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วตัถปุระสงค:์ เพื่อประเมนิผลการท างานของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล (รพ.สต. ) ดา้นเภสชักรรมและคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุข และประเมนิความสอดคล้องระหว่างการประเมนิตนเองดา้นคุณภาพการท างานโดย รพ.สต. กบัการ
ประเมนิโดยเภสชักรในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย วิธีการ: ผูว้จิยัปรบัปรุงแบบประเมนิ รพ.สต. ตดิดาว ดา้นเภสชักรรมและคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ปี 2561 ซึง่จดัท าขึน้โดยส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ โดยปรบัใหเ้ป็นแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละส่ง
ใหเ้จา้หน้าที ่รพ.สต. จ านวน 217 แห่ง  เพื่อใหป้ระเมนิตนเองตามเกณฑด์งักล่าว และส่งใหเ้ภสชักรของแต่ละพืน้ทีป่ระเมนิ รพ.
สต ทีอ่ยู่ในเขตรบัผดิชอบของตนเอง การศกึษาวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของผลการประเมนิในประเดน็บุคลากร การคดัเลอืก การ
ส่งมอบยาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ คลงัยาและเวชภัณฑ์ การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีความสมเหตุผล และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ผลการวิจยั:  เจ้าหน้าที่ใน  รพ.สต. 154 แห่ง ตอบแบบประเมนิ (ร้อยละ 71.0) เภสชักรในพื้นที่
ประเมนิ รพ.สต. รวม  121 แห่ง (รอ้ยละ 55.8)  รพ.สต. 95 แห่ง (รอ้ยละ 43.8) มผีลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิโดย
เภสชักร ผลการประเมนิดา้นเภสชักรรมมคีวามสอดคลอ้งน้อยถงึปานกลาง ประเดน็ทีม่คีวามสอดคลอ้งน้อย ไดแ้ก่ บญัชรีายการ
ยา เวชภณัฑ ์การมเีภสชักรและเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบยา ความรูด้า้นยา การมรีะบบเชื่อมโยงขอ้มลูผูป่้วยแพย้าและผูป่้วยทีใ่ชย้า
เสีย่งสูง สถานที่เกบ็ยาและเวชภณัฑ์ และการใชย้าอย่างปลอดภยัสมเหตุผล ผลการประเมนิดา้นการคุ้มครองผูบ้รโิภคมคีวาม
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เจา้หน้าที ่รพ.สต. กบัเภสชักรในพืน้ที ่มรีะดบัน้อยถงึปานกลาง ทัง้นี้อาจเกดิจากความไม่ชดัเจนของเกณฑแ์ละความเขา้ใจของผู้
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Abstract 
Objectives: To assess performance of sub-district health promoting hospitals (SDHPHs) in the area of 

pharmacy and health consumer protection, and also determine the concordance between self- assessment of 
performance by SDHPH staff members and that by pharmacists in Chiangrai province. Methods: The researchers 
modified the 2017 criteria on the starred SDHPHs of the Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health into 
electronic form and sent to the staff in 217 SDHPHs for self-assessment and to pharmacists for assessing the 
performance of SDHPHs in the area they were in charge. The study investigated the correlation of assessment results 
in the areas of personnel, drug selection, quality and safety of drug dispensing, storages of drugs and medical supplies, 
safe and rational use of drugs, and health consumer protection. Results: One hundred and fifty four of those in SDHPHs 
(71.0%) and pharmacists in charges of 121 SDHPHs (55.8%) completed the questionnaires. Ninety-five SDHPHs (43.8%) 
had both the results from self-assessments and pharmacists in charge. Two assessments in the domains of pharmacy 
showed low to moderate agreement. Domains with low agreement were drug lists, drugs and medical supplies, having 
pharmacists and staff responsible for drugs, knowledge on medication, system to link to the information on patients’ 
hypersensitivity and use of high alert drugs, storage of drugs and medical supplies, and safe and rational use of drugs. 
Assessment in the domain of health consumer protection showed a low level of agreement. Conclusions: Consistency 
between self-assessment of SDHPH officers and pharmacists according to the criteria of the starred SDHPHs in the 
domains of pharmacy and public health consumer protection was low to moderate. Unclear criteria or their 
misunderstanding may contribute to poor agreement. Therefore, the criteria should be reviewed and improved for more 
reliable scoring. The revised criteria should be communicated to all parties to ensure understanding alignment. 
Keywords: sub-district health promoting hospital, starred sub-district health promoting hospital, pharmacy services, 
health consumer protection 
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บทน า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเป็นการ

ท างานด้านสุขภาพร่วมกบัทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการ
ทรพัยากรภายในพืน้ที ่เพื่อส่งเสรมิประชาชนและชุมชนให้
พึ่งตนเองโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ า  กระทรวง
สาธารณสขุไดใ้หทุ้กจงัหวดัน าระบบการพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบัอ าเภอไปพฒันางานดา้นสาธารณสขุ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (primary care 
cluster) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ตดิดาว โดยมเีป้าหมายใหป้ระชาชนในพืน้ทีส่ามารถเขา้ถงึ
บริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น และได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพดขีึน้ (1)  

เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จดัท าโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2559 
เกณฑ์ในการประเมนิประกอบด้วยหลายด้าน รวมทัง้ด้าน
ระบบบริการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข (คบส.)  เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพ
ในด้านนี้ จากการด าเนินงาน รพ.สต. ติดดาวในปี 2560  
รพ.สต. 3,037 แห่งจากทัง้หมด 9,607 แห่ง (ร้อยละ 31.6) 
ประเมินตนเองว่าผ่านเกณฑ์ ต่อมาในปี 2561 มีการปรบั
เกณฑ์ในส่วนของตวัชี้วดัด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรค การพฒันาคุณภาพชวีติและระบบสุขภาพต าบล การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ระดับ รพ.สต และGreen and clean 
ของกรมอนามัย (2) ส าหรับเกณฑ์ทางเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บรโิภคในปี 2561 มกีารปรบัโดยการย้ายหมวด
งานคุม้ครองผูบ้รโิภคใหอ้ยู่ในการจดับรกิารในชุมชน และมี
การปรบัเกณฑจ์าก 3 ระดบัเป็น 5 ระดบั (3)  

การมีเกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวกับงานเภสชักรรม
ปฐมภูมเิป็นปัจจยัเสรมิในการเขา้ถงึบรกิาร (4) ใน รพ.สต. 
งานคุ้มครองผู้บรโิภคมขีอบข่ายงานที่ส าคญั คือ งานการ
พฒันาระบบฐานข้อมูล งานการพฒันาศกัยภาพผู้บรโิภค 
และงานการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยง  (5) 
การศกึษาความต้องการพฒันางานดา้นเภสชักรรมปฐมภูมิ
ตามความคิดเห็นของผู้รบับริการในหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ
พบว่า ชุมชนตอ้งการใหม้กีารตรวจรา้นช าเพื่อแกปั้ญหาการ
จ าหน่ายยาชุดในชุมชนและเฝ้าระวงัยาสมุนไพรที่ผสมยา 
สเตียรอยด์ ตลอดจนควรมกีารคนืขอ้มูลสู่ชุมชนตัง้แต่เริ่ม
พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจนถึงปัจจุบัน (6)  การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน รพ.สต. จาก
กิจกรรม  22 รายการในด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สถานประกอบการและเครือข่ายผู้บริโภค การพัฒนา
ศกัยภาพเครือข่ายผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การปฏิบัติงานด้านระบบการเฝ้าระวังและแนวทางการ
จดัการความเสีย่ง พบว่ามผีลการปฏบิตังิานไม่ถงึรอ้ยละ 80 
ของกจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตั ิถงึแมว้่าสว่นใหญ่จะมทีศันคตเิชงิ
บวกต่องานคุม้ครองผูบ้รโิภค (7)  

การประเมนิรพ.สต. ตามเกณฑ ์รพ.สต. ตดิดาว ใน
ด้านเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค เทยีบเท่าได้กบัการ
ประเมินการด าเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิใน รพ.สต. 
จงัหวดัเชยีงราย มเีครอืข่ายบรกิารสุขภาพใน 18 อ าเภอ ม ี
รพ.สต. 217 แห่ง แต่ยงัไม่มกีารประเมนิผลการท างานเภสชั
กรรมปฐมภูมใินหน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภูมมิาก่อน จาก
การประเมนิ รพ.สต. ตดิดาว ในปี 2560 ของอ าเภอหนึ่งใน
จงัหวดัเชยีงราย  พบว่า ระบบงานส าคญัด้านเภสชักรรม
และคุม้ครองผูบ้รโิภคของแต่ละ รพ.สต. มคีวามแตกต่างกนั
ทัง้ในแง่แนวทางการด าเนินงาน และผลลพัธก์ารด าเนินงาน 
นอกจากนี้ยงัพบว่า ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเขา้ใจต่อเกณฑก์าร
ประเมิน รพ.สต. ติดดาวที่หลากหลายและอาจจะไม่
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของเกณฑ์  ปัจจุบนัยงัไม่มีการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดจากความ
คลาดเคลื่ อนในการเข้าใจเกณฑ์ฯ ในระดับจังหวัด 
นอกจากนี้ บางพืน้ทีไ่ม่มกีารประเมนิ รพ.สต. จากเภสชักร
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ เชี่ยวชาญในพื้นที่  การศึกษาในครัง้นี้
ด าเนินการให้ผูป้ฏบิตังิานใน รพ.สต. และเภสชักรในพืน้ที ่
ประเมินการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของการประเมิน ผลการศึกษาที่ได้มีประโยชน์
เพราะท าใหท้ราบประเดน็ของการประเมนิทีเ่ป็นปัญหา เพื่อ
จะไดห้าแนวทางในการปรบัปรุงเกณฑฯ์ และเพื่อเป็นขอ้มลู
ในการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมริะดบัจงัหวดัต่อไป  
 
