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Abstract
Objective: To study the policy driving for improving the standard of drugstores and to study the approach for
improving the standard of drugstores in Udon Thani province. Method: This descriptive study was divided into two
phases: the first was the collection and review of relevant laws, annual report and the project on pharmacy
accreditation, in order to summarize the situation on driving policy on improving drugstores. Second phase of study
collected the data by interviewing 30 pharmacy owners in Udon Thani, purposively selected by the researchers. They
were selected from 3 groups: standard passing group, group with pharmacists on duty on all opening hours, and group
with pharmacists on duty in some of opening hours. Semi-structured interviews were conducted by having the subjects
assess oneself on the knowledge on the Ministerial Regulations regarding the application and licensing of modern
drug selling B.E.2556, and their readiness to follow the Good Pharmacy Practices Practice: GPP). Results: Policies
and legal measures required the adherence to standards, leading to changes obviously driven by policy. In Udon
Thani, there were 215 drug stores, 55 of which (25.5%) were accredited pharmacies or GPP passing drugstores. All
interviewees were knowledgeable on the Ministerial Regulations. Drugstores with pharmacists on duty on all opening
hours were more likely to follow all domains in GPP guidelines, while those with pharmacists on duty in some opening
hours were not ready in the domains of drug quality control, followed by the personnel category and good community
pharmacy practice. Conclusion: To achieve the goals of improving drugstores’ standard, government agencies should
provide guidance on implementing the GPP criteria to pharmacies and create understanding with emphasis on warning
and follow-up the adherence to the standards to ensure that pharmacies improve their standards before stringently
enforcing the law.
Keywords: community pharmacy, pharmacy practice, good pharmacy practice
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บทนา
ร้านยาเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้านสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิด
การเจ็บป่ วยเบือ้ งต้น เนื่องจากร้านยาเข้าถึงได้ง่ายและเปิ ด
ให้บริการกระจายอยู่ในแหล่งชุมชน ร้านยายังสามารถให้
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้รบั บริการ และส่ง
ต่ อ ผู้ ป่ วยไปยัง แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามความเหมาะสม
ประเทศไทยมีรา้ นยาจานวนมากกระจายในเขตต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ การพัฒ นาร้า นยาให้ มีคุ ณ ภาพย่ อ มก่ อ ให้ เกิด
ผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างการยอมรับและเชื่อถือ
ในร้ า นยาจากป ระชาชน (1) ในปี พ .ศ. 2550–2557
ประเทศไทยมีจานวนสถานที่ข ายยาเพิ่ม ขึ้น จาก 17,023
แห่ง เป็ น 21,318 แห่ง โดยร้านขายยาแผนปั จจุบนั (ขย.1)
เพิม่ ขึน้ จากจานวน 10,019 แห่ง เป็ น 15,359 แห่ง แสดงให้
เห็น ถึงจานวนของร้านยาแผนปั จจุบ ัน ที่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ
34.76 ภายในระยะเวลา 7 ปี (2)
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ อ อก
กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปั จจุบ ัน พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญ ญัติย า พ.ศ.
2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขการตรวจประเมิน วิธีป ฏิบ ัติท างเภสัช กรรม
ชุ ม ชน (Good Pharmacy Practice: GPP) เพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานคุณภาพของร้านยา (3) เกณฑ์มาตรฐานของร้าน
ยาอีกประเภทหนึ่งคือ ร้านยาคุณภาพ ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่
รับ รองจากสภาเภสัช กรรม ประกอบด้ว ย 5 ด้า น คือ 1)
สถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่งสนับ สนุ น บริก าร 2) การบริห าร
จัดการเพื่อคุณ ภาพ 3) การบริก ารเภสัชกรรมที่ดี 4) การ
ปฏิบ ัติต ามกฎ ระเบีย บ และจริย ธรรมจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 5) การมีสว่ นร่วมในชุมชนและสังคม (1) งานวิจยั ที่
เกี่ย วข้อ งกับ ร้า นยาคุ ณ ภาพบ่ ง ชี้ว่ า ร้า นยาที่ไ ด้ ร ับ การ
รับรองจากสภาเภสัชกรรมให้บริการที่มคี ุณภาพดีกว่าร้าน
ยาทัวไปในหลายประเด็
่
น เช่น ร้านยาคุณภาพแยกอุปกรณ์
นับ เม็ดยาเพื่อป้ องกัน การปนเปื้ อนมากกว่าร้านยาทัว่ ไป
ร้านยาคุณภาพมีผู้ให้บริการเป็ นเภสัชกรมากกว่าและจ่าย
ยาได้ถูกต้องตามแนวทางการรักษามากกว่า (4)
จานวนร้านยาคุณภาพยังมีน้อย คือ มี 992 แห่ง
หรือร้อยละ 6.5 ของร้านขายยาแผนปั จจุบนั ทัง้ หมด 15,359
แห่ง (5) ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี
2559 ระบุว่ามีรา้ นยาจานวนทัง้ สิน้ 348 แห่งในจังหวัด โดย
เป็ นร้านขายยาแผนปั จจุบนั จานวน 215 แห่ง และเป็ นร้าน
ยาคุ ณ ภาพเพีย ง 12 แห่ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 5 (6) เภสัช กร
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เจ้าของร้านยาส่วนใหญ่รบั ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ
ร้านยาคุณภาพว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพร้านยาและเพิม่
การยอมรับในวิชาชีพของสังคม แต่เจ้าของกิจการร้านยาที่
ไม่ใช่เภสัชกรมีความคิดเห็นที่แตกต่าง คือ ยังไม่พร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการเนื่องจากขาดความพร้อมโดยเฉพาะ
การทีต่ อ้ งมีเภสัชกรปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาทาการ (7) ร้านยา
ส่วนใหญ่ ยงั เห็นว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพัฒนา
เป็ นร้านยาคุณภาพ ตลอดจนไม่เข้าใจประโยชน์ในการเข้า
ร่วมโครงการ และไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ (8)
การประกาศใช้ วิธีป ฏิบ ัติท างเภสัช กรรมชุ ม ชน
(GPP) เป็ นมาตรการทางกฎหมาย ร้านยาส่วนใหญ่รบั รูแ้ ละ
เข้าใจประกาศฯ ดังกล่าว งานวิจยั ของ อินทริยา อินทพันธุ์
พบว่ า ร้านยาแผนปั จ จุบ ัน ในจังหวัด ลาพู น ร้อ ยละ 93.6
เห็นด้วยกับกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุ ญาตขายยาแผน
ปั จจุบนั พ.ศ.2556 โดยให้เหตุผลว่าทาให้รา้ นยามีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขน้ึ เป็ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ดขี น้ึ และ
ส่งผลให้ประชาชนเชื่อถือและได้รบั ความปลอดภัยมากขึน้
(9) ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มคี วามพร้อมในการ
ปฏิบตั ติ าม GPP ในด้านสถานทีม่ ากกว่าด้านอื่น ส่วน GPP
ในด้า นที่ร้า นยายัง มีค วามพร้อ มน้ อ ยและต้ อ งการความ
ช่ ว ยเหลือ มากที่สุด คือ การดาเนิ น การตามวิธีป ฏิบ ัติท าง
เภสัชกรรมชุมชน (10)
กฎ ห ม าย แ ละน โย บ าย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก าร
ขับเคลื่อนให้ร้านยาพัฒนาสู่มาตรฐานนัน้ มีทงั ้ ภาคบังคับ
และภาคส่งเสริม แต่ยงั พบว่าการพัฒนาขับเคลื่อนเป็ นไปได้
ล่ า ช้ า ทั ง้ นี้ ก ฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการออก
ใบอนุ ญ าตขายยาแผนปั จจุ บ ัน พ.ศ. 2556 ได้ ก าหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน 8 ปี ซึง่ ทาให้รา้ นยาทีเ่ ปิ ดก่อนการบังคับ
ใช้ ก ฎกระทรวงฯ ขาดแรงกระตุ้ น ในการพั ฒ นา ดัง นั ้น
การศึกษาสถานการณ์ การขับ เคลื่อนนโยบายการพัฒ นา
มาตรฐานของร้ า นยา และการจั ด ท าแนวทางพั ฒ นา
มาตรฐานของร้านยาเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
GPP จะเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริม และสนับสนุ นให้รา้ น
ยาปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อกาหนดทีย่ งั ขาดความพร้อมในปั จจุบนั

