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วัตถุประสงคของการวิจัยคือ การสํารวจบทบาทจริง และบทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุม
ครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรม การเปรียบ
เทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติตามการรับรูของเภสัชกร และการระบุของเจาพนักงานเภสัชกรรม การ
เปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติในงานคุม
ครองผูบริโภค และศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสบการณทํางาน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่พัฒนาทางไปรษณียใหกลุมตัวอยาง ไดแก เภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการ
ทํางานคุมครองผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดละ 1 คนรวม 75 คน และเจาพนักงานเภสัช
กรรมที่ทํางานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคทุกคน ทั้งหมด 158 คน  ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2546 จํานวน
แบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้ง 2 กลุมรอยละ 69.0

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ เฉลี่ย 35 ป   เภสัชกรรอยละ 32.1 ปฏิบัติหนางาน
ตรวจสอบ และเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ สวนเจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 33.2   รับผิดชอบงานบริหารเวช
ภัณฑ  ทั้ง 2 กลุมสวนใหญใหความสําคัญกับงานตรวจสอบเฝาระวังเปนงานที่ระดับความสําคัญมากที่สุด เภสัชกรและเจาพนักงาน
เภสัชกรรมมีความเห็นสอดคลองกันคือ เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองในงานเอกสารในการขอขึ้นทะเบียน งานสาร
บรรณ ซึ่งเปนงานที่มีจัดทําคูมือ มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ  และงานที่เกี่ยวของกับการประสานงานในการออกตรวจสถานประกอบการ 
และการจัดอบรม เพราะวาเจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญเปนคนในพื้นที่สะดวกในการทําหนาที่ สวนงานที่เจาพนักงานเภสัช
กรรมปฏิบัติโดยเภสัชกรตรวจสอบใกลชิดโดย ไดแก งานออกตรวจสถานประกอบการ การแกไขปญหาเร่ืองรองทุกขรองเรียน การ
ตรวจสอบขอความโฆษณา เนื่องจากงานเหลานี้ตองใชพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายซึ่งไดแกเภสัชกร สวนงานที่เจาพนักงานเภสัช
กรรมไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติ สวนใหญเปนงานตามพระราชบัญญัติใหมๆ และการเขียนโครงการฝกอบรมเนื่องจากเจา
พนักงานเภสัชกรรมขาดพื้นความรู และทักษะในดานนี้ งานที่เภสัชกรมีการรับทราบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
แตกตางจากที่เจาพนักงานเภสัชกรรรมระบุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value<0.05) เชน การเตรียมกอนการออกตรวจสถาน
ประกอบการ เภสัชกรระบุวาไดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม  แตเจาพนักงานเภสัชกรรมรับรูวาตนเองปฏิบัติได
เอง อาจเปนเพราะวาความไมชัดเจนในการมอบหมายงานของเภสัชกร สําหรับบทบาทที่พบความแตกตางกันระหวางบทบาทจริง 
และบทบาทที่คาดหวังโดยแนวโนมความคาดหวังของเภสัชกรมีมากกวาการรับรูการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมไดแก   
งานที่เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต เนื่องจากเจาพนักงานเภสัชกรรมตองปรับเปลี่ยนมารับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาตมากขึ้น ทําใหเจาพนักงานกรรมยังไมมีความคุนเคยในการปฏิบัติงานจึงไมเปนไปตามความคาดหวังของเภสัชกร  ผลการ
ศึกษาความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมพบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานมากกวาการถูกมอบ
หมายใหปฏิบัติ ไดแก งานที่เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ความสัมพันธ ระหวาง ความคาดหวังของทั้งเภสัชกร และเจา
พนักงานเภสัชกรรม กับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสบการณทํางานพบวาเกือบทั้งหมดไมมีความสัมพันธกับบทบาทที่คาด
หวัง เนื่องจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
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The objectives of this research were to investigate the real roles and the expected roles of the pharmacy technicians
who have worked on consumer  protection in their provincial health office according to pharmacists perspective and pharmacy
technicians perspective.  The role that the pharmacy technicians had worked on consumer health protection in the provincial
health offices and the recognition of the pharmacists had been compared. The relationship between the expectation for working on
consumer protection and personal factors and working experience factors had been investigated.

The instrument used for gathering data  questionnaires were mailed to the sample groups, the pharmacists who were
responsible for controlling the pharmacy technicians of the public health office on their working on consumer  protection and all
pharmacy technicians who worked on consumer protection group during May 1 to June 1, 2003. The return questionnaires from
both group were 69 percent.

The results of the study  most pharmacists and pharmacy technicians were women with an average age of 35 years
and 32.1 percent of the pharmacists had worked on inspection and taking care of health products and services while 33.2 percent
of the pharmacy technicians were responsible for pharmaceutical products administration. Most pharmacists and pharmacy
technicians viewed  survillant  were the most important task.  The pharmacists and pharmacy technicians had consistent opinion
that the pharmacy technicians could work without close supervision on registration and documentation, which were regard to the
preparation of standard work instruction manual, and the coordination on the inspection and training of  the enterprises  because
most pharmacy technicians were residents of such areas. The tasks that required close supervision of the pharmacists included   the
inspection of the enterprises, solving the problems of complaints and verification  of advertising messages. These tasks required
legal power and pharmacists were legal officers. Most tasks that the pharmacy technicians were not assigned to do were the tasks
in accordance with new Acts and the tasks related to the setting of training projects because the pharmacy technicians lack of
required knowledge and skill in such areas. There was the differentiation between the perception of pharmacists and pharmacy
technicians in some area including the preparation for the inspection of the enterprises, which the pharmacists reported they
supervised this activity while the pharmacy  technician reported they managed it themselves. In this case, the cause might be the
ambiguity in assignment process. There was also the differentiation between the real role and expected role of pharmacist involved
the registration and license because they were the new task of pharmacy technician . The study reported that the expectation level
of pharmacy technicians was higher than the assignment of pharmacy technicians in the activity involved the registration and
license and  the coordination. The relationship between the expectation of pharmacists and pharmacy technicians couple with
personal factors, (for example : sex, age, the highest graduation,  marital status) and work experiences of pharmacist (for example :
experiences in public health consumer protection, training continuous education,criterion of their responsibilities) had no
statistically significant. because the work of health consumer protection has obvious operation standard and boundary of
responsibility causing the assignment of pharmacist technicians does not depend on personal factors as well as work experience
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การวิจัยฉบับนี้ลุลวงไดเพราะไดรับความรวมมือและชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคลากรหลาย
ฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ. ระพีพรรณ ฉลองสุข และผศ. ดนิตา ภาณุจรัส อาจารยผูควบคุมวิทยา
นิพนธ และขอขอบคุณ แพทยหญิง อัญชลี อินทนนท อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   
จังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนผูสนับสนุน
ในการศึกษาตอปริญญาโทของผูวิจัยรวมทั้ง อาจารย จํานง อังคณาวิศัลย  ผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ผูบังคับบัญชาปจจุบัน บุคลากรในวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ที่สนับสนุน และใหกําลังใจในการทําวิทยา
นิพนธ และขอขอบพระคุณ เภสัชกร และจาพนักงานเภสัชกรรมทั้งในสวนกลาง คือ สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา  และสวนภูมิภาค คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ที่กรุณาเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม  และทายที่สุดที่สําคัญคือ บิดา – มารดา สมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะ 
นายประพันธ คลายสุบรรณ นาชายของขาพเจาที่คอยใหกําลังใจเบื้องหลัง จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงเปน
อยางดี
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข (ภักดี โพธิศิริ และคณะ 2538 : 5-10)  หมายถึง 

การดําเนินการรวมกันระหวางองคกรของรัฐ ภาคเอกชน และผูบริโภค ในการบรรลุซ่ึงการบริโภค
ผลิตภัณฑและไดรับบริการสุขภาพ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สมประโยชน และ ประหยัด หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ภายใตการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขมี 3 
หนวยงานที่สําคัญ (วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร 2535) ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ดําเนินการคุมครองผูบริโภคดวยการตรวจสอบปองกัน ปราบปราม และลงโทษผู
กระทําผิดกฎหมาย  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสมในการผลิต  ควบคุม  การนํา 
หรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  ดูแลการจําหนายและการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ยารักษาโรค  
เครื่องสําอาง  วัตถุมีพิษ ยาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในสวนกลาง กรม
วิทยาศาสตรการแพทยทําหนาที่ สนับสนุน และใหบริการ การตรวจวิเคราะหชันสูตรผลิตภัณฑ
ดานสุขภาพทางหองปฏิบัติการ และ รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑสุขภาพ สําหรับ สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีหนวยงานที่รับผิดชอบที่สําคัญคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับผิดชอบ
การคุมครองผูบริโภคในแตละจังหวัด แบงภาระงานออกเปน 3 หนาที่ (ศิริวัฒน ทิพยธราดล 2545)
คือ งานประสานรัฐกับทองถ่ินทําหนาที่ประสานหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกร      
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหรวมสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขดานการคุมครองผูบริโภค,           
งานดําเนินการตามกฎหมายสาธารณสุข ทําหนาที่ดําเนินการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายสา
ธารณสุขที่ไดรับมอบอํานาจรวมทั้ง ดําเนินการเมื่อมีเร่ืองรองเรียนทางสาธารณสุข  และงานกํากับ
ตรวจสอบคุณภาพสถานพยาบาล ทําหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข ของผูรับบริการสาธารณสุขในภาค
รัฐ และเอกชน โดยควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล รวมทั้งการสรางหลัก
ประกันคุณภาพ และมาตรฐานบริการดานยาในสถานบริการภาครัฐ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในกลุมงานคุมครองผูบริโภค (กองการเจาหนาที่สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข 2544) ไดแก เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึง
เปนบุคลากรหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตขึ้น เพื่อชวยงานเภสัชกรในสวนงานประจําที่ไม 
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ซับซอนมากนัก  (อรุณี วานิชเจริญธรรม 2528 : 17-28) กระทรวงสาธารณสุขกําหนดสัดสวนของ 
เภสัชกร ตอเจาพนักงานเภสัชกรรมเทากับ 1 : 2 คน กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการผลิตผูชวย
เภสัชกร เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2518 ที่โรงเรียนผูชวยเภสัชกรราชวิถี หลักสูตรผูชวยเภสัชกร ซ่ึง
เปนหลักสูตร 1 ป การผลิตในระยะแรกมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูชวยเภสัชกรชวยเภสัชกรทํางาน
ตางๆในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย ในป พ.ศ. 
2523 มีการสรางโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นทําใหฝายเภสัชกรรมของ
โรงพยาบาลขาดบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขไดนําแนวคิด การผลิตผูชวยเภสัชกร เพื่อมาประจํา
ตามโรงพยาบาลที่ไมมีเภสัชกร แตเนื่องจากหลักสูตรผูชวยเภสัชกร เปนหลักสูตร 1 ป บุคลากรมี
ความรูนอยเกินไป จึงปรับหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงใชเวลาการศึกษา 2 ป เจาพนักงาน
เภสัชกรรมที่จบการศึกษา สามารถชวยเหลืองานเภสัชกรในฝายเภสัชกรรมทั่วประเทศ หลักสูตร 
เจาพนักงานเภสัชกรรมจึงเนนการเรียนการสอนเพื่อปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรม งานบริหาร 
เวชภัณฑ และงานการผลิตยา  เพราะมีวัตถุประสงคผลิตบุคลากรไปชวยงานในโรงพยาบาลโดยตรง
ไมมีเนื้อหาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับงานดานคุมครองผูบริโภค

ป พ.ศ. 2530 (บรรพต ตันธีรวงศ และ จงกลนี วิทยารุงเรืองศรี 2530 :  79 – 103) พบวา
ปญหาของผลิตภัณฑสุขภาพตางๆมีมากขึ้น เชน มีการขายยาโดยไมไดรับอนุญาต ผลิตภัณฑอาหาร
ไมไดมาตรฐานมีผลเสียตอผูบริโภค ขอบเขตงานในฝายเภสัชสาธารณสุข ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.)  อนุมัติ
กรอบอัตราเจาพนักงานเภสัชกรรม ในฝายเภสัชสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหง
ละ 2 คน เพื่อชวยเหลืองานเภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตอมามีการรับโอนเจาพนักงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล มาชวยทํางานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งมีการบรรจุ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่จบใหมมาปฏิบัติงาน กองฝกอบรมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงระดมความคิดเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ทํางานในสวนตางๆ เชนโรงพยาบาล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกําหนดภาระงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมใหชัดเจนมากขึ้น 
ขอมูลที่ไดจากการประชุมนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2535 (กองฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2535) หลักสูตรนี้ไดเพิ่มวิชาการจัดการอาหารและยาเบื้องตน วิชาเภสัชสาธารณสุข ซ่ึงมีเนื้อหา
เกี่ยวกับระบบงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค เพื่อใหเจา
พนักงานเภสัชกรรมมีความสามารถชวยเภสัชกรปฏิบัติงาน 3 งานที่สําคัญไดแก งานทะเบียนและ
ใบอนุญาต ตางๆที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ  งานตรวจสอบเฝาระวังและออกตรวจ
พื้นที่  และ งานสงเสริมเผยแพรใหความรู แตการเรียนภาคทฤษฏีอยางเดียวไมเพียงพอ ในหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิคเภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2538 (กองฝกอบรม สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข 2538) ไดเพิ่มการฝกงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนเวลา 2 สัปดาห 
ปจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิคเภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2543 (สถาบันพระบรม
ราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2543) ไดเพิ่ม วิชาคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
ชุมชนขึ้น โดยวิชานี้ จะเนนในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบเฝาระวัง งานออกตรวจพื้นที่และงานสง
เสริมเผยแพรใหความรู (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) ถึงแมวาเจาพนักงานเภสัชกรรมจะไมใช
พนักงานเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคตามกฎหมาย แตกระบวนการใหความรู หรืองานเฝาระวังซึ่ง
เปนสวนหนึ่งในงานคุมครองผูบริโภคนั้น จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความคุนเคย และเขาใจสภาพ
ของชุมชนเปนอยางดี  เจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญเปนคนในชุมชน การพัฒนาบุคลากรกลุมนี้
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยแบงเบาภาระของเภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภค 
ปจจุบันทั่วประเทศมีเจาพนักงานเภสัชกรรม ทํางานในกลุมงานคุมครองผูบริโภครวมทั้งสิ้น 155 
คน (กองการเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2544  เอกสารอัดสําเนา) แตตามกรอบ
ที่ ก.พ. กําหนดคือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็ก(ระดับ ข) จํานวน 36 แหง แหงละ 2 คน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ (ระดับ ก) จํานวน 39 แหง แหงละ 3 คน (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) รวมเจาพนักงานกรรม ตามกรอบอัตรากําลังทั่วประเทศ จํานวน 189 ตําแหนง แตจาก
การสํารวจขอมูลเร่ืองอัตรากําลังเจาพนักงานเภสัชกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก พบวาหัว
หนาฝายเภสัชสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภครอยละ 79 ตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมชวย
เหลืองานเพิ่มเปนแหงละ 3-5 คน (อุกฤษฎ มิลินทางกูร, สุพิศ ตั้งธนธาริช และ ชาลินี เอี่ยมศรี 2542 
: 40– 47)  เพราะมีงานเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ดีการเพิ่มบุคลากรภาครัฐเปนไปไดยาก ดังนั้นการ
พัฒนากําลังคนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเปนสิ่งที่สําคัญ

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมนอกจากในเรื่อง 
ความรูทางวิชาการ เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคแลว เจาพนักงานเภสัชกรรมยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด คือ เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติ
งานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของบทบาทและหนาที่ เพราะ
มาตรฐานตําแหนงของ ก.พ. (กองการเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2529 เอกสาร
อัดสําเนา) ที่กําหนดบทบาทและหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม 1-6 เปนกรอบงานกวางๆ เนน
เฉพาะงานในเภสัชกรรมโรงพยาบาล เนื่องจากเปนภาระหนาที่ตามกรอบในป 2529 รวมทั้งหนาที่
ตามคําสั่งกระทรวงที่ 937/2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เร่ืองขอบเขตและภาระหนาที่ของ 
เจาพนักงานเภสัชกรรม (คณะทํางานการปรับปรุงพัฒนาขอบขาย หลักสูตร และการเรียนการสอน
เจาพนักงานเภสัชกรรม 2533) ซ่ึงไดระดมความเห็นของเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรมใน
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การกําหนดงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคอยูในหมวด
งานเภสัชสาธารณสุข ภาระงานที่กําหนดสวนใหญเปนของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล จึงไมคลอบคลุมภาระงานของเจาพนักงานเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จากปญหาที่พบในการทํางานอาจจะเกิดจากเจาพนักงานเภสัชกรรมไมมีความกระจาง
ชัดในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบของตน หรือความไมกระจางชัดในบทบาทหนาที่ซ่ึงความ
ไมกระจางชัดดังกลาวจะทําใหเจาพนักงานเภสัชกรรมเกิดความไมแนใจในบทบาท งานที่ไดไมเปน
ไปตามที่คาดหวัง และ ขาดโอกาสที่จะมีความกาวหนา (ธงชัย สันติวงษ 2538: 45-60 ; ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน 2535 : 54-76)  สวนเภสัชกรเองมีความเขาใจตอบทบาทเจาพนักงานเภสัชกรรมไม
ชัดเจน มีปญหาในการมอบหมายงาน โดยเฉพาะในปจจุบันมีงานบางอยางถูกโอนยายไปยัง
หนวยงานอื่น และมีงานบางอยางเพิ่มขึ้นทําใหกระทบการทํางานของบุคลากรที่ทํางานรวมทั้ง
เจาพนักงานเภสัชกรรม ตัวอยางเชน การโอนงานบริหารเวชภัณฑจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ที่ใหบริการกับสถานีอนามัยในเขตอําเภอเมือง ซ่ึงเจาพนักงานเภสัชกรรมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
ถูก โอนไปอยูในความรับผิดชอบ ของฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลจังหวัด 
การที่เจาพนักงานเภสัชกรรมตองเพิ่มความรับผิดชอบ เชน งานประสานรัฐและทองถ่ิน ที่เนนงาน
ใหความรูกับผูบริโภคและงานเฝาระวัง  รวมทั้ง โครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด
ในชุมชน  การดูแลความสะอาด และความปลอดภัย ในผลิตภัณฑเกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่อง
สําอาง ในโครงการ หนึ่ง ตําบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ งานดูแลคุณภาพสถานพยาบาล มีบุคลากรกลุมนัก
วิชาการสาธารณสุข มาชวยปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  ภาระงานที่เปล่ียนแปลง อาจทําใหเกิดความไมชัด
เจนในบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมมากขึ้น จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทบาท (ธงชัย สันติ
วงศ และ ชัยยศ สันติวงศ 2526: 89 - 91) สรุปไดวาบุคคลจะปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขหรือมีประ
สิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับบทบาทที่ไดแสดงออกวาสามารถปรับตัวกับบทบาทที่สังคมหรือหนวย
งานตองการใหปฏิบัติไดดีหรือไม หากบุคคลไดปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตนเองคาดหวังไวปญหา
การทํางานก็จะนอยลงทําใหผลทํางานดีมากขึ้นมีแรงจูงใจในการทํางาน แตถาบทบาทที่ไดรับไม
เปนไปตามที่คาดหวังจะทําใหเกิดความทอแทสงใหผลการทํางานไมไดผลดี

ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ซ่ึงมีหนาที่ผลิตและ
พัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรมโดยตรง จึงสนใจศกึษา บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่
จะไดปฏิบัติ และบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติในงานคุมครองผู
บริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตามการรับรูของเจาพนักงาน
เภสัชกรรม และ ของเภสัชกรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่มีหนาที่รับผิดชอบการ
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ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดโดยภาระงานที่ใชในการวิจัยไดจากขอมูลคูมือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข และจากการสัมภาษณภาระงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 5 จังหวัด ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ของเจาพนักงานเภสัชกรรม  และเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม

ความมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา
1. วัตถุประสงคทั่วไป

เพื่อศึกษาบทบาทจริง และบทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติ
ในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกร
และเจาพนักงานเภสัชกรรม 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1 ศึกษาบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค

ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกร
2.2 ศึกษาบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครองผูบริโภค ใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.3 เปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติในงาน

คุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับ การรับรู
ของเภสัชกร

2.4 ศึกษาบทบาทที่เภสัชกรคาดหวัง จากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรม

2.5 ศึกษาบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวัง ที่จะไดปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.6 เปรียบเทียบบทบาทของ เจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกรกับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวัง
จากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรม

2.7 เปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครอง
ผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับ บทบาทที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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2.8 ศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณ
ทํางานของเภสัชกรกับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ของเจา
พนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุข

2.9 ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณ
ทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรมกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.  เปนขอมูลพื้นฐาน ในการปรับปรุงการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ของ

เจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหชัดเจนมากขึ้น
2.  เปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ในวิชาที่

เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข และการฝกงานคุมครองผูบริโภคทาง
สาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้ง การพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติ
งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุม  คือ กลุมเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่

รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ
กลุมเภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ของเจาพนักงาน
เภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

2. งานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่อยูในความดูแลของ 
เภสัชกรแบงงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค เปน 3 งานไดแก งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิต
ภัณฑและบริการสุขภาพ งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ และ งานสง
เสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
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กรอบแนวความคิด ของการศึกษา

ปจจัยดานสมบัติสวนบุคคลของ
เภสัชกร
- เพศ
 - อายุ
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- สถานภาพสมรส
ปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน
- ประสบการณการทํางาน คุม
ครองผูบริโภค
- การอบรมและศึกษาตอเนื่อง
-  ขอบเขตความรับผิดชอบ

บทบาทจริงในงานคุม
ครองผูบริโภคดานสา
ธารณสุขของ เจาพนักงาน
เภสัชกรรม
- งานขึ้นทะเบียนและใบ
อนุญาตผลิตภัณฑและ
บริการสุขภาพ
- งานตรวจสอบเฝาระวัง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการสุขภาพ
-งานสงเสริมเผยแพรให
ความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และบริการสุขภาพ

 บทบาทที่คาดหวัง
ของเภสัชกรตอการ
ปฏิบัติงานคุมครอง
ผู บ ริ โ ภ ค ด า น
สาธารณสุขของเจา
พนักงานเภสัชกรรม

บ ท บ า ท ที่ ค า ด ห วั ง
ของเจาพนักงานเภสัช
กรรมในการปฏิบัติงาน
คุ ม ค ร อ ง ผู บ ริ โ ภ ค
ดานสาธารณสุข

ปจจัยดานสมบัติสวนบุคคลของ
เจาพนักงานเภสัชกรรม
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- หลักสูตรที่เขาศึกษา
- สถานภาพสมรส
ปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน
- ประสบการณการทํางาน คุม
ครองผูบริโภค
-  การอบรมและศึกษาตอเนื่อง
-  ขอบเขตความรับผิดชอบ
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สมมติฐานของการศึกษา
1. บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงาน

สาธารณจังหวัด ตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับ การรับรูของเภสัชกรแตกตางกันหรือไม
2. บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกร กับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ของเจาพนักงานเภสัชกรรมแตกตาง
กันหรือไม

3. บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับ บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวัง ที่
จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตกตางกันหรือไม

4. ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของเภสัชกร มีความสัมพันธ
กับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวัง จากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ของเจาพนักงานเภสัชกรรมหรือไม

5. ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
มีความสัมพันธกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวัง ที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือไม
นิยามศัพทเฉพาะ
 เจาพนักงานเภสัชกรรม หมายถึง  ผูที่จบหลักสูตรผูชวยเภสัชกรตั้งแตป พ.ศ 2519 จาก
โรงเรียนผูชวยเภสัชกรราชวิถี  ผูที่จบหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2527-2535 และ
ผูที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  (เทคนิคเภสัชกรรม) พ.ศ. 2535 จนถึงปปจจุบัน 
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (อุกฤษฎ มิลินทางกูร และ คณะ 2542 : 40– 47)

เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บทบาทการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมไดปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดใหระดับการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมแบงออกเปน 3 ระดับ (คณะทํางานการปรับปรุงพัฒนา
ขอบขาย หลักสูตร และการเรียนการสอนเจาพนักงานเภสัชกรรม 2533) ไดแก

1. งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง หมายถึง งานที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมไดรับมอบหมายจากเภสัชกรแลวเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้น โดย
ไมผานการตรวจสอบของเภสัชกรอีกครั้ง
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2. งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุมของ
เภสัชกรหมายถึง งานที่เภสัชกรมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติตองปฏิบัติภายใตการ
ตรวจสอบ ควบคุมและ กํากับโดยเภสัชกรอยางใกลชิด

3. งานที่ไมไดปฏิบัติ หมายถึง งานคุมครองผูบริโภคที่มีในกลุมงานคุมครองผูบริโภค 
แตเจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติ

บทบาทที่คาดหวัง  หมายถึง ความตองการหรือความคิดเห็นของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมและของเภสัชกรที่มีตอ การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจา
พนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดใหระดับการวัด 
บทบาทที่คาดหวงัแบงออกเปน  3 ระดับคือ งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง, งานที่
เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกร และ งานที่
เจาพนักงานเภสัชกรรมไมควรปฏิบัติ

