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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการในร้านยาโดยใช้ผปู้ ่วยจาลอง
เก็บ ข้อมู ล โดยใช้ผู้ป่ว ยจาลองโรคหวั ด สุ่ ม เข้า รับบริการในร้านยาพื้นที่จั งหวัด พะเยา จ านวน 56 ร้า น และประเมิน
การให้บริการทางเภสัชกรรม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการซักถามข้อมูลที่จาเป็นของผู้มารับบริการ (2) ด้านการแสดงข้อมูล
บนฉลากยา (3) ด้านการส่งมอบยาและการให้คาแนะนาผู้ป่วย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการซักถามข้อมูลที่จาเป็นของ
ผู้มารับบริการพบว่า มีการซักถามถึงอาการนาของผู้รับบริการสูงสุด (52 ร้าน, ร้อยละ 92.9) รองลงมาคือ การซักถาม
ข้อมูลอาการร่วมอื่น (40 ร้าน, ร้อยละ 71.4) และความรุนแรงของอาการหรือโรค (18 ร้าน, ร้อยละ 32.1) ตามลาดับ
ด้านการแสดงข้อมูลบนฉลากยา พบว่าข้อมูลที่ร้านยาแสดงบนฉลากมากที่สุด คือ วิธีการใช้ยา (45 ร้าน, ร้อยละ 80.4)
ข้อบ่งใช้ (42 ร้าน, ร้อยละ 75.0) และ คาแนะนา หรือคาเตือนของยา (24 ร้าน, ร้อยละ 42.9) ตามลาดับ ด้านการส่งมอบ
ยาและการให้คาแนะนาผู้ป่วย ร้านยาส่วนใหญ่อธิบายเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ของยามากที่สุด (51 ร้าน, ร้อยละ 91.1) รองลงมา
คื อ ขนาดและวิ ธี การใช้ ย า (50 ร้า น, ร้อยละ 89.3) และอาการไม่ พึ ง ประสงค์ที่ อาจเกิด ขึ้น จากการใช้ ย า (37 ร้า น,
ร้อยละ 66.1) ตามลาดับ สรุปผลได้ว่าการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการในร้านยาในบางประเด็นยังไม่สอดคล้อง
และครบถ้วนตามมาตรฐานร้านยา ดั ง นั้ น จึง ยังมี ความจาเป็นต้ องพั ฒนาในหลายประเด็นเพื่อส่ งเสริม ให้ ร้านยาเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาเป็นร้านยาที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งและทางเลือกด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานของประชาชนต่อไป
คาสาคัญ: การบริการทางเภสัชกรรม, มาตรฐานร้านยา, เภสัชกรชุมชน, ร้านยา, ผู้ป่วยจาลอง
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the pharmaceutical services of community pharmacy personnel using
a simulated patient. Data was collected by using a simulated patient with a common cold. The simulated
patients were randomized to visit 56 community pharmacies located in Phayao Province and evaluated the
pharmaceutical services into 3 domains; ( 1) History taking to obtain vital information from the patient; ( 2)
Information on the medicine label; (3) Medication dispensing and patient counseling. The results showed that
the majority of the patient’ s information obtained from history taking was the chief compliant ( n= 52; 92. 9% )
followed by; associated symptoms ( n= 40; 71. 4% ) and severity of disease ( n= 18; 32. 1% ) , respectively. The
information most commonly written on medicine labels included the route of administration ( n= 45; 80. 4% ) ;
medicine indication ( n= 42; 75. 0% ) and drug precautions ( n= 24; 42. 9% ) , respectively. The most common
information given while medication was dispensed or during patient counseling was medicine indication (n=57;
91.1%) followed by; dosage instruction and medicine direction (n=50; 89.3%) and adverse drug reaction (n=37;
66.1%), respectively. This study concluded that the pharmaceutical services in several community pharmacies
were not up to standard. There were many issues that needed to be promoted for community pharmacies to
improve pharmaceutical services and approach a level of quality pharmacy standards.
Keywords: pharmaceutical service, standard of pharmacy, community pharmacist, pharmacy, simulated patient
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บทนา
ร้ า นยาเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ดังนั้นร้านยาจึงถือเป็นสถานบริการสาธารณสุขในระดับ
ปฐมภู มิ ที่ เ ป็ น ที่ พึ่ ง และทางเลื อ กล าดั บ แรก ๆ ของ
ประชาชนในการดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยมี
บทบาทสาคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่
ถูกต้อง การดูแลรักษาสุขภาพควบคู่กับการให้บริการด้าน
ยา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน ดังนั้น
จึงถือได้ว่าร้านยามีบทบาทสาคัญในการดูแลและให้บริการ
ทางเภสั ช กรรมอย่ า งครอบคลุ ม ส าหรับ ประชาชนอย่ า ง