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เป็ น การวิจยั เชิงพรรณนา แบ่ งเป็ น 2
ระยะ ในระยะที่ 1 ผู้วิจ ัย รวบรวมทบทวนเอกสาร ได้แ ก่

กฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปั จจุบนั พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการกาหนดเกีย่ วกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ าง
เภสัช กรรมชุ ม ชนในสถานที่ ข ายยาแผนปั จจุ บ ั น ตาม
กฎ ห มายว่ า ด้ ว ยยา พ .ศ. 2557 ป ระกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อ นไขในการผ่ า นการตรวจประเมิน ตามวิธีป ฏิบ ัติท าง
เภสัช กรรมชุ ม ชน (GPP) วาระที่ เกี่ย วข้ อ งซึ่ ง เข้า สู่ก าร
พิจ ารณาของคณะกรรมการยา (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง กาหนดระยะเวลาผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผน
ปั จจุบนั และผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั
พ.ศ. 2556 และงานวิจยั จานวน 7 เรื่อง (4-10) เอกสารของ
โครงการรับ รองร้า นยาคุ ณ ภาพ และรายงานข้อ มู ล การ
ดาเนินงานด้านยาประจาปี 2559 และผลการตรวจประเมิน
สถานที่ ข ายยาตามแบบตรวจเฝ้ าระวัง ร้า นขายยาโดย
พนักงานเจ้าหน้าทีด่ า้ นยาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ทัง้ นี้ เพื่อสรุปสถานการณ์ การขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒ นาร้านยาและจัด ท าแนวทาง (road map) พัฒ นา
มาตรฐานของร้านยาในจังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 2 ผู้วิจยั นาข้อสรุปจากการศึกษาที่ 1 มา
จั ด ท าแบ บ สั ม ภ าษ ณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งเพื่ อสั ม ภ าษ ณ์
ผูป้ ระกอบการร้านยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จ ั ย ได้ น าผลการตรวจประเมิ น ร้ า นยาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบงานด้านยาของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มาแบ่งกลุ่มร้านยา 215 แห่ง
ในจังหวัดอุดรธานีออกเป็ น 3 กลุ่มตามลักษณะมาตรฐาน
และการมีเภสัชกรปฏิบตั ิการในเวลาเปิ ดกิจการ หลังจาก
นัน้ คัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบการ
ร้านยา จานวน 30 ราย ดังนี้ กลุ่ม ที่ 1 คือ ร้านยาที่ผ่าน
การรับ รองเป็ น ร้านยาคุ ณ ภาพหรือ ประเมิน ผ่ านเกณฑ์
GPP กลุ่ ม นี้ มี จ านวน 45 แห่ ง ผู้ วิ จ ั ย สุ่ ม สั ม ภ าษ ณ์
ผู้ป ระกอบการในกลุ่ ม นี้ 6 แห่ ง แต่ ไม่ ส ัม ภาษณ์ ในหัว
ข้อความพร้อมในการปฏิบตั ติ าม GPP กลุ่มที่ 2 เป็ นร้านที่
มีเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิการอยู่ ตลอดเวลาที่เปิ ดกิจการ
แต่ ย ัง ไม่ ผ่ า นการรับ รองร้า นยาคุ ณ ภาพหรือ ยัง ไม่ ผ่ า น
เกณฑ์ GPP ร้า นยากลุ่ ม นี้ มีจ านวน 32 แห่ ง ผู้ วิจ ัย สุ่ ม
สัมภาษณ์รา้ นยากลุ่มนี้ 5 แห่ง ร้านยากลุ่มที่ 3 เป็ นร้านที่
มีเภสัชกรปฏิบตั ิการอยู่ไม่ตลอดเวลาที่รา้ นเปิ ดให้บริการ

