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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสารวจกิจกรรมการปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพของเภสัชกรในร้านขายยาแผนปจั จุบนั ของประเทศไทย
วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กิจกรรมเชิงวิชาชีพทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริหารคลังยา ด้านบริการเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน และด้านบริการเสริม ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในร้านขายยาแผนปจั จุบนั 388 แห่งที่เลือกมาอย่างสุ่มจากร้านขายยาแผนปจั จุบนั ทัวประเทศ
่
ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์ ห้ตวั อย่างกลุ่มนี้ 2) เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในร้านขายยาแผนปจั จุบนั ทีเ่ ข้าร่วมงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มนี้โดยการกระจาย
แบบสอบถามระหว่างการประชุม การศึกษานี้ถือว่า ตัวอย่างปฏิบตั ิกิจกรรมเชิงวิชาชีพได้หากปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวได้
ครบถ้วนตามขอบเขตของกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ในแบบสอบถามอย่างน้อยร้อยละ 49.50 ของจานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั ิ ผลการวิ จยั :
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 423 ฉบับ มาจากการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ 280 ฉบับ และจากงานประชุมวิชาการฯ
143 ฉบับ กิจกรรมเชิงวิชาชีพทีต่ วั อย่างสามารถปฏิบตั ไิ ด้มากทีส่ ุด (ปฏิบตั ไิ ด้ตามขอบเขตทีก่ าหนดอย่างน้อยร้อยละ 49.50
ของจานวนครัง้ ) คือ การคัดเลือกยาทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ่วย 407 แห่ง (ร้อยละ 96.22 ของตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ การส่งมอบ
ยา 402 แห่ง (ร้อยละ 95.04 ของตัวอย่าง) และการป้องกันการแพ้ยาซ้า 383 แห่ง (ร้อยละ 90.54 ของตัวอย่าง) กิจกรรมเหล่านี้
ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมด้านบริการเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน ส่วนกิจกรรมทีต่ วั อย่างปฏิบตั ไิ ด้น้อยทีส่ ุด คือ การเยีย่ มบ้าน 21 แห่ง
(ร้อยละ 4.96 ของตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ การให้คาแนะนาเกีย่ วกับการสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14
ปี 62 แห่ง (ร้อยละ 14.73 ของตัวอย่าง) และการผลิตยาตามใบสังยา
่ 68 แห่ง (ร้อยละ 16.08 ของตัวอย่าง) กิจกรรมเหล่านี้สว่ น
ใหญ่เป็ นกิจกรรมด้านบริการเสริม ร้านยาแบบสาขามีแนวโน้มการปฏิบตั กิ จิ กรรมเชิงวิชาชีพต่าง ๆ ได้มากกว่าร้านยาเดี่ยว
สรุป: กิจกรรมเชิงวิชาชีพส่วนใหญ่ทเ่ี ภสัชกรในร้านขายยาแผนปจั จุบนั ปฏิบตั ไิ ด้มาก เป็ นกิจกรรมด้านบริการเภสัชกรรมขัน้
พื้นฐาน ส่วนกิจกรรมด้านบริการเสริมมีการปฏิบตั ไิ ด้น้อยกว่า ภาครัฐหรือผู้ท่สี ่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเชิงวิชาชีพต่างๆ ของเภสัชกรในร้านยาให้มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้
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Abstract
Objective: To survey professional activities among pharmacists in community pharmacies within Thailand.
Methods: The research was a cross-sectional descriptive study. Professional activities were comprised of 3 domains
including management of drug inventory, basic pharmacy services and enhanced pharmacy services. The
researchers collected the data from 2 groups of subjects i.e., 1) pharmacists working in 388 community pharmacies
randomly selected from those within the country. The researchers mailed a questionnaire to this group of subjects
and 2) pharmacists working in community pharmacies who attended the 2016 Annual Meeting of the Community
Pharmacy Association. The researchers distributed the questionnaires to this group of subjects during the meeting.
The subjects were considered as practicing a professional activity if they performed the activity consistent to that
specified in the questionnaire at least 49.5% of the times they performed such activity. Results: A total of 423
completed questionnaires were used in data analysis. Two hundred eighty of which were returned mail
questionnaires, while 143 were obtained during the Annual Meeting. Professional activities most commonly
performed by the subjects (at least 49.5% of the times they performed such activities) were selecting appropriate
medication for patients (n=407, 96.22% of the subjects) followed by dispensing of medications (n=402, 95.04% of the
subjects), and preventing repeated drug allergy (n=383, 90.54% of the subjects). The majority of commonly practiced
activities were basic pharmacy services. The least performed activities were home visit (n=21, 4.96% of the subjects)
followed by, giving advices on vaccination for children 0-14 years old (n=62, 14.73% of the subjects), and
extemporaneous compounding according to prescriptions (n=68, 16.08% of the subjects), Most of these activities
were enhanced pharmacy services. Respondents in chain pharmacies tended to practice professional activities more
than those in independent pharmacies. Conclusion: The most commonly practiced professional activities in
community pharmacies were basic pharmacy services, while the enhanced pharmacy services were far less
performed. Governmental agencies and relevant parties should support and strengthen the provisions of professional
services from community pharmacists.
Keywords: professional activities, pharmacists, community pharmacists, community pharmacies
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บทนา
เภสัช กรชุ ม ชนเป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้ม ากที่สุด โดยมีบทบาทในการรักษา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การจ่ายยาตามใบสังแพทย์
่
การ
เลือ กใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเ หมาะสมให้แ ก่ ป ระชาชน การให้
คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การให้ขอ้ มูลด้านยาแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ผูป้ ว่ ย และประชาชนทัวไป
่ และเป็ นส่วนหนึ่งใน
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับบุคลากรทางแพทย์อ่นื ๆ ใน
ระบบบริการปฐมภูม ิ (1) เภสัชกรชุมชนในต่างประเทศมี
การพัฒ นาบทบาทและการให้บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทัง้
บริก ารขัน้ พื้น ฐาน การบริบ าลเภสัช กรรมและการสร้า ง
เสริม สุขภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการและเพิ่ม การ
เข้าถึงบริการทางสุขภาพของประชาชน ประเทศอังกฤษ
กาหนดการบริการของเภสัชกรชุมชนเป็ น 3 ระดับ (2, 3)
ได้แก่ 1) บริการพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น เช่น การจ่ายยาตามใบสัง่
แพทย์และเติม ยาแก่ผู้รบั บริการ การกาจัดยาเหลือใช้ 2)
บริก ารขัน้ สูง เช่ น การทบทวนการใช้ย า การฉี ด วัค ซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (4) และ 3) บริการเสริม เช่น การ
ให้บริการเลิกบุหรี่ การแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา
ส่วนประเทศออสเตรเลียกาหนดการให้บริการของเภสัชกร
ชุ ม ชนในลัก ษณะของโปรแกรมการให้บริการ ได้แก่ 1)
โปรแกรมส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย า เช่ น การ
จัดเตรียมยา unit dose หรือ multiple dose การจ่ายยาตาม
ใบสังแพทย์
่
2) โปรแกรมบริหารจัดการด้านยา (medication
management programs) เช่น การทบทวนการใช้ยาของ
ผู้ป่วยที่บ้านและผู้ท่อี าศัยในบ้านพักคนชรา 3) โปรแกรม
สาหรับชนเผ่าพืน้ เมือง (Aboriginal and Torres Strait
Islander specific programs) 4) โปรแกรมเพื่อพืน้ ที่
ชนบท และ 5) การใช้ขอ้ มูลและเทคโนโลยีการสือ่ สารใน
ระบบสุขภาพ (5, 6)
ในประเทศไทย เภสัชกรชุ ม ชนได้ม ีก ารพัฒ นา
บทบาทการทางานอย่างต่อเนื่อง จากอดีตเป็ นเพียงการ
ปรุงยา และจ่ายยาตามใบสั ่งของแพทย์ รวมถึงการปรุง
ยาและขายยา จนป จั จุบ นั มีร ูป แบบของการบริบ าลทาง
เภสัชกรรม (7) ตลอดจนมีการพัฒนามาตรฐานร้านยาขึน้
จากข้อมูลข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ และรู ปแบบร้านยาที่พงึ
ประสงค์ (8) แต่ยงั ขาดการนามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
ในวงกว้าง เนื่องจากร้านยาที่ได้รบั รองคุณภาพมีไม่มาก
เมื่อเทียบกับร้า นขายยาแผนป จั จุ บนั ทัง้ หมดในประเทศ
ไทย ต่อมามีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการ

