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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสารวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดีย่ วในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า รวมทัง้ ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นเชิงสารวจภาคตัดขวาง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ ร้านยาคุณภาพประเภทร้านยาเดี่ยว เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ ซึง่ ตอบโดยเภสัชกรชุมชนผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในร้านยาคุณภาพ แบบสอบถามครอบคลุมประเด็นความสามารถใน
การปฏิบตั ิ ความเหมาะสม รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของ18 กิจกรรมในโครงการการบริก ารงานส่งเสริม
สุขภาพในร้านยาคุณภาพและโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การศึกษาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ผลการวิ จยั : มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับจานวน 235 ฉบับ (ร้อยละ 55.17) โดยแบ่งเป็ นร้านยาที่ปัจจุบนั เข้าร่วม
โครงการฯ อยู่จานวน 93 ร้าน เคยเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 35 ร้าน และไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 107 ร้าน ร้านยาที่
เคยเข้าร่วมโครงการฯ และทีป่ ั จจุบนั ยังเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ ส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า 2 ใน 3 ของจานวนกิจกรรมทัง้ หมดใน
โครงการ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ภสัชกรชุมชนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อยู่ในระดับปานกลางถึงง่ายทีส่ ดุ และเกือบทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม
ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ยกเว้น กิจกรรมการเยีย่ มบ้าน โดยเภสัชกรจากร้านยาทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 40
มีความเห็นว่า กิจกรรมเยีย่ มบ้านเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะดาเนินการในโครงการฯ ต่อไป ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุ่มที่
ปั จจุบนั เข้าร่วมโครงการฯ อยู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนิน งานในโครงการฯ ร้านยาทีเ่ คย
เข้าร่วมโครงการฯ และที่ปัจจุบนั ยังเข้าร่วมโครงการฯอยู่ มคี วามเห็นว่า ได้แก่ จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ (ร้อยละ 63.28)
ความยุ่งยากในการประสานงาน (ร้อยละ 60.16) ไม่ได้รบั การยอมรับจากสถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการส่งต่อผูป้ ่ วย (ร้อยละ
53.91) ระยะเวลาการให้บริการนาน (ร้อยละ 45.31) ไม่มที กั ษะในการปฏิบตั งิ าน (ร้อยละ 35.94) และค่าตอบแทนน้อยเกินไป
(ร้อยละ 27.34) สรุป: กิจกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดีย่ วในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เป็ น
กิจกรรมทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ในระดับปานกลางถึงง่ายทีส่ ุดและมีความเหมาะสมในดาเนินการฯ ต่อไปปั ญหาและอุปสรรคของ
การดาเนินงานส่วนใหญ่ คือ ด้านจานวนบุคลากร การประสานงานส่งต่อ และการประชาสัมพันธ์ ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ควรพิจารณาให้มกี ารประชาสัมพันธ์แนะนาโครงการฯ การประสานงานส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ และแก้ไขปั ญหาด้านจานวน
บุคลากร เพื่อให้เกิดความมันคงและยั
่
งยื
่ นของโครงการฯ ต่อไป
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Abstract
Objective: To survey community pharmacist’s opinions on pharmacy services within independent pharmacies
under the Universal Health Coverage (UHC), and problems and barriers in service provision. Methods: A study was a
cross-sectional survey research. Population and sample were the same i.e., 426 accredited independent drug stores
all over the country. Research instrument was the questionnaires mailed to pharmacists with the duty to act in
accredited drug stores. The questionnaires covered the items on the abilities, appropriateness, problems and barriers
in providing 18 services in the Project on Health Promotion Services in Accredited Community Pharmacies and the
Project on the Development of Continuing Care for Patients with Chronic Diseases by Accredited Community
Pharmacies to strengthen the UHC. The study collected the data during December 2016 to February 2017. Results:
Two hundred thirty five questionnaires (55.17%) were completed and returned from 93 pharmacies currently
participating in the Project of UHC, 35 pharmacies participating in the Project in the past and 107 of those never
participating in the Project. Most of respondents from pharmacies participating in the Project at present or in the past
stated that two third of the services in the Project could be carried out at the moderate to easiest level. Furthermore,
nearly all services were appropriate, except for home visit. Forty percent of the pharmacists from pharmacies
participating in the Project in the past reported that home visit was not appropriate to include for the Project anymore.
The proportion of pharmacies with this opinion was significantly higher than that in those currently participating in the
Project. The problems and barriers of service provision within the Project including inadequate number of pharmacists,
difficulty in coordination, not being accepted from hospitals in the case of patient referral, long duration of service,
inadequate skills for services and not enough compensation were reported by 63.28%, 60.16%, 53.91%, 45.31%,
35.94% and 27.34% of subjects, respectively. Conclusion: Community pharmacy services under the UHC were
practical at the moderate to easiest levels and appropriate to be continued in the Project. Major problems and barriers
of service provision were inadequate number of service providers, poor coordination between hospitals and
pharmacies, and poor distribution of the information on the Project. Thus, Project’s manager should Increase press
releases of the project, create systematic coordination with the hospitals for referring the patients and resolve the
problem on number of service providers, in order to sustain the Project.
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บทนา
ปั จจุบนั ประเทศต่ างๆ ทัวโลกได้
่
จดั บริการทาง
เภสัชกรรมในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน (ร้าน
ยา) ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศเพิม่ มากขึน้
เพื่อเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงยาและบริการสาธารณสุขให้กบั
ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์และความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา เภสัชกรชุมชนจึงต้องมีการขยาย
บทบาทการดูแลผูป้ ่ วยให้มากขึน้ ด้วยเช่นกัน (1)
สาหรับประเทศไทยในปั จจุบนั บริการทางเภสัช
กรรมของเภสัชกรชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้านัน้ ได้มกี ารดาเนินงานร่วมกันระหว่างสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสมาคมเภสัช
กรรมชุมชน (ประเทศไทย) โดยได้เริม่ ดาเนินโครงการการ
บริ ก ารงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในร้ า นยาคุ ณ ภาพ เขต
กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา
(2) ร้านยาคุณภาพในโครงการนาร่องดังกล่าว มีบทบาท
สาคัญในระบบบริการสาธารณสุขเป็ นอย่างมาก สาหรับ
กิจกรรมการให้บริการในโครงการดังกล่าวมี 11 กิจกรรม
(2) ร้ า นยาที่เ ข้า ร่ ว มโครงการให้ บ ริก ารแก่ ป ระชาชน
สัญ ชาติไ ทยและบัน ทึก ข้อ มูลการดาเนิ น งานผ่ า นระบบ
ฐานข้อมูลที่กาหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม (3) ต่อมาในปี งบประมาณ
2559 ได้มีก ารปรับ ปรุ ง ชื่อ โครงการใหม่ เ ป็ น “โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยา
คุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ” (4) มีร้านยาคุณภาพ 220 แห่งเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (5) ซึง่ จะเห็นได้ว่า มีรา้ นยาคุณภาพเข้า
ร่ ว มในโครงการดัง กล่ า วค่ อ นข้า งน้ อ ย รายงานผลการ
ดาเนิ น งานในโครงการดัง กล่ า วของสมาคมเภสัช กรรม
ชุมชน (ประเทศไทย) ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ระบุว่า
ร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัวประเทศสามารถให้
่
บริการคัด
กรองผูป้ ่ วยได้ ร้อยละ 46.15 ของจานวนผูป้ ่ วยเป้ าหมายที่
ก าหนดในโครงการฯ และมี ก ารให้ บ ริ ก ารให้ ค วามรู้
คาแนะนาปรึกษาจานวนทัง้ หมดร้อยละ 50.93 จากจานวน
เป้ าหมายทีก่ าหนดในโครงการฯ (6-7)
จากผลการดาเนินการในโครงการดังกล่าวทีย่ งั ไม่
บรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนด และปั จจุบนั ยังไม่มรี ายงาน
ถึงวิธกี ารหรือแนวทางเพื่อนามาแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึง
ท าให้ ผู้ วิจ ัย สนใจถึ ง สาเหตุ ท่ีท าให้ ร้ า นยาคุ ณ ภาพใน
ประเทศไทยเข้ า ร่ ว มโครงการดัง กล่ า วค่ อ นข้ า งน้ อ ย