วิธีการวิจยั 

การวิจัยนี้ เ ป็ นการศึกษา เชิงปริม าณแบบ
ภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเชยีงราย ตามใบรบัรองจรยิธรรมการวจิยัหมายเลข 
59/2560 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษามีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

ตวัอย่าง  
ตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏบิตัิงานใน 

รพ.สต. ทุกแห่งในจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 217 แห่ง  และ
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เภสชักรในพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบในงานเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ
ของแต่ละอ าเภอในจงัหวดัเชยีงรายรวม 18 คน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 – 12 มกราคม 

2561 ผู้วจิยัส่งแบบประเมนิอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่
รบัผดิชอบงานเภสชักรรมและคุม้ครองผู้บรโิภคเป็นผูต้อบ 
ผู้วิจ ัยยังส่ งแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เภสัชกร
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนที่รบัผิดชอบงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ แห่งละ  1 คนในเครือข่ายบริการ
สุขภาพเพื่อให้ตอบแบบประเมนิ ในการตอบแบบประเมนิ 
ผู้ตอบต้องระบุชื่อเพื่อให้ผู้วิจ ัยสามารถติดต่อได้กรณี
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ  

แบบประเมนิแบ่งเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 เป็นค าถาม
เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ รพ.สต. ประกอบดว้ย ขนาดหน่วย
บริการปฐมภูมิ ผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 
จ านวนบุคลากร จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวชิาชพี และ
ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ด้านเภสชักรรมและคุ้มครอง
ผู้บรโิภค ที่ให้ตวัอย่างใน รพ.สต. ประเมนิด้วยตนเองและ
ใหเ้ภสชักรในพืน้ทีป่ระเมนิ รพ.สต. ในเขตทีต่นรบัผดิชอบ
ว่า ได้ปฏบิตัิงานตามที่ระบุในค าถามได้ดเีพยีงไร ค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั จาก 1 (ด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ในระดับที่ 1)  ถึง 5 (ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ใน
ระดบัที ่5) ค าถามประกอบดว้ย 5 หวัขอ้หลกั ดงันี้ หวัขอ้ที ่
1 บุคลากร การบริหารจดัการระบบยาและงาน คบส. (1 
ขอ้) หวัขอ้ที ่2 การคดัเลอืก การสง่มอบยาทีป่ลอดภยัและมี
คุณภาพ (3 ข้อ) หวัข้อที่ 3 คลงัยาและเวชภัณฑ์ (8 ข้อ) 
หวัขอ้ที ่4 การใชย้าอย่างปลอดภยัและมคีวามสมเหตุผล (4 
ข้อ) หวัข้อที่ 5 งาน คบส. (7 ข้อ) รวม 23 ข้อ  ตัวอย่าง
เกณฑง์านเภสชักรรม การบรหิารจดัการระบบยา และงาน 
คบส. ระดบั 1 หมายถงึ  ไม่มคี าสัง่คณะกรรมการ ไม่มกีาร
ออกปฏิบัติงานจริง ระดับ 2 หมายถึง เภสัชกรเป็น
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คณะกรรมการ ไม่มีการออก
ปฏิบัติ ง านจ ริ ง   ร ะดับ  3 หมายถึ ง  เภสัชกร เ ป็ น
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คณะกรรมการ เภสัชกรมี
แผนการปฏิบัติการและปฏิบตัิงานจริง อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ ระดบั 4 หมายถงึ เภสชักรเป็นคณะกรรมการ เภสชักร
มแีผนการปฏบิตัิการและปฏิบตัิงานจรงิ อย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ และระดบั 5 หมายถึง การมคี าสัง่แต่งตัง้เภสชักรเป็น

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และ
คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั เภสชักรมแีผนการ
ปฏบิตักิารและปฏบิตังิานจรงิ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เกณฑ์
การใหค้ะแนนจะแตกต่างกนัในแต่ละค าถาม 
 ส่วนที่  3 เ ป็นแบบประ เมินร้ านช า ในพื้นที่
รบัผดิชอบของ รพ.สต. โดยใหม้กีารสุ่มส ารวจรา้นช าแบบ
อิสระ ในช่วงระยะเวลาของการศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
จากนั ้นท าการลงพื้นที่และประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่
รบัผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน รพ.สต. และเภสชักรใน
พืน้ที ่ผลการประเมนิน ามาใชใ้นการใหค้ะแนนในหวัขอ้งาน 
คบส.ในประเดน็ รา้นคา้รา้นช าไม่พบผลติภณัฑส์ุขภาพผดิ
กฎหมาย และผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้รา้นช ามอีงคค์วามรู้ด้าน
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

การวิเคราะหข์้อมูล  
การสรุปขอ้มูลใช้สถิติเชงิพรรณนา การวเิคราะห์

ความสอดคล้องระหว่างการประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานใน รพ.สต และเภสชักรที่ก ากบั
ดูแลในพื้นที่ใช้ Kappa ทัง้นี้ Landis และKoch แนะน าว่า 
kappa <0.00 (ติดลบ), 0.00-0.20, 0.21-0.40, 0.41-0.60, 
0.61-0.80 และ0.81-1.00 หมายถึง ผลการประเมนิมคีวาม
สอดคลอ้งในระดบัแย่ น้อย พอใช ้ปานกลาง ด ีและดมีาก/
ค่อนขา้งสมบรูณ์ (8) 
  
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป  

เจา้หน้าทีจ่าก รพ.สต. ในจงัหวดัเชยีงรายทัง้หมด 
217 แห่ง ตอบแบบประเมนิตนเอง 154 แห่ง (รอ้ยละ 71.0) 
เภสชักรในพืน้ที่ตอบแบบประเมนิ 121 แห่ง (รอ้ยละ 55.8) 
ประชากรเภสัชกรในการวิจัยทัง้หมด 18 คน ใน 18 
เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ มกีารตอบแบบส ารวจ 13 คน (รอ้ย
ละ 72.2) รพ.สต. จ านวน 95 แห่งมทีัง้ผลการประเมนิตนเอง
ของ รพ.สต. และการประเมนิของเภสชักรในพืน้ที ่(รอ้ยละ 
43.8 ของ รพ.สต. ทัง้หมด 217 แห่ง) 
 ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของ รพ.สต. และ
ผูต้อบแบบประเมนิ ตนเอง รพ.สต. ทีต่อบแบบประเมนิสว่น
ใหญ่มีขนาดกลาง คือ มีประชากรในความดูแล 3,000-
8,000 คน 75 แห่งหรือ ร้อยละ 48.4  ระยะทางจาก
โรงพยาบาลแม่ขา่ยถงึ รพ.สต. มคี่ามธัยฐาน 15 กม. (พสิยั 
1 ถงึ 128 กม.)  ผูร้บัผดิชอบงานดา้นเภสชักรรมเคยไดร้บั
การอบรมดา้นเภสชักรรม จ านวน 118 คน (รอ้ยละ 76.6) 
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ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของ รพ.สต. และผูต้อบแบบประเมนิตนเอง 
ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน (n=154) รอ้ยละ 

ขนาด รพ.สต. (แห่ง)   
เลก็ (ประชากร < 3,000 คน)  54 34.8 
กลาง (ประชากร 3,000-8,000 คน) 75 48.4 
ใหญ่ (ประชากร >8,000 คน) 26 16.8 

ผูร้บัผดิชอบงานดา้นเภสชักรรม   
เคยอบรมดา้นเภสชักรรม 118 76.6 
ไม่เคยอบรมดา้นเภสชักรรม 36 23.4 

ผูร้บัผดิชอบงานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ   
เคยอบรม 121 78.6 
ไม่เคยอบรม 33 21.4 

ผลการประเมนิ รพ.สต. ตดิดาวปี 2560 (แห่ง)   
5 ดาว 12 7.8 
4 ดาว 33 21.4 
3 ดาว 70 45.5 
2 ดาว 17 11.0 
1 ดาว 4 2.6 
ไม่ระบ ุ 18 11.7 

เพศ   
ชาย 45 29.2 
หญงิ 109 70.8 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ       
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4 2.6 
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 113 73.4 
ปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า 37 24.0 