และยังไม่ ผ่ านการรับ รองร้านยาคุ ณ ภาพหรือ ยังไม่ ผ่ า น
เกณฑ์ GPP ร้านยากลุ่ ม นี้ มีจานวน 138 แห่ ง ผู้วิจยั สุ่ม
สัมภาษณ์รา้ นยากลุ่มนี้ 19 แห่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย สัม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการที่ ร้ า นยาของ
ตัวอย่างหรือที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ใน
ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม 2559 ผู้ วิ จ ั ย ได้
สัมภาษณ์ ด้วยตัวเองโดยใช้เวลา 45-60 นาทีต่ อครัง้ ใน
การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ให้ตวั อย่างประเมินตนเองในเรื่องการ
รับรู้ถึงกฎกระทรวงฯ คาตอบแบ่งเป็ น 3 แบบ คือ ทราบ
ท ราบ เบื้ อ งต้ น แต่ ไม่ ชั ด เจน และไม่ ท ราบ ม าก่ อ น
นอกจากนี้ยงั ให้ตวั อย่างประเมินความพร้อมของตนเองใน
การปฏิ บ ั ติ ต ามเกณฑ์ GPP ตามแนวทางของ (ร่ า ง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดระยะเวลาผูร้ บั
อนุ ญ าตขายยาแผนปั จจุบนั ฯ ผู้วจิ ยั กาหนดเกณฑ์ GPP
ให้มีสภาพบังคับ เป็ น 3 ระยะเวลา ระยะที่ 1 ต้องปฏิบ ัติ
ตามข้อกาหนดภายในปี 2560 ระยะที่ 2 กาหนดให้ต้อ ง
ปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ ก าหนดภายในปี 2562 และระยะที่ 3
กาหนดให้ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดภายในปี 2564 (รูปที่
1) ตัวเลือกในการตอบ คือ พร้อมหรือ ไม่ พ ร้อ ม ค าถาม
ส่วนนี้ใช้สมั ภาษณ์รา้ นยาทีม่ เี ภสัชกรอยู่ปฏิบตั กิ ารตลอดที่
เปิ ด ร้า นหรือ ที่ไม่ ได้อ ยู่ ป ฏิบ ัติก ารตลอดเวลาที่เปิ ด ร้า น
นอกจากนี้ ผู้วิจยั ยังสัม ภาษณ์ ถึงความเห็น และข้อ เสนอ
เกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานของร้านยาทัง้ 3 กลุ่ม
แบบสัมภาษณ์ ในงานวิจยั ได้ผ่านการตรวจสอบ
โดย หั ว ห น้ ากลุ่ ม งานคุ้ ม ค รองผู้ บ ริ โ ภ คแ ละเภ สั ช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุด รธานี และ
งานวิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ในมนุษย์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแล้ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษานาเสนอข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง การ
รับ รู้ และความพร้อ มของผู้ ป ระกอบการร้า นยาในการ
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา

ผลการวิ จยั
การขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาร้านยา
กฎ ห ม ายที่ ใ ช้ บ ั ง คั บ มาตั ้ง แต่ ในอดี ต มี ก าร
เปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขเรื่อ ยมาจนถึ ง ปั จจุ บ ัน เพื่ อ ให้ ท ัน ต่ อ
สถานการณ์ กฎหมายเป็ นนโยบายแบบหนึ่งทีใ่ ช้บงั คับร้าน
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รูปที่ 1. การกาหนดให้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP เป็ น 3 ระยะ
ยาให้พ ัฒ นาตามมาตรฐานที่กาหนด กฎกระทรวงการขอ
อนุ ญาตฯ ได้กาหนดให้รา้ นยาแผนปั จจุบนั ต้องปฏิบตั ิตาม
GPP ส่วนโครงการรับ รองคุ ณ ภาพร้านยาเป็ น นโยบายที่
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้รา้ นยาเกิดแรงจูงใจในการสมัครใจ
เข้า ร่ว มโครงการฯ เพื่อ ที่จ ะพัฒ นาตนเองให้มีร ะบบการ
บริบาลทางเภสัชกรรมทีม่ คี ุณภาพ โครงการนี้ดาเนินการมา
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2546 ในปี 2556 มีรา้ นยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
และผ่ า นการรับ รองจ านวน 997 แห่ ง ทั ว่ ประเทศ จาก
จานวนร้านยาที่มีในประเทศ 15,359 แห่ ง คิด เป็ นร้อยละ
6.49 ของร้านยาทัง้ หมด (5)
จังหวัด อุด รธานี มีร้านยาที่ผ่ านการประเมิน ตาม
เกณฑ์ GPP จานวน 45 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 20.93 ของ
ร้า นยาแผนปั จ จุ บ ัน ทัง้ หมด การส่ ง เสริม ร้า นยาให้ เกิด
แรงจู ง ใจในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโดยการสมัค รใจเป็ น
นโยบายทีข่ บั เคลื่อนได้ค่อนข้างช้า การศึกษาพบว่า ตัง้ แต่
ปี 2547 เป็ นต้นมา มีรา้ นยาทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็ นร้านยา
คุณภาพในจังหวัดอุดรธานีเพียง 12 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ

รูปที่ 2. จานวนร้านยาแผนปั จจุบนั ทีข่ ออนุญาตตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2554–2559
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5.58 ของร้านแผนปั จจุบนั ทัง้ หมด โดย 5 แห่งเป็ นร้านยา
เป็ นร้านยาเดีย่ วทีไ่ ด้รบั รองในระหว่างปี 2547-2552 อีก 7
แห่ งเป็ นร้านยาในรูป แบบลูกโซ่ ท่ีได้รบั รองในระหว่างปี
2555-2558 (6) จานวนของผูป้ ระกอบการที่ย่นื ขออนุ ญาต
เปิ ดร้านยาในแต่ละปี ของจังหวัดอุดรธานีมจี านวนใกล้เคียง
กัน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 (รูปที่ 2) แต่มกี ารยื่นขอ
อนุ ญ าตลดลงชัด เจนในปี 2559 หลั ง จากหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่านการตรวจประเมิน ตามวิธี
ปฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน (GPP) มีผลบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายเป็ นนโยบายที่ท าให้เกิด
การขับเคลื่อนของร้านยาให้พฒ
ั นาเข้าสู่มาตรฐานทีก่ าหนด
เนื่องจากมีรา้ นยาทีผ่ ่านมาตรฐาน GPP ถึง 45 แห่งในเวลา
3 ปี ภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. จานวนร้านยาทีไ่ ด้รบั รองเป็ นร้านยาคุณภาพ
หรือผ่านเกณฑ์ GPP ในจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.
จานวนร้านยา (แห่ง)
ร้านยาคุณภาพ
ร้านยา GPP
2547
2548
2550
2552
2556
2557
2558
2559