รวมทัง้ มี ปั จจัย ใดที่ท าให้ ก ารด าเนิ น งานในโครงการ
ดัง กล่ า วยังไม่บรรลุ ตามเป้ า หมายที่ก าหนดไว้ ผู้วิจยั จึง
สารวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่ อการให้บริก าร
ทางเภสัช กรรมของร้ า นยาเดี่ย วในระบบหลัก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้ า รวมทัง้ สารวจปั ญหาและอุปสรรคของ
การดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลใน
การพัฒนาโครงการการให้บริการทางเภสัชกรรมของเภสัช
กรชุ ม ชนในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพื่อได้ขอ้ มูลไป
ปรับรูปแบบการให้บริการดังกล่าวต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจภาคตัดขวางที่
ผ่ า นการรับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สามารถดาเนินการวิจยั
ได้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ ร้าน
ยาคุณภาพประเภทร้านยาเดีย่ ว โดยไม่นับร้านยาคุณภาพ
ประเภทร้านยาหลายสาขาและร้านยาซื้อสิทธิและรูปแบบ
การดาเนิ น งาน ซึ่ง ได้แ ก่ ร้า นยา Pure, Watsons, Exta,
Boots และ Fascino เนื่องจากการตัดสินใจเข้าร่วม/ไม่เข้า
ร่วมโครงการฯ ของร้านยาดังกล่าวขึน้ อยู่กบั นโยบายของ
บริษัท เป็ น สาคัญ ประชากรที่ศึก ษา มีจ านวน 426 ร้า น
แบ่งเป็ นกลุ่มทีเ่ ข้าร่วมโครงการจานวน 175 ร้าน (8) และ
กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการจานวน 251 ร้าน (9) โดยกลุ่ม
หลัง จ าแนกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ร้ า นที่ ไ ม่ เ คยเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ และร้านทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการ แต่ปัจจุบนั ไม่ได้
เข้าร่วมแล้ว
เครือ่ งมือวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยคาถามข้อมูล
ทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามและร้านยา ตลอดจนการ
ได้รบั ข้อมูลการประชาสัมพันธ์แนะนา และ/หรือเชิญชวน
ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานะของการเข้าร่วมโครงการ
เหตุผลในการสมัครเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ปั จจุ บ ัน ยัง เข้ า ร่ ว มโครงการอยู่ หรื อ ที่ เ คยเข้ า ร่ ว ม
โครงการแต่ปัจจุบนั ไม่ได้เข้าร่วมแล้ว) และเหตุผลในการ
ไม่ ป ระสงค์ เ ข้า ร่ ว มโครงการต่ อ หรื อ ไม่ ส มัค รเข้า ร่ ว ม
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โครงการ (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมโครงการแต่
ปั จจุบนั ไม่ได้เข้าร่วมแล้วหรือกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยเข้าร่วม
โครงการ) ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเรื่องความคิดเห็นของเภสัช
กรชุมชนในร้านยาต่อการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้าน
ยาเดี่ยวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประเด็น
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ข องกิ จ กรรม และความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจานวนทัง้ หมด 18
กิจกรรม (เป็ นกิจกรรมทีอ่ ยู่ในโครงการตัง้ แต่ พ.ศ.2557–
2559) คาถามเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการตาม
กิจ กรรมในโครงการเป็ น แบบประมาณค่ า แบบ 5 ระดับ
(ได้แก่ ง่ายทีส่ ดุ ง่าย ปานกลาง ยาก และยากทีส่ ดุ ) ส่วนที่
3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั ญหาและอุปสรรคของการให้บริการ
ทางเภสัช กรรมของร้ า นยาเดี่ย วในระบบหลัก ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทัง้ ในภาพรวมและแยกเป็ นรายกิจกรรม
และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับโครงการส่วนที่ 2-4 จะ
เป็ นส่วนทีใ่ ห้กลุ่มทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มทีป่ ั จจุบนั
ยังเข้าร่วมโครงการอยู่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา
ได้ดาเนินการใน 2 วิธี ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อ หาด้ว ยดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถามกับ
จุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า น
โครงการฯ 1 ท่านจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ
ไทย) ซึ่งมีประสบการณ์ 2 ปี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า 1 ท่ า นจากส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอาจารย์ประจาคณะเภสัช
ศาสตร์ 1 ท่าน ซึง่ มีความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์2 ปี
เกี่ยวกับโครงการฯ คาถามต้องมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5
จึงจะยอมรับได้ การตรวจสอบความเทีย่ งใช้คา่ Cronbach’s
alpha การทดสอบแบบวัดทาในตัว อย่างใน 48 ร้านที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร เพื่อตรวจสอบ
ภาษาความเข้าใจในข้อคาถามและปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การตอบแบบสอบถาม ผลการทดสอบพบว่า คาถามแต่ละ
ข้อมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่งถือได้ว่ามีความตรงเชิง
เนื้อหา คาถามทีเ่ กีย่ วกับความคิดเห็นต่อความสามารถใน
การปฏิบ ัติ กิจ กรรมซึ่ง มีลัก ษณะของค าถามเป็ นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.88
การเก็บรวมรวมข้อมูล
แบบสอบถามถู ก ส่ง ทางไปรษณี ย์ไ ปยัง ร้า นยา
คุณภาพ โดยกาหนดให้เภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการเป็ น
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ผู้ต อบแบบสอบถาม การเก็บ ข้อ มูลดาเนิ น การระหว่ า ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ผู้วิจยั ติดตามแบบสอบถามที่ไ ม่ได้รบั การตอบกลับ โดย
ทางโทรศัพท์หรือส่งแบบสอบถามซ้าอีกหนึ่งครัง้ กรณี ทไ่ี ม่
สามารถติ ด ต่ อ ทางโทรศัพ ท์ ไ ด้ การศึ ก ษาก าหนดให้
ตัวอย่างส่งแบบสอบถามกลับคืนภายใน 3 สัปดาห์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั นี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในรูปแบบการแจก
แจงความถี่แ ละร้อ ยละ เพื่อ สรุ ป ข้อ มูลทัว่ ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถามและข้อมูลร้านยา ความคิดเห็นของเภสัชกร
ชุมชนต่อการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดีย่ วใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า รวมทัง้ ความคิดเห็น
ของเภสัชกรชุมชนต่อปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างประเภทร้านยาที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ใช้สถิติ chi-square

ผลการวิ จยั
การวิจยั นี้ส่งแบบสอบถามไปยังร้านยาคุณภาพ
426 ฉบับ และได้รบั แบบสอบถามตอบกลับมา 235 ฉบับ
คิ ด เป็ นอั ต ราการตอบกลั บ ร้ อ ยละ 55.17 โดยเป็ น
แบบสอบถามจากร้ า นยาคุ ณ ภาพที่เ ข้า ร่ ว มโครงการ
จานวน 93 ฉบับจาก 175 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ 53.14 และเป็ นแบบสอบถามจากร้านยาคุณภาพที่
ไม่เข้าร่วมโครงการ จานวน 142 ฉบับ จาก 251 ฉบับ คิด
เป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 56.57 โดยแบ่งเป็ นร้านยา
คุณภาพทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการ จานวน 107 ฉบับ (ร้อย
ละ 75.35) และร้านยาคุณภาพที่เคยเข้าร่วมโครงการ แต่
ปั จจุบนั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว จานวน 35 ฉบับ (ร้อย
ละ 24.65)
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามและข้อ มูล
ร้านยาแสดงอยู่ในตารางที่ 1 ผูต้ อบมีสดั ส่วนเป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 57.87 และ 42.13) ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 34.47) และ 2030 ปี (ร้อยละ 25.11) ส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.21) มีประสบการณ์ในการทางาน
เป็ นเภสัช กรชุ ม ชน (รวมทั ง้ ร้ า นยาอื่ น และร้ า นยาที่
ปฏิบตั ิงานอยู่) อยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 29.79)
และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี (ร้อยละ 25.96) ตัวอย่างร้อย
ละ 61.27 มีประสบการณ์การทางานในร้านยาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในปั จจุบนั อยู่ในช่วงน้อยกว่า10 ปี

ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มีช่ือ เป็ นเภสัช กรผู้มีห น้ า ที่
ปฏิบตั กิ ารในใบอนุญาตขายยา (ร้อยละ 93.62) ปฏิบตั งิ าน
เต็มเวลา (ร้อยละ 85.11) เป็ นเจ้าของร้านยาเอง (ร้อยละ
75.74) ร้อยละ 69.79 มีจานวนเภสัชกรประจาร้านที่มาก
ที่สุด ต่ อ วัน จ านวน 1 คน นอกจากนี้ ร้อ ยละ 77.45 ของ
ผู้ตอบทัง้ หมดได้รบั ข้อมูล ที่แนะนาและ/หรือเชิญชวนให้
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านการประชุมวิชาการ ร้อย
ละ 44.68 และได้ร ับ ข้อ มูลจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