แท้จริง ซึ่งหากการให้บริการดังกล่าวเกิดความผิดพลาด
หรือไม่สมบูรณ์ ย่อมนามาซึ่งผลเสียทั้งด้านประสิทธิภาพ
การดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้รับบริการที่ลดลง
และหากผลเสียดังกล่าวมีความร้ายแรงก็อาจจะนามาซึ่ง
อันตรายต่อสุขภาพหรือการสูญเสียชีวิตตามมา ดังนั้นการ
ควบคุมและดูแลคุณภาพของการให้บริก ารในร้านยาจึงมี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง และมี ความพยายามในการพั ฒนา
คุณภาพดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545
สภาเภสัชกรรม ได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพ
ขึ้น เพื่ อส่ ง เสริม ให้ ร้านยาที่ สมั ครใจเข้าร่ว มโครงการได้
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐาน
ร้า นยาในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล ประกอบด้ ว ย
มาตรฐาน 5 ด้ า นได้ แก่ (1) ด้ า นสถานที่ อุ ป กรณ์ และ
สนับสนุนบริการ (2) ด้านการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
(3) ด้านการบริการเภสัชกรรมที่ดี (4) ด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และจริยธรรม และ (5) ด้านการให้บริการ
และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม1
การศึ ก ษาของอุ ด มศั ก ดิ์ ปั ญ ญาอิ น ทร์ 2 พบว่ า
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในคุณภาพบริการของร้านยาใน
ระดับสูง เช่น เภสัชกรหรือพนักงานสามารถให้บริการได้
อย่ า งถูกต้อง สามารถให้ คาแนะนาและตอบข้อสงสัยได้
อย่ า งถูกต้ อง ให้ ความรู้สึกปลอดภัย ในการมารับบริการ
เป็ น ต้ น แต่ จ ากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทาง
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เภสัชกรรมในร้านยาที่ผ่านมาพบว่า การให้บริการในร้าน
ยาแต่ ล ะร้ า นมี รู ป แบบและคุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร
แตกต่างกัน3-5 และร้านยาส่วนหนึ่งยังให้บริการไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพ 1 หรือการประกอบวิชาชีพ
เภสั ช กรรม 6 เช่ น การศึ กษาของปาริช าติ แก้ว อ่ อนและ
คณะ4 พบว่าร้านยาจ่ายยาสเตียรอยด์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
(ร้อยละ 43.4) และจ่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็น (ร้อยละ
82.6) สอดคล้ องกับการศึกษาของมาลี โรจน์ พิบูลสถิต 5
พบว่าร้านยามีเภสัชกรปฏิบัติงานจริงเพียงร้อยละ 43.3
เท่านั้นและยังจ่ายยารักษาหนองในได้ถูกต้องเพียงร้อยละ
70 ขณะที่การศึกษาของฐาณิญา ตั้งสวัสดิรัตน์ และคณะ 6
พบว่าเภสัชกรในร้านยาเขียนข้อมูลลงบนฉลากยาหรือซอง
ยาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ร้อยละ 100) โดยจะเลือกเขีย น
ข้อมูลในบางประเด็นที่คิดว่ามีความจาเป็นต่อการใช้ยาของ
ผู้ป่วยเท่านั้น
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาส่วนมากที่
ทาในร้านยามุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด 7,8 คุ ณ ภาพด้ า น
กายภาพของร้านยา หรือความคิดเห็นของประชาชนต่ อ
การให้บริการของร้านยา 9 เป็นต้น แต่การศึกษาเกี่ย วกับ
การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยานั้น
พบว่ า มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และโดยมากจะเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม 6,5,10 ซึ่ ง อาจท าให้ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น
คุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมบางมิติไ ด้ส มบู รณ์
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น การให้ บ ริ ก ารทา ง
เภสัชกรรมในต่างประเทศ พบว่ามีการใช้ผู้ป่วยจาลองใน
การทดลองเข้ารับบริการในร้านยาเพื่อประเมินคุณ ภาพ
การให้บริการทางยา ซึ่งเป็นการประเมินในรูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมและครอบคลุมมิติของคุณภาพมากกว่าการใช้
แบบสอบถาม 11,12 โดยในปัจจุบันการประเมินในรูปแบบ
ดังกล่าวยังไม่แพร่หลายในไทย2,13,14
ร้ า นยาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พะเยาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยาในปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 60 ร้าน แบ่งเป็นร้านยา
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คุณภาพ 1 ร้าน (ร้อยละ 1.7) และร้านยาทั่วไป 59 ร้าน
(ร้อยละ 98.3) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายั งไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยา
ในจั ง หวั ด พะเยา ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การวิ จั ย นี้ เ พื่ อ
ประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการใน
ร้านยาโดยใช้ผู้ป่วยจาลอง โดยพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การให้บริการทางเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานร้านยา
คุณภาพของสภาเภสัชกรรม ด้านที่ 3 การให้การบริการ
เภสั ช กรรมที่ ดี 1 และ เกณฑ์ ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม พ.ศ. 2554
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่ อ ให้
ค าแนะน าที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ตั ว แก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
รวมทั้งการส่งต่อในกรณีที่จาเป็น และเกณฑ์มาตรฐานข้อที่
5 กาหนดแผนการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้บริการแต่ละราย
และดู แ ลการใช้ ย าให้ มี ประสิท ธิ ภาพสูง สุด โดยเน้ น การ
ส่งเสริมความร่วมมือของผู้รับบริการ6 โดยกาหนดขอบเขต
ประเมินทางเภสัชกรรมในร้านยาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการซักถามข้อมูลที่จาเป็นของผู้มารับบริการ (2)
ด้านการแสดงข้อมูลบนฉลากยา (3) ด้านการส่งมอบยา
และการให้คาแนะนาผู้ป่วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมของผู้ให้บริการใน
ร้านยาแผนปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดพะเยาโดยใช้ผู้ป่วยจาลอง
และเปรียบเทียบการให้บริการเภสัชกรรมของผู้ให้บริการที่
เป็ น เภสั ช กรและไม่ ใ ช่ เ ภสั ช กร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ส่งเสริมให้ร้านยาเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
ทางเภสั ช กรรมตามมาตรฐาน มี คุณ ภาพ เป็ น ที่ พึ่ ง และ
ทางเลือกด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานของประชาชนต่อไป
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยผ่านการ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขที่โครงการวิจัย 2/004/58)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิ จั ย คื อ ผู้
ให้บริการในร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา
จานวน 60 คน คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สมการของยา
มาเน่15 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 52 คน เพื่อป้องกันการ
สูญหาย หรือเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้บริการในร้านยาทั้งหมดจานวน 60 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ ผู้ ป่ ว ยจ าลองเข้ า รั บ บริ ก ารในร้ า นยาระหว่ า งวั น ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับ
การทาวิจัยในขั้นตอนการเชิญเข้าร่วมงานวิจัย ฉะนั้นเพื่อ
ป้องกันความคลาดเคลื่อนของการให้บริการที่แท้จริง ผู้วิจัย
จึงจัดให้ผู้ป่วยจาลองสวมบทบาทเข้ารับบริการหลังจาก
แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบแล้วอย่างน้อย 1 เดือน และไม่
แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันและเวลาทีจ่ ะ
สุ่มเข้ารับบริการ
ผู้ป่วยจาลองที่เข้ารับบริการพร้อมกันจานวน 2 คน
ผู้ป่วยจาลองคนที่ 1 มีหน้าที่ให้ข้อมูลความเจ็บป่วยเมื่อมี
การซักถาม ผู้ป่วยจาลองคนที่ 2 แสดงบทบาทเพื่อนของ
ผู้ป่วยจาลองคนที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ป่วยจาลอง
ทั้ง 2 คนจะประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมทันทีเมื่อ
ออกจากร้านยา การประเมินของผู้ป่วยจาลองทั้ง 2 คน
เป็นอิสระต่อกัน หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถตัดสินได้ ให้
ผู้วิจัยชื่อแรกเป็นผู้ตัดสินประเมินในประเด็นที่มีข้อสงสัย
ขณะสวมบทบาทเพื่อซื้อยาในร้านยา ผู้ป่วยจาลอง
ต้องสังเกตประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใบแบบเก็บข้อมูล และ
บั น ทึ กสิ่ ง ที่ พ บทัน ทีเพื่ อป้ องกัน การหลงลืม ส าหรับ การ
สังเกตผู้ให้บริการ ผู้วิจัยอ้างอิงวิธีจากการศึกษาก่อนหน้า 4
คือให้ผู้ป่วยจาลองสังเกตว่าผู้ให้บริการเป็นเภสัชกรหรือไม่
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โดยสังเกตจากผู้ให้บริการในเวลาที่เก็บข้อมูลเป็นเภสัชกร
คนเดียวกับในรูปที่แสดงไว้ในร้านหรือไม่ โดยสังเกตจาก
ป้ายแสดงตนของเภสัชกรในร้าน หรือรูปในใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่แสดงไว้ในร้าน หากพบว่าผู้ใ ห้บริการ
ไม่ใช่เภสัชกรที่ระบุไว้ ผู้วิจัยยืนยันกับเภสัชกรในพื้นที่ซึ่ง
คุ้ น เคยกับ ร้า นยาดั ง กล่ า ว เพื่ อสอบถามรายละเอี ย ดว่ า
ผู้ปฏิบัติงานในเวลาดังกล่าวเป็นเภสัชกรหรือไม่
ผู้ป่วยจาลอง
ผู้ป่วยจาลองเป็นนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 5 จานวน 2 คนที่
