อ
มาช่ ว ยให้บ ริก าร ในขณะที่ร้า นที่ไ ม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ
กล่าวว่าไม่สามารถจัดสรรเวลาจากการบริก ารปกติเ พื่อ
ให้บริการตามโครงการฯ ได้ ดังคากล่าวว่า
“(บ ริ ก า รต า ม โ ค รง กา ร) ใ ช้ เ ว ลา ม า ก ซึ ่ง
ผูร้ บั บริการมาทีร่ า้ นยาต้องการความรวดเร็ว ไม่ตอ้ งการรอ
นานเหมือนไปโรงพยาบาล และไม่มใี ครยอมงดอาหารเพือ่
มาตรวจทีร่ า้ นยา” (ร้านไม่ร่วม 1)
“ร้า นเข้า ร่ ว มโครงการเพราะการรับ นั ก ศึก ษา
เภสัช ศาสตร์ฝึ ก งานท าให้ร้า นสามารถให้บ ริก ารได้ ใ น
ช่วงเวลาทีม่ ผี มู้ ารับบริการมาพร้อม ๆ กันหลายคน” (ร้าน
ร่วม7)
7. ความเพี ย งพอของวั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ใ นการ
ให้บริการตามโครงการฯ: ร้านที่มีความพร้อมด้านวัส ดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตหรือเครื่องตรวจวัด
ระดับ น้ า ตาลในเลือด จะเข้า ร่ วมโครงการฯ แต่ ก ารเพิ่ม
ภาระการกาจัดขยะติดเชือ้ จากการให้บริการตามโครงการฯ
ทาให้เป็ นปั ญหาสาหรับร้านทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการฯ ดังคา
กล่าวว่า
“การมีเครือ่ งมือเนีย่ ไม่เพิม่ ภาระ ลงคอมไม่ยาก
แต่ ไม่ลงตรงกับวันทีบ่ นั ทึก ต้องหาเวลาว่าง (ช่วง) เช้าๆ
เรายุ่ง“ (ร้านร่วม 2)
“ร้านยามีเครือ่ งชังน
่ ้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
แต่เดิมไม่ได้บนั ทึกข้อมูลคนไข้ เว้นแต่ลูกค้ากลุ่มเล็ก ๆ ที ่
เป็ นโรคเรื้อรังมาเอายาประจา ไม่ไปเอายาโรงพาลแล้วมา
รับยาทีน่ ี”่ (ร้านร่วม 5)
“ร้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทาให้มขี ยะติดเชื้อ ก็อช
ไม่รวู้ ธิ กี าจัด แต่ดาเนินการฝากคลินิกกาจัด” (ร้านร่วม7)
“ร้านมีกิจกรรมวัดความดันบ้า ง แต่ น้อยมาก มีเครือ่ งชัง่
น้ าหนัก แต่ไม่มเี ครือ่ งตรวจเบาหวาน เนือ่ งจากร้านไม่ค่อย
มียาโรคเรื้อรัง” (ร้านไม่ร่วม 2)

การศึกษาที่ 2: การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
วิ ธีการวิ จยั
หลังการศึกษาส่วนแรก ผู้วจิ ยั นาข้อสรุปในเรื่อง
เหตุผลทีท่ าให้รา้ นยาเข้าหรือไม่เข้าร่วมโครงการฯ มาสร้าง
แบบสอบถามสาหรับ การวิจ ัยเชิง ปริมาณในตอนที่ 2 นี้
เพื่ อ หาว่ า ปั จจั ย ใดมี ผ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มโครงการ ฯ
การศึก ษาส่ ว นนี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบส ารวจแบบ
362

วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที ่ 8 เล่มที ่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559
http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th