ร้อ ยละ 42.98 อย่ า งไรก็ต าม หากพิจ ารณาจ าแนกตาม
สถานะการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกือบครึ่งของผู้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่ ม ร้ า นยาคุ ณ ภาพที่ไ ม่ เ คยเข้า ร่ ว ม
โครงการไม่ได้รบั ข้อมูลแนะนาและ/หรือเชิญชวนให้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 49.53)
เหตุผลของร้านยาในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คือ เห็นว่าเป็ นการสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่รา้ นยา (ร้อย
ละ 91.41) เป็ นการเพิม่ บทบาทใหม่แก่วชิ าชีพเภสัชกรรม

ตารางที่ 1. จานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลร้านยา (n=235)
ประเภทของร้านยาคุณภาพจาแนกตามการเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะทัวไป
่
เข้าร่วมอยู่ (n=93)
เคยเข้าร่วม (n=35)
ไม่เคยเข้าร่วม (n=107)
เพศ
ชาย
28 (30.11)
18 (51.43)
53 (49.53)
หญิง
65 (69.89)
17 (48.57)
54 (50.47)
อายุ
20-30 ปี
24 (25.81)
10 (28.57)
25 (23.36)
31-40 ปี
32 (34.41)
17 (48.57)
32 (29.91)
41-50 ปี
24 (25.81)
3 (8.57)
27 (25.23)
> 50 ปี
13 (13.97)
5 (14.29)
23 (21.50)
ค่าเฉลีย่ (ปี )
39.11
37.77
41.97
มัธยฐาน (ต่าสุด-สูงสุด)
36 (24-68)
37 (26-63)
38 (24-79)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
62 (66.67)
28 (80.00)
75 (70.09)
ปริญญาโท
29 (31.18)
6 (17.14)
32 (29.91)
ปริญญาเอก
2 (2.15)
1 (2.86)
0 (0.00)
ประสบการณ์ของการทางานในร้านยา (รวมทัง้ ร้านยาอื่นและร้านยาทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
28 (30.11)
10 (28.57)
23 (21.50)
6-10 ปี
19 (20.43)
7 (20.00)
44 (41.12)
11-15 ปี
8 (8.60)
6 (17.14)
14 (13.08)
16-20 ปี
15 (16.13)
7 (20.00)
6 (5.61)
21-25 ปี
10 (10.75)
3 (8.57)
4 (3.74)
ตัง้ แต่ 26 ปี ขน้ึ ไป
13 (13.98)
2 (5.71)
16 (14.95)
ประสบการณ์ของการทางานในร้านยา (เฉพาะร้านยาทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
34 (36.56)
10 (28.57)
29 (27.10)
6-10 ปี
17 (18.28)
11 (31.42)
43 (40.19)
11-15 ปี
11 (11.83)
6 (17.14)
13 (12.15)
16-20 ปี
9 (9.68)
4 (11.43)
5 (4.67)
21-25 ปี
10 (10.75)
2 (5.71)
3 (2.80)
ตัง้ แต่ 26 ปี ขน้ึ ไป
12 (12.90)
2 (5.71)
14 (13.09)

รวม
99 (42.13)
136 (57.87)
59 (25.11)
81 (34.47)
54 (22.98)
41 (17.44)
40.21
37 (24-79)
165 (70.21)
67 (28.51)
3 (1.28)
61 (25.96)
70 (29.79)
28 (11.91)
28 (11.91)
17 (7.23)
31 (13.20)
73 (31.06)
71 (30.21)
30 (12.77)
18 (7.66)
15 (6.38)
28 (11.92)
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ตารางที่ 1. จานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลร้านยา (n=235) (ต่อ)
ประเภทของร้านยาคุณภาพจาแนกตามการเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะทัวไป
่
เข้าร่วมอยู่ (n=93)
เคยเข้าร่วม (n=35)
ไม่เคยเข้าร่วม (n=107)
ลักษณะการปฏิบตั งิ านของเภสัชกร
มีช่อื ในใบอนุญาตร้านยา
84 (90.32)
35 (100.00)
101 (94.39)
ไม่มชี ่อื ในใบอนุญาต
9 (9.68)
0 (0.00)
6 (5.61)
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของเภสัชกร
เต็มเวลา
83 (89.25)
34 (97.14)
83 (77.57)
บางช่วงเวลา
10 (10.75)
1 (2.86)
24 (22.43)
การเป็ นเจ้าของกิจการร้านยา
เจ้าของเอง
61 (65.59)
28 (80.00)
89 (83.18)
ของครอบครัว
8 (8.60)
2 (5.71)
15 (14.02)
ของนายจ้าง
16 (17.21)
5 (14.28)
3 (2.80)
อื่น ๆ
8 (8.60)
0 (0.00)
0 (0.00)
จานวนเภสัชกรประจาร้านทีม่ ากทีส่ ดุ ต่อวัน
1 คน
60 (64.52)
12 (34.29)
92 (85.98)
2 คน
25 (26.88)
19 (54.29)
14 (13.09)
3 คน
4 (4.30)
4 (11.42)
1 (0.93)
≥ 4คน
4 (4.30)
0 (0.00)
0 (0.00)
การได้รบั ทราบข้อมูลโครงการ
ไม่ได้รบั
0 (0.00)
(0.00)
53 (49.53)
ได้รบั
93 (100.00)
35 (100.00)
54 (50.47)
สือ่ /ช่องทางการได้รบั ข้อมูลโครงการ (สามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การประชุมวิชาการ
55 (59.14)
13 (37.14)
37 (34.58)
เพื่อน/คนทีร่ จู้ กั
28 (30.11)
11 (31.43)
14 (13.09)
ช่องทางออนไลน์
20 (21.51)
7 (20.00)
6 (5.61)
จดหมาย
16 (17.20)
5 (14.29)
4 (3.74)
หนังสือ
4 (4.30)
2 (5.71)
5 (4.67)
หนังสือพิมพ์
3 (3.23)
0 (0.00)
3 (2.80)
อื่นๆ
0 (0.00)
2 (5.71)
0 (0.00)
แหล่งทีไ่ ด้รบั ข้อมูลโครงการ (สามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
61 (65.59)
16 (45.72)
24 (22.43)
สภาเภสัชกรรม
19 (20.43)
2 (5.71)
6 (5.61)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 16 (17.20)
4 (11.43)
7 (6.54)
อย.1
6 (6.45)
0 (0.00)
4 (3.74)
อื่นๆ
5 (5.38)
2 (5.71)
0 (0.00)
1: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รวม
220 (93.62)
15 (6.38)
200 (85.11)
35 (14.89)
178 (75.74)
25 (10.64)
24 (10.21)
8 (3.41)
164 (69.79)
58 (24.68)
9 (3.83)
4 (1.70)
53 (22.55)
182 (77.45)
105 (44.68)
53 (22.55)
33 (14.04)
25 (10.64)
11 (4.68)
6 (2.55)
2 (0.85)
101 (42.98)
27 (11.49)
27 (11.49)
10 (4.26)
7 (2.98)