ได้ รับ การฝึ กซ้ อมกับ เภสั ช กรชุ ม ชนที่ มี ทั กษะและความ
เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อช่วยแนะนาวิธีการพูดและ
การสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ หลังการฝึกซ้อม ผู้ฝึกซ้อม
ซึ่งเป็นเภสัชกรชุมชนจะประเมินว่าผู้สวมบทบาทได้ ตอบ
คาถามและทาตามบทบาทที่กาหนดไว้ทุกครั้งหรือไม่ ทั้งใน
ส่ว นของวิธ ีก ารพูด น้ าเสีย ง การโต้ต อบอย่า งมีส ติ
ตลอดเวลา และไม่ใช้คาถามลักษณะชี้นาผู้จ่ายยาไปทางใด
ทางหนึ่ง หลังจากฝึกซ้อมจนชานาญ ผู้สวมบทบาทผู้ป่วย
จ าลองจะทดลองซื้ อ ยาจากร้ า นยาทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 2 ร้า น เพื่ อทดสอบเบื้ องต้ น และค้น หา
ข้อบกพร่องหรือปัญ หา จากนั้นจึงทาการแก้ไขปรับ ปรุง
ข้อบกพร่องและปัญหาดังกล่าวเพื่อความสมบูรณ์ของการ
เป็นผู้ป่วยจาลอง
การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรม
เกณฑ์การประเมิน การให้บ ริการทางเภสัช กรรม
พัฒ นาจากเกณฑ์ม าตรฐานร้า นยาคุณ ภาพของสภา
เภสัช กรรม 1 และ เกณฑ์ค วามรู ้ค วามสามารถทาง
วิช าชีพ ของผู้ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม พ.ศ. 2554 6
ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้ า นที่ 1 การซั กถามข้อมู ล ที่ จ าเป็ น ของผู้ ม ารั บ
บริการ ประเมินจากการซักประวัติหรืออาการเพิ่มเติม โดย
มี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น 15 ข้ อ ถ้ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ก ารถาม
คาถามในข้อนั้น ๆ จะได้คะแนนเท่ากับ 1 แต่ถ้าไม่มีการ
ถามจะได้คะแนนเท่ากับ 0
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ด้านที่ 2 การแสดงข้อมูลบนฉลากยา ประเมินจาก
ข้อมูลบนซองยาหรือฉลากยา ซึ่งต้องมีลักษณะครบตามที่
เกณฑ์กาหนด จานวน 12 ข้อ หากผู้ให้บริการมีการแสดง
ข้อมูลที่สมควรระบุบนฉลากยาในข้อนั้น ๆ จะได้คะแนน
เท่ากับ 1 แต่ถ้าไม่มีการแสดงข้อมูลที่สมควรระบุบนฉลาก
ยาในข้อนั้น จะได้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
ด้ า นที่ 3 การส่ ง มอบยาและการให้ ค าแนะน า
เพิ่มเติม ประเมินจากการให้บริการของผู้ให้บริการในร้าน
ยาเมื่อมีการส่งมอบยา จานวน 6 ข้อ ถ้าผู้ให้บริการมีการ
อธิบายข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนจะได้ 1 คะแนน
แต่หากผู้ให้บริการมีการอธิบายข้อมูลแต่ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนจะได้ 0 คะแนนและถ้าไม่มีการอธิบายจะคะแนน
เท่ากับ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรมถูก
ประเมิ น ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น
ได้แก่ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในงาน
เภสั ช กรรมชุ ม ชน จ านวน 2 ท่ า น และเภสั ช กรชุ ม ชน
จ านวน 1 ท่ า น จากนั้ น ทดลองใช้ แ บบประเมิ น โดยให้
ผู้ป่วยจาลองทดลองซื้อยาจากร้านยาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 2 ร้ า น เพื่ อ ฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะการสื่ อ สารและใช้
ประเมินก่อนเก็บข้อมูลวิจัยจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การให้บริการทางเภสัชกรรมทั้ง 3 ด้าน วิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ การ
วิเคราะห์ความถี่เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการที่
เป็นเภสัชกรและการให้บริการทางเภสัชกรรมใช้สถิติไคว์ สแควร์ (Chi-square test) ก าหนดระดั บ นั ย ส าคัญ ทาง
สถิติที่ 0.05 (p=0.05)
ผลการศึกษา
จากร้านยาทั้งหมดในจังหวัดพะเยา 60 ร้าน มีร้านยา
ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจานวน 56 ร้าน แบ่งเป็นร้านขาย
ยาทั่ วไป 55 ร้าน (ร้อยละ 98.2) และร้านขายยาคุณภาพ
1 ร้ าน (ร้ อยละ 1.8) โดยช่ วงเวลาที่ ผู้ วิ จั ยเข้ ารั บบริ การ
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พบว่าผู้ให้บริการเป็นเภสัชกรจานวน 38 ร้าน (ร้อยละ 67.9)
และไม่ใช่เภสัชกรจานวน 18 ร้าน (ร้อยละ 32.1)
ด้านการซักถามข้อมูลที่จาเป็นของผู้มารับบริการ
ผลการประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรม ด้าน
การซั ก ถามข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ของผู้ ม ารั บ บริ ก าร แสดงใน
ตารางที่ 1 โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารสอบถามเพื่ อระบุ ตั ว
ผู้ป่วย จานวน 15 ร้าน (ร้อยละ 26.8) การซักประวัติเพื่อ
ค้นหาความเจ็บป่วยในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้บริการในร้านยา
จานวน 52 ร้าน (ร้อยละ 92.9) มีการซักถามถึงอาการนา
ของผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การซักถามข้อมูล