ภาคตัด ขวางในกลุ่ ม ประชากรร้ า นยาที่มีเ ภสัช กรเป็ น
เจ้าของร้าน คือ เป็ นทัง้ ผู้ท่รี บั อนุ ญาตขายยาและเป็ นผู้มี
หน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในคนเดียวกันในร้านยาทีต่ งั ้ ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี จานวน 428 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจ ัย ส่ ง แบบสอบถามให้ร้ า นยาตัว อย่ า งทาง
ไปรษณียร์ ะหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 สาหรับ
ร้ า นยาในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ วิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ
แบบสอบถามด้วยตนเองจากทางร้านยา สาหรับจังหวัด
อ่ า งทองและสิง ห์บุ รี ผู้วิจ ัย ประสานงานกับ เภสัช กรใน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด นั ้น ๆ ให้ ช่ ว ยรวบรวม
แบบสอบถาม สาหรับจังหวัดอื่น ๆผูว้ จิ ยั ขอให้ตวั อย่างส่ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดที่
ให้ตวั อย่างตอบเอง แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่
1 ข้อมูลทัวไปของร้
่
าน ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ
การศึกษา จานวนปี ทม่ี ปี ระสบการณ์ในร้านยา สถานทีต่ งั ้
ของร้านยา ประเภทของร้าน ลักษณะการขาย การเป็ นร้าน
ยาคุ ณภาพ จ านวนลูก ค้า การเป็ น สมาชิกสมาคมเภสัช
กรรมชุ ม ชน การฝึ ก อบรมทางเภสัช กรรม การรู้ จ ั ก
โครงการฯ การเข้าร่วมโครงการฯ และแหล่งที่ทาให้รู้จกั
โครงการ แบบสอบถามตอนที่ 2 ถามความคิด เห็น ต่ อ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในร้านยา เขต 4 ใน 6
ประเด็น คือ ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ
(คาถามจานวน 34 ข้อ) ผลตอบแทนจากการให้บริการตาม
โครงการฯ (3 ข้อ) การได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถใน
การให้บริการจนมีความมันใจ
่ (5 ข้อ) ความเหมาะสมของ
ร้า นยาของตนในแง่ ข องสถานที่ เ พื่อ การให้บ ริก ารตาม
โครงการฯ (3 ข้อ) ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการ
ตามโครงการฯ (3 ข้อ ) และความเพีย งพอของวัส ดุ อุปกรณ์ในการให้บริการตามโครงการฯ (6 ข้อ) การวัดตัว
แปรเหล่านี้ใช้คาถามแบบประเมิน 5 ระดับซึง่ มีตวั เลือก คือ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ เห็นด้วย และเห็น
ด้วยอย่างยิง่
ผู้วจิ ยั ทดสอบแบบสอบถามในประเด็นความตรง
เชิ ง เนื้ อ หาโดยให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า นพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของคาถามว่าสามารถวัด ตัว แปรที่ต้อ งการได้
หรือ ไม่ ตลอดจนพิจ ารณาถึง ความชัด เจน และการสื่อ
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ความหมายของค าถาม หลั ง จากนั ้น ผู้ วิ จ ั ย ปรั บ แก้
แบบสอบถามตามคาแนะนา และนาไปหาความเทีย่ งโดย
การทดสอบในเภสัชกรทีเ่ ป็ นเจ้าของร้านยาจานวน 30 คน
ในจังหวัดอุทยั ธานีและนครสวรรค์ ซึง่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั แต่ มีลกั ษณะคล้ายคลึง กัน สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาคของตัวแปรที่วดั มีค่าอยู่ในช่วง 0.75-0.97
ซึง่ ถือว่าแบบวัดมีความเทีย่ งเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุ ป ข้อ มู ล
ทัวไปของตั
่
วอย่าง การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบตัว แปร
ตามที่เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณระหว่างร้านยาทีเ่ ข้าร่วม/ไม่
เข้าร่วมโครงการฯ ใช้การทดสอบ t หากเป็ นตัวแปรเชิง
คุ ณ ภ า พ ใ ช้ Chi-square ห รื อ Fisher’s Exact Test
นอกจากนี้ ย ัง ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่ าง ๆ กับความตัง้ ใจในการ
เข้าร่วมโครงการ