ชุมชน (ร้อยละ 97.66) และเป็ นกิจกรรมทีท่ าให้ผปู้ ่ วยหรือ
ผูร้ บั บริการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยามากขึน้ (ร้อยละ
80.47) ในขณะทีเ่ หตุ ผ ลส าคัญ ในการไม่ ส มัค รเข้า ร่ ว ม
โครงการของร้านยาคุณภาพทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการเลย
คือ พบว่า ไม่ได้รบั ทราบข่าวสารเกีย่ วกับโครงการ (ร้อยละ
50.47) ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารตามกิ จ กรรมที่ ก าหนด
เนื่องจากกิจกรรมมีความยุ่งยาก (ร้อยละ 36.45) รู้สกึ ว่า
เสีย เวลาในการให้บ ริก ารในแต่ ล ะกิจ กรรมและรู้ สึก ว่ า
เสียเวลาในการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่าตอบแทน (ร้อยละ
25.23 และ 27.10 ตามล าดั บ ) ไม่ เ ข้ า ใจแนวทางการ
ปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน (ร้ อ ยละ 36.45) วิ ธี ก ารเบิ ก
ค่าตอบแทนยุ่งยาก (ร้อยละ 14.02) และจานวนบุคลากรไม่
เพีย งพอในการท ากิจ กรรม (ร้อ ยละ 39.25) ในขณะที่
เหตุ ผลสาคัญในการไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต่ อของ
ร้า นยาคุ ณภาพที่เ คยเข้า ร่ วมโครงการในอดีต มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับร้านยาคุณภาพทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการ แต่
ยัง มีปั ญ หาเพิ่มเติมในเรื่องการไม่ได้ร ับ การยอมรับจาก
สถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการส่งต่อผูป้ ่ วย (ร้อยละ 42.86)
และไม่สะดวกเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเกีย่ วกับโครงการ
(ร้อยละ 57.14) แสดงดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงผลสารวจความคิดเห็นของเภสัช
กรชุมชนในร้านยาคุณภาพทีป่ ั จจุบนั ยังเข้าร่วมโครงการอยู่
และร้านยาคุณภาพที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต ในเรื่อง
ความสามารถของเภสัชกรในการให้บริการตามกิจกรรมใน
โครงการฯ จากกิจกรรมทัง้ หมด 18 กิจกรรม กิจกรรมที่
เภสัชกรส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ง่ายหรือ
ง่ า ยที่สุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ กิจ กรรมการให้ ค วามรู้
คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่องยาคุมฉุกเฉิน (ร้อยละ 78.13)
กิจ กรรมการให้ค วามรู้ ค าแนะน า และค าปรึก ษาเรื่อ ง
ถุ ง ยางอนามัย (ร้อ ยละ 78.13) กิจ กรรมการให้ค วามรู้
คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่องยาคุมกาเนิดชนิดรับประทาน
(ร้อ ยละ 76.56) กิจ กรรมการให้ค วามรู้ ค าแนะน า และ
ค าปรึก ษาในกลุ่ ม โรคเมตาบอลิก (ร้อ ยละ 67.97) และ
กิจกรรมการคัดกรองเบือ้ งต้น เพื่อดูความเสีย่ งต่อโรคเมตา
บอลิก เช่ น เบาหวาน ความดัน โลหิต สูง และอ้ว นลงพุ ง
(ร้ อ ยละ 54.68) ในขณะที่ กิ จ กรรมการเยี่ ย มบ้ า นเป็ น
กิจกรรมทีเ่ ภสัชกรร้อยละ 70.31 เห็นว่าปฏิบตั ไิ ด้ยากหรือ
ยากทีส่ ุดหรือไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ และกิจกรรมทีเ่ ภสัชกร
เกินกว่าร้อยละ 40 เห็นว่าปฏิบตั ิได้ยากถึงยากที่สุด คือ
กิจกรรมที่ 10 การให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่อง

โรคทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์และ Pre-VCT ในกลุ่มเสีย่ ง
การติ ด เชื้อ HIV(ร้ อ ยละ 40.63) กิจ กรรมที่ 12 การให้
ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่องกรณีท้องไม่พร้อม
(ร้อยละ 44.53) กิจกรรมที่ 14 การคัดกรองและส่งต่อผู้มี
ความเสีย่ งเรื่องโรคทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และ PreVCT ในกลุ่ ม เสี่ย งการติ ด ชื้อ HIV (ร้ อ ยละ 43.75) และ
กิจกรรมที่ 18 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูเ้ สพยาสูบ (ร้อย
ละ 46.10)
หากพิ จ ารณาแยกตามประเภทของร้ า นยา
คุ ณภาพจ าแนกตามการเข้า ร่ ว มโครงการฯ พบว่ า มี 6
กิ จ กรรมที่ ร้ า นยาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเห็ น ว่ า สามารถ
ให้บ ริก ารได้ง่ า ยมากกว่ า ร้า นยาที่เ คยเข้า ร่ ว มโครงการ
อย่ า งมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แ ก่ กิจ กรรมที่ 1
การคัดกรองเบื้องต้น เพื่อดูความเสีย่ งต่อโรคเมตาบอลิก
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง กิจกรรมที่
2 การให้ความรู้ คาแนะนาและคาปรึกษาในกลุ่มโรคเมตา
บอลิก กิจกรรมที่ 4 การให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษา
เรื่องการสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 014 ปี กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
คาปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคหอบหืด
กิจกรรมที่ 6 การให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาใน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
และกิจกรรมที่ 11 การให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษา
เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear
ตารางที่ 4 แสดงผลจากการสารวจความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ พบว่า
ตัว อย่ า งมากกว่า ร้อ ยละ 80 เห็น ว่ า ทุ ก กิจ กรรมมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะดาเนินการในโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ยกเว้นกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ซึ่งตัวอย่างร้อยละ76.56 ที่
เห็นว่าความเหมาะสม หากพิจารณาแยกตามประเภทของ
ร้านยาคุณภาพจาแนกตามการเข้าร่วมโครงการ พบว่า มี
7 กิ จ กรรมที่ ร้ า นยาที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการเห็น ว่ า มีค วาม
เหมาะสมมากกว่าร้านทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการในอดีตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ กิจกรรมที่11 การให้
ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่องการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear กิจกรรมที่ 12 การให้
ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาเรื่องกรณีท้องไม่พร้อม
กิจกรรมที่ 13 การคัดกรองโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง หอบหืด
กิจ กรรมที่ 15 การคัด กรองโรคหลอดเลือ ดสมองอุ ด ตัน
หรือ Stroke กิจกรรมที่ 16 การดูแลเรื่องการใช้ยา กิจกรรม
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ตารางที่ 2. เหตุผลทีไ่ ม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการของร้านยาคุณภาพทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการในอดีตและร้านยาคุณภาพทีไ่ ม่เคย
เข้าร่วมโครงการ (n=142) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประเภทของร้านยาคุณภาพ
เหตุผล
รวม
เคยเข้าร่วม
ไม่เคยเข้าร่วม
ในอดีต (n=35)
(n=107)
ปัญหาเรือ่ งการประชาสัมพันธ์แนะนาโครงการ
การไม่ได้รบั ทราบข่า วสารเกี่ยวกับโครงการ
11 (31.43)
54 (50.47)
65 (45.77)
ความยุ่งยากในการติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ
10 (28.57)
29 (27.10)
39 (27.46)
การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโครงการค่อนข้างน้อย
7 (20.00)
33 (30.84)
40 (28.17)
ปัญหาเรือ่ งขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ไม่สามารถให้บริการตามกิจกรรมที่กาหนดเนื่องจาก
8 (22.86)
39 (36.45)
47 (33.10)
กิจกรรมยุ่งยาก
การบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลยุ่งยาก
12 (34.29)
12 (11.21)
24 (16.90)
การบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ตามโปรแกรมที่
5 (14.29)
16 (14.95)
21 (14.79)
โครงการฯ กาหนดยุ่งยาก
ไม่ได้รบั การยอมรับจากสถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการ
15 (42.86)
15 (14.02)
30 (21.13)
ส่งต่อผู้ป่วย
ไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนร่วมในร้านยา เช่น
1 (2.86)
3 (2.80)
4 (2.82)
ครอบครัว/เจ้าของร้าน/หุน้ ส่วน
อื่นๆ
2 (5.71)
0 (0.00)
2 (1.41)
ปัญหาเรือ่ งระยะเวลาของการดาเนิ นงาน
รู้สกึ ว่าเสียเวลาในการให้บริการในการปฏิบตั ิงานแต่ละกิจกรรม
17 (48.57)
27 (25.23)
44 (30.99)
รู้สกึ ว่าเสียเวลาในการบันทึกข้อมูล เพื่อเบิกค่าตอบแทน
13 (37.14)
29 (27.10)
42 (29.58)
ปัญหาเรือ่ งองค์ความรูใ้ นการดาเนิ นงาน
ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
13 (37.14)
39 (36.45)
52 (36.62)
ไม่มอี งค์ความรู้ในการปฏิบตั ิ
10 (28.57)
7 (6.54)
17 (11.97)
ไม่มที กั ษะการปฏิบตั ิงาน
9 (25.71)
10 (9.35)
19 (13.38)
ปัญหาเรือ่ งค่าตอบแทนที่ได้รบั
ค่าตอบแทนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ปฏิบ ัติ
12 (34.29)
9 (8.41)
21 (14.79)
วิธใี นการเบิกค่าตอบแทนบริการยุ่งยาก
13 (37.14)
15 (14.02)
28 (19.72)
ปัญหาเรือ่ งความพร้อมในการดาเนิ นงาน
มีพ้นื ที่ในส่วนที่เภสัชกรให้บริการไม่น้อยกว่า 15 ตาราง
เมตร (ข้อนี้เป็ นเงื่อนไขการสมัคร)
1 (2.86)
8 (7.48)
9 (6.34)
ไม่ได้เป็ นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศ
ไทย) (ข้อนี้เป็ นเงื่อนไขการสมัคร)
3 (8.57)
5 (4.67)
8 (5.63)
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการทากิจกรรม
24 (68.57)
42 (39.25)
66 (46.48)
ขาดอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดระดับน้าตาลในเลือด
3 (8.57)
12 (11.21)
15 (10.56)
รู้สกึ ว่าเสียเงินลงทุนมาก
1 (2.86)
5 (4.67)
6 (4.23)
ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมประชุม /ฝึ กอบรมในโครงการ
20 (57.14)
25 (23.36)
45 (31.69)
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ตารางที่ 3. จานวนและร้อยละของเภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (n=93) และทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการใน
อดีต (n=35) ต่อความสามารถในการปฏิบตั ขิ องกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
กิจกรรม
ประเภท
ง่ายทีส่ ดุ
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
ยากทีส่ ดุ / P1
ร้านยา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้
1. กิจกรรมการคัดกรอง
เข้าร่วมอยู่ 17 (18.28) 31 (33.33) 36 (38.71) 9 (9.68)
0 (0.00) 0.022
เบือ้ งต้นเพื่อดูความเสีย่ ง
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
20 (57.14) 13 (37.14) 0 (0.00)
0 (0.00)
ต่อโรคเมตาบอลิก
รวม
19 (14.84) 51 (39.84) 49 (38.28) 9 (7.03)
0 (0.00)
2. กิจกรรมการให้ความรู้ เข้าร่วมอยู่ 21 (22.58) 42 (45.16) 26 (27.96) 4 (4.30)
0 (0.00) 0.007
คาแนะนาและคาปรึกษา
เคยเข้าร่วม 3 (8.57)
21 (60.00) 5 (14.29) 3 (8.57)
3 (8.57)
ในกลุ่มโรคเมตาบอลิก
รวม
24 (18.75) 63 (49.22) 31 (24.22) 7 (5.47)
3 (2.34)
3. การติดตามผลการส่ง เข้าร่วมอยู่ 3 (3.23)
26 (27.96) 32 (34.41) 28 (30.11) 4 (4.30) 0.861
ต่อผูม้ คี วามเสีย่ งเข้าสู่
เคยเข้าร่วม 1 (2.86)
10 (28.57) 13 (37.14) 8 (22.86) 3 (8.57)
หน่วยบริการ ได้แก่ กลุ่ม
รวม
เสีย่ งโรคเรือ้ รังฯลฯ
4 (3.13)
36 (28.13) 45 (35.16) 36 (28.13) 7 (5.47)
4. การให้ความรูฯ้ เรื่อง
เข้าร่วมอยู่ 0 (0.00)
19 (20.43) 59 (63.44) 13 (13.98) 2 (2.15) < 0.001
การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
7 (20.00) 7 (20.00) 17 (48.57) 2 (5.71)
โรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ
รวม
2 (1.56)
26 (20.31) 66 (51.56) 30 (23.44) 4 (3.13)
0-14 ปี
5. การให้ความรูฯ้ ในการ เข้าร่วมอยู่ 7 (7.53)
22 (23.66) 54 (58.06) 10 (10.75) 0 (0.00) 0.025
สร้างเสริมสุขภาพและ
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
13 (37.14) 14 (40.00) 3 (8.57)
3 (8.57)
ป้ องกันโรคหอบหืด
รวม
35 (27.34) 68 (53.13) 13 (10.16) 3 (2.34)
9 (7.03)
6. การให้ความรูฯ้ ในการ เข้าร่วมอยู่ 7 (7.53)
29 (31.18) 48 (51.61) 9 (9.68)
0 (0.00) 0.046
สร้างเสริมสุขภาพและ
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
12 (34.29) 13 (37.14) 5 (14.29) 3 (8.57)
ป้ องกันโรคสาหรับหญิง
รวม
ตัง้ ครรภ์
9 (7.03)
41 (32.03) 61 (47.66) 14 (10.94) 3 (2.34)
7. การให้ความรูฯ้ เรื่องยา เข้าร่วมอยู่ 31 (33.33) 39 (41.94) 23 (24.73) 0 (0.00)
0 (0.00) 0.608
คุมกาเนิดชนิดรับประทาน
เคยเข้าร่วม 10 (28.57) 18 (51.43) 7 (20.00) 0 (0.00)
0 (0.00)
รวม
41 (32.03) 57 (44.53) 30 (23.44) 0 (0.00)
0 (0.00)
8. การให้ความรู้
เข้าร่วมอยู่ 34 (36.56) 39 (41.94) 17 (18.28) 3 (3.23)
0 (0.00) 0.987
คาแนะนา และคาปรึกษา
เคยเข้าร่วม 13 (37.14) 14 (40.00) 7 (20.00) 1 (2.86)
0 (0.00)
เรื่องยาคุมฉุกเฉิน
รวม
47 (36.72) 53 (41.41) 24 (18.75) 4 (3.13)
0 (0.00)
9. การให้ความรู้
เข้าร่วมอยู่ 24 (25.81) 48 (51.61) 14 (15.05) 4 (4.30)
3 (3.23) 0.959
คาแนะนา และคาปรึกษา
เคยเข้าร่วม 7 (20.00) 21 (60.00) 5 (14.29) 1 (2.86)
1 (2.86)
เรื่องถุงยางอนามัย
รวม
31 (24.22) 69 (53.91) 19 (14.84) 5 (3.91)
4 (3.13)
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ตารางที่ 3. จานวนและร้อยละของเภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (n=93) และทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการใน
อดีต (n=35) ต่อความสามารถในการปฏิบตั ขิ องกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ (ต่อ)
กิจกรรม
ประเภท
ง่ายทีส่ ดุ
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
ยากทีส่ ดุ / P1
ร้านยา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้
10. การให้ความรูฯ้ เรื่อง เข้าร่วมอยู่ 4 (4.30)
18 (19.35) 37 (39.78) 28 (30.11) 6 (6.45) 0.407
โรคทีเ่ กิดจากเพศสัมพันธ์
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
7 (20.00) 8 (22.86) 16 (45.71) 2 (5.71)
และ Pre-VCT ในกลุ่ม
รวม
6 (4.69)
25 (19.53) 45 (35.16) 44 (34.38) 8 (6.25)
เสีย่ งการติดเชือ้ HIV
11. การให้ความรูฯ้ เรื่อง เข้าร่วมอยู่ 11 (11.83) 23 (24.73) 42 (45.16) 11 (11.83) 6 (6.45) 0.004
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เคยเข้าร่วม 1 (2.86)
3 (8.57)
19 (54.29) 12 (34.29) 0 (0.00)
ปากมดลูกโดยวิธี Pap
รวม
smear
12 (9.38) 26 (20.31) 61 (47.66) 23 (17.97) 6 (4.69)
12. การให้ความรู้
เข้าร่วมอยู่ 10 (10.75) 18 (19.35) 24 (25.81) 37 (39.78) 4 (4.30) 0.344
คาแนะนา และคาปรึกษา
เคยเข้าร่วม 2 (5.71)
7 (20.00) 10 (28.57) 11 (31.43) 5 (14.3)
เรื่องกรณีทอ้ งไม่พร้อม
รวม
12 (9.38) 25 (19.53) 34 (26.56) 48 (37.50) 9 (7.03)
13. การคัดกรองโรคปอด เข้าร่วมอยู่ 2 (2.15)
22 (23.66) 36 (38.71) 26 (27.96) 7 (7.53) 0.442
อุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด
เคยเข้าร่วม 1 (2.86)
6 (17.14) 18 (51.43) 10 (28.57) 0 (0.00)
รวม
14. การคัดกรอง-ส่งต่อผูท้ ่ี
เสีย่ งต่อโรคจาก
เพศสัมพันธ์ และ PreVCT ในกลุ่มเสีย่ งโรค HIV
15. การคัดกรองโรคหลอด
เลือดสมองอุดตัน หรือ
Stroke

เข้าร่วมอยู่

3 (2.34)
4 (4.30)

28 (21.88) 54 (42.19) 36 (28.13) 7 (5.47)
18 (19.35) 29 (31.18) 34 (36.56) 8 (8.60)

เคยเข้าร่วม

2 (5.71)

8 (22.86)

รวม

6 (4.69)

26 (20.31) 40 (31.25) 45 (35.16) 11 (8.6)

เข้าร่วมอยู่

11 (11.83) 24 (25.81) 38 (40.86) 15 (16.13) 5 (5.38)

เคยเข้าร่วม

1 (2.86)

รวม
16. การดูแลเรื่องการใช้ยา เข้าร่วมอยู่
(medication therapy
เคยเข้าร่วม
management)
รวม
17. การเยีย่ มบ้าน
เข้าร่วมอยู่
(home visit)
เคยเข้าร่วม
รวม
18. การปรับเปลีย่ น
เข้าร่วมอยู่
พฤติกรรมผูเ้ สพยาสูบ
เคยเข้าร่วม
รวม
1 : chi-square test
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7 (20.00)

