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ที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  (COMPARISONS OF PHARMACEUTICAL SERVICES BETWEEN  
QUALITY DRUG STORES VERSUS FRANCHISE DRUG STORES IN BANGKOK)  อาจารยผูควบคุม      
สารนิพนธ  : ผศ.ดร.บุรินทร ต.ศรีวงษ. 139  หนา.  ISBN  974 -11- 6111- 5   
     . 
                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ทั้ง18 กิจกรรม ออกเปน
ระดับตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต  และการใหระดับความสําคัญ
ของกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ถามผูรับบริการรานยาคุณภาพจํานวน156คน   กับ 
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาจํานวน244คน โดยการถามตามลําดับในระหวางวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 15 
มกราคม พ.ศ. 2549 สถิติที่ใช สถิติเชิงพรรณนาแสดงคาความถี่รอยละ สถิติเชิงอนุมาน ในสวนกิจกรรมบริการ
ทางเภสัชกรรม ใชสถิติทดสอบไค-สแควร และ ในสวนความสําคัญของกิจกรรม ใช สถิติทดสอบ ที 
(Independent t- test) 
                   ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p ≤ 0.05) มีจํานวน 8 กิจกรรมไดแก 1.การใหคําแนะนําวิธีการใชยา 2.การใหคําแนะนําอาการ ขางเคียงจากการ
ใชยา  3.การใหคําแนะนําขอควรระวังจากการใชยา 4. การเขียนช่ือยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือนบนซองยา  7.การ
แนะนําตัวกอนใหบริการ 12.การแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการแพทยทางเลือก 14.บริการ
ตรวจวัดความดันโลหิตและวัดระดับน้ําตาลในเลือด  16.แจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม  โดยกิจกรรมที่ 
1, 4, 16 ถูกจัดใหอยูในระดับเดียวกัน ในสวนความสําคัญของกิจกรรมที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) มี 4 กิจกรรมไดแก 1.ใหคําแนะนํา วิธีการใชยา  7.การแนะนําตัวกอนใหบริการ  16. แจกสื่อ
ความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม  17.ไดรับโทรศัพทเพื่อติดตามผลการใชยา  แตทั้ง4กิจกรรมนี้ไดความสําคัญ
ระดับเดียวกัน  สวน2 กิจกรรมไดความสําคัญตางระดับกันแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติไดแก 13.ถาเปนโรค
เรื้อรังจะบันทึกประวัติการใชยา  14.บริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด 
                   ขอเสนอแนะจากการวิจัย การจัดกิจกรรมบริการ ควรพิจารณาใหครบทั้งระดับและคะแนนรอยละของ
กิจกรรม รวมกับระดับและคาเฉลี่ยความสําคัญของกิจกรรม รวมทั้งรูปแบบของรานยาดวยและควรหาวิธีสื่อสาร
เพื่อใหผูรับบริการเกิดการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองในการใหบริการของเภสัชกร  ระดับของกิจกรรมเปนพล
วัตรไมคงที่ หากสามารถปรับระดับกิจกรรมใหสูงขึ้นได และคนหากิจกรรมใหมมาใหบริการจนสรางความ
แตกตางในเรื่องการบริการใหเกิดขึ้นจะทําใหไดเปรียบคูแขงขันในเชิงธุรกิจได      
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                   The purposes of this study were to compare 18 pharmaceutical services activities by community 
pharmacist that have been categorized into four dimensions according to Levitt’s Total product concept 
between quality drug stores and franchise drug stores and compare the perceptions of important among 18 
services. Self-administed questionnaires were used for data collection from 156 consumers of quality drug 
stores and 244 consumers of franchise drug stores. All consumers were selected by convenience sampling 
technique from December 17th 2005 to January 15th 2006. Both descriptive statistics and inferential statistics 
were used to analyze the data obtained. 
                   Results showed that eight pharmaceutical service activities were significantly different (giving an 
advice about how to take medicine, its side effects, its precautions and writing down details on the container, 
pharmacists introduce themselves before service customer, giving advice on self-care treatment or alternative 
medication, measuring blood pressure or blood sugar for free and giving consumer a health aid such as 
leaflet).The mean importance scores of four  pharmaceutical service activities were significantly different 
(giving an advice about how to take medicine, pharmacists introduce themselves before service customer, 
giving consumer a health aid such as leaflet, calling customer for checking up the medicine used)(p≤0.05) but 
customers rated same important level of those four activities above. There were two pharmaceutical service 
activities that have been rated at different important level but insignificantly (recording medication use if 
customer get chronic disease and measuring blood pressure or blood sugar for free)                
                   Suggestions from this research are that consumers perceived the pharmacist service activities 
potentially differently from what pharmacists might expect, suggestions for the future research are that there 
should be research conducted to find effective ways to communicate directly with consumer about pharmacist 
services. The total product concept model is a dynamic model. Over time, expected products can evolve to 
become generic products and augmented products can become expected product so when pharmacists have 
serviced customers whit same activities for quite some time, pharmacist should find some new activities to 
implement additionally instead. Those services should be useful for the customers and enable the pharmacy to 
stand out from their competitors. 
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ศึกษาวจิัยเต็มรูปแบบ นางวภิาพร จักษุพา และ นางสาววีระณีย  แสงสุริยะ และเพือ่นรวมรุนทุกคน 
ที่ไดคอยชวยเหลือ และ เปนกําลังใจใหกันมาโดยตลอด ทําใหการศึกษาครั้งนี้ เต็มไปดวย
ประสบการณที่นาจดจํา 
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
                   ในปจจุบันบทบาทและหนาที่ของเภสัชกรในรานยาหรือเภสัชกรชุมชนไดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยในชวงกอนป พ.ศ.2510 รานยาจะเปนชองทางในการจัดจําหนายยาเปนหลัก รวมไปถึงการ
เปนสถานที่ผลิตยา บทบาทของเภสัชกรรวมไปถึงความรูและทักษะ จึงเนนไปทางดานผลิตภัณฑ
เปนสวนใหญ หลังจากป พ.ศ. 2510 เปนตนมา มีเภสัชกรประจํารานยามากขึ้น รานยาจึงเปนสถาน
ที่ประกอบวิชาชีพของเภสัชกรชุมชน บทบาทของเภสัชกรชุมชนในสวนของการประกอบวิชาชีพ
ในฐานะของผูมีความรูทางดานยาและสุขภาพ จะตองมีบทบาทในการบริการเภสัชกรรม    ( คทา
บัณฑิตานุกูล 2542 : 3-14 )  เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันโรค การบริการเภสัช
สนเทศ และ การมีสวนรวมในการดูแลเรื่องการใชยาใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ในอดีตเภสัชกร
จะมุงเนนดานความรูเร่ืองตัวผลิตภัณฑเปนหลัก แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเนนการ
ดูแลผูปวยมากขึ้น (Knowlton 1995 : 25) นอกจากนี้รานยายังจัดเปนหนวยธุรกิจคาปลีก และบาง
รานยังเปนธุรกิจคาสงดวย ทําใหรานยามีสองสถานะ คือ สถานที่ประกอบวิชาชีพและธุรกิจ

โดยสรุปบทบาทเภสัชกรในระบบบริการทางเภสัชกรรมที่พึงประสงค แบงออกเปน
สองบทบาทหลักๆ บทบาทแรกคือ บทบาทในการใหบริการทางเภสัชกรรมพื้นฐาน ซ่ึงประกอบ
ดวย การสนับสนุนการรักษาตนเองเบื้องตน การใหการบริการการรักษาเบื้องตน การใหบริการสง
เสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพและการใหบริการเภสัชสนเทศ บทบาทที่สอง คือ
บทบาทเภสัชกรในฐานะทีมสุขภาพ ประกอบดวย การใหบริการยาตามใบสั่งยาของแพทย และ การ
จายยาตามใบสั่งยาเดิมเพื่อรับยาตอเนื่อง การติดตามผลการรักษาในกลุมคนไขโรคเร้ือรัง การติด
ตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา การสงตอผูปวย และการบริการขั้นเภสัชกรรมคลินิก
(คทา บัณฑิตานุกูล 2542 : 10-14) รุงเพ็ชร เจริญสุทธิวงศ (2538) ยังไดสรุปบทบาทเภสัชกรชุมชน
โดยแบงออกเปนบทบาทดานผลิตภัณฑ ดานการบริบาลเภสัชกรรมและดานธุรกิจ วลัย เอี่ยม
ประภาส และคณะ (2545) ไดสํารวจลักษณะเภสัชกรชุมชนที่พึงประสงคของประชาชน ในเขตเทศ
บาลเมืองชลบุ รีพบว า ลักษณะการใหบ ริการของเภสัชกรสามอันดับแรกที่ประชาชน  
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ตองการไดแก การจายยาตรงกับอาการของโรคที่เปน ใหคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชยา และเปด
โอกาสใหผูปวยซักถามอาการและสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตามลําดับ

เปนที่ทราบกันอยางแนชัดแลววา ถาเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรรานยา สามารถให
บริการทางเภสัชกรรมแกผูรับบริการตามบทบาทของตนไดอยางครบถวนสมบูรณ ผลประโยชนสูง
สุดจะเกิดแกผูรับบริการที่มารับบริการและเนื่องจากวาธุรกิจรานยาเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง 
ดังนั้นการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากที่สุด เปนสิ่งที่ผูประกอบการ
ธุรกิจทุกคนคาดหวังไว เพราะนอกจากผูรับบริการจะไดรับความพึงพอใจจากการบริการแลว ในแง
ของธุรกิจเองจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น มีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage)
จากคูแขงที่ไมไดมุงเนนการใหบริการ เนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพเปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบได
ยาก ตองใชระยะเวลานานและลงทุนสูง และการใหบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ
ยังสรางกําไรไดในระยะยาว ซ่ึงเกิดจากผูรับบริการไดรับการบริการที่ดี จนเกิดความประทับใจและ
จงรักภักดีตอธุรกิจนั้น (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2546 : 32-33)

นอกจากนี้ในธุรกิจบริการนั้น การใหบริการที่ตอบสนองตามความตองการของผูรับ
บริการอยางเดียวคงไมพอ  แตตองมอบบริการที่ดีเหนือความคาดหมายของผูรับบริการดวย กอนที่ผู
รับบริการ จะมาใชบริการเขาจะไดรับขอมูลตางๆของธุรกิจบริการนั้น ทําใหสรางมโนภาพขึ้นมา
หรือสรางความคาดหวัง(Expectation) และเมื่อมาใชบริการแลวผูรับบริการจะไดสัมผัสกับประสบ
การณจริง (Experience) ผูรับบริการจะนํามโนภาพมาเปรียบเทียบกับประสบการณจริง ถาคุณคาที่
ไดรับจากประสบการณจริง     มีมากกวาความคาดหวังที่ตั้งไวกอนใชบริการ ผูรับบริการจะมีความ
พึงพอใจเปนอยางยิ่ง จะเกิดความจงรักภักดียอมกลับมาใชบริการในครั้งตอไป (Kotler 2003 : 208)

Theodore Levitt (1983) ไดนําเสนอแบบโครงสรางแนวความคิดดานผลิตภัณฑและ
บริการแบบองครวม (Total Product Concept) โดยแบงระดับการใหบริการออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
คือ 1. Generic Product 2. Expected Product 3. Augmented Product 4. Potential Product  รูปแบบ
โครงสรางนี้ไดถูกนําไปประยุกตใชกับรานยาและการใหบริการโดยเภสัชกรชุมชนดวย (Shepherd
1994) และดวยเหตุที่ยังไมมีการจัดกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ออก
เปนระดับขั้นตามหลักการตลาดบริการ ดังนั้นการประยุกตใชแนวความคิดดานผลิตภัณฑและ
บริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ Theodore Levitt โดยการสอบถามประสบการณ
การใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ที่ผูรับบริการ เคยไดรับจากการใชบริการรานยา จะ
สามารถสะทอนถึงระดับขั้น การใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ในมุมมองของประชา
ชนตามประสบการณ ที่ไดรับไดอยางชัดเจน ซ่ึงผลงานที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถนําไปเปน
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แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกผูรับบริการในรานยา ใหตรงตามความคาดหวัง
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบริการใหอยูเหนือความคาดหวังได
ปญหาการวิจัย

1.ผูรับบริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เคยไดรับประสบการณ ตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม  โดยเภสัชกรชุม
ชน  ทั้ง 18 กิจกรรม เปนอยางไร

2.กิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ทั้ง 18 กิจกรรม ที่ผูรับ
บริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรับ
สามารถแบงกลุมตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ
ธีโอดอร ลิวิตต ได เปนอยางไรบาง

3. ประสบการณ การไดรับกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน
ทั้ง 18 กิจกรรม ของผูรับบริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม

       4.  ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพ มหา
นคร ใหความสําคัญตอ กิจกรรมการให บริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน   ทั้ง 18 กิจกรรม
เปนอยางไร

5.การใหความสําคัญ ตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ทั้ง
18 กิจกรรม ของผูรับบริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม
วัตถุประสงคของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาการไดรับประสบการณที่มีตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดย
เภสัชกรชุมชนทั้ง 18 กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานแผนปจจุบันที่มี
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร

2.เพื่อศึกษาการแบงระดับกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนทั้ง 
18 กิจกรรม ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ
ธีโอดอร ลิวิตต ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร

3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ กิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ทั้ง
18 กิจกรรม ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ
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ธีโอดอร ลิวิตต ของผูรับบริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร

4.เพื่อศึกษาการใหความสําคัญตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร
ชุมชน ทั้ง 18 กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานแผนปจจุบันที่มีสาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

5.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม
โดยเภสัชกรชุมชน ทั้ง 18 กิจกรรม  ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานแผนปจจุบันที่
มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) เพื่อเปรียบเทียบกิจ
กรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน และจําแนกออกเปนแตละระดับตามแนวคิด
ผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ ธีโอดอร ลิวิตต ในมุมมองของ
ประชาชนตามประสบการณที่ไดรับ  และการใหความสําคัญตอกิจกรรมการใหบริการระหวาง ราน
ยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ใน เขตกรุงเทพมหานคร    ขออนุญาตเก็บขอมูลโดย
การใชแบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire) ถามผูมารับบริการในรานยาดังกลาว ชวง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548  ถึง มกราคม พ.ศ. 2549โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามลําดับ จากผู
มารับบริการที่มีอายุ 20 ป ขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี เคยใชบริการที่รานยานี้ ยินดีใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และ ตองยังไมเคยตอบแบบสอบถามฉบับนี้มากอน    ในกรณีที่ผูรับบริการ
ไมสามารถอานเขียนตอบแบบสอบถามดวยตนเองได สามารถใหทีมงานผูวิจัยชวยอานคําถาม และ
ตอบแบบสอบถามตามคําตอบของผูรับบริการแทนได
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. จําแนกกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนทั้ง 18 กิจกรรม ออกเปน
4 ระดับ ไดดังนี้ คือ ระดับGeneric Product ระดับExpected Product ระดับAugmented Product และ
ระดับPotential Product  และ ทราบความเหมือนหรือแตกตางของกิจกรรมทั้ง 18 กิจกรรม ของผูรับ
บริการระหวางรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  เพื่อนํากิจกรรมที่จัดเปนบทบาท
พื้นฐานมาปฏิบัติและใหบริการแกผูรับบริการใหเหมาะสมในแตละกลุม สวนกิจกรรมที่อยูเหนือ
ความคาดหวังของผูรับบริการมาพัฒนาใหเปนกิจกรรมพื้นฐานที่สูงขึ้นไปตามลําดับ  ซ่ึงถือเปนการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจแกผูมารับบริการและสรางความแตกตางในดานบริการที่เหนือกวารานยาอื่น ซ่ึงจะสงผล
ประโยชนในดานการแขงขันทางธุรกิจได
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2.ทราบถึงการใหความสําคัญตอกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม ทราบความ
เหมือน หรือความแตกตางทั้ง18 กิจกรรม ของผูรับบริการระหวางรานยาคุณภาพ และรานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา  เพื่อใหเภสัชกรชุมชนในแตละกลุมเลือกปฏิบัติ กิจกรรมตามลําดับการใหความ
สําคัญ ใหเหมาะสมในแตละกลุมผูรับบริการ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกการบริการสามารถตอบสนอง
และ ตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ ทําใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุดและ กลับมาใชบริการ
รานยา จนมีความจงรักภักดีในรานยานั้น สามารถชิงความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจได

กรอบแนวคิดของการวิจัย  (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการประยุกตใชทฤษฏีของ Theodore Levitt

แผนภาพที่ 1   กรอบแนวคิดการประยุกตใชแนวความคิดของ Theodore Levitt

กิจกรรม
การใหบริการ

ทางเภสัชกรรมทั้ง
18 กิจกรรม

ประสบการณ
การไดรับ
บริการ

ของผูรับบริการ

ความสําคัญ
ท่ีมีตอกิจกรรม
บริการ ของผู
รับบริการ

  ผูรับบริการ
    -รานยาคุณภาพ
   -รานยาแผนปจจุบัน
      ท่ีมีสาขา
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นิยามศัพทเฉพาะ
                   1.เภสัชกร หมายถึง บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

      2.เภสัชกรชุมชน หมายถึง เภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ในรานยา
      3.รานยา  หมายถึง สถานที่ขายยาแผนปจจุบันตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
      4.รานยาคุณภาพ หมายถึง รานยาที่ไดรับการประกาศรับรองใหเปนรานยาคุณภาพ ตาม

ประกาศของสภาเภสัชกรรม จํานวน 32 ราน (สํานักงานโครงการพัฒนารานยา  2548)
      5.รานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา หมายถึง รานขายยาที่มีลักษณะเปนบริษัทใหญ มี

นโยบายและมีวัฒนธรรมองคกรเปนของตัวเอง มีเงินเดือน โบนัส (Kelly 2002 : 139-142) สวน
ใหญจะตั้งอยูในบริเวณธุรกิจหรือ หางสรรพสินคา รูปแบบรานคาเปนรูปแบบที่ทันสมัย มีรายการ
สินคาที่ไมใชยามากขึ้น สินคาหลักในรานยาประเภทนี้คือ ยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารทางการ
แพทยรวมทั้งนม เครื่องสําอาง อุปกรณการแพทย เปนหลัก (คทา บัณฑิตานุกูล 2545 : 21-22) โดยผู
วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะรานที่มีสาขายอยจํานวน 5 สาขาขึ้นไปมาทําการวิจัย

      6.ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ หมายถึง คุณลักษณะบางประการของผูมารับบริการ ที่
แสดงถึงความตองการของแตละบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกันตามภูมิหลังของบุคคล
                           6.1 เพศ ไดแก เพศหญิง เพศชาย

             6.2 อายุ ไดแก ตั้งแต 20 ปขึ้นไป
             6.3 ระดับการศึกษา หมายถงึ วุฒิการศึกษาที่ผูมารับบริการไดรับสูงที่สุด
             6.4 สิทธิ์การรักษาพยาบาล หมายถึง สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่ผูมารับบริการมีอยู

ไดแก
        6.4.1 สิทธ์ิในการรักษาพยาบาลฟรี เชน บัตรทอง30 บาท  บัตรประกันสังคม
                เปนตน
        6.4.2 สิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาลได เชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนตน
        6.4.3 สิทธ์ิอ่ืนๆ หมายถึง สิทธิ์ที่นอกเหนือจากสิทธิ์ขอ 6.4.1 และ 6.4.2 เชน
         ประกันชีวิตของบริษัทเอกชน
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บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

บทบาทของเภสัชกรชุมชนในอดีตเภสัชกรจะมุงเนนดานความรูเร่ืองตัวผลิตภัณฑเปน
หลัก แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเนนการดูแลผูปวยมากขึ้น (Knowlton 1995 : 25) ดัง
นั้นถาเภสัชกรชุมชน สามารถใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูรับบริการไดอยางครบถวนสมบูรณ ผล
ประโยชนสูงสุดจะเกิดแกผูรับบริการที่มารับบริการ และ เนื่องจากวาธุรกิจรานยาเปนธุรกิจบริการ
ประเภทหนึ่ง การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดมากที่สุดจึงเปนสิ่งที่ผู
ประกอบการธุรกิจทุกคนคาดหวัง นอกจากนี้ในธุรกิจบริการนั้น การใหบริการที่ตอบสนองตาม
ความตองการของผูรับบริการอยางเดียวคงไมพอ  แตตองมอบบริการที่ดีเหนือความคาดหมายของผู
รับบริการดวย บริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนระหวางรานยาคุณภาพกับรานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขาก็มีลักษณะการใหบริการที่แตกตางกัน ดังนั้นจะทราบไดอยางไรวากิจกรรมบริการ
ใดที่ตรงตามความคาดหวัง หรือ กิจกรรมใดอยูเหนือความคาดหวังของผูรับบริการในแตละกลุม ใน
กรณีนี้Theodore Levitt (1983) ไดนําเสนอแบบโครงสรางแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการ
แบบองครวม (Total Product Concept) โดยแบงระดับการใหบริการออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ คือ
 1. Generic Product 2. Expected Product 3. Augmented Product 4. Potential Product และบุรินทร
ต.ศรีวงษ และ David H. Kreling (2547 : 1-25) ไดศึกษาการประยุกตใชแนวความคิดดานผลิตภัณฑ
และบริการแบบองครวมของ Theodore Levitt โดยศึกษาประชากรบริเวณเมือง Dane County รัฐ
Wisconsin  สอบถามผูรับบริการเรื่องการเคยไดรับประสบการณบริการจํานวน 29 ขอจากเภสัชกร
รานยา แลวนํามาจัดกลุม 4 กลุมตามรอยละการไดรับบริการ ซ่ึงจะสามารถทราบไดวากิจกรรม
บริการใดที่ตรงตามความคาดหวัง หรือ กิจกรรมใดอยูเหนือความคาดหวัง ผูวิจัยจึงสนใจคนควา
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบ
บริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนระหวางรานยารานยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังหัวขอตอไปนี้

1. แนวความคิด Total Product Concept
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชกรชุมชน
3. วิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
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4. เกณฑมาตรฐานรานยาคุณภาพ
                   5.    ธุรกิจการรับสิทธิทางการคา ( แฟรนไชส ,Franchise)
                   6.    บทบาทเภสัชกรชุมชน
                   7.   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทเภสัชกรชุมชน

1.แนวความคิด Total Product Concept
ผูบริโภคทั่วไปซื้อสินคาและบริการก็เพื่อที่จะแกไขปญหาของความตองการ ซ่ึงถือวา

สินคาและบริการก็คืออุปกรณที่ใชแกปญหา ถาสาเหตุที่ลูกคาไมตัดสินใจซื้อสินคาและบริการยังคง
เกิดจากสาเหตุตางๆ เชน เงื่อนไขการซื้อขายที่ไมตรงตามตองการ การแนะนําสินคาไมนาสนใจ
ขาดความชัดเจน รานคามีกล่ินเหม็น การขนสงที่ดอยคุณภาพ นั่นก็แสดงวา สินคาและบริการควร
จะมีอะไรที่มากกวาเพียงสินคาที่เกิดมาตามกระบวนการผลิตตามเทคนิควิศวกรรม เพื่อที่จะตอบ
สนองความตองการและทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคา ลูกคาจะเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการใน
สัดสวนมากนอยแตกตางกันตามการรับรู เพื่อที่จะแกปญหาของตน ดังนั้นสินคาและบริการจะมี
ความหมายตามมุมมองของลูกคา หรือ ผูใชบริการขั้นสุดทายเทานั้น ตามแนวความคิดของ
Theodore Levitt ความเปนไปไดของมุมมองที่ลูกคามีตอสินคาและบริการจะแบงออกเปน
4 ขั้น หรือที่เรียกวา Total Product Concept โดยสามารถอธิบายตามแผนภาพไดดังนี้

แผนภาพที่ 2   แนวความคิด Total Product Concept ของ Theodore Levitt

Generic Product

Expected Product

Augmented Product

Potential Product
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                   1.Generic Product เปนสวนที่อยูในแกนกลางของแผนภาพ แสดงถึง ความจําเปนขั้นพื้น
ฐานที่สินคาและบริการจําเปนตองมีเพื่อที่จะเขาสูตลาด ตัวอยางเชน โรงงานผลิตเหล็กกลา Generic
Product คือ เหล็กกลา  สวนทนายความ Generic Product ก็คือการผานการสอบสวนในศาล ซ่ึง
สําหรับรานยา Generic Product ก็คือ ยาและการขายยาที่มีอยูนั่นเอง

2.Expected Product จากแผนภาพ จะเห็นวา Generic Product จะถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของ Expected Product เปนสวนที่แสดงถึง ความคาดหวังที่นอยที่สุดของลูกคา ถึงแมวาความคาด
หวังในสินคาและบริการนี้จะมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตางๆเชน สภาวะแวดลอม บริษัทผู
ผลิต ความชอบสวนบุคคล อยางนอยลูกคาทุกคนจะมีจุดต่ําที่สุดที่จะใชเพื่อตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการนั้นๆ ซ่ึงจุดๆนี้จะอยูนอกเหนือจาก Generic Product เมื่อลูกคาคาดหวังในสินคาและบริการที่
นอกเหนือจาก Generic Product สินคาและบริการที่มีเฉพาะความเปน Generic Product จะถูกซ้ือก็
ตอเมื่อมันตรงกับความคาดหวังของลูกคา ความแตกตางที่ผูขายตางคนหาเพื่อเพิ่มเติมความคาดหวัง
ของลูกคาจะเปนสิ่งที่ทําใหสินคาและบริการนั้นแตกตางไปจากผูขายคนอื่นๆ ซ่ึงในจุดนี้ความแตก
ตางที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากความคาดหวังที่ตางกันนั่นเอง

3.Augmented Product ความแตกตางของสินคาและบริการไมใชจะหยุดอยูที่การ
สามารถตอบสนองสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไดเทานั้น ความคาดหวังของลูกคาอาจจะถูกเพิ่มเติมโดยการ
เสนอสิ่งที่นอกเหนือจากความคาดหวังหรือนอกเหนือจากความคุนเคยของลูกคา เชน เมื่อบริษัท
ผลิตคอมพิวเตอรสามารถผลิตโปรแกรมที่สามารถระบุตําแหนงที่เสียหายภายในเครื่องได นี่คือตัว
อยางของสิ่งที่อยูนอกเหนือความคาดหวังของลูกคา จากแผนภาพ Augmented Product จะแทนดวย
เสนแถบที่อยูรอบ Expected Product ในกระบวนการเตรียมใหเกิดการเพิ่มเติมนี้ สามารถจะชวย
บอกลูกคาไดวาเขาควรจะเรียกรองอะไรเพิ่มเติมจากผูขาย โดย Augmented Product ถูกสรางและ
ออกแบบเพื่อที่จะแบงตลาดสินคาและบริการออกเปนสวนๆตามการตอบสนองความตองการที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกคาแตละคน ซ่ึงยังคงตองการนอกเหนือจากสิ่งที่หวังไว

4.Potential Product สินคาและบริการในขั้นนี้จะหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เปนไปได
ดวยความเหมาะสม เพื่อดึงดูดและผูกมัดใจลูกคาเอาไว โดยสินคาและบริการในขั้นนี้จะอยูในขั้น
ตอนการวางแผน หรือมีความเปนไปไดที่จะทํา โดยสินคาและบริการที่จะอยูในขั้นนี้จะไมไดเกิด
จากการที่เรารูจักลูกคาหรือคูแขงอยางเดียวแตจะขึ้นอยูกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปดวย  สินคาและ
บริการ นี้สวนใหญจะถูกเพิ่มคาโดยอาจจะเพิ่มเติมไดในหลายรูปแบบทั้งในดานรูปแบบลักษณะ
ของสินคาและบริการที่เปลี่ยนไป หรือกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมตางๆที่เปนสิ่งใหมๆเปนนวัตกรรม
ใหมๆ โดยมีการเพิ่มมูลคาลงไปในสินคาและบริการประเภท Augmented เปนบริการพิเศษที่แฝง
เรนอยู ที่แมแตผูรับบริการเองจะนึกไมถึง
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2.แนวคิดเก่ียวกับวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชกรชุมชน
มอนแทง และ แมคคาที (Montagne and McCaothy 2000 : 19-21) ศาสตราจารย และ

รองศาสตราจารย ทางดานเภสัชศาสตร ไดกลาวถึงลักษณะของวิชาชีพไววาจะตองประกอบดวย
3 ลักษณะตอไปนี้

1. วิชาชีพจะตองเขาถึง แกนความรู หรือความรูที่เฉพาะ และใชตัวความรูนี้ปฏิบัติ
งาน ในหนาที่ทางสังคมที่เปนประโยชนอยางสูง อาชีพที่เปนวิชาชีพจะตองมีประโยชนทางสังคม
อยางเดียว ไมสามารถทําใหอาชีพนั้นเปนวิชาชีพได

2. วิชาชีพจะเปนกลุมของเจตคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ของผูประกอบวิชาชีพนั้น
เจตคติดังกลาวไดแก การเห็นแกประโยชนคนอื่น การคํานึงถึงสวนรวม โดยเฉพาะการคํานึงถึงชีวิต
ที่มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

3. การไดรับฉันทานุมัติจากสังคม (Social sanction) ลักษณะขอนี้เปนผลมาจาก 2 ขอ
ขางตน ส่ิงที่แสดงถึงฉันทานุมัติดังกลาว คือการได สิทธิในการปฏิบัติเฉพาะกลุมจนถึง การไดใบ
ประกอบวิชาชีพที่กําหนดไวในกฎหมาย การไดใบประกอบวิชาชีพ ไมไดเพียงแตเปนการปกปอง
สังคมจากการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน แตยังเปนการสรางความไววางใจระหวางสังคมกับวิชาชีพ
ความไววางใจของสังคมเปนตัววัดระดับการยอมรับวิชาชีพนั้น ระดับการควบคุมวิชาชีพเปนผลของ
งานที่กระทํา และการควบคุมตนเอง (self-regulation)

 โดยทั่วไปงานตางๆที่ทําจะขึ้นกับลักษณะงาน กลุมของงานที่เหมือนกันเรียกวา อาชีพ
แตละอาชีพใชความรู และความซับซอนในการทํางานไมเหมือนกัน งานทางดานเภสัชกรรมแตก
ตางจากงานดานอื่น เพราะมีลักษณะที่ใชความซับซอน และใชความชํานาญเปนพิเศษ จึงจัดเปนการ
ประกอบวิชาชีพ (Professional) ดังนั้น วิชาชีพมีความหมายแตกตางกับอาชีพในหลายบริบท

วิชาชีพเภสัชกรรม ในภาษาอังกฤษใชคําวา Pharmacy หมายถึง สถานที่ (ราน) ที่มีผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จายยาตามใบสั่งยาที่ส่ังจายโดยผูประกอบโรคศิลปะที่มีสิทธิเขียนใบสั่ง
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ Pharmacy ยังหมายถึง การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ บางครั้งก็
หมายความถึง ธุรกิจ (Kelly 2002 : 1-2) สําหรับประเทศไทย ความหมายของ วิชาชีพเภสัชกรรม คือ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐยา การเลือกสรรยา การ
วิเคราะหยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจําหนายยาตามใบสั่งยาของผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว รวม
ทั้งการดําเนินการปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายวาดวยยา โดยมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมายถึง บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัช
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กรรม (ราชกิจจานุเบกษา 2537 : 22) โดยผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจะเรียกวา เภสัชกร สําหรับผู
ชาย และเภสัชกรหญิง สําหรับผูหญิง

3.วิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
วิชาการดานเภสัชศาสตรสมัยใหม เร่ิมตั้งแตมีโรงเรียนแพทยปรุงยา ใน พ.ศ. 2457

กอนหนานั้นรานขายยาแบบตะวันตก ในประเทศไทยมีพัฒนาการจากอดีตยอนไปถึงสมัยตนกรุง
รัตน โกสินทร (สามารถ อังศุสิงห 2537 :49-64) มีบันทึกปรากฏ วามีรานขายยาฝรั่งเปนรานแรกใน
ตอนตนกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2378 เจาของ
คือ หมอบรัดเลย  ทางรัฐบาลเองก็มีโรงคลังยาฝรั่ง เรียก โอสถศาลา ทําหนาที่ซ้ือยาและขายยาไปยัง
หนวยราชการ ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีชาวตางชาติเขามาตั้งธุรกิจขาย
ยาขึ้นหลายแหง เชน หาง บี.กรม แอนดโก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2421 บริษัท เบอลี่ยุคกอร และ บริษัทดีท
แฮลม มาดําเนินธุรกิจขายสินคาทั่วไป เมื่อป พ.ศ. 2433 ตอมาภายหลังจึงไดทําธุรกิจยาดวย บริษัทยา
อ่ืนๆ ไดแก หางขายยาทาเตียน หางขายยาอังกฤษตรางู หางขายยาฝรั่งเศส เปนตน หางขายยาเหลานี้
ผูเปดกิจการสวนใหญเปนแพทยฝร่ัง ตอมาหลังจากมีการเปดการศึกษา ทางการแพทย และเภสัช
กรรมแบบตะวันตกแลว จํานวนรานขายยาก็เพิ่มมากขึ้น ตอมาราชการไดดําริที่จะผลิตยาขึ้นเอง โดย
ไดเภสัชกรชาวเยอรมันชื่อ Hugo Willems เปนผูปรุงยา พรอมทั้งยังส่ังเครื่องจักรทํายาและผลิตยา
ออกจําหนาย เมื่อป พ.ศ. 2445 (จอมจิน จันทรสกุล 2546 : 79-90) ในป 2457 มีการจัดตั้งแผนก
แพทยปรุงยา โรงเรียนราชแพทยาลัย รับนักเรียนประกาศนียบัตรแพทยปรุงยารุนแรก หลักสูตร 3 ป
จน พ.ศ. 2477 มีการกําหนดใหโรงเรียนแพทยปรุงยา ยกฐานะเปน แผนกอสิระเภสัชกรรมศาสตร
ตามพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สําลี ใจดี และ ยุพดี ศิริสินสุข 2545 : 89-102)

ในดานรานยา ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูที่เปนเจาของรานขายยามีหลากหลาย
เชื้อชาติ ทั้งฝรั่ง จีน ไทย ถาเปนของคนไทยมักจะเปนแพทยรักษาโรคและขายยาไปดวย ขณะนั้นไม
มี พ.ร.บ. โรคศิลปะ และ พ.ร.บ. ยา การขายยาของรานขายยาหรือหางขายยาในสมัยนั้น จึงสามารถ
ทํากันอยางโลดโผน การโฆษณาก็ชวนเชื่อกันมาก ตอมาในป พ.ศ. 2478 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ.
ควบคุมประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2480 ผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมตองขึ้นทะเบียนกอน และไดรับใบอนุญาตกอนจึงประกอบวิชาชีพได นับเปนการพัฒนา
วิชาชีพและตัวเภสัชกรขึ้นมาระดับหนึ่ง แตไมไดการควบคุมการโฆษณายา พ.ศ. 2482 การศึกษา
เภสัชศาสตรไดพัฒนาขึ้นเปน หลักสูตร 4 ป ผูที่เรียนจบจะไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทยาตางประเทศเขามาคาขายในเมืองไทยมากขึ้น รานขายยาบางแหงได
ผลิตยาตํารับพิเศษ โดยโฆษณาในรูปแบบใบปลิว รวมทั้งจัดฉายภาพยนตรเร่ืองยาวหลายตอนจบ
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โดยแบงฉายเปนตอนๆเพื่อใหประชาชนรอดูหนังและจะไดซ้ือยาดวย ในชวงนี้ รานยาหลายราน ทํา
หนาที่ผลิตยาดวย