ผลการวิ จยั
การศึกษานี้จดั ส่งแบบสอบถามไปยังร้านยา 428
ร้าน และได้รบั แบบสอบถามกลับมาจาก 121 ร้าน คิดเป็ น
อัตราตอบกลับร้อยละ 28.27 จากตารางที่ 1 ตัวอย่าง 64
คน (ร้อยละ 52.9) เป็ นเพศหญิง ตัวอย่าง 81 คน (ร้อยละ
66.9) ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี อีก
31 ราย (ร้ อ ยละ 25.6) จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
ตัวอย่าง 69 คน (ร้อยละ 57.0) ทางานทีร่ า้ นยามากกว่า 6
ปี อีก 42 ราย (ร้อยละ 34.7) ทางานร้านยาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4 ปี ร้านยาตัง้ อยู่ในเขตเทศบาล 98 ร้าน (ร้อยละ
81.7) ร้านยาตัวอย่างเป็ นร้านยาเดี่ยว 116 ร้าน (ร้อยละ
95.9) ลักษณะการขายเป็ นร้านขายปลีก 111 ร้าน (ร้อยละ
91.7) ตัว อย่ า งไม่ ใ ช่ ร้า นยาคุ ณภาพ 109 ร้า น (ร้อ ยละ
90.1) จานวนลูกค้าต่อวันอยู่ระหว่าง 31-50 ราย จานวน
33 ร้าน (ร้อยละ 27.3) และน้อยกว่า 30 รายต่อวัน จานวน
31 ร้าน (ร้อยละ 25.6)
ตัว อย่ า ง 79 ร้ า น (ร้ อ ยละ 65.3) เป็ นสมาชิก
สมาคมเภสัชกรรมชุมชนจานวน ตัวอย่าง 79 ร้าน (ร้อย
ละ 65.3) เข้ารับการฝึ กอบรมทางเภสัชกรรมมากกว่าหรือ
เท่ า กับ 2 ครัง้ ต่ อ 1 ปี ตัว อย่ า งร้า นยา 26 ราย (ร้อ ยละ
21.5) กล่าวว่า รูจ้ กั โครงการฯ ดีหรือดีมาก 34 ราย (ร้อย
ละ 28.1) เข้าใจโครงการฯ บ้าง อีก 61 ราย (ร้อยละ 50.3)
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ตารางที่ 1. ข้อ มูลทัว่ ไปของตัว อย่ า งร้า นยาและผู้ต อบ
(N=121)
ตัวแปร
จานวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
57 (47.1)
หญิง
64 (52.9)
การศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
81 (66.9)
ปริญญาตรี 6 ปี
8 (6.6)
ปริญญาโท
31 (25.6)
ปริญญาเอก
1 (0.8)
ประสบการณ์การทางานในร้านยา
น้อยกว่า 1 ปี
19 (15.7)
1-4 ปี
23 (19.0)
4-6 ปี
10 (8.3)
มากกว่า 6 ปี
69 (57.0)
สถานทีต่ งั ้
ในเขตเทศบาล
98 (81.7)
นอกเขตเทศบาล
14 (11.6)
เขตโรงงานอุตสาหกรรม
9 (7.4)
ประเภทของร้าน
ร้านยาเดีย่ ว
116 (95.9)
ร้านยาลูกโซ่/ร้านแฟรนไชส์
5 (4.1)
ลักษณะการขาย
ร้านขายปลีก
111 (91.7)
ร้านขายปลีกและขายส่ง
10 (8.3)
การเป็ นร้านยาคุณภาพ
ไม่ใช่รา้ นยาคุณภาพ
109 (90.1)
ร้านยาคุณภาพ
12 (9.9)
จานวนลูกค้าต่อวัน (ราย)
< 30
31 (25.6)
31-50
33 (27.3)
51-80
25 (20.7)
81-110
13 (10.7)
111-140
8 (6.6)
> 141
11 (9.1)
การเป็ นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
ไม่เป็ นสมาชิก
42 (34.7)
เป็ นสมาชิก
79 (65.3)

ตารางที่ 1. ข้อ มูลทัว่ ไปของตัว อย่ า งร้า นยาและผู้ต อบ
(N=121) (ต่อ)
ตัวแปร
จานวน (ร้อย
ละ)
การฝึกอบรมทางเภสัชกรรม
น้อยกว่า 2 ครัง้ ใน 1 ปี
42 (34.7)
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้ ต่อปี
79 (65.3)
การรูจ้ กั โครงการ
รูจ้ กั และเข้าใจดีเป็ นอย่างยิง่
7 (5.8)
รูจ้ กั และเข้าใจดี
19 (15.7)
รูจ้ กั และเข้าใจบ้าง
34 (28.1)
เคยได้ยนิ แต่ไม่ค่อยรูจ้ กั
24 (19.8)
ไม่เคยได้ยนิ
24 (19.8)
ไม่แน่ใจ
13 (10.7)
การเข้าร่วมโครงการ
ไม่ได้เข้าร่วม
113 (93.4)
เข้าร่วม
8 (6.6)
แหล่งทีร่ จู้ กั โครงการ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
33 (39.3)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
27 (32.1)
ร้านยาคุณภาพอื่น
13 (15.5)
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
10 (11.9)
ร้านยาอื่น
9 (10.7)
อื่นๆ
9 (10.7)
ความต้องการในการเข้าร่วม
โครงการ
ต้องการเข้าร่วมอย่างยิง่
14 (12.3)
ต้องการเข้าร่วม
36 (31.8)
เฉย ๆ
9 (7.9)
ไม่แน่ใจ ต้องขอเวลาหาข้อมูล
38 (33.6)
เพื่อตัดสินใจ
ไม่เข้าร่วม
13 (11.5)
ไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอน
3 (2.6)
ไม่รู้จกั หรือไม่แน่ ใจ ตัวอย่างรู้จกั โครงการฯ จากสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ
39.3 และ 32.1 ตามลาดับ ตัวอย่างร้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
มีเพียง 8 ร้าน (ร้อยละ 6.6) และไม่เข้าร่วมโครงการฯ 113
ร้าน (ร้อยละ 93.4)
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เมื่อสอบถามตัวอย่างที่ยงั ไม่เข้าร่วมโครงการฯ
113 ร้าน พบว่า 50 ร้าน (ร้อยละ 44.1) ต้องการเข้าร่วม
โครงการ ส่วน 38 ร้าน (ร้อยละ 33.6) กล่าวว่า ต้องขอเวลา
หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ตัวอย่าง 16 ราย (ร้อยละ 14.1) ไม่
ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ตอนที่ 2 ปัจจัยสัมพันธ์กบั การเข้าร่วม โครงการ ฯ
ตารางที่ 2 แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัวแปร
คุณลักษณะต่าง ๆ ของเภสัชกรและร้านยากับการเข้าร่วม