การอบรมและศึกษาตอเนื่อง หมายถึง การเขารับการอบรม ประชุม หรือสัมมนา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภค ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ 
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี หรือ หลักสูตรเจาพนักงาน
เภสัชกรรมของเจาพนักงานเภสัชกรรม

งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ  หมายถึง งานที่
เกี่ยวของกับการรับ และตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตางๆ เพื่อรับอนุญาตเปนผูดําเนินการ
ตามกฎหมายที่กลุมงานคุมครองผูบริโภครับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงฐานขอมูลผูประกอบการดาน
ผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ

งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ หมายถึง งานที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต และการเฝาระวังดานผลิตภัณฑ และ
บริการสุขภาพ การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจ
สอบสื่อโฆษณาตางๆ รวมทั้งการรับเรื่องราวรองทุกข

งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ หมายถึง งานที่
เกี่ยวของกับการใหความรูแกประชาชน ผูประกอบการจัดทําสื่อเผยแพรใหความรู เชน นิทรรศการ 
เสียงตามสาย และงานโครงการที่ไดรับมอบหมาย เชนงานหนึ่ง ตําบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ
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บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทที่มีการปฏิบัติจริง และบทบาทที่
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของ เจาพนักงานเภสัชกรรม และ เภสัชกร ผูวิจัยได
รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการศึกษาคือ

1. เจาพนักงานเภสัชกรรม กับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสา
ธารณสุขจังหวัด

2. บทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
3. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
4. ปจจัยที่มีผลตอการรับรูบทบาทที่คาดหวัง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวัง
6. หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม

เจาพนักงานเภสัชกรรมกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุขไดผลิตผูชวยเภสัชกรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2518 (อรุณี วานิชเจริญ

ธรรม 2528 : 17-28) ที่โรงเรียนผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อทํางานในหองยา ของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย ซ่ึงมีผูรับบริการมากใน
แตละวัน การผลิตผูชวยเภสัชกรในระยะแรก เพื่อชวยเภสัชกรทํางานตางๆในโรงพยาบาล หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกรใชเวลาเรียน 1 ป เนื้อหาที่เรียนเนนงานที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล ไดแก งานบริการ
เภสัชกรรม งานคลังเวชภัณฑ และงานผลิตยาในโรงพยาบาล ผูที่จบการศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะ
โรงพยาบาลในกรุงเทพ และโรงพยาบาลจังหวัด ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 
(พ.ศ 2527 - พ.ศ 2530)  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย เนนการกระจายบริการทางการแพทย ออก
สูชนบทมากขึ้น จึงมีการสรางโรงพยาบาลประจําอําเภอใหครบทุกอําเภอ กอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนเภสัชกรในฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล เพราะในชวงเวลานั้นเภสัชกรทํางานในเขต
กรุงเทพและเขตเมืองมากกวาเขตชนบท กระทรวงสาธารณสุขจึงเพิ่มการผลิตผูชวยเภสัชกรชวย
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนเภสัชกร แตผูที่จบการศึกษาหลักสูตร 1 ป มีทักษะที่
นอยเกินไป สําหรับการปฏิบัติงานประจําในฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ไมมีเภสัชกรประจํา   กอง 
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โรงพยาบาลภูมิภาคซึ่งมีนายแพทย ณรงค สดุดี เปนผูอํานวยการกอง จึงเชิญผูอํานวยการ 
โรงพยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลตางๆ ตัวแทนจาก ก.พ.มาประชุมหารือและจัดทํา “หลักสูตร
ฝกอบรมเจาพนักงานเภสัชกรรม”  หลักสูตร 2 ป เพื่อใหเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถ ปฏิบัติงาน
ในฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลได ในปพ.ศ. 2531 ก.พ.ไดยกเลิกตําแหนงผูชวยเภสัชกรแลวใหผูชวย
เภสัชกรที่จบหลักสูตรผูชวยเภสัชกรของโรงพยาบาลราชวิถีทั้งหมด 12 รุนรวม 972 คน ใหรับการ  
อบรมอีกครึ่งปเพื่อเพิ่มวุฒิเปนเจาพนักงานเภสัชกรรม

ในชวงกอนป พ.ศ. 2530 (บรรพต ตันธีรวงศ และ จงกลนี วิทยารุงเรืองศรี 2530 : 79 – 
103)  ในสวนภูมิภาคมีปญหาของผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ มากขึ้น ปริมาณงานที่เกี่ยวของกับการ 
คุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเพิ่มตําแหนงเภสัชกร ระดับ 3 – 5 จํานวน            
1 ตําแหนง ในงานอาหารและยา ฝายบริหารสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อมาดูแลงาน
เภสัชสาธารณสุขและงานคุมครองผูบริโภค จนมาถึงป พ.ศ. 2530  กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมี
นโยบายมอบอํานาจ ในการคุมครองผูบริโภคจากสวนกลาง ใหแกผูวาราชการจังหวัด และ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัด รับผิดชอบในการคุมครองผูบริโภคในผลิตภณัฑสุขภาพ 
ดูแลกฎหมาย 4  ฉบับ  ไดแก  พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติอาหาร  พระราชบัญญัติ 
เครื่องสําอาง  และพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ จากการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองดูแล
กฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองมีบุคลากรเพิ่มขึ้น งานอาหารและยาเดิมจึงไดยกฐานะเปนฝายเภสัช
สาธารณสุข ก.พ. จึงอนุมัติกรอบอัตรากําลังแตงตั้งบุคลากรในฝายเภสัชสาธารณสุขกําหนดให 
เภสัชกรระดับ 6 เปนหัวหนาฝาย  มีเภสัชกรระดับ  3 - 5 แหงละ 2-3 คน รวมทั้งมีการบรรจุ  
เจาพนักงานเภสัชกรรมแหงละ 2 คน เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานเภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เจาพนักงานเภสัชกรรมในฝายเภสัชสาธารณสุข สามารถชวยเภสัชกรปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค ซ่ึงแบงออกเปน 3 งานที่สําคัญไดแก  งานขึ้นทะเบียนและใบ
อนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
และงานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

บทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) มีการกําหนดมาตรฐานตําแหนงของเจา

พนักงานเภสัชกรรม โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ระดับ2 - ระดับ 6 
(กองการเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2529 เอกสารอัดสําเนา) เปนเพียงกรอบงาน
กวางๆ คืองานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมีลักษณะเกี่ยวกับ การผสมปรุงยาและเวชภัณฑประเภท
ตางๆที่ ไมยุงยากซับซอน จัดหา จัดซื้อ เก็บรักษา เบิกจายยา เวชภัณฑ เครื่องมือและครุภัณฑทาง
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ดานเภสัชกรรม และวัสดุทางการแพทย จัดและจายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทย ใหคําแนะนําการใช
ยาเบื้องตนแกผูปวย ภายใตการควบคุมของเภสัชกร  จากลักษณะงานดังกลาวยังมีความเฉพาะ
เจาะจงไมมากนัก ในกิจกรรมและหนาที่ของแตละประเภทงานทั้งเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ทํางาน
ในโรงพยาบาล และในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนสาเหตุใหเกิดความไมชัดเจน ในการสั่ง
งาน ประสานงาน ติดตามงาน และการประเมินงานในฝายเภสัชกรรม (จรูญ วิทยากร 2539)
กระทรวงสาธารณสุขจึงแตงตั้งคณะที่ประกอบดวยเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติ
งานในหนวยงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม  และ
กําหนดขอบเขตและภาระหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ตอมาจึงมีการประกาศใชเปนคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข 937 / 2533 เร่ืองของเขตและภาระหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมโดยแบง
ภาระงานตามความสามารถทางวิชาการ และบทบาทของวิชาชีพเปน 2  ประเภท (คณะทํางานการ
ปรับปรุงพัฒนาขอบขาย หลักสูตร และการเรียนการสอนเจาพนักงานเภสัชกรรม 2533)

ประเภทที่ 1 หมายถึง งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง โดยมิตองตรวจสอบ
จากเภสัชกรเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานประเภทนี้

ประเภทที่ 2  หมายถึง งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติภายใตความเห็นชอบ หรือ
ภายใตการควบคุมของเภสัชกร ลักษณะของงานประเภทนี้ ตองมีการตรวจสอบ ควบคุม และกํากับ
โดยเภสัชกรเพื่อคุณภาพของงานหรือตามขอบเขตของกฎหมาย และวิชาชีพ

ขอบขายงานและหนาที่ในแตละงาน มีลักษณะและหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะดังนี้
1. งานบริการเภสัชกรรม

1.1  การเตรียมเวชภัณฑสําหรับจายประจําวัน แบงเปน
1.1.1 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง

1.1.1.1  การจัดเก็บเวชภัณฑ สําหรับจายตามหมวดหมู หรือระบบที่
กําหนดไว

1.1.1.2  การแบงบรรจุยาลวงหนา
1.1.1.3  การเบิกยาทดแทนและจัดเก็บ

1.1.2  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการ
ควบคุมของเภสัชกร

1.1.2.1 การตรวจสอบเวชภัณฑที่สําหรับจาย การรายงานยาเสื่อม 
คุณภาพ และยาหมดอายุ

1.2  การเตรียมเวชภัณฑสํารองในหนวยจายและประจําหอผูปวย แบงเปน
1.2.1 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดเอง
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1.2.1.1  การจัดทําบัญชีรับ-จาย  เภสัชภัณฑตามวิธีที่กําหนด
1.2.1.2  การตรวจสอบยาเสื่อมคุณภาพ และยาหมดอายุ ตามเกณฑ

หรือวิธีการที่กําหนด
1.2.1.3  การทํารายงานการเบิกจาย และการรวบรวมผลงาน

1.2.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการ
ควบคุมของเภสัชกร

1.2.2.1 การสํารวจเวชภัณฑคงเหลือ และดําเนินการเบิกเวชภัณฑ
1.3  การจายยาตามใบสั่งยา แบงเปน

1.3.1  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
1.3.1.1 การคิดราคาเวชภัณฑการเขียนฉลาก หรือฉลากชวย  และ

เอกสารอื่นๆ  ตลอดจนการจัดยาตามใบสั่ง
1.3.1.2  การทํารายงานการจายยา
1.3.1.3 การเผยแพรส่ือความรูดานการใชยาตางๆ  ที่ไดกําหนดไว

1.3.2  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการ
ควบคุมของเภสัชกร

1.3.2.1 การสงมอบยาแกผูปวยกรณีทั่วไป หรือกรณีไมมีปญหา  
ตลอดจนการใหคําแนะนํา วิธีการใชยาที่ถูกตอง

2. งานผลิตยา แบงเปน
2.1  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง

2.1.1  การรวบรวม และรายงานยาที่ถึงเกณฑที่จะทําการผลิต
2.1.2  การสุมตัวอยางน้ํา  และวัตถุดิบ เพื่อสงวิเคราะหตามวิธีที่กําหนด
2.1.3  การเตรียมภาชนะบรรจุ
2.1.4 การชั่งตวงสารของตํารับยาที่ไดรับมอบหมาย การผสมยาตามวิธีการที่

เภสัชกรกําหนด
2.1.5  การสุมตัวอยาง เพื่อการตรวจวิเคราะหระหวางการผลิตตามวิธีที่

กําหนด    รวมทั้งการสุมตัวอยางที่ผลิตแลว  เพื่อสงวิเคราะหตามวิธีที่กําหนด
2.1.6  การรวบรวมสถิติการผลิต

2.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุม
ของเภสัชกร

2.2.1 การเตรียมเครื่องมือและสถานที่ผลิต
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 2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  น้ํา  เครื่องมือ และอุปกรณการผลิต
2.2.3  การเตรียมน้ํารอผลิตและการใชเครื่องกรองน้ํา และภาชนะบรรจุ
2.2.4  การชั่งและการผสมกรณีที่มิไดรับมอบหมาย หรือไมไดกําหนดวิธีให
2.2.5 การบรรจุลงภาชนะบรรจุ และการปดฉลาก

3. งานบริหารเวชภัณฑ  ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ  - จัดหา การเก็บรักษา การเบิกจาย
การควบคุมกํากับ  การบริหารเวชภัณฑของสถานบริการระดับรอง แบงเปน

3.1  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
3.1.1  การรายงานการเวชภัณฑเมื่อมีปริมาณลดลง ถึงเกณฑจัดซื้อที่กําหนด
3.1.2 การรับเวชภัณฑเมื่อถึงเกณฑขั้นต่ําจากผูขนสง การลงทะเบียนรับและ

เก็บรักษาเพื่อรอการตรวจรับ
3.1.3  การควบคุมดูแล และการรักษาความสะอาดเรียบรอยของคลัง 

เวชภัณฑ
3.1.4  การรวบรวมสถิติรายงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารเวชภัณฑ

3.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุม
ของ เภสัชกร

3.2.1 การรวบรวมขอมูล และรายงานแผนการจัดซื้อ ตามระเบียบที่กําหนด 
การจัดเตรียมเอกสารที่จําเปนในการจัดซื้อ และการตรวจรับตามระเบียบ

 3.2.2 การสงมอบเวชภัณฑใหคลังและการทํารายงาน
3.2.3 การจัดเก็บเวชภัณฑที่ตามหมวดหมู  ที่กําหนดในคลังใหญ   ตลอดจน

การชวยดูและปองกันการสูญหาย และภัยตางๆ
3.2.4 การตรวจสอบใบเบิก การเบิกจาย การทําบัญชีรับ-จาย  เวชภัณฑ  และ

การทํารายงานตามระบบที่กําหนด
4. งานเภสัชสาธารณสุข ครอบคลุมถึง การดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ดาน

ทะเบียนใบอนุญาต  การเฝาระวังดานการคุมครองผูบริโภค  และงานอื่นๆ  ที่เปนหนาที่ของ 
เภสัชกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบงเปน

4.1 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
4.1.1 การรับและตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานตางๆ เพื่อการพิจารณา

อนุญาตใหขึ้นทะเบียน หรือออกใบอนุญาตตางๆ  ตามที่กําหนด
4.1.2 การแจงผลการพิจารณาคําขอตางๆ การสงมอบใบอนุญาต หรือ 

หลักฐานการอนุญาต  แกผูยื่นคําขอ  ตลอดจนการแจงขาวสารและประกาศตางๆ
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4.1.3 การเก็บคาธรรมเนียมอนุญาต หรือคาธรรมเนียมตางๆ นําสงเปนราย
ไดแผนดิน

4.1.4  การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ ที่ใชในการตรวจสอบสถานที่ ชวย
ตรวจสอบสถานที่ และรวบรวมขอมูลการตรวจสถานที่

4.1.5  การรับแจงเหตุรองเรียน  รองทุกข   จากประชาชน  และหนวยงาน
ตางๆ  รวมทั้งการแจงผลการพิจารณา หรือผลการดําเนินงาน

4.1.6  การจัดเตรียมอุปกรณและเอกสาร ที่ใชในการเก็บตัวอยางของ 
ผลิตภัณฑ เพื่อสงวิเคราะห และการจัดสงตัวอยางเพื่อการวิเคราะห

4.1.7  รวบรวมโฆษณาจากสื่อตางๆ เก็บตัวอยางฉลากผลิตภัณฑเพื่อการ
ตรวจสอบ

4.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุม
ของเภสัชกร

4.2.1 การรับและตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวของกับคําขอขึ้นทะเบียนและ ใบ
อนุญาตตางๆ ขั้นตน

4.2.2 การรวมตรวจสถานที่ และบันทึกผลการตรวจสอบ
4.2.3 รวบรวมพยานวัตถุผลิตภัณฑ เครื่องมอือุปกรณตางๆ ที่ดําเนินการตาม

ที่กฎหมายกําหนด
4.2.4  การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่เภสัชกร   ทําการเก็บตัวอยาง ตามกฎหมาย

กําหนดเพื่อสงตรวจวิเคราะห   การติดตามผล  การรับผล  และการรวบรวมผล
4.2.5 การตรวจสอบฉลาก  เอกสารกํากับผลิตภัณฑ  คําโฆษณา และเอกสาร

ตาง    ตามที่เภสัชกรกําหนด  รวมทั้งการจัดสงเพื่อตรวจสอบ
5. งานวิชาการ  ครอบคลุมถึง  สารสนเทศของฝายเภสัชกรรม  การใหการศึกษาอบรม

แบงเปน
5.1 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง

5.1.1 การจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือ ตํารา และเอกสารตางๆ
5.1.2  การรวบรวมขอมูล การประมวล และการนําเสนอขอมูลของ 

สารสนเทศ
5.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุม

ของเภสัชกร
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5.2.1 การจัดทําสื่อ และการพัฒนาสื่อการศึกษา ฝกอบรม และการใหความรู
ในรูปแบบตางๆ

5.2.2 การชวยดําเนินการเผยแพรความรู ตามกลุมเปาหมาย และวิธีการที่
กําหนด

6. งานสนับสนุน การสาธารณสุขมูลฐาน ครอบคลุมถึงการสนับสนุนยาแกกองทุนยา 
การนิเทศกองทุนยา การเผยแพรความรูเร่ืองยา  และสมุนไพรแบงเปน

6.1  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
6.1.1  การจําหนายยาแกกองทุนยาตามที่กําหนด
6.1.2  การทําบัญชี  รับ-จาย การจําหนายยา แกกองทุนยา และการทํารายงาน

6.2 งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติภายใตความเห็นชอบ หรือการควบคุม
ของเภสัชกร

6.2.1 การนิเทศกองทุนยา และการทํารายงานการนิเทศกองทุนยา
6.2.2  การเผยแพรความรูเร่ืองยา และสมุนไพร

7. งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป  พ.ศ. 2524   ได

อธิบายความหมายวา บทบาท (Role) คือการทําหนาที่หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนด และ 
คาดหมายใหบุคคลกระทํา นอกจากนี้ยังมีผูใหนิยามของคําวา บทบาท (Role)  ดังนี้

พัทยา  สายหู   (2517 :  80)  ใหคํานิยามวา  บทบาท  คือ  ขอบเขตอํานาจหนาที่ และ
สิทธิในการกระทํา ของแตละงาน ที่เรามีตอผูอ่ืน

ภิญโญ  สาธร   (2521 :  283) ใหความหมายไววา  บทบาทหนาที่ หมายถึง ความมุงหวัง
ที่บุคคลอื่นคาดวาบุคคลใดในตําแหนงหนึ่ง ควรกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออก
มาในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง และบทบาทที่มีจะควบคูกับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยูเสมอ

สุชา   จันทรเอม และสุรางค   จันทรเอม   (2520 :  6)    อธิบายถึงบทบาทไววา บทบาท
มีความหมายใกลเคียงกับสถานภาพมาก    บทบาทเปนสิ่งที่บุคคลในสถานภาพตางๆ  พึงกระทํา คือ
เมื่อสังคมกําหนดสิทธิ และหนาที่ ใหสถานภาพใด   อยางไรแลว บุคคลในสถานภาพนั้นๆ จะตอง
ประพฤติ หรือปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไว
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อมรา    พงศาพิชญ    (2521 : 91 - 92) ไดแสดงความเห็นไววา บทบาทคือ  สิทธิ 
หนาที่ในการประพฤติปฏิบัติ ที่บุคคลหนึ่งมีตอบุคคลอื่นในสังคม ตามสถานภาพของตัว  เชน  พอ
แมทําหนาที่เล้ียงดูลูก  ลูกเคารพเชื่อฟงพอแม

สุพัตรา   สุภาพ (2541 : 28) นักสังคมวิทยา ไดกลาวถึงบทบาทวา บทบาทคือการปฏิบัติ
ตามสิทธิ และหนาที่ของสถานภาพ (ตําแหนง) เชน มีตําแหนงเปนพอ บทบาทก็ตองเล้ียงดู บทบาท
ของครูคือส่ังสอนอบรมนักเรียน บทบาทคนไข  คือปฏิบัติตามคําสั่งแพทย และยังไดกลาวตอไปอีก
วา บทบาทจะชวยใหคนมีพฤติกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และบทบาทกําหนดความรับผิดชอบของ
งานตางๆ  ที่ปฏิบัติ

 ปฬานี  ฐิติวัฒนา (2523 : 67) ไดพิจารณาบทบาทเปนสองความหมาย คือ ใน 
ความหมายแรกพิจารณาในดานโครงสรางทางสังคม (Social structure) บทบาทหมายถึง ตําแหนง
ทางสังคมที่มีช่ือเรียกตางๆ กัน ซ่ึงแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติ และกิจกรรมของบุคคลที่ครอง
ตําแหนงนั้น อีกความหมายหนึ่งหมายถึงการแสดงบทบาท หรือการกระทําตอกัน หรือมาปะทะ
สังสรรคกันทางสังคม  (Social interaction) บทบาทนี้จะเปนผลตอเนื่องมาจาก การกระทําอยางมี
แบบแผน โดยผานการเรียนรูมากอน วาในสภาพเชนใดควรจะประพฤติปฏิบัติเชนใด

สงวน สุทธิเลิศอรุณ  และคณะ  (2522 : 47)  อธิบายวา  สิทธิกอใหเกิดหนาที่ตามมา  
ฉะนั้นมนุษยทุกรูปทุกนามที่ตองการสิทธิในดานตางๆ ส่ิงที่จะตามมาคือหนาที่ โดยจะตองปฏิบัติ
หนาที่ตามสิทธิที่ไดรับ  บรรดาสิทธิหนาที่ที่ปฏิบัติ  คือ บทบาท

ช่ืนจิตร  โพธิศัพทสุข  (2529 : 34)   กลาววา "บทบาท"   หมายถึง  พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ตามเงื่อนไขและอํานาจหนาที่ที่พึงกระทํา ในเมื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือฐานะใด และ 
พฤติกรรมนั้นๆ ยอมมีสวนผูกผันกับความคิดเห็นของผูดํารงตําแหนงนั้น  และความคาดหมายของ
สังคม

ทิตยา  สุวรรณชฏ  (2528:  9-10)  ไดแบงบทบาทออกเปน
1. บทบาทตามอุดมคติ  (Ideal  role) หรือ บทบาทที่ผูดํารงตําแหนงทางสังคมควรจะ

ปฏิบัติ   ซ่ึงถูกกําหนดโดยการอบรม  คําแนะนํา  คําสั่งสอน  หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

2. บทบาทที่ปฏิบัติจริง  (Actual  role) หรือ บทบาทที่ผูดํารงตําแหนงทางสังคมปฏิบัติ
จริง  ซ่ึงถูกกําหนดโดยผูดํารงตําแหนงทางสังคม นําเอาบทบาททางอุดมคติไปแปลความ เพื่อปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่นั้น บทบาทที่ปฏิบัติจริง  อาจคลายคลึง หรือแตกตางไปมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับความสามารถในการแปลความ  โดยมีสภาพแวดลอมเปนขอจํากัด และสิ่งเกื้อกูลเปนสําคัญ 
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บทบาทที่ปฏิบัติจริงนี้ จะเปนเรื่องของการเอาบทบาทตามอุดมคติมาแบงดัดแปลงใหเขากับ
เหตุการณ

อรุณ รักธรรม  (2527 :  18)   ไดแบงระบบบทบาท  (System  of  role)   ในการบริหาร
เชิงจิตวิทยาไว  3  ประการคือ

1. บทบาทจริง   (Actual  role  or  Role  behavior) หรือ พฤติกรรมแทจริงของบุคคล  
จะถูกควบคุมโดย   อารมณ  ทัศนคติ และพฤติกรรมสวนตัว  ปญหาในการปฏิบัติงานจะขึ้นอยูกับ
บทบาทจริงของคน

2. บทบาทที่องคการกําหนด  (Role   prescription) คือ ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ 
ซ่ึงองคการหรือหนวยงานกําหนดให ปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสวนใหญ คือการไมปฏิบัติตาม
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่องคการกําหนดให

3. บทบาทคาดหวัง (Role  expectation)  แบงเปน ความคาดหวังของบุคคลอื่นตอพฤติ
กรรมตนเอง และความคาดหวังตอพฤติกรรมของตนเอง ปญหาจะเกิดเมื่อตนไมสามารถปฏิบัติได
ตามความคาดหวังนั้น

จากนิยามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ พอสรุปไดวา “บทบาท” มีความหมายที่เกี่ยวกับ 
พฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเปนการกระทําบทบาท (Role performance) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตาม
เงื่อนไข อํานาจหนาที่พึงกระทํา เมื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือฐานะใดๆ โดยพฤติกรรมที่แสดง
นั้นขึ้นอยูกับความคาดหวังของสังคม

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูบทบาทที่คาดหวัง
ปจจัยที่นาจะมีผล ตอบทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงาน 

คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรบัรู หรือตามความคิด
เห็นของเจาพนักงานเภสัชกรรมและการรับรู หรือตามความคิดเห็นของเภสัชกรไดแก  

1. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล
1.1 เพศ ก็เปนตัวแปรหนึ่ง ที่ทําใหคนมีการรับรู ในเรื่องการรับรูบทบาทและการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยลักษณะเพศชายจะมีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการวิเคราะห
แยกแยะ มีความมั่นใจในตนเองมากกวาเพศหญิง สําหรับผูหญิงมีทักษะในกระบวนการรับรู
(Cognitive skill) สูงกวา และมีความรูสึกไว  (Sensitive)  กวา ผูชาย (สุพัตรา  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา  
2526 : 7-8)   งานวิจัยของ สุนทร  ทองคง  (2527 :  66) พบวาเพศมีความสัมพันธกับ การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สอดคลองกับ งานวิจัยของเพชรา 
คุณสันติพงศ (2531 : 78-91) พบวาเพศหญิงมีความคาดหวังในการรับนิเทศมากกวาเพศชาย          
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แตกตางกับการศึกษาของ กัลยา  เบญจรัตนาภรณ (2532 : 95) ที่พบวาเพศของผูบริหาร ครูอนามัย
โรงเรียน ครูอ่ืนๆ และพยาบาลอนามัยโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับการรับรูของบุคคลเหลานี้
ตอบทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียน  จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา เพศอาจเปนตัวแปรหนึ่ง
ที่มีผลตอการรับรูบทบาท

1.2 อายุ  เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกัน ในเรื่องการรับรู และแสดง
พฤติกรรม สมศักดิ์   ศรีสันติสุข  (2528 : 29)  ไดกลาวไวใน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และ
วัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่องอายุในเรื่องการยอมรับสิ่งใหมๆ  ไววา "กลุมบุคคลที่มีอายุระหวาง  20 - 25  
ป  จะมีการรับสิ่งใหมๆ  ไดเร็วกวากลุมบุคคลที่มีอายุเกิน  50  ปขึ้นไป"   และโดยทั่วไปแลวคนที่มี
อายุนอย มักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนอายุมากจะมีความคิดอนุรักษ
นิยมมากกวา และคนที่มีอายุนอย มักจะเปนคนที่ยึดถืออุดมการณมากกวา (สุรชาติ ณ  หนองคาย  
2529 : 5) และการศึกษาพบวา  ผูที่มีอายุมากจะมีการปฏิบัติงานไมดี  สวนผูที่มีอายุนอยจะมีการ
ปฏิบัติงานดี  หรืออายุของผูปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางลบกับการปฏิบัติงานของพยาบาล ซ่ึง
แตกตางกับการศึกษาวิจัยของสมพร  อิทธิ เดชพงศ  (2530 :  76) ที่พบวา  อายุของ
ผูอํานวยการโรงเรียนพยาบาลชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงาน งานวิจัยของ
อุไรวรรณ เกิดผล (2539  : 102) พบวาหัวหนาสถานีอนามัย ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความคาดหวังตอ
การปฏิบัติหนาที่ต่ํากวากลุมอายุอ่ืนๆ เพราะ บุคคลในวัยที่ตางกันยอมมีความคิดเห็น และความ
คาดหวังที่แตกตางกัน ซ่ึงแตกตางกับงานวิจัยของ กัลยา  เบญจรัตนาภรณ (2532 : 90)  ที่พบวา  อายุ
ของผูบริหาร  อายุของครูอนามัยโรงเรียน  อายุของครูอ่ืนๆ  และอายุของพยาบาลอนามัยโรงเรียน
ไมมีความสัมพันธกับการรับรูของบุคคลเหลานี้ตอบทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียน จากการ
ศึกษาดังกลาว  สรุปไดวาอายุอาจเปนตัวแปรตัวหนึ่งที่มีผลตอการรับรูบทบาท

1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาเปนปจจัยที่ชวยให บุคคลมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการปรับตัว  สามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได  บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูง ยอมมีสติ
ปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ   อยางมีเหตุผล มีความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดถูกตอง มากกวา
ผูที่มีการศึกษาต่ํา (สุรชาติ ณ    หนองคาย  2529 : 5)   ผูที่มีสติปญญาสูงยอมไดเปรียบเร่ือง การรับรู   
เรียนรู ดีกวา และเร็วกวา ผูที่มีสติปญญาต่ํา  (จําเนียร  ชวงโชติ  และคณะ  2516: 84-85)  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี คูหาทอง  (2533 : 96-108) ที่พบวา วุฒิการศึกษามีความสัมพันธ
กับบทบาทที่คาดหวังของผูชํานาญการดานสาธารณสุข และงานวิจัยของ เพชรา คุณสันติพงศ (2531 
:  78-91) พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับอําเภอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวุฒิการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีมีความตองการในการรับนิเทศดานการบริหาร ต่ํากวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
อําเภอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษา
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ของ กัลยา  เบญจรัตนาภรณ   (2532 : 95-103)    ที่พบวา วุฒิการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการรับ
รูบทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหาร ครูอนามัย และครูอ่ืน  จากการ
ศึกษาดังกลาวสรุปไดวา วุฒิการศึกษาอาจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการรับรูบทบาท

1.4 สถานภาพสมรส เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการรับรูบทบาท ความ
แตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับโสด อาจเกิดเนื่องจาก เมื่อโสดมีเวลาทุมเทกับงานมากกวา การ
ใชชีวิตสมรส ที่ตองมีการดูแลครอบครัวทําใหเวลาในการทํางานลดนอยลง การวิจัยของเพชรา คุณ
สันติพงษ (2531 : 78-91) พบวา เจาหนาที่สถานภาพโสดมีความคาดหวังในการรับการนิเทศงาน
ดานบริหารจัดการ สูงกวาผูที่มีครอบครัว แตขัดแยงกับการศึกษาของจินดา  พูนเกษม (2527 : 84-
86) พบวา สถานภาพการสมรส ไมมีความสัมพันธกับระดับการยอมรับบทบาทหนาที่ ของอาสา
มัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสอดคลองกับการศึกษาของกัลยา  เบญจรัตนาภรณ (2532 : 95) 
ที่พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียน ตาม
การรับรูของผูบริหาร ครูอนามัย และครูอ่ืนๆ จากการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา สถานภาพสมรสอาจ
เปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการรับรูบทบาท

2.   ปจจัยดานประสบการณการทํางาน
จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู พบวา  "ประสบการณ"  เปนปจจัย

หนึ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรู  ปจจัยดานประสบการณการทํางาน ที่มีผลตอการรับรูดังนี้
2.1 ประสบการณทํางาน สําหรับประสบการณในการทํางานนั้น  เปนสิ่งที่นาสังเกตวา

การมีประสบการณในงานใด ก็ตามยอมเปนผลใหบุคคลปฏิบัติงานไดดี  แตบางครั้ง จํานวนปที่เคย
ทํางานมาไมไดเปนเครื่องประกันวาคนที่ทํางานนานกวา จะมีผลการปฏิบัติงานดีกวาคนที่ทํางาน
นอยปกวา  ทั้งนี้เพราะแตละวันทํางานยอมมีประสบการณตางๆไมเหมือนกัน(โสภา ชูพิกุล 2536 : 
131-132) สอดคลองกับผลการศึกษาของ  สมพร   อิทธิเดชพงษ  (2530 : 56)   ที่พบวาประสบการณ
ในการทํางาน  ไดแก   อายุราชการ  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุม
ชน   มีความสัมพันธกับผล การปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน   แตขัดแยงกับงาน
วิจัยของ พัชรินทร    เพชรกาฬ  (2524 : 87-108)  พบวา  พยาบาลที่มีจํานวนปของประสบการณ
ทํางานนอยกวามีการรับรูพฤติกรรมการบรหิารรวมทุกดาน สูงกวาพยาบาลประจําที่มีจํานวนปของ
ประสบการณมากกวา จากการศึกษาดังกลาว  สรุปไดวา ประสบการณทํางานอาจเปนอาจตัวแปร
หนึ่งที่มีผลตอการรับรูบทบาท

2.2 การฝกอบรม เปนการพัฒนาความรูความสามารถ ของบุคคลในหนวยงาน และเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการรับรู และการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการสอนใหคนไดเรียนรู และเขาใจ
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ในวิทยาการ และวิธีการปฏิบัติงาน   ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และชวยใหผูปฏิบัติงาน ไดเขาใจ
ชัดเจนถึงบทบาทของตนเอง  และงานตางๆ  ที่ตองปฏิบัติ  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ   (2521 :  225 - 
227)   ไดกลาววา  การทํางานของมนุษย ขึ้นอยูกับความสามารถดานสติปญญา  ประสบการณ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ   สุภาวดี คูหาทอง (2533 : 80-83) พบวา ผูที่ไดรับการอบรมและศึกษาที่
เกี่ยวของกับงาน เปนการเพิ่มพูนประสบการณ และความรู ทําให การอบรมและศึกษาตอเนื่อง มี
ความสัมพันธกับ บทบาทที่คาดหวังของผูชํานาญการสาธารณสุข การศึกษาของ สมพงษ อักษรแกว   
(2521) พบวาปจจัยที่เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ของนักวิชาการเกษตร ประจําสํานักงานเกษตร 
ประจําสํานักงานจังหวัด คือ ความพรอมของนักวิชาการ และการใหความรูเพิ่มเติมแกนักวิชาการ 
เปนปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จที่ดีมากขึ้น ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ
กัลยา เบญจรัตนภรณ  (2532 :  95)  ที่พบวา  การรับรูการบทบาท เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน ตาม
การรับรูของผูบริหาร   ครูอนามัยโรงเรียน  ครูอ่ืนๆ   และพยาบาลอนามัยโรงเรียน ในกลุมที่ไดรับ
การ อบรมและไมไดรับการอบรมไมแตกกัน และการศึกษาของ ดวงทิพย  หงษสมุทร (2531 : 49)  
พบวา การฝกอบรมไมมีความสัมพันธ กับการปฏิบัติงานของสารวัตรอาหารและยา จากการศึกษา
ดังกลาว  สรุปไดวา  การฝกอบรมอาจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการรับรูบทบาท

2.3 ขอบเขตความรับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การแบงกลุมจังหวัดของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดถูกแบงเปน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ รับผิดชอบ
จํานวนประชากรและสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนมาก และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็ก รับผิดชอบจํานวนประชากรและสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนนอย (ดูในภาคผนวก ก.) ทําใหมีความแตกตางในเรื่องของ 
ปริมาณงาน งบประมาณ และจํานวนบุคลากร ซ่ึงในเรื่องนี้ยังมีผูศึกษานอย งานวิจัยของรัตนสิทธิ์ 
ทิพยวงศ   (2532)   พบวาบทบาทของนิติกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญและขนาดเล็ก
ไมแตกตางกัน เพราะการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ ไมไดขึ้นอยูกับปริมาณงาน งบ
ประมาณ และจํานวนบุคลากร แตงานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
จึงอาจไดผลที่แตกตางกัน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวัง
ประมวล  ตันยะ (2522)  ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง  และบทบาทที่คาดหวัง 

ของหัวหนาคณะวิชาในวิทยาลัยครู ตามทัศนะ ของ ผูบริหาร    หัวหนาคณะวิชา หัวหนาภาควิชา    
และอาจารย กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารของวิทยาลัยครู   8  คน หัวหนาคณะวิชา  43   คน  
หัวหนาภาควิชา  135   คน  และอาจารย 171   คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร   หัวหนาคณะวิชา



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

22

หัวหนาภาควิชา และอาจารยมีความคาดหวังตอบทบาทของหัวหนาคณะวิชาในวิทยาลัยครูแตกตาง
กัน  และบทบาทที่คาดหวังตอหัวหนาคณะวิชาในวิทยาลัยครู ตามทัศนะของผูบริหาร  หัวหนาคณะ
วิชา หัวหนาภาควิชา  และอาจารยเองสูงกวาบทบาทที่ปฏิบัติจริงทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา (2529) ไดศึกษาบทบาทของพยาบาลฝายบริการ ในประสบการณ
การเรียนรูบนหอผูปวยกับนักศึกษาพยาบาล ในฝายบริการพยาบาลของโรงพยาบาล  ในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย   กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  และองคการสา
ธารณสุขหรือเอกชน  ที่มีนักศึกษาพยาบาลระดับวิชาชีพ  ฝกปฏิบัติงานกลุมตัวอยาง  คือ  พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน  530  คน ผลการศึกษาพบวาพยาบาลวิชาชีพ ที่มีตําแหนง  และหนวยงานที่สังกัด
ตางกัน มีบทบาทที่คาดหวังแตกตางกัน และมีบทบาทที่ปฏิบัติจริงแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
พบวาบทบาทที่คาดหวังสูงกวาบทบาทที่ปฏิบัติจริง
   มะลิวัลย ยุติธรรม  (2531) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) ตามทัศนะของผูบริหารระดับอําเภอ  กลุมตัวอยางคือ  นายอําเภอ  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน  และสาธารณสุขอําเภอ  ทุกอําเภอ ในจังหวัดเขต  1  และเขต  2    
จํานวน   142   คน   ผลการศึกษาพบวา   ผูบริหารระดับอําเภอทุกกลุม มีทัศนะตอบทบาทที่ปฏิบัติ
จริงแตกตางกัน  แตทัศนะตอบทบาทที่คาดหวังไมแตกตางกัน  และทัศนะตอบทบาทที่คาดหวัง 
สูงกวาบทบาทที่เปนจริง

สุภาวดี  คูหาทอง   (2533)   ไดศึกษาเรื่องบทบาทที่คาดหวัง และการปฏิบัติงานจริงของ
ผูชํานาญการพิเศษดานสาธารณสุข  ตามการรับรูของตนเอง ของผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุมตัวอยางคือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ผูชํานาญการพิเศษ
ดานเวชกรรมปองกัน ผูชํานาญการพิเศษดานสาธารณสุข และหัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพและรักษา
พยาบาล ที่ปฏิบัติงานในสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด  จํานวน  213  คน ผลการศึกษาพบวา  บท
บาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติงานของผูชํานาญการพิเศษดานสาธารณสุขตามการรับรูของตนเอง     
ผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงานแตกตางกัน  โดยบทบาทที่คาดหวังสูงกวาการปฏิบัติงานจริง

อนงคลักษณ  จันทรสาม (2536) ไดศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง
ของผูนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ตามความคิดเห็นของผูนิเทศงานสาธารณสุข  
และผูรับการนิเทศ ระดับอําเภอ ในเขต 7 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 457 คนแบงเปนผูนิเทศ
งานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดจํานวน 147 คน  และผูรับการนิเทศระดับอําเภอ  จํานวน   
310 คน ผลการศึกษาพบวา บทบาทที่คาดหวัง ของผูนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด 
ตามความคิดเห็นของผูนิเทศงานสาธารณสุข และตามความคิดเห็นของผูรับการนิเทศระดับอําเภอ 
อยูในระดับปานกลาง และระดับสูงตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
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< 0.001)   ทั้งความคิดเห็นของผูนิเทศและตามความคิดเห็นของผูรับการนิเทศระดับอําเภอ   ยกเวน
บทบาทที่คาดหวังดานการจัดองคการไมแตกตางกัน  (p- value > 0.05)

บรรณสิทธิ์    ตวงศรีเสน   (2536)  ไดศึกษาบทบาทที่เปนจริง  และบทบาทที่คาดหวัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามการรับรูของอาสาสมัครสาธารณสุข และเจาหนาที่สาธารณสุขของ
รัฐ  ในการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   (ศสมช)    ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยกลุม
ตัวอยางคือ  อาสาสมัครสาธารณสุข   120    คน  และเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐ จํานวน 51 คน  
ในจังหวัดรอยเอ็ด  ผลการวิจัยพบวา บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามการรับรู
ของอาสาสมัครสาธารณสุข และของเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐ ในการดําเนินงานศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทุกดานไมมีความแตกตาง ยกเวนในดานการใหขอมูลขาวสารบริการ
สาธารณสุขที่จําเปนที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p- value <0.001)

รัตนสิทธิ์    ทิพยวงศ   (2538)    ไดศึกษาบทบาทที่คาดหวัง  และบทบาทจริง ของนิติกร
สาธารณสุขจังหวัด    ตามการรับรูของนิติกรสาธารณสุขจังหวัด และผูบังคับบัญชา   กลุมประชากร
ประกอบดวยนิติกร 74   คน และผูบังคับบัญชา 148 คนผลการวิจัยพบวา บทบาทที่คาดหวังของ
นิติกรสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของตนเอง และผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูงในแตละดาน 
และรวมทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวัง กับบทบาทจริง พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p-value <0.001)  ในแตละดาน และรวมทุกดาน  ทั้งในกลุมนิติกร และผูบังคับ
บัญชา

หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
ความเปนมาของหลักสูตรผลิตบุคลากรระดับผูชวยเภสัชกร (อรุณี วานิชเจริญธรรม 

2528 : 17-28) นั้น สถานที่ผลิตแหงแรก คือ โรงเรียนผูชวยเภสัชกร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ
แพทย โดยรับผูสําเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่3 (ม.ศ. 3) เขาเรียน 1 ป เมื่อเรียนสําเร็จแลวจะได
รับการบรรจุเปนขาราชการ ในตําแหนงผูชวยเภสัชกรระดับ 1 ซ่ึงกรมการแพทยผลิตผูชวยเภสัชกร
ไดจํานวนจํากัดไมเพียงพอแกความตองการ ในป พ.ศ. 2523  กองโรงพยาบาลภูมิภาค ซ่ึงมีนาย
แพทยณรงค  สดุดี เปนผูอํานวยการกองฝกอบรมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น  
จึงเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลและเภสัชกรจากโรงพยาบาลจังหวัดตางๆ และตัวแทนจาก ก.พ. มา
ประชุม หารือและจัดทํา “หลักสูตรการฝกอบรม เจาพนักงานเภสัชกรรม”  เปนหลักสูตร 2 ป รับผู
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 เมื่อเรียนสําเร็จแลว จะไดรับการบรรจุเปนขาราชการ ใน
ตําแหนง เจาพนักงานเภสัชกรรม 2 มีการพิจารณาเปดหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรมในตาง
จังหวัด กระจายทั่วทุกภาค โดยหนวยงานที่รับผิดชอบคือ กองฝกอบรมสํานักงานปลัดกระทรวงสา



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

24

ธารณสุข หลักสูตรใหมที่ใชเรียกวา หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ป 2530 (กองฝกอบรม สํานัก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2530) ใชเวลาศึกษา 2 ป  หนวยกิตที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 85 หนวยกิต 
แบงเปน หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป  22หนวยกิต  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หนวยกิต และหมวด
วิชาชีพ 40 หนวยกิต เนื้อหาที่เรียนประกอบดวยวิชาเภสัชวิทยา 6 หนวยกิต และวิชาเภสัชกรรมโรง
พยาบาล 1 – 7 มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการผลิตยาในโรงพยาบาลและงานวัสดุการแพทยและคลังเวช
ภัณฑรวม 12 หนวยกิต เนนงานบริการเภสัชกรรมและงานผลิตในโรงพยาบาลจังหวัดและโรง
พยาบาลชุมชน ไมมีวิชาที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขโดยตรง นอกจากการ
แทรกอยูในเนื้อหาของวิชากฎหมายสาธารณสุข และวิชาการบริหารสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2531 
กระทรวงสาธารณสุขไดยกเลิกการผลิตผูชวยเภสัชกรของโรงพยาบาลราชวิถี และใหอบรมผูชวย
เภสัชกรอีกครึ่งปเพื่อเพิ่มวุฒิเปนเจาพนักงานเภสัชกรรม เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรเจา
พนักงานเภสัชกรรม ป 2530 ที่ใชไมทันสมัยไมคลอบคลุมงานที่เพิ่มขึ้นของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
เชน งานเภสัชสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค กองฝกอบรมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดประชุมเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรมในเรื่องของการเปลี่ยนเนื้อหาและรายวิชา จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ป 2530 เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัช
กรรมป พ.ศ. 2535 (กองฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2535) ใชเวลาศึกษา 2 ป มี
หนวยกิตทั้งหมด 85 หนวยกิต แบงเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 52 
หนวยกิต และหมวดวิชาชีพเสรี 2 หนวยกิต โดยหมวดวิชาเฉพาะ 52  หนวยกิต  แบงเปนกลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต กลุมวิชาชีพ 22 หนวยกิต และกลุมวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 
หลักสูตรนี้ลดจํานวนหนวยกิตที่เกี่ยวของกับงานผลิตยาในโรงพยาบาลคือวิชาเภสัชกรรมโรง
พยาบาล 1-7 จํานวน 12 หนวยกิต เปล่ียนเปนวิชาเทคโนโลยีการผลิตยา 1 – 3 จํานวน 9 หนวยกิต 
และเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขไดแก วิชาการบริหารเภสัชสา
ธารณสุขจํานวน 1 หนวยกิต  การจัดการอาหารและยาเบื้องตนจํานวน 1 หนวยกิต ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยว
ของกับ แนวคิดและความสําคัญในการคุมครองผูบริโภค สิทธิผูบริโภค หนาที่ของรัฐในการคุม
ครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ทั้งการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสุขภาพ  การควบคุมการจําหนาย 
การเก็บตัวอยาง การโฆษณา และการเฝาระวังการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหเจาพนักงาน
เภสัชกรรมมีความสามารถชวยเภสัชกรปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคซึ่ง
แบงออกเปน 3 งานที่สําคัญไดแก งานทะเบียนและใบอนุญาต ตางๆที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุข
ภาพ  งานตรวจสอบเฝาระวังและออกตรวจพื้นที่  และ งานสงเสริมเผยแพรใหความรู รวมทั้งนัก
ศึกษาตองฝกงานที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลา 1 สัปดาห หลัก
สูตรที่ใชนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนเปน หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัช
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กรรม) ป พ.ศ. 2538(กองฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2538) เปนหลักสูตร 2 ป มี
หนวยกิตทั้งหมด 85 หนวยกิต แบงเปน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  51 
หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต โดยหมวดวิชาเฉพาะ แบงเปน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
หนวยกิต กลุมวิชาชีพเฉพาะ 23 หนวยกิต และกลุมวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ 16 หนวยกิต  เนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในภาคทฤษฎีของรายวิชาตางๆ ไมแตกตางจากหลักสูตรป 2535 
หลักสูตรนี้ไดเพิ่มการฝกงานที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนเวลา 2 สัปดาหนอกจากการฝกงาน
คุมครองผูบริโภคในโรงพยาบาลชุมชนเปนเวลา 1  สัปดาหแลว

ปจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิคเภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2543 
(สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2543) ใชเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ป มี
หนวยกิตที่เรียนทั้งหมด 80 หนวยกิต  แบงเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 19 หนวยกิต หมวดวิชาชีพ
พื้นฐาน 22 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต และหมวดวิชาชีพเทคนิคเภสัชกรรม 36 หนวย
กิต ซ่ึงมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคประกอบดวย วิชาเภสัชสาธารณสุข วิชาคุม
ครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน โดยวิชานี้จะเนนเกี่ยวกับงานตรวจสอบเฝาระวัง งานออก
ตรวจพื้นที่และงานสงเสริมเผยแพรใหความรู มีการฝกใหนักศึกษาเขียนโครงการที่เกี่ยวของกับงาน
คุมครองผูบริโภค และประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค ในเวลาที่ออกฝกงาน
คุมครองผูบริโภคที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน  และที่สถานีอนามัยรวมเปน
เวลา 1 เดือน

กลาวโดยสรุปคือหลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรมแตละหลักสูตรมีความแตกตาง
กันเนื้อหาวิชาที่ เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขจะเริ่มตั้งแต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเทคนิคเภสัชกรรม ป พ.ศ. 2535 และหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิค
เภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2538 ซ่ึงมี วิชาเภสัชสาธารณสุข เนนงานขึ้นทะเบียน, การเฝาระวัง และการให
ความรู สวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิคเภสัชกรรม) ป พ.ศ. 2543 นอกจากจะ
เรียนวิชาเภสัชสาธารณสุข และวิชาคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน ยังมีการฝกให
นักศึกษาทําโครงการที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค ดังนั้นหลักสูตรของเจาพนักงาน 
เภสัชกรรมแตละหลักสูตรอาจมีผลกระทบทั้งตอ บทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน
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บทท่ี3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ดาน- 
สาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้

1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย
3. ตัวแปรที่จะศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การตรวจสอบแบบสอบถาม
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สรุปผลและอภิปรายการศึกษา

รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีรูปแบบการศึกษาแบบภาค

ตัดขวาง (Cross – sectional study)

ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุม ไดแก กลุมเภสัชกร ที่มีหนาที่ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดละ 1 คน รวม 75 คนและ กลุมเจาพนักงานเภสัชกรรม
ทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซ่ึงจากการสอบถามขอมูลจากแบบสอบถามและจากการโทรศัพทสอบถามในกลุมงานคุมครองผู
บริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชวงระหวางวันที่ 15 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 รวมทั้งหมด 
158 คน
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ตัวแปรที่จะศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยซ่ึงที่มีผลตอบทบาทที่คาดหวังไดแก
1.  ตัวแปรอิสระ(Independent  variable)  ไดแก

ปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- หลักสูตรที่เขาศึกษา (เฉพาะของเจาพนักงานเภสัชกรรม)
- สถานภาพสมรส
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน
- ประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภค
-  การอบรมและศึกษาตอเนื่อง
- ขอบเขตความรับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก บทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงาน 
เภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตาม
การรับรูของตนเอง และของ เภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่
ทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการวิจัยคร้ังนี้การวัด
ระดับบทบาทที่คาดหวัง  แบงออกเปน งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง, งานที่ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกร และงานที่ไมควร
ปฏิบัติ โดยศึกษาในภาระงาน 3 งานคือ

- งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
- งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
- งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาสําหรับการวิจัย

คร้ังนี้โดยเฉพาะโดยอาศัยกรอบขอมูลตอไปนี้
- เร่ืองบทบาทและหนาที่ ของตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดโดยใชเกณฑ ก.พ  (กองการเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2529
เอกสารอัดสําเนา)
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- คําสั่งกระทรวงที่ 937/2533 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เร่ืองขอบเขตและภาระ
หนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม

-   คู มื อปฏิบัติ การงานคุ มครองผู บ ริโภคด านสาธารณสุขในสวนภูมิภาค                           
( สมพร อุทิศสัมพันธกุล 2537)

- คูมือมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงานกลุมงานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขในจังหวัด เขต 10 (กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเขต 10  2544)

- การสัมภาษณเร่ืองภาระงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด   5  จังหวัด โดยผูวิจัย ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดอุบลราชธานี

โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
เบื้องตนที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ตอน ไดแก  (ภาคผนวก ค)

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล และประสบการณทํางาน เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
คุณสมบัติสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ประกอบดวย

- แบบสอบถามสําหรับเภสัชกรประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด  การฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับงานคุมครองผู
บริโภคดานสาธารณสุข  และความสําคัญของงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในกลุมงาน  
ลักษณะของคําถามมีทั้งคําถามปดและคําถามเปด

- แบบสอบถามสําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส หลักสูตรที่เขาศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด   ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค การฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับ งานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข  และความสําคัญของงานงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในกลุมงาน ลักษณะ
ของคําถามมีทั้งคําถามปดและคําถามเปด

สวนที่ 2  บทบาทจริง และบทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติ
งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 88 ขอ  แบงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

- งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและสถานบริการ จํานวน  
27 ขอ

- งานตรวจสอบและการเฝาระวัง เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการ
สุขภาพ  จํานวน  46 ขอ
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- งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถาน
บริการ จํานวน 15 ขอ

- คําถามปลายเปดเกี่ยวกับภาระงานที่ควรเพิ่มเติมในแบบสอบถาม
ส วนที่  3   ปญหาและข อ เ สนอแนะ เกี่ ย วกั บห ลักสู ต รประก าศนี ยบั ต ร  

สาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม) และการพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรม เปนคําถามปลายเปด
นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับเภสัชกรในสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(รายละเอียดอยูใน
การตรวจสอบแบบสอบถาม) พบวามีประเด็นที่ตองแกไขเพิ่มเติมดังนี้

 สวนที่ 1 เพิ่มขอคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค  
เพื่อจะไดทราบถึงภาระงานของทั้งเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรม และจํานวนเจาพนักงาน
เภสัชกรรมในกลุมงานคุมครองผูบริโภคเพื่อทําใหทราบจํานวนเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้งหมด

สวนที่ 2  ลดจํานวนขอคําถามจาก 88 ขอ เปน 64 ขอเพราะมีการเสนอวาการใช
เวลาในการทําแบบสอบถามไมควรเกิน 15 นาที แบบสอบถามไมควรเกิน 5 แผนซึ่งในแบบสอบ
ถามเดิมมีทั้งหมด 10 หนาไมนับคําชี้แจง แตไมสามารถทําไดแตพยายามตัดจนเหลือ 6 แผน โดย
การลดขอคําถามของสวนที่ 2

สวนที่ 3 เหมือนเดิมแตมีการเพิ่ม ที่อยูของผูทําวิจัยและอีเมล สําหรับการติดตอ
กลับ

แบบสอบถามที่พัฒนาแลวมี 2 ชุด คือแบบสอบถามสําหรับเภสัชกร และสําหรับ
เจาพนักงานเภสัชกรรม ประกอบดวย 3 สวน มีลักษณะคําถามเหมือนกัน และลักษณะคําถามที่แตก
ตางกันดังนี้ (ภาคผนวก ค)

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล และประสบการณทํางานจํานวน 9 ขอ เปนคําถามเกี่ยว
กับปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคล และประสบการณทํางาน สวนที่แตกตางกันระหวางแบบสอบ
ถามสําหรับ เจาพนักงานเภสัชกรรม และ เภสัชกร คือ

- แบบสอบถามสําหรับเภสัชกรประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด ความรับผิดชอบงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค  
ประสบการณในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จํานวนเจาพนักงานเภสัชกรรม
ในกลุมงานคุมครองผูบริโภค การฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข  และความสําคัญของงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในกลุมงาน  ลักษณะของ
คําถามมีทั้งคําถามปดและคําถามเปด
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- แบบสอบถามสําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส หลักสูตรที่เขาศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ความรับผิดชอบงานใน
กลุมงานคุมครองผูบริโภค  ประสบการณในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค การฝกอบรมและการ
ศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับ งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  และความสําคัญของงานงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุขในกลุมงาน ลักษณะของคําถามมีทั้งคําถามปดและคําถามเปด

สวนที่ 2  บทบาทจริง และบทบาทที่คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ปฏิบัติ
งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 64  ขอ  แบงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

- งานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ จํานวน  
15 ขอ

- งานตรวจสอบและการเฝาระวัง เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการ
สุขภาพ  จํานวน  38 ขอ

- งานสงเสริมเผยแพรใหความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการ
สุขภาพ จํานวน 11 ขอ

สวนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) และการพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรม เปนคําถามปลายเปด

การตรวจสอบแบบสอบถาม
1. การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Content validity) แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น

มานําไปใหอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 คน และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาไดแก เจาหนาที่ในกองควบคุมยา จํานวน 3  คนเจาหนาที่ในกองควบคุมอาหาร จํานวน 3  
คน และ เจาหนาที่ในกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค จํานวน 2  คน และเจาหนาที่ในกองสงเสริมงาน
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ินจํานวน 2  คน รวมทั้งหมด
จํานวน 12 คน ในชวงเดือน มีนาคม 2546 เพื่อตรวจสอบความตรงเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนํา
มาปรับแกแบบสอบถามใหถูกตอง

2 .  การตรวจสอบคว ามสาม ารถในการนําไปใช  ( U s a b i l i t y )  โดยนํา 
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ ไปทดสอบกับเภสัชกร และเจาพนักงาน
เภสัชกรรม ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 10 แหง แบงเปน สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ จํานวน 5 แหง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัด
นครพนม, จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระดับเล็ก จํานวน 5 
แหง ไดแกจังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดอํานาจเจริญ, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี,และ
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จังหวัดปทุมธานี โดยแตละแหงจะสอบถามเภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 1 คน 
และ เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 
1 คน   รวมทั้งหมด 20 คน  ในชวงเดือน เมษายน 2546  เพื่อทดสอบความสามารถของการนําไปใช 
ในเรื่องของ ความเขาใจแบบสอบถาม การใชเวลาในการตอบ ความชัดเจนในเนื้อหา และลําดับของ
คําถาม นําผลการทดสอบที่ไดไปปรับแกเพื่อความสมบูรณแบบของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
(ภาคผนวก ค)
การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร สงถึงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อขออนุญาต และขอความรวมมือ ในการสงแบบสอบถาม ใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแตละจังหวัดทั่วประเทศ

2. ประสานงานกับ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค เพื่อขอความรวมมือ ในการ 
ติดตาม และจัดสงแบบสอบถามถึงเภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมจังหวัดละ 1 คน และเจาพนักงานเภสัชกรรมทุกคน ผูวิจัย
สงแบบสอบถามทางไปรษณียจังหวัดละ 4 ชุด คือแบบสอบถามของเภสัชกร จํานวน 1 ชุด และ
แบบสอบถามของเจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 3 ชุด เพราะจากการทบทวนวรรณกรรม(กองการ
เจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2544 เอกสารอัดสําเนา)และการโทรศัพทสอบถาม
พบวาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีเจาพนักงานเภสัชกรรมระหวาง 1- 3 คน  รวมทั้งสิ้น 225 ฉบับ 
รวมแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมดทั้งของเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 300 ฉบับ ทั้ง
นี้ไดพิมพที่อยู พรอมติดแสตมปเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการสงแบบสอบถามกลับคืนใหผู
วิจัยแบบสอบถามสงใหกลุมตัวอยางในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และกําหนดการตอบกลับ
แบบสอบถามภายในวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2546

3. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เมื่อไมไดรับแบบสอบถามกลับคืน ไดติดตาม 
แบบสอบถามดวยวิธีการโทรศัพท

4. การตรวจสอบความสมบูรณในแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดรับกลับคืนมา
5. นําแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนําไปวิเคราะห

ขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยศึกษา ณ. จุดเวลาใด

เวลาหนึ่ง  (Cross - sectional study) คาทางสถิติที่ใชในการวิจัย (ระพีพรรณ 2543) คือ
1.   สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Max) คาต่ําสุด (Min) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายขอมูลดานปริมาณ เชน อายุ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจนถึงปจจุบัน ของกลุม 
เจาพนักงานเภสัชกรรม และของเภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. สถิติเชิงอนุมานไดแก
2.1 เปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติในงาน 

คุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับ การรับรู
ของเภสัชกรโดยการทดสอบดวยสถิติ Chi – square

2.2 เปรียบเทียบบทบาทของ เจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครอง 
ผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกรกับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวัง
จากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
โดยใชการทดสอบดวยสถิติ McNemar

2.3 เปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครอง 
ผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับบทบาทที่เจาพนักงาน 
เภสัชกรรมคาดหวัง ที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขโดยใชการ
ทดสอบดวยสถิติ McNemar

2.4 ศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสบการณงาน
ของเภสัชกร กับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด ของเจาพนักงานเภสัชกรรม  ใชการทดสอบดวยสถิติ Chi – square

2.5 ศึกษาความสัมพันธ ระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสบการณ
ทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใชการทดสอบดวยสถิติ Chi – square
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บทท่ี 4
ผลการวิจัย

การวิจัยเร่ือง บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเจาพนักงานเภสัชกรรมทุกคนที่ทํางานในกลุมงาน
คุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานดาน
คุมครองผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบสอบถามที่ได
รับคืนจากกลุมเภสัชกรจํานวน 55 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73 แตเมื่อนําไปแบบสอบถามไป
ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ ทําใหมีแบบสอบถามที่สามารถนําไปวิเคราะหไดมีจํานวน 52 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 69 ของกลุมเภสัชกรทั้งหมด สําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมไดรับ
แบบสอบถามกลับมา จํานวน 114 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75 นําไปตรวจสอบความสมบูรณของการ
ตอบ ทําใหมีแบบสอบถามที่สามารถนําไปวิเคราะหไดมีจํานวน 110 ฉบับ คิดเปนรอยละ 69.5 ของ
กลุมพนักงานเภสัชกรรมทั้งหมด   ผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปนสวนตางๆ ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประสบการณทํางาน และทัศนคติตองานคุมครอง
ผูบริโภคของเภสัชกร

สวนที่ 2  ขอมูลสวนบุคคล ประสบการณทํางาน และทัศนคติตองานคุมครอง
ผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรม

สวนที่ 3 บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค 
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร

สวนที่ 4 บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สวนที่ 5  การเปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงาน
คุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับ การรับรู
ของเภสัชกร

สวนที่ 6 บทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรม
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สวนที่ 7 บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภค   ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สวนที่ 8 การเปรียบเทียบบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติ งาน
คุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร กับบทบาทที่เภสัชกร 
คาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนกังานเภสัช
กรรม

สวนที่ 9 การเปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่ เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับบทบาทที่
เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังจะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สวนที่ 10  ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณ
ทํางานของเภสัชกรกับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ของเจา
พนักงานเภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุข

สวนที่ 11 ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณ
ทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรมกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สวนที่ 12 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร 
(เทคนิคเภสัชกรรม) และการพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรม
สวนท่ี 1     ขอมูลสวนบคุคล ประสบการณทํางาน และทัศนคตติองานคุมครองผูบรโิภคของเภสชักร

ผลการวิจัยขอมูลทั่วไปของเภสัชกรไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประสบการณทํางาน และ
ทัศนคติตองานคุมครองผูบริโภคของเภสัชกรดังนี้

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของเภสัชกร
เภสัชกรที่ให ขอมูลรอยละ 61.5  เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 24 ป  ถึง 58 ป อายุ

เฉลี่ย 35.0 ±8.4  ป  รอยละ 66.7 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับกลุมที่
สําเ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ มห าบั ณฑิ ต  ( ร อ ย ล ะ  3 1 . 4 )  ร อ ย ล ะ  5 6 . 0  เ ป นส าข า
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้เปนมหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา สาขาคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข สาขาบริหารเภสัชกิจ สาขาเภสัชอุตสาหกรรม และมีเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน   1 คน (รอยละ 1.9) รอยละ 59.6 ของเภสัชกรแตงงานมีครอบครัว     
(ตารางที่1)
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1.2 ประสบการณการทํางานของเภสัชกร
เภสัชกรแตคนจะมีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยางในกลุมงานคุมครองผูบริโภค 

เภสัชกรสวนใหญรอยละ 16.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบเฝาระวัง รอยละ 14.1 ปฏิบัติงานงานทะเบียน
และใบอนุญาต  รอยละ  13.1 ปฏิบัติงานสงเสริมและเผยแพรใหความรู  รอยละ  6.3 ปฏิบัติงาน
บริหารเวชภัณฑ  (ตารางที่ 2)

เภสัชกรมีประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขระหวาง 1  ถึง 24 
ป โดยเฉลี่ย 8.6 ±7.1 ป  จํานวนเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในแตละ
จังหวัดอยูระหวาง   1-4 คน สวนมากจํานวน 2 คน เภสัชกรที่ตอบแบบสอบถามทุกคนเคยไดรับ    
การอบรมเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรรอยละ 48.1 ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขนาดใหญ ที่รับผิดชอบประชากร และสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุข
ภาพจํานวนจํานวนมาก เภสัชกรรอยละ 51.9 ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็ก 
ที่จัดวามีประชากร และสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนนอย       
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของเภสัชกร

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

20
32
52

38.5
61.5

100.0

อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51- 60 ป
รวม

20
19
9
4
52

38.5
36.5
17.3
7.7

100.0

คาเฉลี่ย (Mean) 35.0 ป
คาต่ําสุด (Min) 24 ป
คาสูงสุด (Max) 58 ป
SD = 8.4 ป
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด
ระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต
ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

34
16
1
51

66.7
31.4
2.0

100.0

สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
รวม

20
31
1
52

38.5
59.6
1.9

100.0

ตารางที่ 2  หนาที่รับผิดชอบงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค ของเภสัชกร

หนาที่รับผิดชอบงานในกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค

จํานวน (คําตอบ)* รอยละ (คน)
(n = 51)

รอยละ  (คําตอบ)

งานตรวจสอบเฝาระวัง
งานทะเบียนใบอนุญาต
งานสงเสริมและเผยแพรใหความรู
งานบริหารเวชภัณฑ
งานบริหารทั่วไปของกลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค
งานมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ
รวม

44
38
36
17
1

1

137

16.3
14.1
13.4
6.3
0.4

0.4

32.1
27.7
26.3
12.4
0.7

0.7

100.0

*เภสัชกรแตละคนตอบไดมากกวา 1 งาน
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ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของเภสัชกรจําแนกตามลักษณะประสบการณการทํางาน

ลักษณะของประสบการณ จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
ประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภค
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
รวม

35
10
5

50

70.0
20.0
10.0

100.0

คาเฉลี่ย (Mean) = 8.6 ป
คาต่ําสุด (Min) =  1ป
คาสูงสุด(Max) = 24 ป
SD = 7.1ป

จํานวนเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ทํางานใน
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
รวม

12
26
11
1

50

24.0
52.0
22.0
2.0

100.0

คาฐานนิยม (Mode) 2 คน
คาต่ําสุด (Min) =   1คน
คาสูงสุด(Max) = 4 คน

การอบรมเกี่ยวกับงานดานคุมครองผูบริโภค
เคยไดรับการอบรม
รวม

50
50

100.0
100.0

ขอบเขตความรับผิดชอบ
สาธารณสุขขนาดใหญ
สาธารณสุขขนาดเล็ก
รวม

25
27
52

48.1
51.9

100.0

4  ทัศนคติของเภสัชกรตองานคุมครองผูบริโภค
จากการสอบถามเภสัชกรโดยใหเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรม คุมครองผู

บริโภคตางๆไดแก  งานสงเสริมและเผยแพรใหความรู งานตรวจสอบเฝาระวัง งานใบทะเบียนและ
ใบอนุญาต  งานบริหารเวชภัณฑ  จากงานที่มีความสําคัญมากที่สุด (1) ถึงงานที่มีความสําคัญนอย 
(4)  เภสัชกรรอยละ 59.6 ใหความสําคัญกับงานตรวจสอบเฝาระวังเปนงานที่สําคัญมากที่สุด เภสัช
กรรอยละ 39.2 และ 46.2 ใหความสําคญัระดับปานกลางกับ งานทะเบียนใบอนุญาตและ งานสง
เสริมและเผยแพรใหความรู ตามลําดับ เภสัชกรรอยละ 86.5  ใหความสําคัญกับงานบริหารเวชภัณฑ
ระดับนอย (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การใหลําดับความสําคัญตองานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคของเภสัชกร

งาน สําคัญมากที่สดุ
(รอยละ)

สําคัญมาก
(รอยละ)

สําคัญ
ปานกลาง
(รอยละ)

สําคัญนอย
(รอยละ)

รวม

งานสงเสริมและเผยแพรใหความรู 10 (19.2) 15 (28.8) 24 (46.2) 3 (5.8) 52 (100.0)
งานตรวจสอบเฝาระวัง 31 (59.6) 19 (36.5) 2 (3.8) 0 (0.0) 52 (100.0)
งานใบทะเบียนและใบอนุญาต 14 (26.9) 15(28.8) 20 (39.2) 2 (3.8) 51(100.0)
งานบริหารเวชภัณฑ 2 (3.8) 5 (9.6) 0 (0.0) 45 (86.5) 52 (100.0)

สวนท่ี 2  ขอมูลสวนบุคคลและทัศนคติตองานคุมครองผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรม
2.1 ขอมูลสวนบุคคลของเจาพนักงานเภสัชกรรม

เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ใหขอมูล รอยละ 70.0 เปนเพศหญิง  อายุระหวาง 22  ถึง 
55 ป เฉลี่ย 35.0 ±8.7 ป   การศึกษาสูงสุดของเจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 43.1  คือระดับปริญญา
ตรี  รองลงมา  รอยละ  33.9 จบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิค
เภสัชกรรม) รอยละ 22.9 จบหลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อพิจารณาหลักสูตรของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมซึ่งแบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี  ใช
เวลาเรียน 1 ป มีเจาพนักงานเภสัชกรรมที่จบหลักสูตรนี้ รอยละ 33.3  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)ใชเวลาศึกษา 2 ป มีเจาพนักงานเภสัชกรรมที่จบหลักสูตรนี้ 
คิดเปนรอยละ 65.7  เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 56.4  แตงงานมีครอบครัว (ตารางที่ 5)

2.2 ประสบการณการทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรม
เจาพนักงานเภสัชกรรมแตละคนจะมีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยางในกลุมงาน

คุมครองผูบริโภค เจาพนักงานเภสัชกรรมโดยสวนใหญรอยละ 70.9 รับผิดชอบงานบริหาร
เวชภัณฑ รอยละ60.9 รับผิดชอบงานสงเสริมและเผยแพรใหความรู  รอยละ 52.7  รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบเฝาระวัง รอยละ 29.1 รับผิดชอบงานทะเบียนและใบอนุญาต (ตารางที่ 6)

เจาพนักงานเภสัชกรรม มีประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ระหวาง  1 ถึง 25 ป ประสบการณโดยเฉลี่ย 9.0 ±5.7 ป  รอยละ 42.1 ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค รอยละ 57.9 ของเจาพนักงานเภสัชกรรมไมเคย
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 50.0 ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ ที่รับผิดชอบประชากร และสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนมาก รอยละ 50.0 ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ขนาดเล็ก ที่รับผิดชอบประชากร และสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
จํานวนนอย (ตารางที่ 7)

2.3  ทัศนคติของเจาพนักงานเภสัชกรรมตองานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค
จากการสอบถามเจาพนักงานเภสัชกรรมโดยใหเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรม 

คุมครองผูบริโภคตางๆไดแก  งานสงเสริมและเผยแพรใหความรู งานตรวจสอบเฝาระวัง งานใบ
ทะเบียนและใบอนุญาต  งานบริหารเวชภัณฑ  จากงานที่มีความสําคัญมากที่สุด (1) ถึงงานที่มีความ
สําคัญนอย (4) เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 47.2 ใหความสําคัญกับงานตรวจสอบเฝาระวังมากที่
สุด รอยละ35.2 ใหความสําคัญกับงานทะเบียนและใบอนุญาตระดับมาก   รอยละ 53.7 ของเจา-
พนักงานเภสัชกรรมเห็นวางานสงเสริมและเผยแพรใหความรู มีความสําคัญระดับปานกลาง   สวน
งานบริหารเวชภัณฑนั้นเจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 82.4 ใหความสําคัญระดับนอย  (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 5  ขอมูลสวนบุคคลของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

33
77
110

30.0
70.0
100.0

อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51- 60 ป
รวม

41
31
35
3

110

37.3
28.2
31.8
2.7

100.0

คาเฉลี่ย (Mean) = 35.0 ป
คาต่ําสุด (Min) = 22 ป
คาสูงสุด (Max)  = 55 ป
SD = 8.7 ป

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี
เจาพนักงานเภสัชกรรม
ปริญญาตรี
รวม

25
37
47
109

22.9
33.9
43.1
100.0
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ตารางที่ 5  (ตอ)

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
หลักสูตรที่เขาเรียน
หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรง
พยาบาลราชวิถี
หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
รวม

36

71
108

33.3
65.7
100.0

สถานภาพสมรส
โสด
 คู
หมาย
รวม

43
62
5

110

39.1
56.4
4.5

100.0

ตารางที่ 6 หนาที่รับผิดชอบงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค ของเจาพนักงานเภสัชกรรม

หนาที่รับผิดชอบงานในกลุมงาน
คุมครองผูบริโภค

จํานวน (คําตอบ)* จํานวน (คน)
(n=110)

รอยละ (คําตอบ)

งานทะเบียนใบอนุญาต
งานตรวจสอบเฝาระวัง
งานสงเสริมและเผยแพรใหความรู
งานบริหารเวชภัณฑ
รวม

32
58
67
78
235

29.1
52.7
60.9
70.9

13.6
24.6
28.5
33.2
100.0

*เจาพนักงานเภสัชกรรมแตละคนตอบไดมากกวา 1 งาน
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ตารางที่ 7 จํานวนรอยละของเจาพนักงานเภสัชกรรมจําแนกตามลักษณะประสบการณการทํางาน

ลักษณะของประสบการณ จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ
ประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภค
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
รวม

67
39
2

108

62.0
36.1
1.9

100.0

คาเฉลี่ย (Mean) = 9.0 ป
คาต่ําสุด (Min) =    1 ป
คาสูงสุด(Max) = 25 ป
SD = 5.7 ป

การอบรมเกี่ยวกับงานดานคุมครองผูบริโภค
เคยไดรับการอบรม
ไมเคยไดรับการอบรม
รวม

45
62

107

42.1
57.9

100.0
ขอบเขตความรับผิดชอบ
สาธารณสุขขนาดใหญ
สาธารณสุขขนาดเล็ก
รวม

55
55

110

50.0
50.0

100.0

ตารางที่ 8 การใหลําดับความสําคัญตองานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคของเจาพนักงาน
เภสัชกรรม

งาน สําคัญมากที่สุด
(รอยละ)

สําคัญมาก
(รอยละ)

สําคัญปานกลาง
(รอยละ)

สําคัญนอย
(รอยละ)

รวม

งานสง เสริมและเผย
แพรใหความรู

15 (13.9) 25 (23.1) 58 (53.7) 10(9.3) 108 (100.0)

งานตรวจสอบเฝาระวัง 51 (47.2) 40 (37) 14 (13) 3 (2.8) 108 (100.0)
งานใบทะเบียนและใบ
อนุญาต

37 (34.3) 38 (35.2) 27(25.0) 6 (5.6) 108(100.0)

งานบริหารเวชภัณฑ 5 (4.6) 5 (4.6) 9 (8.3) 89 (82.4) 108(100.0)
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สวนท่ี 3 บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร

บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด แบงเปน 3 งานไดแก งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุข
ภาพ, งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ, งานสงเสริมและเผยแพรให
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ สวนงานบรหิารเวชภัณฑใหแกสถานนีอนามัย
ภายในจังหวัดไดโอนไปใหฝายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศูนย  และโรงพยาบาลจังหวัด  
รับผิดชอบ จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาพบวาเภสัชกรรับทราบการปฏิบัติงานของ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมดังนี้