อาการร่วมอื่น จานวน 40 ร้าน (ร้อยละ 71.4) ความรุนแรง
ของอาการหรือโรค จานวน 18 ร้าน (ร้อยละ 32.1) และ
ระยะเวลาของอาการ จ านวน 10 ร้ า น (ร้ อ ยละ 17.9)
ตามลาดับ การสอบถามประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยา
ในอดี ต พบว่ า มี ก ารซั ก ถามประวั ติ ก ารแพ้ ย ามากที่ สุ ด
จ านวน 33 ร้ า น (ร้ อ ยละ 58.9) และรองลงมาคื อ
การสอบถามประวั ติ โ รคประจ าตั ว จ านวน 12 ร้ า น
(ร้อยละ 21.4) สาหรับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เช่น ประวัติ
การตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และน้าหนักตัวของผู้รับบริการ
ไม่พบการสอบถามประเด็นดังกล่าวจากร้านยาทุกร้าน

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ให้บริการในร้านยาที่ซักถามข้อมูลที่จาเป็นของผู้มารับบริการ; n (%)
หัวข้อการประเมิน

การระบุตัวผู้รับบริการอย่างแท้จริง
1. การยืนยันตัวผู้ป่วย
การค้นหาข้อมูลความเจ็บป่วยในครั้งนี้
2. อาการนา
3. ระยะเวลาที่มีอาการ
4. ความรุนแรงของโรค
5. ประวัติการมีอาการหวัด
6. อาการอื่นที่เป็นร่วมด้วย
7. สิ่งชักนาที่ทาให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง
8. สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย
9.การใช้ยาบรรเทาอาการก่อนหน้านี้
การสอบถามประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยา
10. โรคประจาตัว
11. ประวัติการใช้ยาในปัจจุบัน
12. ประวัติการแพ้ยา
13. ประวัติอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม
14. ประวัติการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
15. น้าหนักตัว
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รวม
(n=56)