โครงการฯ การเป็ นร้านยาคุณภาพ การเป็ นสมาชิกของ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน และการได้เข้าฝึกอบรมทางเภสัช
กรรมอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี มคี วามสัมพันธ์กบั การเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่จานวน
ลูก ค้า ต่ อ วัน ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การเข้า ร่ ว มโครงการ
ระยะเวลาปฏิบตั กิ ารของเภสัชกรทีม่ ากกว่ามีความสัมพันธ์
กับ การเข้า ร่ ว มโครงการฯ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในขณะที่
จานวนบุคคลากรในร้านยาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเข้า
ร่วมโครงการฯ

ตารางที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ของเภสัชกรและร้านยากับการเข้าร่วมโครงการฯ
คุณลักษณะ
ร้านยาคุณภาพ
สมาชิกสมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
การฝึกอบรมทางเภสัชกรรม

ไม่ใช่
ใช่
ไม่เป็ น

การเข้าร่วมโครงการ
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วม
106
3
7
5
42
0

p
<0.0011
0.0491

เป็ น
71
8
อย่างน้อย 2ครัง้ /ปี
71
8
0.0491
น้อยกว่า 2ครัง้ /ปี
42
0
จานวนลูกค้าต่อวัน (ราย)
< 30
0.7632
29
2
31-50
31
2
51-80
24
1
81-110
11
2
111-140
8
0
> 141
10
1
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านของเภสัชกร (ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์)
49.41±25.46
69.50±28.98
0.0353
จานวนบุคคลากรผูช้ ่วยในร้านยา (คน)
1.22±1.19
1.15±2
0.0613
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ4
4.17±0.57
4.42±.85
0.253
ค่าตอบแทนการให้บริการตามโครงการฯ4
3.35±0.67
3.29±1.04
0.803
ความมันใจในการให้
่
บริการตามโครงการฯ4
3.47±.61
3.66±.25
0.103
ความเหมาะสมของสถานทีใ่ ห้บริการตามโครงการฯ4
3.11±.90
3.66±.25
<0.0013
ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ ช้ตามโครงการฯ4
2.56±.70
2.92±.44
0.0573
ความเพียงพอของวัสดุ-อุปกรณ์ฯ4
2.99±.63
4.15±.50
<0.0013
1: Fisher’s exact test 2: chi-square test
3: Independent sample T-test, N=113 และ 8 ในกลุ่มทีไ่ ม่เข้าร่วมและกลุ่มทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ตามลาดับ
4: พิสยั ของคะแนน คือ 1-5 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1) ไม่เห็นด้วย (2) เฉย ๆ (3) เห็นด้วย (4) และเห็นด้วยอย่างยิง่ (5)
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ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ รายงานว่า ร้านยาของตนมี
ความเหมาะสมในแง่ของสถานที่และมีวสั ดุ-อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอในการให้บริการตามโครงการฯ มากกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
เพื่อ หาปั จ จัย ที่ส ัม พัน ธ์ ก ับ ความพร้ อ มในการเข้า ร่ ว ม
โครงการฯ ของตัว อย่ างที่ยงั ไม่ไ ด้เ ข้า ร่ วมในโครงการฯ
113 ราย ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ตั ว แปรความ
เหมาะสม ด้านเวลาและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วม
โครงการเป็ นตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิง
บวกต่ อ ความต้อ งการในการเข้า ร่ ว มโครงการฯ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ

สรุปและอภิ ปรายผล
การศึก ษาครัง้ นี้ มีผู้ต อบแบบสอบถามกลับ มา
121 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 28.27 ซึง่ ถือว่าน้อยทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามไม่ สนใจหรือ ไม่รู้จกั โครงการ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพร้ า นยา ส าหรั บ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจยั ได้ไปรับแบบสอบถามคืน ด้ว ย
ตนเอง ทาให้ได้รบั แบบสอบถามกลับร้อยละ 100 ในการ

เก็บ ข้อ มู ล จากตัว อย่ า งในจัง หวัด อ่ า งทองและสิง ห์บุ รี
ผู้วิจยั ได้ประสานงานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้
ติดตามแบบสอบถาม ทาให้ได้แบบสอบถามกลับมาจานวน
มากเช่นกัน แต่การมีรา้ นยาจานวนมากในจังหวัดนนทบุรี
และปทุมธานี ทาให้การติดตามแบบสอบถามกลับค่อนข้าง
ยาก ทาให้แบบสอบถามทีส่ ง่ กลับมีค่อนข้างน้อย การศึกษา
ในอนาคตควรติดตามแบบสอบถามโดยการส่งโปสการ์ด
ตามแบบสอบถาม ภายใน 1 อาทิตย์ ถ้ายังไม่ตอบรับควร
ส่งแบบสอบถามตามไปอีก 1 ชุด หรือมีรางวัลเพื่อจูงใจการ
ตอบกลับแบบสอบถามให้มากขึน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้อาจมี
อคติจากการทีม่ ผี ไู้ ม่ตอบแบบสอบถาม ทาให้คาตอบทีไ่ ด้
จากการวิจ ัย อาจไม่ ส ะท้อ นความเป็ น จริง ดัง นั น้ ผู้ท่ีใ ช้
ผลการวิจยั นี้จงึ ควรระมัดระวังหรือคานึงถึงประเด็นนี้ดว้ ย
การเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างกลุ่มทีเ่ ข้า
ร่ ว ม (8 ร้า น) และยัง ไม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ (113 ร้า น)
พบว่ า กลุ่ ม ที่เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ มีแ นวโน้ ม เป็ น ร้า นยา
คุ ณ ภาพ เป็ นสมาชิก ของสมาคมเภสัช กรรมชุ ม ชน มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิการของเภสัชกรที่มากกว่า ทัง้ ยังเห็นว่า
ร้ า นของตนเองมี ค วามเหมาะสมของสถานที่ ใ นการ
ให้บริการตามโครงการฯ และมีวสั ดุ-อุปกรณ์พร้อมในการ
ดาเนินการต่อการเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าอีกด้วย

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อหาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ1 (N=113)
ตัวแปร
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการฯ
ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการตามโครงการฯ
การฝึกอบรมทางเภสัชกรรม
จานวนลูกค้า
สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
ความมันใจเภสั
่
ชกรในการให้บริการตามโครงการฯ
ความเหมาะสมของสถานทีใ่ ห้บริการตามโครงการฯ
ร้านยาคุณภาพ
จานวนบุคคลากรในร้านยา
ค่าตอบแทนการให้บริการตามโครงการฯ
ระยะเวลาปฏิบตั กิ ารของเภสัชกร
ความเพียงพอของวัสดุ-อุปกรณ์
1: R2=0.344

สัมประสิทธิถดถอยมาตรฐาน
t
์
.320
3.139
.294
2.334
-.142
-1.497
.063
.052
.073
.068
-.040
-.036
-.029
-.025
.002