 พ.ศ. 2499 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตไดปรับเปน 5 ป หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนครั้ง
ใหญในป พ.ศ. 2510 เมื่อมีการออก พ.ร.บ. ยา ฉบับ ป พ.ศ. 2510 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2546) การขายและการผลิตยาจึงแยกกันโดยเด็ดขาด และ พ.ร.บ. ฉบับนี้เองไดกําหนดใหมีเภสัชกรอ
ยูประจํารานขายยา ป พ.ศ. 2537 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537        
(พระราชกิจจานุเบกษา 2537 : 22) และไดมีการจัดตั้งสภาเภสัชกรรม เพื่อควบคุมการประกอบวิชา
ชีพเภสัชกรรม ในป พ.ศ. 2546 สภาเภสัชกรรมมีมาตรการยกระดับรานยา โดยประกาศโครงการ
รานยาคุณภาพ (สภาเภสัชกรรม 2546 : 1) และจัดทํามาตรฐานรานยาขึ้น เพื่อเปนแนวทางพัฒนา
รานยา ใหเปนที่พึ่งสําหรับประชาชน โดยนอกจากจะใบริการดานยาแลว ยังสามารถใหคําแนะนํา
ในการรักษา ปองกัน และสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการใชยา และผลิตภัณฑสุขภาพตางๆไดอยาง
เหมาะสม

จะเห็นไดวาวิชาชีพเภสัชกรรมมีความหลากหลายในหนาที่และงาน จึงมีการแยกวิชา
ชีพเภสัชกรรมออกเปนสาขายอย จอมจิน จันทรสกุล (2546 : 90) แบงสายงานเภสัชกรรมออกเปน 6
สาขา คือ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรมชุมชน เภสัชการตลาดยา เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกร
ดานการศึกษา เภสัชกรดานสาธารณสุขและการคุมครองผูบริโภค

จํานวนเภสัชกรในสาขาตางๆตามประมาณการใน 5-10 ปขางหนา เภสัชกรชุมชนจะมี
สัดสวนมากที่สุดในกลุมเภสัชกร โดยมีประมาณ คร่ึงหนึ่งของเภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชา
ชีพ ดังนั้นเภสัชกรชุมชนจึงมีความสําคัญมากในอนาคต (คณะทํางานศึกษาวิเคราะหการพัฒนาและ
การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบยา 2545 : 499-532)

เภสัชกรรมชุมชน (Community pharmacy) หรือรานยาเภสัชกรรมชุมชน หมายถึง
สถานที่จําหนาย (จาย) ยาชนิดตางๆโดยเภสัชกรผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในบริเวณหรือทําเลที่
มีคนอยูรวมกัน ในอาณาบริเวณเดียวกัน เปนสังคมเดียวกัน รานยาเภสัชกรรมชุมชน ในเมืองไทยที่
พบเห็นทั่วไปสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท (คทา บัณฑิตานุกูล 2545 : 21-22) คือ

1. รานยาเดี่ยว (Independent pharmacies) เปนรานยาที่ไมมีสาขา เจาของอาจเปนเภสัช
กรหรือไมใชก็ได สวนใหญจะตั้งอยูบริเวณชุมชน สินคาสวนใหญจะเปนยา แตตอมามีการพัฒนา
โดยมีสินคาอ่ืนจําหนายเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปเปนของใชประจําวัน

2. รานยาสาขา หรือรานยาลูกโซ (Chain store pharmacies) สวนใหญจะตั้งอยูใน
บริเวณธุรกิจ หรือหางสรรพสินคา รูปแบบรานคาเปนรานสมัยใหม มีรายการสินคาที่ไมใชยามาก
ขึ้น สินคาหลักในรานประเภทนี้คือ ยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารทางการแพทยรวมทั้งนม
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เครื่องสําอาง อุปกรณการแพทย เปนหลัก โดยสัดสวนสินคาดังกลาวแตละรานจะมีความแตกตาง
กันบาง แตไมตางกันมากในเรื่องของประเภทสินคา

ถาหากแบงรานขายยาตามประเภทของการบริหารธุรกิจ (บุษบง จําเริญดารารัศมี 2546 :
39-40) จะสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดังนี้

1. ผูแทนจําหนาย (Distributors) เปนผูจําหนายยา โดยการนําเขาจากตางประเทศ หรือ
จัดหายาจากโรงงาน ในลักษณะยาสําเร็จรูป แลวนําไปขายตออีกทอดหนึ่ง

2. ผูขายสง (Wholesalers) เปนรานยาที่ซ้ือยาจากบริษัท โรงงานหรือผูแทนจําหนายยา
และนํายาดังกลาวไปขายใหรานยายอยอีกทอดหนึ่ง

3.   ผูคาปลีก (Retailers) เปนรานยาที่จําหนายยาแกผูใชหรือลูกคาโดยตรง
4. ผูคาทั้งปลีกและสง รานประเภทนี้ พบอยูตามตางจังหวัดในตัวเมือง โดยรานยา

ประเภทนี้ขายยาทั้งปลีกหนารานและขายสงดวย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการแบงประเภทรานยาออกเปน 4 ประเภท (Kelly 2002 :

139-142) ไดแก
1. รานยาเดี่ยว (Independent Pharmacies) มีเภสัชกรเปนเจาของ นโยบายของรานขึ้นอยู

กับตัวเภสัชกร สามารถใหบริการ ดานวิชาชีพไดอยางดี เพราะอยูในชุมชน มีความใกลชิดกับผูปวย
อยางมาก

2. รานยาลูกโซหรือรานยาสาขา (Chain store Pharmacies) มีบริการจายยาตามใบสั่ง
อยางเดียวเหมือนรานยาเดี่ยว นอกนั้นจะมีความแตกตางกัน เพราะรานยาประเภทลูกโซนี้มีลักษณะ
พิเศษเปนบริษัทใหญ มีนโยบาย และวัฒนธรรมองคกรเปนของตัวเอง มีเงินเดือน มีโบนัส แตมี
ความเครียดจากการทํางานมากกวา ทั้งจากปริมาณใบสั่งจํานวนมากและความเครียดจากการให
บริการ

3. รานยาในซุปเปอรมาเกต แนวคิดของรานยาประเภทนี้ คือ ครบวงจร โดยเฉพาะใน
ตางประเทศระบบยาเปนระบบใบสั่งยา ผูปวยจึงสะดวกที่จะมาทิ้งใบสั่งยาใหเภสัชกรสั่งยากอน
แลวเดินไปซื้อของในซุปเปอรมารเกต เสร็จแลวจึงมารับยาจะทําใหไมเสียเวลาในการรอคอย การจัด
ยา

4.รานยาในซุปเปอรสโตร (Mass Merchandiser) เปนรานยาที่ตั้งในซุปเปอรสโตร
ใหญๆ ลักษณะคลายรานยาในซุปเปอรมารเกต แตความใกลชิดกับผูปวยจะมีนอยกวารานยาแบบ
อ่ืนๆ

รานขายยาแผนปจจุบันในประเทศไทย มีผูประกอบกิจการ และผูปฏิบัติหนาที่ในราน
เปนเภสัชกรและไมใชเภสัชกร และถึงแมจะเปนรานที่เภสัชกรปฏิบัติการก็ตาม ยังมีการประกอบ
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วิชาชีพในลักษณะที่แตกตางกันอยู ดังนั้นทางสภาเภสัชกรรม จึงมีความพยายามที่จะยกระดับมาตร
ฐานรานยา ความพยายามดังกลาวจึงออกมาเปน โครงการรานยาคุณภาพ ของสภาเภสัชกรรม (ราน
ยาคุณภาพ, หนังสือประกอบการประชุมเรื่องรานยาคุณภาพ) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อสรางรูป
แบบและแนวทางในการรับรองคุณภาพ บทบาทของรานยาที่มีคุณภาพ ไดแกบทบาทหนาที่ใน
ฐานะสถานบริการในระดับปฐมภูมิ และบทบาทหนาที่ในฐานะสถานบริการเครือขายหรือเปน
Subcontractor (ผูรับเหมาชวง) ของโรงพยาบาล หรือคลินิก ดังนี้

1.บทบาทในฐานะสถานบริการในระดับปฐมภูมิ ไดแก
        1.1  เปนสถานบริการดานหนา ในการใหบริการดานยาพรอมใหขอมูลคําแนะนํา

ดานยาที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยข้ันพื้นฐานแกประชาชนผูมารับบริการ
        1.2  เปนแหลงใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพแกประชาชนในชุมชนรอบขาง
        1.3  เปนแหลงใหบริการขอมูลขาวสารและเผยแพรความรูดานยาและสุขภาพ แก

ชุมชน
        1.4  การใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2.บทบาทหนาที่ในฐานะสถานบริการเครือขายหรือเปน Subcontractor (ผูรับเหมาชวง)
ของโรงพยาบาลหรือคลินิกไดแก

        2.1   จายยาตามใบสั่งแพทยจากโรงพยาบาลและคลินิกที่อยูในเครือขายเดียวกัน
พรอมใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาแกผูมารับบริการ

        2.2  ใหบริการRefill (มารับยาเดิมซํ้า) ของผูปวยโรคเร้ือรัง ที่สงตอมาจาก
โรงพยาบาล

        2.3  ติดตามผลการใชยาของผูปวยรวมถึงการเยี่ยมติดตามผูปวยที่บาน และการให
ความรูกับผูปวยในชุมชน

        2.4  คัดกรองผูปวยและสงตอไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือขาย
        2.5  รวมโครงการรณรงคในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามนโยบาย

และเนนใหประชาชนสามารถดูแลดานสุขภาพของตนเองได
ในการที่จะกําหนดหรือรับรองรานยาวาเปน รานยาคุณภาพนั้นจะตองมีแนวทางหรือ

เกณฑที่มากําหนดเพื่อใหทุกรานที่ไดมาตรฐานอยูในเกณฑเดียวกัน มาตรฐานรานยา (มาตรฐานราน
ยา โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม) ดังกลาวไดแก
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4. เกณฑมาตรฐานรานยาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนบริการ
ความมุงหมายของมาตรฐานนี้เพื่อใหมีองคประกอบทางกายภาพที่เหมาะสมและ

สนับสนุนใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนที่เพียงพอและเหมาะสม
สําหรับการใหบริการ  แสดงใหเห็นอยางเดนชัดระหวางพื้นที่ที่ตองปฏิบัติการโดยเภสัชกร และพื้น
ที่บริการอื่น ๆ  มีการจัดหมวดหมูของยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และการเก็บรักษาที่เอื้อตอการรักษาคุณ
ภาพของผลิตภัณฑ ตลอดจนตองจัดหาอุปกรณ และส่ิงสนับสนุนการใหบริการที่ดีแกประชาชน
โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้

1.1.   สถานที่
        1.1.1ตองเปนสถานที่มั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอแกการประกอบกิจกรรม มี

อาณาบริเวณแยกจากสถานที่แวดลอมเปนสัดสวน
         1.1.2 มีความสะอาด มีแสงสวางเหมาะสมอากาศถายเท รวมถึงมีระบบหรือ

อุปกรณปองกันอัคคีภัย
1.1.3 มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ
1.1.4 มีบริเวณที่จัดวางยาที่ตองปฏิบัติการโดยเภสัชกรเทานั้น และเปนที่รับรู

บริการอยางชัดเจน
        1.1.5 มีบริเวณใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนสัดสวน

1.1.6 มีบริเวณแสดงสื่อใหความรูเร่ืองสุขภาพในกรณีจัดวางเอกสารหรือติดตั้งส่ือ
ที่มุงการโฆษณาใหมีพื้นที่จัดแยกโดยเฉพาะ

1.1.7 มีปายสัญลักษณตางๆดังนี้
        ก.ปายแสดงวาเปน “รานยา  ”
        ข.ปายแสดงชื่อ รูปถาย เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ เวลาปฏิบัติการของ

เภสัชกรที่กําลังปฏิบัติหนาที่  ไวในที่เปดเผย
        ค.ปายสัญลักษณที่เปนไปตามขอกําหนดของใบอนุญาตและประเภทของยา
        ง.ปาย “จุดบริการโดยเภสัชกร” แสดงบริเวณที่ปฏิบัติงานโดยเภสัชกร  และ

กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม  เชน  “รับใบสั่งยา”  “ใหคําแนะนําปรึกษาโดยเภสัชกร”
 1.2 อุปกรณ
         1.2.1 มีอุปกรณในการใหบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อประโยชนในการติดตาม

ผลการใชยา เชน
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-เครื่องชั่งน้ําหนัก
-ที่วัดสวนสูง
-ที่วัดอุณหภูมิรางกาย
-เครื่องวัดความดันโลหิต
-ชุดวัดระดับน้ําตาลในเลือดฯลฯ

  1.2.2 มีอุปกรณนับเม็ดยา จําแนกตามกลุมยาที่จําเปนในการใหบริการ
เชน  ยาปฏิชีวนะกลุม เพนิซิลิน ยาซัลโฟนาไมด  ฯลฯ

  1.2.3 มีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาด  และไมเกิดการปนเปอนใน
การบริการ

 1.2.4 มีตูเย็นเก็บเวชภัณฑ ที่เปนสัดสวนเพียงพอ และมีการควบคุม และบันทึก
อุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ

 1.2.5มีภาชนะบรรจุยา  โดยท่ี
         ก.ยาที่มีไวเพื่อบริการ  ควรอยูในภาชนะเดิมที่มีสลากครบถวนตามที่

กฎหมายกําหนด  ไมควรมีการเปลี่ยนถายภาชนะ
         ข.ภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการตอประชาชน  ตอง

คํานึงถึง ปริมาณบรรจุ  การปองกันยาเสื่อมคุณภาพ  เปนตน
 1.3 ส่ิงสนับสนุนบริการ

        1.3.1 มีแหลงขอมูล  ตํารา  ที่เหมาะสมในการใชอางอิง และเผยแพร
        1.3.2 มีฉลากชวย  เอกสารความรู  สนับสนุนการบริการอยางเหมาะสม
        1.3.3 มีอุปกรณพิเศษที่ชวยเพิ่มความรวมมือในการใชยา  (ในกรณีจําเปน)

 มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
 ความมุงหมายของมาตรฐานนี้เพื่อเปนการประกันวา กระบวนการบริหารจัดการจะเปน

ไปตามกระบวนการคุณภาพอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานนี้ครอบคลุมบุคลากร กระบวน
การคุณภาพที่มุงเนนใหรานยามีกระบวนการและเอกสารที่สามารถเปนหลักประกันคุณภาพบริการ  
โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้

2.1 บุคลากร
        2.1.1ผูที่มีหนาที่ปฏิบัติการ

        ก.เปนเภสัชกรที่สามารถประกอบวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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เภสัชกรรมโดยอยูปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาที่เปดทําการ
        ข.ตองแสดงตนใหสาธารณชนทราบวาเปนเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการโดย

สวมเครื่องแบบตามขอกําหนดของสภาเภสัชกรรม
        ค.มีมนุษยสัมพันธและมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม
        ง.มีสุขภาพอนามัยดี  ไมเปนแหลงแพรเชื้อแกผูรับบริการ
2.1.2ผูชวยปฏิบัติการ(ถามี)
        ก.แสดงตนและแตงกายใหสาธารณชนทราบวาเปนผูชวยเภสัชกร
        ข.ปฏิบัติการภายใตการกํากับดูแลของเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
        ค.มีสุขภาพอนามัยดี  ไมเปนแหลงแพรเชื้อแกผูรับบริการ

2.2 กระบวนการคุณภาพ
2.2.1 มีเอกสารคุณภาพที่จําเปนและเหมาะสม เชน  ใบสั่งยา  กฎหมายขอบังคับที่

เกี่ยวของแยกเปนหมวดหมูตามประเภทมาตรฐานหรือแนวทางการดูแลผูปวยที่นาเชื่อถือ (standard
practice guidelines)  เปนตน

2.2.2 มีระบบการจัดการเอกสารคุณภาพและขอมูลที่จําเปนและเหมาะสม
2.2.3 มีการประกาศสิทธิผูปวยที่ควรไดรับจากการบริการ
2.2.4 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  พรอมทั้งแนวทางการบริหาร

จัดการที่เปนรูปธรรม  เชน  ความปลอดภัยของการใหบริการ  การจายยาผิด เปนตน
2.2.5 มีการคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคา  เชน
        ก. ระบุผูรับบริการที่แทจริง
        ข. ระบุความตองการและความคาดหวัง
2.2.6 มีบันทึกการใหบริการสําหรับผูรับบริการที่ตองติดตามตอเนื่อง  เชนแฟม

ประวัติการใชยา  หรือเอกสารคุณภาพ  เชน  รายงานอุบัติการณ   รายงานการเฝาระวังอาการ  อันไม
พึงประสงคจากการใชยา และผลิตภัณฑสุขภาพ

2.2.7 มีการตรวจสอบซ้ํา(double check)  ในแตละขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
ผูรับบริการเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

2.2.8 มีตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญ  เชน  ความยอมรับหรือความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ    รอยละของการคนหาหรือระบุปญหาที่แทจริงของผูรับบริการที่เรียกหายา     จํานวนผู
ปวยที่มีการบันทึกประวัติการใชยา  เปนตน

2.2.9 มีการเพิ่มเติมความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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 มาตรฐานที่ 3  การบริการเภสัชกรรมท่ีดี
 ความมุงหมายของมาตรฐานนี้เพื่อใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการใหบริการเภสัชกรรมบนพื้น

ฐานมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางมีคุณภาพ และกอใหเกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวังของ
ผูรับบริการ  โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้

 3.1 การจัดหา  การควบคุมยาและเวชภัณฑ
 การบริหารเวชภัณฑทุกขั้นตอน นับตั้งแตการจัดหา การเก็บการควบคุม  และการ

กระจาย  จะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
        3.1.1 มีเกณฑในการเลือกสรรยา และผลิตภัณฑสุขภาพที่นํามาจําหนาย  เชนการ

จัดหาผลิตภัณฑที่ผานการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)   และมาจากแหลงที่นาเชื่อถือ
3.1.2 มีการเก็บรักษาซึ่งมีเปาหมายใหยาคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี  และ

ปลอดภัยตลอดเวลา
3.1.3 มีบัญชีควบคุมและกํากับยาหมดอายุ
3.1.4 ตองมีระบบควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  และ

ยาควบคุมพิเศษอื่นๆ ที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
3.1.5 มีการสํารองยาและเวชภัณฑที่จําเปนตอการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การ

ชวยชีวิตยาตานพิษที่จําเปน หรือการสํารองยาและเวชภัณฑที่สอดคลองกับความจําเปนของชุมชน
 3.2 แนวทางการใหบริการทางเภสัชกรรม
        3.2.1 มีการสงเสริมใหมีการใชยาอยางเหมาะสม เชน  การไมจําหนายยาชุด การ

คํานึงความคุมคาในการใชยา
3.2.2 ตองระบุผูรับบริการที่แทจริง และคนหาความตองการและความคาดหวังจาก

การซักถามอาการ ประวัติการใชยา  รวมถึงศึกษาจากแฟมประวัติการใชยา(ถามี) กอนการสงมอบยา
ทุกครั้ง  เพื่อใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายตามมาตรฐานการดูแลผูปวย

3.2.3 มีแนวทางการประเมินใบสั่งยา
        ก.ตองมีความสามารถในการอานวิเคราะห  และประเมินความเหมาะสมของ

ใบสั่งยา
        ข.มีการสอบถามและไดรับความเห็นชอบจากผูส่ังจายยาทุกครั้ง  เมื่อมีการ

ดําเนินการใดๆ  ที่เกี่ยวของกับการแกไข หรือ การปรับเปลี่ยนใบสั่งยา
        3.2.4 แนวทางการสงมอบยา
                ก. มีเภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการโดยตรง

        ข. มีฉลากยาซึ่งประกอบดวย ช่ือสถานบริการ  ช่ือผูปวย  วันที่จาย  ช่ือการคา
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ช่ือสามัญทางยา ขอบงใช  วิธีใช  ขอควรระวัง และวันหมดอายุ
        ค. ตองอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน  ทั้ง

โดยวาจาและลายลักษณอักษรเมื่อสงมอบยา
        ง. ไมควรสงมอบยาใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป โดยไมทราบวัตถุประสงคใน

กรณีจําเปนควรมีแนวทาง  และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม
        จ. หามสงมอบยาเสพติดใหโทษ  และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

ใหกับเด็กที่อายุต่ํากวา  12  ป  ในทุกกรณี
3.2.5 จัดทําประวัติใชยา( Patient’s  drug  profile)  ของผูรับบริการที่ติดตามการใช

ยาอยางตอเนื่อง
3.2.6 ติดตามผลการใชยาในผูปวย  ปรับปรุงและแนะนํากระบวนการใชยา  ตาม

หลักวิชา  และ  ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณทั้งนี้เพื่อมุงใหผลการใชยาเกิดขึ้นโดยสูงสุด
3.2.7 กําหนดแนวทางและขอบเขตการสงตอผูปวยท่ีเปนรูปธรรม
3.2.8 มีแนวทางการใหคําแนะนําปรึกษาสําหรับผูปวยที่ติดตามอยางตอเนื่อง
3.2.9 เฝาระวังอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  และ

รายงานอาการอันไมพึงประสงคทีพ่บไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
3.2.10 รวมมือกับแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ  เพื่อเปาหมายสูงสุดในการ

รักษา
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
ความมุงหมายของมาตรฐานนี้เพื่อเปนการควบคุมกํากับใหรานยาเกิดการปฏิบัติที่สอด 

คลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ และมุงหมายใหเกิดการปฏิบัติที่เปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้

        4.1ตองไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยูระหวางการพักใชใบอนุญาตที่เกี่ยวของ
        4.2 ตองมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ(Law and Regulations) รวมถึงการ

จัดทํารายงานเอกสารในสวนที่เกี่ยวของ
        4.3 ตองไมมีใบยาที่ไมตรงกับประเภทที่ไดรับอนุญาต ไมมียาที่ไมถูกตองตาม

กฎหมาย
        4.4 ตองเก็บใบสั่งยา และเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนหลักฐาน  ณ  สถานที่จายยาเปน

เวลาอยางนอย 1 ป และทําบัญชีการจายยาตามใบสั่งยา
        4.5 ตองใหความเคารพและใหเก็บรักษาความลับขอมูลของผูปวย (Patient

confidentiality)โดยจัดระบบปองกันขอมูลและรายงานที่เปนของผูปวย
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        4.6 ไมจําหนายยาที่อยูในความรับผิดชอบของเภสัชกร ในขณะที่เภสัชกรไมอยู
ปฏิบัติหนาที่

        4.7ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ ที่สงผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอวิชาชีพเภสัช
กรรม และวิชาชีพอ่ืนๆ

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม
ความมุงหมายของมาตรฐานนี้เพื่อใหรานยาใหบริการแกชุมชน ตลอดจนใหเกิดการมี

สวนรวมกับชุมชนในการดําเนินการคนหา และแกไขปญหาที่เกี่ยวของดานยาและสุขภาพของชุม
ชนโดยตรง   โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้

5.1 มีการบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ สารพิษ ยาเสพติด ทั้งในดาน
การปองกันบําบัด รักษา รวมทั้งมีสวนรวมในการรณรงคตอตานยาและสารเสพติด

5.2 ใหความรวมมือกับราชการในการแจงเบาะแสหรือใหขอมูลเกี่ยวของกับยา และสาร
เสพติด

5.3 มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพใหกับชุมชนเพื่อ
ประโยชนในการปองกันโรค การรักษาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และบทบาทอื่นๆ ในการสง
เสริมสุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน

5.4 สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน เชน การรวมในโครงการรณรงคดานสุข
ภาพตางๆ

5.5 มีสวนรวมในการปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน
5.6 จะตองไมมีผลิตภัณฑที่บั่นทอนตอสุขภาพ เชน บุหร่ี สุรา เครื่องมือที่มีแอลกอฮอล

เปนตน อยูในบริเวณที่รับอนุญาต
กลาวโดยสรุป  คือ มาตรฐานรานยาของสภาเภสัชกรรมเปนแนวทางหนึ่งในการจัดสรร

องคประกอบในธุรกิจรานยาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ซ่ึงองคประกอบตางๆเหลานี้จะเปนสวน
สําคัญในการประกอบธุรกิจรานยา
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5.ธุรกิจการรับสิทธิทางการคา ( แฟรนไชส ,Franchise)
                   ความเปนมาของธุรกิจแฟรนไชสและรายละเอียดโดยทั่วไป
                   ธุรกิจการรับสิทธิทางการคา ( แฟรนไชส ,Franchise) เร่ิมตนขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดย
บริษัทซิงเกอร และบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร เร่ิมเผยแพรระบบนี้ตั้งแตป ค.ศ. 1898 ตอมาธุรกิจ
ประเภทนี้เปนที่นิยมแพรหลายไดรับความสําเร็จกันไปทั่วโลก เพราะชวยในการลดความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม และสรางภาพพจนอันดีใหแกกิจการ ตลอดจนสินคาและ
บริการในระบบธุรกิจการรับสิทธิ์ทางการคานี้ไดตลอดมา
                   ธุรกิจที่เรียกวาเปนแฟรนไชสนั้น คือธุรกิจที่ตองประกอบดวยลักษณะ 3 ขอ ไดแก
                   1.ผูซ้ือแฟรนไชส (Franchisee) หรือผูที่ซ้ือสิทธิ์ในการทําธุรกิจ จะตองจายคาธรรมเนียม
ใหกับเจาของสิทธิ์เพื่อเปนคาสิทธิ์การใชสิทธิ์ที่ถูกตองในตัวสินคาและบริการ
                   2.ผูที่ซ้ือแฟรนไชสจะใชช่ือการคา เครื่องหมายการคา และสัญลักษณเดียวกันกับบริษัท
ที่ขายแฟรนไชส
                   3.จะตองมีการกระทําที่แสดงการควบคุม และการใหความชวยเหลือ โดยผูขายชวยจัด
เตรียม จัดหาในดานการตลาดการดําเนินธุรกิจการกอตั้งกิจการ ตามที่มีการระบุกติกาเอาไวโดย
เฉพาะ
                   ธุรกิจการรับสิทธิทางการคา เปนธุรกิจที่ผูใหสิทธิ (Franchisor) ในการดําเนินธุรกิจ
จําหนายสินคาหรือบริการโดยใชเครื่องหมายการคาและสัญลักษณของตน โดยที่ผูใหสิทธิไดรับคา
รับสิทธิทางการคาตอบแทนในการชวยเหลือผูรับสิทธิในการดําเนินงาน เลือกทําเลที่ตั้ง อบรมวิธี
การปฏิบัติงาน สรางระบบการเงิน ชวยเหลือในการจัดตั้งธุรกิจทุกอยาง แนะแนวนโยบายการ
บริหารธุรกิจ โฆษณา ประชาสัมพันธ ตลอดจนชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ
                   การรวมงานกันในลักษณะแฟรนไชสจะเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยตางก็มีจุดแข็ง
และจุดออนเฉพาะของตน และมีโครงสราง ระบบกระบวนการที่แตกตางกันดวย แตละฝายจะชวย
เสริมจุดแข็งที่อีกฝายหนึ่งไมมี จึงกอใหเกิดผลดีแกทั้งดานผูใหสิทธิและผูรับสิทธิรวมกัน

คําศัพทแฟรนไชสท่ีควรรู
                  1.Franchisor คือ เจาของสิทธิ์ ซ่ึงเปนผูที่คิดคนวิธีการทําธุรกิจ ที่จะนําไปสูการทําธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ และดําเนินกิจการ จนมีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับ และเปนผูขายสิทธิ์ ขายชื่อทาง
การคาของตัวเองใหแกผูอ่ืน
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                   2.Franchisee คือ ผูรับสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจาของสิทธิ์ไดจัดเตรียมไว
รวมทั้งใชช่ือทางการคา เครื่องหมายการคาเดียวกัน โดยที่ตองจายคาตอบแทนในการใหสิทธิ์นั้นๆ
รวมทั้งจายคาตอบแทนตามผลประกอบการดวย ซ่ึงก็คือผูซ้ือแฟรนไชสนั่นเอง
                   1.Franchise Fee คือ คาตอบแทนที่เปนจํานวนเงินที่แนนอน จะจายกอนเริ่มดําเนินงาน
หรือเรียกวาคาธรรมเนียมแรกเขา ซ่ึงถือวาเปนการจายคาสิทธิ์ตางใหแกบริษัทแม
                   2.Royalty Fee คือ คาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่อง ตามสัดสวนของผลการดําเนิน
งาน อาจจะเรียกเปนเปอรเซ็นตตอเดือนหรือตอปจาดยอดขายหรือบางทีอาจจะเรียกเก็บจากยอดสั่ง
ซ้ือสินคา
                   3.Advertising Fee คือ คาตอบแทนที่ตองจายอยางตอเนื่อง ตามสัดสวนของผลการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปใชเพื่อการโฆษณา ในสวนนี้ Franchisor อาจจะเรียกเก็บหรือไมก็ไดตามแตจะ
ตกลงกัน
                   4.Franchise Package Fee คือ คาตอบแทนในระบบหรือเทคนิคตางๆ (เชน คาโฆษณา
คาประชาสัมพันธ คาอบรม)
                   5.Sub-Area License / Development Franchise คือ ผูที่ไดรับสิทธิ์แฟรนไชส ที่
Franchisor ใหสิทธิ์ในการขยายกิจการภายในอาณาเขตและระยะเวลาที่กําหนด เชนในเขตภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงธุรกิจที่ใหสิทธิ์แบบนี้สวนใหญจะเปนกลุมรานสะดวกซื้อ หรือ คอนวิ
เนียนสโตร
                   6.Master Franchise คือ ผูที่ไดรับสิทธิ์จากบริษัทแมใหดําเนินการธุรกิจรายแรกใน
ประเทศหนึ่งๆและมักจะเปนรายใหญที่ตองการขยายสาขาออกไปทั่วประเทศ ผูที่เปน Master
Franchise นี้จะไดรับการถายทอดในเรื่องการบริหาร การจัดการในระดับที่สูงขึ้น

ธุรกิจรานขายยา เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่นาจับตามองสําหรับ  ผูที่กําลังเล็งหาชองทางการ
ลงทุน ถาดูปจจัยเบื้องตนสินคาประเภทยาเปนปจจัยพื้นฐาน หรือปจจัย 4 ที่ผูบริโภคยังตองกินตอง
ใชยามเจ็บปวย หรือเปนสินคาที่มีความจําเปน โดยไมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจเชนเดียวกับอาหารการ
กิน ถาดูจากมูลคาการคาสินคายา รวมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสูงถึงปละ 1 แสนลานบาท และมี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยความหลากหลายของสินคาที่มุงสูกลุมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
และเวชสําอางที่ผานชองทางรานขายยามากขึ้น รวมถึงการเขามาลงทุนของกลุมทุนขามชาติของ
Boot และ Watson ที่เนนพื้นที่ทําเลในหางสรรพสินคาเปดใหบริการ ขณะเดียวกัน จะเห็นวาชวง
ระยะ 4-5 ปที่ผานมา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลานี้ พยายามตอบสนองผูบริโภค ที่ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจับจาย ที่เนนสินคาในรานที่มีความครบวงจรมากขึ้น สถานที่ทําเลตองสะดวก
และการบริการภายในรานที่มีเภสัชกรประจําเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา  จะเห็นรูปแบบของรานขาย
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ยาโฉมใหม หรือเปนกระแสทั้งการบริการ การตกแตงราน สินคาที่วางจําหนายที่ครบวงจร ที่ใกล
เคียงกับตางประเทศ
                   ถาดูปจจัยดังที่กลาวมาขางตน แลวถามวาธุรกิจรานขายยาเปนธุรกิจที่นาลงทุนหรือไม
และมีรานไหนบางที่ขยายธุรกิจในรูปแบบเครือขายหรือแฟรนไชส เพื่อเปดรับนักลงทุนหนาเกาที่
ตองการปรับโฉมใหมภายใตแบรนดที่เขมแข็งหรือนักลงทุนหนาใหม เพื่อชวงชิงโอกาสและตลาด
ที่มีแนวโนมเติบโตไมหยุดยั้ง ซ่ึงผูจัดการรายสัปดาห ไดสัมภาษณผูบริหารในธุรกิจแฟรนไชสราน
ขายยา 2 รายใหญ นําเสนอขอมูลที่นาสนใจดังนี้