จานวนผู้ให้บริการ
p-value
เภสัชกร
ไม่ใช่เภสัชกร
(n=38)
(n=18)

15 (26.8)

13 (34.2)

2 (11.1)

0.068

52 (92.9)
10 (17.9)
18 (32.1)
1 (1.8)
40 (71.4)
0 (0.0)
2 (3.6)
1 (1.8)

36 (94.7)
9 (23.7)
12 (31.6)
1 (2.6)
32 (84.2)
0 (0.0)
1 (2.6)
1 (2.6)

16 (88.9)
1 (5.6)
6 (33.3)
0 (0.0)
8 (44.4)
0 (0.0)
1 (5.6)
0 (0.0)

0.427
0.098
0.896
0.487
0.002
0.582
0.487

12 (21.4)
0 (0.0)
33 (58.9)
0 (0.0)

12 (31.6)
0 (0.0)
28 (73.7)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
5 (27.8)
0 (0.0)

0.007
0.001
-

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

-
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ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการซักถามข้อมูล
ที่ จ าเป็ น ของผู้ รับ บริการระหว่ า งร้า นยาที่ ให้ บ ริการโดย
เภสั ช กรและไม่ ใช่ เภสั ช กร พบว่ า ร้า นทั้ ง สองกลุ่ ม มี การ
ให้บริการทางเภสัชกรรมไม่แตกต่างกันเกือบทุกประเด็น
ยกเว้นประเด็นการซักประวัติ อาการร่วมอื่น (p=0.002)
โรคประจ าตั ว (p=0.007) และ ประวั ติ ก ารแพ้ ย า (p=
0.001) ที่พบว่าร้านยาที่ให้บริการโดยเภสัชกรมีการซักถาม
มากกว่ า ร้ า นยาที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารโดยเภสั ช กรอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ด้านการแสดงข้อมูลบนฉลากยา
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของร้านยาที่มี
การแสดงข้อมูลบนฉลากยา พบว่ าข้อมูลที่ผู้ให้บริการใน
ร้านยาระบุบนฉลากยามากที่สุด คือ วิธีการใช้ยา จานวน
45 ร้าน (ร้อยละ 80.4) ข้อบ่งใช้ จานวน 42 ร้าน (ร้อยละ
75.0) ค าแนะน า ค าเตื อ น ฉลากช่ ว ย หรื อ เอกสารให้
ความรู้เพิ่มเติม จานวน 24 ร้าน (ร้อยละ 42.9) ตามลาดับ
ในทางกลั บกัน ผลการศึกษาแสดงข้อมู ลที่ ผู้ให้ บริการไม่
แสดงบนฉลากยาทุกร้าน คือ ชื่อผู้รับบริการ จานวน 56
ร้าน (ร้อยละ 100.0) ลายมือชื่อเภสัชกร จานวน 56 ร้าน
(ร้ อ ยละ 100.0) และจ านวนยาที่ จ่ า ย จ านวน 56 ร้ า น
(ร้อยละ 100.0)
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขียนข้อมูลบนฉลาก
ยาพบว่าผู้ให้บริการที่เป็นเภสัชกรระบุข้อมูลบนฉลากยาไม่
แตกต่างกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เภสัชกร ยกเว้นการระบุข้อ
บ่งใช้ (p=0.044) และ คาแนะนา คาเตือน ฉลากช่วย หรือ
เอกสารให้ค วามรู้เพิ่ม เติมที่ เภสัชกรในร้านยามี การระบุ
มากกว่าผู้ให้บริการที่ไม่ ใช่ เภสัชกรอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (p=0.006)
ด้านการส่งมอบยาและการให้คาแนะนาเพิ่มเติม
การประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรม ด้านการ
ส่ ง มอบยาและการให้ ค าแนะน าเพิ่ ม เติ ม (ตารางที่ 3)
พบว่าข้อมูลที่มักอธิบายในการส่งมอบให้แก่ผู้รับบริ การ
ร้านยา คือ ข้อบ่งใช้ จานวน 51 ร้าน (ร้อยละ 91.1) ซึ่ง
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เป็นข้อมูลที่มีการอธิบายมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ขนาด
และวิ ธี ก ารใช้ ย า จ านวน 50 ร้ า น (ร้ อ ยละ 89.3) และ
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา จานวน 37
ร้าน (ร้อยละ 66.1) ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบการส่ง
มอบยาและการให้คาแนะนาระหว่างผู้ให้บริการ พบว่า ผู้
ให้บริการที่เป็นเภสัชกรมีการให้บริการทางเภสัชกรรมไม่
แตกต่ า งกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ภสั ช กร ยกเว้ น การให้
คาแนะนาเกี่ยวกับข้อควรระวัง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา
(p=0.047) และ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา (p=
0.023) ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เภสั ช กรมี ก ารให้ ค าแนะน า
ระหว่างการส่งมอบยามากกว่าผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เภสัชกร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษานี้นาเสนอผลการศึกษาที่เก็บข้อมูลในช่วง
ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาเกณฑ์การประเมินรูปแบบ
การให้บริการทางเภสัชกรรมพัฒนาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านยาคุณภาพของสภาเภสัช กรรม 1 และ เกณฑ์ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. 25546 แม้ว่าการเก็บข้อมูลจะผ่านมาหลายปี แต่ผล
การศึ ก ษานี้ ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
คุณภาพร้านยาในปัจจุบันได้ เนื่องจากเกณฑ์คุณภาพร้าน
ยาที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เองก็ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ใ ห้
แตกต่างออกไป เช่นเดียวกับ เกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับ พ.ศ.
256216 ที่ปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 25546 ก็มีหลักการใน
การซั กประวั ติ เพื่ อ หาข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ของผู้ รับ บริ ก ารไม่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการศึกษาอื่นทั้งในอดีตและ
ปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น ต่ า ง ๆ มาอภิ ป รายผลงาน
ศึกษานี้ ดังนี้
ด้านการซักถามข้อมูลที่จาเป็นของผู้มารับบริการ
ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก าร
ซักถามข้อมูลที่จาเป็นในการให้บริการตามมาตรฐานการ

|53|

Maneemai O. et al.

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ให้บริการในร้านยาที่มีการแสดงข้อมูลบนซองยา; n(%)
หัวข้อการประเมิน

ข้อมูลของร้านยา
1. ชื่อร้านยา
2. ที่อยู่ของร้านยา
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้ถูกต้อง
4. วันที่จ่ายยา
5. ชื่อผู้รับบริการ
6. ชื่อยา
7. ความแรงของยา
8. จานวนที่จ่าย
9. ข้อบ่งใช้
10. วิธีใช้ยา
11. คาแนะนาหรือคาเตือนของยา
12. ลายมือชื่อเภสัชกร

รวม
(n=56)

จานวนผู้ให้บริการ
p-value
เภสัชกร
ไม่ใช่เภสัชกร
(n=38)
(n=18)

19 (33.9)
15 (26.8)
18 (32.1)

15 (39.5)
12 (31.6)
15 (39.5)

4 (22.2)
3 (16.7)
3 (16.7)

0.203
0.239
0.088

6 (10.7)
0 (0.0)
14 (25.0)
0 (0.0)
1 (1.8)
42 (75.0)
45 (80.4)
24 (42.9)
0 (0.0)