3.1 งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ
เภสัชกรสวนใหญ เห็นวาในงานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดาน

สุขภาพ เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบตัิงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการ สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ (รอยละ 92.3)
2. ขั้นตอนการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา

มายื่น (รอยละ 69.2)
3. ขั้นตอนการ รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ

อนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น (รอยละ 57.7)
4. ขั้นตอนการ แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวน

กรณีเอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน (รอยละ 52.9)
5. ขั้นตอนการ  แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานขออนุญาตคืนใน

กรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (รอยละ 55.8)
6. ขั้นตอนการ นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (รอยละ 57.7)
7. ขั้นตอนการ จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก

การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (รอยละ 57.7)

8. ขั้นตอนการ รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดย
ทําการตรวจตามประเภทอนุญาต (รอยละ 51.9)

9. ขั้นตอนการ จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงใน
แฟมประจําตัว ผูประกอบการ (รอยละ 84.6)
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10. ขั้นตอนการ ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป ในกรณีที่ไมมี
การแกไข (รอยละ55.8)

สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถ
ปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด (ตารางที่ 9)

3.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ในงานคุมครอง

ผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 6 กิจกรรมไดแก การรับเรื่องราวรองทุกข, การตรวจสถานที่เพื่อ
การเฝาระวัง, การตรวจสอบโฆษณาลงโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา, อินเตอรเน็ต, การ
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี,งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก, งานสนับสนุน
ปราบปรามยาเสพติ ตรวจยาบา ตามการรับรูของเภสัชกรการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม
ดังนี้

3.2.1 การรับเรื่องราวรองทุกข
เภสัชกร รอยละ 57.7 มีความคิดเห็นวาการรับเรื่องราวรองทุกข ใน

ขั้นตอน การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อ
มวลชนตางๆ เจาพนักงานสามารถปฏิบัติไดเอง  เภสัชกรรอยละ 50.0 เห็นวาขั้นตอนการดําเนินการ
แกไขปญหาที่มีการรองเรียน เจาพนักงานเภสัชกรรมตองปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยาง
ใกลชิดทั้งนี้เภสัชกร รอยละ44.2 ที่ไมไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติในขั้นตอนการ
เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อส่ังการ  และขั้นตอนการ ทําสถิติ
รวมทั้งวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง (รอยละ 41.5) สวนขั้นตอนที่เหลือยัง
มีความก้ํากึ่งระหวางการใหเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับการใหปฏิบัติโดยมีการ
ควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด (ตารางที่ 9)

3.2.2 การตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวัง
เภสัชกรสวนใหญ เห็นวาในการตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวังเจาพนักงาน

เภสัชกรรมสามารถปฏิบัติงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชน

แบบบันทึกการออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูปที่เก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ (รอยละ 59.6)

2. ขั้นตอนการทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรม
วิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (รอยละ 59.6)



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

44

3. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพ (รอยละ 51.9)

4. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, 
ตลาดสด  (รอยละ 50.0)

ขั้นตอนการออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภท
การเฝาระวัง (รอยละ 53.8) และขั้นตอนในการแจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึก
คาํเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง (รอยละ 50.0) เปนขั้นตอนที่เภสัชกรเห็นวาเจาพนักงานเภสัชกรรม
สามารถปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบของเภสัชกร สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวาง
การที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยาง
ใกลชิด (ตารางที่ 9)

3.2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต

เภสัชกรรอยละ 53.8 มีความคิดเห็นวาการการตรวจเฝาระวังการโฆษณา
ทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต ในขั้นตอนเก็บผลการตรวจดําเนินตรวจ
สอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต เขาแฟม
ผูประกอบภายในจังหวัด เปนงานที่ เจาพนักงานสามารถปฏิบัติไดเอง  เภสัชกรรอยละ 50.0 เห็น
วาขั้นตอนการทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา เมื่อพบวามีการเอา
เปรียบผูบริโภค เจาพนักงานเภสัชกรรมตองปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของ
เภสัชกร สวนขั้นตอนที่เภสัชกรไมไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดแก ขั้นตอน
การทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ (รอยละ 42.3) และขั้นตอนการ
ตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับ
บัญชา (รอยละ 36.0) สวนขั้นตอนรวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆ เชน บันทึกเสียงลงเทป  
เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อส่ิงพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตาม
แผนที่กําหนดยังมีความก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับการ
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด และขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวา
ไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิด
หรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการยังมีความก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด กับการที่เภสัชกรไมมอบหมายใหเจาพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบัติ (ตารางที่ 9)
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3.2.4 การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
ปจจุบันในงานที่ เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีทั้งใน

ขั้นตอนการตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหร่ี  เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข และขั้นตอน
การรวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหร่ีและเขตที่สูบบุหร่ีตรงตามที่
กฎหมายกําหนดไมสามารถสรุปความคิดเห็นของเภสัชกรไดเนื่องจากมีการแสดงความคิดเห็นใกล
เคียงกันระหวางที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับที่เภสัชกรไมไดมอบหมายให
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ  (ตารางที่ 9)

3.2.5  งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
เภสัชกร รอยละ61.5 และรอยละ 56.9  มีความคิดเห็นวา งานดานการ

แพทยแผนไทย แพทยทางเลือกในขั้นตอนการรับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียน
ผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย และ ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากร
ของ การแพทยแผน ไทยและ แพทยทางเลือก เปนงานที่เจาพนักงานสามารถปฏิบัติไดเอง ตาม
ลําดับ  สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติได
เองกับที่เภสัชกรไมไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ตารางที่ 9)

3.2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
เภสัชกรสวนใหญเห็นวาในงานสนับสนุนยาเสพติด ตรวจยาบา เจา

พนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติเองไดในขั้นตอนตอไปนี้ ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอ
ความรวมมือในการสงตรวจชุดตาวจยาบาจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการ
แพทยหรือจัดซื้อ จาก อ.ย.  (รอยละ52.4) ,ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่
เก็บไวในหนวยงาน(รอยละ 50.0), เตรียมอุปกรณที่ออกใชตรวจสอบรวมทั้งอนุมัติขอใชรถยนต
(รอยละ66.7 )และบันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก (รอยละ 52.4) สวนขั้นตอนที่เหลือ
ยังมีความก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการ
ควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด (ตารางที่ 9)

3.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ใน

งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 2 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมใหความรู และการ
ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุ ตามการรับรูของเภสัชกรการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมดังนี้
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3.3.1 การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
เภสัชกร รอยละ 62.7  และรอยละ 61.5 มีความคิดเห็นวา งานที่เกี่ยวกับ

การฝกอบรมใหความรู ในขั้นตอนการประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม และใน
ขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเปนงานที่เภสัชกรยังไมไดมอบหมายใหเจาพนักงาน
สามารถปฏิบัติ เภสัชกรรอยละ 59.6 เห็นวาเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง ในขั้นตอน
ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความ
ก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดโดยมีการตรวจสอบอยางใกลชิดโดย
เภสัชกรกับการที่เภสัชกรไมมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ตารางที่ 9)

3.3.2 การใหความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุ
ปจจุบันในการใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและ

ส่ือวิทยุความคิดเห็นของเภสัชกรสวนใหญความคิดเห็นก้ํากึ่งระหวางการที่เจาพนักงานเภสัชกรรม
ไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ กับการปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบอยางใกลชิดโดยเภสัชกร ยกเวนใน
ขั้นตอน แจกเอกสารสื่อส่ิงพิมพ ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคไปยังกลุมเปาหมาย  
เภสชักรรอยละ 67.3 เห็นวาเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง (ตารางที่ 9)

สวนท่ี 4 บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดแก งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดาน
สุขภาพ, งานงานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ, งานสงเสริม
เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  ตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ
ดังนี้

4.1 งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ
เจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญ  ระบุวาในงานทะเบียนและใบอนุญาต

ผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการ สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ (รอยละ 90.9)
2. ขั้นตอนการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา

มายื่น (รอยละ 85.5)
3. ขั้นตอนการ รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ

อนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น (รอยละ 78.2)
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4. ขั้นตอนการ แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวน
กรณีเอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน (รอยละ 70.9)

5. ขั้นตอนการ  แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานขออนุญาตคืนใน
กรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (รอยละ 61.8)

6. ขั้นตอนการ นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (รอยละ 55.0)
7. ขั้นตอนการ จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก

การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (รอยละ 75.5)

8. ขอมูลลงในแบบบันทึกเสนอเภสัชกร (รอยละ 58.3)
9. ขั้นตอนการจัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด (รอยละ 54.5)
10. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึง

ผูประกอบการใหมารับใบอนุญาต (รอยละ 68.2)
11. ขั้นตอนการ จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงใน

แฟมประจําตัว ผูประกอบการ (รอยละ 82.6)
12. ขั้นตอนการ ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป ในกรณีที่ไมมี

การแกไข (รอยละ 69.2)
สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมี

การควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่9)
4 .2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ในงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 6 กิจกรรมไดแก การรับเรื่องราวรองทุกข, การตรวจสถานที่เพื่อ
การเฝาระวัง, การตรวจสอบโฆษณาลงโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา,อินเตอรเน็ต, การคุม
ครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี, งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก, งานสนับสนุน
ปราบปรามยาเสพติด การตรวจยาบา เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาไดปฏิบัติดังนี้

4 .2.1 การรับเรื่องราวรองทุกข
เจาพนักงานเภสัชกรรม รอยละ 60.0 รอยละ51.8 และรอยละ 50.0  ระบุวา

ปฏิบัติงานไดเองในขั้นตอน การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, 
โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวลชนตางๆ  ขั้นตอนการสอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียน
หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ และขั้นตอนการบันทึก
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รายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข / รองเรียน แนบประกอบหลักฐานตามลําดับ 
และรอยละ 41.5 เห็นวาขั้นตอน การทําสถิติรวมทั้งวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการการ
เฝาระวังไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ สวนขั้นตอนที่เหลือสวนใหญยังมีความก้ํากึ่งระหวาง การ
ปฏิบัติไดเองกับปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดโดยเภสัชกร (ตารางที่9)

4 .2.2 การตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวัง
เจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญ ระบุวาในการตรวจสถานที่เพื่อการ

เฝาระวังเจาพนักงานเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจ

สอบวาอยูในการตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน (รอยละ 52.7)
2. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบ

บันทึกการออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ (รอยละ78.5)

3. ขั้นตอนการทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชใน
การเก็บตัวอยาง (รอยละ 51.4)

4 .  ขั้ นตอนการบันทึ กข อมู ลการตรวจสอบลงในแบบบันทึ ก                
(รอยละ 54.5)

5. ขั้นตอนการทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรม
วิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (รอยละ 62.4)

6. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
ตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผูประกอบการ (รอยละ 56.6)

7. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพ (รอยละ 54.5)

สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติ
โดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่9)

4.2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต

เจาพนักงานเภสัชกรรม รอยละ 61.5 ระบุวาการการตรวจเฝาระวังการ
โฆษณาสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต ใน
ขั้นตอนเก็บผลการตรวจดําเนินตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต เขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด เปนงานที่สามารถปฏิบัติไดเอง  รอยละ51.0
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เห็นวาขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ 
ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิด ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการตอไปเปนงานที่
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติโดยมีเภสัชกรควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด

สวนขั้นตอนที่เหลือสวนใหญยังมีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติไดเองกับ
การปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่ 9)

4 .2.4 การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
ปจจุบันในงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีเจาพนักงาน

เภสัชกรรม รอยละ 55.7 และ รอยละ 52.6ระบุวาไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติในขั้นตอนการตรวจ
การแสดงปายเขตปลอดบุหร่ี  เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข และขั้นตอนการรวมออกตรวจ
สถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหร่ีและเขตที่สูบบุหร่ีตรงตามที่กฎหมาย ตาม
ลําดับ (ตารางที่ 9)

4 .2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 56.6 และรอยละ 46.5  ระบุวา งานดานการ

แพทยแผนไทย  แพทยทางเลือกในขั้นตอน การรับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียน
ผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย และ ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากร
ของ การแพทยแผนไทยและ แพทยทางเลือก เปนงานที่สามารถปฏิบัติไดเอง ตามลําดับ แต
เจาพนักงานเภสัชกรรม รอยละ 60.2 เห็นวา ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบ
สมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ ยังที่ไมไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ (ตารางที่ 9)

4 .2.6  งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 64.8 ระบุวาในงานสนับสนุนปราบปราม 

ยาเสพติด ตรวจยาบา ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนตเปน
งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง แตเจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 50.0 เห็นวาในขั้นตอนทํา
หนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติ สวนขั้นตอนที่เหลือยังมีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติ
ไดเองกับการไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติ  (ตารางที่9)

4.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ใน

งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 2 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมใหความรู และการ
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ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุ เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวา
ไดปฏิบัติดังนี้

4.3.1 การฝกอบรมใหความรู เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ปจจุบันในการฝกอบรมใหความรู เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ59.8ได

รับมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง ใน ขั้นตอนประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไป ในวันที่มีการ
จัดอบรม  เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 51.9 และรอยละ 55.6 ระบุวาขั้นตอนการประเมินความ
ตองการความจําเปนในการฝกอบรม และในขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติยังไมไดถูก
มอบหมายใหปฏิบัติตามลําดับ สวนขั้นตอนที่เหลือสวนใหญยังมีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติได
เองกับ การที่เภสัชกรตรวจสอบอยางใกลชิด (ตารางที่ 9)

4 .3.2 การใหความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุ
ปจจุบันในการใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพ 

และสื่อวิทยุของเจาพนักงานเภสัชกรรม  มีความก้ํากึ่งระหวางการปฏิบัติไดเองกับ ไมไดถูกมอบ
หมายใหปฏิบัติ ยกเวนในขั้นตอน แจกเอกสารสื่อส่ิงพิมพ ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ไปยังกลุมเปาหมาย เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 65.4  ระบุวาเปนงานที่ปฏิบัติไดเอง (ตารางที่9)

สวนท่ี 5 การเปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงานคุมครอง
ผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับการรับรูของเภสัชกร

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงาน
คุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับการรับรูของ
เภสัชกร ในงานทะเบียนและใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ,งานตรวจ
สอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและงานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ โดยทดสอบดวยสถิติไคสแควร (Chi-square test)  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดผลดังนี้

5.1 งานทะเบียนและใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในงานทะเบียนใบ

อนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพสวนใหญไมแตกตางจากที่เจาพนักงานเภสัช
กรรมไดปฏิบัติหน าที่  โดยท้ัง เภสัชกรและเจ าพนักงานเภสัชกรรมเห็นว า เปนงานที่  
เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง แตมีขั้นตอนที่ทั้ง 2 ฝายรับทราบที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองปฏิบัติมากกวาที่เภสัชกรรับทราบใน
ขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. ขั้นตอนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา
มายื่น (χ2 = 12.745, df =   2, p-value  = 0.002) (ขอที่ 2 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ
อนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น (χ2  =  15.055, df =   2, p-value =0.004) (ขอที่ 3 ของแบบสอบถาม )

3. ขั้นตอนการแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี
เอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน (χ2 =8.432  , df = 2  , p-value = 0.038) (ขอที่ 4ของแบบสอบ
ถาม)

4. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก
การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูปที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ   (χ2 = 16.859, df =  2, p-value = 0.0001) (ขอที่  9 ของแบบสอบถาม)

5. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผู
ประกอบการใหมารับใบอนุญาต (χ2 =  6.978, df = 2 , p-value =0.030) (ขอที่ 13 ของแบบสอบ
ถาม)  (ตารางที่ 9)

5.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในงานตรวจสอบ

เฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพสวนใหญไมแตกตาง  จากที่ เจาพนักงาน  
เภสัชกรรมระบุวาไดปฏิบัติงาน การรับเรื่องราวรองทุกข การตรวจสอบสถานที่เพื่อเฝาระวัง การ
ตรวจเฝาระวังทางโฆษณา งานดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก วาเปนงานที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง สวนงานสนับสนุนปราบปรามยาเสพติด และตรวจยาบา เปนงานที่ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมและเภสัชกรเองมีความเห็นตรงกันคือ เปนงานที่ไมมีการมอบหมายให 
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ แตในขั้นตอนที่ทั้ง 2 ฝายมีการรับทราบที่แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองปฏิบัติไดเอง แตที่เภสัชกรรับทราบเปน
งานที่ปฏิบัติภายใตดูแลอยางใกลชิดของเภสัชกร ไดแก

1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก
การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (χ2 =9.662, df =  2, p-value = 0.008) (ขอที่26 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ (χ2 = 
6.037, df = 2, p-value =0.041) (ขอที่39 ของแบบสอบถาม)
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3. ขั้นตอนการทําหนังสือติดตอผูประกอบการ ผูรับผิดชอบในการโฆษณาใน
กรณีที่โฆษณาเอาเปรียบผูบริโภค (χ2 = 13.551, df =2, p-value = 0.001) (ขอที่ 40 ของแบบสอบ
ถาม)

สวนขั้นตอนที่มีการรับทราบ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในขั้นตอน 
ตอไปนี้โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติแตที่เภสัชกรรับ
ทราบวาเปนงานที่ไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง ไดแก ขั้นตอนตอไปนี้

1. ขั้นตอนการทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจ
ยาบาในปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย              
(χ2  = 8.174, df = 2,  p-value = 0.017) (ขอที่ 48 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวใน
หนวยงาน (χ2 = 8.217 , df =  2, p-value = 0.016) (ขอที่ 49 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 9)

5. 3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
การรับรูของเจาพนักงานเภสัชกรรมและเภสัชกร ที่เกี่ยวกับงานสงเสริมและเผย

แพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพไปในทางทิศเดียวกัน คือ การฝกอบรม
ใหความรูเปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง แตการใหความรูเกี่ยว
กับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพ และสื่อวิทยุ เปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดถูก
มอบหมายใหปฏิบัติ (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9  บทบาทจริงของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมปฏิบัติ และตามการรับรูของเภสัชกร

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 48 (92.3) 4 (7.7) (0.0) 100 (90.9) 5 (4.5) 5 (4.5) 0.170
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 36 (69.2) 15 (28.8) 1 (1.9) 94 (85.5) 9 (8.2) 7 (6.4) 0.002
3.  รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่
ผูประกอบการมายื่น

30 (57.7) 19 (36.5) 3 (5.8) 86 (78.2) 15 (13.6) 9 (8.2) 0.004

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไม
ถูกตอง หรือไม ครบถวน

27 (52.9) 19 (37.2) 5 (9.8) 78 (70.9) 21 (19.1) 11(10.0) 0.038

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต
(ในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

21 (40.4) 20 (38.5) 11 (21.2) 46 (41.8) 47 (42.7) 17 (15.5) 19.3

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลป
กรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

23 (44.2) 16 (30.8) 13 (25.0) 54 (49.5) 34 (31.2) 21(19.3) 0.689

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมี
อํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน

29 (55.8) 18 (34.6) 5 (9.6) 68 (61.8) 28 (25.5) 14 (12.7) 0.465
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 30 (57.7) 17 (32.7) 5 (9.6) 60 (55.0) 33 (30.3) 16 (14.7) 0.670
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออก
ตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

30 (57.7) 20 (38.5) 2 (3.8) 83 (75.5) 13(11.8) 14 (12.7) 0.000

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการ
ตรวจตามประเภทอนุญาต

27 (51.9) 22 (42.3) 3 (5.8) 49 (45.0) 44 (40.4) 16 (14.7) 0.251

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 21 (41.2) 19 (37.3) 11 (21.6) 63 (58.3) 24 (22.2) 21(19.4) 0.086
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด

25 (49.0) 16 (31.4) 10 (19.6) 60 (54.5) 35 (31.8) 15(13.6) 0.605

13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบ
การใหมารับใบอนุญาต

25 (49.0) 20 (39.2) 6 (11.8) 75 (68.2) 22 (20.0) 13 (11.8) 0.030

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟม
ประจําตัว ผูประกอบการ

44 (84.6) 7 (13.5) 1 (1.9) 90 (82.6) 9 (8.3) 10 (9.2) 0.158

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 29 (55.8) 20 (38.5) 3 (5.8) 74 (69.2) 24 (22.4) 9 (8.4) 0.103
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
2.1 รับเรื่องราวรองทุกข

16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา,
ผานสื่อมวลชนตางๆ

30 (57.7) 15 (28.8) 7 (13.5) 66 (60.0) 28 (25.5) 16 (14.5) 0.899

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

24 (46.2) 18 (34.6) 10 (19.2) 57 (51.8) 31 (28.2) 22 (20.0) 0.698

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน
แนบประกอบหลักฐาน

18 (34.6) 16 (30.8) 18 (34.6) 55 (50.0) 30 (27.3) 25 (22.7) 0.143

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 9 (17.3) 20 (38.5) 23 (44.2) 28 (25.5) 42(38.2) 40 (36.4) 0.443
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 14 (26.9) 26 (50.0) 12 (23.1) 46 (41.8) 43 (39.1) 21 (19.1) 0.185
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบ

12 (23.1) 23 (44.2) 17 (32.7) 36 (32.7) 49 (44.5) 25 (22.7) 0.292

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 10 (19.6) 18 (35.3) 23 (45.1) 29 (27.4) 33(31.1) 44 (41.5) 0.571
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการ
ตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

22 (42.3) 14 (26.9) 16 (30.8) 58 (52.7) 32 (29.1) 20 (18.2) 0.187
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติ
การตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

21 (40.4) 19 (36.5) 12 (23.1) 52 (47.3) 36 (32.7) 22 (20.0) 0.711

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดู
แลคุณภาพสถานพยาบาล

22 (42.3) 21 (40.4) 9 (17.3) 42 (38.9) 40(37.0) 26(24.1) 0.625

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออก
ตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิต
ภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

31 (59.6) 17 (32.7) 4 (7.7) 84 (78.5) 13 (12.1) 10 (9.3) 0.008

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 13 (25.0) 28 (53.8) 11 (21.2) 45 (41.3) 47 (43.1) 17 (15.6) 0.130
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง
(ในกรณีที่ตองเก็บตัวอยาง)

21 (40.4) 23 (44.2) 8 (15.4) 56 (51.4) 36 (33.0) 17 (15.6) 0.351

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 22 (42.3) 20 (38.5) 10 (19.2) 60 (54.5) 27(24.5) 23(20.9) 0.178
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอ
บกพรอง

11 (21.2) 26 (50.0) 15 (28.8) 35(32.1) 53 (48.6) 21 (19.3) 0.230

31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

31 (59.6) 15 (28.8) 6 (11.5) 68 (62.4) 29 (26.6) 12 (11.0) 0.943
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ
พิจารณาสั่งการ

21 (40.4) 15 (28.8) 16 (30.8) 38 (35.2) 40 (37.0) 30 (27.8) 0.591

33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟม
ประจําตัวผูประกอบการ

24 (48.0) 15 (30.0) 11 (22.0) 60 (56.6) 23 (21.7) 23 (21.7) 0.480

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และ
สถานบริการสุขภาพ

27 (51.9) 16 (30.8) 9 (17.3) 60 (54.5) 28 (25.5) 22 (20.0) 0.761

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 26 (50.0) 10 (19.2) 16 (30.8) 49 (45.8) 23 (21.5) 35 (32.7) 0.879
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล1  ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยว
กับผลิตภัณฑสุขภาพ

24 (46.2) 14 (26.9) 14 (26.9) 43 (40.2) 31 (29.0) 33(30.8) 0.767

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆ เชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อ
โฆษณาที่เปนสื่อสิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัด
เจนตามแผนที่กําหนด

23 (44.2) 14 (26.9) 15 (28.8) 43 (40.6) 29 (27.4) 34 (32.1) 0.891
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ
หรือภาพ ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บ
หลักฐาน ไวดําเนินการ

12 (23.5) 20 (39.2) 19 (37.3) 20 (20.4) 50 (51.0) 28 (28.6) 0.151

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 9 (17.3) 21 (40.4) 22 (42.3) 39 (36.1) 36 (33.3) 33 (30.6) 0.041
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 6 (11.5) 26 (50.0) 20 (38.5) 43 (40.2) 35 (32.7) 29 (27.1) 0.001
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 28 (53.8) 14 (26.9) 10 (19.2) 64 (61.5) 18 (17.3) 22 (21.2) 0.373
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการ
ตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

16 (32.0) 16 (32.0) 18 (36.0) 26 (24.8) 42 (40.0) 37 (35.2) 0.538

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 16 (34.8) 9 (19.5) 21 (45.7) 27 (27.8) 16 (16.5) 54 (55.7) 0.531
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่
สูบบุหรี่ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

12 (30.8) 11 (28.2) 16 (41.0) 24 (24.7) 22 (22.7) 51 (52.6) 0.114

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 32 (61.5) 10 (19.2) 10 (19.2) 60 (56.6) 12 (11.3) 34 (32.0) 0.173
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทย
และ แพทยทางเลือก