309

ขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตขายยาแผนป จั จุ บ ัน
พ.ศ. 2556 (9) และประกาศกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การ
กาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัช
กรรมชุมชนในสถานทีข่ ายยาแผนปจั จุบนั ตามกฎหมายว่า
ด้วยยา พ.ศ. 2557 (10) ซึ่งมีผลบังคับใช้กบั ร้านยาทั ่ว
ประเทศ ส่งผลให้เภสัชกรในร้านยาต้องปรับปรุงคุณภาพ
ของการปฏิบ ตั ิงานเภสัชกรรมชุมชน นอกจากนี้ร้านยาที่
ได้รบั รองคุณภาพส่วนหนึ่งมีการเข้าร่วมโครงการบริการ
ส่ง เสริม สุข ภาพเพื่อ พัฒ นาบทบาทของร้า นยาและการ
เข้า ถึง ของประชาชนในการคัดกรองโรคเรื้อรัง คัดกรอง
กลุ่มเสีย่ งภาวะอ้วนลงพุง ดูแลการใช้ยาในผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง
และการเยีย่ มบ้าน เป็ นต้น (11)
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อสารวจกิจกรรม
เชิง วิช าชีพ ของเภสัช กรในร้า นขายยาแผนป จั จุ บ ัน ของ
ประเทศไทย ณ ปจั จุบนั ว่าได้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างครอบคลุม
เพียงไร ผลการวิจยั ทีไ่ ด้สามารถนามาใช้ในการพัฒนาร้าน
ยาและวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพของเภสัชกรที่ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นร้านยา

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัด ขวางช่ ว งเดื อ นธัน วาคม พ.ศ. 2559 – เดื อ น
มีนาคม พ.ศ. 2560 การวิจยั นี้ได้รบั รองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษย์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
หมายเลขโครงการ 765/59 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2559
เครือ่ งมือการวิ จยั
ในการวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง
จานวน 39 ข้อ ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมรวมทัง้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกาหนดเกี่ยวกับ
สถานที่ อุ ป กรณ์ และวิธีป ฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุม ชนใน
สถานที่ขายยาแผนปจั จุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
2557 (11, 13, 15, 16) แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของเภสั
่
ชกรผูต้ อบ
แบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ 2) คาถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทัวไปของร้
่
านยา จานวน 8 ข้อ และ 3) คาถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่มกี ารปฏิบตั ิของเภสัชกรในร้านยา
จานวน 27 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 3.1) ด้านการบริหาร
คลังยา จานวน 6 ข้อ 3.2) ด้านบริการเภสัชกรรมขัน้
พืน้ ฐาน จานวน 11 ข้อ และ 3.3) ด้านบริการเสริม จานวน

9 ข้อ และมีคาถามให้ตวั อย่างระบุกจิ กรรมเชิงวิชาชีพอื่นๆ
ทีม่ กี ารปฏิบตั เิ พิม่ เติม จานวน 1 ข้อ
การตอบคาถามในส่วนที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ต้องประเมินระดับการปฏิบตั ิกจิ กรรมเชิงวิชาชีพ ในแต่ละ
ข้ออย่างคร่าว ๆ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ ซึ่ง
พัฒนาและปรับปรุงมาจากการศึกษาของวีระณีย์ แสงสุรยิ ะ
(17) ระดับมากทีส่ ดุ หมายถึง ผูต้ อบมีการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในแต่ ล ะข้อ ตามรายละเอีย ดที่ร ะบุ ไ ด้ร้อ ยละ 84.50-100
ของจานวนครัง้ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม ระดับมาก ปานกลาง
น้อย และไม่ปฏิบตั ิ คือ ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีร่ ะบุได้รอ้ ยละ
49.50–84.49, 19.50–49.49, 0.50–19.49 และน้อยกว่า
0.5 ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น ในคาถามระบุว่า “การคัดเลือก
ยา หมายถึง คัดเลือกยาเพือ่ จาหน่ายจากโรงงานผลิตยาใน
ประเทศโดยตรงหรือบริษทั นาเข้าที่ได้มาตรฐานจาก อย.
ผูข้ ายส่ง/ผูแ้ ทนจาหน่ายทีไ่ ด้มาตรฐานร้านยาคุณภาพหรือ
มาตรฐานวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชนสาหรับร้านขาย
ส่งยาแผนปจั จุบนั ” หากผูต้ อบคัดเลือกยา 100 รายการ ยา
จานวน 83 รายการมาจากผูข้ ายส่งทีไ่ ด้มาตรฐานฯ ตามที่
ระบุในนิ ยาม ถือว่าปฏิบตั ิไ ด้ร้อยละ
83 ผู้ตอบต้อง
เลือกตอบว่า “มาก” หรือในคาถามเรื่องการส่งมอบยาที่
ค าถามระบุ ค วามหมายว่า “ส่ง มอบยาอัน ตรายหรือ ยา
ควบคุ ม พิเ ศษแก่ ผู้ ร ับ บริก ารแบบเฉพาะราย โดยให้
คาแนะนาข้อมูลอย่างน้อยชื่อยา ข้อบ่งใช้ วิธกี ารใช้ และ
ผลข้า งเคียงหรือ ข้อ ควรระวัง หรือ อาการไม่พึง ประสงค์ ”
หากผูต้ อบมีการส่งมอบยา 100 ครัง้ โดย 87 ครัง้ มีการให้
ข้อมูลแก่ผรู้ บั บริการอย่างครบถ้วนตามทีร่ ะบุ ถือว่าปฏิบตั ิ
ได้รอ้ ยละ 87 ผูต้ อบต้องเลือกตอบว่า “มากทีส่ ุด” ในการ
วิจ ัย นี้ จ ะถื อ ว่ า เภสัช กรปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเชิง วิช าชีพ นั ้น
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนตามนิยามทีร่ ะบุอย่างน้อยร้อยละ
49.50 นันคื
่ อประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบถ้วนใน
ระดับมากหรือมากทีส่ ดุ )
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
การวิจ ัย ท าโดยให้ผู้เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า นตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของคาถาม ผูเ้ ชีย่ วชาญประกอบด้วยผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับนโยบายการทางานของเภสัชกรในร้านยา
1 ท่าน และเภสัช กรที่มปี ระสบการณ์ ทางานในร้านยา
มากกว่ า 5 ปี จ านวน 2 ท่ า น การค านวณดัช นี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุป ระสงค์ของการวัด
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) (19) พบว่า
ข้อคาถามทีน่ าไปใช้ได้ จานวน 21 ข้อ และข้อคาถามทีต่ อ้ ง