องคการเภสัชฯ ผุดรานยาGPO ภายใตแนวคิด Health & Life Style Store ซ่ึงคุณวีรวิทย
 ล่ิว กรรมการผูจัดการ บริษัท โอดีเอส จํากัด ผูบริหารและจัดการรานสะดวกซื้อ GPO กลาววา GPO
เปนรานขายยาแนวใหม ที่เกิดการรวมทุนกันระหวางองคการเภสัชกรรมและบริษัท เพื่อนําเสนอ
รานสะดวกซื้อภายใตแนวคิด Health & Life Style Store หรือแนวสุขภาพเพื่อชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปน
กระแสการใหบริการที่ครบวงจร และเปนที่นิยมในตางประเทศ รวมถึงพฤติกรรมผูบริโภคในไทย
ดวย  ภายในรานเนนการขายที่ครบวงจร ยา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสําอางและเวชภัณฑที่ผลิต
จากสมุนไพร มีจํานวนสินคาภายในรานกวา 8,000 รายการ และมีการบริการทางการแพทยเบื้องตน
ในการตรวจเช็ครางกาย และ การแนะนําการใชยา ขณะเดียวกันยังชูความครบวงจรดวยการให
บริการพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจําวันคือไปรษณีย อินเทอรเน็ตและการชําระคาสาธารณูปโภค ซ่ึง
มีขนาดพื้นที่ ใหบริก ารและลงทุน3ขนาดคือS,MและL เ งินลงทุนตั้ งแต3-10ล านบาท   
                   สําหรับแผนการขยายสาขานั้น วีรวิทย กลาววา ในป 2549 ราน GPO จะขยายอีก 10
สาขา ซ่ึงดําเนินการเองทั้งหมด จากนั้นจะเริ่มทยอยขายในรูปแบบแฟรนไชส ซ่ึงมีผูสนใจติดตอเขา
มาประมาณ 30 ราย รวมถึงรานที่ใหบริการในมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย และภายใน 3 ป ตั้งเปาจํานวน
สาขาที่ 110 สาขา โดยคงสาขาที่ดําเนินการเอง 20 แหง นอกนั้นในรูปแบบแฟรนไชสทั้งหมด ใน
เบื้องตนนี้ จะเนนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจนครบ โดยพื้นที่ตอจากนี้คาดจะเปนยานบางกะป
ลาดพราวและโชคชัย 4  ดวยแนวคิดการใหบริการ คาดจะเหมาะกับพฤติกรรมของคนเมือง ซ่ึงเรา
ตองการขยายสาขาครอบคลุมกลุมเปาหมาย กอนที่จะรุกตลาดตางจังหวัดในเมืองใหญ ทั้งนี้เพื่อ
สามารถเปดบริการตลอด24ช่ัวโมงในทําเลชุมชนโดยมีเภสัชกรประจํา
                   รานยาฟาสซิโนชูจุดแข็ง กลยุทธ MP3 ขยายเครือขาย เพิ่มการตอรอง สุรพล สุทธิโรจน
พัฒนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท โปรฟาสซิโน จํากัด ผูใหบริการแฟรนไชสฟาสซิโน เปดเผย
วา บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 20 ปจากรานยาเล็กๆ หนาโรงพยาบาลศิริราช จึงเห็นปรากฏการณ
การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นคอนขางชัดเจน หากเปรียบเทียบเปนปรากฏการณเดียวกันกับรานขายของชํา
เมื่อรานสะดวกซื้อรูปแบบใหมเขามา รายเกาก็ตองปรับตัว จากวางสินคาระเกะระกะเจาของรานรู
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เพียงคนเดียว ก็จับแยกเปนหมวดหมู ตกแตงหนาตารานใหดูดี เชนเดียวกับรานขายยา ปจจุบันจะ
เห็นวามีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณใหดูทันสมัยขึ้นหรืออยางนอยก็ตองติดแอรคอนดิช่ัน บริษัทเห็น
กระแสตรงนี้ทําใหตองปรับรูปลักษณใหมเชนกันเมื่อประมาณ 7-8 ปที่ผานมาเรียกวาเปนรายแรกๆ
                   ดวยรูปลักษณใหมที่ทันสมัยขึ้น แตยังคงแนวคิดหลักของการใหบริการคือสินคา
หลัก 5 หมวดคือ 1.ยาที่จําหนายโดยเภสัชกร คือเนนความเปนมืออาชีพดวย 2.ยาสามัญประจําบาน
3.เวชศาสตรปองกัน อาหารเสริมทั้งเพื่อความสวยงาม เชน ลดน้ําหนักและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
4.เวชสําอาง ซ่ึงเปนกลุมสินคาที่กําลังไดรับความนิยมสูง เกี่ยวกับการบํารุงเขาไปเกิดปฏิกิริยากับ
เซลของผิวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ทําใหผิวขาวขึ้น และ 5.อุปกรณผูปวย อุปกรณทางการ
แพทย จึงเปนสินคาจุดแข็งของบริษัท แตกตางจากรานทั่วไป เพราะตองลงทุนสินคาในกลุมดังกลาว
สูงมาก
                   นอกจากนี้ยังเตรียมเสริมกลุมสินคาประเภทของใชที่เกี่ยวของกับสุขภาพรางกาย เชน
แปรงสีฟน สําหรับผูที่จัดฟนหรือผูใสฟนปลอม สบูสําหรับผูมีปญหาดานผิวหนัง เปนตน นอก
เหนือจากสินคาเฮาสแบรนดที่บริษัทผลิต สามารถแขงขันดานราคาในทองตลาดได
                   สุรพล กลาวถึง จุดแข็งของฟาสซิโนคือ MP3 ประกอบดวย Modern การตกแตงรานดวย
รูปลักษณที่ทันสมัย และการบริหารจัดดวยดวยระบบไอที Professional มีเภสัชกรประจํา รวมถึง
บคุลากรที่ผานการอบรมในระดับผูชวยเภสัชกร Product สินคาครบวงจร และ Price ราคาสินคายุติ
ธรรม และดวยจํานวนสาขาอํานาจการตอรอง กับ ซัพพลายเออรมีสูง รวมถึงระบบสมาชิกไดรับ
สวนลดราคาพิเศษ
                   สําหรับแผนการขยายธุรกิจ ปจจุบันบริษัทดําเนินงานโดยมีสินคา 2 แบรนดคือ ลาซาโน
โดยบริษัทลงทุนเองขยายสาขายังพื้นที่ทําเลพันธมิตรคือเทสโก โลตัส คาดจะมี 20 สาขาภายในสิ้น
ป 2548 และ ฟาสซิโน ขยายรูปแบบแฟรนไชส ปจจุบัน 52 สาขา (แฟรนไชส 41 สาขา รานบริษัท
11 สาขา) และเตรียมเปดแฟรนไชสในสิ้นปนี้อีก 1-2 สาขา โดยสวนใหญเปนรานในเขตกรุงเทพ
และหัวเมืองใหญ ภูเก็ต หาดใหญ ระยอง ซ่ึงปจจุบันการขยายสาขารูปแบบแฟรนไชสยังมีติดตอเขา
มาตอเนื่อง เปนทั้งนักลงทุนใหมและผูประกอบการรานขายยาอยูแลว สวนหนึ่งเพราะชื่อของ
ฟาสซิโน เปนที่รูจัก อยูในวงการมานาน ฉะนั้นระบบการบริหารจัดการราน รวมถึงสินคาบริการใน
ราน และคําปรึกษาในการเตรียมเอกสารติดตอหนวยงานราชการ เชน องคการอาหารและยา (อย.)
ซ่ึงเปนธุรกิจที่ตองมีประกอบการทั้งการตลาด และอยูในวิชาชีพทางการแพทย ซ่ึงเปนแหลงการ
เรียนรูที่ใหกับนักลงทุนที่ไมมีประสบการณแตสามารถประกอบธุรกิจนี้ได
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ชองทางธุรกิจ ผานมุมมอง 'คนวงใน'
                   วีรวิทย ผูบริหารโอดีเอส ซ่ึงเปนบริษัทที่มีประสบการณและความชํานาญดานการ
บริหารจัดการธุรกิจคาปลีก ใชเวลานานกวา 1 ป ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค โดยเฉพาะการ
จับจายสินคาผานรานขายยา ทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับในประเทศนั้นเขาพบวาตองเปน
รานขายยาที่ใหบริการครบวงจรมีสินคาและบริการที่หลากหลายหรือเปน one stop service ที่ไมใช
เพียงรานขายยาอีกตอไป ประกอบกับการตกแตงที่ดูทันสมัย จึงไดรวบรวมผลสํารวจดังกลาวออก
มาเปนGPO
                   หากถามถึงโอกาสทางธุรกิจนั้น วีรวิทย ใหความเห็นวา กระแสรานจําหนายยาและสิน
คาสุขภาพจะมาแรง เพราะทุกคนหวงใยและใสใจสุขภาพมากขึ้น แตใชวาจะทําเพียงสินคาสุขภาพ
อยางเดียวแตตองมีสินคาที่ตอบสนองการใชในชีวิตประจําวันไดดวย ซ่ึงกระแสของรานในลักษณะ
นี้จะดีวารานคาปลีกทั่วไป ซ่ึงเห็นความสําเร็จมาแลวจากตางประเทศ และคาดวาการใหบริการของ
รานดังกลาวจะเติบโตตอเนื่องตลอด 3 ปนี้ คาดจะเปดเปนดอกเห็ด ฉะนั้นการแขงขันก็สูงตามมา อยู
ที่วาจุดแข็งของแตละราย ถึงแมวาตอนนี้ยังตองสรางการรับรูของผูบริโภคอยูก็ตาม ซ่ึงตอไปราน
ข า ย ย า จ ะ ไม ใ ช ร า นข า ยย าอี กต อ ไปแต ถ า ใ ค รต อ งก า รคว ามสุ ข ให ม าที่ นี่ ต า งห าก  
                   ดาน สุรพล  ผูคร่ําหวอดในวงการธุรกิจยามานาน มองวา การลงทุนธุรกิจรานยายังเปน
ธุรกิจที่นาสนใจ แมจะไมหวือหวาเหมือนธุรกิจอื่นแตเมื่อยาเปนปจจัย 4 เปนสิ่งจําเปน ฉะนั้นเปน
ธุรกิจที่ไมขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ จึงเปนธุรกิจที่ไมมีความเสี่ยงหรือเทียบธุรกิจอื่นก็มีความเสี่ยง
นอยมาก และรูปแบบการลงทุนก็จะเปลี่ยนไป ทั้งการนําเสนอในรูปลักษณรานที่ทันสมัย และการ
ขยายในรูปแบบเครือขายแทนรานคาเดี่ยวๆ เพื่อเสริมศักยภาพดานอํานาจการตอรองและการ
กระจายของบุคลากร ขณะเดียวกันการสรางรายได โดยสินคามีผานรานขายยามีจําหนายหลากหลาย
ขึ้น โดยเฉพาะกลุมการปองกันกอนการเกิดโรคจําพวกอาหารเสริมตางๆ ไมขายเฉพาะยาเทานั้น
ดวยความหลากหลายของกลุมสินคาประเภทดังกลาวที่กําลังไดรับความนิยมสูงมากจะผานชองทาง
การจําหนายนี้เปนสวนมาก ทําใหโอกาสการขายสินคามีเพิ่มมากขึ้น (นิตยสารผูจัดการ  2549)
                   อยางไรก็ดีบทบาทของรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ก็คือ บทบาท
สวนหนึ่งของเภสัชกรชุมชน เนื่องจากขอกําหนดที่รานยาคุณภาพกําหนดใหจะตองมีเภสัชกรประจํา
และงานหลายอยางในรานจะตองใชผูที่มีความรูที่ไดรับการฝกฝนมา  เภสัชกรจึงตองทราบถึงบท
บาทและใหบริการแกผูมารับริการตามบทบาทที่พึงประสงค   ดังนี้
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6.  บทบาทเภสัชกรชุมชน
คทา  บัณฑิตานุกูล (2545 : 10-14) ไดเขียนบทบาทเภสัชกรในระบบบริการเภสัชกรรม

ที่พึงประสงคไวดังนี้
1.บทบาทในการใหบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน
        1.1 สนับสนุนการรักษาตัวเองเบื้องตน (Self-medication) เภสัชกรมีบทบาท ใน

การใหคําปรึกษา เพื่อใหประชาชน มีขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจใชยาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
        1.2    การใหบริการการรักษาเบื้องตน (Primary care) เภสัชกรควรจะสามารถให

การรักษาเบื้องตน พรอมคําแนะนําในการดูแลตนเองทั้งแบบใชยา และไมใชยา
        1.3 การใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดแก สงเสริมพฤติกรรมสุข

ภาพเปนหนวยขอมูลใหชุมชนเนื่องจากอยูใกลชุมชน เปนหนวยคอยเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
1.4    การใหบริการขอมูลทางเภสัชกรรม

2.บทบาทเภสัชกรในฐานะทีมสุขภาพ
        2.1 ใหบริการจายยาตามใบสั่งยาของแพทย (prescription drug) และการ refill ยา

(รับยาเดิมซํ้า)
        2.2 การติดตามผลการรักษาในกลุมคนไขโรคเร้ือรัง (Continuous Care)
        2.3 ติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา(Adverse drug reaction)
        2.4 การสงตอผูปวย (Referral system)

ผกามาศ  ไมตรีมิตร (2536 : 124-127) ไดเขียนบทบาทของเภสัชกรที่นอกเหนือจาก
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด นั่นคือความเปนเภสัชกรซึ่งเปนสวนหนึ่งของผูมีหนาที่คุมครองผู
บริโภคดานยา ทําใหเภสัชกรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ไดแก

1.จัดและจายยาใหถูกตองตามใบสั่งของผูประกอบโรคศิลปะ การจัดจายยาตามใบสั่ง
แพทยนอกเหนือจากการอานใบสั่งยา วิธีการใชใหถูกตองแลว ยังตองมีการติดตอกับแพทยเมื่อเกิด
ขอสงสัยหรือไมแนใจในชื่อยาหรือขนาดของยาที่ใชกับคนไข เพราะถาหากผิดพลาดแทนที่คนไข
จะไดรับการรักษากลับกลายเปนเกิดพิษจากยา

2. จัดยาใหถูกคน ถูกโรค และครบระยะเวลา ซ่ึงการรักษาโรคเบื้องตนนั้นจะตองใชทั้ง
วิชาเภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชวิทยาคลินิก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหคนไขไดรับยาที่ถูกคน   
ถูกโรค ถูกขนาด และครบระยะเวลาดังกลาวแลว ซ่ึงวิชาการเหลานี้ใชเวลาในการศึกษาถึง 5 ป ใน
มหาวิทยาลัย แตก็ไมไดนํามาบวกเพิ่มในราคายา เหมือนอยางที่ผูรับบริการบางคนเขาใจ
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3. ใหคําแนะนําการใชยาแกประชาชน เนื่องจากคําแนะนําการใชยาที่ถูกตองจะมีผลทํา
ใหประสิทธิภาพของยาดีขึ้น ผูใชไมตองเสียเงินในการใชยามากขึ้น

4. ใหความรูดานยาแกประชาชน เชน ยาที่จะใชนั้นรักษาโรคอะไร ยาแตละอยางมี
ปฏิกิริยาตอกันอยางไร การใหความรูดานยานอกจากคําพูดแลว ยังสามารถใหความรูไดโดยใชแผน
พับ โปสเตอร หรือส่ือความรูอ่ืนๆแกประชาชนทั่วไป ไมเฉพาะผูมารับบริการเทานั้น

5. แกไขความเขาใจในทางที่ผิดเกี่ยวกับยาใหแกประชาชนผูใชยา เชน การรับประทาน
กานามัยซิน   เพื่อฆาเชื้อ ซ่ึงกานามัยซิน นี้จะไมถูกดูดซึมในทางเดินอาหาร แตใชไดดีในรูปแบบยา
ฉีด ดังนั้นในกรณีนี้ยาจะไมออกฤทธิ์   แต สวนในกรณีอ่ืนความเขาใจผิดเกี่ยวกับยาอาจกอใหเกิด
อันตรายได

6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาในทางที่ผิดของประชาชน เชน การรับประทานยา
ปฏิชีวนะเพียงเม็ดเดียวเพื่อรักษาการติดเชื้อ การใหเด็กรับประทานน้ํามันตับปลาเพื่อชวยเจริญ
อาหาร ซ่ึงพฤติกรรมการใชยาในทางที่ผิดเกิดขึ้นไดทั้งกับผูมีรายไดนอยจนถึงผูมีรายไดสูง แตพฤติ
กรรมการใชยาอยางฟุมเฟอยโดยไมไดประโยชนในผูมีรายไดนอยเปนเรื่องที่ตองชวยกันแกไข โดย
พยายามศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมเหลานั้น และหาทางแกไขโดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตน
เหตุ และพยายามหาสิ่งทดแทนที่ไมเกิดโทษ หลังจากนั้นก็พยายามลดการใชยาที่ไมจําเปนลง ซ่ึง
การแกปญหาลักษณะนี้ ตองใชเวลาและความอดทนแตผลที่ไดรับก็เปนที่นาพอใจ

7. การสงตอผูปวยใหไปพบแพทย เมื่อพบวาผูปวยมีอาการที่คิดวาจะรุนแรง หรือควร
ไดรับการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดมากกวาที่จะทําได เชน การตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ หรือการ
ตรวจอื่นๆ ดังนั้นผูปวยที่เขามารับบริการในรานขายยาทุกคนไมจําเปนจะตองไดรับยาเสมอไป บาง
คนอาจมีสาเหตุของการเจ็บปวยเนื่องจากพฤติกรรมบางอยาง เชน ผูปวยมีการติดเชื้อที่รากฟน หรือ
ผูปวยมีไขสูง และผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับตา
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7.   ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
บุรินทร ต.ศรีวงษ และ David H. Kreling (2547 : 1-25) ไดศึกษาการประยุกตใชแนว

ความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ Theodore Levitt เพื่อจัดกลุมกิจกรรมการ
บริการโดยเภสัชกรรานยาออกเปนมิติ 4 กลุมดังนี้ Generic Product, Expected Product, Augmented
Product และ Potential Product ไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังกลุมตัวอยางบริเวณเมือง
Dane County,รัฐ Wisconsin  สอบถามการเคยไดรับประสบการณบริการจํานวน 29 ขอจากเภสัชกร
รานยา แลวนํามาจัดกลุม 4 กลุมตามรอยละการไดรับบริการตามอันตรภาคชั้นที่ผูวิจัยแบงขึ้นเอง
เนื่องจากตามทฤษฎี ของ Theodore Levitt ไมมีการแบงอันตรภาคชั้นไวให สามารถแบงเปนดังนี้
ระดับคะแนน รอยละ    1 – 19   เปนระดับ  Potential Product ระดับคะแนน รอยละ 20 – 49
เปนระดับ   Augmented Product ระดับคะแนน รอยละ 50 – 84   เปนระดับExpected Product และ
ระดับคะแนน รอยละ 85 – 100 เปนระดับ Generic Product ผลการวิจัยเปนดังนี้

กิจรรมในระดับ Generic Product มี 2 กิจกรรมไดแก เภสัชกรแจงใหผูปวยรูวายาตามใบ
ส่ังแพทยมีไวใชรักษาโรคอะไร และวิธีการใชยาเปนอยางไร

กิจกรรมในระดับ Expected Product มี 10 กิจกรรม ไดแก บอกผลขางเคียงของยา
ปฏิกิริยาของยากับยา ติดฉลากชวยพิเศษบนซองยา ทดสอบความเขาใจในวิธีการใชยา ติดตอแพทย
ของคนไขรายนั้นในกรณีที่จําเปน ทําสัญลักษณการรับยาตอเนื่องบนใบสั่งแพทย อธิบายลักษณะผล
ขางเคียงอ่ืนๆจากยาที่สามารถเกิดขึ้นได บันทึกขอมูลจากใบสั่งแพทยพรอมการแพยาลงในประวัติ
ของผูปวย บริการตอบคําถามผูปวยทั้งตอหนาและทางโทรศัพท

กิจกรรมในระดับ Augmented Product มี 9 กิจกรรม ไดแก แนะนําวิธีการรักษาตนเองที่
นอกเหนือ จากยาตามใบสั่งแพทย และบอกถึงปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นถาใชรวมกับการกินยาจากใบสั่ง
ตรวจสอบความถูกตองของใบสั่งแพทย แจงสาเหตุที่ไดรับยาลาชา   บอกวิธีการปฏิบัติตัวหากลืม
กินยา แนะนําวิธีสังเกตอาการขางเคียงจากยา แนะนําการใชอุปกรณชวย บอกปฏิกิริยาของยาและ
การรักษาอื่นๆ

กิจกรรมในระดับ Potential Product มี 8 กิจกรรม ไดแก บอกคําแนะนําหรือคําเตือนที่
ตองคอยติดตามจากการใชการรักษาที่นอกเหนือจากยา บันทึกผลการตรวจรักษาลงคอมพิวเตอร
สอนการใชอุปกรณตรวจน้ําตาลในเลือด ใหรายช่ือยาที่ผูปวยไดรับแกแพทย สอบถามประวัติการใช
ยาและการแพยา ชวยบริหารวิธีกินยาในกรณีที่มียามากกวา 2 ขนาน ใหคําแนะนําวาจําเปนตองพบ
แพทยหรือไม บันทึกขอมูลผลิตภัณฑดูแลสุขภาพที่ใชที่นอกเหนือจากยาลงในคอมพิวเตอร
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มาลี โรจนพิบูลสถิตย และคณะ (2543 :233-244) ไดสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ
ตองานบริการเภสัชกรรมชุมชน และประเมินระดับความพึงพอใจตองานบริการที่เปนอยูกับระดับ
ความคาดหวังของผูรับบริการ โดยสัมภาษณผูที่มารับบริการจากรานยาในเขตจังหวัดสงขลา จํานวน
421 ราย ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการสวนใหญรับทราบ และเคยไดรับงานบริการเภสัชกรรมชุม
ชนในดานตางๆ ยกเวนในเรื่องการปรุงยา ผสมยาตามใบสั่งยา โดยเฉลี่ยผูรับบริการสวนใหญมี
ความพึงพอใจและความคาดหวังตองานบริการเภสัชกรรมชุมชนในระดับปานกลางหรือมาก คุณ
ภาพงานบริการของเภสัชกรชุมชนที่เปนอยูมรีะดับใกลเคียงกับความตองการของผูรับ บริการโดย
สรุปผูรับบริการที่ถูกสัมภาษณในเขตจังหวัดสงขลา สวนใหญมีความคิดเห็นตองานบริการเภสัช
กรรมชุมชนในเชิงบวก มีความพึงพอใจ และความคาดหวังตองานบริการของเภสัชกรชุมชนใน
ระดับสูง

ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ และคณะ (2542 : 129-140) ไดศึกษาทัศนคติของเภสัชกรชุมชนตอ
ขอบังคับของสภาเภสัชกรรม วาดวยการขายยา ความถี่ของการปฏิบัติตามขอบังคับ ดังกลาว ตลอด
จนปจจัยที่มีผลตอความถี่ของการปฏิบัติ การเก็บขอมูลทําโดยใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนเภสัชกรประจํา
รานขายยาแผนปจจุบันทุกรานในจังหวัดสงขลาตอบแบบสอบถาม อัตราการตอบแบบสอบ ถาม ผล
การศึกษาพบวาโดยเฉลี่ยเภสัชกรเห็นดวยปานกลางหรือเห็นดวยอยางมากกับหนาที่ซ่ึงสภาเภสัช
กรรมกําหนด ยกเวนบทบาทการปรุงยาหรือผสมยาตามใบสั่งซ่ึงตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับต่ํา
สําหรับการปฏิบัติพบวามีความสอดคลองกับทัศนคติ นั่นคือถาเภสัชกรมีทัศนคติที่ดีตอบทบาทใดก็
จะรายงานวาปฏิบัติหนาที่ในหนาที่นั้นบอยหรือเปนประจํา เชน การแสดงชื่อยา ความแรงและ
ขนาดการใชยาที่ชัดเจนในการจายยา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับยาในเรื่องชื่อยา ขอบงใชอาการขาง
เคียง หรือ อาการไมพึงประสงค และการจัดทําบันทึกประวัติการใชยาของผูปวย กรณีที่คาดวาอาจมี
ปญหาจากการใชยา

บุรินทร ต.ศรีวงษ (2546 : 131-138) ไดศึกษาความคิดเห็นของลูกคาตอองคประกอบทั่ว
ไปเกี่ยวกับบริการดานยา และบริการใหคําปรึกษาเรื่องยา โดยเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โอสถศาลา) โดยเก็บแบบสอบถามจากลูกคา 300 คน แบบ
สอบถามประกอบดวย องคประกอบทั่วไปเกี่ยวกับบริการดานยา 13 ดาน บริการใหคําปรึกษาเรื่อง
ยาโดยเภสัชกร 6 กิจกรรม และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเสกลที่ใชวัดความคิด
เห็น เปนสเกลวัดระดับความสําคัญโดยแบงออกเปน5ระดับ (ระดับที่ 1 หมายถึง ไมมีความสําคัญ
จนถึง ระดับที่ 5 หมายถึง สําคัญมากที่สุด) ผลการวิจัยพบวา ลูกคาใหความสําคัญตอองคประกอบ
ทั่วไปเกี่ยวกับบริการดานยาจํานวน 13 ดาน ในระดับสําคัญปานกลางขึ้นไป ในขณะที่บริการใหคํา
ปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร 6 กิจกรรมไดคะแนนในระดับ สําคัญมาก ขึ้นไป ซ่ึงถือไดวาองค
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ประกอบทั้ง 13 ดานนี้เปนปจจัยพื้นฐานที่โอสถศาลาจะตองมีไวใหบริการลูกคา เพื่อที่จะจูงใจใหลูก
คาเขามาใชบริการ โดยเฉพาะการบริการใหคําปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรเปนสิ่งที่ทําใหโอสถศาลา
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

จิระสันต มีรัตน และคณะ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บแบบสอบถามจากลูกคาจํานวน 456 ชุด ผล
การวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับการที่รานยามีเภสัชกรประจํารานตลอด เวลา
เปดทําการ คิดเปนรอยละ 46.3 การที่รานยามีใบอนุญาตขายยาแสดงไวชัดเจนมากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 39 การใหคําปรึกษาดานยาคิดเปนรอยละ 39.7 การที่รานยามียาใหเลือกหลายชนิด คิดเปนรอย
ละ 31.6 การที่รานยามีสินคาที่ราคาขายต่ํากวาราคาที่ระบุไวขางกลองคิดเปนรอยละ 16.7  ตามลําดับ
สําหรับการดําเนินงานตามหลักเกณฑเภสัชกรรมปฏิบัติที่ดี (Good Pharmacy Practice) ในเรื่องของ
การมีระบบคอมพิวเตอรและการมีเครื่องปรับอากาศภายในรานจะไดรับความสนใจในระดับนอย 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมผูบริโภคยังไมเห็นประโยชนที่ตนเองจะไดรับจากการนําคอมพิวเตอรมา
ใช จึงควรมีการใหความรูหรือช้ีแจงใหประชาชนไดเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนของปจจัยดัง
กลาวที่จะมีผลตอการใหบริการในรานยาตอไป

ณัฐนันท  วิประเสริฐ และคณะ (2548) ไดศึกษาทัศนคติและการใหบริการเกี่ยวกับขอ
มูลดานยาและสุขภาพของเภสัชกรชุมชนในรานยา เขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากเภสัชกร
ผูที่ดําเนินกิจการและปฏิบัติการเปนคนเดียวกัน จํานวน 740 คน ผลการศึกษาพบวา มากกวารอยละ
80 มีการใหบริการขอมูลขาวสารดานยาและสุขภาพ เปนการใหบริการบางประเภท สวนใหญเปน
การใหบริการตอบคําถามดานยาและสุขภาพ ซ่ึงประเภทของคําถามที่ไดถูกถามมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ไดแก คําถามเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงค/พิษวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีจําหนายและ
รูปแบบ/ขนาดการใชยาที่แนะนํา สวนการใหบริการขอมูลดานยาและสุขภาพอื่นๆยังพบไดนอย

กลุมเภสัชกรชุมชน (2535) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชยาของประชาชนและศึกษาบท
บาทของเภสัชกรชุมชนในการใหบริการที่รานขายยา โดยเก็บแบบสอบถามจากรานขายยาในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงจํานวน 23 ราน รวม 11,458 ชุด พบวา ที่รานขายยามีการเผย
แพรขาวสารขอมูลดานสาธารณสุขผานสื่อตางๆ ไดแก แผนพับ โปสเตอร และบางแหงมีการ
จําหนายหนังสือ และนิตยสารดานสุขภาพดวย อุปกรณการแพทยที่มีใหบริการ ไดแก เครื่องชั่งน้ํา
หนัก เครื่องวัดความดัน แผนวัดสวนสูง นอกจากนี้พบวา เภสัชกรมีการสงตอผูปวยไปพบแพทย
รอยละ 0.57 ของผูใชบริการ โดยโรคที่สงตอมาก ไดแก ปวดฟน แผลในชองปาก โรคหัวใจ มีการ
ใหคําปรึกษาโดยไมมีการซื้อยา รอยละ 0.91 ปญหาที่ปรึกษา ไดแก อาการของโรค ขอสงสัยในการ
ใชยา การดูวันหมดอายุ ความเชื่อตางๆเกี่ยวกับโรคและยา ในกรณีที่มีการซื้อยา พบวา เภสัชกรให
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คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชยารอยละ 51.19 การปฏิบัติตัวระหวางที่ปวย รอยละ 22.14 บอกอาการ
ขางเคียงของยา รอยละ 8.67 บอกปฏิกิริยาของยากับยาอื่นหรืออาหาร รอยละ 3.06

ศุภชัย ฉายชนะบุญมี และคณะ (2539) ไดศึกษางานบริการทางดานการดูแลผูปวยใน
รานยา โดยสํารวจรานยาที่มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาทําการจํานวน 40 ราน โดยการสํารวจ
แบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกใหเภสัชกรเปนผูกรอกขอมูลเอง สวนที่สอง ผูเก็บขอมูลเปนผูสังเกต
การณเกี่ยวกับงานบริการของเภสัชกรรมขณะที่ใหบริการแกผูปวย ผลสํารวจพบวา เภสัชกรมีการ
ซักถามอาการของผูปวย26.24% แนะนําผูปวยกรณีที่ไมตองใชยา 56.06% จัดทําประวัติการใชยา
ของผูปวย 14.06% แนะนําการใชยาในกรณีจายยาใหกับตัวแทนของผูปวย 60.83% จัดและจายยา
23.92% จัดและจายยาตามใบสั่งแพทย 60.64% แนะนําวิธีการใชยาและขอควรระวังในการใชยา
32.19% และจัดหาเอกสารเรื่องโรคและยา 93.75% ซ่ึงงานวิจัยสรุปวางานบริการในรานยาสวนใหญ
ยังอยูในระดับคอนขางต่ํา คือ (นอยกวา 50%)

เพ็ญพรรณ สุภาภรณ และคณะ (2539) ไดทําการวิจัยเพื่อหาปจจัยตางๆที่มีผลตอการ
บันทึกประวัติคนไขในรานยา (PMR-Patient Medication Record) โดยสํารวจจากเภสัชกร พบ
ปญหาในการทํา จากเภสัชกรไมมีเวลาทํา 72% เภสัชกรไมมีคนชวยทํา 66% ความไมรวมมือของผู
ปวย 62% คนไขลืมขอมูล 52% เภสัชกรไมเห็นความสําคัญ 24% เภสัชกรขี้เกียจทํา 22%  จากการ
สอบถามความคิดเห็นของเภสัชกรพบวา PMR มีประโยชนตอเภสัชกร 84% มีประโยชนตอผูปวย
92% และมีประโยชนคุมคากับผูปวย 82%  จากการสอบถามความคิดเห็นของผูปวยที่ไดรับบริการ
PMR จากรานยา พบวา ผูปวย 41.7% มีความพอใจมาก 33.3% พอใจปานกลาง โดยที่ผูปวยคร่ึงหนึ่ง
คิดวาบริการ PMR  มีประโยชนมากและมีประโยชนปานกลาง 44%  และผูปวยเห็นดวยวาควรมีการ
ใหบริการ PMR ถึง 72.2 %
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

                   การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) เพื่อเปรียบเทียบกิจ
กรรมบริการทางเภสัชกรรมระหวาง รานยาคุณภาพ   กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูล และใหกลุมตัวอยางกรอก
แบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered Questionnaire) โดยมีทีมงานผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบ
ถามและรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามทันที ในกรณีที่ผูรับบริการไมสามารถอาน เขียนตอบแบบ
สอบถามดวยตนเองได สามารถใหทีมงานผูวิจัยชวยอานคําถามและตอบ แบบสอบถามตามคําตอบ
ของผูรับบริการแทนไดซ่ึงมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและตัวอยางประชากร
                   1.การคัดเลือกรานยาเพื่อทําการวิจัย
                   จากการสํารวจขอมูลพบวารานยาคุณภาพที่ผานการรับรองจากสภาเภสัชกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครมีจํานวน 32 ราน (สํานักงานโครงการพัฒนารานยา 2548) และรานยาแผนปจจุบัน
ที่มีสาขา  มีจํานวน 50 ราน (กองควบคุมยา 2548) ผูวิจัยไดสงจดหมายถึงรานยาคุณภาพ และ รานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา  ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 82 ราน  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค ในการขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย พรอมทั้งแนบตัวอยางแบบสอบถามการวิจัย จํานวน 1ชุด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการอนุญาตใหเก็บแบบสอบถาม กับ ผูที่มาใชบริการในรานยาของทาน
และใบตอบรับการอนุญาตใหเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงทางผูวิจัยไดขอความรวมมือในการกรอกขอมูล
ในเรื่องเวลาที่รานเปดทําการ  เวลาปฏิบัติงานของเภสัชกร รวมทั้งจํานวนลูกคาที่มาใชบริการใน
รานยาโดยเฉลี่ยในแตละ วัน (ดังตารางภาคผนวก ข  ) ใหรานยาทั้งหมด สงใบตอบรับกลับมาภาย
ใน2 สัปดาหวันที่ 10 ตุลาคม 2548    มีจํานวนรานยาที่ใหความรวมมือ ทั้งส้ิน  23 ราน ซ่ึงแยกเปน
รานยาคุณภาพ มีจํานวน 11 ราน  รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มีจํานวน 12 ราน หลังจากนั้น ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนโดย
                   รวบรวมและแบงกลุมรานยาที่ตอบรับโดย กระจายตามตําแหนง เขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร
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โดยจัดรานยาที่อยูบริเวณใกลเคียงกันอยูกลุมเดียวกันไดทั้งหมด 9 กลุมและนํามาจัดลําดับกอนหลัง
ของรานที่จะเก็บแบบสอบถามในแตละกลุม ทําโดยใชวิธีการจับสลาก เปนอันดับ และวิธีดําเนิน
การเก็บแบบสอบถามจะทําโดยเก็บรานยาที่อยูในกลุมเดียวกันตามลําดับไปจนครบและยายไปเก็บ
ในกลุมอ่ืนตอไป เพื่อลดความแตกตางทางดานผูมารับบริการและสภาพแวดลอม และพิจารณารวม
กับ ขอมูลพื้นฐานที่ทางรานตอบกลับมายังผูวิจัย       (ดังตารางภาคผนวก ค )
                   2. การคัดเลือกประชากรที่ใชในการวิจัย
                   เมื่อไดรายช่ือรานยาที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยแลวผูวิจัยพิจารณาที่ขอมูลดาน
จํานวนผูที่มาใชบริการในรานยาแตละแหงและบันทึกจําแนกเปนจํานวนประชากรทั้งหมด เพื่อมา
คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางตอไปซึ่งมีผูรับบริการรานยาทั้งหมด 23 รานมีจํานวนลูกคาผูที่มารับ
บริการจากเภสัชกรในรานยาคุณภาพ11รานและรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา 12ราน ในแตละวัน
โดยเฉลี่ยรวมทั้งส้ิน 2895 คน ซ่ึงเปนของรานยาคุณภาพ จํานวน 1090 คน และรานยาแผนปจจุบัน
ที่มสีาขาจํานวน1805 คน
กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
                   เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) เพื่ออธิบายคุณ
ลักษณะของประชากรผูที่มารับบริการในรานยา แตผูวิจัย ไมสามารถ ศึกษาจากประชากร
(Population) ทั้งหมดได เนื่องจากตองใชงบประมาณและเวลาจํานวนมากจึงตองศึกษาจากกลุมตัว
อยาง (Samples) แทน
                   การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่จะนํามาศึกษาเนื่องจาก  ทราบจํานวนประชากรผูมารับ
บริการโดยเฉลี่ยในรานยาทั้งหมดจึงนํามาคํานวณโดยใชสูตรTaro Yamanae (Taro Yamanae 1973 :
1088, อางถึง บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 2537 : 195 )  ระดับความเชื่อมั่น 95%, หรือความคาดเคลื่อนที่
ยอมรับได 0.05 เนื่องจาก การกําหนดประเด็นปญหาไมมีความรุนแรงหรือเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย
( บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 2537 : 176)

สูตร
                       n     =         N

1+ Ne2

          n    =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
          N   =  จํานวนประชากรทั้งหมด(จํานวนผูที่เขารับบริการในรานยาใน1 วัน                     
          e    =   ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได 0.05  หรือ รอยละ 5 ( α=0.05 )
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                   จากการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยาง 352 คน เปนตัวแทนของจํานวนประชากรจาก
รานยาทั้งสองกลุม สํารองแบบสอบถามจํานวน 10 % ของจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณได รวมทั้ง
หมด จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน จากรานยาคุณภาพ 156 คน และรานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา 244คน  และคํานวณสัดสวนใหสัมพันธกับจํานวนผูมารับบริการในแตละราน (ผูรับบริการ
จํานวนมากเก็บแบบสอบถามจํานวนมาก) โดยมีรายละเอียดจํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บแบบสอบ
ถามในแตละราน  (ดังตารางภาคผนวก ค)

                   การเลือกกลุมตัวอยางของผูที่มารับบริการในชวง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 15
มกราคม พ.ศ. 2549 โดยกลุมตัวอยางมีเกณฑคุณลักษณะดังนี้
                           1.มีอายุ ตั้งแต 20 ป ขึ้นไปไมจํากัดเพศ เนื่องจากถือวาเปนผูที่บรรลุนิติภาวะแลว
สามารถตัดสินใจและเลือกที่จะใหเหตุผลไดดวยตัวเอง และมีประสบการณ ตรงตอกิจกรรมนั้น