3
1
1
1
2
2
-

7
21
17

รวม

12

45

ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
ผู้ป ระกอบการร้านยาผู้ให้สมั ภาษณ์ จ านวน 30
ราย เป็ น เพศชาย 14 ราย เพศหญิง 16 ราย มีการศึกษา
ระดับ มัธยมปลาย 1 คน ปริญญาตรี 26 คน ปริญญาโท 3
คน มีป ระสบการณ์ ก ารท างานร้านยาตัง้ แต่ 3-42 ปี ผู้ให้
สัม ภาษณ์ เป็ นผู้รบั อนุ ญ าต 15 คน เป็ นผู้รบั อนุ ญ าตและ
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร จานวน 15 คน
การประเมิ นตนเอง: การรับรูเ้ กี่ยวกับกฎกระทรวงฯ
ในการประเมินการรับรูข้ องร้านยาถึงกฎกระทรวง
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั
พ.ศ. 2556 พบว่ า ผู้ ป ระกอบของร้ า นยาที่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานและร้านยาที่มเี ภสัชกรอยู่ปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาที่
เปิ ดร้านส่วนใหญ่ทราบถึงรายละเอียดในกฎกระทรวงฯ (5
จาก 6 ร้าน และ 4 จาก 5 ร้าน ตามลาดับ) ที่เหลือกล่าวว่า

ทราบรายละเอีย ดในกฎกระทรวงฯ แบบเบื้อ งต้ น แต่ ไ ม่
ชัดเจน ผู้ประกอบการในร้านที่มีเภสัชกรอยู่ปฏิบตั ิการไม่
ตลอดเวลาที่เปิ ดร้านส่วนใหญ่ (11 จาก 19 ราย) กล่าวว่า
ทราบรายละเอีย ดในกฎกระทรวงฯ แบบเบื้อ งต้ น แต่ ไ ม่
ชัดเจน ทีเ่ หลือกล่าวว่า ทราบรายละเอียดดี
การประเมิ นตนเอง: ความพร้อมปฏิ บตั ิ ตาม GPP
จากตารางที่ 2 ผู้ป ระกอบการทุ กรายในร้านที่มี
เภสัช กรปฏิบ ัติก ารตลอดเวลาที่เปิ ด ร้าน (N=5) กล่ าวว่ า
พร้อมปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 1 ซึ่งกาหนดให้
ร้านยาต้องปฏิบตั ิตามภายในปี 2560 ส่วนผู้ประกอบการ
16-19 รายจากทัง้ หมด 19 รายในร้านยากลุ่มที่เภสัชกรอยู่
ปฏิบ ัติก ารไม่ ต ลอดเวลาที่เปิ ด ร้า น มีค วามพร้อ มในการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 1 แต่ ผู้ประกอบการใน
กลุ่มนี้ 13 จาก 19 รายมีความพร้อมในเรื่องการจัดวางยา

ตารางที่ 2. จานวนของตัวอย่างทีพ่ ร้อมต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 1 ภายในปี 2560
ข้อกาหนด
จานวนร้านทีพ่ ร้อมปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในกลุ่มที่
เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรปฏิบตั กิ ารไม่
ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=5) ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=19)
1. หมวดสถานที่
สถานทีข่ ายยาเป็ นสิง่ ปลูกสร้างทีม่ นคงถาวร
ั่
5
19
สถานทีข่ ายยาถูกสุขลักษณะ สะอาด
5
19
สามารถควบคุมอุณหภูมใิ ห้ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
5
18
สถานทีข่ ายยามีแสงสว่างเพียงพอ
5
19
บริเวณทีจ่ ดั วางยาแยกตามประเภท จัดให้มวี สั ดุทบึ หรือ
5
13
ม่านสาหรับใช้ปิดในเวลาทีเ่ ภสัชกรไม่อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่
2. หมวดอุปกรณ์
มีตูเ้ ย็น 1 เครื่อง (เฉพาะกรณีมยี าทีต่ อ้ งเก็บในตูเ้ ย็น)
5
19
มีถาดนับเม็ดยา อย่างน้อย 2 ถาด
5
18
มีเครื่องวัดความดันโลหิต (อัตโนมัต)ิ 1 เครื่อง
5
19
มีเครื่องชังน
่ ้าหนักสาหรับผูม้ ารับบริการ 1 เครื่อง
5
19
3. หมวดบุคลากร
เภสัชกรเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถในการให้บริการทาง
5
16
เภสัชกรรมชุมชน
เภสัชกรแต่งกายด้วยเสือ้ กาวน์สขี าว ติดเครื่องหมาย
5
16
สัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม
การแต่งกายพนักงานร้านยาและบุคลากรอื่น ต้องใส่สเี สือ้
5
18
ป้ ายแสดงตนไม่สอ่ื ว่าเป็ นเภสัชกร
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ตารางที่ 2. จานวนของตัวอย่างทีพ่ ร้อมต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 1 ภายในปี 2560 (ต่อ)
ข้อกาหนด
จานวนร้านทีพ่ ร้อมปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในกลุ่มที่
เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรปฏิบตั กิ ารไม่
ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=5) ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=19)
4. หมวดการควบคุมคุณภาพยา
มีการคัดเลือกยาและจัดหายาจากผูผ้ ลิตผูน้ าเข้าผูจ้ าหน่ายที่
5
19
ถูกต้องตามกฎหมาย
มีการเก็บรักษายาภายใต้อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม
5
19
มีระบบตรวจสอบยาทีห่ มดอายุ
5
18
มีระบบการส่งคืนหรือทาลายยา
5
17
มีระบบการตรวจสอบคุณภาพยาคืนหรือยาเปลีย่ นก่อน
5
17
กลับมาจาหน่าย
เลือกภาชนะบรรจุทเ่ี หมาะสม
5
18
5. หมวดการปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
5
18
จัดให้มแี หล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาทีเ่ หมาะสม
ไม่จาหน่ายยาสูบและเครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์
5
19
อันตรายแยกตามประเภท จัดให้มวี สั ดุทบึ หรือม่านสาหรับ
ใช้ปิดในเวลาทีเ่ ภสัชกรไม่อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่
จากตารางที่ 3 ผู้ป ระกอบการทุ กรายในร้านที่มี
เภสัช กรปฏิบ ัติก ารตลอดเวลาที่เปิ ด ร้าน (N=5) กล่ าวว่ า
พร้อ มปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 2 ทุ ก เกณฑ์ ซ่ึง
กาหนดให้รา้ นยาต้องปฏิบตั ิตามภายในปี 2562 ยกเว้นใน
ประเด็นพื้นที่เก็บสารองยา ไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรง
และการมีอุปกรณ์ดบั เพลิง 1 เครื่อง ทีร่ า้ นยาในกลุ่มนี้เพียง
1 ใน 5 ร้านกล่าวว่าพร้อมไม่ทจ่ี ะปฏิบตั ภิ ายในปี 2562
ส่ ว นผู้ ป ระกอบการ 16-19 รายจากทัง้ หมด 19
รายในร้านยากลุ่มที่เภสัชกรอยู่ปฏิบตั ิการไม่ตลอดเวลาที่
เปิ ดร้าน มีค วามพร้อมในการปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ GPP ใน
ระยะที่ 2 แต่ ผู้ประกอบการในกลุ่ มนี้ 14 และ 15 จาก 19
รายมีความพร้อมในเรื่องพนักงานร้านยามีความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมายยาผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ และมี
อุปกรณ์ดบั เพลิง 1 เครื่อง ตามลาดับ
จากตารางที่ 4 ผู้ป ระกอบการทุ กรายในร้านที่มี
เภสัช กรปฏิบ ัติก ารตลอดเวลาที่เปิ ด ร้าน (N=5) กล่ าวว่ า
พร้อ มปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 3 ทุ ก เกณฑ์ ซ่ึง
ก าหนดให้ ร้ า นยาต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามภายในปี 2564 ส่ ว น
ผูป้ ระกอบการ 18 รายจากทัง้ หมด 19 รายในร้านยากลุ่มที่
เภสัชกรอยู่ปฏิบตั กิ ารไม่ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้านมีความพร้อม
ในการปฏิบ ัติ ต ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 3 ในประเด็ น
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บริเวณให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ยา มีการจัดเป็ นสัดส่วน
แยกออกจากส่วนบริการอื่น อย่ างชัดเจน ส่วนข้อ กาหนด
เรื่อ งการจัด ให้ มีร ะบบเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัด หา
จัดการคลังสิน ค้าและการจ าหน่ ายให้ถู กต้อ งเป็ น ปั จจุ บ ัน
สามารถสืบย้อนได้ ผู้ให้ขอ้ มูลกลุ่มนี้มคี วามพร้อม 13 ราย
จากทัง้ หมด 19 ราย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานร้านยา
ผูป้ ระกอบการ 30 รายทีใ่ ห้ขอ้ มูล มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายในการพัฒนาร้านยา ผู้วจิ ยั สรุป
เป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. ควรให้ภาครัฐมีส่วนสนับสนุ นและให้คาแนะนา
ในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ GPP ดังข้อเสนอของกลุ่มร้านยา
ทีม่ เี ภสัชกรอยู่ปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาและกลุ่มร้านยาทีเ่ ภสัช
กรไม่ได้อยู่ปฏิบตั กิ ารตลอดเวลา ดังนี้
“หน่วยงานราชการควรจัดทา road map เป็ น one
page ฉบับย่ อให้ร้านยาทาความเข้าใจล่วงหน้ า มีการแจ้ง
เตือนร้านยาเป็ นระยะ ๆ เพือ่ ให้ร้านยามีการปรับ ตัว และ
ทางราชการควรสนับสนุ นผู้เชีย่ วชาญด้านอาคารสถานที ่
เช่น มัณฑนากร ในการให้คาปรึกษาการจัดแผนผังปรับปรุง
ร้านทีเ่ หมาะสมกับพื้นทีใ่ ห้เป็ นไปตามเกณฑ์” (กลุ่ม 2)
“จาก road map ทีว่ างไว้คดิ ว่าน่าจะทาได้ ถ้ามีการ
แนะนาในแต่ละข้อกาหนดและให้ระยะเวลาในการปรับแก้ที ่