ต าแหน่งปัจจุบนั (คน)   
นกัวชิาการสาธารณสขุ 66 42.9 
พยาบาลวชิาชพี 43 27.9 
เจา้พนกังานสาธารณสขุชุมชน 42 27.3 
เจา้หน้าทีบ่รหิารสาธารณสขุ 2 1.3 
เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ 1 0.6 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
มธัยฐานของระยะเวลาการท างานในพืน้ที ่(ปี) (พสิยั) 7 (1-34) 
มธัยฐานของระยะทางจากโรงพยาบาลแมข่า่ยถงึ รพ.สต. (กม.) (พสิยั)  15(1-128) 
มธัยฐานของระยะเวลาการท างานใน รพ.สต. (ปี) (พสิยั)   
มธัยฐานของระยะเวลาการท างานดา้นเภสชักรรมใน รพ.สต. (ปี) (พสิยั)   
มธัยฐานของระยะเวลาการท างานใน รพ.สต. (ปี) (พสิยั)     
มธัยฐานของระยะเวลาการท างานดา้น คบส.  ใน รพ.สต. (ปี) (พสิยั)      
ค่าเฉลีย่อายุ (ปี) (SD)   

 

11 (1-34) 
10 (1-39) 
10 (1-39) 
5 (1-39) 

40.7 (9.02) 
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ระยะเวลาการท างานด้านเภสชักรรมใน รพ.สต. มคี่ามธัย
ฐาน 10 ปี ผูร้บัผดิชอบงานดา้น คบส. เคยไดร้บัการอบรม
ดา้นนี้จ านวน 121 คน (รอ้ยละ 78.6) ระยะเวลาการท างาน 
คบส ในพืน้ทีม่ ีค่ามธัยฐาน 5 ปี  
 ในปี 2560 รพ.สต. สว่นใหญ่มผีลการประเมนิอยู่
ในระดบั 3 ดาว 70 แห่ง (ร้อยละ 45.5) และม ีรพ.สต. ใน
ระดบั 5 ดาว 12 แห่ง (ร้อยละ 7.8)  ผู้ตอบแบบสอบถาม
จาก รพ.สต. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (109 คนหรือร้อยละ 
70.8) อายุเฉลี่ย 40.7+9.0 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาตรี  113 คน (ร้อยละ 73.4) ต าแหน่งปัจจุบนั คอื 
นักวชิาการสาธารณสุข พยาบาลวชิาชพี และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน รอ้ยละ 42.9, 27.9 และ27.3 ตามล าดบั  
ระยะเวลาการท างานในพืน้ทีม่คี่ามธัยฐาน 7 ปี  
 เภสัชกรในพื้นที่จ านวน 13 เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 9 คน 
อายุเฉลี่ย 36 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 92.3) ระยะเวลาการท างานมี
ค่ามธัยฐาน 13 ปี ระยะเวลาการท างานเภสชักรรมปฐมภูมิ
ในพืน้ทีม่คี่ามธัยฐาน 7 ปี 

ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องของผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
ร ับผิดชอบด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสขุใน รพ.สต. กบัเภสชักรในพืน้ที ่จ านวน 95 แห่ง  
การประเมินด้านบุคลากร  
 ผลการประเมนิตนเองของ รพ.สต. ด้านบุคลากร
ส าหรบัการบรหิารจดัการระบบยาและงานคุม้ครองผูบ้รโิภค  
ประมาณครึง่หนึ่งอยู่ในระดบั 3 (52 แห่ง หรอืรอ้ยละ 54.7) 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิตนเองใน รพ.สต. ทัง้ 95 แห่ง 
เท่ากับ 3.4+0.91 เกณฑ์ประเมินในระดับ 3 หมายถึง มี
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คณะกรรมการ และ
มเีภสชักรผูร้บัผดิชอบ มแีผนการปฏบิตักิารและปฏบิตังิาน
จรงิตามแผนอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้  
 รพ.สต. ประมาณครึง่หนึ่ง 49 แห่ง (รอ้ยละ 51.6) 
ได้รบัการประเมินโดยเภสชักร ว่ามีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบั 4 การประเมนิ รพ.สต. ทัง้หมด 95 แห่ง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.6+0.57 ในด้านนี้ เกณฑ์การประเมนิในระดบั 4 
หมายถงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการทัง้ 2 คณะกรรมการ
และมีเภสัชกรรับผิดชอบ มีแผนการปฏิบัติการและ
ปฏิบัติงานจริงตามแผนอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้  ความ

สอดคล้องของผลการประเมิน ด้านบุคลากรอยู่ในระดับ
พอใช ้โดย Kappa เท่ากบั 0.21  
 
การประเมินด้านการคดัเลือก-การส่งมอบยา 
 ผลการประเมินในประเด็นที่ 1 บัญชีรายการยา
และเวชภัณฑ์  รพ.สต. จ านวน 46 แห่ง (ร้อยละ 48.4) 
ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิ
ตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง  เท่ากับ 3.7+1.55  
เกณฑ์การประเมนิในระดบั 5 หมายถึง มบีญัชรีายการยา 
รพ.สต. มีหลักเกณฑ์หรือขอบเขตในการสัง่ ใช้ยาที่
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพผูส้ ัง่ใชย้า ไม่มรีายการยานอกบญัชี
ยาหลักแห่งชาติ หรือมีแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจ
ราชการหรืออยู่ระหว่างการขออนุมตัิ โดยแจ้งส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัแล้ว และมยีาช่วยชวีติใน รพ.สต. และ
คู่มอืการใชย้าช่วยชวีติ รพ.สต 62 แห่ง (รอ้ยละ 65.3) ไดร้บั
การประเมินโดยเภสัชกรว่ามีการด าเนินการในระดับ 3 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดยเภสชักรในด้านนี้ ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากับ 3.2+0.90 เกณฑ์การประเมินใน
ระดบั 3 หมายถึง มบีญัชรีายการยา รพ.สต. มรีายการยา
นอกบัญชียาหลกัแห่งชาติและยงัไม่ได้รับการอนุมตัิจาก
ผูต้รวจราชการ หรอือยู่ระหว่างการขออนุมตั ิ  มยีาช่วยชวีติ
ใน รพ.สต. และคู่มือการใช้ยาช่วยชีวติ  ความสอดคล้อง
ของการประเมินในด้านนี้ อยู่ในระดับน้อย โดย Kappa 
เท่ากบั 0.08 
 ประเดน็ที่ 2 การมเีภสชักร/เจ้าหน้าที่รบัผดิชอบ
การจดัยาและส่งมอบยา มคีวามรู้ด้านยา รพ.สต. จ านวน 
52 แห่ง (ร้อยละ 54.7) ประเมินตนเองอยู่ ในระดับ 4  
ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นน้ีของ รพ.สต. ทุก
แห่ง เท่ากับ 3.8+0.98 รพ.สต. 65 แห่ง (ร้อยละ 68.4) 
ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 4 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.6+0.88 เกณฑ์การประเมินใน
ระดับ 4 หมายถึง มีการจัดอบรมเรื่องยาโดยเภสัชกร
โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และมคีู่มอื-สื่อการใชย้า
ใน รพ.สต. ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดบั
พอใช ้โดย Kappa เท่ากบั 0.32 
 ประเดน็ที ่3 มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูผูป่้วยแพย้าและ
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสีย่งสูง เช่น warfarin ระหว่าง รพ.สต. และ
โรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า รพ.สต. 
จ านวน 66 แห่ง(รอ้ยละ 69.5) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 4 
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ตารางท่ี 2. ความสอดคลอ้งระหว่างผลการประเมนิตนเองของเจา้หน้าทีแ่ละเภสชักรใน รพสต. 95 แห่ง 
ประเดน็การประเมนิ ค่าเฉลีย่ (SD) ทีป่ระเมนิโดย1 Kappa ระดบัความ

สอดคลอ้ง 
P 

รพ.สต.  เภสชักร 
บุคลากร      
การบรหิารจดัการระบบยาและงาน คบส. 3.4(0.91) 3.6(0.57) 0.21 พอใช ้ <0.01 
การคดัเลือก-ส่งมอบยาท่ีปลอดภยัและมีคณุภาพ      
1. บญัชรีายการยาและเวชภณัฑ ์ 3.7(1.55) 3.2(0.90) 0.08 น้อย 0.02 
2. มเีภสชักร/เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการจดัยาและสง่มอบยา 
มคีวามรูด้า้นยา 

3.8(0.98) 3.6(0.88) 0.32 พอใช ้ <0.01 

3. มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูผูป่้วยแพย้าและผูป่้วยทีใ่ชย้าเสีย่งสงู 4.0(0.72) 4.1(0.63) 0.32 พอใช ้ <0.01 
คลงัยาและเวชภณัฑ ์      
1. มสีถานทีเ่กบ็ยาและเวชภณัฑท์ีเ่หมาะสม มคีวามมัน่คง 
ถาวร 

3.3(1.49) 3.1(1.23) 0.24 พอใช ้ <0.01 

2. มีสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์มีความสะอาด อากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