             2.สติสัมปชัญญะดี สามารถใชความคิดตัดสินใจได
                           3.เคยใชบริการที่รานยาแหงนี้มากอน เพราะเปนการถามประสบการณที่ไดรับ
บริการ ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และยังไมเคยตอบแบบ สอบถามฉบับนี้มา
กอน ในกรณีที่ผูรับบริการไมสามารถอาน เขียนตอบแบบสอบถามดวยตนเองได สามารถใหทีม
งานผูวิจัยชวยอานคําถามและตอบ แบบสอบถามตามคําตอบของผูรับบริการแทนได

 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
                    การเลือกตัวอยางเปนแบบไมอาศัยความนาจะเปน( Non Probability) โดยเลือกตัวอยาง
ตามความสะดวก  ( Convenience Sampling)  เลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive)  และเก็บตาม
จํานวนโควตาที่คิดตามสัดสวนที่คํานวณไวในแตละราน คือเลือกจากผูมารับบริการที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว โดยใชการเรียงลําดับ กับผูมารับบริการตั้งแตคนที่ 1 จนครบตามจํานวน ในแตละราน แลว
จึงยายไปเก็บรานอื่นที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยเก็บใหครบตามจํานวนเชนกัน และจึงเปลี่ยนไปเก็บ
ในกลุมอ่ืนตอและทําในลักษณะเดียวกันเชนนี้จนครบทุกราน
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เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย
                   ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามซึ่งผูศึกษาวิจัย ได
สรางแบบสอบถามขึ้นโดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้
                           -ทําการศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏีและที่เกี่ยวของ

              -จําแนกตัวแปรตางๆที่คิดวาอาจมีผลตองานวิจัย
              -จัดทําโครงรางเครื่องมือ โดยใหมีความสัมพันธกับตัวแปร
              -ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความสมบูรณเปน

ระยะๆ
การพัฒนาเครื่องมือ
                   ขั้นตอนการทําแบบสอบถาม
                   แบบสอบถามฉบับที่1  ออกแบบ แบบสอบถามโดย แบงออกเปน 2 สวน
                   สวนที่1
                        สวนที่1.1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูมารับบริการประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัวตอเดือน และสภาวะสุขภาพของทาน เปนอยางไร
                        สวนที่1.2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการจากรานยา ประกอบดวยจํานวน
คร้ังที่เคยไปรับบริการรานยาในชวงเวลา 1เดือนที่ผานมา และจํานวนรานยาที่เคยไปรับบริการใน
ชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา   ทานเปนลูกคารานยาที่ทานเขาไปใชบริการเปนประจํา มานานเพียงใด
รานจําหนายยาที่ทานใชบริการเปนประจํา จัดอยูในรูปแบบใด

     สวนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อ
จําแนกกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ออกเปนแตละระดับ ตามแนวคิด
ผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต ในมุมมองของประชาชนตามประสบการณ
ที่ไดรับมีจํานวน27 ขอ และถามความสําคัญของกิจกรรมนั้นดวย โดยถามอยูในตารางเดียวกัน
                   ( แบบสอบถามฉบับที่ 1 ดังภาคผนวก ง )
                   การปรับปรุงแบบสอบถามครั้งท่ี1

     จากการทบทวนแบบแบบสอบถามฉบับที่1 พบจุดบกพรองคือ คือ คําถามจํานวนมาก
เนื้อหาซํ้าซอนขอคําถามไมชัดเจน ไมเกี่ยวของกับบริการเภสัชกรรม ไมมีคําชี้แจงในการทําวิจัยวา
เร่ืองใดเก็บขอมูลไป และมีการเปดเผยขอมูลภายหลังหรือไม  และไมมีสวนที่ใหแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ จึงไดมีการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหม ดังนี้
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                   1.เพิ่มในสวนของใบปะหนา    (Cover Letter)  ของ แบบสอบถามเพื่อแนะนํา  ผูตอบ
แบบสอบถาม วาเปนการศึกษางานวิจัยเร่ืองใด เพื่อประโยชนใดและขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ
รวมถึงคําขอบคุณหลังจากที่ผูตอบแบบสอบถามทําเสร็จ
                   2. สวนที่1.1 ทางผูวิจัยพบวา      รายได และ สภาวะสุขภาพ ไมเกี่ยวของกับการไดรับ
ประสบการณจึงแกไขแบบสอบถามใหมโดยตัดออก และ เพิ่มเติมขอคําถามในสวนของ สิทธิ์การ
รักษาพยาบาลขึ้นเพื่อเปนขอมูลในเรื่องรูปแบบที่มาของคาใชจายในการรักษาพยาบาล
                   3. สวนที่1.2
                           สวนที่1.2 ผูวิจัยตัดตัวเลือกคําตอบวาไมเคยใชบริการรานยาในชวงเวลา 1 เดือนที่
ผานมาออกเพราะถือวาไมใชประชากร
                            จากคําถาม ทานเปนลูกคารานยาที่ทานเขาไปใชบริการเปนประจํา มานานเพียงใด
จํานวนเปนปไมไดมีความหมายถึงความถี่  ใน 1 ป  อาจจะไปแคคร้ังเดียวก็ได จึงปรับเปนถาม
จํานวนครั้ง
                           ขอคําถาม รานจําหนายยาที่ทานใชบริการเปนประจํา จัดอยูในรูปแบบใด มีรานที่
ไมเกี่ยวของกับที่ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจึงปรับใหเปนรานยาแค2รูปแบบเทานั้น โดยถามวารานยาที่
ทานใชบริการอยูในขณะนี้คือรานยาคุณภาพ หรือ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
                   4. สวนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับ กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมที่เภสัชกรชุมชนให
บริการนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเพิ่มเติม กิจกรรมที่เภสัชกรชุมชนใหบริการตาม
มาตรฐานรานยาคุณภาพ และจากการรวบรวมวรรณกรรมที่เภสัชกรรานยาคุณภาพไดจัดทํากิจ
กรรมตางๆที่เปนสิ่งที่แตกตางจากรานยาอื่นและเสนอไวในวารสารตางๆผูวิจัยนํามารวบรวมและ
สรางเปนแบบสอบถามขึ้นและนํามาผานการพิจารณาตรวจสอบ  จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจแกไขเนื้อหา ภาษา รูปแบบ โดยปรับขอคําถามใหมีความเหมาะสมทางภาษา ความชัดเจนของ
เนื้อหา  การเรียงลําดับขอความ  และตัดขอคําถามที่มีความซ้ําซอนออกหรือรวมเปนขอเดียวกัน จาก
เดิมมีแบบสอบถามจํานวน  27  ขอ มีการแกไขดังนี้
                   ตัดขอคําถามที่มีความซ้ําซอนจํานวน 2 ขอ ( ขอที่4, 6)
                   ตั ด ข อ คําถ า ม ที่ อ ยู น อ ก เ ห นื อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง เ ภ สั ช ก ร จําน ว น 7 ข อ    
(10,11,12,13,19,22,27)
                  ปรับขอความใหมีความเหมาะสมทางภาษา จํานวน6 ขอ (ขอที่8,9,18,20,23,26)
                   ไมมีการปรับปรุงแกไข จํานวน10 ขอ  (1,2,3,5,6,7,14,15,16,17)
                   ไดจํานวนแบบสอบถามจํานวน  18  ขอ เปนกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ดังนี้
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1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน
2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน
4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ
8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแลรักษา
เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย
9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบไซต หนังสือ วารสาร
10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย
ตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ
11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึงประกอบดวย ขอมูล
การใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว
12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือกใหแกทาน เชน
การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา
13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน
14. เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน
15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน
17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา
18.ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสงใหทานภายหลัง

                   ในแตละขอยังถามความคิดเห็นของผูรับบริการ เกี่ยวกับการใหความสําคัญของกิจ
กรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ซ่ึงใชขอคําถามกิจกรรม เชนเดียวกัน  โดย
ใชเกณฑการเลือกตอบ เปนแบบมาตราสวนประมาณคาความสําคัญ( Importance Rating Scale)  5
ระดับ
                    5. เพิ่มเติมสวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(แบบสอบถามฉบับที่ 2  ภาคผนวก จ)
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การปรับปรุงเพื่อใหไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
                   จากการนําแบบสอบถามครั้งที่ 2 ไปทดลองใชในเบื้องตน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
บางสวนยังไมเขาใจความหมายในชองการใหระดับความสําคัญ โดยผูตอบแบบสอบถามเขาใจเปน
วา ถาเคยไดรับกิจกรรมนั้น ผูตอบแบบสอบถามจะตอบในชวงระดับความสําคัญ เปนเคยไดรับกิจ
กรรมนั้นมาก หรือ นอย เพียงใด ซ่ึงทางผูวิจัยมีจุดประสงควา ถึงแมวาผูตอบแบบสอบถามจะไมเคย
ไดรับประสบการณนั้นๆ  ผูตอบแบบสอบถาม ก็สามารถใหความคิดเห็นในเรื่องของความสําคัญ
ของกิจกรรมบริการได จึงตองปรับปรุง แบบสอบถามฉบับที่ 2ใหม   โดย
                    ในสวนที่ 2   แยกออกเปน หัวขอ 2.1 และ 2.2  ดังนี้
หัวขอ 2.1เปน คําถามเกี่ยวกับการเคยหรือไมเคย ไดรับประสบการณบริการทางเภสัชกรรม โดย
เภสัชกรชุมชนทั้ง18 กิจกรรม   โดยมีเกณฑการเลือกตอบดังนี้
                     ใหเขียนเครื่องหมาย √  ลงในชอง เคย ถาเคย  ไดรับบริการจากรานนี้
                     ใหเขียนเครื่องหมาย √  ลงในชอง ไมเคย ถาไมเคยไดรับบริการจากรานนี้
หัวขอ 2.2 คําถามเกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน
ทั้ง18 กิจกรรม   โดยกําหนดความสําคัญเปน 5 ระดับ มีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนน ดังนี้
ระดับที่ 1  นอยที่สุด หมายถึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา  กิจกรรมนั้น มีความสําคัญนอยที่สุด
ระดับที่ 2  นอย หมายถึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา  กิจกรรมนั้น มีความสําคัญนอย
ระดับที่ 3  ปานกลาง หมายถึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา กิจกรรมนั้น มีความสําคัญปานกลาง
ระดับที่ 4  มาก หมายถึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา กิจกรรมนั้น มีความสําคัญมาก
ระดับที่ 5  มากที่สุด หมายถึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา กิจกรรมนั้น มีความสําคัญมากที่สุด

                   ซ่ึงจากการแยกแบบสอบถามหัวขอ 2.1 และ 2.2 ออกจากกัน ดังกลาวพบวาผูตอบแบบ
สอบถามสามารถตอบแบบสอบถามไดถูกตองไมสับสน และสามารถตอบไดอยางรวดเร็วข้ึน ซ่ึง
สามารถใชเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณได

 (แบบสอบถามฉบับสมบูรณ ดังภาคผนวก  ฉ )
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

                   1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสอบถามที่ผานจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ตรวจแกไขเนื้อหา ภาษา รูปแบบ แลว นําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน (รายนาม
ในภาคผนวก ก ) พิจารณาตรวจสอบดานเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความถูกตอง
เหมาะสมของภาษาความชัดเจน และ ความครอบคลุมตามเนื้อหา จํานวนของคําถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนขอเสนอแนะ ในการแกไขปรับปรุง โดยถือเกณฑความเห็นสอดคลอง และ
ยอมรับของผูทรงคณุวุฒิ   (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 2537 : 205) โดยปรับขอคําถาม ความชัดเจน
ของเนื้อหา  การเรียงลําดับขอความ  และตัดขอคําถามที่มีความซ้ําซอนออกหรือรวมเปนขอเดียวกัน
ดังในการปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่1  และการปรับปรุงเพื่อใหไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
ซ่ึงถือไดวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหา ในแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
  (ดังภาคผนวก  ฉ )
                  2.  ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม    ( Reliability)
                    ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)
แลว  จึง นําไปทดลองใช (Preliminary item tryouts) กับกลุมตัวอยางผูที่มารับบริการในรานยา ที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลจริง (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร
2537 : 227) จํานวน 40 คน ไดแก กลุมผูรับบริการในรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา รานละ20 คน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Coefficient)โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS/PC+  for Windows( Statistic Package for the Social Science/ Personal Computer  )
(มีสูตร ดังภาคผนวก ช)
                   การหาความเชื่อมั่น ทําในแบบสอบถาม  สวนที่2
                   สวนที่2.1 การวัดประสบการณการเคยไดรับบริการทางเภสัชกรรม จํานวน 18 ขอ พบ
วาคาความเชื่อมั่นในรานยาคุณภาพ เทากับ 0.9017  และ ในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เทากับ
0.8476   (ดังตารางที่ 1)
                   สวนที่2.2 การวัดการใหความสําคัญของกิจกรรมทางเภสัชกรรม จํานวน 18 ขอ พบวา
คาความเชื่อมั่นในรานยาคุณภาพ เทากับ 0.9502   และในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เทากับ
0.7885   (ดังตารางที่ 1)
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                   จะเห็นไดวาคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม การวัดประสบการณการเคยไดรับ
บริการ และ การวัดการใหความสําคัญของกิจกรรมทั้ง 18 ขอ จากการทดลองใชแบบสอบถาม กับ
กลุมทดลอง จํานวน40 คน มีความเชื่อมั่นสูง      จึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง
                   จากการนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงซ่ึงเปน ผูมารับบริการในราน
ยาคุณภาพ จํานวน 156 คน และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา จํานวน  244 คน  และนําขอมูลมา
วิเคราะหคาความเชื่อมั่น พบวาคาความเชื่อมั่นของการวัดประสบการณการเคยไดรับบริการทาง
เภสัชกรรม ในรานยาคุณภาพ เทากับ    0.7450 และใน รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เทากับ    0.8366
(ดังตารางที่ 1)
                   สวนการหาคาความเชื่อมั่นของการวัดการใหความสําคัญของกิจกรรมบริการทางเภสัช
กรรม  ในรานยาคุณภาพ เทากับ  0.9252  และในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เทากับ0.9402 จะเห็น
ไดวาคาความเชื่อมั่น ของการวัดประสบการณการเคยไดรับบริการ และ การวัดการใหความสําคัญ
ของกิจกรรม ในสวนที่ 2 สวนละ18 ขอ จากกลุมตัวอยางจํานวน400  คน  มีความเชื่อมั่นสูง
(ดังตารางที่1)

ตารางที่ 1   คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวัดประสบการณการเคยไดรับบริการ และ การ
                  วัดการใหความสําคัญของกิจกรรม  ของรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบัน
ที่มีสาขา รวมทั้งหมด

การวัดผล
กลุม
ทดลอง
N=20

กลุมตัว
อยาง

N=156

กลุม
ทดลอง
N=20

กลุมตัว
อยาง

N=244

กลุม
ทดลอง
N=40

กลุมตัว
อยาง

N=400
ประสบการณการ
เคยไดรับบริการ

0.9017 0.7450 0.8476 0.8366 0.8733 0.8105

ความสําคัญ
ของกิจกรรม

0.9502 0.9252 0.7885 0.9402 0.9101 0.9341

หมายเหตุ คาความเชื่อมั่นใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ,s Alpha Coefficient)
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การเก็บรวบรวมขอมูล

                    การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
                   1.ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  สงไปรษณีย ถึงผูจัดการ
รานยาคุณภาพ   และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค
และขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  และใบตอบรับการอนุญาตใหเก็บแบบสอบถาม
พรอมแนบตัวอยางแบบสอบถามการวิจัย จํานวน 1ชุด เพื่อประกอบการพิจารณา   หลังจากไดรับ
ใบอนุญาตใหเก็บแบบสอบถาม  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการแบงกลุมเพื่อหาประชากรและ
กลุมตัวอยาง (ดังที่กลาวไปแลวในเรื่องการคัดเลือกรานยา และการคัดเลือกประชากร)
                   2.เดินทางไปเก็บขอมูลตามที่กําหนดไวโดยติดตอผูจัดการรานยาหรือเภสัชกรประจํา
รานยาโดยนําหนังสือตอบรับใหเก็บแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามจํานวน 1ชุด  ช้ีแจงวัตถุ
ประสงคใหทราบ เพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมารับบริการในรานยาขณะนั้น
                   3.ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย เลือกผูมารับบริการ ที่มารับบริการจากเภสัช
กรชุมชน ในรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  โดยเลือกกลุมตัวอยางในรานยานั้น
ตามลําดับใหครบตามจํานวนที่ไดคํานวณไว(ที่กลาวไปแลวในเรื่องวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง) โดย
กลุมตัวอยาง มีอายุ ตั้งแต 20 ป ขึ้นไปไมจํากัดเพศ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง สติสัมปชัญญะดี  เคย
ใชบริการที่รานยาแหงนี้มากอน ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และยังไมเคยตอบ
แบบ สอบถามฉบับนี้มากอน ในกรณีที่ผูรับบริการไมสามารถอาน เขียนตอบแบบสอบถามดวยตน
เองได สามารถใหทีมงานผูวิจัยชวยอานคําถามและตอบ แบบสอบถามตามคําตอบของผูรับบริการ
แทนได
                   4. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งส้ิน 4 สัปดาห ตั้งแต17 ธันวาคม พ.ศ.
2548 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2549

การวิเคราะหขอมูล
                   ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช   โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC+  for
Windows( Statistic Package for the Social Science/ Personal Computer  ) ซ่ึงมีลําดับขั้นการ
วิเคราะหดังนี้
                   1.นําขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สิทธิ์การรักษาพยาบาล จํานวนครั้งที่เคยไปรับบริการรานยาในชวงเวลา 1เดือนที่ผานมา และ
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จํานวนรานยาที่เคยไปรับบริการในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา นํามาแจกแจงในรูปของ ความถี่
คํานวณเปนคารอยละ
                   2.นําความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับประสบการณตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมโดย
เภสัชกรชุมชนจํานวน 18 ขอ  มาหาความถี่ คํานวณเปนคารอยละ และนํามาแปลผลเพื่อจําแนกกิจ
กรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ออกเปนแตละระดับ ตามแนวคิดผลิตภัณฑ
และบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต โดยแบงระดับจากรอยละของคะแนนจากการไดรับ
ประสบการณ  ซ่ึงไดจัดระดับไวเปน  4 ระดับ ดังนี้  (  บุรินทร ต. ศรีวงษ และ David H. Kreling
2547 : 1-25)

รอยละของคะแนน การไดรับประสบการณ    1 – 19   เปนระดับ         Potential  Product
รอยละของคะแนน การไดรับประสบการณ    20 – 49   เปนระดับ       Augmented Product
รอยละของคะแนน การไดรับประสบการณ    50 – 84   เปนระดับ   Expected Product
รอยละของคะแนน การไดรับประสบการณ    85 – 100 เปนระดับ   Generic Product

โดยคาทศนิยมที่อยูระหวาง 0.1-0.49 ใหปดลง1 คา  คาที่อยูระหวาง  0.5-0.99 ใหปดขึ้น1คา

                   3.นําความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหความสําคัญทั้ง18ขอโดยใชคะแนนเฉลี่ยทางเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)  และนําคาเฉล่ียที่ไดมาจัดระดับความสําคัญ
ตามเกณฑ
กําหนดชวงวัด คือ

ชวงคะแนน   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
        จํานวนชั้น

= 5 – 1 =     0.8
                                           5

                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             4.21 – 5.00      เปนระดับความสําคัญ มากที่สุด   
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             3.41 – 4.20      เปนระดับความสําคัญมาก
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             2.61 – 3.40      เปนระดับความสําคัญปานกลาง
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             1.81 – 2.60       เปนระดับความสําคัญนอย
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             1.00 – 1.80       เปนระดับความสําคัญนอยที่สุด
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                   4. การเปรียบเทียบ กิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนทั้ง 18 กิจ
กรรม ของผูรับบริการ ระหวางรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควร  ( Chi-Square) ( สมเจตน ไวยาการณ  2544 :
336-349) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ( p=0.05 )  ถาพบวากิจกรรมใด มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤ 0.05)  แสดงวากิจกรรมนั้นๆ ในรานยาทั้งสองกลุม ควรมีระดับขั้นของ
กิจกรรมตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) คนละ
ระดับกัน และการไดรับประสบการณบริการทางเภสัชกรรมในกิจกรรมนั้นๆไมเทากัน

                   5. การเปรียบเทียบการใหความสําคัญ ที่มีตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัช
กรชุมชนทั้ง 18 กิจกรรม ของผูรับบริการระหวาง รานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติทดสอบ ที  (Independent t- test) ( สมเจตน ไวยาการณ  2544 :
403-411) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ( p=0.05 ) ถาพบวากิจกรรมใด มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤ 0.05)   แสดงวากิจกรรมนั้นๆ ในรานยาทั้งสองกลุม ควรมีการใหระดับ
ขั้นความสําคัญคนละระดับกัน และการใหความสําคัญของผูรับบริการในรานยาทั้งสองกลุม ในกิจ
กรรมนั้นๆไมเทากัน
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บทท่ี   4
ผลการวิเคราะหขอมูล

                   การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบ กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ของผูรับ
บริการระหวาง รานยาคุณภาพ   กับรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัว
อยางมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะดี เคยใชบริการที่รานยานี้ ยินดีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ มีจํานวน 156 คน รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มี
จํานวน244 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ ใน
การสํารวจขอมูล และ ใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered
Questionnaire) ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ ประสบการณที่ไดรับและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ทั้ง 18 กิจกรรม
ผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอเปนคําบรรยาย พรอมตารางประกอบ ตามลําดับดังนี้

สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สิทธิ์การรักษาพยาบาล จํานวนครั้งที่เคยไปใชบริการรานยา และ จํานวนรานยาที่เคยไปใชบริการ
ในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบัน นํา
มาแจกแจงในรูปของความถี่ คํานวณคาเปนรอยละ

สวนที่ 2 เปรียบเทียบรอยละ ของประสบการณบริการทางเภสัชกรรม  ที่ผูรับบริการได
รับ   โดยใชสถิติทดสอบไค-สแควร ( Chi-Square)  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  p= 0.05     และเปรียบ
เทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต   ในแตละกิจ
กรรมทั้ง18 กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

 สวนที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญ ที่มีตอกิจกรรมบริการทาง
เภสัชกรรม โดยใชสถิติทดสอบ ที (Independent t- test) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p= 0.05 และ
เปรียบเทียบขั้นการใหระดับความสําคัญ ในแตละกิจกรรมทั้ง 18  กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวาง
รานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

สวนที่ 4 จํานวนและรอยละที่แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนทาย
แบบสอบถาม ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
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สวนที่    1   ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ
                   ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ   จํานวน 156   คน และจากรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มี
จํานวน 244 คน
                   พบวา  ผูรับบริการทั้งสองกลุม 2 ใน 3 เปนเพศหญิง     (รอยละ64.1, 64.3 ตามลําดับ)  
(จากสวนนี้เปนตนไปตัวเลขในวงเล็บที่กลาวถึงจะเปนตัวเลขของ รานยาคุณภาพ และตามดวย  ราน
ยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ตามลําดับ  )
                 ผูรับบริการ ทั้งสองกลุมสวนใหญ    อยูในวัยเรียน และวัยทํางาน  มีอายุระหวาง 20-29 ป 
(รอยละ 37.2 , 41.8)     รองลงมาคืออายุระหวาง 30-39 ป   (รอยละ 23.7, 29.1)       และผูรับบริการ
ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป   มีจํานวนนอยที่สุด  (รอยละ 5.8 ,3.3)
                   การศึกษาของผูรับบริการ ประมาณครึ่งหนึ่งจบ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 55.1 , 
53.7)   ที่เหลือเปนปริญญาตรี (รอยละ 40.4, 37.7)   และสูงกวา ปริญญาตรี (รอยละ  4.6, 8.6)
                   ในเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาล   ผูรับบริการในรานยาคุณภาพเปน  สิทธิ์บัตรทอง 30 
บาท    (รอยละ 38.5) ใกลเคียงกับ สิทธิ์ประกันสังคม (รอยละ 32.1)   ตางจากใน รานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา     สิทธิ์ประกันสังคม (รอยละ 45.5)  มากกวา สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท (รอยละ 21.7)
                   ในชวง 1 เดือนที่ผานมาผูรับบริการ  ไปใชบริการรานยา 1-5 คร้ังสูงมาก (รอยละ 85.9, 
86.5)
                   และในสวนจํานวนรานที่ไปใชบริการพบวาสวนใหญไปใชบริการ 1ราน (รอยละ 51.3 , 
51.2 )     และที่เหลือไปใชบริการ 2 ราน (รอยละ 38.5 , 30.7) และ มากกวา 1ราน( รอยละ 10.3 ,18 )
                    ดังตารางที่ 2
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ตารางที่   2 จํานวนและรอยละของผูรับบริการจากรานยา จํานวน 400 คน จําแนกตามลักษณะทั่วไป

ผูรับบริการใน
รานยาคุณภาพ

ผูรับบริการใน
รานยาแผน

ปจจุบันท่ีมีสาขา

ผูรับบริการใน
รวมรานยาทั้ง

หมด

ลักษณะทั่วไป

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ       
          ชาย 56 35.9 87 35.7 143 35.8
          หญิง 100 64.1 157 64.3 257 64.2
อายุ       
          20 – 29 ป 58 37.2 102 41.8 160 40
          30 – 39 ป 37 23.7 71 29.1 108 27
          40 – 49  ป 33 21.2 38 15.6 71 17.8
          50 – 59  ป 19 12.2 25 10.2 44 11
          60 ปขึ้นไป 9 5.8 8 3.3 17 4.2
ระดับการศึกษา       
          ต่ํากวาปริญญาตรี 86 55.1 131 53.7 217 54.2
          ปริญญาตรี 63 40.4 92 37.7 155 38.8
          สูงกวาปริญญาตรี 7 4.5 21 8.6 28 7
สิทธ์ิการรักษาพยาบาล       
          ไมทราบสิทธิ์การรักษา 11 7.1 15 6.1 26 6.5
          สิทธิ์ประกันสังคม 50 32.1 111 45.5 161 40.3
   สิทธิ์ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 16 10.3 20 8.2 36 9
          สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท 60 38.5 53 21.7 113 28.2
          สิทธิ์อ่ืนๆ 19 12.2 45 18.4 64 16

รวม 156 100 244 100 400 100
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ตารางที่ 2  ( ตอ)

ผูรับบริการใน
รานยาคุณภาพ

ผูรับบริการใน
รานยาแผน

ปจจุบันท่ีมีสาขา

ผูรับบริการใน
รวมรานยาทั้ง

หมด

ลักษณะทั่วไป

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวนครั้งท่ีเคยไปใชบริการ
รานยา ในชวงเวลา  1 เดือนท่ี
ผานมา

      

          1 – 5  คร้ัง 134 85.9 211 86.5 345 86.3
          6 - 10 คร้ัง 15 9.6 19 7.8 34 8.5
          มากกวา 10 ครั้ง 7 4.5 14 5.7 21 5.2
จํานวนรานยาที่เคยไปใชบริการ
ในชวงเวลา  1 เดือนท่ีผานมา

      

          1 ราน 80 51.3 125 51.2 205 51.2
          2 ราน 60 38.5 75 30.7 135 33.8
          มากกวา 2 ราน 16 10.3 44 18 60 15

รวม 156 100 244 100 400 100
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สวนที่ 2 เปรียบเทียบการไดรับประสบการณตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ท่ีผูรับบริการไดรับ
และเปรียบเทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต   ใน
แตละกิจกรรมทั้ง18 กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันท่ีมี
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
                  นําจํานวนรอยละของคะแนนที่ผูรับบริการ เคยไดรับประสบการณ ตอกิจกรรมบริการ
ทางเภสัชกรรม  ในแตละกิจกรรมทั้ง 18  กิจกรรม มาเปรียบเทียบกันโดย  ใชสถิติทดสอบไค-
สแควร   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  p= 0.05     และเปรียบเทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑและ
บริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต   ในแตละกิจกรรมทั้ง18 กิจกรรม    โดยแบงระดับจาก
รอยละของคะแนน ซ่ึงไดจัดระดับไวเปน  4 ระดับ ดังนี้  (  บุรินทร ต. ศรีวงษ และ David H.
Kreling 2547 : 1-25)
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    1 – 19     เปนระดับ   Potential Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    20 – 49   เปนระดับ   Augmented Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    50 – 84   เปนระดับ   Expected Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    85 – 100 เปนระดับ   Generic Product
  จําแนกแตละกิจกรรมไดดังนี้     

กิจกรรมที่ 1  เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ    ธีโอดอร ลิวิตต
ในรานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Generic Product (รอยละ96.8)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับGeneric Product (รอยละ91.4)
  เปนระดับเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบโดย  ใชสถิติทดสอบไค-สแควร   พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.033)

กิจกรรมที่ 2  เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Generic Product (รอยละ87.2)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ74.1)
ซ่ึงตางระดับกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควร  พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.039)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

กิจกรรมที่ 3  เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Generic Product (รอยละ90.4)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product  (รอยละ78.3)
ซ่ึงตางระดับกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวา  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.002)

กิจกรรมที่4  เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม  ของ ธีโอดอร ลิวิตต
 ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Generic Product (รอยละ92.3)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขากิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Generic Product (รอยละ 85.7)
 เปนระดับเดียวกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควร   พบวา มีความ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.044)

กิจกรรมที่ 5  เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ75)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ66.4)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( p=0.068)

กิจกรรมที่ 6  เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected (รอยละ60.3)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected (รอยละ 61.9)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.744)
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กิจกรรมที่ 7 เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
 ในรานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Augmented Product (รอยละ26.3)
 รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ13.1)
ซ่ึงตางระดับกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001)

กิจกรรมที่ 8  ในกรณีท่ีทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรท่ีจะดูแลรักษา เภสัชกรจะ
แนะนําใหทานไปพบแพทย
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ57.1)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ56.6)
 เปนระดับเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.923)

กิจกรรมที่ 9  เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบไซต หนังสือ
วารสาร
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ16)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ก็ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ14.3)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.646)
กิจกรรมที่10  เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย
ตามกลุมโรคและหัวขอท่ีสนใจ
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ6.4)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ9)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.349)
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กิจกรรมที่11 เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ6.4)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ7.4)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.712)

กิจกรรมที่12 เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือกใหแก
ทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Augmented Product (รอยละ25)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ16.8)
เปนระดับเดียวกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.046)

กิจกรรมที่13 ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ12.8)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ10.2)
 เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.427)

กิจกรรมที่14  เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Augmented Product (รอยละ25.6)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ15.2)
ซ่ึงตางระดับกัน และ เมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา มีความแตกตางกัน
 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.010)
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กิจกรรมที่15  เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ12.2)
 รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ14.3)
เปนระดับเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.537)
กิจกรรมที่16  เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ในรานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ61.55)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Expected Product (รอยละ50.4)
 เปนระดับเดียวกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ไค-สแควรพบวา  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.029)
กิจกรรมที่17  ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ3.2)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ก็ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ4.5)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.517)
กิจกรรมที่18  ในกรณีท่ีทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสงใหทานภาย
หลัง
                   ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต
ใน รานยาคุณภาพกิจกรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ9)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา กิจกรรมนี้ก็ถูกจัดอยูในระดับ Potential Product (รอยละ9.4)
เปนระดับเดียวกัน  และเมื่อเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบไค-สแควรพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.879)         (ได ดังตารางที่ 3)
                   จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดทําตาราง เพื่อสรุปผล การไดรับประสบการณตอกิจ
กรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยแบงตามนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.05) ไดเปน 2 กลุมคือ กิจกรรม
บริการที่มีความแตกตางกัน  ไดดังตารางที่ 4  และ กิจกรรมบริการที่ไมมีความแตกตางกัน  ไดดังตา
รางที่ 5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่3    เปรียบเทียบกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ระหวางรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา
ประเภทรานยา

     กิจกรรมการใหบริการ เคย (รอยละ) ระดับ TPC เคย(รอยละ) ระดับ TPC
          χ2 sig χ2

(p-value)
1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยาแกทาน 96.8 Generic 91.4 Generic 4.568∗ 0.033
2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน 87.2 Generic 79.1 Expected 4.257∗ 0.039
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยาแกทาน 90.4 Generic 78.3 Expected 9.884∗ 0.002
4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา 92.3 Generic 85.7 Generic 4.061∗ 0.044
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธี
การใชยา

75 Expected 66.4 Expected 3.341 0.068

6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยา
เดิมจากทาน 60.3 Expected 61.9 Expected 0.106 0.744

7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ 26.3 Augmented 13.1 Potential 11.059∗ 0.001
หมายเหตุ    ∗ p ≤ 0.05
                   TPC= Total Product Concepts  หมายถึง ระดับตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ   ธีโอดอร ลิวิตต
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ตารางที่3 (ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา
ประเภทรานยา

    กิจกรรมการใหบริการ เคย (รอยละ) ระดับ TPC เคย(รอยละ) ระดับ TPC
χ2 sig χ2

(p-value)
8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกร
ที่จะดูแลรักษา เภสัชกรจะแนะนําใหทานไป  พบแพทย

57.1 Expected 56.6 Expected 0.009 0.923

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพให
ทาน เชน  ทาง เวบไซต หนังสือ วารสาร 16 Potential 14.3 Potential 0.211 0.646

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผู
เขาอบรมออกเปนกลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ 6.4 Potential 9 Potential 0.878 0.349

11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและ
มอบใหแกทาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการ
ปฏิบัติตัว

6.4 Potential 7.4 Potential 0.137 0.712

12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวย
การแพทยทางเลือกใหแกทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ
ประคบ สปา

25 Augmented 16.8 Potential 3.996∗ 0.046

หมายเหตุ    ∗ p ≤ 0.05   
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ตารางที่3 (ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา
ประเภทรานยา

    กิจกรรมการใหบริการ เคย (รอยละ) ระดับ TPC เคย(รอยละ) ระดับ TPC
          χ2      sig χ2

(p-value)
13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยา
ของทาน

12.8 Potential 10.2 Potential 0.632 0.427

14. เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลใน
เลือดใหแกทาน 25.6 Augmented 15.2 Potential 6.720∗ 0.010

15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท 12.2 Potential 14.3 Potential 0.382 0.537
16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน
แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน 61.5 Expected 50.4 Expected 4.757∗ 0.029

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา 3.2 Potential 4.5 Potential 0.421 0.517
18. ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม
เภสัชกรจะจัดสงใหทานภายหลัง 9 Potential 9.4 Potential 0.023 0.879

หมายเหตุ    ∗ p ≤ 0.05              รอยละของคะแนน  1 –  19         เปนระดับ  Potential Product
                                                    รอยละของคะแนน  20 –  49        เปนระดับ  Augmented Product
                                รอยละของคะแนน  50 –  84        เปนระดับ  Expected Product
                          รอยละของคะแนน  85 – 100       เปนระดับ  Generic Product 5355

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 4  กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขากิจกรรม ระดับTPC เคย(รอยละ) ระดับTPC เคย(รอยละ)
Sig  χ2

(p-value)
1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยาแกทาน Generic 96.8 Generic 91.4 0.033
2.เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน Generic 87.2 Expected 79.1 0.039
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยาแกทาน Generic 90.4 Expected 78.3 0.002
4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา Generic 92.3 Generic 85.7 0.044
7.เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ Augmented 26.3 Potential 13.1 0.001
12.เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการแพทยทาง
เลือกใหแกทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา

Augmented 25 Potential 16.8 0.046

14.เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือดใหแก
ทาน

Augmented 25.6 Potential 10.2 0.010

16.เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ
โปสเตอร ใหแกทาน

Expected 61.5 Expected 50.4 0.029

หมายเหตุ      ∗ p ≤ 0.05    
                     กิจกรรมที่ 1 ,4 ,16 ถูกจัดใหอยูในระดับเดียวกัน 56