ตารางที่ 3. จานวนของตัวอย่างทีพ่ ร้อมต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 2 ภายในปี 2562
ข้อกาหนด
จานวนร้านทีพ่ ร้อมปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในกลุ่มที่
เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรปฏิบตั กิ ารไม่
ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=5) ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=19)
1. หมวดสถานที่
มีพน้ื ทีข่ าย ให้คาปรึกษา แนะนาในการใช้ยา ติดต่อกันไม่
5
18
น้อยกว่า 8 ตร.ม.
พืน้ ทีเ่ ก็บสารองยา ไม่วางยาสัมผัสกับพืน้ โดยตรง
4
19
สถานทีข่ ายยามีทะเบียนบ้านทีอ่ อกโดยส่วนราชการ
5
19
2. หมวดอุปกรณ์
มีอุปกรณ์ทว่ี ดั ส่วนสูงสาหรับผูม้ ารับบริการ
5
18
มีอุปกรณ์ดบั เพลิง 1 เครื่อง
4
15
3. หมวดบุคลากร
พนักงานร้านยา มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายยาผ่านการอบรม
5
14
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
5
17
เภสัชกรพนักงานร้านยาอย่างชัดเจน
5. หมวดการปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน
การให้บริการทางเภสัชกรรมตามหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายยาและ
กฎหมายวิชาชีพเภสัชกรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั โิ ดยเภสัชกร
5
16
ซักถามข้อมูลทีจ่ าเป็ นของผูม้ ารับบริการตามหลักวิชาการ
5
19
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
จัดให้มฉี ลากบนซองบรรจุยาหรือภาชนะบรรจุยาอันตราย
5
18
และยาควบคุมพิเศษทีส่ ง่ มอบให้ผรู้ บั บริการโดยต้อง
แสดงข้อมูลครบถ้วน
การส่งมอบยาอันตรายยาควบคุมพิเศษให้กบั ผูม้ ารับบริการ
5
16
ทาโดยเภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารเท่านัน้
มีกระบวนการในการป้ องกันการแพ้ยาซ้าของผูม้ ารับบริการ
5
19
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสม
มีกระบวนการคัดกรองและส่งต่อผูป้ ่ วยทีเ่ หมาะสม
5
19
จัดให้มกี ระบวนการเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์
5
19
การจัดวางสือ่ ให้ความรูแ้ ละสือ่ โฆษณาสาหรับผูม้ ารับบริการ
5
19
จะต้องได้รบั คายินยอมจากเภสัชกร
เหมาะสม เพราะการลงทุ น เพิ ม่ เติ ม ในเรือ่ งสถานที ท่ ี ม่ ี
ค่าใช้จ่ายมากทีส่ ุดคือ ติดตัง้ แอร์ และการปรับเรือ่ งสถานที ่
ให้เหมาะสม” (กลุ่ม 3)
“ยังไงก็ต้องทาให้ผ่านตามเกณฑ์เมือ่ ถึงระยะเวลา
กาหนด เพราะเป็ น กิจการของครอบครัวทีท่ ามานานแล้ว