0.974

11 (31.43) 11 (31.43) 3 (8.57)
0.209

13 (37.14) 11 (31.43) 3 (8.57)

12 (9.38) 31 (24.22) 51 (39.84) 26 (20.31) 8 (6.25)
13 (13.98) 18 (19.35) 34 (36.56) 18 (19.35) 10(10.7)
2 (5.71)
11 (31.43) 13 (37.14) 6 (17.14)
15 (11.72) 29 (22.66) 47 (36.72) 24(18.75)

0.516

3 (8.57)
13(10.2)

6 (6.45)

4 (4.30)

22 (23.66) 42 (45.16) 19(20.4)

1 (2.86)
7 (5.47)

1 (2.86)
5 (3.91)

4 (11.43) 22 (62.86) 7 (20.0)
26 (20.31) 64 (50.00) 26(20.3)

2 (2.15)

16 (17.20) 33 (35.48) 39 (41.94) 3 (3.23)

2 (5.71)
4 (3.13)

4 (11.43) 12 (34.29) 13 (37.14) 4 (11.4)
20 (15.63) 45 (35.16) 52 (40.63) 7 (5.47)

0.434

0.199

ตารางที่ 4. ความเห็นของเภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ (n=93) และที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต
(n=35) ต่อความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ (n=128)
จานวน (ร้อยละ)
P1
กิจกรรม
ประเภทของร้านยา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
1. กิจกรรมการคัดกรองเบือ้ งต้นเพื่อดูความ
เข้าร่วมอยู่
91 (97.85)
2 (2.15)
0.485
เสีย่ งต่อโรคเมตาบอลิก เช่น เบาหวาน
เคยเข้าร่วม
34 (97.14)
1 (2.86)
ความดันโลหิตสูงและอ้วนลงพุง
รวม
125 (97.66)
3 (2.34)
2. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนาและ
เข้าร่วมอยู่
91 (97.85)
2 (2.15)
0.330
คาปรึกษาในกลุ่มโรคเมตาบอลิก
เคยเข้าร่วม
32 (91.43)
3 (8.57)
รวม
123 (96.09)
5 (3.91)
3. การติดตามผลการส่งต่อผูม้ คี วามเสีย่ งเข้าสู่ เข้าร่วมอยู่
83 (89.25)
10 (10.75)
0.495
หน่วยบริการ ได้แก่ กลุ่มเสีย่ งโรคเรือ้ รัง
เคยเข้าร่วม
30 (85.71)
5 (14.29)
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รวม
113 (88.28) 15 (11.72)
4. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
81 (87.10)
12 (12.90)
0.902
คาปรึกษาเรื่องการสร้างเสริมภูมกิ นั โรคด้วย
เคยเข้าร่วม
31 (88.57)
4 (11.43)
วัคซีนในเด็กอายุ 0-14 ปี
รวม
112 (87.50) 16 (12.50)
5. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
89 (95.70)
4 (4.30)
0.371
คาปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกัน เคยเข้าร่วม
35 (100.00)
0 (0.00)
โรคหอบหืด
รวม
124 (96.88)
4 (3.12)
6. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
82 (88.17)
11 (11.83)
0.829
คาปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกัน เคยเข้าร่วม
31 (88.57)
4 (11.43)
โรคสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์
รวม
113 (88.28) 15 (11.72)
7. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
89 (95.70)
4 (4.30)
0.371
คาปรึกษาเรื่องยาคุมกาเนิดชนิดรับประทาน
เคยเข้าร่วม
35 (100.00)
0 (0.00)
รวม
124 (96.88)
4 (3.12)
8. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
89 (95.70)
4 (4.30)
0.371
คาปรึกษาเรื่องยาคุมฉุกเฉิน
เคยเข้าร่วม
35 (100.00)
0 (0.00)
รวม
124 (96.88)
4 (3.12)
9. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
85 (91.40)
8 (8.60)
0.388
คาปรึกษาเรื่องถุงยางอนามัย
เคยเข้าร่วม
31 (88.57)
4 (11.43)
รวม
116 (90.63)
12 (9.37)
10. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
78 (83.87)
15 (16.13)
0.270
คาปรึกษาเรื่องโรคทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์ เคยเข้าร่วม
27 (77.14)
8 (22.86)
และ Pre-VCT ในกลุ่มเสีย่ งการติดเชือ้ HIV
รวม
105 (82.03) 23 (17.97)
เข้าร่วมอยู่
86 (92.47)
7 (7.53)
0.005
เคยเข้าร่วม
27 (77.14)
8 (22.86)
รวม
113 (88.28)
15 (11.72)
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ตารางที่ 4. ความเห็นของเภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ (n=93) และที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต
(n=35) ต่อความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ (n=128) (ต่อ)
จานวน (ร้อยละ)
P1
กิจกรรม
ประเภทของร้านยา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
12. กิจกรรมการให้ความรู้ คาแนะนา และ
เข้าร่วมอยู่
82 (88.17)
11 (11.83)
0.010
คาปรึกษาเรื่องกรณีทอ้ งไม่พร้อม
เคยเข้าร่วม
25 (71.43)
10 (28.57)
รวม
107 (83.59) 21 (16.41)
13. กิจกรรมการคัดกรองโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เข้าร่วมอยู่
88 (94.62)
5 (5.38)
0.008
หอบหืด
เคยเข้าร่วม
29 (82.86)
6 (17.14)
รวม
117 (91.41)
11 (8.59)
14. กิจกรรมการคัดกรองและส่งต่อผูม้ คี วาม
เข้าร่วมอยู่
83 (89.25)
10 (10.75)
0.386
เสีย่ งเรื่องโรคทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์และ เคยเข้าร่วม
30 (85.71)
5 (14.29)
Pre-VCT ในกลุม่ เสีย่ งการติดเชือ้ HIV
รวม
113 (88.28) 15 (11.72)
15. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
เข้าร่วมอยู่
88 (94.62)
5 (5.38)
0.026
หรือ stroke
เคยเข้าร่วม
30 (85.71)
5 (14.29)
รวม
118 (92.19)
10 (7.81)
16. การดูแลเรื่องการใช้ยา
เข้าร่วมอยู่
93 (100.00)
0 (0.00)
0.005
(medication therapy management)
เคยเข้าร่วม
30 (85.71)
5 (14.29)
รวม
123 (96.09)
5 (3.91)
17. การเยีย่ มบ้าน (home visit)
เข้าร่วมอยู่
77 (82.80)
16 (17.20)
0.004
เคยเข้าร่วม
21 (60.00)
14 (40.00)
รวม
98 (76.56)
30 (23.44)
18. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูเ้ สพยาสูบ
เข้าร่วมอยู่
89 (95.70)
4(4.30)
0.032
เคยเข้าร่วม
31(88.57)
4 (11.43)
รวม
120 (93.75)
8 (6.25)
1: chi-square test
ที่ 17 การเยี่ย มบ้า นและกิจ กรรมที่ 18 การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมผูเ้ สพยาสูบ
ตารางที่ 5 แสดงผลการส ารวจปั ญหาและ
อุ ป สรรคโดยภาพรวมที่เ กิด ขึ้น จากการปฏิบ ัติง านตาม
โครงการฯ ที่ร ายงานโดยร้า นยาคุ ณ ภาพที่ย ัง เข้า ร่ ว ม
โครงการอยู่และที่เคยเข้าร่วมในอดีต พบว่า สาหรับด้าน
ขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน ส่ ว นใหญ่ พ บปั ญ หาเรื่อ งความ
ยุ่งยากในการประสานงานกับสถานพยาบาลอื่นๆ หากมี
การส่งต่อผู้ป่วย (ร้อยละ 60.16) และไม่ได้รบั การยอมรับ
จากสถานพยาบาลอื่นๆ (ร้อยละ 53.91) ด้านระยะเวลามี
ปั ญหาเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ ละกิจกรรม
ค่ อ นข้ า งนาน (ร้ อ ยละ 45.31) ด้ า นองค์ ค วามรู้ ใ นการ
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ดาเนินงานมีปัญหาเรื่องการไม่มที กั ษะในการปฏิบตั งิ านใน
แต่ละกิจกรรม (ร้อยละ 35.94) ด้านพร้อมในการดาเนินงาน
มีปัญหาเรื่องจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ (ร้อยละ 63.28)
ส่วนด้านค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั พบว่า ส่วนใหญ่มปี ั ญหาเรื่อง
ค่าตอบแทนน้อยเกินไป (ร้อยละ 27.34)
หากพิจ ารณาร้ า นยาจ าแนกตามการเข้า ร่ ว ม
โครงการ พบว่ า พบ10 ปั ญ หาที่ร้ า นยาที่เ คยเข้า ร่ ว ม
โครงการในอดีตมีปัญหามากกว่าร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ในปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่1. การ
บันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลยุ่งยาก 2. การบันทึกข้อมูล
ในระบบออนไลน์ตามโปรแกรมทีโ่ ครงการฯ กาหนดยุ่งยาก
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่าตอบแทน