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ตารางที่   5  กิจกรรมการบริการทางเภสัชกรรม  ที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขากิจกรรม ระดับTPC เคย(รอยละ) ระดับTPC เคย (รอยละ)
Sig  χ2

(p-value)

5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
Expected 75 Expected 66.4 0.068

6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
Expected 60.3 Expected 61.9 0.744

8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกร ที่จะดูแลรักษา
เภสัชกรจะแนะนําใหทานไป  พบแพทย

Expected 57.1 Expected 56.6 0.923

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน
ทาง เวบไซต หนังสือ วารสาร

Potential 16 Potential 14.3 0.646

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรม
ออกเปนกลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ

Potential 6.4 Potential 9 0.349

หมายเหตุ    ∗ p ≤ 0.05
                   TPC= Total Product Concepts  หมายถึง ระดับตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ   ธีโอดอร ลิวิตต
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ตารางที่5 (ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขากิจกรรม ระดับTPC เคย(รอยละ) ระดับTPC เคย(รอยละ)
Sig  χ2

(p-value)
11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว

Potential 6.4 Potential 7.4 0.712

13 ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน Potential 12.8 Potential 10.2 0.427

15.เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท Potential 12.2 Potential 14.3 0.537

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา Potential 3.2 Potential 4.5 0.517
18. ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม  เภสัชกรจะจัด
สงใหทานภายหลัง

Potential 9 Potential 9.4 0.879

หมายเหตุ      ∗ p ≤ 0.05
                     TPC= Total Product Concepts  หมายถึง ระดับตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม ของ   ธีโอดอร ลิวิตต
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สวนที่ 3  เปรียบเทียบการใหความสําคัญ ท่ีมีตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม และเปรียบเทียบขั้น
การใหระดับความสําคัญ ในแตละกิจกรรมทั้ง 18  กิจกรรม ของผูรับบริการ ระหวางรานยาคุณภาพ
และรานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
                  นําคาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญ ของผูรับบริการที่มีตอกิจกรรมบริการทางเภสัช
กรรม ทั้ง 18  กิจกรรม  มาเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบ ที( Independent t- test )ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ    p= 0.05     และเปรียบเทียบระดับขั้นการใหความสําคัญโดยจัดตามเกณฑ ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                  4.21- 5.00 เปนระดับความสําคัญ มากที่สุด
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                  3.41- 4.20        เปนระดับความสําคัญมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                  2.61- 3.40        เปนระดับความสําคัญปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                  1.81- 2.60        เปนระดับความสําคัญนอย
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                  1.00 -1.80         เปนระดับความสําคัญนอยที่สุด
จําแนกแตละกิจกรรมไดดังนี้    (ไดดังตารางที่  6)

กิจกรรมที่ 1 เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน
                 ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (4.60  ± 0.72)
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  (4.43 ± 0.80)   อยูในระดับมากที่สุด เหมือนกัน
แตเมื่อนํามา  เปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.029)

กิจกรรมที่ 2  เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน
 ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (4.37 ± 0.90)

รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา(4.35 ± 0.90)   อยูในระดับมากที่สุด เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.834)
กิจกรรมที่ 3 เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (4.46  ± 0.81)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (4.39 ± 0.88)   อยูในระดับมากที่สุด เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.402)
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กิจกรรมที่4  เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา
                   ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (4.46 ± 0.81)
 และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (4.33 ± 0.83)  อยูในระดับมากที่สุด เหมือนกัน
 และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.113)

กิจกรรมที่ 5  เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
                    ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (4.19 ±0.92)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  (4.14 ±0.87) อยูในระดับมาก  เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา  ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.567)

กิจกรรมที่ 6  เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (3.94  ± 0.96)

และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (3.99 ± 0.98) อยูในระดับมาก  เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.58)

กิจกรรมที่ 7 เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ
ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (2.81±1.16)

และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  (3.06 ±1.22)   อยูในระดับปานกลาง  เหมือนกัน
แตเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.043)
กิจกรรมที่ 8  ในกรณีท่ีทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรท่ีจะดูแลรักษา เภสัชกรจะ
แนะนําใหทานไปพบแพทย

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (4.09  ± 1.02)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  (3.98 ± 0.98) อยูในระดับมาก  เหมือนกัน
 และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t-  test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.287)
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กิจกรรมที่ 9 เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบไซต หนังสือ
วารสาร

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (2.81 ± 1.07)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  (2.94 ± 1.05) อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
 และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.231)

กิจกรรมที่ 10  เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย
ตามกลุมโรคและหัวขอท่ีสนใจ

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (2.85 ± 1.18)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (2.86  ± 1.07)  อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.901)

กิจกรรมที่11  เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (3.04 ± 1.20)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (3.27 ± 1.20) อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test  พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.074)

กิจกรรมที่12 เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือกใหแก
ทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (2.81 ± 1.12)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (2.84 ± 1.09) อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.776)
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กิจกรรมที่13  ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน
                   ความสําคัญตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ(3.33±1.32)จัดอยูใน
ระดับปานกลาง  และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา(3.41±1.17) ระดับมาก  ซ่ึงเปนระดับที่ตางกัน
แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.136)

กิจกรรมที่14  เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน
                   ความสําคัญตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ(3.37±1.26)จัดอยูใน 
ระดับปานกลาง และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (3.56 ± 1.23) ระดับมาก  ซ่ึงเปนระดับที่ตางกัน
แตเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.136)

กิจกรรมที่ 15  เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
                   ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (2.74 ± 1.18
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (2.95 ± 1.16) อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.08)

กิจกรรมที่ 16 เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน
                   ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (3.15±1.15)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา(3.39±1.06)  อยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
แตเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติคา Independent t- test พบวา มีความแตกตางกัน
 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.044)

กิจกรรมที่ 17  ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา
                   ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  (2.72±1.32)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (3.02±1.22) ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
แตเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชคาสถิติ Independent t- test  พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (  p=0.022)
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กิจกรรมที่ 18  ในกรณีท่ีทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสงใหทานภาย
หลัง

ความสําคัญ ตอกิจกรรมบริการของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ (2.71 ± 1.22)
และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา (2.91 ± 1.09) ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เหมือนกัน
และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกัน โดยใชคาสถิติ Independent t- test  พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p=0.089)     (ไดดังตารางที่6)

                   จากตารางการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดทําตาราง เพื่อสรุปผล การใหความสําคัญ ท่ีมีตอกิจ
กรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยแบงตามนัยสําคัญทางสถิติ  (p =0.05)  ไดเปน 2 กลุมคือ การให
ความสําคัญ ของกิจกรรมบริการ ท่ีมีความแตกตางกัน  (p ≤0.05)  ได  ดังตารางที่ 7      และการให
ความสําคัญของกิจกรรมบริการ ท่ีไมมีความแตกตางกัน ได ดังตารางที่  8
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความสําคัญของกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมระหวางผูรับบริการรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา

                                                           ประเภทรานยา
กิจกรรมการใหบริการ

MEAN S.D. S.E ระดับความ
สําคัญ MEAN S.D. S.E ระดับความ

สําคัญ

t-test sig t
(p-value)

1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยาแกทาน 4.6 0.716 0.057 มากที่สุด 4.43 0.769 0.049 มากที่สุด 2.193∗ 0.029
2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแก
ทาน 4.37 0.896 0.072 มากที่สุด 4.35 0.902 0.058 มากที่สุด 0.210 0.834

3.เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยาแกทาน 4.46 0.814 0.065 มากที่สุด 4.39 0.875 0.056 มากที่สุด 0.840 0.402

4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา 4.46 0.814 0.065 มากที่สุด 4.33 0.831 0.053 มากที่สุด 1.589 0.113
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและ
วิธีการใชยา 4.19 0.924 0.074 มาก 4.14 0.868 0.056 มาก 0.572 0.567

6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ
 การใชยาเดิมจากทาน 3.94 0.955 0.076 มาก 3.99 0.986 0.057 มาก -0.542 0.58

7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ 2.81 1.163 0.093 ปานกลาง 3.06 1.221 0.078 ปานกลาง -2.035∗ 0.043

หมายเหตุ ∗p≤0.05
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ตารางที่  6 (ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา
ประเภทรานยา

กิจกรรมการใหบริการ MEAN S.D. S.E ระดับ
ความสําคญั

MEAN S.D. S.E ระดับ
ความสําคญั

t-test sig t
(p-value)

8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกร
ที่จะดูแลรักษา เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย

4.09 1.025 0.082 มาก 3.98 0.983 0.063 มาก 1.061 0.287

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพให
ทาน เชน ทางเวบไซต หนังสือ วารสาร

2.81 1.072 0.086 ปานกลาง 2.94 1.05 0.067 ปานกลาง -1.200 0.231

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขา
อบรมออกเปนกลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ

2.85 1.181 0.095 ปานกลาง 2.86 1.076 0.069 ปานกลาง -0.124 0.901

11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและ
มอบใหแกทาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการ
ปฏิบัติตัว

3.04 1.204 0.096 ปานกลาง 3.27 1.203 0.077 ปานกลาง -1.795 0.074

หมายเหตุ  ∗p≤0.05
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ตารางที่ 6  (ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา

ประเภทรานยา
กิจกรรมการใหบริการ

MEAN S.D. S.E ระดับ
ความสําคัญ MEAN S.D. S.E ระดับ

ความสําคัญ

t-test sig t
(p-value)

12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยา
ดวยการแพทยทางเลือกใหแกทาน เชน การฝงเขนวด อบ
ประคบ สปา

2.81 1.125 0.09 ปานกลาง 2.84 1.094 0.07 ปานกลาง -0.285 0.776

13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใช
ยาของทาน 3.33 1.321 0.106 ปานกลาง 3.41 1.174 0.075 มาก -0.558 0.136

14.เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาล
ในเลือด ใหแกทาน 3.37 1.265 0.101 ปานกลาง 3.56 1.234 0.079 มาก -1.494 0.136

15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท 2.74 1.180 0.094 ปานกลาง 2.95 1.166 0.075 ปานกลาง -1.755 0.08

หมายเหตุ  ∗p≤0.05 66
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ตารางที่ 6 ( ตอ)

รานยาคุณภาพ รานยา แผนปจจุบันที่มีสาขา

ประเภทรานยา
กิจกรรมการใหบริการ MEAN S.D. S.E ระดับ

ความสําคัญ
MEAN S.D. S.E ระดับ

ความสําคัญ

t-test sig t
(p-value)

16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน
แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน

3.15 1.148 0.092 ปานกลาง 3.39 1.061 0.068 ปานกลาง -2.024∗ 0.044

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา
2.72 1.319 0.106 ปานกลาง 3.02 1.219 0.078 ปานกลาง -2.304∗ 0.022

18. ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม
เภสัชกรจะจัดสงใหทานภายหลัง 2.71 1.219 0.098 ปานกลาง 2.91 1.092 0.07 ปานกลาง -1.705 0.089

หมายเหตุ    ∗p≤0.05
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                4.21 – 5.00      เปนระดับความสําคัญมากที่สุด
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                3.41 – 4.20      เปนระดับความสําคัญมาก           
 ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง               2.61 – 3.40      เปน ระดับความสําคัญปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง               1.81 – 2.60       เปนระดับความสําคัญนอย
ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง                1.00–1.80        เปนระดับความสําคัญนอยที่สุด

67

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70 68

ตารางที่ 7   กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมที่ความสําคัญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05)

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

กิจกรรมการใหบริการ

ระดับ
ความสําคัญ MEAN ระดับ

ความสําคัญ MEAN
sig t

(p-value)

1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยาแกทาน มากที่สุด 4.6 มากที่สุด 4.43 0.029

7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 3.06 0.043

16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน
แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.39 0.044

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา ปานกลาง 2.72 ปานกลาง 2.91 0.022

หมายเหตุ  ∗p ≤ 0.05
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ตารางที่ 8 กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ที่ความสําคัญไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

กิจกรรมการใหบริการ ระดับ
ความสําคัญ MEAN ระดับ

ความสําคัญ MEAN
sig t

(p-value)

2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 4.35 0.834
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยาแกทาน มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.39 0.402
4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา มากที่สุด 4.46 มากที่สุด 4.33 0.113
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา มาก 4.19 มาก 4.14 0.567
6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจาก
ทาน มาก 3.94 มาก 3.99 0.580

8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกร ที่จะดูแล
รักษา เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย

มาก 4.09 มาก 3.98 0.287

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบ
ไซต หนังสือ วารสาร ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.94 0.231

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออก
เปนกลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 2.86 0.901

11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 3.27 0.074

หมายเหตุ ∗p≤0.05
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ตารางที่ 8  ตอ

รานยาคุณภาพ รานยาแผนปจจุบัน
ที่มีสาขากิจกรรมการใหบริการ ระดับ

ความสําคัญ MEAN ระดับ
ความสําคัญ MEAN

sig t
(p-value)

12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการแพทย
ทางเลือกใหแกทาน เชน การฝงเขนวด อบ ประคบ สปา ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 2.84 0.776

13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน ปานกลาง 3.33 มาก 3.41 0.577
14.เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ให
แกทาน ปานกลาง 3.37 มาก 3.56 0.136

15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท ปานกลาง 2.74 ปานกลาง 2.95 0.080
18. ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม  เภสัชกรจะ
จัดสงใหทานภายหลัง

ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 2.91 0.089

หมายเหตุ      ∗p  ≤ 0.05
                         กิจกรรมที่ 13, 14  ระดับความสําคัญตางขั้นกัน   
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สวนที่   4   จํานวนและรอยละของผูรับบริการ จากรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
ที่แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนทายแบบสอบถาม
4.1 รานยาคุณภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ผูรับบริการจํานวน 156 คน มีผูตอบแบบสอบ

ถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.18   สามารถแจกแจงราย
ละเอียดไดดังนี้ (ดังตารางที่9)

ตารางที่  9 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน
1. รานขายยาสวนใหญมีแตปายเภสัชกรแตจริงๆแลวไมมีเภสัชกรประจํา อยาก
ใหทุกรานมีเภสัชกรประจํา 6

2. เภสัชกรควรแนะนําขอควรระวังและอาการขางเคียงเพราะเปนสิ่งที่สําคัญ 4
3. เภสัชกรควรมีความเปนมิตร และใสใจผูรับบริการมากขึ้น  เพื่อสรางสาย
สัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น 4

4. ควรมีเอกสารที่แนะนําเกี่ยวกับโรคตางๆใหมากขึ้น 2
5. ผูชวยเภสัชกรไมควรจัดยาใหแกผูรับบริการดวยตนเอง 2
6. เภสัชกรควรจะจัดยาตามความจําเปน ไมควรจะบังคับขายสินคาใหลูกคา 2
7. ขอที่ 14,15,16,17 ควรเปนหนาที่ของหนวยงานอนามัยประจําชุมชน 1
8. ควรจัดการอบรมหรือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยาใหกับประชาชนเพื่อ
ไมใหเกิดอันตรายจากการใชยา 1

9. เภสัชกรควรแตงกายใหสุภาพนาเชื่อถือ 1
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             4.2 รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เขตกรุงเทพมหานคร ผูรับบริการจํานวน 244 คน มีผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10.66 สามารถ
แจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ (ดังตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน
1. ควรใหความรู คําแนะนําการใชยา ขอควรระวัง และการปฏิบัติตัวระหวาง
การใชยาแตละชนิดใหชัดเจน 3

2. อยากใหเภสัชกรแนะนําเรื่องวิตามิน อาหารเสริมใหตรงตาม ความตองการ
จริง       โดยไมขายตามคาตอบแทนสินคา 3

3. อยากใหเภสัชกรเอาใจใส ใหความสนใจลูกคา มากขึ้น 3
4. เภสัชกรจะมีความรูในอาการ  สาเหตุของโรคของคนไขใหมากขึ้น 2
5. ทําบันทึกการใชยา แพยาและ ติดตามผลการรักษาผูปวยอยางตอเนื่อง 2
6. ควรมีการบอกวันหมดอายุของยาที่เภสัชกรจัดให ระบุไวใหชัดเจน 2
7. ควรมีการติดปายยาอันตรายและปายราคาใหลูกคาทราบ 2
8. ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 1

9. ยาบางอยาง จําเปนตองมีเภสัชกรจายยาดวยหรือไม 1
10. อยากใหจัดยาใหถูกตองใหมากที่สุด โดยไมคิดแตจะเสนอสินคาตัวใด ตัว
หนึ่งเทานั้น เพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของผูที่มาปรึกษาและตองการยา

1

11. ปกติชาวบานทั่วไป จะไมคอยไดรับขอมูลจากรานขายยา เพราะถามีปญหา
จะสอบถามที่โรงพยาบาลที่ทําการรักษาประจํามากกวา 1

12.  ไมควรใหผูชวยเภสัชกรจัดยาใหลูกคา 1
13. ควรใหบริการลูกคาเทาเทียมกันทุกชนชั้น 1
14. ควรทําบัตรสมาชิกของราน ฟรี  ไมควรคิดเงิน ลูกคาจะไดมาซื้อและควรมี
สวนลดดวย

1

15. สมาชิกไมไดรับวารสารประจําเดือนทุกเดือน ซ่ึงขาดการรับรูขาวสารจาก
ทางราน

1

16. มีรานยาที่ตรงนี้ดี เพราะถาไปโรงพยาบาลคงไมทัน จึงมารานยากอน 1
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บทท่ี 5
อภิปรายผลของการวิจัย

                   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน การเปรียบเทียบกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดย
เภสัชกรชุมชนออกเปนแตละระดับตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ    ธีโอดอร
ลิวิตต ในมุมมองของผูรับบริการตามประสบการณที่ไดรับ   และการใหระดับความ สําคัญของกิจ
กรรมการใหบริการ ระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ใน เขต
กรุงเทพมหานคร    สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
                   1.   ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการรานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เขต
กรุงเทพมหานคร
                   2.  เปรียบเทียบรอยละของประสบการณบริการทางเภสัชกรรม  ที่ผูรับบริการไดรับ
และเปรียบเทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต   ใน
แตละกิจกรรมทั้ง18 กิจกรรม  ระหวางผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  และรานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา
                   3.  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญ ที่มีตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม
ที่ผูรับบริการแสดงความคิดเห็น และเปรียบเทียบขั้นการใหระดับความสําคัญ ในแตละกิจกรรมทั้ง
18 กิจกรรม  ระหวางผูรับบริการ ในรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา

4.   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการ
สวนที่  1     ลักษณะทั่วไป ของผูรับบริการรานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา ในเขต
                   กรุงเทพมหานคร
                   ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการในรานยาคุณภาพและ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาใน
เร่ืองเพศพบวา ทั้งสองกลุม  มีจํานวนผูใชบริการที่เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย โดยมีอัตราสวน
เพศหญิง ตอ เพศชาย ในรานยาคุณภาพ 2  : 1 และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา 1.8 : 1 (รอยละ64.1,
64.3 ตามลําดับ)   ตามลําดับ (จากสวนนี้เปนตนไปตัวเลขในวงเล็บที่กลาวถึงจะเปนตัวเลขของ ราน
ยาคุณภาพ  และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ตามลําดับ  )
                   อธิบายไดวาเพศหญิงมีความใสใจในเรื่องสุขภาพและอาจตองรับภาระในการดูแลเรื่อง
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมากกวาเพศชายซึ่งจะสนใจหรือมีความรับผิดชอบดานนี้มากกวา
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                   จึงทําใหเพศหญิงมาใชบริการในรานยาทั้งสองกลุมมากกวาเหมือนกัน ผูรับบริการสวน
ใหญในรานยาคุณภาพและ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา อยูในวัยเรียนและเริ่มตนการทํางาน มีอายุ
ระหวาง  20-29 ป (รอยละ 37.2 , 41.8) และ 30-39 ป (รอยละ 23.7, 29.1 ) เนื่องจากรานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา ที่ผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม เปนสถานที่จําหนายจายยาโดยเภสัชกรผูประกอบวิชา
ชีพเภสัชกรรมและมีชวงเวลาปฏิบัติการ มีการจัดการที่คอนขางเปนระบบ สวนใหญตั้งอยูในบริเวณ
พื้นที่ยานธุรกิจที่มีสํานักงานหนาแนน ทําเลแหลงชุมชนที่อยูอาศัยและหางสรรพสินคา เปนรูปแบบ
รานยาสมัยใหมมีรายการสินคาที่ไมใชยามากขึ้น สินคาหลักในรานประเภทนี้คือ ยา ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร อาหารทางการแพทย รวมทั้งนม เครื่องสําอาง อุปกรณการแพทยเปนหลัก (คทา บัณฑิตานุกู
ล 2545 : 21-22)  จึงทําใหผูรับบริการสวนใหญที่อยูในวัยทํางาน หลังเวลาเลิกงานมักจะเดินทางผาน
หรือแวะซื้อสินคากอนกลับบาน
                   สวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีทั้งสองกลุม     (รอยละ 55.1, 53.7 ) รองลง
มาคือระดับปริญญาตรี (รอยละ40.4,37.7) ลูกคาของรานยาคุณภาพสวนใหญมีสิทธิ์การรักษา
ประเภทสิทธิ์บัตรทอง30บาท (รอยละ38.5)  รองลงมาคือสิทธิ์ประกันสังคม (รอยละ32.1) จะเห็น
ไดวาจากเรื่องเพศและอายุ สืบเนื่องกันกับกลุมตัวอยางจัดอยูในวัยเรียน และเริ่มตนวัยทํางาน ซ่ึง
ตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาลประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับบัตรทองทุกคน และเมื่อ
เร่ิมตนทํางานก็จะใชสิทธิ์ประกันสังคม  จึงถือวามีความสอดคลองกัน
                   สวนลูกคารานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา สวนใหญใชสิทธิ์ประกันสังคม (รอยละ45.5)
รองลงมา ใชสิทธิ์ บัตรทอง 30 บาท (รอยละ 21.7) เนื่องจากผูรับบริการสวนใหญ อยูในวัยทํางาน
ทําใหผูรับบริการ ซ่ึงเปนวัยทํางาน มีความสะดวกที่จะซื้อยา จากรานยาแหงนี้เพื่อรักษาตนเองกอน
                   ในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา ผูรับบริการในรานยาคุณภาพและ รานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา ทั้งสองกลุม สวนใหญมารับบริการที่รานยาเปนจํานวน 1-5 ครั้ง (รอยละ85.9,
86.5) ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2546  พบวาพฤติกรรมการบริโภค
ของคนไทยในเขตเมืองจะไปรักษาตัวเวลาปวยดวยการซื้อยากินเองกอนมากกวาการไปคลินิกเอก
ชน โรงพยาบาลเอกชนและศูนยบริการสาธารณสุข ตามลําดับ    และผูรับบริการจะไปใชบริการ
จากรานยาจํานวน 1 รานมากที่สุด (รอยละ 51.3, 51.2 ) ซ่ึงเปนรานยาที่เคยใชบริการประจําจนเกิด
ความคุนเคยและพึงพอใจในบริการของเภสัชกรประจําราน จึงทําใหกลับเขามาใชบริการที่รานยา
เดิมอีกครั้ง   แสดงวาพฤติกรรมการใชยาของผูรับบริการ สวนใหญมักจะไปใชบริการจากรานยาที่
ตนเองรูสึกคุนเคยและพึงพอใจในบริการกอนเปนอันดับแรก
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สวนที่ 2   เปรียบเทียบการไดรับประสบการณตอกิจกรรม บริการทางเภสัชกรรม  ท่ีผูรับบริการได
รับ และ   เปรียบเทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร    ลิ
วิตต   ในแตละกิจกรรมทั้ง18 กิจกรรม  ของผูรับบริการระหวางรานยาคุณภาพ  และรานยาแผน
ปจจุบันท่ีมีสาขา
                   นําจํานวนรอยละของประสบการณ บริการทางเภสัชกรรม  ที่ผูรับบริการไดรับ   ในแต
ละกิจกรรมทั้ง 18  กิจกรรม โดย  ใชสถิติทดสอบไค-สแควร   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  p= 0.05
และเปรียบเทียบระดับขั้น  ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต   ใน
แตละกิจกรรมทั้ง18 กิจกรรม  โดยแบงระดับจากรอยละของคะแนน  ซ่ึงไดจัดระดับไวเปน
 4 ระดับ ดังนี้  (  บุรินทร ต. ศรีวงษ และ David H. Kreling 2547 : 1-25)
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    1 – 19   เปนระดับ     Potential Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    20 – 49   เปนระดับ   Augmented Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    50 – 84   เปนระดับ   Expected Product
          รอยละของคะแนน การเคยไดรับประสบการณ    85 – 100 เปนระดับ   Generic Product
สวนที่ 2.1 การอภิปรายผล การไดรับประสบการณ ตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ท่ีมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  มี จํานวน 8 กิจกรรม  และจัดอยูในระดับ ตามแนวคิด
ผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม (Total Product Concept) ของ ธีโอดอร ลิวิตตได ดังนี้
 กิจกรรมที่ 1  การใหคําแนะนําวิธีการใชยาแกผูมารับบริการ   (p = 0.033)
                   ผลการวิจัยพบวากิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับ Generic Product (รอยละ 96.8, 91.4)
ในรานยาทั้งสองกลุม    เปนกิจกรรมบริการพื้นฐานที่จําเปนตองมี ในการเขาสูตลาดบริการรานยา
สอดคลองกับ คทา บัณฑิตานุกูล (2545) ที่กลาวถึง บริการทางเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานตองปฏิบัติ ใน
ฐานะที่เปนเภสัชกรชุมชน  คือ การใหบริการรักษาเบื้องตน (Primary care) และการใหบริการขอมูล
ทางเภสัชกรรม ซ่ึงเปนบทบาทในระบบบริการทางเภสัชกรรมที่พึงประสงค และ วลัย เอี่ยม
ประภาสและคณะ (2545) ที่ไดสํารวจลักษณะเภสัชกรชุมชนที่พึงประสงคของประชาชน ในเขต
เทศบาลเมืองชลบุรี พบวาลักษณะการใหบริการของเภสัชกรสามอันดับแรกที่ประชาชนตองการได
แก การจายยาตรงกับอาการของโรคที่เปน ใหคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชยาและเปดโอกาสใหผูปวย
ซักถามอาการและสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน และ บุรินทร ต.ศรีวงษ และ David H.
Kreling (2547 : 1-25)ไดศึกษาการประยุกตใชแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม
ของ Theodore Levitt พบวา กิจกรรมในระดับ Generic Product มี 2 กิจกรรมไดแก เภสัชกรแจงให
ผูปวยรูวายาตามใบสั่งแพทยมีไวใชรักษาโรคอะไร และวิธีการใชยาเปนอยางไร
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                     แตเมื่อใชสถิติทดสอบไค-สแควร  รอยละของประสบการณ  กิจกรรมนี้ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ แปลผลวา ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ ไดรับประสบการณ มากกวารานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา  ดังนั้น ระดับกิจกรรมควรจะแตกตางกันดวย    อธิบายได วาชวงคะแนน ใน
การแบงระดับกิจกรรมที่ผูทําวิจัยนํามาใชแปลผลในงานวิจัยนี้อางอิงมาจากด.ร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
และ David H. Kreling (2547 : 1-25)  มีชวงคะแนนในระดับ  Generic Product  นี้กวางมาก คือรอย
ละ  85- 100

 กิจกรรมที่ 2 เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน  (p=0.039)
                    ผลการวิจัยพบวารานยาคุณภาพเปนระดับGeneric Product (รอยละ87.2) รานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา เปน ระดับExpected Product (รอยละ79.1)   
                     กิจกรรมนี้เปนบทบาทการใหบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานที่เภสัชกรชุมชนตองปฏิบัติ 
เชนเดียวกับ กิจกรรมที่ 1  ผลการวิจัย  กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับขั้นที่ตางกัน  คือรานยาคุณ
ภาพสูงกวา และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แปลผลวาผูรับบริการจากรานยาคุณ
ภาพเคยไดรับประสบการณ จากเภสัชกร มากกวารานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
                   อธิบายไดวา มาตรฐานรานยาคุณภาพกําหนดให   รานยาคุณภาพ  มีเภสัชกร ใหบริการ
อยูตลอดเวลาทําการจึงทําใหผูรับบริการไดรับบริการโดยตรง สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
เนื่องจากรานยาที่เก็บแบบสอบถามสวนใหญตั้งอยูในแหลงชุมชนซ่ึงผูรับบริการจะมารับบริการใน
ชวงเวลาใกลเคียงเปนจํานวนมาก ทําใหผูรับบริการบางรายไมเคยไดรับประสบการณจากเภสัชกร
ชุมชนตามกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ดังกลาวครบทั้ง 18 กิจกรรม หรือไดรับแตผูรับบริการไม
สามารถจดจําประสบการณนั้นได

กิจกรรมที่ 3 เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน (p=0.002)
                   ผลการวิจัยพบวารานยาคุณภาพเปนระดับ Generic Product (รอยละ90.4) รานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา เปนระดับExpected Product (รอยละ78.3)
                   กิจกรรมนี้เปนบทบาทการใหบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานที่เภสัชกรชุมชนตองปฏิบัติ 
เชนเดียวกับ กิจกรรมที่ 1และ2    ผลการวิจัย กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับขั้นที่ตางกัน คือรานยา
คุณภาพสูงกวา  และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกับกิจกรรมที่ 2 แปลผล
วาผูรับบริการจากรานยาคุณภาพเคยไดรับประสบการณ มากกวา รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
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                   อธิบายไดวา จาก มาตรฐานรานยาคุณภาพกําหนดให มีเภสัชกร ใหบริการอยูตลอดเวลา
ทําการจึงทําใหผูรับบริการไดรับบริการในกิจกรรมนี้โดยตรง และจากกลุมตัวอยางนี้เปนรานยาที่มี
เภสัชกรเปนเจาของกิจการและสวนมากก็จะอยูใหบริการเองตลอดเวลาที่มีการใหบริการ
                   สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เมื่อเภสัชกรใหคําแนะนําวิธีการใชยา ก็อาจจะอธิบาย
อาการขางเคียงจากการใชยา    รวมทั้งขอควรระวังจากการใชยาไปพรอมๆกัน     ซ่ึงคือกิจกรรมที่ 1
,2,3 อาจทําให ผูรับบริการไมสามารถแยกแตละกิจกรรมออกจากกันได  และเนื่องจากรานยาที่เก็บ
แบบสอบถามสวนใหญตั้งอยูในแหลงชุมชนซึ่งผูรับบริการจะมารับบริการในชวงเวลาใกลเคียงเปน
จํานวนมากทําใหผูรับบริการบางรายไมเคยไดรับประสบการณจากเภสัชกรชุมชนตามกิจกรรม
บริการทางเภสัชกรรม ดังกลาวครบทั้ง 18 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4  การเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือนบนซองยา   (p =0.044)
                   ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับ Generic Product (รอยละ 92.3 , 85.7)
ในรานยาทั้งสองกลุม
                   กิจกรรมนี้เปนบทบาทการใหบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานที่เภสัชกรชุมชนตองปฏิบัติ
เชนเดียวกับ กิจกรรมที่ 1, 2 ,3  ผลการวิจัย   สอดคลองกับ คทา บัณฑิตานุกูล (2545)วลัย เอี่ยม
ประภาสและคณะ (2545)และตามมาตรฐานรานยา มาตรฐานที่ 3  ขอ 3.2.4 แนวทางการสงมอบยา
ข.มีฉลากยาซึ่งประกอบดวย ช่ือสถานบริการ  ช่ือผูปวย  วันที่จาย  ช่ือการคา ช่ือสามัญทางยา ขอบง
ใช  วิธีใช  ขอควรระวัง และวันหมดอายุ  (มาตรฐานรานยา โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพราน
ยาโดยสภาเภสัชกรรม)
                   แตเมื่อใชสถิติทดสอบไค-สแควร  รอยละของประสบการณ  กิจกรรมนี้ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ แปลผลวา ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ ไดรับประสบการณ มากกวารานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา  ดังนั้น ระดับกิจกรรมควรจะแตกตางกันดวย    อธิบายได วาชวงคะแนน ใน
การแบงระดับกิจกรรมที่ผูทําวิจัยนํามาใชแปลผลในงานวิจัยนี้อางอิงมาจาก ด.ร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
และ David H. Kreling (2547 : 1-25)  มีชวงคะแนนในระดับ  Generic Product  นี้กวางมาก คือรอย
ละ  85- 100

  กิจกรรมที่ 7  เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ  (p=0.001)
                    ผลการวิจัยพบวารานยาคุณภาพเปนระดับAugmented  Product (รอยละ26.3) รานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขาเปนระดับ Potential Product  (รอยละ13.1)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

                   กิจกรรมนี้เปนบทบาทการใหบริการ ตามเกณฑมาตรฐานรานยาคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ ขอ 2.1.1   ข.ตองแสดงตนใหสาธารณชนทราบวาเปนเภสัชกรผู
มีหนาที่ปฏิบัติการโดยสวมเครื่องแบบตามขอกําหนดของสภาเภสัชกรรม(มาตรฐานรานยา โครง
การพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม)
                   ผลการวิจัย กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับขั้นที่ตางกัน คือรานยาคุณภาพสูงกวา และมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แปลผลวาผูรับบริการจากรานยาคุณภาพเคยไดรับ
ประสบการณ มากกวา รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
                   อธิบายไดวา รานยาคุณภาพที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ไดรับการพัฒนาคุณภาพ และ
ประเมินรับรองผลการพัฒนาตามมาตรฐานรานยาคุณภาพ และมีการปฏิบัติไดตามมาตรฐาน
                    สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในการวิจัยครั้งนี้ ยังไมไดเขารวมโครงการรานยาคุณ
ภาพ และขึ้นอยูกับนโยบายของแตละราน ในดานระเบียบการแตงกายในการปฏิบัติงาน ของเภสัช
กรขณะปฏิบัติหนาที่ และเภสัชกรอาจจะไมไดแสดงตนใหผูรับบริการรับทราบทุกครั้งกอนให
บริการ   จึงทําใหผูรับบริการจากรานยาคุณภาพ    เคยไดรับประสบการณบริการจากเภสัชกรในกิจ
กรรมนี้ มากกวารานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา และกิจกรรมนี้มีความแตกตางกันมากที่สุด

กิจกรรมที่12  เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือกใหแก
ทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา  (p=0.046)
                   ผลการวิจัยพบวารานยาคุณภาพเปนระดับ Augmented Product (รอยละ25) รานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา เปนระดับ Potential Product (รอยละ16.8)
                   ในปจจุบันกระแสการใชการแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพ โดยไมตองพึ่งพายา
กําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภค  หรือ นํามาผสมผสานเขากับการรักษาดวยยาแผนปจจุบันนับวา
เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพไดมากขึ้น  ตามมาตรฐานที่ 5   การใหบริการและการมีสวนรวม
ในชุมชนและสังคม     ขอ 5.3 มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพใหกับชุม
ชนเพื่อประโยชนในการปองกันโรค การรักษาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และบทบาทอื่นๆ ใน
การสงเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน
                    ผลการวิจัย กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับขั้นที่ตางกันคือคือรานยาคุณภาพสูงกวา
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แปลผลวาผูรับบริการจากรานยาคุณภาพเคยไดรับ
ประสบการณ มากกวา รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
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                   อธิบายไดวาในรานยาคุณภาพ ใหคําแนะนําขอมูลและความรูในเรื่องนี้เพิ่มเติม และเชน
เดียวกับทุกขอ รานยาคุณภาพมีเภสัชกรเปนเจาของกิจการ และใหบริการอยูตลอดเวลาทําการ  ราน
ยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ที่สวนใหญเภสัชกรประจําราน จะไมไดเปนเจาของกิจการ บางรานยาจะ
จางเภสัชกรจะมาปฏิบัติงานหรือ เปนชวงเวลาที่เภสัชกรไมไดอยูประจําตลอด หรือในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามไปใชบริการ จึงทําใหไดรับบริการในดานนี้นอยกวา ถึงแมวากระแสนิยมใชบริการ
การแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพจะเปนที่นิยมก็ตาม