.655
.618
.617
.575
-.473
-.376
-.298
-.273
.021

P
.002
.022
.138
.514
.538
.539
.567
.637
.708
.766
.785
.984
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การเป็ นร้ า นยาคุ ณ ภาพต้ อ งผ่ า นการรับ รอง
มาตรฐานในหลายด้ า นมาก่ อ นและมัก มีเ ภสัช กรเป็ น
เจ้า ของร้า น ตลอดจนเป็ น สิ่ง บ่ง บอกถึง ความมุ่งมันของ
่
เภสัชกรในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทาให้รา้ นยา
คุ ณ ภาพมีค วามพร้ อ มทางวิช าชีพ สถานที่ และวัส ดุ อุปกรณ์ ร้านยายังสามารถปรับระบบการบริการได้ง่ายทา
ให้ ไ ม่ ยุ่ ง ยากต่ อ การจัด บริ ก ารตามโครงการฯ นั น่ คือ
สามารถพัฒนาต่อยอดจากบริการของร้านยาคุณภาพได้
เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม พ อ ใ จ ใ ห้ ก ั บ ลู ก ค้ า ร้ า น ย า ที่ ต อ บ
แบบสอบถาม 109 ร้าน (ร้อยละ90.1) ไม่ใช่รา้ นยาคุณภาพ
แม้จะมีเภสัชกรเป็ นเจ้าของและอยู่ปฏิบตั ิงานตลอดเวลา
การศึกษาของภัณฑิรา ปริญญารักษ์และพักตร์วภิ า สุวรรณ
พรหม (12) พบว่า ร้านยาส่วนใหญ่ ไม่เห็นประโยชน์ของ
การเป็ นร้านยาคุณภาพ หรือคิดว่าประชาชนไม่รจู้ กั ร้านยา
คุณภาพ และเชื่อว่าไม่ทาให้ผรู้ บั บริการเพิม่
การเป็ นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนมีผล
ต่ อ การเข้า ร่ ว มโครงการฯ เพราะสมาชิก ของสมาคมฯ
ได้รบั การอบรมความรู้ทางเภสัชกรรมเป็ นประจา มีการ
สื่อ สารผ่ า นทางเว็บ ไซด์ และมีโ อกาสเข้า ร่ ว มการจัด
นิทรรศการหรือแสดงผลงานในการประชุมวิชาการ จึงทา
ให้สมาชิกสมาคมฯ รับทราบการดาเนินงานตามโครงการฯ
มากกว่ า การเป็ น สมาชิก ของสมาคมฯ ยัง ท าให้ไ ด้ร ับ
ความรู้ ต่ อ เนื่ อ งด้ า นเภสัช กรรมมากกว่ า 2 ครัง้ ต่ อ ปี
เนื่องจากสมาคมฯ ได้จดั ประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม
ทุกเดือน และมีการนาเสนอโครงการพัฒนางานเภสัชกรรม
ในร้านยาซึง่ แบ่งเป็ นหลายโครงการในหลายพืน้ ที่ ทัง้ นี้เพื่อ
ชักชวนสมาชิกให้ร่วมทากิจกรรมเชิงวิชาชีพ ทาให้สมาชิก
รูจ้ กั โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในร้านยารูปแบบ
ต่ า งๆ ร้า นยา 33 ร้า น (ร้อ ยละ 39.3) ในการวิจ ัย รู้จ ัก
โครงการฯ จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
ระยะเวลาปฏิบตั กิ ารของเภสัชกรทีม่ ากกว่าในแต่
ละวันทาให้เภสัชกรสามารถจัดการเวลาโดยให้บริการตาม
โครงการฯ ในช่วงที่มปี ริมาณผูร้ บั บริการน้อย การบริการ
ตามโครงการฯ ใช้เวลากับผูร้ บั บริการมากกว่าการขายยา
ตามปกติของร้าน การบริการตามโครงการฯ จึงอาจมีผลทา
ให้บริการผู้ป่วยได้น้อยลง ผลตอบแทนทางธุรกิจจึงอาจ
ลดลงด้วยหากเข้าร่วมโครงการ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ที่พบว่า ร้านที่ยงั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เห็น
ว่า บริการตามโครงการฯ มีความเหมาะสมในเรื่องเวลา
น้อยกว่าร้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ แล้ว
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เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ของร้านที่ไม่ได้ร่วมโครงการฯ 113 ร้าน พบว่า ร้อยละ
33.6 ไม่แน่ใจ ต้องขอเวลาหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการเข้า
ร่ ว มโครงการ อีก ร้ อ ยละ 14.1 กล่ า วว่ า จะไม่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งในเรื่ อ งการรู้ จ ั ก
โครงการฯ ทีพ่ บว่าตัวอย่างร้อยละ 50.3 ไม่รจู้ กั โครงการฯ
จึงทาให้ร้านยาไม่แน่ ใจในการตอบรับเข้ าร่วมโครงการฯ
ผลการวิจยั บ่งชีว้ ่า การประชาสัมพันธ์โครงการฯ อาจจะ
ไม่ชดั เจนและทัวถึ
่ งพอ โครงการฯ นี้ใช้การประชาสัมพันธ์
ผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นหลักในทุกจังหวัด
ซึง่ อาจต้องมีการปรับเปลีย่ นกลวิธใี นอนาคต ผลการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัณฑิรา ปริญ ญารักษ์และพักตร์
วิภา สุวรรณพรหม (12) ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการร้าน
ยาคุณภาพทีพ่ บว่า เภสัชกรเจ้าของธุรกิจร้อยละ 46.0 อยู่
ในขัน้ ยัง ไม่ สนใจ และร้อ ยละ 44.0 อยู่ใ นขัน้ สนใจแต่ ยงั
ลังเล ส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
หรือไม่เห็นประโยชน์ทช่ี ดั เจนของโครงการร้านยาคุณภาพ
การทานายความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ
ของร้ า นยาที่ย ัง ไม่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ 113 ร้ า นพบว่ า