ปรับปรุง จานวน 19 ข้อ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงคาถามและนาไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบอีกครัง้ จนได้แบบสอบถามทีม่ คี าถาม
18 ข้อที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบความเที่ยง
(Cronbach’s alpha) ในร้านยา 30 ร้านทีค่ ล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีความเทีย่ ง 0.95 ซึง่ เป็ นทีน่ ่าพอใจ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษา คือ เภสัช กรผู้ม ีห น้ า ที่
ปฏิบ ัติก ารในร้ า นขายยาแผนป จั จุ บ ัน ทัว่ ประเทศไทย
รายชื่อและทีอ่ ยู่ของประชากรได้มาจากข้อมูลของสานักยา
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาและกลุ่ ม งาน
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสัช สาธารณสุ ข ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ขนาดตัวอย่างคานวณโดยใช้
สูตรของ Cochran (12) สาหรับการประมาณค่าสัดส่วนใน
ประชากรกลุ่มเดียว โดยกาหนดว่า สัดส่วนของเภสัชกรที่
ปฏิบตั ิกิจกรรมเชิงวิชาชีพหนึ่ง ๆ ได้ครบตามขอบเขตที่
ระบุ อ ย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 49.5 คือ 0.50 และก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ ซึ่งเท่ากับ 0.05 การ
ค านวณได้ ข นาดตัว อย่ า ง 385 แห่ ง และแบ่ ง ตัว อย่ า ง
ตามแต่ละชัน้ ภูมไิ ด้ขนาดตัวอย่าง 388 แห่ง เนื่องจากการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางไปรษณียม์ อี ตั ราการตอบ
กลับร้อยละ 20.0–42.88 (13, 14) การศึกษาจึงเพิม่ ขนาด
ตัวอย่างเป็ น 3 เท่าเป็ น 1,164 แห่ง
ตัวอย่างในการศึกษามีสองกลุ่ม คือ 1) ตัวอย่าง
เภสัชกรในร้านยาที่เลือกมาอย่างสุ่มโดยใช้วธิ สี ุ่มตามชัน้
ภูม ิ โดยชัน้ ภูมคิ อื 1) ประเภทของร้านยา ได้แก่ ร้านยา
เดีย่ วและร้า นยาแบบสาขา และ 2)
ภูมภิ าค ได้แก่
กรุงเทพหานครและส่วนภูมภิ าค ตัวอย่างเป็ นร้านยาเดี่ยว
855 แห่งและร้านยาแบบสาขา 309 แห่ง โดยเป็ นร้านใน
กรุ ง เทพหานครและส่ ว นภู ม ิ ภ าค 330 และ 834 แห่ ง
ตามลาดับ 2) ตัวอย่างตามสะดวกทีเ่ ป็ นเภสัชกรประจาร้าน
ขายยาที่ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนในปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
การเก็บข้อมูล
การวิจยั นี้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1)
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์ นตัวอย่างทีเ่ ลือกมาอย่างสุม่
ผู้วจิ ยั ใช้วธิ ีเพิม่ อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามโดย
พยายามออกแบบคาถามทีก่ ระชับและมีจานวนข้อน้อยทีส่ ดุ
จดหมายปะหน้าระบุวา่ การสารวจเป็ นส่วนหนึ่งการวิจยั ใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การสัญญาว่าจะ
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ปกปิ ดข้อมูลเป็ นความลับ ไม่อ้างอิงถึงบุคคลที่ตอบ บอก
ถึงความสาคัญและประโยชน์ ของข้อมูลที่ได้รบั รวมทัง้ ติด
ตราไปรษณียากรบนซองทีใ่ ช้สง่ แบบสอบถามกลับเพื่อเพิม่
ความสะดวกต่อการส่งกลับ นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ยังติดตาม
การตอบกลับ 2 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ ที่ 1 ติดตามทางโทรศัพท์
และไปรษณียบัตรในสัปดาห์ท่ี 2 หลังจากส่งแบบสอบถาม
ฉบับแรกและครัง้ ที่ 2 ส่งแบบสอบถามซ้าในสัปดาห์ท่ี 6 ไป
ยังผูท้ ย่ี งั ไม่ตอบแบบสอบถาม (21, 22) 2) ผูว้ จิ ยั ยังได้แจก
แบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2559
ของสมาคมเภสัช กรรมชุ ม ชน โดยใช้
แบบสอบถามชุ ด เดีย วกับ การเก็บ ข้อ มู ล ทางไปรษณี ย์
พร้อมทัง้ ให้ระบุช่อื ร้านยาและจังหวัด เพื่อป้องกันการตอบ
แบบสอบถามซ้า ผู้ท่ตี อบแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ ละ
งานประชุมวิชาการของเภสัชกรชุมชน จะได้รบั การสุม่ แจก
หนั ง สือ “การบริห ารจัด การธุ ร กิ จ ร้ า นขายยายุ ค ใหม่ ”
จานวน 10 เล่ม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ สรุ ป ข้อ มู ล
แบบสอบถามที่ตวั อย่างตอบคาถามไม่ครบถ้วนเกินกว่า
ร้อยละ 10 จะถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล (23)