กิจกรรมที่14  เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน (p=0.010)
                   ผลการวิจัยพบวารานยาคุณภาพเปนระดับ Augmented Product (รอยละ25.6) รานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา เปนระดับ Potential Product  (รอยละ15.2)
                        กิจกรรมนี้เปนบทบาทตามมาตรฐานรานยาคุณภาพ  มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ และ
ส่ิงสนับสนุนบริการ  ขอ 1.2.1 ใหรานยามีอุปกรณ ในการใหบริการสุขภาพที่เหมาะสม  เพื่อ
ประโยชนในการติดตามผลการใชยา  (มาตรฐานรานยาโครงการพัฒนารานยาและรับรองคุณภาพ
รานยาโดย สภาเภสัชกรรม)      ผลการวิจัย กิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในระดับขั้นที่ตางกันคือคือรานยา
คุณภาพสูงกวา และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แปลผลวาผูรับบริการจากรานยา
คุณภาพเคยไดรับประสบการณ มากกวา รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
                   อธิบายไดวากลุมตัวอยาง ที่มารับบริการในรานยาคุณภาพสวนใหญ อายุ 20-29 ป ซ่ึง
จะเปนโรคพื้นฐานทั่วไป ไมไดเปนโรคเรื้อรัง จึงทําใหไมตองตรวจวัดระดับความดันโลหิตและวัด
ระดับน้ําตาลในเลือด แตเมื่อผูรับบริการมีอาการที่จําเปนตองตรวจวัด เภสัชกร  มีการใหบริการกิจ
กรรมดังกลาว ดวย  และเนื่องจากความรูเกี่ยวกับโรคและยา ทักษะในการสื่อสาร ความมั่นใจใน
ความรู และการสื่อสาร เปนสิ่งที่ติดประจําตัวเภสัชกรอยูแลว    แตการที่จะมีอุปกรณพรอมตองใช
เงินลงทุนในอุปกรณเหลานั้น (ดุษฎี ไชยอุทิตยกุลและคณะ, 2545) ดังนั้นผูรับบริการในรานยาคุณ
ภาพจึงเคยไดรับประสบการณนี้ไมมากนัก จึงทําใหอยูในระดับ Augmented product      สวนรานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขาสวนใหญ จะตั้งอยูในแหลงชุมชน และผูรับบริการมักจะมาใชบริการในชวง
เวลาเลิกงานซึ่งจะมีผูมารับบริการพรอมกันหลายคน อาจทําใหเภสัชกรที่ไมสามารถใหบริการได
อยางทั่วถึงและครบถวน โดยเฉพาะการวัดระดับน้ําตาลในเลือดที่ตองใชเวลา และอุปกรณในการ
ใหบริการมากและตองมีความชํานาญรวมดวย จึงทําใหบริการในดานนี้เปนระดับ Potential Product
กิจกรรมที่ 16 เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอรใหแกทาน
(p=0.029)
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                   ผลการวิจัยพบวากิจกรรมนี้ถูกจัดใหอยูในการบริการระดับ Expected product (รอยละ
61.5 ,50.4 )   ในรานยาทั้งสองกลุม

             กิจกรรมนี้เปนบทบาทในฐานะทีมสุขภาพ ในการสงเสริมในเรื่องการปองกันโรค
และมีบทบาทเปนผูสอนที่มีการสื่อสารไดถือเปนลักษณะของเภสัชกรที่ควรมีใน 7 ดาน (เสาวคนธ
รัตนวิจิตราศิลป 1999 : 1-8)   และจากมาตรฐานรานยา มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ และส่ิง
สนับสนุนบริการ 1.1.6 มีบริเวณแสดงสื่อใหความรูเร่ืองสุขภาพ และ 1.3 ส่ิงสนับสนุนบริการ  ขอ
1.3.1 มีแหลงขอมูล  ตํารา  ที่เหมาะสมในการใชอางอิง และเผยแพร        1.3.2 มีฉลากชวย  เอกสาร
ความรู  สนับสนุนการบริการอยางเหมาะสม  (มาตรฐานรานยาโครงการพัฒนารานยาและรับรอง
คุณภาพรานยาโดย สภาเภสัชกรรม)     

                   แตเมื่อใชสถิติทดสอบไค-สแควร  รอยละของประสบการณ  กิจกรรมนี้ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ แปลผลวา ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ ไดรับประสบการณ มากกวารานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา  ดังนั้น ระดับกิจกรรมควรจะแตกตางกันดวย    อธิบายได วาชวงคะแนน ใน
การแบงระดับกิจกรรมที่ผูทําวิจัยนํามาใชแปลผลในงานวิจัยนี้อางอิงมาจาก ด.ร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
และ David H. Kreling (2547 : 1-25)  มีชวงคะแนนในระดับ  Expected Product  นี้กวางมาก คือ
รอยละ  50- 84   ซ่ึงคลายกับกิจกรรมที่ 1  และ 4
                   กลาวโดยสรุปรานยาทั้งสองกลุม มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจท่ีตางกัน นโยบาย
ระบบการจัดการ ท่ีตางกัน ลักษณะสินคาท่ีมีการสงเสริมตางกัน  ความเปนเจาของกิจการ และการ
ไดรับการรับรองมาตรฐานรานยาคุณภาพรวมทั้งตัวเภสัชกรชุมชนเองดวย สิง่เหลานี้จะสะทอน
ออกมาใหประชาชน  รับรูประสบการณ  ในกิจกรรมการบริการทางเภสัชกรรม  ไดแตกตางกัน

 สวนที่ 2.2   การอภิปรายผล  การไดรับประสบการณตอกิจกรรม บริการทางเภสัชกรรม  ท่ีไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีจํานวน 10กิ จกรรม     และอยูในระดับ ตามแนวคิดดานผลิต
ภัณฑและบริการแบบองครวมของ  ธีโอดอร ลิวิตต  เดียวกัน  ใน แตละระดับ  ไดดังนี้
                   กิจกรรมระดับ Generic Product
                   กิจกรรมที่ถูกจัดใหอยูในระดับ Generic Product ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการ
แบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต แปลผล จากรอยละ ของคะแนนที่ผูรับบริการเคยไดรับประสบ
การณทางเภสัชกรรม ในชวงระดับคะแนน รอยละ 85 – 100  และกิจกรรมที่รานยาทั้งสองกลุม มีคา
p มากกวา 0.05 จากผลการวิจัยพบวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81

                   ไมมี กิจกรรม Generic Product ที่ไมแตกตางกันจัดอยูระดับ  นี้  เนื่องจากกิจกรรมที่ 1
และกิจกรรมที่ 4 แตกตางกัน ดังอธิบายไปแลวในสวนที่ 2.1
                    กิจกรรมระดับ   Expected Product
                   จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่ถูกจัดใหอยูในระดับ Expected Product ตาม
แนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต จากรอยละของคะแนน ที่ผูรับ
บริการเคยไดรับประสบการณทางเภสัชกรรมในชวงระดับคะแนนรอยละ 50 – 84  และกิจกรรมที่
รานยาทั้งสองกลุม มีคา    p มากกวา 0.05    มี 3 กิจกรรม  ไดแก
 กิจกรรมที่ 5  เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทาน เก่ียวกับขนาด และวิธีการใชยา(p=0.068)
                   กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองราน เคยไดรับประสบการณ (รอยละ 75, 66.4)  ซ่ึงถูกจัด
เปนการบริการระดับ Expected product สอดคลองกับ บุรินทร ต.ศรีวงษ และ David H. Kreling
(2547 : 1-25)     ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมในระดับExpected Product ไดแก การทดสอบความเขา
ใจในวิธีการใชยา
                   กิจกรรมการตรวจสอบความเขาใจของผูรับบริการเกี่ยวกับขนาดและวิธีใชยา   เภสัชกร
จะใชดุลพินิจในการตรวจสอบความเขาใจ ของผูรับบริการเกี่ยวกับขนาด และ วิธีการใชยาโดย
พิจารณา จากยาที่ตองใช  ปญหาของโรค อายุของผูรับบริการและการใชที่ตอเนื่อง  มากกวา เปน
การใหบริการตามบทบาทเภสัชกรในระบบบริการทางเภสัชกรรมที่พึงประสงค  และเปนมาตรฐาน
รานยาคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3 การใหการบริการทางเภสัชกรรมที่ดี  ขอ 3.2.4  แนวทางการสงมอบ
ยา (มาตรฐานรานยาโครงการพัฒนารานยาและรับรองคุณภาพรานยาโดย สภาเภสัชกรรม)    ควร
เปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่เภสัชกรทั้งสองกลุมตองปฏิบัติ     และควรถูกจัดกลุมอยูในระดับ Generic
product  แต เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งสองกลุม จะมีชวงอายุ 20-29 ป
ดังนั้นอาการเจ็บปวยที่เขามารับบริการเปนโรคพื้นฐานทั่วไป ไมซับซอน ทําใหเภสัชกรใหคําแนะ
นําวิธีการใชยาไดโดยงาย  โดยไมตองตรวจสอบซ้ํา  หรือ ในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มีผูรับ
บริการมาใชบริการ พรอมกันจํานวนมาก ทําใหผูรับบริการบางราย ไดรับประสบการณ นอยกิจ
กรรมนี้จึงถูกจัดอยูในระดับ Expected product เชนกัน
 กิจกรรมท่ี 6  เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือการใชยาเดิมจากทาน(p=0.074)

 ผลการวิจัยพบวากิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ (รอยละ60.3,
61.9) กิจกรรมนี้ เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทยหรือการใชยาเดิมจากผูรับบริการ
เปน  การบริการทางเภสัชกรรมที่ดี  ตามมาตรฐานรนยา  มาตรฐานที่ 3 การใหการบริการทางเภสัช
กรรมที่ดี  ขอ 3.2 แนวทางการใหการบริการทางเภสัชกรรม (มาตรฐานรานยาโครงการพัฒนาราน
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ยาและรับรองคุณภาพรานยาโดย สภาเภสัชกรรม) ซ่ึงจากลักษณะทั่วไป ของกลุมตัวอยางผูรับ
บริการทั้งสองกลุมคลายกัน ดังเชนกิจกรรมที่ 5   จึงทําใหเภสัชกรปฏิบัติตามขอที่ 3.2.3   ตองระบุผู
รับบริการอยางแทจริงเพื่อใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายตามมาตรฐานการดูแลผูปวย (มาตรฐาน
รานยาโครงการพัฒนารานยา และ รับรองคุณภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม) ซ่ึงผูรับบริการทั้งสอง
กลุม ไมมีโรคประจําตัว หรือ ไมจําเปนตองไดรับบริการนี้ ดังนั้นจึงทําใหผูรับบริการทั้งสองกลุม
ไดรับประสบการณ ใกลเคียงกัน

กิจกรรมที่ 8 ในกรณีท่ีทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรท่ีจะดูแลรักษา เภสัชกรจะ
แนะนําใหทานไปพบแพทย  (p=0.923)

กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ57.1,56.6) ในกรณีที่ผู
รับบริการมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะรักษาได เภสัชกรจะแนะนําใหไปพบ
แพทยนั้นถือวา เปนบทบาทในฐานะทีมสุขภาพที่ประกอบดวย การใหบริการตามใบสั่งแพทย การ
จายยาตามใบสั่งยาเดิมเพื่อรับยาตอเนื่อง การสงตอผูปวย การติดตามผลการรักษาในกลุมคนไขโรค
เร้ือรัง การติดตามอาการไมพึงประสงคของยา (คทา บัณฑิตานุกูล 2545:10-14)  และ บทบาทหนาที่
ที่นอกเหนือจากหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด ขอที่ 7 การสงตอผูปวยเมื่อพบวาผูปวยมีอาการที่คิด
วาจะรุนแรง (  ผกามาศ ไมตรีมิตร 2536:124-127 ) และสอดคลองกับ บุรินทร ต.ศรีวงษ และ David
H. Kreling (2547 : 1-25)  พบวา กิจกรรมในระดับExpected Product ไดแก   ติดตอแพทยของคนไข
รายนั้นในกรณีที่จําเปน   ผูรับบริการทั้งสองกลุมจึงไดรับบริการนี้ใกลเคียงกันมาก
                    กิจกรรมในกลุม Expected product นี้ถาเภสัชกรชุมชนทั้งสองกลุมสามารถปฏิบัติไดก็
จะสามารถเพิ่มความประทับใจใหแกผูรับบริการไดระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการไดรับเฉพาะ
บริการในขั้น Generic product จัดไดวาเปนกิจกรรมท่ีเภสัชกรชุมชนควรตองปฏิบัติ เพื่อตอบ
สนองความคาดหวังของผูรับบริการ สรางความพึงพอใจจากการใหกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม
และลดโอกาสในการสูญเสียลูกคาจากความไมพึงพอใจในบริการ

                   3.  กิจกรรมระดับ Augmented Product
        กิจกรรมที่ถูกจัดใหอยูในระดับ Augmented Product ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและ

บริการแบบองครวมของ ธีโอดอร  ลิวิตต จะถูกจัดใหอยูในระดับ  จากรอยละของคะแนน   ที่ผูรับ
บริการเคยไดรับบริการทางเภสัชกรรม ในชวงระดับคะแนน รอยละ 20-49 คือกิจกรรมหรือบริการ
ที่มีการเพิ่มมูลคาลงไปในผลิตภัณฑหรือบริการประเภท Expected Product  ซ่ึง เปนการกระทําที่
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เหนือความคาดหวัง เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางเดียวคงไมพอ แตตองสงมอบ
บริการที่ดีเหนือความคาดหมายของผูรับบริการดวย
                   ไมมี กิจกรรมที่ถูกจัดใน Augmented Product   โดยจากผลการวิจัยนี้   มีแตในรานยา
คุณภาพเทานั้น ที่มี 3 กิจกรรมที่ถูกจัดใหอยูในระดับนี้ไดแก  กิจกรรมที่  7,12,14       ดังไดกลาวไป
แลวในสวนที่ 2.1   แต ในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ไมมีกิจกรรมใดที่ถูกจัดใหอยูในระดับนี้   กิจ
กรรมดังกลาวถูกจัดเปนระดับ   Potential Product  แทน  และซ่ึงกิจกรรมดังกลาวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติดวย

                   4 . กิจกรรมระดับ Potential Product
                    กิจกรรม ที่อยูในการบริการระดับ Potential product ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและ
บริการองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต แปลผลจากคะแนนของจํานวนผูรับบริการที่เคยไดรับบริการ
เหลานี้ในชวงรอยละ 1-19 และกิจกรรมที่รานยาทั้งสองกลุม มีคา  p มากกวา 0.05     มี 7  กิจกรรม
ไดแก
กิจกรรมที่ 9 เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับสุขภาพใหทาน เชน ทาง เวบไซต หนังสือ
วารสาร   (p=0.646)

      กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ 16, 14.3)  การที่ผูรับ
บริการไดรับบริการจากกิจกรรมนี้ไมมากนักเนื่องจาก การแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุข
ภาพใหผูรับบริการ เชน ทาง  เวบไซต หนังสือ วารสาร   นั้นอาจตองมีการเตรียมคนหาความรู รวม
ทั้งตองพัฒนาความรูใหทันสมัยตลอด และเมื่อเตรียมไวก็อาจไมตรงกับโรคหรือภาวะที่ผูปวย
ตองการ  และเนื่องจากเวบไซตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   การที่จะไดขอมูลที่ทันสมัยจึงตอง
สนใจและติดตามอยางตอเนื่องดวย     และกิจกรรมนี้ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูรับบริการเปนผูรองขอ
และ ผูรับบริการที่จะรองขอกิจกรรมนี้คือผูที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ หรือมีความสงสัยใน
เร่ืองสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ และเนื่องจากในปจจุบันแหลงขอมูลเร่ืองยาและสุขภาพมี
ดวยกันหลายรูปแบบและสามารถหาไดโดยงายไมวาจะเปน Internet หนังสือ วารสารสุขภาพ และ
รายการสุขภาพทางโทรทัศนอ่ืนๆ ผูรับบริการบางรายสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองได  ทํา
ใหไดรับประสบการณในขอนี้นอย เชนกัน

กิจกรรมที่ 10  เภสัชกร จัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพ โดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย
ตามกลุมโรคและหัวขอท่ีสนใจ  (p=0.349)
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      กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณนอย  (รอยละ6.4 , 9)การที่เภสัช
กรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอยตามกลุมโรค และ หัว
ขอที่สนใจนั้น เนื่องจาก การที่เภสัชกรจะจัดใหมีกิจกรรมนี้นั้นตองจัดทําและมีขั้นตอนการเตรียม
การหลายอยางทั้งตัวเภสัชกรและตองไดรับความรวมมือจากผูรับบริการดวย   ตองเตรียมสถานที่
เวลาใหเหมาะสม ความรูที่ทันสมัย และเหมาะสมกับความตองการของผูเขาอบรม  ขอจํากัดในเรื่อง
นโยบายของรานยา และงบประมาณที่จะตองลงทุน ความพรอมในดานสถานที่ และตัวเภสัชกร ดัง
นั้นการไดรับประสบการณของผูรับบริการทั้งสองกลุมในกิจกรรมนี้จึง นอยเหมือนกัน  

กิจกรรมที่11 เภสัชกรจัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทานซึ่งประกอบ ดวย
ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว (p=0.712)
                   กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ6.4 ,7.4)  การจัดทํากิจ
กรรมนี้ เภสัชกร ที่ทําการบันทึกจะตองใชเวลา ในการซักประวัติ และจดบันทึกขอมูลสวนบุคคล
ประวัติการเจ็บปวยและหากมีผูรับบริการจํานวนมากจะทําใหลาชา และไมมีความเปนสวนตัว  และ
เมื่อใหขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการเจ็บปวยแลว จะมีระบบการเก็บรักษาความลับที่ดี หรือไม
และ ในแตละรานมีเภสัชกรที่จะใหบริการเพียงคนเดียว ผูรับบริการเองก็ไมสะดวกที่จะใชบริการ
และเภสัชกรในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันบอย ทําใหผูรับบริการ
ขาดความคุนเคย  ความเชื่อมั่น ความไววางใจ   และสอดคลองกับ  เพ็ญพรรณ สุภาภรณ และคณะ
(2539) ไดทําการวิจัยเพื่อหาปจจัยตางๆที่มีผลตอการบันทึกประวัติคนไขในรานยา (PMR-Patient
Medication Record) โดยสํารวจจากเภสัชกร พบปญหาในการทํา จากเภสัชกรไมมีเวลาทํา 72%
เภสัชกรไมมีคนชวยทํา 66% ความไมรวมมือของผูปวย 62% คนไขลืมขอมูล 52% เภสัชกรไมเห็น
ความสําคัญ 24% เภสัชกรขี้เกียจทํา 22% แตการที่จะจัดกิจกรรมนี้ เภสัชกรควรพึงระวังและใหผูรับ
บริการมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการดวย      ทําใหผูรับบริการไดรับประสบการณนอย
เหมือนกัน
กิจกรรมที่ 13  ถาทานเปนโรคเรื้อรัง   เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน (p=0.427)

       กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ12.8 ,10.2) กิจกรรม
นี้มีลักษณะการใหบริการที่ใกลเคียงกับกิจกรรมที่ 11  ซ่ึงการที่เภสัชกรจะจัดทําการบันทึกประวัติ
การใชยา  ในที่นี้ผูรับบริการตองเปนผูที่มีโรคเร้ือรังที่ตองการ การรักษาอยางตอเนื่อง       ซ่ึงกลุม
ตัวอยางผูรับบริการทั้งสองราน ในการวิจัยครั้งนี้ เปนวัยทํางานที่มีอายุไมมากซึ่งยังไมเปนโรคที่
ตองรักษาตอเนื่อง  และการมาใชบริการ 1-5 ครั้ง/ เดือน ทําใหการบันทึกไมตอเนื่องและไมเปน
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ปจจุบัน  และการที่เภสัชกรจะใหบริการนั้น ตองเลือกใหเหมาะสมกับผูรับบริการ และตามความ
ตองจําเปนในแตละรายดวย ดังนั้นผูรับบริการจึงไดรับประสบการณคอนขางนอย เชนกัน

 กิจกรรมที่ 15  เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท (p=0.537)
                   กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ12.2,14.3)      กิจกรรมนี้
เภสัชกรประจํารานยาตองเปนผูแจงใหผูรับบริการทราบวามีบริการในการปรึกษาทางโทรศัพท และ
ตองใหหมายเลขที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก  ซ่ึงการที่จะจัดทํากิจกรรมนี้ไดนั้น  เภสัชกรตองมี
ความพรอมและมีเวลาเพียงพอและตองมีการใชระบบการสื่อสารในการใหบริการที่เหมาะสม  ซ่ึง
ตองใชบุคลากรและงบประมาณจํานวนมากรวมดวย จึงทําใหเภสัชกรทั้งสองกลุมใหบริการในดาน
นี้นอย และ ผูรับบริการ ในกลุมนี้ก็อาจไมจําเปนตองไดรับบริการนี้     ผลจึงออกมาเปนผูรับบริการ
เคยไดรับประสบการณ  คอนขางนอย  เหมือนกัน

 กิจกรรมท่ี 17 ทานไดรับโทรศัพทจาก เภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา (p=0.517)
                   กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ นอย (รอยละ3.2,  4.5)   กิจกรรม
นี้ก็เชนเดียวกันกับกิจกรรมที่ 15  และอาจจัดทําไดยากกวา  เนื่องจากการที่เภสัชกร โทรศัพทหาผู
รับบริการเพื่อติดตามผลการใชยานั้น ตองรูขอมูล ตองมีการบันทึกประวัติ  วันเวลาที่มาใชบริการ
อาการที่เปน ยาที่ใชรักษาและอาการแทรกซอนที่อาจจะพบได    ซ่ึงยิ่งตองใชการจัดการที่เปน
ระบบมารองรับ  เชน การทําประวัติ หรือ สมัครสมาชิก  ทางราน ตองมีเภสัชกรที่พรอมจะให
บริการ  และ ตองมีการแจงใหผูรับบริการทราบ วามีบริการนี้   และที่สําคัญผูรับบริการตองยินดีที่
จะใหความรวมมือในการใหขอมูลและตองอนุญาตใหโทรศัพทถามผลได ดังนั้นผูรับบริการได
ประสบการณในกิจกรรมนี้นอยที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้
                   กิจกรรมท่ี 18 ในกรณีท่ีทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสง
ใหทานภายหลัง (p=0.879)
                   กิจกรรมนี้ผูรับบริการทั้งสองกลุมไดรับประสบการณ  (รอยละ9, 9.4)      จึงจัดเปนกิจ
กรรมที่ อยูในระดับ Potential product  กิจกรรมนี้  เชนเดียวกับกิจกรรมที่    9 การที่เภสัชกรจะจัด
ทํานั้น  เภสัชกรตองมีการไปคนควาความรู รวมทั้งตองจัดหา เอกสาร ตําราที่ทันสมัย และสงใหผู
รับบริการใหไดตามที่ผูรับบริการสนใจ และ ตรงกับโรคหรือภาวะที่ผูปวยตองการ และการจัดสง
ตองใชงบประมาณดวย และเชนกันกิจกรรมนี้ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูรับบริการเปนผูรองขอ และ ผูรับ
บริการที่จะรองขอกิจกรรมนี้คือผูที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ ซ่ึงในปจจุบันการเขาถึงขอมูลขาว
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สารสามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง จากแหลงอ่ืนไดงายกวา  ผูรับบริการจึงไดรับประสบการณ
ดานนี้นอย

                   ซ่ึงกิจกรรมการบริการระดับ Potential product เปนบริการที่แปลกใหมเพื่อใหเกิด
ประสบการณการบริการที่ดีและสามารถดึงดูด ผูกมัดใจผูรับบริการเอาไวได เปนการเพิ่มมูลคาลง
ไปในผลิตภัณฑหรือบริการประเภท Augmented Product เปนบริการที่ดีเกินความคาดหมายของผู
รับบริการและถูกจัดวางไวอยางลงตัว เพื่อใหเกิดประสบการณจากการบริการที่ดี ตอไปหากเภสัชกร
ชุมชน ตองการใหผูรับบริการประทับใจในบริการและสามารถผูกมัดใจ ผูรับบริการจนเกิดความรู
สึกอยากกลับมาใชบริการในครั้งตอไปจึงควรนํา กิจกรรมที่อยูในระดับนี้ไปปฏิบัติในรานยาของ
ทาน

สรุปไดวา สามารถจําแนกกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชนทั้ง
18 กิจกรรม จากประสบการณผูรับบริการ ตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวม
(Total Product Concept) ของ Theodore Levitt ได เปน 4 ระดับ ดังนี้ คือ ระดับGeneric Product
ระดับExpected Product ระดับAugmented Product และระดับPotential Product  และ ทราบความ
แตกตางของระดับกิจกรรมของรานยาทั้งสองกลุม  ซ่ึงสามารถนํากิจกรรม   ทั้งหมดนี้อางอิงเปน
มาตรฐาน ที่จะนําไปพัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณภาพการบริการรานยาทั้งสอง ใหอยูเหนือความคาด
หวังของผูรับบริการ และ สอดคลอง กับความตองการของผูรับบริการ เพื่อนําไปสูภาพพจนที่ดี เปน
ที่พึงพอใจและสรางความแตกตาง เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางไดเปรียบในธุรกิจตอไป

สวนที่ 3  เปรียบเทียบการใหความสําคัญตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ท่ีผูรับบริการแสดง
ความคิดเห็น และเปรียบเทียบขั้นการใหระดับความสําคัญ ในแตละกิจกรรมทั้ง 18 กิจกรรม
ระหวางผูรับบริการ ในรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา
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                  นําคาเฉลี่ยคะแนนการใหความสําคัญ ของผูรับบริการที่มีตอกิจกรรมบริการทางเภสัช
กรรม ทั้ง 18  กิจกรรม  และ นําคาเฉลี่ยที่ได มาเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบที ( Independent t-
test )ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    p= 0.05     และเปรียบเทียบระดับขั้นการใหความสําคัญโดยจัดตาม
เกณฑ ดังนี้
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง        4.21- 5.00    เปนระดับความสําคัญ มากที่สุด              
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง        3.41- 4.20    เปนระดับความสําคัญมาก
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง        2.61- 3.40    เปนระดับความสําคัญปานกลาง
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง        1.81- 2.60    เปนระดับความสําคัญนอย
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง         1.00 -1.80    เปนระดับความสําคัญนอยที่สุด
จําแนกแตละกิจกรรมไดดังนี้  

สวนที่ 3.1.การอภิปรายผล   การใหความสําคัญตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม  ท่ีมีความแตก
ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p ≤ 0.05)   มี 4 กิจกรรม  ไดแก

กิจกรรมที่ 1  เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน (p=0.029)
                   ไดระดับความสําคัญ มากที่สุด เชนกัน (4.60 ±0.72), (4.43±0.80)  (จากสวนนี้เปนตน
ไปตัวเลขในวงเล็บที่กลาวถึงจะเปนตัวเลขของ รานยาคุณภาพ  และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
ตามลําดับ  )
                  ผลคะแนนที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  มีความหมายวา ผูรับบริการในรานยา
คุณภาพใหความสําคัญในเรื่องนี้ มากกวารานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา
                   การใหระดับความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมนี้จัดเปนบทบาทในการใหบริการ
เภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน ที่เภสัชกรชุมชน ตองใหบริการอันดับแรก และผูรับบริการที่มาใชบริการใน
รานยา ก็มีความตองการคาดหวังและรับรูวาเปนสิ่งที่สําคัญซึ่งขาดหรือยกเวนการบริการไมไดและ
จากลักษณะทั่วไป ของผูรับบริการ ซ่ึงถือไดวารานยาแหงนี้เปนที่พึ่งแหงแรก ของประชาชน ดังนั้น
จึงตองการใหเภสัชกรใหคําแนะนําในเรื่องวิธีการใชยา เขียนสรรพคุณ วิธีใช คําเตือน อยาง ครอบ
คลุมและถูกตอง สอดคลองกับลักษณะเภสัชกรที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชลบุรีสามอันดับแรกคือ การจายยาตรงกับอาการของโรคที่เปน ใหคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชยา
และเปดโอกาสใหผูปวยซักถามอาการและสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน(วลัย เอี่ยมประภาส
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และคณะ, 2545)  ดังนั้นเภสัชกรชุมชน ประจํารานยาทั้งสองกลุมมีความจําเปน ที่จะตองใหบริการ
ในกิจกรรมนี้ แกผูรับบริการทุกราย

 กิจกรรมที่ 7  เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ (p=0.043)
                   ดระดับความสําคัญ ปานกลางทั้งสองกลุม  (2.81±1.16), (3.06 ±1.22)  
                   ผลคะแนนที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  มีความหมายวา ผูรับบริการในรานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา ใหความสําคัญในเรื่องนี้ มากกวา รานยาคุณภาพ   
                   การให ระดับความสําคัญ ปานกลาง เนื่องจาก  กิจกรรมนี้    ในรานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา  ที่สวนใหญเภสัชกรประจําราน จะไมไดเปนเจาของกิจการ บางรานจะจางเภสัชกรจะมา
ปฏิบัติงานเปนชวงเวลา มีการเปลี่ยนไปตามวันและเวลาที่เภสัชกรแตละคนจะลงเวลาได (Part
time) จึงทําใหผูรับบริการในชวงนั้นไมทราบวา มีเภสัชกรอยูหรือไมหรือใครคือเภสัชกรที่ปฏิบัติ
งานขณะนั้น  และรานที่ผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม ยังไมไดเขาเปนรานยาคุณภาพ ดั้งนั้นผูรับบริการ
ในรานยานี้จึงมีความตองการที่จะไดรับกิจกรรมนี้และใหความสําคัญมากกวา ในรานยาคุณภาพซึ่ง
สวนใหญมีเภสัชกรเปนเจาของกิจการและใหบริการอยูตลอดเวลาทําการ ซ่ึงจากขอมูลลักษณะทั่ว
ไปของผูรับบริการที่ใชบริการในรานยาคุณภาพในเรื่อง จํานวนรานยาที่เคยไปใชบริการพบวา 1
ราน มากที่สุด ซ่ึงแปลความไดวาผูรับบริการในรานยาคุณภาพรูและมีความคุนเคยกับเภสัชกรเปน
อยางดี และการแตงกายที่เปนไปตามมาตรฐานรานยาคุณภาพ ในมาตรฐานที่ 2ในหมวดการบริหาร
จัดการเพื่อคุณภาพ ระบุใหเภสัชกรจะตองแสดงตนใหลูกคาเห็นอยางเดนชัดและแตกตางจากผูชวย
เภสัชกรยา (มาตรฐานรานยา โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม)

กิจกรรมที่ 16 เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน
(p=0.044)
                   ไดระดับความสําคัญ ปานกลางทั้งสองกลุม  (3.15±1.15), (3.39±1.06)
                   ผลคะแนนที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  มีความหมายวา ผูรับบริการในรานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา ใหความสําคัญในเรื่องนี้ มากกวา รานยาคุณภาพ
                    การไดระดับความสําคัญ ปานกลางเนื่องจากรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา  ผูรับริการใน
รานยาแหงนี้อาจไมไดรับคําแนะนําจากเภสัชกรโดยตรง เนื่องจากบางรานไมมีเภสัชกรประจํา หรือ
ทํางานเปนชวงเวลา  สวนใหญรานยาแหงนี้จะตั้งอยูในแหลงชุมชน ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ
และมีผูรับบริการมาใชบริการ ในชวงเวลาเลิกงาน ซ่ึงจะมารับบริการพรอมกันหลายคน ทําใหเภสัช
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กรที่ประจําราน ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงและครบถวน ผูรับบริการจึงตองการสื่อเอกสาร
แผนพับ เกี่ยวกับโรคหรือคําแนะนําที่สามารถกลับไปอาน หรือศึกษาเองได  จึงใหคะแนนความ
สําคัญในกิจกรรมนี้มากกวา   ซ่ึงในรานยาคุณภาพมีเภสัชกรใหบริการอยูตลอดเวลาทําการ ให
บริการสอบถาม ใหคําอธิบายในเรื่องยา และขอมูลสุขภาพเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดกับเภสัชกร
โดยตรงและรานยาที่เขารวมโครงการรานยาคุณภาพจะไดรับการพัฒนาคุณภาพและประเมินรับรอง
ผลการพัฒนาตามมาตรฐานรานยาคุณภาพ ทําใหเภสัชกรที่ประจํารานยาคุณภาพมีความตระหนัก
ในการใหบริการเภสัชกรรมที่ดี และมีสวนรวมในชุมชนและสังคม                   

กิจกรรมที่ 17  ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา  (p=0.022)
                   ไดระดับความสําคัญ ปานกลาง ทั้งสองกลุม (2.72±1.32), (3.02±1.22)   

       ผลคะแนนที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญมีความหมายวา  ผูรับบริการในรานยา
แผนปจจุบันที่มีสาขา ใหความสําคัญในเรื่องนี้ มากกวา รานยาคุณภาพ

ระดับความสําคัญ ปานกลาง เหตุผลในขอนี้ใกลเคียงกับการอธิบายในกิจกรรมที่16 และ
เนื่องจากกลุมผูรับบริการในรานยาแหงนี้สวนใหญอยูในวัยเรียนและทํางาน  (อายุ20-29ป) และเปน
ผูที่มารับบริการในเวลาที่มีความเรงรีบ ที่จะตองไปทําภารกิจอ่ืนจึงทําใหไมสามารถรอหรืออยู
ปรึกษากับเภสัชกรได การมี การบริการโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยานั้น  จึงเปน
ทางเลือกใหมที่ผูรับบริการในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา มีความตองการและเห็นความสําคัญใน
เร่ืองนี้มากกวา  ซึ่งในรานยาคุณภาพมีเภสัชกรใหบริการอยูตลอดเวลาทําการ ใหบริการสอบถาม
ใหคําอธิบายในเรื่องยา และขอมูลสุขภาพเพิ่มเติมได

ดังนั้นหากเภสัชกรในรานยาดังกลาว ตองการ การบริการที่แตกตางและสามารถตอบสนอง
ความตองการของลักษณะลูกคาของทาน ใหเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง
ตองพิจารณาที่จะนํากิจกรรมท้ัง 4 นี้ไปปฏิบัติจะไดตอบสนอง ตรงตามความตองการและเหนือ
ความคาดหวังมากที่สุด สามารถสรางความแตกตางในบริการ สรางความประทับใจแกผูมารับ
บริการได