6 (15.8)
0 (0.0)
12 (31.6)
0 (0.0)
1 (2.6)
32 (84.2)
32 (84.2)
21 (55.3)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
2 (11.1)
0 (0.0)
0 (0.0)
10 (55.6)
13 (72.2)
3 (16.7)
0 (0.0)

0.162
0.185
1.00
0.044
0.305
0.006
-

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ให้บริการที่มีการส่งมอบยาและการให้คาแนะนา; n(%)
หัวข้อการประเมิน

การอธิบายการใช้ยา
เมื่อส่งมอบยามีการให้ข้อมูลดังนี้
1. ชื่อยา
2. ข้อบ่งใช้
3. ขนาดและวิธีการใช้
4. อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
5. ข้อควรระวัง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา
6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา
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รวม
(n=56)

จานวนผู้ให้บริการ
p-value
เภสัชกร
ไม่ใช่เภสัชกร
(n=38)
(n=18)

7 (12.5)
51 (91.1)
50 (89.3)
37 (66.1)
16 (28.6)
14 (25.0)

7 (18.4)
36 (94.7)
35 (92.1)
28 (73.7)
14 (36.8)
13 (34.2)

0 (0.0)
15 (83.3)
15 (83.3)
9 (50.0)
2 (11.1)
1 (5.6)