เจ้า หน้ า ทีเ่ ข้า มาคุ ย มาแนะน าที ร่ ้า นก็ดีน ะ จะได้ ค่ อ ย ๆ
ปรับปรุงไป” (กลุ่ม 3)
2. ผู้ให้ข้อ มูลบางส่ว นไม่ เห็น ด้วยกับ ข้อ กาหนด
ต่ าง ๆ ของ GPP โดยเฉพาะในเรื่องอุป กรณ์ ท่ีต้องจัด หา
เพิม่ เติมเนื่องจากเป็ นการเพิม่ ภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ตารางที่ 4. จานวนของตัวอย่างทีพ่ ร้อมต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในระยะที่ 3 ภายในปี 2564
ข้อกาหนด
จานวนร้านทีพ่ ร้อมปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ GPP ในกลุ่มที่
เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรปฏิบตั กิ ารไม่
ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=5) ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน (N=19)
บริเวณให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ยา มีการจัดเป็ นสัดส่วน
5
18
แยกออกจากส่วนบริการอื่นอย่างชัดเจน
จัดให้มรี ะบบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาจัดการ
5
13
คลังสินค้าและการจาหน่ายให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สามารถ
สืบย้อนได้
“เกณฑ์มาตรฐานของร้านยาบางรายการเป็ นสิง่
ไม่จาเป็ นและฟุ่มเฟือย เพิม่ ภาระค่าใช้จ่ายแก่ผปู้ ระกอบการ
เช่น วัสดุทึบปิ ดบังตู้วางยา ในกรณีทเี ่ ภสัชกรอยู่ปฏิบตั ิใน
ร้านยาตลอดเวลา ก็ไม่จาเป็ นจะต้องมีและการใช้วสั ดุปิดทึบ
ดัง กล่ า ว ซึง่ จริง ๆ แล้ว ก็ไ ม่ ส ามารถป้ อ งกัน การขายยา
อัน ตรายได้อ ย่ า งเด็ด ขาด ขึ้น กับ คนทีอ่ ยู่ ใ นร้า นว่ า จะใช้
หรือไม่ใช้ ควรจะมีเกณฑ์หรือการผ่อนปรนเรือ่ งการติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศ เนือ่ งจากเครือ่ งปรับ อากาศมีต้นทุ นสูง
และมีค่าใช้จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าค่อนข้างมาก” (กลุ่ม 2)
“เกณฑ์ประเมินควรจะมีการแบ่งตามระดับร้านยา
เช่น ร้านยาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ การคิดเกณฑ์ควรอ้างอิง
มาตรฐานต่ างประเทศทีผ่ ่านการวิเคราะห์ให้เข้ากับบริบท
ของประเทศไทย” (กลุ่ม 3)
“การตรวจประเมิน รับ รองตามเกณฑ์ GPP ซึ ง่
กระทรวงฯ ต้องการให้เป็ นมาตรฐานของร้านยานัน้ ไม่ควร
จะมี ก ารเสีย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจประเมิน เพิ ม่ เติ ม อี ก
เนื อ่ งจากการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขายยาแผนปั จ จุ บ ัน ก็มี
ค่าธรรมเนียมสูงอยู่แล้ว และรูส้ กึ ว่าวิชาชีพเภสัชกรรรมถูก
บีบมากกว่าจากวิชาชีพอืน่ ๆ” (กลุ่ม 2)
“ปั ญ ห าห ลั ก ที ่จ ั ด การย ากที ่สุ ด คื อ บุ คลกร
เนือ่ งจากขาดเภสัชกรปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน หาก
เป็ นร้านขนาดใหญ่ การจัดหาเภสัชกร full time นัน้ พอทาได้
แต่ถ้าเป็ นร้านขนาดเล็กจะต้องเพิม่ ค่าใช้จ่ายเยอะมาก ซึง่
การจัด ท า road map จะช่ ว ยในการกระตุ้ น ให้ ร้า นยาได้
ปรับตัวก่อนกฎหมายบังคับ การให้คาแนะนาเชิงส่งเสริม ให้
คาแนะนาเพือ่ ปรับปรุงน่ าจะดีกว่าเชิงบังคับทางกฎหมาย”
(กลุ่ม 3)
3. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล บางส่ ว นเชื่ อ ว่ า การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐมีสว่ นสาคัญทีจ่ ะทาให้รา้ นยา
พัฒนาสูม่ าตรฐาน ดังนี้
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“ภาคหน่ วยงานราชการควรมี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอย่ างเข้มงวด ไม่อ ะลุ่ มอล่วยต่ อ ร้านยาทีป่ ฏิบ ัติ
ไม่ได้ตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงความแตกต่ างถึงประเภทและการบริการของร้านยาให้
สามารถแยกแยะได้ เลือกรับบริการ และสิทธิทพี ่ งึ จะได้รบั
จากร้านยา ให้ร้านยามีส่วนในกิจกรรมบริการประชาชน”
(กลุ่ม 1)
“หน่ วยงานภาครัฐทีด่ ูแลต้องบังคับใช้กฎหมายให้
เคร่งครัด ร้านยาแขวนป้ ายมีผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพ
ร้า นยา ประชาชนส่ ว นใหญ่ เน้ น เรือ่ งราคาไม่ ไ ด้ ส นใจผู้
ให้บริการว่าเป็ นเภสัชกรหรือไม่ ร้านทีไ่ ม่มเี ภสัชกรประจา
ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย ราคายาก็ต ่า ร้า นยาที ม่ ี เภสัช กรประจ า
ค่าใช้จ่ายจะเพิม่ ขึ้น ราคายาก็จะสูงขึ้น คุณภาพร้านยาจึงอยู่
ทีอ่ งค์ประกอบรวม....” (กลุ่ม 1)
4. ควรจัดให้มีกิจกรรมการพัฒ นามาตรฐานของ
ร้านยาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ซึ่ง
เป็ นข้อเสนอของร้านยากลุ่มทีผ่ ่านมาตรฐาน ซึง่ เห็นว่า การ
จูงใจให้รา้ นยาเห็นประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพเป็ นสิง่
สาคัญ แต่ ต้องพิจารณาองค์ป ระกอบหลาย ๆ ด้านควบคู่
ด้วย ดังคากล่าว
“โครงการร่วมกับ สปสช. การบริการทีก่ าหนดไม่
สอดคล้องกับบริบททัง้ หมดของร้านยา โดยไม่รวมบริการ..
หลัก (ของร้านยา) ขาดการติดตามผลการรักษา ผลการใช้
ยาซึง่ เป็ นบริการจากร้านยาคุณภาพ ถ้าจัดการให้บริการที ่
ตรงกับบทบาทแล้วให้ค่าตอบแทนส่วนนี้ ร้านทีไ่ ม่มเี ภสัชกร
จะแข่งขันด้านวิชาชีพไม่ได้” (กลุ่ม 1)
“ก า ร ต่ อ ย อ ด ด้ ว ย โค รง ก า ร refill ย า ข อ ง
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ยัง ไม่ ไ ด้ส รุ ป ผลการด าเนิ น การ
ชัด เจน แต่ ถ้ า ส าเร็จ สามารถท าเป็ นกรอบแนวทางทั ง้
ประเทศได้ จะทาให้อนาคตร้านยาคุณภาพเพิม่ มากขึ้นและ