สวนที่ 3.2 การอภิปรายผล  การใหความสําคัญตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม ท่ีไมมีความแตก
ตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  มี14 กิจกรรม และ จัดระดับความสําคัญ ได 3 ระดับ  ดังนี้
                   ระดับความสําคัญ มากที่สุด  มี 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน
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กิจกรรมที่ 3  เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน
กิจกรรมที่ 4  เภสัชกร เขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา
                   กิจกรรมที่ 2 ,3 ,4  ผูรับบริการจากรานยาทั้งสองแสดงความคิดเห็นเหมือนกันวาเปนกิจ
กรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด  ซ่ึงกิจกรรมนี้ จัดเปนบทบาทในการใหบริการเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน
ที่เภสัชกรชุมชน ตองใหบริการอันดับแรก ในมาตรฐานที่ 3  การบริการเภสัชกรรมที่ดี
3.2.4แนวทางการสงมอบยา   ก.มีเภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการโดยตรง ข. มีฉลากยา
ซ่ึงประกอบดวย ช่ือสถานบริการ  ช่ือผูปวย  วันที่จาย  ช่ือการคา  ช่ือสามัญทางยา ขอบงใช  วิธีใช
ขอควรระวัง และวันหมดอายุ   ค. ตองอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัด
เจน  ทั้งโดยวาจาและลายลักษณอักษรเมื่อสงมอบยา (มาตรฐานรานยา โครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม) ซ่ึงกิจกรรมนี้ยังตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูรับ
บริการ และผูรับบริการที่มาใชบริการในรานยา ก็มีความตองการคาดหวังและรับรูวาเปนสิ่งที่สําคัญ
ซ่ึงขาดหรือยกเวนการบริการไมได ดังนั้นกิจกรรมทั้ง 3 นี้จึงเปนกิจกรรมที่เภสัชกรชุมชนทั้งสอง
กลุม ตองใหความสําคัญมากที่สุด และจําเปนจะตองปฏิบัติใหครบทั้ง 3 ขอ ทุกครั้งแกผูมารับ
บริการที่มาซื้อยาทุกคน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
                   ระดับความสําคัญ มาก มี 3 กิจกรรม
 กิจกรรมที่ 5  เภสัชกร ตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
กิจกรรมที่ 6  เภสัชกร สอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
กิจกรรมที่ 8  ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแลรักษา

      เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย
                   พบวากิจกรรมที่ 5 ,8 ,6 เปนกิจกรรมที่ผูรับบริการทั้งสองกลุม ใหความสําคัญในระดับ
มาก ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เภสัชกร สามารถพิจารณาที่จะเลือกจัด ใหเหมาะสมกับผูรับบริการแตละราย
ที่มีความเฉพาะ เชนในผูที่มีความบกพรองทางรางกายตางๆ หรือผูรับบริการที่เปนผูสูงอายุ ที่ตองมี
การตรวจสอบความเขาใจ หรือการใชยาที่ตองใชวิธีพิเศษหรือขนาดที่เฉพาะ หรือในผูปวยที่มี
อาการเรื้อรังที่ตองใชยา รวมกันหลายชนิด หรือในกรณีที่ผูปวยมีอาการมากจนตองพบแพทย สอด
คลองกับ มาตรฐานที่ 3  การบริการเภสัชกรรมที่ดี  ขอ 3.2.2 ตองระบุผูรับบริการที่แทจริง และคน
หาความตองการและความคาดหวังจากการซักถามอาการ ประวัติการใชยา  รวมถึงศึกษาจากแฟม
ประวัติการใชยา(ถามี) กอนการสงมอบยาทุกครั้ง  เพื่อใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะรายตามมาตร
ฐานการดูแลผูปวยยา (มาตรฐานรานยา โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยาโดยสภาเภสัช
กรรม)  ซ่ึงหากผูรับบริการ มีภาวะดังกลาว ผูรับบริการเหลานั้นคงจําเปนตองไดรับการบริการทั้ง
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สามนี้ผูรับบริการจึงจัดใหอยูในระดับสําคัญมาก ซ่ึงเภสัชกรทั้งสองราน   จําเปนตองตอบสนอง
ความคาดหวังของผูรับบริการ โดยเภสัชกรตองปฏิบัติทันทีที่ผูรับบริการตองการใหมีบริการนี้เกิด
ขึ้น หรือ เมื่อเภสัชกรพิจารณาแลววาเหมาะสมที่จะตองใหบริการแกผูรับบริการนั้นๆ เพื่อไมเปด
โอกาสที่จะสูญเสียลูกคาไปใหรานยาอื่นๆ
                   ระดับความสําคัญ ปานกลาง มี 6 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 9  เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบไซต หนังสือ

        วารสาร
กิจกรรมที่ 10 เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย

    ตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ
กิจกรรมที่ 11  เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึง

         ประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว
กิจกรรมที่ 12  เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือกใหแก

        ทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา
กิจกรรมที่15 เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
กิจกรรมที่18 ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสงใหทาน

         ภายหลัง
                   เมื่อพิจารณากิจกรรมทั้ง6 กิจกรรม จัดเปนบทบาทเภสัชกรในฐานะทีมสุขภาพ (คทา
บัณฑิตานุกูล 2545:10-14) และ เปนกิจกรรมที่จัดอยูใน มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการมีสวน
รวมในชุมชนและสังคม  ขอ 5.3 มีบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพใหกับ
ชุมชนเพื่อประโยชนในการปองกันโรค การรักษาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และบทบาทอื่นๆ
ในการสงเสริมสุขภาพ  และสุขศึกษาของชุมชน (มาตรฐานรานยา โครงการพัฒนาและรับรองคุณ
ภาพรานยาโดยสภาเภสัชกรรม)  กิจกรรมในกลุมนี้ ผูรับบริการทั้งสองกลุม ใหระดับความสําคัญ
ปานกลาง เหมือนกัน 6 กิจกรรม ดังนั้นถาหากเภสัชกรชุมชนทั้งในรานยาคุณภาพ   และรานยาแผน
ปจจุบันที่มีสาขา  ตองการใหบริการที่แปลกใหม ที่ยังไมเคยใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจแก
ผูมารับบริการ และดึงดูดผูกมัดใจลูกคา  โดยการแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ทาง
เวบไซต   หนังสือ  วารสาร  การจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพ บันทึกประวัติการใชยา และ
จัดทําสมุดบันทึกประจําตัว แนะนําวิธีดูแลสุขภาพแพทยทางเลือก ใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพ
ทางโทรศัพท จัดสงขอมูลสุขภาพใหแกผูมารับบริการ   ก็เปนสิ่งที่เภสัชกรชุมชนทั้งสองกลุม
สามารถเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมาใหบริการก็ได ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม ณ ขณะนั้น และ
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ทรัพยากรที่เหมาะสม หรือนโยบายของรานนั้นๆ รวมไปถึงความพรอมของตัวเภสัชกร เองดวยวา
เอื้ออํานวยตอกิจกรรมใดมากกวากัน
                   ขอสังเกต   การใหความสําคัญ ท่ีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมี
การจัดระดับความสําคัญตางกัน มี  2  กิจกรรม   ไดแก
กิจกรรมที่13   ถาทานเปนโรคเรื้อรัง   เภสัชกร จะบันทึกประวัติการใชยาของทาน   (p=0.577)
                   โดยรานยาคุณภาพ                                  เปนระดับปานกลาง         (3.33±1.321)
                   สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา            เปนระดับมาก                  (3.41±0.075)
กิจกรรมที่14  เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน(p= 0.136)
                   โดยรานยาคุณภาพ                                   เปนระดับปานกลาง          (3.37±0.101)
                    สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา            เปนระดับ  มาก                 (3.56±0.079)
                    อภิปรายไดวาผูรับบริการใหความสําคัญตอกิจกรรมทั้งสองนี้เหมือนกันแตเนื่องจาก
การแบงระดับคะแนนในแตละชั้นเปนดังนี้
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง              4.21 - 5.00    เปนระดับความสําคัญ มากที่สุด
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             3.41 - 4.20    เปนระดับความสําคัญมาก
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง              2.61-  3.40    เปนระดับความสําคัญปานกลาง
                   ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง             1.81 -  2.60     เปนระดับความสําคัญนอย
                    ชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง            1.00 -  1.80     เปนระดับความสําคัญนอยที่สุด
                   คาคะแนนที่ออกมา ของรานยาคุณภาพ  อยูในระดับปานกลาง คอนไปทางมาก  สวน
รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา อยูในระดับมากแต เปนคะแนนที่สูงกวาระดับปานกลางไมมากนัก
จึงตก  อยูในชั้นความสําคัญที่ตางกัน
                   ผูรับบริการทั้งสองกลุมนี้ใหความสําคัญตอกิจกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจาก กิจกรรมที่13  ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน และกิจ
กรรมที่14 เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือด ซ่ึงจากกลุมตัวอยางผูรับ
บริการ อยูในวัยเรียนและวัยทํางานและยังไมมีโรคประจําตัวหรือ โรคเร้ือรัง ที่ตองไดรับการรักษา
ตอเนื่อง  หรือตองรับบริการตรวจวัดเพื่อประเมินผลการใชยา  และ จากลักษณะทั่วไปในเรื่อง สิทธิ์
ที่ใกลเคียงกันหากตองมีการรักษาอยางตอเนื่อง ผูรับบริการ ก็ไปใชบริการในสถานบริการอื่น เชน
บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อยู ผูรับบริการทั้งสองกลุมจึงให ความสําคัญของทั้ง
สองกิจกรรมนี้  ไมแตกตางกัน
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                   สรุปไดวา ผลจากการเปรียบเทียบความสําคัญของ กิจกรรมการใหบริการทางเภสัช
กรรม ระหวางรานยาทั้งสองกลุม ท้ัง 18 กิจกรรม ทําใหทราบวากิจกรรม ใด ท่ี เภสัชกรชุมชนท้ัง
สองกลุม ตองเลือกปฏิบัติ ตามลําดับการใหความสําคัญ ของผูรับบริการ เพื่อเพิ่มคุณคา ใหแกการ
บริการ ตอบสนองและ ตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ    เกิดความพึงพอใจมากที่สุด กลับ
มาใชบริการรานยานี้เปนประจํา จนมีความจงรักภักดีในรานยานั้น สามารถชิงความไดเปรียบในเชิง
การแขงขันทางธุรกิจได

 4.ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการ
                   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการในรานยาคุณภาพ
                   ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ สวนใหญจะเสนอแนะในเรื่องของความสําคัญของการมี
เภสัชกรประจําราน เนื่องจากไมมั่นใจในตัวของผูชวยเภสัชกร และเห็นวาการซื้อยารับประทานเอง
ก็ตองไดรับคําแนะนําจากเภสัชกรเทานั้น โดยเภสัชกรควรแนะนําขอควรระวังและอาการขางเคียง
จากการใชยาเพราะเปนสิ่งที่สําคัญตอตัวผูรับบริการ สวนขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแกเภสัชกรควรจะ
จัดยาตามความจําเปน ไมควรจะบังคับขายสินคาใหลูกคา   ควรมีเอกสารที่แนะนําเกี่ยวกับโรคตางๆ
ใหมากขึ้น   ควรจัดการอบรมหรือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยาใหกับประชาชนเพื่อไมใหเกิด
อันตรายจากการใชยา   เภสัชกรควรแตงกายใหสุภาพนาเชื่อถือ  เภสัชกรควรมีความเปนมิตรมาก
กวานี้เพื่อสรางสายสัมพันธที่ดีใหแกผูมารับบริการ
                   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการในรานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา
                   ผูรับบริการในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาสวนใหญไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอ
แนะ ในดานกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม ควรใหความรู คําแนะนําการใชยา ขอควรระวัง
และการปฏิบัติตัวระหวางการใชยาแตละชนิดใหชัดเจน  อยากใหแนะนําเรื่องวิตามิน อาหารเสริม
ใหตรงตาม ความตองการจริง โดยไมขายตามคาตอบแทนสินคา    ควรจะมีความรูในอาการ  สาเหตุ
ของโรคของคนไขใหมากขึ้น ทําบันทึกการใชยา แพยาและ ติดตามผลการรักษาผูปวยอยางตอเนื่อง
ควรมีการบอกวันหมดอายุของยาที่เภสัชกรจัดให ระบุไวใหชัดเจน ควรมีการติดปายยาอันตรายและ
ปายราคาใหลูกคาทราบ  ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัช
กรใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ    ระบุยาชนิดใดที่จําเปนตองมีเภสัชกรจายยา  นอกจากนี้ผูรับ
บริการยังตองการใหเภสัชกรติดตามการรักษาผูปวยอยางตอเนื่อง มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีให
บริการอยางเอาใจใส ใหความสนใจในสิ่งที่ผูรับบริการ ตองการตามความคาดหวังมากกวาการทํา
ธุรกิจของเภสัชกรประจํารานยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

                    เปนที่ทราบกันอยางแนชัดแลววา ถาเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรรานยา สามารถให
บริการทางเภสัชกรรมแกผูรับบริการตามบทบาทของตนไดอยางครบถวนสมบูรณ ผลประโยชนสูง
สุดจะเกิดแกผูที่มารับบริการ และเนื่องจากวาธุรกิจรานยาเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้นการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากที่สุดเปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจทุกคน
คาดหวังไว เพราะนอก จากผูรับบริการจะไดรับความพึงพอใจจากการบริการแลว ในแงของธุรกิจ
เองจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้นมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) จากคูแขงที่
ไมไดมุงเนนการใหบริการ เนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพเปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบไดยาก ตองใช
ระยะเวลานานและลงทุนสูง และการใหบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ ยังสราง
กําไรไดในระยะยาว ซ่ึงเกิดจากผูรับบริการไดรับการบริการที่ดี จนเกิดความประทับใจและจงรัก
ภักดีตอธุรกิจนั้น (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2546 :32-33) และกอนที่ผูรับบริการจะมาใชบริการ เขา
จะไดรับขอมูลตางๆของธุรกิจบริการนั้น ทําใหสรางมโนภาพขึ้นมาหรือสรางความคาดหวัง
(Expectation) และเมื่อมาใชบริการแลวผูรับบริการจะไดสัมผัสกับประสบการณจริง(Experience) ผู
รับบริการจะนํามโนภาพมาเปรียบเทียบกับประสบการณจริง ถาคุณคาที่ไดรับจากประสบการณจริง
มีมากกวาความคาดหวังที่ตั้งไวกอนใชบริการ ผูรับบริการจะมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง จะเกิด
ความจงรักภักดี ยอมกลับมาใชบริการในครั้งตอไป (Kotler 1997)
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บทท่ี 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

                   การศึกษาครั้งนี้เปน การเปรียบเทียบกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร
ชุมชน ออกเปนแตละ ระดับตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต ใน
มุมมองของผูรับบริการตามประสบการณที่ไดรับ   และการใหระดับความ สําคัญของกิจกรรมการ
ใหบริการระหวาง รานยาคุณภาพ กับ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ใน เขตกรุงเทพมหานคร
                    1.   ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการรานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา เขต
กรุงเทพมหานคร
                   2.  เปรียบเทียบกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชนที่ผูรับบริการไดรับ
ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต ระหวางผูรับบริการทั้ง 18 กิจ
กรรมในรานยาคุณภาพ และ รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
                   3.  เปรียบเทียบความสําคัญที่มีตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชนทั้ง
18 กิจกรรมระหวางผูรับบริการในรานยาคุณภาพ  และรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร

     4.   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการ
สรุปผลการวิจัย
                   1.  ลักษณะทั่วไปของผูรับบริการ
                   กลุมตัวอยางที่ศึกษาในรานยาคุณภาพ มีจํานวน 156 และจากรานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา มีจํานวน 244 คน พบวาผูรับบริการทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.1 ,64.3
ตามลําดับ) มีอายุระหวาง 20-29 ป (รอยละ 37.2 , 41.8) รองลงมาคืออายุระหวาง 30-39 ป (รอยละ
23.7 , 29.1) และผูรับบริการที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ  5.8, 3.3) สวนใหญมี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 55.1 , 53.7) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี (รอยละ40.4  ,
37.7) สวนใหญในรานยาคุณภาพ ผูรับบริการมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลประเภทสิทธิ์บัตรทอง 30
บาทมากที่สุด (รอยละ 38.5)  รองลงมา คือ สิทธิ์ประกันสังคม (รอยละ 32.1)รานยาแผนปจจุบันที่มี
สาขา ผูมารับบริการมีสิทธิ์การรักษาพยาบาล เปนสิทธิ์ประกันสังคม(รอยละ45.5)รองลงมาเปน
สิทธิ์บัตรทอง30บาท(รอยละ21.7)
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 รานยาทั้งในรานยาคุณภาพและรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาในชวง1เดือนที่ผานมาสวนใหญ 
จํานวนครั้งที่ผูรับบริการเคยไปใชบริการรานยา 1-5 ครั้ง (รอยละ85.9, 86.5)  และจํานวนรานยาที่
เคยไปใชบริการ1 ราน มากที่สุด เชนกัน  (รอยละ 51.3 , 51.2) รองลงมาคือ 2 ราน (รอยละ 38.5,
30.7)
                   2. เปรียบเทียบกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ตามแนวคดิผลิต
ภัณฑและบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต ระหวางผูรับบริการในรานยาคุณภาพ และราน
ยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
                   2.1 การอภิปรายผล กิจกรรมที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
มี จํานวน 8 กิจกรรม  ไดแก
                   กิจกรรมที่ 1 เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน
                   กิจกรรมที่ 2 เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการ     ขางเคียงจากการใชยาแกทาน
                   กิจกรรมที่ 3 เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน
                   กิจกรรมที่4. เภสัชกรเขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา
                   กิจกรรมที่ 7 เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ
                   กิจกรรมที่12เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการแพทยทาง
เลือกใหแกทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา
                   กิจกรรมที่14 เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิตวัดระดับน้ําตาลในเลือด ใหแกทาน
                   กิจกรรมที่ 16 เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร
ใหแกทาน
                   โดยมีกิจกรรมที่ 1,4,16 ถูกจัดใหอยูในระดับ ตามแนวคิดผลิตภัณฑและบริการแบบองค
รวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต เดียวกัน

                   2.2การอภิปรายผล กิจกรรมที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มี10 กิจกรรม
โดยจัดใหอยูในระดับ ตามแนวคิดดานผลิตภัณฑและบริการแบบองครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต เดียว
กัน   ไดแก
                   ระดับ Expected Product มี 3  กิจกรรม ไดแก
                   กิจกรรมที่ 5 เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
                   กิจกรรมที่ 6 เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

                   กิจกรรมที่8ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแลรักษา 
เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย

                   ระดับ Potential Product  มี7  กิจกรรม ไดแก
                    กิจกรรมที่ 9 เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบ
ไซต หนังสือ วารสาร
                    กิจกรรมที่10 เภสัชกร จัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพ โดยจัดผูเขาอบรมออกเปน
กลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ
                     กิจกรรมที่11 เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึง
ประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว
                     กิจกรรมที่13  ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน
                     กิจกรรมที่15  เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
                     กิจกรรมที่17  ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกร เพื่อติดตามผลการใชยา
                     กิจกรรมที่18 ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสง
ใหทานภายหลัง
                   3.เปรียบเทียบความสําคัญท่ีมีตอกิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน
ระหวางผูรับบริการในรานยาคุณภาพ และรานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
                   3.1  กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม  ท่ีความสําคัญ มีความ แตกตางกัน  อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) มี 4 กิจกรรม  ไดแก
                    กิจกรรมที่ 1 เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน
                    กิจกรรมที่ 7  เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ
                    กิจกรรมที่ 16 เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ
โปสเตอร ใหแกทาน
                   กิจกรรมที่ 17 ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา

                   3.2 กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรม  ท่ีความสําคัญ ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี14 กิจกรรม    จัดระดับ ความสําคัญ ได3 ระดับ
                   ระดับความสําคัญ มากที่สุด  มี 3 กิจกรรม ไดแก
                   กิจกรรมที่ 2 เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน
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                   กิจกรรมที่ 3  เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน
                   กิจกรรมที่ 4  เภสัชกร เขียนชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา

                   ระดับความสําคัญ มาก มี 3 กิจกรรม  ไดแก
                   กิจกรรมที่ 5  เภสัชกร ตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา
                   กิจกรรมที่ 6  เภสัชกร สอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยาเดิมจากทาน
                   กิจกรรมที่ 8  ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกนิความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแลรักษา

                   ระดับความสําคัญ ปานกลาง มี 6 กิจกรรม ไดแก
                   กิจกรรมที่ 9  เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน
ทางเวบไซต หนังสือ   วารสาร
                   กิจกรรมที่ 10 เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปน
กลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ
                   กิจกรรมที่ 11  เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซ่ึง
ประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว
                   กิจกรรมที่ 12  เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทาง
เลือกใหแกทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา
                   กิจกรรมที่15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท
                    กิจกรรมที่18.ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสง
ใหทาน
ขอสังเกต  กิจกรรมบริการทางเภสัชกรรมที่การใหความสําคัญ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ แตมีการจัดระดับขั้นความสําคัญตางกันมี 2 กิจกรรม โดยรานยาคุณภาพไดระดับ
ปานกลาง สวนรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขาไดระดับ มาก ไดแก
                   กิจกรรมที่13   ถาทานเปนโรคเรื้อรัง   เภสัชกร จะบันทึกประวัติการใชยาของทาน
                   กิจกรรมที่14  เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิตวัดระดับน้ําตาลในเลือดใหแกทาน
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4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการ
ผูรับบริการในรานยาคุณภาพ สวนใหญจะเสนอแนะในเรื่องของความสําคัญของการมี

เภสัชกรประจําราน เนื่องจากไมมั่นใจในตัวของผูชวยเภสัชกร และเห็นวาการซื้อยารับประทานเอง
ก็ตองไดรับคําแนะนําจากเภสัชกรเทานั้น โดยเภสัชกรควรแนะนําขอควรระวังและอาการขางเคียง
จากการใชยาเพราะเปนสิ่งที่สําคัญตอตัวผูรับบริการ สวนขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก เภสัชกรควรจะ
จัดยาตามความจําเปน ไมควรจะบังคับขายสินคาใหลูกคา ควรมีเอกสารที่แนะนําเกี่ยวกับโรคตางๆ
ใหมากขึ้น ควรจัดการอบรมหรือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชยาใหกับประชาชนเพื่อไมให
เกิดอันตรายจากการใชยา  เภสัชกรควรแตงกายใหสุภาพนาเชื่อถือ  เภสัชกรควรมีความเปนมิตร
มากกวานี้เพื่อสรางสายสัมพันธที่ดีใหแกผูมารับบริการ
                    ผูรับบริการในรานยาแผนปจจุบันท่ีมีสาขาสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นและ ขอ
เสนอ แนะในดานกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรมไดแก   การใหความรู คําแนะนําการใชยา
ขอควรระวัง และการปฏิบัติตัวระหวางการใชยาแตละชนิดใหชัดเจน  แนะนําเรื่องวิตามิน อาหาร
เสริมใหตรงตาม ความตองการจริง       ควรจะมีความรูในอาการ  สาเหตุของโรคของคนไขใหมาก
ขึ้น ทําบันทึกการใชยา แพยาและ ติดตามผลการรักษาผูปวยอยางตอเนื่อง    ควรมีการบอกวันหมด
อายุของยาที่เภสัชกรจัดใหระบุไวใหชัดเจน  มีการติดปายยาอันตรายและปายราคายา  ควรมีการ
ประชาสัมพันธถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
ระบุยาชนิดใดที่จําเปนตองมีเภสัชกรจายยา นอกจากนี้ควร มกีารสรางสัมพันธภาพที่ดีใหบริการ
อยางเอาใจใส ใหความสนใจในสิ่งที่ผูรับบริการตองการตามความคาดหวังมากกวาการทําธุรกิจของ
เภสัชกรประจํารานยา

ขอจํากัดในการวิจัย
1. ชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามในแตละรานนั้นไมใชชวงเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

เวลาปด-เปดราน ตางกัน และความสะดวกตางกัน รานยาบางรานสะดวกที่จะใหเก็บแบบสอบถาม
ในชวงเชา บางรานไมสะดวกที่จะใหเก็บแบบสอบถามในชวงเวลาที่ลูกคามาก ดังนั้นผลงานวิจัยที่
ไดจากผูรับบริการรานยาในแตละชวงเวลาที่ตางกันอาจจะแตกตางกันได

2. ขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามตอบในงานวิจัยนั้นมาจากการประมวลผล  จากกิจกรรม
ของเภสัชกรที่ใหแกผูรับบริการในชวงเวลาที่ผานมาดังนั้นขอบกพรองในการนึกยอนประสบการณ
อาจจะสงผลกระทบตอผลการวิจัยได

3. ถึงแมวาการตอบแบบสอบถามจะไมสงผลกระทบใดๆตอตัวผูตอบแบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

เภสัชกรและรานยา ก็มีความเปนไปไดที่ผูตอบแบบสอบถามจะตอบแบบสอบถามดวยความเกรงใจ
เภสัชกรตอบวาเคยไดรับบริการเกือบทุกกิจกรรมอาจจะสงผลกระทบตอผลการวิจัยได

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
                   1.จากผลการวิจัยในสวนการเคยไดรับประสบการณ พบวากิจกรรมที่ 1, 4, 16 กิจกรรม
นี้มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นระดับกิจกรรมตามแนวคิดผลิตภัณฑ และบริการแบบ
องครวม ควรจะแตกตางกันดวย แตเหตุที่กิจกรรมในรานยาทั้งสอง นี้จัดอยูในระดับเดียวกัน โดยกิจ
กรรมที่  1, 4 เปนGeneric Product และกิจกรรมที่16 เปน Expected Product    เนื่องมาจากชวง
คะแนน ที่ใชในการแบงระดับ กวางมาก   ดังนั้นหากเภสัชกรทั้งสองกลุมจะนํากิจกรรมบริการไป
ใชในการพัฒนางานบริการทางเภสัชกรรม คงตองพิจารณาทั้งระดับและคารอยละมาประกอบกัน
                   ในสวนของความสําคัญก็เชนเดียวกัน แมวาจะอยูในระดับความสําคัญเดียวกันแตก็อาจ
มีความแตกตางกันไดเชนใน กิจกรรมที่ 1,7,16,17  สวนในกิจกรรมที่ 13,14  แมวาทั้งสองจะมี
ระดับชั้นความสําคัญคนละระดับกัน แตก็อาจมีความหมายวาสําคัญใกลเคียงกันไดดังนั้นหากเภสัช
กรทั้งสองกลุมจะจัดกิจกรรมบริการเพื่อใหตรงตามความตองการ ของผูรับบริการควรพิจารณาให
ครบทั้งระดับ คะแนนรอยละ ระดับความสําคัญและคาเฉลี่ย ความสําคัญ มาประกอบกันไปใชใน
การพัฒนางานบริการทางเภสัชกรรม
                   2. ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาผูรับบริการในรานยาทั้งสองกลุม  รับรูถึงการใหบริการของ
เภสัชกรชุมชน  แตกตางจาก  ที่เภสัชกรคาดหวังใหไดรับ       หรือผูรับบริการอาจจะไมเขาใจวากิจ
กรรมอะไรคือบริการของเภสัชกร    ดังนั้นเภสัชกรควรจะหาวิธีที่จะสื่อ อธิบายใหแกผูรับบริการรู
โดยตรงเกี่ยวกับการบริการของเภสัชกรเพื่อใหเกิดการรับรู และความเขาใจที่ถูกตอง
                   3. ระดับของผลิตภัณฑและบริการที่ถูกจัดตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการ
องครวมของ ธีโอดอร ลิวิตต  นั้นไมคงที่ เปนพลวัตร (Dynamic) สามารถมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยน
แปลงระดับระหวางกันได ตัวอยางเชน กิจกรรมที่ถูกจัดใหอยูในระดับ Potential Product จากการ
วิจัยนี้หากทําการวิจัยแบบเดียวกันในอนาคตอาจจะเลื่อนระดับขึ้นไปอยูที่ระดับ Augmented
Product ได ดังนั้นเมื่อเภสัชกรชุมชนใหบริการแกผูมารับบริการดวยกิจกรรมระดับ Potential
Product เปนเวลานานๆ หรือใหบริการอยางสม่ําเสมอก็อาจจะเลื่อนไปจนเปน Generic Productได
ดังนั้น เภสัชกรที่ตองการความแปลกใหมมาใหบริการ จึงจําเปนตองคนหากิจกรรมอื่นๆที่มีเพิ่มเติม
จึงจะถือวาสรางความแตกตางในเรื่องการบริการใหเกิดขึ้น และไดเปรียบคูแขงในเชิงธุรกิจ
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4 . กิจกรรมระดับอื่นๆเภสัชกรก็ควรจะติดตามและสังเกตวาในอนาคตกิจกรรมใดที่นา
จะพัฒนาขึ้นมาอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะพัฒนามาอยูในระดับ Generic Product เพราะกิจ
กรรมในระดับนี้ถือเปนความตองการพื้นฐานที่ผูมารับบริการทุกคนตองไดรับจากเภสัชกร ไมวาจะ
เขาไปรับบริการในรานยาใดก็ตาม ถาหากรานยาของเราไมมีการบริการในกิจกรรมนี้ อาจจะเปน
สาเหตุใหผูรับบริการไมเลือกใชบริการได
                   5. การเลือกนํากิจกรรมไปปรับใช ถาเปนรานยาคุณภาพ ควรดูบทบาทตามมาตรฐาน
รานยา เปนอันดับแรก เนื่องจากจะเปนขอกําหนดของโครงการรานยาคุณภาพ และพิจารณาจาก
ระดับขั้น ของบริการที่ถูกจัดตามแนวความคิดดานผลิตภัณฑและบริการองครวมของ ธีโอดอร ลิ
วิตต ที่เปนบทบาทขั้นพื้นฐานกอน โดยดูที่ ระดับ  Generic  Expected  Augmented และ Potential
ตามลําดับ แตถาอยูในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็นํามาเปรียบเทียบวากิจกรรมใดที่มีคาระดับ
ความสําคัญมากกวา  และถามีความสําคัญใกลเคียงกันตองกลับไปที่มาตรฐานรานยาอีกครั้งและ
เลือกทํากิจกรรมนั้นตามที่เภสัชกรชุมชนนั้นๆสามารถปฏิบัติไดเพื่อใหผูรับบริการเกิดประโยชนสูง
สุด
                   สวนในรานยาแผนปจจุบันที่มีสาขานั้น ควรดูที่ระดับขั้น ของการบริการขั้นพื้นฐาน
และคาความสําคัญ เทียบกัน  ถาความสําคัญเทากันก็ใหพิจารณาวา รานจะตองเขาโครงการรานยา
คุณภาพหรือไมโดยดูที่มาตรฐานที่ สภาเภสัชกําหนดไว    แตถาเปน เชิงธุรกิจที่มีการแขงขันก็ดูตาม
นโยบาย คูแขง และความแตกตาง ของธุรกิจที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ  และ   ที่สําคัญที่สุดคือ ตัวเภสัช
กรชุมชนประจํารานยาแหงนั้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ในสวนการสอบถามประสบการณการเคยไดรับกิจกรรมบริการทั้ง 18 กิจกรรม ผู

วิจัยไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามตอบ2 ตัวเลือกคือ เคยไดรับบริการ และ ไมเคยไดรับบริการ
ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาตนไมเคยไดรับกิจกรรมนั้นๆเนื่องจากไมมีความจําเปนตองไดรับหรือ
ไมมีอาการเขาขายที่จะตองไดรับบริการ เชน ซ้ือยาแกไขหวัดจึงไมจําเปนตองไดรับการตรวจวัด
ระดับน้ําตาลในเลือดจากเภสัชกร ก็ใหถือวาไมเคยไดรับบริการ ซ่ึงสงผลตอการแปลผลการวิจัยได
จึงมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปวา ควรจะเพิ่มตัวเลือกอีก 1 ตัวเลือกรวมเปน 3 ตัวเลือก คือ
เคยไดรับบริการ ไมเคยไดรับบริการ และ ไมเขาขายที่จะตองไดรับบริการ โดยผูวิจัยจะตองอธิบาย
ความหมายใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจกอนตอบแบบสอบถามดวย
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2. จากขอจํากัดของงานวิจัยในเรื่องชวงเวลาการเก็บแบบสอบถามจากรานยาแตละราน
ที่แตกตางกันจะสงผลกระทบตอผลการวิจัยได จึงมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปวา ควรจะ
เก็บแบบสอบถามจากทุกรานในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงทางผูวิจัยมีความเห็นวาควรจะเก็บแบบสอบ
ถามในเวลาที่มีลูกคามาก (ชวง peak hour) เพราะนอกจากจะเก็บแบบสอบถามครบจํานวนอยาง
รวดเร็วแลว คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามนาจะมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงของรานนั้น
ไดมากที่สุด

3. หลังจากที่ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยแลวพบวา ชวงคะแนนที่ใชแบงระดับของกิจ
กรรมออกเปน 4 ระดับยังไมเหมาะสมทําใหบางระดับมีจํานวนกิจกรรมแตกตางจากระดับอื่นๆ
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะระดับคะแนนของ Generic Product ที่อยูในชวงรอยละ 85-100 นั้นมีชวง
กวางมากเกินไป อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดอางอิงชวงคะแนนมาจากงานวิจัยของ บุรินทร ต.ศรีวงษ
และ David H. Kreling  ซ่ึงศึกษาวิจัยจากกลุมประชากรบริเวณเมือง Dane County รัฐ Wisconsin
พบวามีความแตกตางจากประชากรที่ใชในงานวิจัยนี้อยูหลายดาน เชนในเรื่องของรูปแบบรานยา
ระบบการขายยาตามใบสั่งแพทย ลักษณะประชากร จึงมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปวา ชวง
คะแนนที่ใชแบงระดับของกิจกรรมควรจะมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับประชากรที่นํามาเปน
กลุมตัวอยางของงานวิจัย
                    4. ควรมีการนําขอเสนอแนะในบริการของผูตอบแบบสอบ มาเพิ่มเติมในแบบสอบถาม
เพื่อใหได กิจกรรมใหมๆ มาแปลผลเปนระดับตางๆ   ที่ใกลเคียงกับความตองการของผูรับบริการ
มากที่สุด
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล     ตําแหนง / สถานที่ทํางาน 
 

ภก. ดร. บุรินทร ต. ศรีวงษ   หัวหนาภาควชิาเภสัชกรรมชุมชน 
      คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ภก. ทนุชาติ  จักษุพา    หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 
      โรงพยาบาลลพบุรี 
 
ภก. สุวัฒน  กอไพศาล    อดีตประธานชมรมรานขายยา 
      จังหวัดนครปฐม 
 
ภก. ชูศักดิ์   ไมตรีมิตร    ประธานชมรมรานขายยา 
      จังหวัดนครปฐม 
 
ภก. ณภัทร  เตชะเพิ่มผล    แผนกการตลาด   

บริษัท ฟาสซิโนสัมพันธ 
 
ภญ. พรรณทิพา  ศรีสุวัจฉรีย   แผนกการตลาด 

บริษัท ฟาสซิโนสัมพันธ 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามความรวมมือในการเก็บขอมลูงานวจิัย 
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แบบสอบถามความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยเร่ือง 
การประยุกตใชแนวคดิดานผลิตภณัฑและบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต 
ในการพัฒนาบริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน  เขตกรุงเทพมหานคร 

 
โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้แลวเขียนเครื่องหมาย √  ลงในชอง  
 จากเอกสารขอความรวมมือในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม และตัวอยางแบบสอบถาม   
     ทานยินดใีหทีมงานวิจัยแจกแบบสอบถาม ณ รานยาของทานได  

 ทานไมพรอมใหทีมงานวิจัยแจกแบบสอบถาม ณ รานยาของทาน  
 กรณีที่ทานยินดีใหทีมงานวจิยัแจกแบบสอบถามแกผูมารับบริการจากรานยาของ
ทาน กรุณาใหขอมูลเบื้องตน เพื่อทีมงานผูวิจัยจะนําขอมลูที่ไดมาประมวลผลสําหรับการ
วิจัยในขั้นตอนตอไป 
 
จํานวนลูกคาเฉล่ียท่ีมาใชบรกิาร ตอ วัน ....................... คน 
 
เวลาเปดทําการของราน    รานเปด............................. น.  รานปด............................ น. 
 