0.084
0.314
0.374
0.08
0.047
0.023
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บริ ก ารเภสั ช กรรมที่ ดี แต่ ก ารซั ก ถามข้ อ มู ล นั้ น ยั ง ไม่
ครบถ้ ว น โดยพบว่ า ไม่ มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในร้ า นยาใดเลยที่
ซักถามเกี่ยวกับประวัติการใช้ยาในปัจจุบัน ประวัติการเกิด
อาการไม่ พึ งประสงค์ การตั้ ง ครรภ์ การให้ น มบุ ต ร และ
น้ าหนั ก ตั ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า ที่
ทาการศึกษาในกลุ่มผู้ป่ วยไมเกรน 13 โรคติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน14 และโรคอุจจาระร่วง17,18 เหตุผล
ที่ผู้ให้บริการไม่ซักถามประวัติการตั้งครรภ์หรือการให้นม
บุ ต ร อาจเนื่ องมาจากผู้ ป่ว ยจ าลองที่ ใช้ในการศึกษานี้มี
ลั กษณะรูป ร่า งที่ ไ ม่ เหมื อนหญิ ง ตั้ ง ครรภ์หรือให้ น มบุ ต ร
และอยู่ในช่วงวัยซึ่งต้องศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้การใช้ยา
รั ก ษาอาการของผู้ ป่ ว ยจ าลองที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ อ าจไม่
จ าเป็ น ต้ องใช้ ขนาดยาที่ แม่ น ย าเหมื อนการใช้ ย าในเด็ ก
ฉะนั้นการซักถามถึงน้าหนักจึงเป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการไม่ให้
ความสาคัญมากนัก ถึงอย่างไรก็ตามการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการซั ก ถามข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารยั ง คงมี
ความสาคัญอยู่ เนื่องจากการซักประวัติที่ไม่ครบถ้วนอาจ
ทาให้เกิดการจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม 13,19 และเกิดผลกระทบ
ต่อผู้รับบริการได้19
ด้านการแสดงข้อมูลบนฉลากยา
ผู้ให้บริการมากกว่าครึ่ง หนึ่งของการศึกษานี้ ระบุ
ฉลากยาไม่ครบถ้วน สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐานิญา
ตั้ ง สวั ส ดิ รั ต น์ แ ละคณะ 6 ที่ พ บว่ า เภสั ช กรในร้ า นยามี
พฤติ กรรมการเขีย นข้อมู ล บนซองยาไม่ ครบถ้ว นตามวิธี
ปฏิ บั ติ ท างเภสั ช กรรมชุ ม ชนที่ ดี ( Good Pharmacy
Practice) ทั้งนี้อาจจะเกิดจากผู้ให้บริการในร้านยาไม่เห็น
ความสาคัญของข้อมูลบางอย่างที่อยู่บนฉลากยา เช่น การ
เขียนชื่อผู้รับบริการ ความแรงของยาที่จ่าย จานวนยาที่
จ่าย และการลงลายมือชื่อ6,20 นอกจากนี้การที่พื้นที่บนซอง
ยามีอย่างจากัด ไม่เพียงพอที่จะระบุข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
นั้ น 21 อาจส่ ง ผลให้ ผู้ ให้ บ ริ การเลื อกเขี ย นข้ อมู ล ที่ คิ ด ว่ า
จาเป็นต่อการใช้ยา เช่น วิธีการใช้ยา ข้อบ่งใช้ เป็นต้น6
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ด้านการส่งมอบยาและการให้คาแนะนา
การส่งมอบยาและการให้คาแนะนาด้านยาพบว่า ผู้
ให้ บ ริการอธิ บายการใช้ยาและให้ คาแนะนาไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ที่ ผู้วิ จั ยกาหนดซึ่ งสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ก่ อ นหน้ า นี้ 13,14 โดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ว นมากมั ก จะอธิ บ าย
เกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีการใช้ยา และอาการไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้
ให้ บ ริ ก ารส่ ว นมากให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมา
ข้างต้นมากกว่าข้อมูลส่วนอื่น ๆ6 จึงเลือกที่จะให้คาอธิบาย
หรื อ ค าแนะน าในการใช้ ย าในบางประเด็ น เท่ า นั้ น
ส่วนข้อมูลที่มีการอธิบายน้อยที่สุดคือ ชื่อยา ข้อปฏิบัติเมื่อ
เกิดปัญหาจาการใช้ยา และข้อควรระวัง ข้อควรปฏิบัติใน
การใช้ยา ขณะที่การศึกษาของ Saengcharoen W และ
คณะ 13 พบว่าผู้ให้บริการส่วนมากไม่ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัวแก่ผู้รับบริการ
การศึกษานี้มีข้อจากัดหลายประการ ประการแรก
การศึ ก ษานี้ ศึ ก ษาเฉพาะร้ า นยาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พะเยา
เท่ า นั้ น จึ ง อาจจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาในพื้ น ที่ อื่ น
เพิ่มเติม เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีมากขึ้นเพียงพอที่จะ
ยืนยันผลที่พบในการศึกษานี้ ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการศึ ก ษานี้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
การศึกษาอื่น พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าการศึกษาของ
ปาริช าติ แก้ว อ่ อนและคณะ 4 ที่ มี ร้า นเข้า ร่วมการศึกษา
เพียง 23 ร้าน ข้อจากัดประการที่สองคือ ความแตกต่าง
ของการตอบค าถามของผู้ ป่ ว ยจ าลอง ซึ่ ง เมื่ อ ท าการ
ประเมินในแต่ละร้าน รูปแบบคาถามที่ได้รับอาจมีความ
แตกต่างกัน รวมถึงลาดับของคาถาม ซึ่งอาจทาให้ผู้ป่วย
จาลองมีการตอบคาถามบางประเด็นแตกต่า งกัน หรืออาจ
มี การแสดงออกของอวั จ นภาษาบางอย่ างที่ แตกต่างกัน
ระหว่างการตอบคาถาม ซึ่งเป็นเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่า
จะได้รับการฝึกซ้อมแล้วก็ตาม ประการที่สาม การสุ่มเข้า
รับบริการซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา 17.00 – 19.00 น. ซึ่งเป็น
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ช่ ว งที่ มี ผู้ รั บ บริ ก ารจ านวนมาก อาจท าให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ให้ บ ริ ก ารทางเภสั ช กรรมไม่ ส ะดวก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับ
บริ ก ารโดยเภสั ช กร เนื่ อ งจากร้ า นยาในจั ง หวั ด พะเยา
ส่วนมากขออนุญาตเปิดทาการในช่วง 17.00 – 20.00 น.
ประกาศที่สี่ ลักษณะของผู้ป่วยหรือสถานการณ์จาลองบาง
ประเด็ น ไม่ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์ การประเมิ น การศึกษา
ต่ อ ไปควรที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาในประเด็ น นี้ ใ ห้ ม ากขึ้ น
ประการที่ห้า การศึกษานี้ไม่ได้ประเมินความเหมาะสมของ
การใช้ยาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่ง
ของเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพ ฉะนั้นการศึกษาต่อไป
อาจจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น นี้ ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
การศึ กษานี้มีข้อดี ที่สาคัญ คือ เป็ น การศึกษาที่ใช้ผู้ป่วย
จาลองในการประเมินการให้บริการทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็น
การประเมิ น ที่ เ ป็ น วั ต ถุ วิ สั ย และคลอบคลุ ม มิ ติ ข องการ
ให้บริการทางเภสัชกรรม
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษานี ้แ สดงให้เ ห็น ว่า การให้บ ริก ารทาง
เภสัชกรรมในร้านยาในบางประเด็นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้านยาคุณภาพ ด้านการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ดี ซึ่ง
จาเป็นจะต้องส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักให้ร้านยา
รับทราบและปรับปรุงการให้บริการ เช่น การซักประวัติ
การใช้ยา การซักประวัติการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร การลง
ลายมือชื่อเภสัชกร การให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อควรระวัง
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาการ
ใช้ยา ดังนั้นสภาเภสัชกรรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ร้านยาเกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นร้านยาที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งและ
ทางเลือกด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานของประชาชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ส าหรั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ขอบคุ ณ นางสาว
กนกวรรณ สมจิตร และนางสาวณัชญากาญจน์ พานิชพิบูลย์
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ที่สละเวลาเป็นผู้ป่วยจาลองในการศึกษานี้ และขอบคุณ
นายธี ร วั ฒ น์ จั น ทร์ ไ ชย และนางสาววั น ทนี ย์ วั ง วล ที่
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลวิจัย
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