เป็ นทิศทางเดียวกัน ร้านยาคุณภาพจึงไม่ใช่แค่ตวั เภสัชกร
แต่องค์ประกอบโดยรวมจึงจะเป็ นสิง่ สาคัญ” (กลุ่ม 1)
“แน วท างการพั ฒ นาค วรมี ข้ อ ก าห น ดและ
ระยะเวลาอย่างชัด เจนเพือ่ ให้ร้านยาปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์
GPP และควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรูแ้ ก่รา้ นทีผ่ ่าน
เกณฑ์ GPP แล้ว จะได้พ ัฒ นาเป็ น ร้านยาคุ ณ ภาพต่ อไป”
(กลุ่ม 2)
“ร้านยาและชมรมร้านยาควรศึกษาหาข้อมูลวิกฤติ
และโอกาสของร้านยาไทยและมีการรวมกลุ่มกิจการขายยา
ให้มีระบบ พัฒ นาอาชีพ ให้มีมาตรฐานเพือ่ ต่ อสู้กบั ร้านยา
จากต่างชาติ ปรับปรุงระบบการขายยาเพือ่ ให้ธุรกิจสามารถ
อยู่ได้ มีการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการให้แก่บุคลากรใน
ร้านยาทีจ่ ะให้บริการประชาชน” (กลุ่ม 1)
“การส่งเสริมร้านยาคุณภาพมีกรอบแนวคิดดี แต่ก็
ยังมีปัญหาเพราะประโยชน์ในการเข้าร่วมยังไม่ชดั เจน การ
ดาเนินกิจการร้านยาคุณภาพจะยังยื
่ น เมือ่ เภสัชกรประกอบ
วิช าชีพ แล้ ว มีค วามสุ ข มี ร ายได้ เ หมาะสม ไม่ ถู ก บี บ ให้
แตกต่างจากการประกอบวิชาชีพทีอ่ นื ่ จนเกินไป” (กลุ่ม 1)
นอกจากนี้ มีข้อเสนอของประธานชมรมร้านยา
จังหวัดอุดรธานีท่กี ล่าวว่า ขมรมสามารถช่วยกระตุ้นกลุ่ม
ร้านยาและเป็ นแรงเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ คือ
“กรรมการชมรมร้านยาสามารถให้ความช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาได้ เช่น หาช่างติดตัง้ แอร์ ช่างกระจก รวมถึง
ร่วมออกติดตามกับเจ้าหน้าที ่ สสจ. ในการตรวจประเมินร้าน
ยาและช่วยติดตามความก้าวหน้าสมาชิกร้านยาด้วยได้ การ
จัดทา model ร้านยาตัวอย่าง เพือ่ ให้คาแนะนาปรึกษาด้าน
การจัดการสถานทีจ่ ะทาให้เห็นภาพได้ชดั เจนขึ้น”

สรุปและการอภิ ปรายผล
นโยบายที่เป็ นมาตรการทางกฎหมาย มีผลบังคับ
ให้รา้ นยาต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดตามมาตรฐาน จึงทาให้
เกิดการขับเคลื่อนอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะกฎกระทรวง
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั
พ.ศ.2556 ที่กาหนดให้รา้ นยาทีข่ ออนุ ญาตขายยาหลังวันที่
25 มิถุ นายน พ.ศ. 2557 ต้องผ่านการประเมิน GPP และ
ผลการตรวจจะถูกใช้ในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุ ญาต
ขายยา ส่วนโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาเป็ น
นโยบายทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้รา้ นยาเกิดแรงจูงใจสมัคร
ใจ จึงมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ล่าช้ากว่า