4.6(1.06) 3.5(1.74) 0.18 น้อย <0.01 

3. มกีารจดัเกบ็ยาและเวชภณัฑ ์อย่างเหมาะสม แยกเป็น
หมวดหมู่ 

4.8(0.54) 4.8(0.40) 0.15 น้อย 0.04 

4. การควบคุมและการเบกิจ่ายเวชภณัฑ ์ 4.5(0.88) 4.4(0.79) 0.18 น้อย <0.01 
5. การส ารองยาและเวชภณัฑ ์มยีาในคลงัจ านวนเพยีงพอ 4.5(0.73) 4.8(0.49) 0.09 น้อย 0.10 
6. ไม่พบยาและเวชภณัฑม์ใิช่ยา เสือ่มสภาพ 4.6(0.93) 4.6(0.88) 0.43 ปานกลาง <0.01 
7. ตูเ้ยน็เกบ็ยา 4.4(0.99) 4.3(1.08) 0.46 ปานกลาง <0.01 
8. ตูเ้ยน็เกบ็วคัซนี 4.6(0.89) 3.7(1.65) 0.38 พอใช ้ <0.01 
การใช้ยาอย่างปลอดภยัและมีความสมเหตผุล      
1. มกีารสง่มอบยาใหผู้ป่้วยอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 4.0(0.88) 3.8(0.87) 0.03 น้อย 0.32 
2. มีการจัดท าเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

3.8(1.34) 3.6(1.59) 0.20 น้อย <0.01 

3. มกีารสง่เสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผล 4.0(1.12) 3.5(1.25) 0.15 น้อย <0.01 
4. มกีารตดิตามการใชย้าและผลติภณัฑส์ขุภาพของผูป่้วย
โรคเรือ้รงัทีบ่า้น 

4.0(1.10) 4.3(0.75) 0.26 ปานกลาง <0.01 

การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุข      
1. บุคลากร 3.3(1.45) 3.5(1.08) 0.20 น้อย <0.01 
2. มกีารจดัท าฐานขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั  4.2(1.10) 4.1(1.11) 0.19 น้อย <0.01 
3. มกีารด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหารสด 3.9(1.12) 3.7(1.12) 0.20 น้อย <0.01 
4. ร้านค้า  ร้านช า  และบ้านผู้ ป่วยโรคเรื้อรังไม่พบ
ผลติภณัฑส์ขุภาพผดิกฎหมาย 

3.8(1.27) 3.5(1.19) 0.15 น้อย <0.01 

5. ผู้จ าห น่ายในร้านค้า  ร้านช า  มีองค์ความรู้ด้าน
ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

3.4(1.26) 2.9(1.09) 0.12 น้อย 0.01 

6. มกีารพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค 3.5(1.05) 3.1(1.08) 0.19 น้อย <0.01 
7. เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคในพืน้ที ่ 3.1(1.22) 3.2(1.24) 0.18 น้อย <0.01 

1: คะแนนการประเมนิมพีสิยัจาก 1-5 
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ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นน้ีของ รพ.สต. ทุก
แห่ง เท่ากับ 4.0+0.72  รพ.สต. 73 แห่ง (ร้อยละ 76.8) 
ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 4 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 4.1+0.63 เกณฑก์ารประเมนิระดบั 
4 หมายถงึมฐีานขอ้มูลผูป่้วยแพย้า มฐีานขอ้มูลผูป่้วยทีใ่ช้
ยาเสี่ยงสูง มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาโดยการติด
สติก๊เกอรใ์นแฟ้มครอบครวัหรอืวธิกีารอื่นใด มแีนวทางหรอื
การออกบตัรแพย้าเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูป่้วยไปประเมนิแพย้าต่อ
ทีโ่รงพยาบาลโดยเภสชักร ความสอดคลอ้งของการประเมนิ
อยู่ในระดบัพอใช ้โดย Kappa เท่ากบั 0.32 
 
การประเมิน ด้านเภสชักรรม คลงัยา และเวชภณัฑ ์ 
 ส าหรบัการประเมินในประเด็นที่ 1 ในด้านนี้ (มี
สถานทีเ่กบ็ยาและเวชภณัฑท์ีเ่หมาะสม มคีวามมัน่คง ถาวร 
มรีะบบป้องกนัการสญูหาย) รพ.สต. จ านวน 32 แห่ง (รอ้ย
ละ 33.7) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการ
ประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 
3.3+1.49 เกณฑ์การประเมินระดับ 5 หมายถึง ประตูมี
กุญแจล็อค 2 ชัน้ (มีกุญแจ 2 ดอก) มีค าสัง่มอบหมายให้
เจา้หน้าทีถ่อื กุญแจคนละ1 ดอก และมคี าสัง่มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ถือกุญแจนอกเวลาราชการ  รพ.สต. จ านวน 31 
แห่ง (รอ้ยละ 32.6) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีาร
ด าเนินการในระดบั 2 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิโดยเภสชั
กรในด้านนี้ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 3.1+1.23  
เกณฑ์การประเมนิในระดบั 2 หมายถงึ ประตูมกีุญแจลอ็ค 
1 ชัน้ และมคี าสัง่มอบหมายใหเ้จา้หน้าที่ถือ กุญแจ ความ
สอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ โดย Kappa 
เท่ากบั 0.24  

การประเมินในประเด็นที่ 2 สถานที่เก็บยาและ
เวชภัณฑ์มีความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกัน
แสงแดดและความชืน้ สามารถป้องกนัสตัวแ์ละแมลงได้นัน้ 
รพ.สต. จ านวน 75 แห่ง (ร้อยละ 78.9) ประเมนิตนเองอยู่
ในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นนี้ของ 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 4.6+1.06  รพ.สต. จ านวน 49 แหง่ 
(ร้อยละ 51.6) ได้รับการประเมินโดยเภสัชกรว่ามีการ
ด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิโดยเภสชั
กรในด้านนี้ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 3.5+1.74 
เกณฑ์การประเมินในระดับ 5 หมายถึง มีการบันทึก
อุณหภูมิและความชื้น  บันทึกเป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 6 

เดอืนนับแต่วนัตรวจ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน (อุณหภูมไิม่เกนิ 
30 °c และความชืน้ไม่เกนิ70%) และคลงัยาสามารถป้องกนั
สัตว์และแมลงได้ แต่ รพ.สต. จ านวน 26 แห่ง (ร้อยละ 
27.4) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการใน
ระดบั  1 คอื มยีาถูกแสงแดด หรอืไม่มกีารบนัทกึอุณหภูมิ
และความชืน้ หรอืคลงัยาไม่สามารถป้องกนัสตัวแ์ละแมลง
ได้ ความสอดคล้องของการประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย 
Kappa เท่ากบั 0.18 
 การประเมนิในประเดน็ที่ 3 (มกีารจดัเกบ็ยาและ
เวชภณัฑ ์อย่างเหมาะสม) รพ.สต. จ านวน 80 แห่ง (รอ้ยละ 
84.2) ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 5 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากับ 
4.8+0.54  รพ.สต. จ านวน 80 แห่ง (ร้อยละ 84.2)  ได้รบั
การประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการอยู่ในระดบั 5 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากบั 4.8+0.40 เกณฑก์ารประเมนิระดบั 
5 หมายถงึไม่พบยาและเวชภณัฑว์างบนพืน้โดยตรง มป้ีาย
ชื่อยาทุกรายการ  มกีารแยกประเภทยา เวชภณัฑย์า วสัดุ
การแพทย์และวสัดุอื่นๆชัดเจน ความสอดคล้องของการ
ประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดยม ีKappa เท่ากบั 0.15 
 การประเมินในประเดน็ที่ 4 การควบคุมและการ
เบกิจ่ายเวชภณัฑ ์รพ.สต. 68 แห่ง (รอ้ยละ 71.6) ประเมนิ
ตนเองในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้น
นี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 4.5+0.88 รพ.สต. จ านวน 
57 แห่ง (ร้อยละ 60.0) ได้รบัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามี
การด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดย
เภสชักรในดา้นนี้ส าหรบั รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากบั 4.4+0.79 
เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 5 หมายถงึ สุ่ม stock card นับ
ยา 10 รายการตรงทุกรายการ  มใีบเบกิยาจากคลงัยาของ
โรงพยาบาลและมกีารลงนามครบถว้น ใบเบกิยาจากคลงัยา
ของโรงพยาบาลสอดคล้องกบั stock card มใีบเบกิยาจาก
คลงัยา รพ.สต. ไปยงัจุดจ่ายและมกีารลงนามครบถว้น และ
ใบเบกิยาจากคลงัยาของ รพ.สต. สอดคลอ้งกบั stock card 
ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย โดย 
Kappa เท่ากบั 0.18 
 การประเมินในประเด็นที่ 5 (การส ารองยาและ
เวชภัณฑ์ มียาในคลังจ านวนเพียงพอ) รพ.สต. 56 แห่ง 
(รอ้ยละ 58.9) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผล
การประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 
4.5+0.73 รพ.สต. จ านวน 80 แห่ง (รอ้ยละ 84.2) ไดร้บัการ
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ประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลีย่
ของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั รพ.สต. 
ทุกแห่งเท่ากับ 4.8+0.49 เกณฑ์การประเมินในระดับ 5 
หมายถงึ ไม่มยีาขาด stock ในคลงัยา  ความสอดคลอ้งของ
การประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.09 
 การประเมนิในประเดน็ที ่6 ไม่พบยาและเวชภณัฑ์
ที่มิใช่ยาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุทัง้ในคลังยาและจุด
บริการผู้ป่วย รพ.สต. 79 แห่ง (ร้อยละ 83.1) ประเมิน
ตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตนเอง 
4.6+0.93 รพ.สต. จ านวน 77 แห่ง (รอ้ยละ 81.0) ไดร้บัการ
ประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลีย่
ของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั รพ.สต. 
ทุกแห่ง เท่ากับ 4.6+0.88 เกณฑ์ประเมินในระดับ 5 
หมายถงึ ไม่พบยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยาเสื่อมสภาพ หรอื
หมดอายุ มีการระบุวันเปิด วันหมดอายุของยา multiple 
dose และยาแบ่งบรรจุ และมกีารจดัเรยีงยาแบบหมดอายุ
ก่อนใช้ก่อน ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดย Kappa เท่ากบั 0.43 
 การประเมินในประเด็นที่  7 ตู้ เย็นเก็บยา มี
อุณหภูมิขณะตรวจ 2-80C การจดัเก็บยาเป็นไปตามหลกั
วชิาการ  รพ.สต. จ านวน 69 แห่ง (ร้อยละ 72.6) ประเมนิ
ตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิตนเองใน
ด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 4.4+0.99 รพ.สต. 
จ านวน 64 แห่ง (รอ้ยละ 67.4) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชั
กรว่ามีการด าเนินการในระดับ 5 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมนิโดยเภสชักรในดา้นนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 
4.3+1.08 เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 5 หมายถงึ ตูเ้ยน็เกบ็
ยา มอีุณหภูมขิณะตรวจ 2-80C การจดัเกบ็ยาเป็นไปตาม
หลักวิชาการ บันทึกอุณหภูมิสม ่ า เสมอ เป็นปัจจุบัน 
เทอรโ์มมเิตอรไ์ดม้าตรฐาน มสีติ๊กเกอร์รบัรองผ่านการสอบ
เทียบและไม่หมดอายุ เก็บยาและวัคซีนเป็นสัดส่วนไม่
ปะปนกันและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีอาหารและ
เครื่องดื่ม ฝาตู้เย็นมีขวดน ้าสหีรือเติมเกลือ หรือปิดโฟม 
ความสอดคลอ้งของการประเมนิอยู่ในระดบัปานกลาง โดย 
Kappa เท่ากบั 0.46 
 ประเดน็ที ่8 ตูเ้ยน็เกบ็วคัซนี มอีุณหภูมขิณะตรวจ 
2-80Cและอุณหภูมชิ่องแช่แขง็อยู่ระหว่าง –15 ถงึ -250C มี
การจดัเกบ็ยาเป็นไปตามหลกัวชิาการ รพ.สต. จ านวน 76 
แห่ง (ร้อยละ 80.0) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง

เท่ากบั 4.6+0.89 รพ.สต. จ านวน 54 แห่ง (ร้อยละ 56.8) 
ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 5 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากับ 3.7+1.65 เกณฑ์การประเมินใน
ระดบั 5 หมายถงึตู้เยน็เกบ็วคัซนี มีอุณหภูมขิณะตรวจ 2-
80C และอุณหภูมชิ่องแช่แขง็อยู่ระหว่าง –15 ถึง -250C มี
การจัดเก็บยาเป็นไปตามหลักวิชาการ บันทึกอุณหภูมิ
สม ่ าเสมอ เป็นปัจจุบัน เทอร์โมมิเตอร์ได้มาตรฐาน มี
สติ๊กเกอรร์บัรองผ่านการสอบเทยีบและไม่หมดอายุ เกบ็ยา
และวัคซีนเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันและเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย  ไม่มอีาหารและเครื่องดื่ม และฝาตูเ้ยน็มขีวดน ้าสี
หรอืเตมิเกลอื หรอืปิดโฟม  รพ.สต. จ านวน 20 แห่ง (รอ้ย
ละ 21.1) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการ
ในระดบั 1 เกณฑ์ในการประเมนิในระดบั 1 หมายถงึ ไม่มี
การบันทึกอุณหภูมิช่องแช่แขง็ ความสอดคล้องของการ
ประเมนิอยู่ในระดบัพอใช ้โดย Kappa เท่ากบั 0.38 
 
การประเมินด้านการใช้ยาอย่างปลอดภยัฯ 
 ในการประเมนิประเดน็ที่ 1 ของด้านนี้ (มกีารส่ง
มอบยาให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม)  รพ.สต. 
จ านวน 38 แห่ง (รอ้ยละ 40.0) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 
ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นน้ีของ รพ.สต. ทุก
แห่ง เท่ากับ 4.0+0.88 เกณฑ์การประเมินในระดับ 5 
หมายถึงมีการส่งมอบยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ยาที่ส่ง
มอบมีข้อมูลครบถ้วน ระบุสถานที่บริการ ชื่อผู้ป่วย วนัที่
จ่ายยา ชื่อยา วธิใีช้ ขอ้ควรระวงัในการใชย้า มกีารบนัทกึ
อุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา และมแีนวทางป้องกนั
ความคลาดเคลื่อนทางยาใน รพ.สต. ทัง้นี้ รพ.สต. จ านวน 
44 แห่ง (ร้อยละ 46.3) ได้รบัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามี
การด าเนินการในระดบั 3 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดย
เภสชักรในดา้นนี้ส าหรบั รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.8+0.87 
เกณฑ์การประเมนิในระดบั 3 หมายถึง มกีารส่งมอบยาที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน ยาที่ส่งมอบมขีอ้มูลครบถ้วน  ระบุ
สถานที่บรกิาร ชื่อผู้ป่วย วนัที่จ่ายยา ชื่อยา วธิใีช้ ขอ้ควร
ระวงัในการใช้ยา ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ใน
ระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.03 
 ส าหรบัการประเมินในประเด็นที่ 2 (มีการจดัท า
เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล)  รพ.สต. 
จ านวน 40 แห่ง (รอ้ยละ 42.1) ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 
ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นน้ีของ รพ.สต. ทุก
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แห่ง เท่ากบั 3.8+1.34 รพ.สต. จ านวน 46 แห่ง (ร้อยละ 
48.4) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการใน
ระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดยเภสัชกรในด้านนี้
ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากับ  3.6+1.59 เกณฑ์การ
ประเมินในระดับ 5 หมายถึง  มีฉลากยาเป็นไปตาม
มาตรฐานได้แก่ มีฉลากยาภาษาไทย  มีฉลากยาเสริม มี
ฉลากช่วยในการใชย้า และมสีือ่สง่เสรมิการใชย้าทีป่ลอดภยั 
ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย โดย 
Kappa เท่ากบั 0.20 
 ส าหรบัการประเมนิในประเดน็ที ่3 (มกีารส่งเสรมิ
การใชย้าอย่างสมเหตุผล)  รพ.สต. จ านวน 46 แห่ง (รอ้ยละ 
48.4) ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 5 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 
4.0+1.12 รพ.สต. จ านวน 33 แห่ง (รอ้ยละ 34.7) ไดร้บัการ
ประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลีย่
ของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั รพ.สต. 
ทุกแห่ง เท่ากับ 3.5+1.25 เกณฑ์การประเมินในระดบั 5 
หมายถงึ มกีารด าเนินงานส่งเสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผล
ในโรคติดเชือ้ทางเดนิหายใจ ท้องร่วงเฉียบพลนั บาดแผล
สดจากอุบตัิเหตุ ผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรงั มแีนวทาง
การเฝ้าระวงัการยาในหญงิตัง้ครรภ ์หญงิใหน้มบุตร  ผูป่้วย
ไตเรื้อรงัระดบั 3 ขึน้ไปกบัการใช้ NSAIDs การใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ ้าซ้อน การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม 
long-acting benzodiazepine รอ้ยละของการใชย้าปฏชิวีนะ
ในโรคติดเชื้อทางเดนิหายใจไม่เกนิร้อยละ 20 ร้อยละของ
การใชป้ฏชิวีนะในโรคในโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนั ไม่เกนิรอ้ย
ละ 20 ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย 
โดย Kappa เท่ากบั 0.15  

ส าหรบัการประเมนิในประเดน็ที ่4 (มกีารตดิตาม
การใชย้าและผลติภณัฑส์ุขภาพของผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีบ่า้น)  
รพ.สต. จ านวน  43 แห่ง (รอ้ยละ 45.2) ประเมนิตนเองอยู่
ในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิตนเองในดา้นนี้ของ 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 4.0+1.11 รพ.สต. จ านวน 42 แห่ง 
(ร้อยละ 44.2) ได้รับการประเมินโดยเภสัชกรว่ามีการ
ด าเนินการในระดบั 5 ค่าเฉลีย่ของผลการประเมนิโดยเภสชั
กรในด้านนี้ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 4.3+0.75 
เกณฑ์การประเมินใน ระดับ 5 หมายถึง มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพโรคเรือ้รงัของผูป่้วย มกีารตดิตามเยีย่มและแนะน า
การใช้ยาโรคเรื้อรงัและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน 

โดยเภสชักร ทมีสหวชิาชพีร่วมกบัทมี รพ.สต. มกีารบนัทกึ
ขอ้มูลการเยีย่มบา้นผูป่้วยใน family folder หรอื วธิกีารอื่น
ใด ความสอดคล้องของการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช ้โดย 
Kappa เท่ากบั 0.26  
 