ผลการวิ จยั
การวิ จ ั ย ได้ ร ับ แบบสอบถามคื น 423 ฉบั บ ซึ่ ง
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แบ่งเป็ นแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ 280 ฉบับ (ร้อยละ 66.19 ของแบบสอบถามที่
ใช้ได้) และแบบสอบถามจากงานประชุมวิชาการฯ 143 ฉบับ
(ร้อยละ 33.81) ผูต้ อบแบบสอบถามทางานในร้านยาเดี่ยว
344 ราย (ร้อยละ 81.32) และร้านยาแบบสาขา 79 ราย (ร้อย
ละ 18.68) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์มกี ารตอบ
กลับ 292 ฉบับ (ร้อยละ 25.09 ของแบบสอบถามทีส่ ง่ 1,164
ฉบับ) แต่เป็ นแบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่ได้ 12
ฉบับ
ข้อมูลทัวไป
่
ต า ร า ง ที่ 1 แ ส ด ง ข้ อ มู ล ทั ว่ ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง (ร้อ ยละ
64.54) มีอายุเฉลี่ย 37.31 ปี ตัวอย่างจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรอ้ ยละ 81.32 ในร้านยาเดี่ยว ผู้ตอบส่วนใหญ่
(ร้อยละ 73.55) เป็ นเจ้าของกิจการและเภสัชกรผูม้ หี น้าที่
ปฏิบตั กิ าร แต่ตวั อย่างจากร้านแบบสาขา ผูต้ อบส่วนใหญ่
(ร้อยละ 79.75) เป็ นผู้มหี น้ าที่ปฏิบตั ิการ ตัวอย่าง
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ร้ อ ยละ 67.30 ท างานในร้ า นยาทัว่ ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการร้ า นยาคุ ณ ภาพหรื อ ร่ ว มให้ บ ริก ารในระบบ
หลัก ประกัน สุ ข ภาพ ร้ อ ยละ 14.69 ท างานในร้ า นยา
คุ ณ ภาพ และร้ อ ยละ 17.54 ท างานในร้ า นที่ ผ่ า นการ
ประเมินวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
ใ น ร้ า น ย า ทั ว่ ไ ป ค่ า มั ธ ย ฐ า น ข อ ง จ า น ว น
ผู้ร บั บริก ารในร้า นยา คือ 50 คนต่อ วัน และค่า มัธ ยฐาน
จานวนพนักงานร้านยา คือ 1 คนต่อแห่ง ขณะที่รา้ นยา
แบบสาขา มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 90 คนต่อวันและ 2 คนต่อ
แห่งตามลาดับ (ตารางที่ 1) ค่ามัธยฐานของจานวนเภสัช
กรในร้านทัง้ สองประเภท คือ 1 คนต่อแห่ง
การปฏิ บตั ิ งานเชิ งวิ ชาชีพในร้านยา
กิจกรรมที่เภสัชกรมีการปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพ
หมายถึง กิจ กรรมที่ต ัว อย่ า งประเมิน ว่ า ได้ป ฏิบ ัติต าม
ขอบเขตของกิจกรรมทีร่ ะบุในแบบสอบถามอย่างน้อยร้อย
ละ 49.5 ของจานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั ิ ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรม
เชิงวิชาชีพทีเ่ ภสัชกรชุมชนปฏิบตั ไิ ด้ กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่
ร้านยาปฏิบตั ิได้มากที่สุด คือ การคัดเลือกยาที่เหมาะสม
แก่ผูป้ ่วย 407 แห่ง (ร้อยละ 96.22 ของจานวนตัวอย่าง)
รองลงมา ได้แก่ การส่งมอบยา 402 แห่ง (ร้อยละ 95.04
ของจานวนตัวอย่าง) การป้องกันการแพ้ยาซ้า 383 แห่ง
(ร้อยละ 90.54 ของจ านวนตัวอย่า ง) และการระบุ ข้อ มูล
สาคัญบนฉลากยา 381 แห่ง (ร้อยละ 90.07 ของจานวน
ตัวอย่าง) ทัง้ หมดเป็ นบริการเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน ส่วน
กิจกรรมเชิงวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ไิ ด้น้อยทีส่ ดุ คือ การเยีย่ มบ้าน
21 แห่ง (ปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ยละ 4.96 ของจานวนตัวอย่าง)
รองลงมา ได้แก่ การให้คาแนะนาเกี่ย วกับการสร้างเสริม
ภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14 ปี 62 แห่ง
(ร้อยละ 14.73 ของจานวนตัวอย่าง) การผลิตยาตามใบสัง่
ยา 68 แห่ง (ร้อยละ 16.08 ของจานวนตัวอย่าง) และการ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี
pap smear 78 แห่ง (ร้อยละ 18.48 ของจานวนตัวอย่าง)
ส่วนใหญ่กจิ กรรมเหล่านี้เป็ นงานด้านบริการเสริม
สาหรับร้านยาเดี่ยว กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่รา้ น
ยาปฏิบตั ิได้มากที่สุด คือ การคัดเลือกยาที่เหมาะสมแก่
ผู้ป่วย 331 แห่ง (ร้อยละ 96.22 ของจานวนตัวอย่าง)
รองลงมา ได้แก่ การส่งมอบยา 326 แห่ง (ร้อยละ 94.77
ของจานวนตัวอย่าง) การคัดเลือกยา 315 แห่ง (ร้อยละ
91.57 ของจานวนตัวอย่าง) และการป้องกันการแพ้ยาซ้า
314 แห่ง (ร้อยละ 91.28 ของจานวนตัวอย่าง) กิจกรรม

เหล่านี้ส่วนใหญ่ การบริการเภสัชกรรมขัน้ พื้นฐาน ส่วน
กิจกรรมเชิงวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ไิ ด้น้อยทีส่ ดุ คือ การเยีย่ มบ้าน
17 แห่ง (ร้อยละ 4.94 ของจานวนตัวอย่าง) รองลงมา
ได้แก่ การผลิตยาตามใบสังยา
่ 54 แห่ง (ร้อยละ 15.70
ของจานวนตัวอย่าง) การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสร้าง

เสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14 ปี 54 แห่ง
(ร้อยละ 15.79 ของจานวนตัวอย่าง) และการให้คาแนะนา
เกีย่ วกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear
72 แห่ง (ร้อยละ 20.99 ของจานวนตัวอย่าง) ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นกิจกรรมด้านบริการเสริม

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
ค่าเฉลีย่
มัธยฐาน (ค่าต่าสุด- ค่าสูงสุด)
วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตาแหน่ง
เภสัชกรผูป้ ฏิบตั กิ าร
เจ้าของกิจการและเภสัชกรผูป้ ฏิบตั กิ าร
การเข้าร่วมโครงการ
ร้านยาทัวไป
่
ร้านยาคุณภาพ
ร้านยาทีผ่ า่ นการประเมินวิธปี ฏิบตั ทิ าง
เภสัชกรรมชุมชน (GPP)
ร้านยาทีร่ ว่ มให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ค่าเฉลีย่ จานวนผูร้ บั บริการต่อวัน
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด – ค่าสูงสุด)
ค่าเฉลีย่ จานวนเภสัชกรประจาต่อแห่ง
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด – ค่าสูงสุด)
ค่าเฉลีย่ จานวนพนักงานร้านยาต่อแห่ง
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด – ค่าสูงสุด)
สัดส่วนของเภสัชกรต่อพนักงานร้านยา
ค่าเฉลีย่ ชัวโมงท
่
างานของเภสัชกรทีท่ างาน
แทนเภสัชประจาต่อเดือนต่อแห่ง
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด – ค่าสูงสุด)

ร้านยาเดีย่ ว
จานวน ร้อยละ
128
216

37.21
62.79

38.68
36 (24-89)

ร้านยาแบบสาขา
จานวน ร้อยละ
22
57

27.85
72.15

31.33
30 (25-53)

ร้านยาทัง้ หมด
จานวน
ร้อยละ
150
273

35.46
64.54

37.31
35 (24-89)

276
67
1

80.23
19.48
0.29

68
11
0

86.08
13.92
0.00

344
78
1

81.32
18.44
0.24

91
253

26.45
73.55

63
16

79.75
20.25

154
269

36.41
63.59

256
28

74.42
8.14

28
34

35.44
43.04

284
62

67.30
14.69

58

16.86

16

20.25

74

17.54

10

2.91

1

1.27

11

2.61

62.82
50 (3-400)
1.02
1 (0-4)
0.76
1 (0-9)
1:1
3.57

118.18
90 (10-700)
1.27
1 (1-5)
2.11
2 (0-15)
1:2
24.29

73.27
50 (3-700)
1.07
1 (0-5)
1.01
1 (0-15)
1:1
7.46

0 (0-200)

0 (0-210)

0 (0-210)
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สาหรับร้านยาแบบสาขา กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่
ร้านยาปฏิบตั ิได้มากที่สุด คือ การคัดเลือกยาที่เหมาะสม
แก่ผูป้ ่วย การส่งมอบยา การระบุขอ้ มูลสาคัญบนฉลากยา
การตรวจสอบยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 96.20
ของจานวนตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ เอกสารการบริหาร
คลัง 75 แห่ง (ร้อยละ 94.94 ของจานวนตัวอย่าง) การเก็บ
รักษายาทีเ่ หมาะสม 72 แห่ง (ร้อยละ 92.31 ของจานวน
ตัวอย่าง) และการส่งคืนและทาลายยาหมดอายุหรือยา
เสือ่ มสภาพ 72 แห่ง (ร้อยละ 91.14 ของจานวนตัวอย่าง)
ซึง่ เหล่านี้เป็ นทัง้ บริการเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐานและด้านการ
บริห ารคลัง ยา ส่ว นกิ จ กรรมเชิง วิช าชีพ ที่ป ฏิบ ตั ิไ ด้น้ อ ย
ทีส่ ดุ คือ การเยีย่ มบ้าน 4 แห่ง (ร้อยละ 5.06 ของจานวน
ตัวอย่าง) รองลงมา ได้แก่ การให้คาแนะนาเกีย่ วกับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear 6 แห่ง (ร้อยละ
7.59 ของจานวนตัวอย่าง) การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ

สร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14 ปี 8
แห่ง (ร้อยละ 10.13 ของจานวนตัวอย่าง) การผลิตยาตาม
ใบสังยา
่ 14 แห่ง (ร้อยละ 17.72 ของจานวนตัวอย่าง) และ
การให้คาแนะนาเกีย่ วกับการฝากครรภ์ 14 แห่ง (ร้อยละ
17.72 ของจานวนตัวอย่าง) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริการเสริม
นอกจากนี้ ตัวอย่าง 36 ราย (ร้อยละ 8.51) ยังได้
รายงานถึงกิจกรรมเชิงวิชาชีพอื่น ๆ ที่มกี ารปฏิบตั ใิ นร้าน
ยากิจกรรมดังกล่าวแสดงอยูใ่ นตารางที่ 3

การอภิ ปรายผล
การวิจยั นี้มอี ตั ราการตอบกลับของแบบสอบถาม
ทางไปรษณียร์ อ้ ยละ 25.09 ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาของ
พิมลศรี แสงคาร์และคณะ ที่พบอัตราการตอบกลับร้อยละ
20.00 (13) การศึกษานี้ยงั ได้เก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมสามัญประจาปีของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนเพิม่ อีก

ตารางที่ 2. จานวนและร้อยละของเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผนปจั จุบนั ทีส่ ามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาชีพได้ (ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างน้อยร้อยละ 49.50 ของจานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั )ิ
ร้านยาเดี่ยว
ร้านยาแบบสาขา
ร้านยาทัง้ หมด
กิ จกรรมเชิ งวิ ชาชีพ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านการบริ การคลังยา
การคัดเลือกยา
315
91.57
55
69.62
370
87.47
เอกสารการบริหารคลัง
290
84.30
75
94.94
365
86.29
การเก็บรักษายาทีเ่ หมาะสม
273
79.36
72
92.31
345
81.75
การตรวจสอบยาหมดอายุหรือเสือ่ มสภาพ
253
73.55
76
96.20
329
77.78
การตรวจสอบคุณภาพยาคืนหรือยาเปลีย่ น
243
70.64
68
86.08
311
73.52
การส่งคืนและทาลายยาหมดอายุ/ยาเสือ่ มสภาพ
227
65.99
72
91.14
299
70.69
ด้านบริ การเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
การคัดเลือกยาทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ว่ ย
331
96.22
76
96.20
407
96.22
การส่งมอบยา
326
94.77
76
96.20
402
95.04
การป้องกันการแพ้ยาซ้า
314
91.28
69
87.34
383
90.54
การระบุขอ้ มูลสาคัญบนฉลากยา
305
88.66
76
96.20
381
90.07
การส่งต่อ
194
56.40
47
59.49
241
56.97
้
การเฝาระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ การใช้ยาไม่
176
51.16
54
68.35
230
54.37
เหมาะสมและปญั หาคุณภาพยา
การให้บริการสารสนเทศ
178
51.74
45
56.96
223
52.72
้
การปองกันความเสีย่ งในร้านยา
170
49.42
46
58.23
216
51.06
การติดตามผลการใช้ยา
153
44.61
33
41.77
186
44.08
การบันทึกประวัตผิ ปู้ ว่ ย
87
25.29
29
36.71
116
27.42
การผลิตยาตามใบสังยา
่
54
15.70
14
17.72
68
16.08
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ตารางที่ 2. จานวนและร้อยละของเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผนปจั จุบนั ทีส่ ามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมทางวิชาชีพได้ (ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างน้อยร้อยละ 49.50 ของจานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั )ิ (ต่อ)
ร้านยาเดี่ยว
ร้านยาแบบสาขา
ร้านยาทัง้ หมด
กิ จกรรมเชิ งวิ ชาชีพ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านบริ การเสริ ม
การคัดกรองกลุ่มเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง
182
52.91
33
41.77
215
50.83
การคัดกรองกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวาน
136
39.53
24
30.38
160
37.83
การคัดกรองผูม้ คี วามเสีย่ งต่อโรคจากเพศสัมพันธ์
114
33.14
22
27.85
136
32.15
การดูแลเรือ่ งการใช้ยา
115
33.43
20
25.32
135
31.91
การคัดกรองกลุ่มเสีย่ งภาวะอ้วนลงพุง
105
30.52
22
27.85
127
30.02
การให้บริการเลิกบุหรี่
99
28.86
25
31.65
124
29.38
การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
103
29.94
16
20.25
119
28.13
การคัดกรองโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและหืด
85
24.71
15
18.99
100
23.64
การเยีย่ มบ้าน
17
4.94
4
5.06
21
4.96
ให้ความรู้ คาแนะนาและคาปรึกษาเกีย่ วกับ
ยาคุมฉุกเฉิน
276
80.23
68
86.08
344
81.32
ยาคุมกาเนิดชนิดรับประทาน
275
79.94
66
83.54
341
80.61
การใช้ถุงยางอนามัย
192
55.98
41
51.90
233
55.21
กรณีทอ้ งไม่พร้อม
102
29.91
17
21.52
119
28.33
การฝากครรภ์
85
24.71
14
17.72
99
23.40
การสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก
54
15.79
8
10.13
62
14.73
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear 72
20.99
6
7.59
78
18.48
กิจกรรมอื่นๆ
32
9.30
4
5.06
36
8.51
143 ฉบับ แม้วา่ ตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากวิธกี ารสุม่ เลือก
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประมาณ
ร้อยละ 70.00 มาจากวิธกี ารสุม่ เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ซึง่ เป็ นการสุม่ ตัวอย่างทีอ่ าศัยความน่าจะเป็ น
ร้านยาในประเทศไทยร้อยละ 67.30 เป็ นร้านยา
ทัวไปที
่
่ไ ม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านยาคุ ณภาพหรือไม่ไ ด้
ร่ ว มให้ บ ริ ก ารในระบบประกัน สุ ข ภาพ โดยมี ร้ า นยา
คุณภาพเพียงร้อยละ 14.69 แสดงให้เห็นว่า ร้านยาส่วน
ใหญ่ อ าจยัง ไม่ไ ด้น ามาตรฐานร้า นยาคุ ณ ภาพไปปฏิบ ัติ
การไม่เข้าร่วมในโครงการร้านยาคุณภาพอาจเนื่องมาจาก
เจ้าของกิจการยังไม่เห็นถึงประโยชน์ หรือความจาเป็ นใน
การสร้า งความเชื่อ มันให้
่ ก ับ ผู้ร บั บริก ารผ่า นโครงการนี้
การต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินตามโครงการฯ ความ
ไม่ ม นั ่ ใจในการความยัง่ ยืน ของโครง ความไม่ แ น่ ใ จว่ า
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ ร ั บ จะคุ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น หรื อ ไม่
ผู้รบั บริการยังไม่เห็นถึงความสาคัญของร้านยาคุณภาพ

และขาดการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั และ
เห็นประโยชน์ (24, 25) นอกจากนี้ ร้านยาที่เข้าร่ วม
ให้บริการในระบบประกันสุขภาพยังมีเพียงร้อยละ 2.61 ซึง่
แตกต่ า งจากประเทศที่ พ ั ฒ นาแล้ ว เช่ น ป ระเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศอัง กฤษ ที่ร้า นยาเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ใน
ระบบประกันสุขภาพ และถือเป็ นผู้ให้บริการที่ม ีบทบาท
สาคัญในระบบประกันสุขภาพ (2, 5) การผลักดันให้รา้ นยา
ทัวไปกลายเป็
่
นร้านยาคุณภาพและเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งใน
ระบบประกันสุขภาพเป็ นสิง่ สาคัญ เนื่องจากสามารถเพิม่
การเข้า ถึง การบริบ าลทางเภสัช กรรมที่ม ีคุ ณ ภาพและ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ลดข้อจากัดด้านกาลังคนของเภสัชกร
เพิม่ ประสิทธิภาพและลดภาระงานของหน่ วยบริการปฐม
ภูม ิ (26) ร้านยาแบบสาขามีสดั ส่วนของร้านทีเ่ ป็ นร้านยา
คุ ณ ภาพสู ง กว่ า ร้ า นยาเดี่ ย วอย่ า งเห็ น ได้ ช ัด ร้ า นยา
คุณภาพมีบทบาท ความพร้อม และความสนใจในการทา
กิจ กรรมทางวิช าชีพ ต่ า ง ๆ (13) และการให้บ ริก ารที่ม ี
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ตารางที่ 3. กิจกรรมอื่น ๆ ทีม่ กี ารปฏิบตั โิ ดยเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาแผนปจั จุบนั
ร้านยาเดี่ยว
ร้านยาแบบสาขา
กิ จกรรมเชิ งวิ ชาชีพ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การคัดกรองและส่งต่อผูม้ ภี าวะเสีย่ งวัณโรค
1
0.29
0
0.00
การจ่ายยาผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังร่วมกับโรงพยาบาล
1
0.29
0
0.00
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
การให้ความรูแ้ ละคาแนะนาเกีย่ วกับ
การใช้ยาเทคนิคพิเศษต่างๆ
4
1.16
0
0.00
การใช้ยาและการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
3
0.87
0
0.00
การใช้ยาสมุนไพรและอาหารเสริมต่างๆ
2
0.58
1
1.27
การตรวจหาสารเสพติดและบาบัด
3
0.87
0
0.00
การออกกาลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
3
0.87
0
0.00
สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพ
2
0.58
1
1.27
การดูแลผิวพรรณ/การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บารุง
1
0.29
1
1.27
การติดสุรา
2
0.58
0
0.00
ด้านจิตเวช เช่น ภาวะเครียด โรคซึมเศร้า
2
0.58
0
0.00
การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ
1
0.29
0
0.00
เรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1
0.29
0
0.00
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
1
0.29
0
0.00
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
1
0.29
0
0.00
โรคกระดูกและข้อเสือ่ ม
1
0.29
0
0.00
โรคกระเพาะอาหาร
1
0.29
0
0.00
โรคตามฤดูกาล เช่น ตาแดง
1
0.29
0
0.00
สตรีวยั หมดประจาเดือน
0
0.00
1
1.27
การออกหน่วยเคลื่อนทีร่ ว่ มกับโรงพยาบาล
1
0.29
0
0.00
รวม
32
9.30
4
5.06
คุณภาพมากกว่าร้านยาทัวไป
่ (27, 28) จากการศึกษาของ
กัญจน์ ญาดา นิลวาศและคณะในด้านความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อสถานที่
สิ่ง สนั บ สนุ น บริก าร การให้บ ริก ารเภสัช กรรมและการ
บริห ารจัดการของร้า นยาคุ ณ ภาพมากกว่า ร้านยาทัวไป
่
(29) เหล่านี้อาจเป็ นหนึ่งในเหตุผลทีท่ าให้รา้ นยาแบบสาขา
มีจานวนผูร้ บั บริการมากกว่าร้านยาเดีย่ ว
กิจกรรมเชิงวิชาชีพทีเ่ ภสัชกรสามารถปฏิบตั ไิ ด้
มากในร้ า นยาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานบริก ารเภสัช กรรมขัน้
พื้นฐาน (เช่น การคัดเลือกยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย การส่ง
มอบยา การป้องกันการแพ้ยาซ้า) และงานด้านการบริหาร
คลังยา (เช่น การคัดเลือกยา เอกสารการบริหารคลัง การ
เก็บรักษายาที่เหมาะสม) ส่วนกิจกรรมด้านบริการเสริม
(เช่น การเยีย่ มบ้าน การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสร้าง
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ร้านยาทัง้ หมด
จานวน ร้อยละ
1
0.24
1

0.24

4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

0.95
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.47
0.47
0.47
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
8.51

เสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 – 14 ปี ) มีการ
ปฏิบตั ไิ ด้น้อยสอดคล้องกับการศึกษาของพิมลศรี แสงคาร์
และคณะ ซึ่งพบว่า กิจกรรมที่มกี ารปฏิบตั ิในร้านยาส่วน
ใหญ่ เ ป็ น กิ จ กรรมขัน้ พื้ น ฐาน เช่ น การคัด เลื อ กยาที่
เหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ย ส่วนกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
(ตรงกับ กิจ กรรมด้า นบริก ารเสริม ในการวิจ ัย นี้ ) มีก าร
ปฏิบ ัติอ ยู่ ใ นระดับ ปานกลางถึง น้ อ ย ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจาก
ข้อ จ ากัด ด้า นความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ ข องเภสัช กร
อุปกรณ์ ในร้านยา และจานวนบุคลากรภายในร้านยา (13)
และการศึกษาของหฤทัย คุโณทัยและคณะ พบว่า กิจกรรม
ด้านการให้คาปรึกษาด้านยาแก่ผปู้ ่วย (ตรงกับกิจกรรมการ
ส่ ง มอบยาในการวิ จ ั ย นี้ ) มี ก ารปฏิ บ ั ติ แ ละมี ก ารให้
ความสาคัญโดยเภสัชกรมากที่สุด ส่วนการบันทึกประวัตมิ ี
การปฏิบ ัติและให้ค วามส าคัญน้ อยที่สุ ด อุ ป สรรคในการ