ผลการประเมินตนเองของผูป้ ระกอบการร้านยาถึง
การรับรูก้ ฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาต
ขายยาแผนปั จจุบ ัน พ.ศ. 2556 พบว่ า ร้านยาทัง้ 3 กลุ่ ม
ทราบถึ ง กฎกระทรวงฯ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ เข้า ร่ ว มการ
ประชุ ม ชี้แ จงผู้ป ระกอบการร้า นยาประจ าปี ซึ่ง จะได้ร ับ
ค วาม รู้ เ กี่ ย วกั บ กฎ ก ระท รว งฯ อย่ างต่ อเนื่ อง แ ต่
ผู้ป ระกอบการส่ว นหนึ่ งได้รบั ทราบกฎกระทรวงฯ เพีย ง
เบือ้ งต้นโดยยังไม่เข้าใจในรายละเอียดข้อกาหนดต่าง ๆ
ผลการประเมิน ตนเองเรื่อ งความพร้อ มในการ
ปฏิบตั ติ าม GPP พบว่า ร้านยากลุ่มที่มเี ภสัชกรปฏิบตั กิ าร
ตลอดเวลาที่เปิ ดร้านมีแนวโน้มปฏิบตั ิตามแนวทางพัฒนา
ได้ทุกหมวดตามเกณฑ์ GPP ทัง้ 3 ระยะ ส่วนร้านยากลุ่มที่
เภสัชกรปฏิบตั ิการไม่ตลอดเวลาที่เปิ ดร้าน ประเมินตนเอง
ว่า มีความพร้อมน้อยที่สุด (มีความพร้ม 13 จาก 19 ร้าน)
ในข้อกาหนดหมวดสถานที่ในประเด็นของการจัดให้มวี สั ดุ
ทึบใช้ปิดบังบริเวณวางยาอันตรายและควบคุมพิเศษในเวลา
ทีเ่ ภสัชกรไม่อยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ข้อกาหนดดังกล่าวสามารถ
ท าตามได้ โ ดยไม่ ต้ อ งใช้ เ วลามากนั ก แต่ อ าจต้ อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ส่ว นข้อ ก าหนดเรื่อ งการจัด ให้มีร ะบบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการคลังสินค้า และการจาหน่ าย
ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สามารถสืบย้อนได้นนั ้ เป็ นข้อกาหนด
ในระยะที่ 3 ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ ก าหนดนี้ ร้านยา
น่ าจะมีการวางแผนจัดระบบการจัด การคลังสินค้าให้เป็ น
ปั จจุบนั ได้หากผูป้ ระกอบการได้รบั คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนัน้ ยังพบว่า ข้อกาหนดตามแนวทาง
หมวดสถานที่และหมวดอุปกรณ์ น่ าจะเป็ นข้อทีร่ า้ นยากลุ่ม
ทีเ่ ภสัชกรอยู่ปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้านและร้านยากลุ่ม
ทีเ่ ภสัชกรไม่อยู่ปฏิบตั ิการตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดร้าน มีแนวโน้ม
ปฏิบ ัติไ ด้ต ามได้ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ อ ย่ า งไรก็ดีในหมวด
บุ ค ลากร หมวดการควบคุ ม คุ ณ ภาพยา และหมวดการ
ปฏิบ ัติต ามวิธีป ฏิบ ัติทางเภสัชกรรมชุ มชน ร้านยากลุ่ม ที่
เภสัช กรไม่ อยู่ป ฏิบ ัติการตลอดเวลาที่เปิ ด ร้านมี แ นวโน้ ม
ปฏิบตั ิตามได้ล่าช้ากว่า ทัง้ นี้ขอ้ กาหนดทีร่ า้ นยาไม่มคี วาม
พร้อมนัน้ เกิดจากอุปสรรคส่วนใหญ่ ท่พี บเหมือนกันในแต่
ละร้าน แต่อุปสรรคอีกบางส่วนมีความต่างกันในแต่ละร้าน
ดัง นั ้น จึ ง ก าหนดแนวทางเป็ น 2 ระดับ คื อ 1. ส าหรับ
อุปสรรคส่วนใหญ่ ท่พี บเหมือนกัน ในแต่ ละร้าน ควรจัดท า
แนวทางการปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ ก าหนดอย่ า งชั ด เจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้รา้ นยารับทราบเพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน
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และ 2. สาหรับ อุป สรรคของแต่ ละร้านที่แตกต่ างกัน ควร
จัดท าข้อแนะนาเฉพาะร้านเพื่อให้เตรียมความพร้อมและ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองเป็ นราย ๆ ไป
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดหลายประการ ประการแรก
แบบสัมภาษณ์ ความพร้อมในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ GPP
เป็ นแบบประเมิ น ตนเองซึ่ง มีเพี ย งสองระดับ (พร้อ ม/ไม่
พร้อ ม) แต่ ผู้ ต อบบางส่ ว นอาจไม่ แ น่ ใ จว่ า ตนเองพร้อ ม
หรือ ไม่ พ ร้อ มในการปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ การเลือ กตอบว่ า
พร้อมหรือไม่พร้อมจึง อาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลทีไ่ ด้ ประการที่สอง คือ จานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
จานวน 30 ราย ไม่อาจเป็ นตัวแทนผู้ประกอบการร้านยา
แผนปั จจุ บ ั น จ านวน 215 แห่ ง ในจัง หวัด อุ ด รธานี ไ ด้
การศึกษาในอนาคตจึงควรเพิม่ ตัวอย่างให้มากขึน้
การศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะ ดังนี้ 1. สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดควรกาหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐาน
ของร้านยา (road map) และข้อเสนอแนะเฉพาะร้านอย่าง
ชัด เจนเพื่อ ให้ ร้า นยาปฏิบ ัติ ต ามเกณฑ์ GPP ได้ เมื่อ ถึ ง
ระยะเวลาผ่ อ นผัน 8 ปี และมีก ารแจ้งเตือ นล่ว งหน้ า เป็ น
ระยะตาม road map 2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดควร
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชมรมร้านยาจังหวัดอุดรธานี
โดยให้คณะกรรมการชมรมร่วมออกตรวจประเมินติดตาม
พร้อ มกับเจ้าหน้ าที่ เพื่อ ช่วยเหลือ ติด ตามความก้าวหน้ า
ของสมาชิกร้านยา และช่วยให้คาแนะนากับร้านยาที่ขาด
ความพร้อ มด้า นสถานที่ แ ละด้า นอุ ป กรณ์ 3. หน่ ว ยงาน
ราชการที่เกี่ย วข้อ งกับ การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายควรมีก าร
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ดังนัน้ เพื่อให้แนวทางพัฒนามาตรฐานของร้านยา
เกิด ผลสัมฤทธิ ์ หน่ วยงานภาครัฐควรให้คาแนะน าในการ
ด าเนิ น การตามเกณ ฑ์ GPP แก่ ร้ า นยาโดยเฉพาะใน
ข้อ ก าหนดที่ ร้า นยามี ค วามพร้อ มน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า น การ
ควบคุมคุณภาพยา ด้านบุคคลากร และด้านวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน และเน้นการเตือนและ
ติดตามตามแนวทางทีก่ าหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รา้ นยาได้
ปรับ ปรุงยกระดับ มาตรฐานก่ อ นมีก ารบังคับ ใช้ก ฎหมาย
อย่างเคร่งครัดต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดีด้ว ยความ
อนุ เคราะห์ข อง รศ.ดร.ภญ.นุ ศ ราพร เกษสมบู ร ณ์ และ
เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข ที่ได้ให้คาแนะน าต่ าง ๆ อัน
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เป็ น ประโยชน์ ยิ่งแก่งานวิจยั ขอขอบคุณ แผนงานพัฒ นา
วิช าการและกลไกคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นสุ ข ภาพในการ
ส นั บ ส นุ น ทุ น ก า รท าวิ จ ั ย น อ ก จ า ก นี้ ข อ ข อ บ คุ ณ
ผู้ประกอบการร้านยาที่ต อบแบบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้ าที่
กลุ่ม งานคุ้ม ครองผู้ บ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ที่ให้ก าร
ช่วยเหลือในการทาวิจยั ครัง้ นี้
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