วันหยุดประจาํของราน คือ.............................................. 
 
เวลาทํางานของเภสัชกรประจําราน ตัง้แต........................น. จนถึง .......................... น. 
 

กรุณาสงแบบสอบถามฉบับนี้ กลับคืนมาใหแกทีมผูวิจยัภายใน
วันที่ ............................ พรอมกันนี้ทีมผูวจิยัไดแนบซองจดหมายพรอมตดิแสตมป เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการสงกลับใหแกทาน 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห 
        ทีมงานวจิัย ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
       คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแบงกลุม รานยาตามลําดับเขตที่ตั้ง 
และแสดงรายละเอียดเพื่อเก็บแบบสอบถาม 
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กลุม
ราน 

ลําดับ
ราน ชื่อรานยา ที่อยู 

จํานวน  
ลูกคา 

จํานวน  
แบบสอบถาม Yamane 

รวม 
กลุม
ราน 

เขต 
เบอรโทร 

1 ศูนยยาเกอร
เท็กซ 

250 ถ.นครสวรรค แขวงโสมนัส ปอมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

110 15 14 ปอมปราบ 02-2828642 

3 รานชุมชนเภสัช 126 ถ.บานดินสอ แขวงบวรนิเวช พระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

150 21 19 พระนคร 02-2241072 1 

2 
รานสยามดรัก
แอนดไมโคร
มารท จํากัด 

79/41 ชั้นG30 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม3 ถ.สาธุ
ประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 
10120 

200 28 25 
64 
 
 

ยานนาวา -  

2 ฟาสซิโน สาขายู
เซ็นเตอร 

198 หองC4 ซ.จุฬา4 แขวง วังใหม เขต ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

75 10 9 ปทุมวัน 02-2166695 

3 ฟาสซิโน สาขาสี
ลม 

395/3 ซ.ศิริจุลเศวก(สีลมซอย7) ถ.สีลม แขวง บาง
รัก เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

60 8 7 บางรัก 02-6366438-9 

1 ฟาสซิโน สาขา
งามวงศวาน   

200 28 25 หลักสี่ 02-5500657 
2 

4 ราน Health & 
Drugs 

1451 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก หวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

30 4 4 

50 
 
 
 หวยขวาง 09-8338898 

3 2 รานรวมเภสัช 96/3 ม.2 ซ.สุขสวัสดิ์26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประ
กอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

60 8 7 31 ราษฎรบูรณะ 02-4276675*0 
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กลุม
ราน 

ลําดับ
ราน ชื่อรานยา ที่อยู 

จํานวน  
ลูกคา 

จํานวน  
แบบสอบถาม Yamane 

รวม 
กลุม
ราน 

เขต 
เบอรโทร 

 
1 ราน เซฟดรัก 

เซ็นเตอร 

278 หางคารฟูรสาขาบางปะกอก ชั้น1 หมู1 ถ.สุข
สวัสดิ์ แขวงบางปะกอก      เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 

170 23 21   ราษฎรบูรณะ 02-8828626-7 

2 รานหองยา 7 ซ.สุขุมวิท93 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 

70 10 9 พระขโนง 02-3317600 

3 รานจตุธรรม
เภสัช 

112/1675 ม.11 ซ.เคหะชุมชนบางนา ถ.บางนาตราด 
กม.4 แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 

130 18 16 บางนา 02-7469328 4 

1 รานยาเภสัช 112/1673 ม.11 ถ.บางนาตราด กม.4 แขวงบางนา 
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

80 11 10 

39 
 
 บางนา 02-7468970 

1 ราน เอม ที ดรัก 1209 ซ.ลาดพราว94 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

100 14 12 วังทองหลาง 02-5384906 

2 ราน เอม ที ดรัก 
สาขา 2 

520/9 ซ.รามคําแหง39(เทพลีลา) ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

100 14 12 วังทองหลาง -  5 

3 ฟาสซิโน สาขา
หนองจอก 

55/5 หมู2 แขวง กระทุมราย เขต หนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

60 8 7 

36 
 
 หนองจอก 02-2602443-4 

6 2 รานเรือนยา 44 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจาพระยา คลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

150 21 19 42 คลองสาน 02-4371367 
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กลุม
ราน 

ลําดับ
ราน ชื่อรานยา ที่อยู 

จํานวน  
ลูกคา 

จํานวน  
แบบสอบถาม Yamane 

รวม 
กลุม
ราน 

เขต 
เบอรโทร 

1 รานสุณีเภสัช 647 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 
10600 

50 7 6 ธนบุรี -   

3 ฟาสซิโน สาขา
หนองแขม 

72,72/1,72/2 หมู2 ถ.เพชรเกษม แขวง หนองคางพลู 
เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

100 14 12 

  
  หนองแขม 02-8145171-2 

1 ราน เซฟดรัก 
เซ็นเตอร 

2929 ชั้น1 หางคารฟูร พระราม4 ถ.พระราม4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

400 55 50 คลองเตย 02-8828626-7 
7 

2 ฟาสซิโน สาขา
ทองหลอ 

61/4-5 ซ.สุขุมวิท55(ทองหลอ) ถ.สุขุมวิท แขวง 
คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

60 8 7 

63 
 วัฒนา 02-7129280-1 

2 ราน เซฟดรัก 
เซ็นเตอร 

110/6 หมู9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 10160 

250 35 31 ภาษีเจริญ 02-8047905 
8 

1 ราน เซฟดรัก 
เซ็นเตอร 

19/164 หางคารฟูรสาขาบางบอน ชั้น2 หมู6 ถ.เอก
ชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

200 28 25 

63 
 บางบอน 02-8828627 

9 1 
สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรม
ชุมชน ม.มหิดล 

คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวง
ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

90 12 11 12 ราชเทว ี 02-6444609 

รวม 2895 400 360 400 หมายเหตุ   การคํานวณสูตรยามาเน 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามการพฒันากิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม  
โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา  เขตกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1 
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เลขที่แบบสอบถาม..........     

แบบสอบถาม 

เร่ือง   การประยุกตใชแนวคดิดานผลิตภัณฑและบริการองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต 
ในการพัฒนาบริการเภสัชกรรมชุมชน  เขตกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง    

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของ นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสขุภาพ  คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  เพื่อสอบถามการประยุกตใชแนวคดิของ ธีโอดอร ลิวิตต   ในการพัฒนา
บริการเภสัชกรรมชุมชน  เขตกรุงเทพมหานคร    

แบบสอบถามนี้  แบงออกเปน  2 ตอน 

ตอนที่  1    มี 2 สวน 

1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม มี 5 ขอ 

1.2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับบริการจากรานยา ม ี4 ขอ 

            ตอนที่  2    เกีย่วกับประสบการณที่ไดรับจากบริการเภสัชกรรมชุมชน   
2.1ขอมูลเกี่ยวกับปจจยักิจกรรมบริการเภสัชกรรมชุมชน มี 27 ขอ 

 
       คณะผูวจิัยขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดตอบแบบสอบถาม และเชื่อวาขอมูลของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาบริการเภสชัชุมชน ใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ผูวิจัยจะเก็บ
ขอมูลของทานเปนความลบั 
 
สถานที่เก็บขอมูล .............................................................  
ถนน ................................................................................. 
เขต .................................................................................. 
 
 
ผูสัมภาษณ ....................................................................... 
ผูใหสัมภาษณ .................................................................. 
ว.ด.ป. .............................................................................. 
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ID _____ 

ตอนที่ 1 

คําสั่ง    กรุณาทําเครื่องหมาย ( � )  ลงใน   �   ที่เหมาะสมกับคําตอบของทานมากที่สุด 

1.1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.    เพศ 

�  ชาย                      �  หญิง      
 A1_____ 

 
2.    อายุ _________ ป         
 A2_____ 

 
3.    ระดับการศึกษาสูงสุด        
 A3_____ 

 
�  ไมไดรับการศึกษา  �  ประถมศกึษา 

�  มัธยมศึกษาตอนตน  �  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

�  อนุปริญญา หรือเทียบเทา �  ปริญญาตร ี

�  สูงกวาปรญิญาตรี 
 

4.    รายไดของครอบครัวตอเดือน       
 A4_____ 

�  นอยกวา 10,000  บาท �  10,000 - 19,999  บาท 

�  20,000 - 29,999  บาท �  30,000 - 39,999  บาท 

�  40,000 - 49,999  บาท �  50,000  บาท ขึ้นไป 
 

5.    ปจจุบันเมือ่เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของทานกับผูอ่ืนที่มีอายุเทากนั ทานรูสึกวาภาวะสุขภาพ
ของทาน เปนอยางไร 

�  สุขภาพไมดี 
�  สุขภาพดพีอใช 
�  สุขภาพด ี

�  สุขภาพดมีาก 
�  สุขภาพดยีอดเยี่ยม 
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            1.2  ขอมูลเก่ียวกับการรับบริการจากรานยา      
1.ในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา ทานไปใชบริการรานยา เพื่อซ้ือยาแผนปจจุบัน จํานวนบอยเพยีงใด  
         ไมเคย                          
         1 - 5  คร้ัง                          
         6 - 10  คร้ัง                          
         11 คร้ังขึ้นไป                          
2.    จํานวนรานยาที่ทานไปใชบริการ เพื่อซ้ือยาแผนปจจุบัน     
         1 ราน                          
         2 ราน                          
         3 ราน                          
         4 ราน                          
3. ทานเปนลูกคาของรานยาที่ไปใชบริการเพื่อซ้ือยาแผนปจจุบันเปนประจํามานานมากนอยแคไหน  

         นอยกวา 1 ป       

         มากกวา 1 ป - 5 ป       

         มากกวา 5 ป - 10 ป       

         มากกวา 10ป - 20 ป       

         มากกวา 20 ป       
4.    แหลงที่ทานไปใชบริการ เพื่อซ้ือยาแผนปจจุบันและเพื่อดูแลสุขภาพดวยตนเอง เปนประจํา  

         รานยาแผนปจจุบนัทั่วไป       

         รานยาแผนปจจุบนัที่มีหลายสาขา เชน  บูท  วัตสัน  ฟาสซิน      

         แผนกยาในหางขนาดใหญ เชน  บิ๊กซี  โลตัส   แมคโคร ฯลฯ     

         รานสะดวกซื้อ เชน   เซเวน อีเลเวน   จิ๊ฟฟ    108 ชอป     

         ส่ังซ้ือทางไปรษณยี และจากบริการขายตรง      
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ตอนที ่ 2    เกีย่วกับประสบการณที่ไดรับจากบริการเภสัชกรรมชุมชน   
คําสั่ง    กรุณาทําเครื่องหมาย ( � )  ลงในชองวางที่ตรงกับประสบการณที่ทานไดรับมากที่สุด 
 

ความสําคัญ 
       ประสบการณที่ไดรับจากบริการ           

เภสัชกรรมชุมชน 

ไม 
ได 
รับ 

ได 
รับ สําคัญ

ที่สุด 
สําคัญ
มาก 

สําคัญ
ปาน
กลาง 

สําคัญ
นอย 

ไม
สําคัญ 

1. ใหบริการคําแนะนํา ขอควรระวัง เมื่อใชยา
แผนปจจุบันและการดูแลรักษาตนเอง 

    
          

2. ใหความชวยเหลือ เมื่อทานตองการในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อยาและการดูแลรักษาตนเอง  

    
          

3. ใหบริการคําแนะนําเกี่ยวกับอาการขางเคียง 
ปฏิกิริยาระหวางยาและอาหาร เมื่อใชยาแผน
ปจจุบันและการดูแลรักษาตนเอง 

    

          
4. แจงใหทราบวาทานไดรับยาอะไรบางและมี
สรรพคุณยาใชรักษาอะไร 

    
          

5. แจงใหทราบวาทานควรรับประทานยาเมื่อไร
และมีวิธีการใชยาอยางไร 

    
          

6. แจงใหทราบเกี่ยวกับอาการขางเคียง หรือ   
ขอควรระวังในการใชยา 

    
          

7. แจงใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการ
รับประทานยาที่มีปฏิกิริยารวมกับยาอื่น  

    
          

8. แจงทานเกี่ยวกับยาที่ไดรับโดยการติดฉลาก 
ชวยเตือนบนภาชนะบรรจุ 

    
          

9. ตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาด
และวิธีการใชยา 

    
          

10. สอบถามประวัติการรักษาของแพทยจาก
ทาน  ในกรณีจําเปน 

    
          

11. มีการระบุการรับยาตอเนื่องในใบสั่งแพทย     
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ความสําคัญ 
       ประสบการณที่ไดรับจากบริการ           

เภสัชกรรมชุมชน 

ไม 
ได 
รับ 

ได 
รับ สําคัญ

ที่สุด 
สําคัญ
มาก 

สําคัญ
ปาน
กลาง 

สําคัญ
นอย 

ไม
สําคัญ 

12. ตรวจสอบ ระบุความถูกตองของความแรง
และขนาดของยาที่ทานไดรับใหทราบ 

    
          

13. อธิบายใหทราบเมื่อเกิดเหตุที่ทําใหไดรับยา 
ลาชา  

    
          

14. ใหบริการจัดสงยาอยางรีบดวน ถาจําเปน     
          

15. บรรยายใหทราบถึงผลที่ทานจะไดรับจากยา     
          

16. อธิบายใหทานรูวาตองทําอะไรบาง ถาทาน
ลืม รับประทานยา 

    
          

17. เขียนขอมูลเกี่ยวกับยาที่ไดรับใหแกทาน     
          

18. เก็บรักษาขอมูลการใชยาและการแพยาของ
ทาน ในเครื่องคอมพิวเตอรของรานยา 

    
          

19. ตรวจสอบยาที่มีปฏิกิริยารวมกัน     
          

20. ตอบคําถามเกี่ยวกับยาของทาน ขณะที่มาใช
บริการที่ราน หรอืทางโทรศัพท 

    
          

21. สอนใหทานทราบถึงวิธีการเฝาระวัง สังเกต
อาการขางเคียงจากยาที่ไดรับ 

    
          

22. เก็บบันทึกขอมูลการเจ็บปวยของทาน ใน
เครื่องคอมพิวเตอรของรานยา 

    
          

23. สอนทานใหรูจักวิธีการใชอุปกรณพิเศษ 
เพื่อชวยในการใชยา 

    
          

24. สอนทานใหรูจักวิธีการใชเครื่องมือพิเศษ 
เชน เครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
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ความสําคัญ 
       ประสบการณที่ไดรับจากบริการ           

เภสัชกรรมชุมชน 

ไม 
ได 
รับ 

ได 
รับ สําคัญ

ที่สุด 
สําคัญ
มาก 

สําคัญ
ปาน
กลาง 

สําคัญ
นอย 

ไม
สําคัญ 

25. ทบทวนขอมูลของทานที่บันทึกไวเกี่ยวกับ
ประวัติการใชยาและการแพยา ถามี 

    
          

26. ใหคําแนะนําวาทานควรจะพบแพทย เมื่อใช
ยาหรือดูแลรักษาตนเองแลวอาการไมดีขึ้น 

    
          

27. บันทึกขอมูลการใชยาแผนปจจุบัน หรือการ
ดูแลรักษาตนเองของทาน ในเครื่องคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามการพฒันากิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม 
โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา  เขตกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 2 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางเภสชักรรม โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา   

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 
 เนื่องดวยรานยาเปนหนวยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ ที่อยูใกลชิดประชาชน และมี
บทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน “ที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน” และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
ประชาชนในการใชบริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บปวยเบื้องตน จะเหน็ไดวารานยาไดมีบทบาทเกีย่ว 
ของกับชีวิตประจําวนัของประชาชนมากขึน้ ทั้งนี้ทมีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการให 
บริการเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ดงันั้นหากทีมผูวิจัยทราบขอมลูประสบการณตามกจิกรรม
บริการที่เคยไดรับของผูรับบริการจากรานยา จะสามารถนําขอมูลจากผลการวิจัยนีไ้ปพัฒนาคุณภาพ
บริการรานยาตามความคาดหวังของผูมารับบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจ   

ทานไดรับเลือกเปนตวัแทนในการสํารวจวจิัย เร่ือง การประยุกตใชแนวคิดดานผลิตภัณฑ
และบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต  ในการพฒันากิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม 
โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา เขตกรุงเทพมหานคร ทีมงานวิจยัจึงขอความรวมมือจากทาน ในการ
แสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามที่แนบมานี้ ขอคิดเห็นของผูมารับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการนําเสนอที่เชื่อมโยงถึงผูใหขอมูลและรานยาที่ทานใชบริการ 
นอกจากการนาํเสนอในภาพรวม  

อนึ่ง เมื่อทานไดตอบแบบสอบถามนี้เสร็จเรียบรอยแลว กรุณาสงคืนทีผู่แจกแบบสอบถาม 
หากทานมีขอซักถามหรือตองการความชวยเหลือในขณะทําแบบสอบถาม กรุณาสอบถามจากผูแจก
แบบสอบถาม และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมอืและความอนเุคราะหจากทานเปนอยางดี 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   

ขอแสดงความนับถือ 
 

ทีมงานวิจยั ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
(กรุณาพลกิหนาตอไปเพื่อทาํแบบสอบถาม) 
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ตอนที่ 1  หัวขอ 1.1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน 
 
ขอท่ี สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
อายุ (เศษปที่เกินหกเดือนนบัเพิ่มไปอีกหนึ่งป) 
            20 - 29 ป 
            30 - 39 ป 
            40 - 49 ป 
            50 - 59 ป 
            60 ปขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
            ต่ํากวาปริญญาตรี 
            ปริญญาตรี 
            สูงกวาปริญญาตรี 
            อ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................ 
สิทธิ์การรักษาพยาบาล 
            ไมทราบสิทธิ์การรักษา 
            ไมมีสิทธิ์การรักษาใดๆ 
            สิทธิ์ประกันสังคม 
            สิทธิ์ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
            สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท 
            สิทธิ์อ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................ 
 

 
            1 
 
 
            2 
 
 
 
 
 
            3 
 
 
 
 
            4 
 
 
 

 
กรุณาพลิกหนาถัดไป 
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ตอนที่ 1  หัวขอ 1.2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการรับบริการจากรานยา 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน 
 
ขอท่ี ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการรับบริการจากรานยา สําหรับผูวิจัย 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รานจําหนายยาที่ทานใชบริการเปนประจํา จัดอยูในรูปแบบใด 

 รานยาคุณภาพ 
 รานยาแผนปจจุบันที่มีสาขา( Franchise) 

 
ในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมาทานใชบริการรานยาจํานวนบอยเพียงใด 
            1-5 ครั้ง 
            6-10 ครั้ง 
             มากกวา 10  คร้ัง 
 
จํานวนรานยาที่ทานใชบริการในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา          
             1 ราน 
            2 ราน 
            มากกวา 2 ราน 
          
        

 
            1 
 
 
 
            2 
 
 
 
 
            3 
 
 
 
 
          
 

 
กรุณาพลิกหนาถัดไป 
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ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับการเคยไดรับกิจกรรมการใหบริการทางเภสชักรรม โดยเภสัชกรชุมชน  
คําชี้แจง  : โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้แลวเขยีนเครื่องหมาย √  ลงในชองการเคยไดรับบริการ

ตามกิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม และชองระดับความสําคญัของกิจกรรมการให 
บริการทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกรชุมชน ที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงและความรูสึกของทาน
ในปจจุบนั วาอยูในระดับใด 
1   หมายถึง ระดับความสําคญัของกิจกรรมการใหบริการนั้น อยูในระดับนอยที่สุด 
2   หมายถึง ระดับความสําคญัของกิจกรรมการใหบริการนั้น อยูในระดับนอย 
3   หมายถึง ระดับความสําคญัของกิจกรรมการใหบริการนั้น อยูในระดับปานกลาง 
4   หมายถึง ระดับความสําคญัของกิจกรรมการใหบริการนั้น อยูในระดับมาก 
5   หมายถึง ระดับความสําคญัของกิจกรรมการใหบริการนั้น อยูในระดับมากที่สุด 
 

การเคย ไดรับ 
กิจกรรม ระดับความสําคัญของกิจกรรม กิจกรรมการใหบริการ 

ทางเภสัชกรรม  
 เคย ไมเคย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
1.เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา 
แกทาน 

       

2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการ
ขางเคียงจากการใชยาแกทาน 

       

3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควร
ระวังจากการใชยา แกทาน 

       

4. เภสัชกรเขียนช่ือยา สรรพคุณ 
วิธีใช คําเตือน บนซองยา 

       

5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของ
ทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา 

       

6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษา
ของแพทยหรือการใชยาเดิมจากทาน 

       

7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอน
ใหบริการ 

       

 
กรุณาพลิกหนาตอไป
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การเคยไดรับ 
บริการ ระดับความสําคัญของกิจกรรม กิจกรรมการใหบริการ 

ทางเภสัชกรรม  
 เคย ไม

เคย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกิน
ความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแล
รักษา เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบ
แพทย 

       

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูล
เกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบ
ไซต หนังสือ วารสาร 

       

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรู
ดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปน
กลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่
สนใจ 

       

11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรค
ประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน 
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูล
การปฏิบัติตัว 

       

12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อ
ทดแทนการใชยาดวยการ แพทย
ทางเลือกใหแกทาน เชน การฝงเข็ม 
นวด อบ ประคบ สปา 

       

13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะ
บันทึกประวัติการใชยาของทาน 

       

14. เภสัชกรตรวจวัดความดันโลหิต วัด
ระดับน้ําตาลในเลือดใหทาน 

       

15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและ
สุขภาพทางโทรศัพท 

       

 
กรุณาพลิกหนาตอไป 
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การเคยไดรับ 

บริการ ระดับความสําคัญของกิจกรรม กิจกรรมการใหบริการ 
ทางเภสัชกรรม  

 เคย 
ไม
เคย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและ
สุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร 
ใหแกทาน 

       

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกร
เพื่อติดตามผลการใชยา 

       

18.ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยา
และสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสง
ใหทานภายหลัง 

       

 
ขอเสนอแนะ      
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 ( กรุณาตรวจสอบอีกครั้งวาคําถามทุกขอไดรับการตอบครบถวนแลว) 

 
               ขอขอบพระคุณในความรวมมือ         

                                              
ทีมงานผูวิจยั 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามการพฒันากิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม  

โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา  เขตกรุงเทพมหานคร 
ฉบับสมบูรณ 
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แบบสอบถาม 

การพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางเภสชักรรม โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา   
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 
 เนื่องดวยรานยาเปนหนวยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ ที่อยูใกลชิดประชาชน และมี
บทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน“ที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน” และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
ประชาชนในการใชบริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บปวยเบื้องตน จะเห็นไดวารานยาไดมีบทบาทเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันของประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ทีมผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการ
เภสัชกรรมโดยเภสัชกรชุมชน ดังนั้นหากทีมผูวิจัยทราบขอมูลประสบการณตามกจิกรรมบริการที่เคย
ไดรับของ ผูรับบริการจากรานยา จะสามารถนําขอมูลจากผลการวิจัยนี ้ ไปพัฒนาคุณภาพบริการราน
ยาตามความคาดหวังของผูมารับบริการ   เพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจ   

ทานไดรับเลือกเปนตวัแทนในการสํารวจวจิัย เร่ือง การประยุกตใชแนวคดิดานผลิตภัณฑ
และบริการแบบองครวม ของ ธีโอดอร ลิวิตต  ในการพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางเภสัชกรรม 
โดยเภสัชกรชุมชนของรานยา เขตกรุงเทพมหานคร ทีมงานวิจยัจึงขอความรวมมือจากทาน ในการ
แสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามที่แนบมานี้ ขอคิดเห็นของผูมารับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการนําเสนอที่เชื่อมโยงถึงผูใหขอมลู และรานยาที่ทานใชบริการ 
นอกจากการนาํเสนอในภาพรวม  

อนึ่ง เมื่อทานไดตอบแบบสอบถามนี้เสร็จเรียบรอยแลว กรุณาสงคนืที่ผูแจกแบบสอบถาม 
หากทานมีขอซักถามหรือตองการความชวยเหลือในขณะทําแบบสอบถาม กรุณาสอบถามจากผูแจก
แบบสอบถามและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมอืและความอนเุคราะหจากทานเปนอยางดี 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      ทีมงานวิจยั ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 

            คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

(กรุณาพลกิหนาตอไปเพื่อทาํแบบสอบถาม) 
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ตอนที่ 1   หัวขอ 1.1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน 

ขอท่ี สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 

เพศ 
                ชาย                                             หญิง 
อายุ (เศษปที่เกินหกเดือนนบัเพิ่มไปอีกหนึ่งป) 
                20 - 29 ป                                    30 - 39 ป 
                40 - 49 ป                                    50 - 59 ป 
                60 ปขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
                ต่ํากวาปริญญาตรี                       ปริญญาตรี 
                สูงกวาปริญญาตรี 
สิทธิ์การรักษาพยาบาล 
                ไมทราบสิทธิ์การรักษา            
                สิทธ์ิประกันสังคม 
                สิทธ์ิขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
                สิทธ์ิบัตรทอง 30 บาท              
                สิทธ์ิอ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................ 

     
  หัวขอ 1.2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการรับบริการจากรานยา 
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของทาน 

ขอท่ี ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการรับบริการจากรานยา 
1. 
 

2. 
 

3. 

รานยาที่ทานใชบริการ ณ ขณะนี้คือ 
                รานยาคุณภาพ               รานยาแผนปจจุบนัที่มีหลายสาขา(franchise) 
ในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมาทานใชบริการรานยาจํานวนบอยเพียงใด 
                1-5 คร้ัง                         6- 10 ครั้ง                      มากกวา 10 ครั้ง 
จํานวนรานยาที่ทานใชบริการในชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา 
                 1 ราน                           2 ราน                            มากกวา 2 ราน 

 
 

กรุณาพลิกหนาถัดไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132
ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับบริการจากเภสัชกรชุมชน  
คําชี้แจง  : โปรดพิจารณาขอความตอไปนีแ้ลวเขียนเครื่องหมาย √  ลงในตาราง 

    หัวขอ 2.1 คําถามเกี่ยวกับการเคยไดรับบริการโดยเภสัชกร 
                  ใหทานเขยีนเครื่องหมาย √  ลงในชอง เคย ถาทานเคยไดรับบริการจากรานนี้  

ใหทานเขยีนเครื่องหมาย √  ลงในชอง ไมเคย ถาทานไมเคยไดรับบริการจากรานนี้  
การ ไดรับบริการ การใหบริการโดยเภสัชกรชุมชน 

ไมเคย เคย 
1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน   
2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยาแกทาน   
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึงขอควรระวังจากการใชยา แกทาน   
4. เภสัชกรเขียนช่ือยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา   
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและวิธีการใชยา   
6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทยหรือการใชยาเดิมจากทาน   
7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ   
8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะดูแลรักษา  
เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย 

  

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน เชน ทางเวบไซต 
หนังสือ วารสาร 

  

10. เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขาอบรมออกเปนกลุมยอย
ตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ 

  

11. เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบใหแกทาน ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว 

  

12. เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อทดแทนการใชยาดวยการ แพทยทางเลือก
ใหแกทาน เชน การฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา 

  

13. ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของทาน   
14. เภสัชกรตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลในเลือดใหทาน   
15. เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท   
16. เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน แผนพับ โปสเตอร ใหแก
ทาน 

  

17. ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา   
18.ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เภสัชกรจะจัดสงใหทาน
ภายหลัง 

  

 
กรุณาพลิกหนาถัดไป 
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   หัวขอ 2.2 คําถามเกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรมบรกิารโดยเภสัชกรชุมชน  
  ใหทานเขียนเครื่องหมาย √  ลงในชองตัวเลข 1-5 โดยมีความหมายดังนี ้

1   หมายถึง ทานเห็นวากิจกรรมนั้น มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
2   หมายถึง ทานเห็นวากิจกรรมนั้น มีความสําคัญนอย 
3   หมายถึง ทานเห็นวากิจกรรมนั้น มีความสําคัญปานกลาง 
4   หมายถึง ทานเห็นวากิจกรรมนั้น มีความสําคัญมาก 
5   หมายถึง ทานเห็นวากิจกรรมนั้น มีความสําคัญมากที่สุด 

ทานเห็นวากิจกรรมเหลานี้มีความสําคัญตอทานมากนอยเพียงใด 

กิจกรรมการใหบริการ 

สําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

5 

สําคัญ
มาก 

     
  4 

สําคัญ
ปาน
กลาง 

3 

สําคัญ
นอย 

 
2 

สําคัญ
นอย
ท่ีสุด 

1 
1. เภสัชกรใหคําแนะนํา วิธีการใชยา แกทาน      
2. เภสัชกรใหคําแนะนํา อาการขางเคียงจากการใชยา      
3. เภสัชกรใหคําแนะนําถึง  ขอควรระวังจากการใชยา       
4. เภสัชกรเขียนช่ือยา สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน บนซองยา      
5. เภสัชกรตรวจสอบความเขาใจของทานเกี่ยวกับขนาดและ
วิธีการใชยา 

     

6. เภสัชกรสอบถามประวัติการรักษาของแพทย หรือ การใชยา
เดิมจากทาน 

     

7. เภสัชกรแนะนําตัวแกทานกอนใหบริการ      
8. ในกรณีที่ทานมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรที่จะ
ดูแลรักษา เภสัชกรจะแนะนําใหทานไปพบแพทย 

     

9. เภสัชกรแนะนําแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพใหทาน 
เชน ทางเวบไซต หนังสือ วารสาร 

     

10.เภสัชกรจัดใหมีการอบรมความรูดานสุขภาพโดยจัดผูเขา
อบรมออกเปนกลุมยอยตามกลุมโรคและหัวขอที่สนใจ 

     

11.เภสัชกร จัดทําสมุดบันทึกโรคประจําตัวของทานและมอบ
ใหแกทาน ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการใชยา ขอมูลการปฏิบัติตัว 

     

12.เภสัชกรแนะนําวิธีดูแลสุขภาพเพื่อเสริมการใชยาใหแกทาน 
เชน การเลือกอาหาร การปฏิบัติตัว ฝงเข็ม นวด อบ ประคบ สปา 

     

13.ถาทานเปนโรคเรื้อรัง เภสัชกรจะบันทึกประวัติการใชยาของ
ทาน 

     

กรุณาพลิกหนาถัดไป 
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กิจกรรมการใหบริการ 

สําคัญ
มาก
ท่ีสุด 

5 

สําคัญ
มาก 

     
  4 

สําคัญ
ปาน
กลาง 

3 

สําคัญ
นอย 

 
2 

สําคัญ
นอย
ท่ีสุด 

1 
14.เภสัชกรบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ําตาลใน
เลือด ใหแกทาน 

     

15.เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพทางโทรศัพท      
16.เภสัชกรแจกสื่อความรูดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม เชน  
แผนพับ โปสเตอร ใหแกทาน 

     

17.ทานไดรับโทรศัพทจากเภสัชกรเพื่อติดตามผลการใชยา      
18.ในกรณีที่ทานตองการขอมูลดานยาและสุขภาพเพิ่มเติม  
เภสัชกรจะจัดสงใหทานภายหลัง 

     

 
        ขอเสนอแนะ      
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 ( กรุณาตรวจสอบอีกครั้งวาคําถามทุกขอไดรับการตอบครบถวนแลว) 

 
               ขอขอบพระคุณในความรวมมือ         

                                              
ทีมงานผูวิจยั 
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ภาคผนวก  ช 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหมดีงันี้ 
 
  1. วิธีการสุมตวัอยาง (Sampling Procedure) เพื่อกําหนดขนาดตวัอยางของประชากรในการ
เลือกผูรับริการในรานยาแฟรนไชส และรานยาคุณภาพ โดยใช คํานวณจํานวนตวัอยางจากสูตร Taro 
Yamanae ( Taro Yamanae 1973 : 1088,อางถึง บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร ,2537 : 195 )   
 สูตร  n    =       21 eΝ+

Ν  

 
                           n     =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                           N     =   จํานวนประชากรทั้งหมด (ที่เขารับบริการรานยา ในเขต        

  กรุงเทพมหานคร)                  
                            e     =   ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได 0.05หรือรอยละ 5 ( α=0.05 ) 
 
2. การวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชวิธีการหาความคงที่ภายใน(Internal Consistency) 

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Coefficient)   ซ่ึงมีสูตรดังนี ้  (สมเจตน 
ไวยาการณ  254 4 :131) 
    

สูตร         α        =   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−Κ
Κ ∑

x

i

S
S 2

1
1

      

                                                               
     Κ        =      จํานวนขอของแบบสอบถาม 
        iS            =       ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
        xS           =       ความแปรปรวนของคะแนนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดหรือ 

       กําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผูตอบ  
       แบบสอบถามทั้งหมด 
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3.คาเฉลี่ย  (  Mean)  ใชสูตร (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2537: 205)   
 

   สูตร                        Χ     =      
Ν

Χ∑  

   
                                   Χ    =   คาเฉลี่ย 
                ∑Χ     =    ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                                 Ν      =    จํานวนตัวอยางประชากร  

 
4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชสูตร  (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2537: 205)   

 

      สูตร               S.D.      = ( )
( )1

22

−ΝΝ

Χ−ΧΝ∑ ∑  

 
   S.D.      =    สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
                         ∑Χ       =    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   
                                         ∑Χ2    =    ผลรวมกําลังสองของคะแนนแตละจํานวน 

   Ν        =     จํานวนตวัอยางประชากร 
5. ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบคาที่ ดังนี ้

ก)  ทดสอบสมมติฐานการศกึษาเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อความ
แปรปรวน เทากัน สถิติทดสอบที่ใช คือสถิติทดสอบ  ที (Independent t- test) ( สมเจตน ไวยาการณ  
254 4 : 403-410  ) 
 

สูตร             t               =      

21

21

11
nn

S p +

Χ−Χ  

 

 Sp2                 =    ( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
SnSn  
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ขอบเขตนี้มีนยัสําคัญคือ 
                    ( )2: 21

2

−+< nntt α    

 
       ( )2: 21

2
1

−+>
−

nntt α                         

            ข)  ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม เมื่อความแปรปรวน 
ไมเทากัน สถิติทดสอบที่ใช คือสถิติทดสอบ  ที (Independent t- test) ( สมเจตน ไวยาการณ  254 4 : 
403-410  ) 

           สูตร        t          =  

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

+

Χ−Χ   

 

           โดยมี      df        =   2

11 2

2

2
2

1

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

−

+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

n
n
S

n
n
S

n
S

n
S

 

  
             6. การทดสอบความสัมพันธ ระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ใช
ทดสอบความสัมพันธ ของการเคยไดรับประสบการณระหวางรานยาคุณภาพและรานยาแผนปจจบุัน
ที่มีสาขา โดยใช สถิติทดสอบไค-สแควร  ( Chi-Square) ( สมเจตน ไวยาการณ  2544 : 349-350) 

สูตร                         

               χ2       =   ∑i,j ( )
Ε
Ε−Ο 2

 

   เมื่อ    χ2         =    คาไค-สแควร 
            Oij          =   คือคาสังเกตหรือจํานวนความถี่ที่วดัไดจริงจากแถวที ่i 
                                 สดมภที ่j 
               Eij        =   คือความถี่ที่คาดหมายตามทฤษฎ ี(expected frequency) 
                                  ที่วางใน cell ที่เกิดจากแถวที ่i และสดมภที ่j     
               Eij       =     (O.i)  (O.j) 
                                         N 
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