29 (56.9) 7 (13.7) 15 (29.4) 46 (46.5) 13 (13.1) 40 (40.4) 0.111
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพร 22 (44.0) 7 (14.0) 21 (42.0) 24 (24.5) 15 (15.3) 59 (60.2) 0.077
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาใน
ปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

22 (52.4) 9 (21.4) 11 (26.2) 26 (28.9) 19 (21.1) 45 (50.0) 0.017

49. ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 21 (50.0) 10 (23.8) 11 (26.2) 39 (43.3) 8 (8.9) 43 (47.8) 0.016
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 28 (66.7) 7 (16.7) 7 (16.7) 59 (64.8) 9 (9.9) 23 (25.3) 0.358
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 22 (52.4) 12 (28.6) 8 (19.0) 41 (45.6) 18 (20.0) 31 (34.4) 0.178
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
กรณีสงสัยมีสารเสพติด

17 (40.5) 16 (38.1) 9 (21.4) 30 (33.3) 26 (28.9) 34 (37.8) 0.172

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 16 (38.1) 13 (31.0) 13 (31.0) 29 (32.2) 29 (32.2) 32 (35.6) 0.762
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 8 (15.7) 11 (21.6) 32 (62.7) 17 (15.7) 35 (32.4) 56 (51.9) 0.341
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 9 (17.3) 11 (21.2) 32 (61.5) 10 (9.3) 38 (35.2) 60 (55.6) 0.111
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้ง
เชิญวิทยากร

19 (36.5) 19 (36.5) 14 (26.9) 41 (38.3) 34 (31.8) 32 (29.9) 0.892
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ตารางที่ 9 (ตอ)

บทบาทตามการรับรูของเภสัชกร บทบาทจริงที่ จพ.ไดปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ไมไดปฏิบัติ
จํานวน

(รอยละ)

p-value

57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 23 (44.2) 17 (32.7) 12 (23.1) 52 (48.6) 32 (29.9) 23 (21.5) 0.874
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 31 (59.6) 16 (30.8) 5 (9.6) 64 (59.8) 25 (23.4) 18 (16.8) 0.368
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาการอบรมครั้งตอไป

13 (25.0) 15 (28.8) 24 (46.2) 27 (26.0) 39 (37.5) 38 (36.5) 0.456

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 11 (21.2) 22 (42.3) 19 (36.5) 31 (29.0) 28 (26.2) 48 (44.9) 0.117
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 15 (28.8) 22 (42.3) 15 (28.8) 39 (36.4) 31 (29.0) 37 (34.6) 0.245
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ
(กรณีที่เปนสื่อวิทยุ)

18 (34.6) 12 (23.1) 22 (42.3) 29 (27.9) 27 (26.0) 48 (46.2) 0.666

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่
เปนสื่อสิ่งพิมพ)

17 (32.7) 17 (32.7) 18 (34.6) 39 (36.4) 26 (24.3) 42 (39.3) 0.535

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 35 (67.3) 13 (25.0) 4 (7.7) 70 (65.4) 17 (15.9) 20 (18.7) 0.113
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สวนท่ี 6 บทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรม

บทบาทที่ เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมของทั้ง 3 งานไดแก งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิต
ภัณฑและบริการดานสุขภาพ , งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการดาน
สุขภาพ, งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ   ดังนี้

6.1 งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ
เภสัชกรคาดหวังวาในงานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดาน

สุขภาพ เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการสอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ (รอยละ 98.1)
2. ขั้นตอนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา

มายื่น (รอยละ 94.1)
3. ขั้นตอนการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ

อนุญาตที่ผูประกอบมายื่น (รอยละ 78.8)
4. ขั้นตอนการแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี

เอกสารไมถูกตอง หรือไมครบถวน (รอยละ 79.6)
5. ขั้นตอนการทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อ

พิจารณาอนุญาต ในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ (รอยละ 56.9)
6. ขั้นตอนการประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกอง

ประกอบโรคศิลปกรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม (รอยละ 71.2)
7. ขั้นตอนการแจงผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานขออนุญาตคืนในกรณี 

ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (รอยละ 78.8)
8. ขั้นตอนการนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (รอยละ 75.0)
9. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก

การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (รอยละ 90.4)

10. ขั้นตอนการรวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดย
ทําการตรวจตามประเภทอนุญาต (รอยละ 57.7)

11. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร (รอยละ 62.7)
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12. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึง
ผูประกอบการใหมารับใบอนุญาต (รอยละ 56.9)

13. ขั้นตอนการจายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงใน
แฟมประจําตัว ผูประกอบการ (รอยละ 92.3)

14. ขั้นตอนการตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป ในกรณีที่ไมมี
การแกไข(รอยละ 68.6)

สวนขั้นตอนจัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเพื่อเสนอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด เปนขั้นตอนเดียวที่ความคาดหวัง ของเภสัชกรก้ํากึ่งระหวางการคาดหวังให
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง กับการคาดหวังใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติโดยมีการ
ควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่ 10)

6.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ในงานคุมครอง

ผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 6 กิจกรรมไดแก การรับเรื่องราวรองทุกข, การตรวจสถานที่เพื่อ
การเฝาระวัง,การตรวจสอบโฆษณาลงโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา, อินเตอรเน็ต, การคุม
ครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี, งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก, งานสนับสนุน
ปราบปรามยาเสพติดตรวจยาบา บทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมดังนี้

6.2.1 การรับเรื่องราวรองทุกข
เภสัชกร มีความคาดหวังวาการรับเรื่องราวรองทุกขในขั้นตอนตอไปนี้

เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง  ไดแก ขั้นตอน การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ 
เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวลชนตางๆ (รอยละ 73.1), ขั้นตอนการ สอบถาม
รายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนและหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูล
ไมเพียงพอ (รอยละ 59.6) และขั้นตอนการทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึก
เร่ืองรองทุกข/ รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน (รอยละ 55.8) แตเภสัชกรรอยละ 57.7 และรอยละ 
56.5 คาดหวังวาขั้นตอนดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรและขั้นตอน
รายงานผลการแกปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ ตาม
ลําดับ ควรเปนการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร สวนขั้นตอนที่เหลือ 
ความคาดหวังของเภสัชกรมีความก้ํากึ่งระหวางการใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง กับการ
คาดหวังใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร 
(ตารางที่ 10)
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6.2.2 การตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวัง
เภสัชกรสวนใหญ คาดหวังวาในการตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวังของ

เจาพนักงานเภสัชกรรมวาควรปฏิบัติงานเหลานี้ไดเอง ในขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจ

สอบวาอยูในการตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน (รอยละ 58.8)
2. ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชน

สถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด (รอยละ 63.5)
3. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบ

บันทึกการออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ (รอยละ 84.3)

4. ขั้นตอนการทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรม
วิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (รอยละ 76.9)

5. ขั้นตอนการแจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบให
ผูบังคับบัญชาทราบและพิจารณาสงการ (รอยละ 50.0)

6. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
ตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผูประกอบการ (รอยละ 62.7)

7. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพ (รอยละ 70.6)

8. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, 
ตลาดสด (รอยละ 72.0)

9. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1 ตําบล 1 
ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (รอยละ 66.7)

สวนขั้นตอนการออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร ตาม
ประเภทการเฝาระวัง(รอยละ 67.3), ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก   (รอย
ละ 58.8) และขั้นตอนในการแจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรอง และบันทึกคําเตือนในกรณีที่มี
ขอบกพรอง (รอยละ 61.5)  เภสัชกรคาดหวังวาเจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติโดยมีการควบคุม
ตรวจสอบของเภสัชกร สวนขั้นตอนที่เหลือ ความคาดหวังของเภสัชกรมีความก้ํากึ่งระหวางการให
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง กับการคาดหวังใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติโดยมีการ
ค ว บ คุ ม ต ร ว จ ส อ บ อ ย า ง ใ ก ล ชิ ด ข อ ง เ ภ สั ช ก ร     ( ต า ร า ง ที่  1 0 )  
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6.2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต

เภสัชกร รอยละ 67.3 และรอยละ 84.3 มีความคาดหวังวาการการตรวจ
เฝาระวังการโฆษณาสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา 
อินเตอรเน็ต ในขั้นตอนรวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชนบันทึกเสียงลงเทป เก็บสื่อโฆษณา
ที่เปนสื่อส่ิงพิมพ เชนใบปลิว หรือถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนดและ
ขั้นตอนเก็บผลการตรวจดําเนินตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต เขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด ตามลําดับ เปนงานที่ เจาพนักงานควรปฏิบัติ
ไดเอง แตเภสัชกรรอยละ 53.8 รอยละ 59.6 และรอยละ76.9 คาดหวังวา ในขั้นตอนดําเนินการตรวจ
สอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไม และมีขอความหรือภาพที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวงให
ผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ ,ขั้นตอนการทําหนังสือถึงหัวหนากลุม
งานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ และขั้นตอนทําหนังสือติดตอผูประกอบการผูรับผิดชอบในการ
โฆษณา ตามลําดับ เปนขั้นตอนที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบ
ของเภสัชกร สวนขั้นตอนที่เหลือเภสัชกรมีการคาดหวังก้ํากึ่งระหวางใหเจาพนักงานเภสัชกรรม
สามารถปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดโดยเภสัชกร(ตารางที่ 
10)

6.2.4 การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีทุกขั้นตอนเปนงานที่เภสัชกรคาดหวังวา 

เปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเองซึ่งไดแก ขั้นตอนการตรวจการแสดงปายเขต
ปลอดบุหร่ี  เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข (รอยละ58.0) และขั้นตอนการรวมออกตรวจ
สถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหร่ีและเขตที่สูบบุหร่ีตรงตามที่กฎหมายกําหนด 
(รอยละ58.0) (ตารางที่ 10)

6.2.5  งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือกทุกขั้นตอนเปนงานที่เภสัชกร

คาดหวังวา เปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเองซึ่งไดแก ขั้นตอน การรับสมัครและ
ประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย (รอยละ78.4),ขั้นตอนการจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทยทางเลือก (รอยละ
72.0) และขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผน
โบราณ (รอยละ 58.3)  (ตารางที่ 10)
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6.2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
เภสัชกรคาดหวังวางานสนับสนุนปราบปรามยาเสพติด ตรวจยาบาใน

ขั้นตอนตอไปนี้เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเองไดแก ขั้นตอนการทําหนังสือถึงผูบังคับ
บัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย. (รอยละ 62.5), ขั้นตอนการควบคุมปริมาณการรับ – 
จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน (รอยละ 62.5) และขั้นตอนการเตรียมอุปกรณที่
จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต (รอยละ 78.0) แตเภสัชกรรอยละ 53.7 คาดหวังวาใน
ขั้นตอนการสงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบของเภสัชกร สวน
ขั้นตอนที่เหลือเภสัชกรมีการคาดหวังก้ํากึ่งระหวาง เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง กับ
การปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร(ตารางที่ 10)

6.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
บทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิต
ภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ ซ่ึงแบงเปน 2 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมใหความรู และการให
ความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุ ดังนี้

6.3.1 การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
การฝกอบรมใหความรู เภสัชกรมีความคาดหวังวา ขั้นตอนที่เจาพนักงาน

เภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเองไดแกขั้นตอนการติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม  
อาหารที่พักวิทยากรรวมทั้งเชิญวิทยากร (รอยละ 61.5), ขั้นตอนการรับสมัครผูเขาอบรมหรือทํา
หนังสือเชิญอบรม (รอยละ 75.0) และขั้นตอนการประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวัน
ที่มีการจัดอบรม (รอยละ 78.8)  แตขั้นตอนที่เหลือเภสัชกรคาดหวังวาใหเจาพนักงานเภสัชกรรม
ควรปฏิบัติ โดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกรซึ่งไดแก ขั้นตอนการประมินความ
จําเปนในการฝกอบรม(รอยละ 58.8), การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ (รอยละ60.0) และ
ขั้นตอนการประเมินผลการจัดอบรม และรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
คร้ังตอไป(รอยละ53.8) (ตารางที่ 10)

6.3.2 การใหความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุ
เภสัชกร มีความคาดหวังวางานใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

ผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุใน ขั้นตอนตอไปนี้เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง ไดแก 
ขั้นตอนการติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุ  หรือผูดําเนินรายการ                
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(รอยละ 54.0), ขั้นตอนการประสานงานกับโรงพิมพ ในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก 
(รอยละ 66.7) และขั้นตอนการแจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (รอยละ 76.5) แตเภสัช
กรรอยละ 71.2 เห็นวาขั้นตอนการเตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติ
โดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิด สวนขั้นตอนที่เหลือเภสัชกรมีการคาดหวังก้ํากึ่งระหวาง
ใหเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกล
ชิดของเภสัชกร(ตารางที่ 10)

สวนท่ี 7 บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังท่ีจะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุข

บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขของทั้ง  3  งานไดแก งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดาน
สุขภาพ, งานงานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ, งานสงเสริมและเผย
แพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ   ดังนี้

7.1 งานทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ
เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความคาดหวังที่จะถูกมอบหมายใหปฏิบัติงานทะเบียน

และใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ ไดเองทุกขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการสอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ (รอยละ 99.1)
2. ขั้นตอนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา

มายื่น (รอยละ 97.2)
3. ขั้นตอนการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ

อนุญาตที่ผูประกอบมายื่น (รอยละ 92.5)
4. ขั้นตอนการแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี

เอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน (รอยละ 88.7)
5. ขั้นตอนการประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกอง

ประกอบโรคศิลปกรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม (รอยละ 65.4)
6. ขั้นตอนการแจงผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานขออนุญาตคืนในกรณี 

ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (รอยละ 81.1)
7. ขั้นตอนการนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (รอยละ 78.3)
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8. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก
การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (รอยละ84.3)

9. ขั้นตอนการรวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดย
ทําการตรวจตามประเภทอนุญาต (รอยละ 60.4)

10. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร (รอยละ 73.6)
11. ขั้นตอนการจัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด (รอยละ65.4)
12. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผู

ประกอบการใหมารับใบอนุญาต (รอยละ 84.9)
13. ขั้นตอนการจายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงใน

แฟมประจําตัว ผูประกอบการ (รอยละ 95.2)
14. ขั้นตอนการตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป ในกรณีที่ไมมี

การแกไข(รอยละ 76.5)  (ตารางที่ 10)
7.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ในงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข แบงเปน 6 กิจกรรมไดแก การรับเรื่องราวรองทุกข,  การตรวจสถานที่เพื่อ
การเฝาระวัง,การตรวจสอบโฆษณาลงโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา, อินเตอรเน็ต, การ
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี, งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก, งานสนับสนุนปราบ
ปรามยาเสพติด ตรวจยาบา บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะไดปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขดังนี้

7.2.1 การรับเรื่องราวรองทุกข
เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังวาการรับเรื่องราวรองทุกข ในขั้นตอน

ตอไปนี้จะไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง  ไดแก ขั้นตอน การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบ
ตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวลชนตางๆ (รอยละ 70.4), ขั้นตอนการ 
สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนและหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใน
กรณีขอมูลไมเพียงพอ (รอยละ 68.5), ขั้นตอนการทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบ
บันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน (รอยละ 61.3) และ ขั้นตอนดําเนินการแกไข
ปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร(รอยละ 55.2) สวนขั้นตอนที่เหลือเจาพนักงานเภสัชกรรม
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มีความคาดหวังก้ํากึ่งกันระหวาง การถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเองกับ การปฏิบัติโดยมีการควบคุม
ตรวจสอบอยางใกลชิดโดยเภสัชกร (ตารางที่ 10)

7.2.2 การตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวัง
เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความคาดหวังที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติได

เองในการตรวจสถานที่เพื่อการเฝาระวังขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการใหขอมูลแกเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะ

ตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน (รอยละ 60.7)
2. ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชน

สถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด (รอยละ56.1)
3. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบ

บันทึกการออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ (รอยละ 90.6)

4. ขั้นตอนการออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตาม
ประเภทการเฝาระวัง (รอยละ 50)

5. ขั้นตอนการทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชใน
การเก็บตัวอยาง ในกรณีที่ตองเก็บตัวอยาง (รอยละ 60.4)

6. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก (รอยละ
67.9)

7. ขั้นตอนการทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรม
วิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (รอยละ 73.6)

8. ขั้นตอนในการแจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคํา
เตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง (รอยละ 52.4)

9. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห
ตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผูประกอบการ (รอยละ73.8)

10. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพ (รอยละ 72.4)

11. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, 
ตลาดสด (รอยละ 66)

12. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1 
ผลิตภัณฑ 1  ตําบลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (รอยละ 57.7)
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สวนขั้นตอนการทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ      
เชนอ.ย. หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลคุณภาพสถานพยาบาล (รอยละ 51.4) และขั้นตอนแจงใหผู
ประกอบการทราบขอบกพรอง และบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง (รอยละ 51.4)              
เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังที่จะปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบของเภสัชกร (ตารางที่ 10)

7.2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ต

เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 54.9 และรอยละ 77.2 มีความคาดหวังวาจะ
ถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเองใน ขั้นตอนรวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆ เชน บันทึกเสียงลง
เทป เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อส่ิงพิมพ เชนใบปลิว หรือถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจน
ตามแผนที่กําหนดและ ขั้นตอนเก็บผลการตรวจดําเนินตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน 
วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต เขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด ตามลําดับ แต
เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 64.2 และรอยละ 50.0 คาดหวังวาในขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบ
ขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไม และมีขอความหรือภาพที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ให
ผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ และขั้นตอนทําการตรวจโฆษณาซ้ําเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ ตามลําดับเปนงานที่ควรปฏิบัติภายใต
การตรวจสอบของเภสัชกร  สวนขั้นตอนที่เหลือเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความคาดหวังก้ํากึ่งกัน
ระหวางการที่จะถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง กับการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกล
ชิดของเภสัชกร    (ตารางที่ 10)

7.2.4 การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 48.9 มีความคาดหวังวาจะไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติไดเองในขั้นตอน การตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหร่ี  เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรอง
ทุกข  แตรอยละ 40.9 ของเจาพนักงานเภสัชกรรมเห็นวา ขั้นตอนการรวมออกตรวจสถานที่เชนใน
รานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหร่ีและเขตที่สูบบุหร่ีตรงตามที่กฎหมายกําหนด  เปนงานที่ควร
ปฏิบัติภายใตการตรวจสอบของเภสัชกร (ตารางที่ 10)

7.2.5  งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
งานดานการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก เจาพนักงานเภสัชกรรม 

คาดหวังวาเปนงานที่ควรถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง ไดแก ขั้นตอนการรับสมัครและ
ประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย (รอยละ69), ขั้นตอนการจัดทําขอ
มูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทยทางเลือก (รอยละ
57.3) สวนขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผน
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โบราณ เจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 44.8 เห็นวาควรถูกมอบหมายปฏิบัติไดเอง แตเจาพนักงาน
เภสัชกรรมรอยละ45.8 คาดหวังวาเปนการปฏิบัติโดยมีการควบคุมตรวจสอบอยางใกลชิดของ
เภสัชกร (ตารางที่ 10)

7.2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความคาดหวังวา งานสนับสนุนปราบปราม

ยาเสพติด ตรวจยาบา ขั้นตอนตอไปนี้ควรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติไดเอง  ไดแก ขั้นตอนการ
ควบคุมปริมาณการรับ–จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน (รอยละ51.2), ขั้นตอน
การเตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต (รอยละ 79.1)  และขั้นตอนบันทึก
การตรวจสอบลงในแบบบันทึก(รอยละ 54) สวนขั้นตอนที่เหลือเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความ
คาดหวังก้ํากึ่งกันระหวางการที่จะถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเองกับการปฏิบัติโดยมีการควบคุม
ตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่ 10)

7.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม คาดหวังที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในงานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ ซ่ึงแบงเปน 2 กิจกรรม ไดแก การฝกอบรมใหความรู และการใหความรูเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุ ดังนี้

7.3.1 การฝกอบรมใหความรู
เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังวา การฝกอบรมใหความรูในขั้นตอน

ตอไปนี้ควรถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเองไดแก ขั้นตอนการติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม 
ผูเขาอบรม  อาหารที่พักวิทยากร  รวมทั้งเชิญวิทยากร (รอยละ 59.4), ขั้นตอนการ รับสมัครผูเขา
อบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม (รอยละ 71.2) และขั้นตอนการประสานงานและดูแลความสะดวก
ทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม (รอยละ 78.6)  แตขั้นตอนที่เหลือใหเจาพนักงานเภสัชกรรมเห็นวา
เปนงานที่ควรปฏิบัติภายใตการตรวจสอบโดยเภสัชกรซึ่งไดแกขั้นตอนการประมินความจําเปนใน
การฝกอบรม (รอยละ 61.2), ขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ (รอยละ 59.8) และ
ขั้นตอนการประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
คร้ังตอไป (รอยละ 49) (ตารางที่ 10)

7.3.2 การใหความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุ
เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังวาจะถูกมอบหมายใหปฏิบัติงานไดเองใน

ขั้นตอน การติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (รอยละ 50)
ขั้นตอนการประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (รอยละ 53.4) และ
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ขั้นตอนการแจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (รอยละ 77.7)  แตเจาพนักงานเภสัชกรรม
รอยละ 51 เห็นวาขั้นตอนการเตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังวาควร
ปฏิบัติภายใตการตรวจสอบของเภสัชกร สวนขั้นตอนที่เหลือเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความ
คาดหวังก้ํากึ่งกันระหวางการถูกมอบหมายใหปฏิบัติไดเองกับ การปฏิบัติโดยมีการควบคุม
ตรวจสอบอยางใกลชิดของเภสัชกร (ตารางที่ 10)
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ตารางที่  10 ความคาดหวังของเภสัชกร กับเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 51 (98.1) 1 (1.9) 0 (0.0) 106 (99.1) 1 (0.9) 0 (0.0)
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 48 (94.1) 3 (5.9) 0 (0.0) 103 (97.2) 3 (2.8) 0 (0.0)
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผู
ประกอบการยื่น

41 (78.8) 11 (21.2) 0 (0.0) 98 (92.5) 8 (7.5) 0 (0.0)

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสาร
ไมถูกตอง หรือไม ครบถวน

40 (76.9) 12 (23.1) 0 (0.0) 94 (88.7) 12 (11.3) 0 (0.0)

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณา
อนุญาต (ในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

29 (56.9) 18 (35.3) 4 (7.8) 63 (48.8) 66 (51.2) 0 (0.0)

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรค
ศิลปกรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

37 (71.2) 14 (26.9) 1 (1.9) 70 (65.4) 34 (31.8) 3 (2.8)

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมี
อํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน

41 (78.8) 11 (21.2) 0 (0.0) 86 (81.1) 20 (18.9) 0 (0.0)

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 39 (75.0) 12 (23.1) 1(1.9) 83 (78.3) 23 (21.7) 0 (0.0)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออก
ตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

47 (90.4) 5 (9.6) 0 (0.0) 89 (84.8) 13 (12.4) 3 (2.9)

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการ
ตรวจตามประเภทอนุญาต

30 (57.7) 20 (38.5) 2 (3.8) 64 (60.4) 40 (37.7) 2 (1.9)

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 32 (62.7) 18 (35.3) 1 (2.0) 78 (73.6) 26 (24.5) 2 (1.9)
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด

25 (48.1) 23 (44.2) 4 (7.7) 70 (65.4) 36 (33.6) 1 (0.9)

13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบ
การใหมารับใบอนุญาต

29 (56.9) 19 (37.3) 3 (5.9) 90 (84.9) 16 (15.1) 0(0.0)

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟม
ประจําตัว ผูประกอบการ

48 (92.3) 4 (7.7) 0 (0.0) 99 (95.2) 5 (4.8) 0 (0.0)

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 35 (68.6) 16 (31.4) 0 (0.0) 75 (76.5) 23 (23.5) 0 (0.0)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

2. งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
2.1 รับเรื่องราวรองทุกข

16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา,
ผานสื่อมวลชนตางๆ

38 (73.1) 13 (25.0) 1 (1.9) 76 (70.4) 26 (24.1) 6 (5.6)

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

31 (59.6) 20 (38.5) 1 (1.9) 74 (68.5) 28 (25.9) 6 (5.6)

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน
แนบประกอบหลักฐาน

29 (55.8) 19 (36.5) 4 (7.7) 65 (61.3) 34 (32.1) 7 (6.6)

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 18 (34.6) 21 (40.4) 13 (25.0) 39 (36.4) 51 (47.7) 17 (15.9)
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 18 (34.6) 30 (57.7) 4 (7.7) 58 (55.2) 39 (37.1) 8 (7.6)
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบ

12 (26.1) 26 (56.5) 8 (17.4) 46 (43.0) 52 (48.6) 9 (8.4)

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 22 (42.3) 25 (48.1) 5 (9.6) 50 (47.6) 47 (44.8) 8 (7.6)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการ
ตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

30 (58.8) 19 (37.3) 2 (3.9) 65 (60.7) 37 (34.6) 5 (4.7)

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติ
การตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

33 (63.5) 17 (32.7) 2 (3.8) 60 (56.1) 43 (40.2) 4 (3.7)

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงาน
ดูแลคุณภาพสถานพยาบาล

25 (49.0) 25 (49.0) 1 (2.0) 48 (45.7) 54 (51.4) 3 (2.9)

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออก
ตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิต
ภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

43 (84.3) 7 (13.7) 1 (2.0) 96 (90.6) 10 (9.4) 0(0.0)

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 15 (28.8) 35 (67.3) 2 (3.8) 53 (50.0) 47 (44.3) 6 (5.7)
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง
(ในกรณีที่ตองเก็บตัวอยาง)

23 (45.1) 25 (49.0) 3 (5.9) 64 (60.4) 40 (37.7) 2 (1.9)

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 18 (35.3) 30 (58.8) 3 (5.9) 72 (67.9) 32 (30.2) 2 (1.9)
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มี
ขอบกพรอง

12 (23.1) 32 (61.5) 8 (15.4) 50 (47.6) 54 (51.4) 1 (1.0)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

40 (76.9) 11 (21.2) 1 (1.9) 78 (73.6) 28 (26.4) 0 (0.0)

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ
พิจารณาสั่งการ

26 (50.0) 18 (34.6) 8 (15.4) 55 (52.4) 48 (45.7) 2 (1.9)

33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟม
ประจําตัวผูประกอบการ

32 (62.7) 19 (37.3) 0 (0.0) 76 (73.8) 24 (23.3) 3 (2.9)

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และ
สถานบริการสุขภาพ

36 (70.6) 14 (27.5) 1 (2.0) 76 (72.4) 27 (25.7) 2 (1.9)

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 36 (72.0) 12 (24.0) 2 (4.0) 66 (66.0) 30 (30.0) 4 (4.0)
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

34 (66.7) 16 (31.4) 1 (2.0) 56 (57.7) 37 (38.1) 4 (4.1)

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณา
ที่เปนสื่อสิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตาม
แผนที่กําหนด

35 (67.3) 16 (30.8) 1 (1.9) 56 (54.9) 41 (40.2) 5 (4.9)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ
หรือภาพ ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บ
หลักฐาน ไวดําเนินการ

18 (34.6) 28 (53.8) 6 (11.5) 30 (31.3) 58 (60.4) 8 (8.3)

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 16 (30.8) 31 (59.6) 5 (9.6) 50 (47.6) 45 (42.9) 10 (9.5)
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 10 (19.2) 40 (76.9) 2 (3.8) 48 (46.2) 49 (47.1) 7 (6.7)
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 43 (84.3) 7 (13.7) 1 (2.0) 78 (77.2) 19 (18.8) 4 (4.0)
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการ
ตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

22 (44.9) 21 (42.9) 6 (12.2) 43 (41.3) 52 (50.0) 9 (8.7)

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 29 (58.0) 16 (32.0) 5 (10.0) 46 (48.9) 33 (35.1) 15 (16.0)
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่
สูบบุหรี่ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

30 (58.8) 19 (37.3) 2 (3.9) 38 (40.9) 45 (48.4) 10 (10.8)

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 40 (78.4) 10 (19.6) 1 (2.0) 69 (69.0) 27 (27.0) 4 (4.0)
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทย
และ แพทยทางเลือก

36 (72.0) 13 (26.0) 1 (2.0) 55 (57.3) 35 (36.5) 6 (6.3)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผน
โบราณ

28 (58.3) 18 (37.5) 2 (4.2) 43 (44.8) 44 (45.8) 9 (9.4)

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาใน
ปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัด
ซื้อจาก อ.ย.