ทางานส่วนใหญ่มาจากภาระงานและเวลา (14) การวิจยั นี้
พบว่า ร้านยาส่วนใหญ่มเี ภสัชกรประจา 1 คน ไม่มเี ภสัชกร
ทีท่ างานแทนเภสัชกรประจา มีพนักงานร้านยา 1 คน และ
ไม่มพี นักงานอื่น ๆ จานวนบุคลากรจึงเป็ นข้อจากัดในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเชิงวิชาชีพภายในร้านยา (13) กิจกรรมเชิง
วิชาชีพภายในร้านยามีหลายกิจกรรมทัง้ ด้านการบริหาร
คลังยา ด้านบริการเภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน และด้านบริการ
เสริม แต่รา้ นยาส่วนใหญ่มเี พียงเภสัชกรประจา 1 คน และ
พนักงานร้านยา 1 คน จึงไม่สามารถปฏิบตั ิทุกกิจกรรม
ภายในร้ า นยาได้ ดัง นั ้น ควรมีก ารศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม ถึ ง
กาลังคนของบุคลากรภายในร้านยาทีเ่ หมาะสม
กิจกรรมด้านการบริหารคลังยาและด้านบริการ
เภสัชกรรมขัน้ พื้นฐานในแบบสอบถามในการวิจยั นี้ ได้ม ี
การดั ด แปลงและพั ฒ นามาจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ งการกาหนดเกีย่ วกับสถานที่ อุปกรณ์ และ
วิธีป ฏิบ ัติท างเภสัช กรรมชุ ม ชนในสถานที่ข ายยาแผน
ป จั จุ บนั ตามกฎหมายว่า ด้ว ยยา พ.ศ. 2557
ดังนัน้
กิจกรรมดัง กล่ าวจึงควรมีก ารปฏิบ ตั ิภายในร้านยา เพื่อ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านยาในประเทศไทย แต่
จากการวิจยั พบว่า ร้านยาร้อยละ 70-90 สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในด้านการบริหารคลังยาได้ (อย่างน้อยร้อย
ละ 49.50 ของจานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั )ิ บริการเภสัชกรรมขัน้
พืน้ ฐานบางกิจกรรมมีรา้ นยาประมาณร้อยละ 50 หรือน้อย
กว่าที่สามารถให้บริการได้ เช่น การบันทึกประวัติผู้ป่วย
และการเฝ้ าระวัง อาการไม่ พึ ง ประสงค์ การใช้ ย าไม่
ั หาคุ ณภาพยา ซึ่งกิจ กรรมทัง้ 2 ด้าน
เหมาะสม และป ญ
เป็ นกิจกรรมมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากร้านยาในประเทศไทยมี
จานวนไม่มากที่ผ่านการประเมินวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรม
ชุมชนและร้านยาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ภูรติ า เวียนทองและคณะที่พบว่า ร้านยาส่วนใหญ่มคี วาม
พร้อมค่อนข้างน้ อยในการด าเนิ นการด้า นวิธีป ฏิบ ตั ิทาง
เภสัชกรรมชุมชน โดยความช่วยเหลือทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด
ได้แก่ แหล่งข้อมูลอ้างอิงเกีย่ วกับยา กระบวนการเฝ้าระวัง
อาการไม่พงึ ประสงค์และการรายงานหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวทางการคัดกรองและการส่งต่อผูป้ ่วย และแนวทางการ
ป้องกันการแพ้ยาซ้า (30) ในการวิจยั นี้กจิ กรรมส่วนใหญ่ท่ี
ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ดัง กล่ า ว ร้ า นยาร้ อ ยละ 50
สามารถปฏิบตั ใิ นกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงอาจต้องการความ
สนั บ สนุ น ดัง กล่ า วในกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ผลการวิ จ ัย ยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของวิวฒ
ั น์ ถาวรวัฒนยงค์และคณะ
ที่พบว่า ผู้ประกอบการร้านยาเห็นว่า วิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัช
กรรมชุม ชนในหมวดการให้บ ริก ารเภสัช กรรมกับผู้ป่ว ย
สามารถปฏิบตั ไิ ด้น้อยทีส่ ุดร้อยละ 49.17 เพราะเป็ นสิง่ ที่
ปฏิบ ตั ิไ ด้ค่ อ นข้า งยากและต้อ งใช้ร ะยะเวลานานในการ
ปฏิบตั ิ (31) ส่วนด้านการควบคุมคุณภาพยาในการศึกษา
ของภูรติ า เวียนทองและคณะ พบว่า ร้านยามีความพร้อม
ในการดาเนินการร้อยละ 45-70 (30) ผูป้ ระกอบการร้านยา
ในการศึ ก ษาของวิ ว ัฒ น์ ถาวรวัฒ นยงค์ แ ละคณะ มี
ความเห็นว่า วิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชนในหมวดการ
ควบคุมคุณภาพยามีการปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ยละ 62.92 (32) ซึ่ง
ขัดแย้งกับการวิจยั นี้ทก่ี จิ กรรมด้านการบริหารคลังยามีรา้ น
ยาปฏิบตั ไิ ด้อยู่ในช่วงร้อยละ 70-90 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ร้านยาบางส่วนอาจปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ได้เพียงบางข้อ
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิน ของกระทรวงฯ หรือ อยู่ใ นช่ ว ง
ดาเนินการและปรับปรุง ซึ่งบางกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลา
และงบประมาณในการดาเนินการ ดังเช่นในการศึกษาของ
อินทริยา อินทพันธุ์ ในจังหวัดลาพูน พบว่า ร้านยาร้อยละ
55.56 คิดว่าสามารถปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ ได้ แต่อาจ
ต้องใช้ระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละแห่งเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้ครบทุกข้อ (33) และการศึกษาของพัฒนาพร
จันทร์อ่อนและคณะ พบว่า บางกิจกรรม เช่น การป้องกัน
แก้แพ้ยาซ้าต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 7-8 ปี และ
ใช้งบประมาณในการลงทุน 1,001-10,000 บาท หรือบาง
กิ จ กรรม (เช่ น ระบบตรวจสอบยาที่ ห มดอายุ ห รื อ
เสื่อ มสภาพ ณ จุ ด จ่า ยยา การคัด กรองและส่ง ต่ อ ) เป็ น
กิจกรรมที่ไม่ปฏิบตั อิ ย่างแน่ นอน (32) โดยร้านยาแบบ
สาขามีแนวโน้มการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ได้มากกว่าร้าน
ยาเดี่ยว ทัง้ นี้อ าจเนื่องมาจากร้านยาแบบสาขามีจานวน
ของร้ า นยาคุ ณ ภาพมากกว่ า ร้ า นยาเดี่ ย ว ซึ่ ง ร้ า นยา
คุณภาพมีความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของประกาศ
กระทรวงฯ มากกว่าร้านยาทัวไป
่ เพราะเกณฑ์นัน้ มีการ
พัฒนาและอ้างอิงมาจากเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ
ร้านคุ ณภาพ (32) รวมถึงร้านยาคุ ณภาพมีบทบาท การ
ให้บริการทีม่ คี ุณภาพ ความพร้อมและความสนใจในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าร้านยาทัวไป
่ (13, 27, 28) และมี
สัดส่วนเภสัชกรต่อพนักงานร้าน (1:2) มากกว่าร้านยา
เดี่ยว (1:1) ซึ่งหมายถึงการมีจานวนผู้ให้บริการหรือ
ก าลัง คนในการปฏิบ ัติกิจ กรรมต่ า ง ๆ ภายในร้า นยาที่
มากกว่า
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กิจกรรมด้านบริการเสริมไม่ได้ถูกกาหนดอยู่ใน
ประกาศกระทรวงฯ แต่เป็ นกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ ใ นร้า นยาที่
เข้าร่วมโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพ ในประเทศไทยมี
จ านวนร้า นยาที่เ ข้า ร่ว มโครงการดัง กล่ า วน้ อ ย (ร้อ ยละ
2.55) ทาให้กจิ กรรมด้านบริการเสริมในร้านยายังคงมีน้อย
เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง โครงการ
บริการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ มักอยู่ในรูปของงานวิจยั หรือ
โครงการน าร่ อ งที่ม ัก หยุ ด จ่ า ยค่ า ตอบแทนเมื่อ สิ้น สุ ด
โครงการ (2) การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ
เป็ นการเพิม่ ต้นทุนของร้านยาจากการทากิจกรรม ดัง เช่น
การศึกษาของนฤชยา กณาพันธุ์และคณะที่ศกึ ษาต้นทุน
ของบริการคัดกรองโรคเรือ้ รังในร้านยาพบว่า กิจกรรมวัด
ระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดที่ ป ลายนิ้ ว มี ต้ น ทุ น 41.18 บาท
กิจ กรรมการซัก ประวัติแ ละสารวจข้อ มูล มีต้น ทุ น 31.31
บาท เป็ นต้น (34) การศึกษาของนุศราพร เกษสมบูรณ์และ
คณะ ที่ศึกษางบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบ
กัน สุข ภาพถ้ว นหน้ า พบว่า ค่ า ใช้จ่ า ยในการดูแ ลผู้ป่ ว ย
เบาหวานในร้านยา คือ 182-1,044 บาทต่อราย และการ
ดูแลผูป้ ่วยความดันโลหิตสูงคือ 182-1,098 บาทต่อราย
(35) หากดาเนินกิจกรรมด้านบริการเสริมต่าง ๆ ในร้านยา
ทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพ อาจต้องมีการ
เรียกเก็บ ค่าบริการซึ่ง ส่งผลต่อการยินยอมที่จ ะจ่า ยของ
ผูร้ บั บริการ ในการศึกษาของวิวรรธน์ อัครวิเชียรและคณะ
พบว่ า มีผู้ร ับ บริก ารส่ ว นหนึ่ ง ยิน ดีแ ละเต็ม ใจที่จ ะจ่ า ย
ค่าบริการเอง และอีกส่วนหนึ่งไม่มนใจและไม่
ั่
เห็นด้วยทีจ่ ะ
จ่ายค่าบริการถึงแม้วา่ จะเป็ นร้านยาทีเ่ ข้าร่วมระบบประกัน
สุขภาพก็ตาม (36)
การให้บริการในกิจกรรมเสริมในร้านยาจานวน
ไม่มากยังอาจเกิดจากการขาดทักษะในการดูแลและความรู้
ในการรักษา การศึกษาของเอกชัย แดงสะอาดและคณะ
เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองพัทยา พบว่า เภสัชกรสามารถ
ให้บริการในกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ยงั มีข้อจากัดในด้าน
ความรู้ แนวทางการรักษา และทักษะในการให้คาปรึกษา
การเสริมสร้างความมันใจในการให้
่
บริการเหล่านี้ต้องการ
การสนับสนุ นจากหน่วยงานของรัฐ (37) ระพีพรรณ ฉลอง
สุข และคณะพบว่า ผู้ร บั บริก ารพึง พอใจต่อ กิจ กรรมการ
ส่ง เสริม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรคในโครงการบริก ารงาน
ส่งเสริมสุขภาพในร้านยา (38) ภาครัฐหรือหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ งอาจเริ่ม ต้ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น หรือ กระตุ้ น การ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพในร้าน
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ยาทีเ่ ป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์เป็ นอันดับแรก เนื่องจากมีความพร้อมหรือคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารในระดับ สู ง และมี ก ารตัด สิน ใจเข้ า ร่ ว ม
ให้บริการอยูใ่ นระดับมาก (39)
จากหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เภสัชกรมี
ความพร้อ มและความสนใจในการปฏิบ ัติกิจ กรรมเชิง
วิชาชีพในร้านยา แต่อาจมีขอ้ จากัดด้านบุ คลากรและขาด
การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ ด้ า นวิช าการ ความรู้
แนวทางปฏิบตั แิ ละแบบบันทึกจากหน่ วยงานของรัฐและผู้
ที่ม ีส่ว นเกี่ย วข้อ ง การสนับ สนุ น ด้า นวิช าการ แนวทาง
ปฏิบตั ิ และแบบบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบของจดหมายหรือ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น แนวทางการคัดกรองและส่ง
ต่อ แนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ และวิธกี าร
รายงานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมด้านวิชาการ
เรื่องต่าง ๆ แบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ (13, 31, 32) เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นร้านยา
การวิจ ัย นี้ ม ีข้อ จ ากัด บางประการ ได้ แ ก่ 1)
ตัวอย่างบางส่วนไม่ไ ด้ม าจากการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม
เนื่องจากอัตราการตอบกลับทางไปรษณียม์ นี ้อย การศึกษา
ในอนาคตควรเพิม่ ขนาดตัวอย่างและหาวิธเี พิม่ อัตราการ
ตอบกลั บ เช่ น การแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า การส่ ง แบบ
ลงทะเบียน เป็ นต้น (20, 21, 24) 2) ตัวอย่างร้านยาแบบ
สาขามีจานวนน้อยกว่าขนาดตัวอย่างทีค่ านวณได้ การนา
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั ร้านยาแบบสาขาอาจต้องคานึงถึง
ข้อจากัดนี้ และ 3)
การศึกษาพบปญั หาการจัดกลุ่ม
ประเภทของร้านยาเป็ นร้านยาเดี่ยวและร้านยาแบบสาขา
เนื่องจากในฐานข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้มกี ารจัดกลุ่ ม
ของประเภทร้านยาไว้อย่างชัดเจน การแบ่งกลุ่มจึงทาโดย
ผูว้ จิ ยั ซึง่ จากการวิจยั พบความคลาดเคลื่อนของการจัดกลุ่ม
ในแบบสอบถาม 23 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 7.88 ของ
แบบสอบถามทีต่ อบกลับทัง้ หมด แต่ถงึ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั
ได้ลดความคลาดเคลื่อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ระบุประเภทของร้านยา
ตนเองอีกครัง้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมเชิงวิชาชีพที่มกี ารปฏิบตั ใิ นร้านยาส่วน
ใหญ่เป็ นกิจกรรมเชิงวิชาชีพด้านการบริหารคลังยา (เช่น
การคัดเลือกยา เอกสารการบริหารคลังยา) และด้านบริการ
เภสัชกรรมขัน้ พืน้ ฐาน (เช่น การคัดเลือกยาทีเ่ หมาะสมแก่