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพร้อม คือ การรับรู้ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากการเข้าร่วมโครงการฯ และความเหมาะสมของเวลาใน
การให้บริการตามโครงการฯ นัน่ คือ ร้านยาทีย่ งั ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ จะมีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ มากขึน้
หากเห็นประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมทัง้ ในแง่ของการ
เพิ่ ม บทบาทวิ ช าชี พ เภสัช กรรมในร้ า นยา การท าให้
ผู้รบั บริการได้รบั การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิม่
ความสามารถเข้า ถึง บริก ารสุข ภาพของประชาชน การ
สร้างภาพลักษณ์ ท่ีน่าเชื่อถือให้ร้านยา การมีโอกาสการ
สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพจากการเข้าร่วมโครงการ และ
การมีโอกาสพัฒนาความสามารถของเภสัชกร นอกจากนี้
เภสัชกรทีเ่ ห็นว่า ตนเองสามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อให้
บริการตามโครงการฯได้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะยินดีเข้าร่วม
โครงการเช่นกัน
นอกจากนัน้ ยังพบว่าความเหมาะสมด้านเวลา
ของบริการตามโครงการฯ มีผลต่อความพร้อมในการเข้า
ร่ ว มโครงการฯ ผลการวิจ ัยสอดคล้อ งกับข้อ มูลที่ได้จาก
สัม ภาษณ์ ท่ีพ บว่ า การคัด กรองโรคใช้เ วลามากในการ
ให้บริการ ทาให้ยากที่จะให้บริการในช่วงเวลาที่มผี ู้มารับ
บริก ารพร้อ มกัน หลายคน ในกรณี ท่ีเ ภสัช กรมีเ พีย งคน
เดียว ควรจ้างผูช้ ่วยเพื่อมาทางานทีเ่ ป็ นงานลักษณะไม่ใช่
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งานเชิงวิชาชีพ เพื่อให้เภสัชกรได้ใช้เวลากับการปฏิบตั งิ าน
ในเชิ ง วิ ช าชี พ มากขึ้น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ข้ อ เสนอจาก
การศึกษาของ วิวรรธน์ อัครวิเชียรและคณะ (8)
ข้อเสนอแนะ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรส่งเสริมให้มกี าร
พัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาโดยเริม่ จากร้าน
ยาคุณภาพหรือร้านยาที่มเี ภสัชกรเป็ นเจ้าของร้าน โดยมี
การนาร่องในร้านยาอย่างน้ อย 1 ร้านในแต่ ละ 1 จังหวัด
เพื่อสร้างต้นแบบการทางานทีเ่ ป็ นรูปธรรมในการให้บริการ
ของร้านยา และนาเสนอการประเมินผลบริการดังกล่าวใน
เวทีวชิ าการเพื่อทาให้ร้านยาอื่น และเครือข่ายสาธารณสุข
เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ การเห็นประโยชน์
ของโครงการฯ เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดในการชักจูง
ให้รา้ นยาอยากสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ในการ
เข้าร่วมโครงการฯ ร้านยาน่ าจะมีอสิ ระในการเลือกทาบาง
กิจกรรมหรือทุกกิจกรรมตามโครงการฯ
สาหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ มี
ผูช้ ่วยเภสัชกร สมาคมเภสัชกรรมชุมชนควรประสานคณะ
เภสัชศาสตร์เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานในร้านยาเหล่านัน้ เพื่อ
เป็ น การสร้า งการรับ รู้แ ละทัศ นคติท่ีดี ข องนั ก ศึก ษาต่ อ
วิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา และช่วยให้ร้านยาที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถบริหารจัดการเวลาในการให้บริการตาม
โครงการฯ ได้ดี สานักงานหลักประกันสุขภาพควรสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างร้านยากันเอง และระหว่าง
ร้านยากับเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ
เพื่อ ให้เ กิด การสร้า งเครือ ข่า ยสุข ภาพในพื้น ที่ และเห็น
ประโยชน์จากการทางานร่วมกัน การวิจยั ครัง้ นี้จะสมบูรณ์
ขึน้ ถ้าได้เพิม่ การสารวจความต้องการหรือความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบริการของร้านยา และความคิดเห็นของ
บุคลากรทางวิชาชีพต่อการดาเนินงานของโครงการฯ การ
วิจยั ครัง้ นี้เป็ นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพในร้านยา
ผลการด าเนิ น การจะท าให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ พื้ น ที่ เ ห็ น
ความสาคัญของร้านยาที่มเี ภสัชกรปฏิบตั ิการ ตลอดจน
สามารถพัฒนาระบบเชื่อ มต่ อเครือข่า ยร้านยากับหน่ วย
บริการต่ าง ๆ จนสามารถนาไปสู่การบริบาลเภสัชกรรม
รูปแบบอื่น ๆ ในร้านยา เช่น การเยีย่ มบ้าน การเติมยาโรค
เรือ้ รังในร้านยา ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบหลักประกัน
สุขภาพต่อไปในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ
ช่ ว ยเหลือ ของรองศาสตราจารย์ ดร. สงวน ลือ เกีย รติ
บัณ ฑิต ที่ไ ด้ใ ห้ค าแนะน าและข้อ คิด เห็น ต่ า ง ๆ อัน เป็ น
ประโยชน์ อย่างยิ่งในการทาวิจยั อีกทัง้ ยังช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการดาเนินงานอีกด้วย ขอขอบคุณ
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้า น
สุขภาพสาหรับการสนับสนุ นทุนในการทาวิจยั นอกจากนี้
ขอขอบคุณร้านยาในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จัง หวัด ในเขตบริก ารที่ 4 ที่ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ ในการส่ง
ฐานข้อมูลร้านยาและช่วยเก็บข้อมูลในการทาวิจยั เรื่องนี้
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Factors Associated with the Participation in the Project on Development of Health
Services within Pharmacies among Drugstores in the 4th Health Region
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Abstract
Objective: To determine factors related to the participation in the project on development of health services
within pharmacies among drugstores in the 4th health region. Method: This study consisted of 2 parts. Part 1 was a
qualitative study. The researcher conducted in-depth interview with 10 pharmacists who were the owners of drugstores
in the 4th health region. The interview focused on the reasons they used to make decision on the participation in the
project. Afterwards the identified reasons were used as an input for developing the questionnaire for collecting the
data on factors hypothesized to have a relationship with readiness to participate or the participation to the project
which was a quantitative study in the second part of this research. The researcher mailed the questionnaire to 428
pharmacies located in 8 provinces within the 4th health region. Pharmacy owners and the pharmacists in charge in all
pharmacies were the same persons. Results: Qualitative study revealed that the reasons leading the pharmacists to
join or not to join the project were being heard and known about the project, the perceived benefit of project
participation, financial benefit from providing the services on the project, the opportunity for capacity building for
providing the services on the project, suitability of their drugstores for providing the services on the project and the
appropriateness of time to be spent on providing the services on the project. In quantitative study, the questionnaires
were retuned from 121 pharmacies with 28.27% response rate. Participating drugstores (8 pharmacies) were more
likely to be accredited as quality drugstores, being a member of Association of Community Pharmacy, having a
pharmacist with additional pharmacy training after graduation, having longer working hours of pharmacists, and
perceiving their own drugstores as having appropriate settings and adequate materials or instrument for providing the
services in the project, The analysis of the data on 113 pharmacies not participating in the project at the time of the
study found that factors relating to the readiness to participate in the project were the perception on benefit of project
participation and the appropriateness of time spent on providing the services on the project. Conclusion: The 4th
health region should motivate the pharmacies to participate in the project by presenting the benefit of project
participation and the methods to overcome the barriers on providing the services on the project especially those for
time consuming services. The presentation of such information should be conducted within the network of quality
drugstores and the Association of Community Pharmacy.
Keywords: project on development of pharmacy health services, drugstores, community disease screening services,
pharmacy profession
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