ตารางที่ 5. จานวนและร้อยละของเภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุ ณภาพทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (n=93) และทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการใน
อดีต (n=35) ทีพ่ บปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านตามโครงการฯ (ตัวอย่างตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปั ญหาและอุปสรรค
จานวนร้านยา (ร้อยละ)
P1
รวม
เคยเข้าร่วม
เข้าร่วมอยู่
ด้านขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ไม่ทราบว่าจะเริม่ ดาเนินการอย่างไร
11 (8.59)
5 (14.29)
6 (6.45)
0.159
กิจกรรมในการปฏิบตั งิ านยากเกินไป
25 (19.53)
9 (25.71)
16 (17.20) 0.279
การบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลยุ่งยาก
41 (32.03)
16 (45.71)
25 (26.88) 0.042
การบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ตามโปรแกรมที่
18 (14.06)
9 (25.71)
9 (9.68)
0.020
โครงการฯ กาหนดยุ่งยาก
มีความยุ่งยากในการประสานงานกับสถานพยาบาล
77 (60.16)
19 (54.29)
58 (62.37) 0.405
อื่นๆ หากมีการส่งต่อผูป้ ่ วย
ไม่ได้รบั การยอมรับจากสถานพยาบาลอื่นๆ หากมี
69 (53.91)
20 (57.14)
49 (52.69) 0.872
การส่งต่อผูป้ ่ วย
ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นร่วมในร้านยา เช่น
7 (5.47)
1 (2.86)
6 (6.45)
0.425
ครอบครัว/เจ้าของร้าน/หุน้ ส่วน
อื่นๆ
6 (4.69)
2 (5.71)
4 (4.30)
0.736
ด้านระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาบริการในแต่ละกิจกรรมนานข้างนาน
58 (45.31)
16 (45.71) 42 (45.16) 0.869
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อเบิก
22 (17.19)
12 (34.29)
10 (10.75) 0.002
ค่าตอบแทนบริการใช้เวลานาน
ระยะเวลาของสัญญาในโครงการสัน้ เกินไป
35 (27.34)
15 (42.86)
20 (21.51) 0.016
ด้านองค์ความรูใ้ นการดาเนินงาน
ไม่เข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการดาเนินงาน
14 (10.94)
7 (20.00)
7 (7.53)
0.044
ไม่มคี วามรู้ในการปฏิบตั ิงานของแต่ละกิจกรรม
21 (16.41)
12 (34.29)
9 (9.68)
0.001
ไม่มที กั ษะในการปฏิบตั ิงานของแต่ละกิจกรรม
46 (35.94)
18 (51.43)
28 (30.11) 0.025
ด้านความพร้อมในการดาเนินงาน
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการทากิจกรรม
81 (63.28)
30 (85.71)
51 (54.84) 0.002
ไม่มกี ารอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละกิจกรรม
31 (24.22)
14 (40.00)
17 (18.28) 0.011
ไม่มที มี งานเครือข่ายของพืน้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ในการปฏิบตั งิ าน
51 (39.84)
15 (42.86)
36 (38.71) 0.669
เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ /อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
เอง เช่น strip และเข็มเจาะปลายนิ้ว
46 (35.94)
9 (25.71)
37 (39.78) 0.074
อื่น ๆ
2 (1.56)
0 (0.00)
2 (2.15)
0.382
ด้านค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ค่าตอบแทนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
35 (27.34)
14 (40.00)
21 (22.58) 0.049
วิธใี นการเบิกค่าตอบแทนบริการยุ่งยาก มีหลายขัน้ ตอน
24 (18.75)
9 (25.71)
15 (16.13) 0.216
อื่น ๆ
3 (2.34)
0 (0.00)
3 (3.23)
0.282
1: chi-square test
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บริการใช้เวลานาน 4. ระยะเวลาของสัญญาในโครงการสัน้
เกินไป 5. ไม่เข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการดาเนินงาน 6. ไม่
มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานแต่ ละกิจกรรม7. ไม่มที กั ษะใน
การปฏิ บ ั ติ ง านแต่ ล ะกิ จ กรรม 8. จ านวนบุ ค ลากรไม่
เพียงพอ 9. ไม่มกี ารอบรมพัฒนาองค์ความรูแ้ ละทักษะใน
การทากิจกรรม และ 10. ค่าตอบแทนน้อยเกินไปเมื่อเทียบ
กับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ

สรุปและการอภิ ปรายผล
เหตุผลสาคัญทีท่ าให้รา้ นยาคุณภาพไม่สมัครเข้า
ร่ ว มโครงการฯ หรือ ไม่ ป ระสงค์เ ข้า ร่ว มโครงการต่ อ คือ
จานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการทากิจกรรม (ร้อยละ
46.48) ไม่ได้รบั ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ (ร้อยละ
45.77) ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน (ร้อย
ละ 36.62) ไม่สามารถให้บริการตามกิจกรรมทีก่ าหนดได้
เนื่องจากกิจกรรมมีความยุ่งยาก (ร้อยละ 33.10) ไม่สะดวก
เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และฝึ กอบรมเกี่ยวกับโครงการ
(ร้อยละ 31.69) รู้สกึ ว่าเสียเวลาในการให้บริการ (ร้อยละ
30.99) ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ จาก
สถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการส่งต่อผูป้ ่ วย (ร้อยละ 21.13)
อีกทัง้ ยังเห็นว่าวิธีในการเบิกค่าตอบแทนบริการมีความ
ยุ่งยาก (ร้อยละ 19.72)
นอกจากนี้เภสัชกรชุมชนของร้านยาทีป่ ั จจุบนั ยัง
เข้าร่วมโครงการอยู่ และร้านยาที่เคยเข้าร่วมโครงการใน
อดีต ส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า 2 ใน 3 ของจานวนกิจกรรม
ทัง้ หมดในโครงการ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ภสัชกรชุมชนสามารถ
ให้บริการได้ในระดับปานกลางถึงง่ายที่สุด ในขณะที่การ
เยี่ย มบ้า นเป็ น กิจ กรรมที่เ ภสัช กรชุ ม ชนมากถึง ร้อ ยละ
70.31 มีค วามเห็น ว่ า สามารถปฏิบ ัติไ ด้ย ากถึง ยากที่สุ ด
หรือ ไม่ สามารถปฏิบตั ิไ ด้ และร้อ ยละ 76.56 เห็น ว่ า เป็ น
กิจ กรรมที่มีค วามเหมาะสมน้ อ ยที่สุด ที่จ ะดาเนิ น การใน
โครงการต่อไป
ยิ่ ง ไปกว่ า นั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า มี ปั ญหา ในการ
ด าเนิ น งานตามโครงการฯ ในด้ า นความพร้อ มในการ
ดาเนินงาน พบว่า มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการทา
กิจกรรม (ร้อยละ 63.28) ด้านขัน้ ตอนการดาเนิน งาน มี
ความยุ่งยากในการประสานงานกับสถานพยาบาลอื่นๆและ
ไม่ได้รบั การยอมรับจากสถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการส่ง
ต่ อผู้ป่วย (ร้อยละ 60.16 และ 53.91 ตามลาดับ ) ปั ญหา
ด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละ
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กิจกรรมค่อนข้างนาน (ร้อยละ 45.31) ด้านองค์ความรู้ คือ
ไม่ มีท ัก ษะในการปฏิบ ัติง านในแต่ ล ะกิจ กรรม (ร้อ ยละ
35.94) รวมทั ง้ ค่ า ตอบแทนน้ อ ยเกิ น ไปเมื่ อ เที ย บกับ
กิ จ กรรมที่ จ ะต้ อ งปฏิ บ ัติ ใ นโครงการ (ร้ อ ยละ 27.34)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สามารถนาข้อมูล
ทีไ่ ด้ไปปรับการดาเนินการเพื่อชักจูงให้รา้ นยาคุณภาพเข้า
ร่ ว มโครงการมากขึ้น โดยควรเพิ่ม การประชาสัม พัน ธ์
แนะน าโครงการให้ม ากขึ้น และอาจน าเสนอให้เ ห็น ถึง
ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ร ับ จากการเข้า ร่ ว มโครงการฯ มีก าร
กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม
ในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ นาเสนอวิธกี ารที่สามารถใช้เพื่อลด
ปั ญหาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ในการด าเนิ น โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการประสานงานกับโรงพยาบาล
ที่จ ะส่ง ต่ อผู้ป่วยอย่า งเป็ นระบบและชัด เจน รวมทัง้ ด้าน
จานวนบุคลากรในการทากิจกรรม เพื่อให้เกิดความมันคง
่
และยังยื
่ นของโครงการต่อไป
เภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพที่ไม่เข้าร่วม
โครงการฯ รายงานว่า เหตุ ผลที่ไม่สมัครเข้าร่วมหรือไม่
ประสงค์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการต่ อ คื อ ปั ญหาเรื่ อ งการ
ประชาสัม พัน ธ์แ นะน าโครงการ โดยตนไม่ ไ ด้ร ับ ทราบ
ข่าวสารแนะนาเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มร้านยาคุณภาพทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่า
มีเภสัชกรชุมชนทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลโครงการ เพียงแค่รอ้ ย
ละ 50.47 เท่ า นั น้ ในขณะที่มีร้า นยาคุ ณ ภาพที่เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ ทุ ก ร้ า นได้ ร ับ ทราบข้อ มู ล โครงการ (ร้ อ ยละ
100.00) นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยงั พบปั ญหาเรื่องความพร้อม
ในการดาเนินงาน โดยมีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ทากิจกรรม (ร้อยละ 46.48) ซึง่ เป็ นเหตุผลทีพ่ บได้มากทัง้
จากร้านยาคุณภาพที่เคยเข้าร่วมโครงการและไม่เคยเข้า
ร่ ว มโครงการ ร้า นที่ไ ม่ เ คยเข้า ร่ ว มโครงการส่ว นมากมี
จานวนบุคลากรทีม่ ากทีส่ ุดต่อวันเพียง 1 คน เท่านัน้ สิง่ ที่
กล่าวมาน่ าจะเป็ นปั จจัยที่ทาให้ร้านยาคุณภาพจานวนไม่
มากนั ก สมัค รเข้า ร่ ว มโครงการฯ หรือ ร่ ว มโครงการต่ อ
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุไรรัตน์ คงล้อม
ญาติ (9) ทีพ่ บว่า เหตุผลทีท่ าให้รา้ นยาเข้าร่วมหรือไม่เข้า
ร่วมในโครงการ คือ การรู้จกั โครงการและการได้รบั ทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ นอกจากนี้งานวิจยั นี้ยงั
พบว่า ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพร้อมของการเข้า
ร่วมโครงการ คือ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และความ
เหมาะสมในเรื่องเวลาในการให้บริการ ซึง่ เกีย่ วข้องสัมพันธ์