ผู้ป่วย การส่งมอบยา) ส่วนของกิจกรรมเชิงวิชาชีพด้า น
บริการเสริม เช่น การเยี่ยมบ้าน การดูแลเรื่องการใช้ยา
(medication therapy management) ยังคงมีการปฏิบตั ิ
น้ อ ยในร้า นยา ร้า นยาแบบสาขามีแ นวโน้ ม การปฏิบ ัติ
กิ จ กรรมเชิ ง วิ ช าชี พ มากกว่ า ร้ า นยาเดี่ ย ว ทั ง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากร้านยาเดี่ยวมีสดั ส่วนของร้านยาคุณภาพน้อย
กว่าร้านยาแบบสาขา แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอดีตชี้
ว่ า ร้า นยามีค วามพร้อ มและความสนใจในการปฏิบ ัติ
กิจ กรรมต่ า ง ๆ ภายในร้า นยาแต่ อ าจยัง มีข้อ จ ากัด ด้า น
บุคลากรและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรูแ้ ละ
แนวทางปฏิบตั ิท่ีชดั เจน หน่ วยงานของรัฐหรือผู้ท่มี ีส่วน
เกีย่ วข้องควรให้การสนับสนุ นร้านยาในการพัฒนาคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานในการบริการประชาชน

5.

6.

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์จาก
เภสัช กรชุ ม ชนทุ ก ท่ า นในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้
ส านั ก ยา ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรที ใ่ี ห้ขอ้ มูลรายชื่อร้าน
ขายยาแผนปจั จุบนั สมาคมเภสัช กรรมชุ มชนที่ใ ห้ค วาม
อนุ เคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูล และขอขอบคุณผู้ท่มี สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกท่าน
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