ผลการประเมินด้านคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุข  
 ส าหรบัการประเมินในประเด็นที่ 1 บุคลากร (มี
เภสชักรร่วมในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ หรอื พชอ.) รพ.สต. จ านวน 26 แห่ง (รอ้ยละ 27.4) 
ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
ตนเอง ในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 3.3+1.45 
เกณฑ์การประเมินในระดับ 5 หมายถึง มีคณะท างาน
คุ้ ม ค รองผู้ บ ริ โ ภคระดับอ า เภอ  มี เภสัชกรร่ วม ใน
คณะกรรมการ พชอ. โดยมีบทบาทเป็นผู้จ ัดการ งาน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มี
แผนการปฏบิตัิการ/แผนด าเนินการด้าน คบส. มกีารออก
ปฏิบตัิงานจริง  มีการวางแผนขบัเคลื่อนงาน คบส. โดย
กลไกประชารฐั และมีการติดตามประเมนิผล และการคนื
ขอ้มูลงาน คบส ให้คณะกรรมการ พชอ.  รพ.สต. จ านวน 
39 แห่ง (ร้อยละ 41.0) ได้รบัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามี
การด าเนินการในระดบั 3 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดย
เภสชักรในดา้นนี้ส าหรบั รพ.สต. ทุกแห่ง 3.5+1.08 เกณฑ์
การประเมินในระดับ 3 หมายถึง มีคณะท างานคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอ มเีภสชักรร่วมในคณะกรรมการ พชอ 
โดยมีบทบาทเป็น ผู้จ ัดการงาน คบส. ร่วมกับ สสอ. มี
แผนการปฏิบัติการ แผนด าเนินการด้านคบส. ความ
สอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย โดย Kappa 
เท่ากบั 0.20 
 ส าหรบัการประเมินในประเด็นที่ 2 (มีการจดัท า
ฐานข้อมูล ร้านค้า แผงลอยจ าหน่ายอาหารแปรรูป (อย.) 
อาหารปรุงจ าหน่าย (Clean Food Good Taste:CFGT)  
อาหารสด (ป้ายทอง) ตลาดสดตลาดนดัคลองถม และสถานี
วิทยุในชุมชน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั) รพ.สต. จ านวน 
57 แห่ง (ร้อยละ 60.0) ประเมินตนเองอยู่ ในระดับ 5 
ค่าเฉลี่ย ของผลการประเมนิตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. 
ทุกแห่งเท่ากบั 4.2+1.10 รพ.สต. จ านวน 52 แห่ง (รอ้ยละ 
54.7) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการใน
ระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดยเภสชักรในด้านนี้
ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 4.1+1.11 เกณฑ์การ
ประเมนิในระดบั 5 หมายถึงมกีารจดัท าฐานขอ้มูลครบทุก
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ประเภท แยกรายหมู่บา้น ฐานขอ้มูลเป็นปัจจุบนั และมกีาร
ปรับปรุงฐานข้อมูลปีละ 1 ครัง้ ความสอดคล้องของการ
ประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.19 
 ส าหรับการประเมินในประเด็นที่  3 (มีการ
ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหารสด อาหารแปรรูป ใน
รา้นคา้ รา้นช า ตลาดนัด รถขายอาหารสด โดยชุดทดสอบ
อย่างง่าย) รพ.สต. จ านวน 43 แห่ง (รอ้ยละ 45.3) ประเมนิ
ตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิตนเองใน
ด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 3.9+1.12 รพ.สต. 
จ านวน 31 แห่ง (รอ้ยละ 32.6) ไดร้บัการประเมนิโดยเภสชั
กรว่ามีการด าเนินการในระดับ 5 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินโดยเภสัชกรในด้านนี้ส าหรับ รพ.สต. ทุกแห่ง 
เท่ากบั 3.7+1.12 เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 5 หมายถงึมี
การด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหารสด อาหารแปรรูป
โดยชุดทดสอบอย่างง่าย มีการแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 1 
ประเด็นปัญหา เช่นตรวจสอบเชิงรุก ท าประชาคมแก้ไข
ปัญหา จัดโครงการอบรม และมีการมีส่วนร่วมของภาคี
เครอืข่าย เช่น อสม. ผู้ประกอบการ ครู นักเรยีน อย.น้อย 
ความสอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย โดย 
Kappa เท่ากบั 0.20 
 ส าหรบัการประเมนิในประเดน็ที ่4 (รา้นคา้ รา้นช า 
และบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผิด
กฎหมาย) เป็นการประเมนิโดยการสุม่รา้นช าจ านวน 2 รา้น 
โดยอาจไม่ใช่รา้นเดยีวกนั รพ.สต. จ านวน 42 แห่ง (รอ้ยละ 
44.2) ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 5 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากับ 
3.8+1.26 รพ.สต. จ านวน 27 แห่ง (รอ้ยละ 28.4) ไดร้บัการ
ประเมินโดยเภสัชกรว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับ 5 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.5+1.19 เกณฑ์การประเมินใน
ระดบั 5 หมายถงึ ไม่พบผลติภณัฑผ์ดิกฎหมาย ทัง้รา้นคา้/
รา้นช า ไม่พบยากลุ่มเสีย่งทีบ่า้นผูป่้วยโรคเรือ้รงั และไม่พบ
ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความ
สอดคล้องของการประเมินอยู่ในระดับน้อย โดย Kappa 
เท่ากบั 0.15 
 ส าหรบัการประเมนิในประเดน็ที ่5 (ผู้จ าหน่ายใน
ร้านค้า ร้านช า มอีงค์ความรู้ด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 3 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การดเูครื่องหมาย อย.บนฉลากอาหาร การดวูนัผลติ-
วนัหมดอายุในฉลากอาหาร และรายการยาที่ห้ามขายใน
ร้านค้า) รพ.สต. จ านวน 28 แห่ง  (ร้อยละ 29.5) ประเมนิ

ตนเองอยู่ในระดบั 5 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิตนเองใน
ด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.4+1.26 เกณฑ์การ
ประเมนิในระดบั 5 หมายถงึ ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ รา้นช า มี
องคค์วามรูด้า้นผลติภณัฑส์ุขภาพครบ 3 ขอ้ และผูป่้วยโรค
เรื้อรงัมคีวามรู้เกี่ยวกบัยากลุ่มเสีย่งและผลติภณัฑส์ุขภาพ
ผดิกฎหมาย รพ.สต. จ านวน 43 แห่ง (รอ้ยละ 45.3) ไดร้บั
การประเมินโดยเภสัชกรว่ามีการด าเนินการในระดับ 2 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั 
รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 2.9+1.09 เกณฑ์การประเมินใน
ระดบั 2 หมายถงึ ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ รา้นช า มอีงคค์วามรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ครบทัง้ 3 ข้อ  ความสอดคล้อง
ของการประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.12 

เมื่อศึกษาความสอดคล้องการตรวจร้านค้าของ
เภสชักรและเจ้าหน้าที่จาก รพสต. เฉพาะที่เป็นการตรวจ
ร้านช าเดียวกัน จ านวน 38 แห่ง พบว่า การประเมินว่า
รา้นคา้รา้นช าไม่พบผลติภณัฑส์ุขภาพผดิกฎหมาย มคีวาม
สอดคล้องพอใช้ โดย Kappa เท่ากับ 0.31 ประเด็นการ
สอบถามผู้จ าหน่ายในร้านค้า-ร้านช าถึงองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความสอดคล้องน้อย  โดย Kappa 
เท่ากบั 0.16 

ส าหรบัการประเมนิในประเดน็ที่ 6 (มกีารพฒันา
ศักยภาพผู้บริโภค เช่น อสม. ครู /นักเรียน อย.น้อย 
ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผู้ป่วยโรค
เรือ้รงั เครอืข่ายเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน
ระดับอ าเภอ) รพ.สต. จ านวน 28 แห่ง (ร้อยละ 29.5) 
ประเมนิตนเองอยู่ในระดบั 3 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
ตนเองในด้านนี้ของ รพ.สต. ทุกแห่งเท่ากับ 3.5+1.05 
เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 3 หมายถงึ มกีารจดัอบรมอย่าง
น้อย 2 กลุ่ม จ านวน 28 แห่ง รอ้ยละ 29.5 รพ.สต. จ านวน 
30 แห่ง ร้อยละ 31.6 ได้รบัการประเมินโดยเภสชักรว่ามี
การด าเนินการในระดบั 2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิโดย
เภสชักรในดา้นนี้ส าหรบั รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.5+1.08 
เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 2 หมายถงึ มกีารจดัอบรมใหแ้ก่
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 กลุ่ม ความสอดคล้องของการ
ประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.19 
 ส าหรับการประเมินในประเด็นที่ 7 (เครือข่าย
คุม้ครองผูบ้รโิภคในพืน้ทีม่สี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้น
การคุ้มครองผู้บรโิภคทีส่อดคล้องกบั OTOP, ODOP) รพ.
สต. จ านวน 28 แห่ง (ร้อยละ 29.5) ประเมินตนเองอยู่ใน
ระดบั 2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตนเองในด้านนี้ของ 
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รพ.สต. ทุกแห่ง เท่ากบั 3.1+1.22 เกณฑ์การประเมินใน
ระดบั 2 หมายถงึมโีครงการหรอืกจิกรรมเชงิรุก เพื่อแกไ้ข
ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่จ านวน 1 กลุ่มขึน้ไป 
รพ.สต. จ านวน 35 แห่ง (ร้อยละ 36.9) ได้รบัการประเมนิ
โดยเภสชักรว่ามกีารด าเนินการในระดบั 3 ค่าเฉลีย่ของผล
การประเมนิโดยเภสชักรในด้านนี้ส าหรบั รพ.สต. ทุกแห่ง 
เท่ากบั 3.2+1.24 เกณฑก์ารประเมนิในระดบั 3 หมายถงึ มี
โครงการหรอืกจิกรรมเชงิรุกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ านวน 1 กลุ่มขึน้ไป และมกีารมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ความสอดคล้องของการ
ประเมนิอยู่ในระดบัน้อย โดย Kappa เท่ากบั 0.18 
 