กับจานวนของบุคลากรทีใ่ ห้บริการในร้านยา ในการวิจยั นี้
ร้านยาคุณภาพ 11 ร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต แต่
ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต่อ ได้ให้เหตุผลว่า เป็ นเพราะ
ไม่ได้รบั ทราบข่าวสารเกีย่ วกับการต่อสัญญาและเชิญชวน
ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อ
ผลการศึกษาพบว่า 2 ใน 3 ของจานวนกิจกรรม
ทัง้ หมดในโครงการฯ เป็ นบริการทีเ่ ภสัชกรชุมชนสามารถ
ให้ บ ริ ก ารได้ ใ นระดับ ปานกลางถึ ง ง่ า ยที่ สุ ด ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องจากการมีคู่มือในการดาเนินงาน และกิจกรรมส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นบริ ก ารที่ เ ภสัช กรชุ ม ชนให้ อ ยู่ แ ล้ ว ในร้ า นยา
คุณภาพ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิวรรธน์
อัครวิเชียร และคณะ (10) ทีพ่ บว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็น
ว่ามีความเป็ นไปได้มากที่ร้านยาจะมีบทบาททัง้ ทางด้าน
การรัก ษาพยาบาลและการส่ง เสริม สุข ภาพ โดยร้า นยา
สามารถจัดกิจกรรมการคัดกรองผูร้ บั บริการทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ร้านยายังช่วยสร้างความ
ตระหนั ก และส่ ง เสริม ให้ เ กิด การใช้ย าที่เ หมาะสมและ
ถูกต้อง มีบทบาทในการให้คาแนะนาด้านการออกกาลัง
กายและการควบคุมอาหาร ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีบทบาทใน
การรณรงค์เพื่อเลิกสูบบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล์ และร่วมมือกับ
ชุมชนในการทากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อไป
ปั ญหาและอุปสรรคโดยภาพรวมที่พบโดยเภสัช
กรชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ใ นการให้บ ริก ารทางเภสัช กรรมใน
โครงการฯ คื อ ความยุ่ ง ยากในการประสานงานกับ
สถานพยาบาลอื่น ๆ และการไม่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ จาก
สถานพยาบาลอื่นๆ หากมีการส่งต่อผู้ป่วย ทัง้ นี้เนื่องจาก
เภ สั ช กรชุ ม ชนใ นแ ต่ ละ ร้ า นต้ อ งป ระ สา นงานกั บ
สถานพยาบาลอื่นๆ ในพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการส่งต่อผูป้ ่ วยเอง ทา
ให้อาจไม่ได้รบั การยอมรับ ในขณะทีห่ น่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
โ ค รง การจากส่ ว นกลาง ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระ สานงานกั บ
สถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อการส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างเป็ นทางการ
หรือเป็ นระบบที่ชดั เจน นอกจากนี้ส่วนใหญ่ ยงั มีจานวน
บุคลากรทีไ่ ม่เพียงพอในการทากิจกรรม ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก
หลายกิ จ กรรมต้ อ งใช้ เ วลานานในการให้ บ ริ ก าร จึ ง
จาเป็ นต้องมีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ เภสัชกร
ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าวิธกี ารแก้ปัญหาประเด็นนี้ว่าอาจทา
โดยกาหนดช่วงเวลาในการให้บริการหรือเปิ ดรับนิสติ เภสัช
ศาสตร์ฝึกงานเพื่อให้บุคลากรเพียงพอในการบริการ
ข้ อ จ ากัด ของงานวิ จ ัย นี้ คื อ แบบสอบถามมี
คาถามค่อนข้างมาก ทาให้ผตู้ อบต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้าง

นาน จึงมีอตั ราการตอบกลับร้อยละ 55.17 ซึง่ เป็ นไปตามที่
ผูว้ จิ ยั ได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ตัวอย่างจานวนน้อยมาก
ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ในส่ ว นของค าถามปลายเปิ ด
นอกจากนี้ การใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
ความสามารถในการปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมหรื อ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ อาจมีปัญหาใน
เรื่องการตอบให้เป็ นไปตามความคาดหวัง ของสังคม หรือ
social desirability effect
การวิจ ัย ให้ข้อ มูลที่สามารถน าไปใช้เพื่อ พัฒนา
โครงการการให้บริการทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชน
ในระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของส านั ก งาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ให้
มี ค วามเหมาะสมมากขึ้น ต่ อ ไป ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ มี ร้ า นยา
คุณภาพทีเ่ ข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึน้ และเพื่อให้เกิด
ความมันคงและยั
่
งยื
่ นของโครงการต่อไป สาหรับการวิจยั
ในอนาคตควรทาการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่ างอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น ร้านยาแผนปั จจุบนั ซึง่ ไม่ใช่รา้ นยาคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ม ากขึ้น ในการพัฒ นาโครงการฯ
นอกจากนี้ ค วรส ารวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุข ที่เ กี่ย วข้อ งต่ อ โครงการฯ เพื่อ ใช้เ ป็ น ข้อ มูล
ประกอบในการปรับปรุงการดาเนินการให้เหมาะสมมากขึน้
ต่อไป ในอนาคตควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึก
ถึง ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ของการด าเนิ น งานตาม
กิจกรรมในโครงการฯ รวมทัง้ แนวทางการแก้ไขที่ชดั เจน
และเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้รบั ผิดชอบโครงการควรมีก าร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดหรือต้องดาเนินการอย่างไร จึง
จะเป็ นการจูงใจให้มรี า้ นยาเข้าร่วมโครงการมากขึน้ รวมทัง้
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของร้านยาในการดาเนินงานของ
โครงการฯ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านซึ่งให้คาแนะน าที่ดีใ นการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจยั นอกจากนี้ขอขอบคุณกรมอนามัยสาหรับ
การสนับสนุ นทุนในการวิจยั ยิง่ ไปกว่านัน้ ต้องขอขอบคุณ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านซึง่ ได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
งานวิจยั นี้
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