การอภิปรายผล 
 ความสอดคล้องของผลการประเมินตนเองของ 
รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวด้านเภสชักรรมและ
คุ้มครองผู้บรโิภค และผลการประเมนิโดยเภสชักรในพืน้ที ่
อยู่ในระดบัน้อยถงึปานกลาง ในด้านบุคลากรส าหรบัระบบ
การบรหิารจดัการระบบยาและงาน คบส. ผลการประเมิน
จากสองแหล่งมคีวามแตกต่างกนั ในประเดน็การปฏบิตังิาน
จรงิของเภสชักร รพสต. ประเมนิว่า เภสชักรมาปฏบิตังิานปี
ละ 1 ครัง้ แต่เภสชักรประเมนิระบุว่ามาปฏิบตัิงานปีละ 2 
ครัง้ สาเหตุน่าจะมาจากความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนต่อเกณฑ์
การประเมนิ จากการสอบถามเจา้หน้าที่ใน รพ.สต. พบว่า 
เจ้าหน้าที่  เข้าใจว่า การออกปฏิบัติงานของเภสัชกร
หมายถึงการนิเทศระบบเภสชักรรมหรอื คบส.เท่านัน้ ซึ่ง
ความเป็นจริงแล้วเกณฑ์ประเมนิดงักล่าวสามารถนับการ
เยี่ยมบ้าน การตรวจร้านช า และการปฏิบตัิงานในชุมชน 
เป็นการออกปฏบิตังิานของเภสชักรดว้ย 

ด้านการคัดเลือก-การส่งมอบยาที่ปลอดภัย ใน
ประเด็นบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ พบว่า ผลการ
ประเมนิตนเองโดย รพ.สต. กบัโดยเภสชักรมคีวามแตกต่าง
กนัในประเดน็การไม่มรีายการยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
หรือมีแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจราชการ  หรืออยู่
ระหว่างการขออนุมัติ สาเหตุที่ประเมินแตกต่างกัน คือ 
เภสชักรเป็นผู้ดูแลระบบยาและเป็นคณะกรรมการเภสชั
กรรมและการบ าบดั จงึทราบถงึขอ้ก าหนดของบญัชรีายการ
ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาติและการรอพจิารณาอนุมตัจิาก
ผู้ตรวจราชการ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าใจว่า 
รายการยาที่ใช้อยู่เป็นยาในบญัชยีาหลกัหรอืบญัชยีานอก
บญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ ดงันัน้จงึมคีวาม

จ าเป็นในการสื่อสารขอ้มูลจากเภสชักรโรงพยาบาลให้ถึงผู้
ปฏิบัติในระดับ รพ.สต. ส่วนประเด็นการมีเภสัชกร/
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบการจดัยาและส่งมอบยา มคีวามรูด้า้น
ยา และการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาและผู้ป่วยที่ใช้ยา
ความเสีย่งสงู พบว่า การประเมนิตนเองและโดยเภสชักรอยู่
ในระดบัทีต่รงกนั และคะแนนมคี่าเฉลีย่มากกว่า 3.5 แสดง
ว่ามีการวางระบบไว้และ รพ.สต. มีการด าเนินงานตาม
ระบบทีว่างไว ้ 

ในด้านคลงัยาและเวชภัณฑ์ การประเมินตนเอง
ของ รพ.สต. และเภสชักรที่ร ับผิดชอบ สอดคล้องกันใน
ประเด็นของการมีสถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์มีความ
สะอาด อากาศ ถ่ายเทสะดวก  การจดัเกบ็ยาและเวชภณัฑ์
อย่างเหมาะสม แยกเป็นหมวดหมู่ การควบคุมและการ
เบกิจ่ายเวชภณัฑ์ การส ารองยาและเวชภณัฑ์ มยีาในคลงั
จ านวนเพยีงพอและไม่พบยา เวชภณัฑม์ใิช่ยาเสื่อมสภาพ 
ตูเ้ยน็เกบ็ยา และตูเ้ยน็เกบ็วคัซนี  ก า ร ป ร ะ เ มิน ขอ ง
เภสชักรในประเด็นการมสีถานที่เก็บยาและเวชภัณฑ์ฯ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากกว่า 3 เนื่องจากผู้รบัผดิชอบ
งานนี้ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลซึง่ปฏบิตังิานดา้นน้ีมานาน แต่
พบว่ามีการประเมินระดับ 1 จากการที่ไม่มีเครื่องมือวัด
ความชื้น และไม่มีการบนัทึกอุณหภูมิของช่องแช่แขง็ใน
ตู้เย็นวคัซีนในรพ.สต. บางแห่ง จึงจ าเป็นต้องรบีแก้ไขใน 
รพ.สต. กลุ่มนี้โดยด่วน โดยควรไดร้บัอุปกรณ์จากเครอืข่าย
บรกิารสุขภาพและมกีารก ากบัติดตามโดยเภสชักรในพื้นที่
เพื่อใหย้าและวคัซนีมปีระสทิธภิาพ 

ในประเดน็สถานทีเ่กบ็ยาและเวชภณัฑท์ีเ่หมาะสม
มีความมัน่คง ถาวร มีระบบป้องกันการสูญหาย ผลการ
ประเมินตนเองกบัผลการประเมินโดยเภสชักรให้ระดับที่
ต่างกนัอาจเนื่องจากมคีวามเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนในเกณฑ์ 
ในประเด็นที่คลังยาต้องมีประตูที่มีกุญแจล็อค 2 ชัน้ ซึ่ง
ผูป้ฏบิตังิานใน รพ.สต. เขา้ใจว่า ประตูทีม่กีุญแจลอ็ค 2 ชัน้ 
หมายถงึ ประตูหอ้งยากบัประตูคลงัยา แต่ความเป็นจรงิแลว้
หมายถงึประตูคลงัยาทีต่อ้งมกีุญแจ 2 ดอก จงึควรมกีารท า
ความเข้าใจกับ รพ.สต. เพื่อให้มีระบบป้องกันโดยการมี
กุญแจ 2 ดอก และมผีูถ้อืกุญแจคนละดอก 

ในด้านการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีความสม
เหตุผล การประเมินตนเองของ รพ.สต. และเภสชักรที่
ร ับผิดชอบมีความสอดคล้องกันในประเด็นการจัดท า
เครื่องมอืเพื่อส่งเสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผล การตดิตาม
การใชย้า และผลติภณัฑส์ุขภาพของผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีบ่า้น 
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เนื่องจากประเด็นดงักล่าวมีการสื่อสารในแต่ละเครือข่าย
บรกิารสุขภาพ รวมทัง้เครอืข่ายเภสชักรรมปฐมภูมจิงัหวดั
อย่างสม ่าเสมอ  

ในประเด็นการส่งมอบยาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินโดยเภสชักรให้
ระดบัทีต่่างกนัคอื การบนัทกึอุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยา และการมีแนวทางการป้องกนัความคลาดเคลื่อน
ทางยาใน รพ.สต. การให้คะแนนในระดบัที่ต่างกนัอาจเกดิ
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เข้าใจว่า ถ้ามีการพบ
อุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาและท าการแกไ้ข มกัจะ
ถือว่ามีการจดัการอุบตัิการณ์นัน้แล้ว แต่ในความเป็นจรงิ
ต้องมีการบนัทึกและมีแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
สื่อสารกนัในทีมผู้ปฏิบตัิของ รพ.สต. ดงันัน้ควรมีการท า
แนวทางการบันทึกอุบัติการณ์ และทบทวนร่วมกันใน
เครอืข่ายบรกิารสุขภาพ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้นวทางการ
บนัทกึ การป้องกนัและลดความคลาดเคลื่อนทางยา  

 ในดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุข ผลการ
ประเมินตนเองและผลการประเมินจากเภสัชกรในทัง้ 7 
ประเด็น  มีการกระจายในระดับ 2-5 แสดงว่ามีความ
หลากหลายของรูปแบบการท างานใน รพ.สต. และเกณฑ์
การประเมินที่อาจไม่ชดัเจน ตลอดจนการเลือกสุ่มส ารวจ
รา้นช าทีอ่าจไปรา้นทีไ่ม่มกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์สุขภาพที่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ การท างาน คบส. เป็นงานที่ต้อง
เชื่อมโยงกบัภาคเีครอืขา่ย ตอ้งมกีารก ากบัตรวจสอบ ท าให้
การขบัเคลื่อนการท างานขึน้อยู่กบับรบิทของพืน้ทีแ่ละความ
พร้อมในการด าเนินงาน รวมทัง้บทบาทการท างาน คบส.
ของเภสชักรในพืน้ที ่ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ รกัษวร 
ใจสะอาด, ทพิาพร กาญจนราช (9) ทีพ่บว่า งานดา้นเภสชั
กรรมปฐมภูมริะดบัชุมชนในสว่นของงาน คบส. มกีจิกรรมที่
เภสชักรส่วนใหญ่เหน็ว่า เภสชักรควรปฏบิตัเิอง ไดแ้ก่การ
ด าเนินการทางกฎหมายกรณีพบกระท าความผดิ การสรา้ง
และพฒันาระบบการตดิตามเฝ้าระวงัปัญหาจากผลติภณัฑ์
สุขภาพ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องตรวจสอบ แนะน า ก ากบั 
เฝ้าระวงั และตอ้งใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย ประกอบกบั
การท างานด้านนี้จะส าเรจ็ได้ดตี้องอาศยัความร่วมมอืจาก
ภาคเีครอืข่ายในชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แต่
ในทางปฏบิตัิเภสชักรไม่สามารถส ารวจผลติภณัฑส์ุขภาพ
ครอบคลุมไดท้ัง้พืน้ที ่ดงันัน้บทบาทของเภสชักร น่าจะเป็น
ผูใ้หค้ าปรกึษาและพฒันาทกัษะใหเ้จา้หน้าที ่รพ.สต. เพื่อให้
สามารถด าเนินการในพืน้ทีข่องตนเอง การศกึษาของ ธวชั

ชัย เสือเมือง (10)  พบว่า ผลการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพใน รพ.สต. อยู่ในระดบัต ่า 
ซึ่งอาจเกิดจากที่ผ่านมาไม่เคยมกีารก าหนดมาตรฐานใน
การประเมินการปฏิบัติงาน คบส. ใน รพ.สต. ท าให้
ผู้รบัผิดชอบงาน คบส. อาจไม่เข้าใจการด าเนินงาน และ
แนวทางการด าเนินงานยงัไม่มคีวามชดัเจนที่เพียงพอท า
ให้ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ออกมาในระดบัพื้นฐานและ
ไม่ผ่านเกณฑใ์นระดบัพืน้ฐาน 

การวเิคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมนิ
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวระหว่างการประเมนิตนเองกบั 
การประเมินโดยเภสชักรในพื้นที่ใน 16 ประเด็นที่ศึกษา
 พบว่า ประเดน็ทีม่คีวามสอดคลอ้งปานกลาง เป็น
ประเดน็ทีม่เีกณฑก์ารประเมนิทีม่เีอกสารประกอบ รวมถงึมี
แหล่งข้อมูลของหลกัฐานที่ชดัเจน ส่วนประเด็นที่มีความ
สอดคล้องในระดับพอใช้และน้อย เป็นเกณฑ์ที่ต้องใช้
วจิารณญาณ ขอ้คดิเหน็ การสุ่มตวัอย่าง และการใช้ขอ้มูล
จากหลายแหล่งมาประกอบการพจิารณาในการให้คะแนน 
ท าใหค้วามเขา้ใจในการตอบแบบประเมนิไม่ตรงกนั ดงันัน้
ควรปรับเกณฑ์ให้สามารถให้คะแนนโดยมีแหล่งข้อมูลที่
ชดัเจน และสื่อสารท าความเข้าใจในการประเมนิในแต่ละ
ประเดน็ใหต้รงกนั การประเมนิตนเองโดยไม่มอีคต ิจะเป็น
เครื่องมอืในการหาขอ้ควรปรบัปรุง (gap analysis) และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

การศกึษานี้มขีอ้จ ากดับางประการที่ควรกล่าวถงึ 
ได้แก่ แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาวที่ผู้วิจยัน ามาใช้เป็น
ฉบับล่าสุดของปี 2561 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีการ
น ามาใช ้และยงัไม่มกีารชีแ้จงในรายละเอยีดอย่างทัว่ถงึต่อ
ผูป้ฏบิตัิงาน จงึอาจท าใหผู้้ประเมนิทัง้ทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่อง 
รพ.สต. และเภสชักรไม่คุน้เคยหรอืมคีวามเขา้ใจไม่ตรงกนั 
จงึก่อใหเ้กดิความไม่สอดคล้องกนัของผลการประเมนิดงัที่
พบในงานวจิยันี้  

นอกจากนี้เนื่องจากไม่มกีารก าหนดแนวทางใหผู้้
ประเมินเลือกร้านค้าในการส ารวจ ผู้ประเมินจงึมอีิสระใน
การเลอืกรา้นคา้ ดงันัน้อาจจะมอีคตกิารเลอืกส ารวจรา้นคา้ 
(selection bias) ซึง่ผลการส ารวจทีไ่ดอ้าจจะไม่เป็นตวัแทน
ของร้านค้าในพืน้ที่รบัผดิชอบของ รพ.สต. ขอ้จ ากดัอกีขอ้
หนึ่งคอื ม ีรพ.สต. เพยีง 95 แห่ง (รอ้ยละ 43.8) ไดร้บัการ
ประเมนิทัง้จากการประเมนิตนเองและโดยเภสชักรในพืน้ที ่
จงึอาจส่งผลต่อการขยายผลการวจิยัไปยงั รพ.สต. อื่น ๆ 
แต่จากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานของเครือข่ายเภสชั
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กรรมปฐมภูมิของจังหวัดเชียงรายมีข้อสรุปว่า ลักษณะ
บรบิทการท างานใน รพ.สต. ในจงัหวดัมคีวามคลา้ยคลงึกนั 
ดงันัน้ประเดน็น้ีน่าจะมผีลกระทบน้อย ผลการศกึษานี้น่าจะ
สามารถน าไปใชพ้ฒันาการท างานดา้นเภสชักรรมและงาน 
คบส. ได ้
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 ผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติด
ดาว ด้านเภสชักรรมด้วยการประเมินตนเองและโดยการ
ประเมินของเภสชักรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5  มีบาง
ประเด็นที่ควรมีการทบทวนและพฒันา เช่น การควบคุม
ความชื้นในคลงัยา การวดัอุณหภูมติู้เยน็เกบ็วคัซนีในช่อง
แช่แขง็ เป็นตน้  
 ผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติด
ดาวดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ ดว้ยการประเมนิ
ตนเองและโดยการประเมนิของเภสชักร มกีารกระจายของ
คะแนนตัง้แต่ ระดบั 2 ถงึ 5 ซึง่แสดงว่ามคีวามหลากหลาย
ของรูปแบบการด าเนินงาน คบส. ในแต่ละพื้นที่ ประเดน็ที่
ควรมกีารทบทวนและพฒันา เช่น การจ าหน่ายยาในรา้นคา้ 
รา้นช า การพฒันาเครอืขา่ยศกัยภาพผูบ้รโิภค เป็นตน้   
 การศกึษาพบความสอดคลอ้งในระดบัน้อยถงึปาน
กลางระหว่างผลการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว
ดา้นเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสาธารณสุข จาก
การประเมินตนเองและโดยเภสัชกรในพื้นที่  ดังนั ้น
จ าเป็นต้องทบทวนเกณฑ์การประเมนิให้มหีลกัฐานการให้
คะแนนทีช่ดัเจน และถ่ายทอดวธิกีารประเมนิใหผู้ป้ฏบิตั ิ
  ผู้จ ัดท าเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว  ควรเพิ่มเติม
ค าอธิบายเกณฑ์ประเมินด้านเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจมากขึ้น 
ส่วนผู้รบัผิดชอบการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว
จงัหวดัเชยีงราย  ควรทบทวนเกณฑก์ารประเมนิในประเดน็
ที่มีความสอดคล้องน้อย นอกจากนี้ควรหาแนวทางการ
สื่อสารเกณฑ์กบัเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้เขา้ใจในเกณฑ์การ
ประเมินโดยสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน 
ส่งเสริมให้มกีารประเมนิ รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติด
ดาว อย่างต่อเนื่อง เพราะจะส่งผลให้มกีารพฒันางานดา้น
เภสชักรรมและ คบส. ดว้ย  
 เครอืขา่ยเภสชักรรมปฐมภมูจิงัหวดัเชยีงราย
สามารถน าขอ้มลูจากการศกึษานี้ในประเดน็ทีค่วรแกไ้ข

เร่งด่วนไปด าเนินการทนัท ี โดยน าผลการประเมนิทีไ่ดร้ะดบั
น้อยมาวเิคราะหห์าสาเหตุของแต่ละพืน้ที ่ และพฒันา
ร่วมกนัในภาพรวมของเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอและ
ระดบัจงัหวดัต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครัง้นี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวขอ้งทุกรายที่ผู้วจิยัขอ
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เข้มแขง็กลไกคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะ
เภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัที่สนับสนุนทุนวจิยั 
รวมทัง้วิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสชักรรม ที่ได้ให้ความรู้
และโอกาสในการศกึษา และขอขอบคุณผู้อ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการกลุ่มภารกจิปฐมภูม ิและหวัหน้ากลุ่มงานเภสชั
กรรมโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์เครอืข่ายเภสชั
กรรมปฐมภูมจิงัหวดัเชยีงราย รวมทัง้เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการศกึษาครัง้นี้ 
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