25 (62.5) 12 (30.0) 3 (7.5) 36 (41.9) 42 (48.8) 8 (9.3)

49. ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 25 (62.5) 12 (30.0) 3 (7.5) 44 (51.2) 35 (40.7) 7 (8.1)
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 32 (78.0) 6 (14.6) 3 (7.3) 68 (79.1) 14 (16.3) 4 (4.7)
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 19 (46.3) 19 (46.3) 3 (7.3) 47 (54.0) 35 (40.2) 5 (5.7)
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
กรณีสงสัยมีสารเสพติด

14 (34.1) 22 (53.7) 5 (12.2) 38 (43.7) 41 (47.1) 8 (9.2)

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 19 (46.3) 17 (41.5) 5 (12.2) 42 (48.3) 38 (43.7) 7 (8.0)
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 9 (17.6) 30 (58.8) 12 (23.5) 27 (26.2) 63 (61.2) 13 (12.6)
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 10 (20.0) 30 (60.0) 10 (20.0) 30 (29.4) 61 (59.8) 11 (10.8)
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ตารางที่  10 (ตอ)

ความคาดหวังของเภสัชกร ความคาดหวังของ เจาพนักงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ
 จํานวน
(รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี
ภก.ตรวจสอบ
จํานวน (รอยละ)

ไมควรปฏิบัติ

56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้ง
เชิญวิทยากร

32 (61.5) 19 (36.5) 1 (1.9) 60 (59.4) 33 (32.7) 8 (7.9)

57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 39 (75.0) 12 (23.1) 1 (1.9) 74 (71.2) 26 (25.0) 4 (3.8)
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 41 (78.8) 10 (19.2) 1 (1.9) 81(78.6) 18(17.5) 4 (3.9)
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาการอบรมครั้งตอไป

16 (30.8) 28 (53.8) 8 (15.4) 42 (41.2) 50 (49.0) 10 (9.8)

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 12 (23.1) 37 (71.2) 3 (5.8) 39 (38.2) 52 (51.0) 11 (10.8)
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 25 (48.1) 25 (48.1) 2 (3.8) 49 (48.0) 42 (41.2) 11 (10.8)
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ
(กรณีที่เปนสื่อวิทยุ)

27 (54.0) 21 (42.0) 2 (4.0) 51 (50.0) 39 (38.2) 12 (11.8)

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่
เปนสื่อสิ่งพิมพ)

28 (66.7) 12 (28.6) 2 (3.8) 55 (53.4) 40 (38.8) 8 (7.8)

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 39 (76.5) 12 (23.5) 0 (0.0) 80 (77.7) 20 (19.4) 3 (2.9)
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สวนท่ี 8  การเปรียบเทียบบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร  กับบทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรม

การเปรียบเทียบบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกรกับบทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมโดยใชสถิติ 
McNemar ทดสอบที่ระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้

8.1 งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ เกือบทุกขั้น

ตอนพบความแตกตางระหวางการรับทราบของเภสัชกรตอ การปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมกับความคาดหวังของเภสัชกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแนวโนมความคาดหวังของ
เภสัชกรในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมากกวาการรับทราบการปฏิบัติของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดแก

1. ขั้นตอนการสอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ (p-value = 0.0001)      
(ขอที่ 1 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํา
มายื่น  (p-value = 0.0001) (ขอที่ 2 ของแบบสอบถาม)

3. ขั้นตอนการรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ
อนุญาตที่ผูประกอบมายื่น (p-value = 0.006) (ขอที่ 3 ของแบบสอบถาม)

4. ขั้นตอนการแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี
เอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน(p-value = 0.006) (ขอที่ 4 ของแบบสอบถาม)

5. ขั้นตอนการขั้นตอนการทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจ
อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ (p-value = 0.009)   
(ขอที่ 5 ของแบบสอบถาม)

6. ขั้นตอนการประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกอง
ประกอบโรคศิลปกรณีมีการแกไขรายละเอียด  ขอเอกสารเพิ่มเติม (p-value = 0.006)                     
(ขอที่ 6 ของแบบสอบถาม)

7. ขั้นตอนการแจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนใน
กรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (p-value = 0.022) (ขอที่ 7 ของแบบสอบถาม)
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8. ขั้นตอนการนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (p-value = 0.039)     
(ขอที่ 8 ของแบบสอบถาม )

9. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก
การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (p-value = 0.0001) (ขอที่ 9 ของแบบสอบถาม)

10. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกเสนอเภสัชกร (p-value = 0.004)  
(ตารางที่11) (ขอที่ 11 ของแบบสอบถาม)

8.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานตรวจสอบเฝา

ระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ไมมีความแตกตางกันกับความคาดหวังที่ตั้งไวแต
ขั้นตอนที่พบความแตกตางระหวางการรับทราบของเภสัชกรตอ การปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมกับความคาดหวังของเภสัชกรที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแนวโนมความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมากกวา การรับทราบการปฏิบัติงานของ
เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดแก

1. ขั้นตอนการทําสถิติและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง                     
(p-value = 0.039) (ขอที่ 22 ของแบบสอบถาม)

2. ข้ันตอนการ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่
ตั้ง, ประวัติการตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด (p-value = 0.008) (ขอที่ 24 ของแบบสอบถาม)

3. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึก
การออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ขออนุมัติใชรถ (p-value = 0.0001) (ขอที่ 26 ของแบบสอบถาม)

4. ขั้นตอนการเก็บผลการการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  
ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ตดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด (p-value = 0.021) 
(ตารางที่11) (ขอที่ 46 ของแบบสอบถาม)

8.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมเกือบทุกขั้นตอนไม

แตกตางกับความคาดหวังที่ตั้งไว ยกเวนขั้นตอนประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วไปในวันที่มี
การจดัอบรมใหความรู (p-value = 0.039) (ขอที่ 58 ของแบบสอบถาม)โดยความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมากกวาการรับทราบของเภสัชกรตอ การปฏิบัติงานของเจา
พนักงานเภสัชกรรม (ตารางที่ 11)
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ตารางที่  11 เปรียบเทียบบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติ งานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม ตามการรับรูของ
เภสัชกร และบทบาทที่เภสัชกร คาดหวัง

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 48 (92.3) 4 (7.7) 51 (98.1) 1 (1.9) 0.000
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 36 (70.5) 15 (29.4) 48 (94.1) 3 (5.8) 0.000
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

36 (65.5) 19 (34.5) 41 (78.8) 11 (21.2) 0.006

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

27 (58.7) 19 (41.3) 40 (76.9) 12 (23.1) 0.000

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

21 (51.2) 20 (48.8) 29 (61.7) 18 (38.3) 0.009

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

23 (59.0) 16 (41.0) 37 (72.5) 14 (27.5) 0.006

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

29 (61.7) 18 (38.3) 41 (78.8) 11 (21.2) 0.022
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 30 (63.8) 17 (36.2) 39 (76.5) 12 (23.5) 0.039
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

30 (60.0) 20 (40.0) 47 (90.4) 5 (9.6) 0.000

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

27 (55.1) 22 (44.9) 30 (60.0) 20 (40.0) 0.508

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 21 (52.5) 19 (47.5) 32 (64.0) 18 (36.0) 0.004
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 25 (61.0) 16 (39.0) 25 (52.1) 23 (47.9) 1.000
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

25 (55.6) 20 (44.4) 29 (60.4) 19 (39.6) 0.453

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

44 (86.3) 7 (13.7) 48 (92.3) 4 (7.7) 0.508

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 29 (59.2) 20 (40.8) 35 (68.6) 16 (31.4) 0.453
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.  งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
2.1 รับเรื่องราวรองทุกข

16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

30 (66.7) 15 (33.3) 38 (74.5) 13 (25.5) 0.070

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

24 (57.1) 18 (42.9) 31 (60.8) 20 (39.2) 0.375

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

18 (52.9) 16 (47.1) 29 (60.4) 19 (39.6) 0.081

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 9 (31.0) 20 (69.0) 18 (46.2) 21 (53.8) 0.070
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 14 (35.0) 26 (65.0) 18 (37.5) 30 (62.5) 0.687
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 12 (34.3) 23 (65.7) 12 (31.6) 26 (68.4) 0.219
22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 10 (35.7) 18 (64.3) 21 (45.6) 25 (54.3) 0.039

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

22 (61.1) 14 (38.9) 30 (61.2) 19 (38.8) 0.289
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

24 (55.8) 19 (44.2) 33 (66.0) 17 (34.0) 0.008

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

22 (51.2) 21 (48.8) 25 (50.0) 25 (50.0) 0.727

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

31 (64.6) 17 (35.4) 43 (86.0) 7 (14.0) 0.000

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 13 (31.7) 28 (68.3) 15 (30.0) 35 (70.0) 0.625
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

21 (47.7) 23 (52.3) 23 (47.9) 25 (52.1) 0.687

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 22 (52.4) 20 (47.6) 18 (37.5) 30 (62.5) 0.219
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 11 (29.7) 26 (70.3) 12 (27.3) 32 (72.7) 1.000
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

31(67.4) 15 (32.6) 40 (78.4) 11 (21.6) 0.180

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 21 (58.3) 15 (41.7) 26 (59.1) 18 (40.9) 0.453
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

24 (61.5) 15 (38.5) 32 (62.7) 19 (37.3) 1.000
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

27 (62.8) 16 (37.2) 36 (72.0) 14 (28.0) 0.109

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 26 (72.2) 10 (27.8) 36 (75.0) 12 (25.0) 0.125
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

24 (63.2) 14 (36.8) 34 (68.0) 16 (32.0) 0.727

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

23 (62.2) 14 (37.8) 35 (68.6) 16 (31.4) 0.508

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

12 (37.5) 20 (62.5) 18 (39.1) 28 (60.9) 0.687

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 9 (30.0) 21 (70.0) 16 (34.0) 31 (66.0) 0.625
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 6 (18.8) 26 (81.3) 10 (20.0) 40 (80.0) 0.687
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 28 (66.7) 14 (33.3) 43 (86.0) 7 (14.0) 0.021
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

16 (50.0) 16 (50.0) 22 (51.2) 21 (48.8) 1.000
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 16 (64.0) 9 (36.0) 23 (59.0) 16 (41.0) 1.000
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

 18(62.1) 11 (37.9) 23 (54.8) 19 (45.2) 1.000

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 32 (76.2) 10 (23.8) 40 (80.0) 10 (20.0) 0.219
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้งบุคลากรของการแพทยแผนไทยและแพทยทาง
เลือก

29 (80.0) 7 (20.0) 36 (73.5) 13 (26.5) 1.000

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 22 (75.9) 7 (24.1) 28 (60.9) 18 (39.1) 0.687
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

22 (70.0) 9 (30.0) 25 (67.6) 12 (32.4) 1.000

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 21 (67.8) 10 (32.3) 25 (67.6) 12 (32.4) 0.453
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 28 (80.0) 7 (20.0) 32 (84.2) 6 (15.8) 0.727
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 17 (47.2) 19 (52.8) 19 (50.0) 19 (50.0) 0.723
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

17 (51.5) 16 (48.5) 14 (38.9) 22 (61.1) 0.219

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 16 (55.2) 13 (44.9) 19 (52.8) 17 (47.2) 1.000
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ตารางที่  11 (ตอ)

บทบาทจริงตามการรับรูของ ภก. บทบาทที่ ภก.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
3.1 การฝกอบรมใหความรู

54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 8 (42.1) 11 (57.9) 9 (23.1) 30 (76.9) 1.000
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 9 (45.0) 11 (55.0) 10 (25.0) 30 (75.0) 0.687
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 19 (50.0) 19 (50.0) 32 (62.7) 19 (37.3) 0.628
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 23 (57.5) 17 (42.5) 39 (76.5) 12 (23.5) 0.143
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 31 (66.0) 16 (34.0) 41 (80.4) 10 (19.6) 0.039
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

13 (46.4) 15 (53.6) 16 (36.4) 28 (63.6) 0.581

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 11 (33.3) 22 (66.7) 12 (24.5) 37 (75.5) 1.000
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 21(58.3) 15(41.7) 25 (50.0) 25 (50.0) 0.092
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

18 (60.0) 12 (40.0) 27 (56.3) 21 (43.8) 1.000

63. ประสานงานกบัโรงพมิพในกรณทีีต่องการเผยแพรเปนจาํนวนมาก  (กรณทีีเ่ปนสื่อสิ่งพมิพ) 17(50.0) 17 (50.0) 28 (70.0) 12 (30.0) 0.289
64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 35 (72.9) 13 (27.1) 39 (76.5) 12 (23.5) 0.508
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สวนท่ี 9 เปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ งานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับบทบาทที่เจาพนักงาน
เภสัชกรรมคาดหวังจะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุข

การเปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังจะ
ไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขโดยใชคาสถิติ McNemar ทดสอบที่คา
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้

9.1 งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพพบวา 

สวนใหญ ไมมีความแตกตางกันระหวางความคาดหวังที่เจาพนักงานเภสัชกรรมตองการปฏิบัติกับ 
การถูกมอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน แตมีบางขั้นตอนที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความ
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ตองการปฏิบัติมากกวาการถูกมอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน 
ไดแก

1. ขั้นตอนการแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี
เอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน (p-value =0.035) (ขอที่ 4 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการแจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนใน
กรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน (p-value =0.017) (ขอที่ 7 ของแบบสอบถาม)

3. ขั้นตอนการนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ (p-value=0.007)        
(ขั้นตอนที่ 8)  (ขอที่ 12 ของแบบสอบถาม)

9.2 งานตรวจสอบเฝาระวังเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ สวนใหญ ไมมีความ

แตกตางกันระหวางความคาดหวังที่ เจาพนักงานเภสัชกรรมตองการปฏิบัติกับ  การถูก
มอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน แตมีบางขั้นตอนที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความ
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ตองการปฏิบัติมากกวาการถูกมอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน 
ไดแก

1. ขั้นตอนการสอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียน หารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ (p-value =0.008) (ขอที่ 17 ของแบบสอบถาม)

2. ขั้นตอนการแจงผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร
การแพทย รายงานผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ(p-value =0.031)  (ขอที่ 32 ของแบบสอบ
ถาม)
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3. ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
สุขภาพ และสถานบริการสุขภาพ (p-value =0.012) (ขอที่ 34 ของแบบสอบถาม)

4. ขั้นตอนการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพ ปาย
โฆษณา อินเตอรเน็ตซ้ําในกรณีที่ผูประกอบการเคยโดนตักเตือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และ
รายงานผลการตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ (p-value =0.039) (ขอที่ 42 ของแบบสอบถาม) 
(ตารางที่ 12)

9.3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

สวนใหญไมมีความแตกตางกันระหวางความคาดหวังที่เจาพนักงานเภสัชกรรมตองการปฏิบัติกับ 
การถูกมอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน แตมีบางขั้นตอนที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความ
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ตองการปฏิบัติมากกวาการถูกมอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน 
ไดแก

1. ขั้นตอนการติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พัก
วิทยากร  รวมทั้งเชิญวิทยากร ในการจัดฝกอบรมใหความรู  (p-value =0.003) (ขอที่ 56 ของแบบ
สอบถาม)

2. ขั้นตอนการรับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม (p-value = 0.001) 
(ขอที่ 57 ของแบบสอบถาม)

3. ขั้นตอนการประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรส่ือส่ิงพิมพเปน
จํานวนมาก(p-value =0.031) (ขอที่ 58 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12  เปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับ
บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวัง ที่จะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุข

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 100 (95.2) 5 (4.8) 106 (99.1) 1 (0.9) 0.219
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 94 (91.3) 9 (8.7) 103 (97.2) 3 (2.8) 0.227
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

86 (85.1) 15 (14.9) 98 (93.3) 8 (7.6) 0.143

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

78 (78.8) 21 (21.2) 94 (88.7) 12 (11.3) 0.035

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

45 (56.2) 35 (43.8) 63 (48.8) 66 (51.2) 0.108

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

54 (61.3) 34 (38.7) 70 (67.30) 34 (32.7) 0.348

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่อง

68 (70.8) 28  (29.2) 86 (81.1) 20 (18.9) 0.017

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 60 (64.5) 33 (35.5) 83 (78.3) 23 (21.7) 0.007
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

83 (86.5) 13(13.5) 89 (87.3) 13 (12.7) 0.581

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

49 (52.7) 44 (47.3) 66 (62.3) 40 (37.7) 0.078

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 63 (72.4) 24 (27.6) 78(75.0) 26 (25.0) 0.267
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 60 (63.2) 35 (36.8) 70 (66.0) 36 (34.0) 0.711
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

75 (77.3) 22 (22.7) 90 (84.9) 16 (15.1) 0.053

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

90 (90.9) 9 (9.1) 99 (95.2) 5 (4.8) 0.227

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 74 (75.5) 24 (24.5) 75 (76.5) 23 (23.5) 0.607
2. งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

66 (70.2) 28 (29.8) 76 (74.5) 26 (25.5) 0.134
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

57 (64.8) 31 (35.2) 74 (72.5) 28 (27.5) 0.008

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

55 (64.7) 30 (35.3) 65 (65.7) 34 (34.3) 0.303

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 28 (40.0) 42 (60.0) 39 (43.3) 51 (56.7) 0.052
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 46 (51.7) 43 (48.3) 58 (59.8) 39 (40.2) 0.320
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 36 (42.4) 49 (57.6) 46 (46.9) 52 (53.1) 0.064
22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 29 (46.8) 33 (53.2) 50 (51.5) 47 (48.5) 0.051

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

58 (64.4) 32 (35.6) 65 (63.7) 37 (36.3) 0.302

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

52 (59.1) 36 (40.9) 60 (58.3) 43 (41.7) 1.000

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

42 (51.2) 40 (48.8) 48 (47.1) 54 (52.9) 1.000
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

84 (86.6) 13 (13.4) 96 (90.6) 10 (9.4) 0.160

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 45 (48.9) 47 (51.1) 53 (53.0) 47 (47.0) 0.118
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

56 (60.9) 36 (39.1) 64 (61.5) 40 (38.5) 0.424

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 60 (69.0) 27 (31.0) 72 (69.2) 32 (30.8) 0.180
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 35 (39.8)) 53 (60.2) 50 (48.1) 54 (51.9) 0.078
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

68 (70.1) 29 (29.9) 78 (73.6) 28 (26.4) 0.180

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 38 (48.7) 40 (51.3) 55 (53.4) 48 (46.6) 0.031
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหลงในแฟมประจําตัวผูประกอบ
การ

60 (72.3) 23 (27.7) 76 (76.0) 24 (24.0) 0.214

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

60 (68.2) 28 (31.8) 76 (73.8) 27 (26.2) 0.012

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 49 (68.1) 23 (31.9) 66 (68.8) 30 (31.2) 0.145
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

36. ทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการโครงการ 1 ผลิตภัณฑ 1 ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

43 (58.1) 31 (41.9) 56 (60.2) 37 (39.8) 0.035

 2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

43 (59.7) 29 (40.3) 56 (57.7) 41 (42.3) 0.424

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

20 (28.5) 50 (71.4) 30 (34.0) 58 (66.0) 0.581

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 39 (52.0) 36 (48.0) 50 (52.6) 45 (47.4) 0.238
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 43 (55.1) 35 (44.9) 48 (49.4) 49 (50.5) 0.839
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 64 (78.0) 18 (22.0) 78 (80.4) 19 (19.6) 0.396
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

26 (38.2) 42 (61.8) 43 (45.3) 52 (54.7) 0.038
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 27 (62.8) 16 (37.2) 46 (58.2) 33 (41.8) 0.453
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

24 (52.2) 22 (47.8) 38 (45.8) 45 (54.2) 1.000

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 60 (83.3) 12 (16.7) 69 (71.9) 27 (28.1) 0.791
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

40 (75.5) 13 (24.5) 55 (61.1) 35 (38.9) 0.388

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 24 (61.5) 15 (38.5) 43 (49.4) 44 (50.6) 0.277
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

26 (57.8) 19 (42.2) 36 (46.2) 42 (53.8) 1.000

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 39 (83.0) 8 (17.0) 44 (55.7) 35 (44.3) 0.375
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 59 (86.8) 9 (13.2) 68 (82.9) 14 (17.3) 0.289
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 41 (69.5) 18 (30.5) 47 (57.3) 35 (42.7) 0.754



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 98

ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

30 (53.6) 26 (46.4) 38 (48.1) 41 (51.9) 0.508

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 29 (50.0) 29 (50.0) 42 (52.5) 38 (47.5) 0.122
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 17 (32.7) 35 (57.3) 27 (30.0) 63 (70.0) 0.392
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 10 (20.8) 38 (79.2) 30 (33.0) 61 (67.0) 0.215
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญ
วิทยากร

41 (54.7) 34 (45.3) 60 (64.5) 33 (35.5) 0.003

57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 52 (61.9) 32 (38.1) 74 (74.0) 26 (26.0) 0.001
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 64 (71.9) 25 (28.1) 81 (81.8) 18 (18.2) 0.002
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

27 (40.9) 39 (59.1) 42 (45.7) 50 (54.3) 0.373

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 31 (52.5) 28 (47.5) 39 (42.9) 52 (57.1) 0.627
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 39 (55.7) 31 (44.3) 49 (53.8) 42 (46.2) 0.149
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทบาทที่ จพ.ระบุ บทบาทที่ จพ.คาดหวัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ควรปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ควรปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

29 (51.8) 27(48.2) 51 (56.7) 39 (43.3) 0.096

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

39 (60.0) 26 (40.0) 55 (57.9) 40 (42.1) 0.313

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 70 (80.5) 17 (19.5) 80 (80.0) 20 (20.0) 0.109
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สวนท่ี 10  ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของเภสัช
กรกับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
ในสํานักงานสาธารณสุข

ความสัมพันธระหวางบทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ในสํานักงานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมกับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, วุฒิการ
ศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส และปจจัยดานประสบการณทํางานของเภสัชกรไดแก ประสบการณ
ทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข, การอบรมและศึกษาตอเนื่อง และ ขอบเขตความ 
รับผิดชอบโดยใชการทดสอบไคสแควร(Chi – square test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ดังนี้

10.1 เพศ การวิจัยคร้ังนี้พบวาเภสัชกรที่มีเพศตางกันมีความคาดหวังตอการปฏิบัติ
งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมไมแตกตางกันทางสถิติ                
( ตารางที่ 13 )

10.2 อายุ วิจัยนี้แบงเภสัชกรเปน 2 กลุม คือเภสัชกรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 35 ป 
และเภสัชกรที่มีอายุสูงกวา 35 ป  พบวาความคาดหวังของเภสัชกรทั้ง 2 กลุม ตอการปฏิบัติงาน 
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ  (ตารางที่ 14)

10.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด การวิจัยนี้แบงระดับ การศึกษาสูงสุดของเภสัชกรเปน
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี พบวาความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมเกือบทั้งหมดไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนขั้นตอนการ เขียนโครงการที่เกี่ยวกับการจัดอบรมในงานคุมครอง
ผูบริโภคเพื่ออนุมัติ (χ2 =  4.2661, df =   1, p-value = 0.005) (ขอที่ 55 ของแบบสอบถาม) และขั้น
ตอนการประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรมครั้ง
ตอไป    (χ2 = 5.002, df =1, p-value =0.025) (ขอที่ 59 ของแบบสอบถาม) โดยเภสัชกรที่มีวุฒิการ
ศึกษาปริญญาตรี มีแนวโนมความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม มากกวา
เภสัชกรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (ตารางที่ 15)

10.4  สถานภาพสมรส การวิจัยคร้ังนี้แบงสถานภาพของเภสัชกรออกเปน สถานภาพ
โสด   (ยังไมเคยผานการมีครอบครัว) และสถานภาพสมรส / มาย (เคยผานการมีครอบครัว)  พบวา
ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ของเจาพนักงานเภสัชกรรมเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนขั้นตอนการจัดทํา 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทยทางเลือก             
(χ2 =  12.347, df = 1, p-value = 0.006) (ขอที่ 46 ของแบบสอบถาม)) และขั้นตอนการจัดทําขอมูล
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เกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ (χ2 =  9.273, df = 1, p-value 
= 0.008)    (ขอที่ 47 ของแบบสอบถาม) โดยเภสัชกรที่ผานการมีครอบครัวแลวมีแนวโนม ความ
คาดหวังตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมากกวาเภสัชกรที่ไมเคยผานการมีครอบครัว 
(ตารางที่ 16)

10.5 ประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข วิจัยคร้ังนี้แบง
ระดับประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเภสัชกรเปน 2 ระดับคือ
ประสบการณทํางานเทากับหรือต่ํากวา 5 ป และประสบการณทํางานสูงกวา 5 ป พบวาความ 
คาดหวังของเภสัชกรทั้ง 2 กลุมตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงาน
เภสัชกรรม ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 17)

10.6  ขอบเขตความรับผิดชอบ วิจัยคร้ังนี้แบงขอบเขตความรับผิดชอบในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปน 2 กลุม คือ สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ รับผิดชอบจาํนวนประชากร
และสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนมาก และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขนาดเล็ก รับผิดชอบจํานวนประชากรและสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพจํานวนนอย พบวาความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของ 
เจ าพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                 
(ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 13 ความสัมพันธระหวางเพศของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 20 (100.0) 0 (0.0) 31 (100.0) 0 (0.0) -
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 19 (95.0) 1 (5.0) 29 (93.5) 2 (6.5) 0.830
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

16 (80.0) 4 (20.0) 25 (78.1) 7 (21.9) 0.872

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน

14 (70.0) 6 (30.0) 26 (81.3) 6 (18.8) 0.349

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต ( ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

11 (61.1) 7 (38.9) 18 (62.1) 11 (37.9) 0.900

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

17 (85.0) 3 (15.0) 20 (64.5) 11 (35.5) 0.158

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

15 (75.0) 5 (25.0) 26 (81.3) 6 (18.8) 0.591

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 15 (75.0) 5 (25.0) 24 (77.4) 7 (22.6) 0.600
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

17 (85.0) 3 (15.0) 30 (93.8) 2 (6.3) 0.298

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

12 (63.2) 7 (36.8) 18 (58.1) 13 (41.9) 0.886

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 14 (70.0) 6 (30.0) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.464
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 9 (50.0) 9 (50.0) 16 (53.3) 14 (46.7) 0.866

13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

11 (64.7) 6 (35.3) 18 (58.1) 13 (41.9) 0.513

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

20 (100.0) 0 (0.0) 28 (87.5) 4 (12.5) 0.100

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป ( ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 12 (60.0) 8 (40.0) 23 (74.2) 8 (25.8) 0.286
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.  งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

16 (80.0) 4 (20.0) 22 (71.0) 9 (29.0) 0.470

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

10 (50.0) 10 (50.0) 21 (67.7) 10 (32.3) 0.205

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

12 (63.2) 7 (36.8) 17 (58.6) 12 (41.4) 0.753

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 7 (46.7) 8 (53.3) 11 (45.8) 13 (54.2) 0.959
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 7 (35.0) 13 (65.0) 11 (39.3) 17 (60.7) 0.762
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

8 (42.1) 11 (57.9) 10 (40.0) 15 (60.0) 0.888

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 11 (61.1) 7 (38.9) 11 (37.9) 18 (62.1) 0.122
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

10 (55.6) 8 (44.4) 20 (64.5) 11 (35.5) 0.535

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบ, ประวัติการกระทําผิด

11 (57.9) 8 (42.1) 22 (71.0) 9 (29.0) 0.344

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

8 (40.0) 12 (60.0) 17 (56.7) 13 (43.3) 0.248

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

18 (90.0) 2 (10.0) 25 (83.3) 5 (16.7) 0.506

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 6 (30.0) 14 (70.0) 9 (30.0) 21 (70.0) 1.000
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง ( ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

10 (52.6) 9 (47.4) 13 (44.8) 16 (55.2) 0.597

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 8 (42.1) 11 (57.9) 10 (34.5) 19 (65.5) 0.594
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 7 (41.0) 10 (58.8) 5 (18.5) 22 (81.5) 0.164
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

15 (75.0) 5 (25.0) 25 (80.6) 6 (19.4) 0.832

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 9 (52.9) 8 (47.1) 17 (63.0) 10 (37.0) 0.510
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผู
ประกอบการ

14 (70.0) 6 (30.0) 18 (58.1) 13 (41.9) 0.389

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

13 (68.4) 6 (31.6) 23 (74.2) 8 (25.8) 0.659

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 13 (72.2) 5 (27.8) 23 (76.7) 7 (23.3) 0.731
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  ที่เกี่ยวกับผลิต
ภัณฑสุขภาพ

11 (61.1) 7 (38.9) 23 (71.9) 9 (28.1) 0.434

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆ เชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

14 (70.0) 6 (30.0) 21 (67.7) 10 (32.3) 0.865
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

10 (58.8) 7 (41.2) 8 (27.6) 21 (72.4) 0.360

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 6 (35.3) 11 (64.7) 10 (33.3) 20 (66.7) 0.890
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 3 (15.0) 17 (85.0) 7 (23.3) 23 (76.7) 0.470
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 17 (85.0) 3 (15.0) 26 (86.7) 4 (13.3) 0.868
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

8 (47.1) 9 (52.9) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.663

43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 11 (64.7) 6 (35.3) 18 (64.3) 10 (35.7) 0.977
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

12 (63.2) 7 (36.8) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.825

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 15 (75.0) 5 (25.0) 25 (83.3) 5 (16.7) 0.470
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้งบุคลากรของการแพทยแผนไทยและแพทยทาง
เลือก

14 (73.7) 5 (26.3) 22 (73.3) 8 (26.7) 0.973

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 13 (68.4) 6 (31.6) 15 (55.6) 12 (44.4) 0.379
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

11 (68.8) 5 (31.3) 14 (66.7) 7 (33.3) 0.893

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 12 (75.0) 4 (25.0) 13 (61.9) 8 (38.1) 0.399
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 13 (81.25) 3 (18.75) 19 (86.4) 3 (13.6) 0.670
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 9 (56.3) 7 (43.8) 10 (45.5) 12 (54.5) 0.511
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

5 (31.3) 11 (68.8) 9 (45.0) 11 (55.0) 0.400

54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 3 (20.0) 12 (80.0) 6 (25.0) 18 (75.0) 0.718
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 4 (25.0) 12 (75.0) 6 (23.1) 20 (76.9) 0.887
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 11 (57.9) 8 (42.1) 21 (65.6) 11 (34.4) 0.581
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 14 (73.7) 5 (26.3) 25 (78.1) 7 (21.9) 0.718
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 16 (84.2) 3 (15.8) 25 (78.1) 7 (21.9) 0.725
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

7 (46.7) 8 (53.3) 9 (31.0) 20 (69.0) 0.307
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ตารางที่ 13 (ตอ)

เพศ
ชาย หญิง p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ

60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 5 (27.8) 13 (72.2) 7 (22.6) 24 (77.4) 0.683
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 12 (63.2) 7 (36.8) 13 (41.9) 18 (58.1) 0.145
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ ( กรณีที่เปน
สื่อวิทยุ )

11 (61.1) 7 (38.9) 16 (53.3) 14 (46.7) 0.599

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

11 (55.0) 9 (45.0) 17 (56.7) 13 (43.3) 0.907

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ ) 15 (75.0) 5 (25.0) 24 (77.4) 7 (22.6) 0.842
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ตารางที่ 14 ความสัมพันธระหวางอายุของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 28 (100.0) 0 (0.0) 23 (100.0) 0 (0.0) -
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 26 (92.9) 2 (7.1) 22 (95.7) 1 (4.3) 1.000
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

22 (78.6) 6 (21.4) 19 (79.2) 5 (20.8) 0.958

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน

19 (67.9) 9 (32.1) 21 (87.5) 3 (12.5) 0.094

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ไมไดรับ
มอบอํานาจ)

17 (68.0) 8 (32.0) 12 (54.5) 10 (45.5) 0.344

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดเพิ่มเติม

18 (66.7) 9 (33.3) 19 (79.2) 5 (20.8) 0.318

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

23 (82.1) 5 (17.9) 18 (75.0) 6 (25.0) 0.530

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 20 (74.1) 7 (25.9) 19 (79.2) 5 (20.8) 0.669
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

24 (85.7) 4 (14.3) 23 (95.8) 1 (4.8) 0.217

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

15 (57.7) 11 (42.3) 15 (62.5) 9 (37.5) 0.729

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 14 (51.9) 13 (48.1) 18 (78.3) 5 (21.7) 0.053
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 14 (53.8) 12 (46.2) 11 (50.0) 11 (50.0) 0.790
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

16 (61.5) 10 (38.5) 13 (59.1) 9 (40.9) 0.863

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

25 (89.3) 3 (10.7) 23 (67.6) 11 (32.4) 0.377
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ  

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 17 (60.7) 11 (39.3) 12 (70.6) 5 (29.4) 0.179
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

21 (77.8) 6 (22.2) 17 (70.8) 7 (29.2) 0.570

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมพอ

17 (60.7) 11 (30.3) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.991

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

18 (66.7) 9 (33.3) 11 (52.4) 10 (47.6) 0.351

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 11 (50.0) 11 (50.0) 7 (41.2) 10 (58.8) 0.584
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 8 (30.8) 18 (69.2) 10 (45.4) 12 (54.5) 0.295
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

11 (45.8) 13 (54.2) 7 (35.0) 13 (65.0) 0.467

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 13 (52.0) 12 (48.0) 9 (40.9) 13 (59.1) 0.447
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ

16 (61.5) 10 (38.5) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.926

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบ, ประวัติการกระทําผิด

19 (67.9) 9 (32.1) 14 (63.6) 8 (36.4) 0.754

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

13 (50.0) 13 (50.0) 12 (50.0) 12 (50.0) 1.000

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

21 (80.8) 5 (19.2) 22 (91.7) 2 (8.3) 0.420

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 7 (26.9) 19 (73.1) 8 (33.3) 16 (66.7) 0.621
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

14 (56.0) 11 (44.0) 9 (39.1) 14 (60.9) 0.243

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 9 (36.0) 16 (64.0) 9 (39.1) 14 (60.9) 0.823
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 5 (21.7) 18 (78.3) 7 (33.3) 14 (66.7) 0.388
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

22 (81.5) 5 (18.5) 18 (75.0) 6 (25.0) 0.574

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 14 (56.0) 11 (44.0) 12 (63.2) 7 (36.8) 0.632
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

17 (63.0) 10 (37.0) 15 (62.5) 9 (37.5) 0.973

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

22 (81.5) 5 (18.5) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.106

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 21 (80.8) 5 (19.2) 15 (68.2) 7 (31.8) 0.316
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

18 (66.7) 9 (33.3) 16 (69.6) 7 (30.4) 0.827

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

19 (67.9) 9 (32.1) 16 (69.6) 7 (30.4) 0.890
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

10 (38.5) 16 (61.5) 8 (40.0) 12 (60.0) 0.916

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 9 (34.6) 17 (65.4) 7 (33.3) 14 (66.7) 0.927
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 5 (18.5) 22 (81.5) 5 (21.7) 18 (78.3) 0.777
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 23 (82.1) 5 (17.9) 20 (90.9) 2 (9.1) 0.375
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

12 (48.0) 13 (52.0) 10 (55.6) 8 (44.4) 0.625

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 15 (60.0) 10 (40.0) 14 (70.0) 6 (30.0) 0.486
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

17 (63.0) 10 (37.0) 13 (59.1) 9 (40.9) 0.782

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 20 (74.1) 7 (25.9) 20 (87.0) 3 (13.0) 0.256
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

18 (69.2) 8 (30.8) 18 (78.3) 5 (21.7) 0.475
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 13 (54.2) 11 (45.8) 15 (68.2) 7 (31.8) 0.331

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

11 (61.1) 7 (38.9) 14 (73.7) 5 (26.3) 0.441

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 11 (61.1) 7 (38.9) 14 (73.7) 5 (26.3) 0.414
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 15 (83.3) 3 (16.7) 17 (85.0) 3 (15.0) 1.000
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 9 (50.0) 9 (50.0) 10 (50.0) 10 (50.0) 1.000
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

7 (43.7) 9 (56.3) 7 (35.0) 13 (65.0) 0.593

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 10 (58.8) 7 (41.2) 9 (47.4) 10 (52.6) 0.492
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 6 (28.6) 15 (71.4) 3 (16.7) 15 (83.3) 0.379
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 5 (22.7) 17 (77.3) 5 (25.0) 15 (75.0) 0.863
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ตารางที่ 14 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม   อาหารที่พักวิทยากร  รวมทั้งเชิญ
วิทยากร

17 (63.0) 10 (37.0) 15 (62.5) 9 (37.5) 0.973

57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 21 (77.8) 6 (22.2) 18 (75.0) 6 (25.0) 0.815
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 22 (81.5) 5 (18.5) 19 (79.2) 5 (20.8) 0.835
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

9 (40.9) 13 (59.1) 7 (31.8) 15 (68.2) 0.531

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 8 (30.8) 18 (69.2) 4 (17.4) 19 (82.6) 0.277
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 13 (50.0) 13 (50.0) 12 (50.0) 12 (50.0) 1.000
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

13 (50.0) 13 (50.0) 14 (63.6) 8 (36.4) 0.343

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

14 (51.9) 13 (48.1) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.522

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 22 (81.5) 5 (18.5) 17 (70.8) 7 (29.2) 0.371
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ตารางที่ 15 ความสัมพันธระหวางวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 33 (100.0) 0 (0.0) 16 (100.0) 0 (0.0) -
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 31 (93.9) 2 (6.1) 15 (93.8) 1 (6.3) 0.968
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

28 (82.4) 6 (17.6) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.714

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

29 (85.3) 5 (14.7) 10 (62.5) 6 (37.5) 0.048

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดมอบอํานาจ)

21 (72.4) 8 (27.6) 7 (43.8) 9 (56.3) 0.091

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่ม

27 (81.8) 6 (18.2) 9 (56.3) 7 (43.8) 0.297

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

26 (76.5) 8 (23.5) 13 (81.3) 3 (18.8) 0.726

8.. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 26 (78.8) 7 (21.2) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.430
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

31 (91.2) 3 (8.8) 15 (93.8) 1 (6.3) 0.085
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

21 (65.6) 11 (34.4) 8 (50.0) 8 (50.0) 0.335

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 22 (66.6) 11 (33.3) 9 (56.3) 7 (43.8) 0.695
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 19 (63.3) 11 (36.7) 5 (31.3) 11 (68.8) 0.059
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

21 (67.7) 10 (32.3) 7 (46.7) 8 (53.3) 0.263

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

32 (94.1) 2 (5.9) 15 (93.8) 1 (6.3) 0.939

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 23 (69.7) 10 (30.3) 11 (68.8) 5 (31.3) 0.312
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

25 (75.8) 8 (24.2) 11 (68.8) 5 (31.3) 0.791

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

23 (67.6) 11 (32.4) 6 (40.0) 9 (60.0) 0.155
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

21 (65.6) 11 (36.4) 6 (42.9) 8 (57.1) 0.421

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 16 (53.2) 13 (44.8) 2 (25.0) 6 (75.0) 0.084
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 13 (40.6) 19 (59.4) 4 (28.6) 10 (71.4) 0.501
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

15 (46.9) 17 (53.1) 2 (18.2) 9 (81.8) 0.184

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 18 (54.5) 15 (45.5) 3 (25.0) 9 (75.0) 0.146
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

21 (61.8) 13 (38.2) 8 (61.5) 5 (38.5) 0.202

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบ, ประวัติการกระทําผิด

23 (67.6) 11 (32.4) 10 (66.7) 5 (33.3) 0.335

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

16 (48.5) 17 (51.5) 8 (53.3) 7 (46.7) 0.691
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

26 (78.8) 7 (21.2) 15 (100.0) 0 (0.0) 0.143

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 12 (36.4) 21 (63.6) 3 (18.8) 13 (81.3) 0.210
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

19 (59.4) 13 (40.6) 4 (28.6) 10 (71.4) 0.259

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 15 (45.5) 18 (54.5) 3 (21.4) 11 (78.6) 0.065
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 11 (36.6) 19 (63.3) 1 (7.7) 12 (92.3) 0.070
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

27 (81.8) 6 (18.2) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.814

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 18 (60.0) 12 (40.0) 7 (58.3) 5 (41.7) 0.606
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผู
ประกอบการ

24 (72.7) 9 (27.3) 7 (43.8) 9 (56.3) 0.094

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

23 (71.9) 9 (28.1) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.823



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 122

ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 24 (75.0) 8 (25.0) 11 (78.6) 3 (21.4) 0.716
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

21 (65.6) 11 (34.4) 13 (81.3) 3 (18.8) 0.389

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

23 (69.7) 10 (30.3) 11 (68.8) 5 (31.3) 0.818

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขา
ขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

15 (50.0) 15 (50.0) 2 (14.3) 12 (85.7) 0.101

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 10 (33.3) 20 (66.7) 5 (33.3) 10 (66.7) 0.599
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 8 (25.0) 24 (75.0) 1 (6.3) 15 (93.8) 0.259
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 27 (81.8) 6 (18.2) 15 (93.8) 1 (6.3) 0.637
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

16 (53.3) 14 (46.7) 5 (41.7) 7 (58.3) 0.533
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 21 (70.0) 9 (30.0) 8 (61.5) 5 (38.5) 0.575
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

21 (65.6) 11 (34.4) 8 (50.0) 8 (50.0) 0.391

45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 27 (81.8) 6 (18.2) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.814
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

25 (78.1) 7 (21.9) 9 (60.0) 6 (40.0) 0.547

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 22 (73.3) 8 (26.7) 5 (35.7) 9 (64.3) 0.084
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

17 (70.8) 7 (29.2) 7 (63.6) 4 (36.4) 0.519

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 17 (70.8) 7 (29.2) 7 (63.6) 4 (36.4) 0.519
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 19 (79.2) 5 (20.8) 11 (91.7) 1 (8.3) 0.430
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 13 (54.0) 11 (45.8) 5 (41.7) 7 (58.3) 0.363
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

9 (39.1) 14 (60.9) 4 (36.4) 7 (63.6) 0.643

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 13 (56.5) 10 (43.5) 6 (50.0) 6 (50.0) 0.696
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 7 (24.1) 22 (75.9) 1 (12.5) 7 (87.5) 0.906
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 10 (32.3) 21 (67.7) 0 (0.0) 9 (100.0) 0.005
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 23 (67.6) 11 (32.4) 9 (56.3) 7 (43.8) 0.383
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 26 (76.5) 8 (23.5) 12 (80.0) 3 (20.0) 0.568
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 28 (71.8) 11 (28.2) 11 (73.3) 4 (26.6) 0.506
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

15 (46.9) 17 (53.1) 0 (0.0) 10 (100.0) 0.035

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 11 (33.3) 22 (66.7) 1 (7.1) 13 (92.9) 0.614
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 20 (60.6) 13 (39.4) 5 (33.3) 10 (66.7) 0.294
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

21 (65.6) 11 (34.4) 6 (42.9) 8 (57.1) 0.379
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ตารางที่ 15 (ตอ)

การศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

21 (63.6) 12 (36.4) 5 (33.3) 10 (66.7) 0.246

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 28 (82.4) 6 (17.6) 9 (60.0) 6 (40.0) 0.199
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 20 (100.0) 0 (0.0) 31 (100.0) 0 (0.0) -
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 18 (90.0) 2 (10.0) 30 (96.8) 1 (3.2) 0.315
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

13 (65.0) 7 (35.0) 27 (87.1) 4 (12.9) 0.141

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

13 (65.0) 7 (35.0) 26 (83.9) 5 (16.1) 0.236

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

10 (55.6) 8 (44.4) 19 (67.9) 9 (32.1) 0.557

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

12 (63.0) 7 (37.0) 25 (80.6) 6 (19.4) 0.170

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

14 (70.0) 6 (30.0) 27 (87.1) 4 (12.9) 0.068

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 13 (65.0) 6 (30.0) 26 (83.9) 5 (16.1) 0.165
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

18 (90.0) 2 (10.0) 28 (90.3) 3 (9.7) 0.902

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

10 (55.0) 9 (45.0) 20 (66.7) 10 (33.3) 0.558

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 9 (45.0) 10 (55.0) 23 (76.7) 7 (23.3) 0.079
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 8 (44.0) 10 (56.0) 17 (58.6) 12 (41.3) 0.599
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

11 (58.0) 8 (42.0) 18 (64.3) 10 (35.7) 0.687

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

19 (95.0) 1 (5.0) 28 (90.3) 3 (9.7) 0.759

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 12 (60.0) 8 (40.0) 22 (73.3) 8 (26.7) 0.421
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
2.1 รับเรื่องราวรองทุกข

16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

16 (80.0) 4 (20.0) 21 (70.0) 9 (30.0) 0.684

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

12 (60.0) 8 (40.0) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.725

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

10 (52.6) 9 (47.4) 19 (67.8) 9 (32.2) 0.471

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 7 (53.8) 6 (46.2) 11 (36.6) 14 (63.4) 0.446
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 7 (38.8) 11 (61.2) 11 (35.5) 19 (61.3) 0.172
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

9 (56.3) 7 (43.8) 9 (33.3) 18 (66.7) 0.403

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 7 (36.8) 12 (63.2) 14 (51.8) 13 (48.2) 0.448
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

14 (70.0) 6 (30.0) 15 (53.6) 13 (46.6) 0.341

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

15 (78.9) 4 (21.1) 17 (56.7) 13 (43.3) 0.452

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

10 (55.6) 8 (44.4) 15 (48.4) 16 (51.6) 0.455

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

14 (77.8) 4 (22.2) 28 (90.3) 3 (9.7) 0.445

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 5 (27.8) 13 (72.2) 9 (29.0) 22 (71.0) 0.170
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

5 (27.0) 13 (73.0) 17 (58.6) 12 (41.4) 0.141

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 3 (16.7) 15 (83.3) 15 (51.7) 14 (48.3) 0086
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 3 (18.8) 13 (81.2) 9 (32.1) 19 (67.9) 0.202
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

14 (73.7) 5 (26.3) 25 (80.6) 6 (19.4) 0.598

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 9 (50.0) 9 (50.0) 17 (68.0) 8 (32.0) 0.352
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

12 (63.2) 7 (36.8) 20 (64.5) 11 (35.5) 0.365

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

14 (70.0) 6 (30.0) 21 (72.4) 8 (27.6) 0.777

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 15 (78.9) 4 (21.1) 20 (70.0) 8 (30.0) 0.554
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

12 (63.2) 7 (36.8) 21 (67.7) 9 (32.3) 0.729

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37  รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

15 (75.0) 5 (25.0) 20 (66.7) 10 (33.3) 0.432
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

8 (44.4) 10 (55.6) 10 (35.7) 18 (64.3) 0.306

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 7 (36.8) 12 (63.2) 8 (29.6) 19 (70.4) 0.463
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 2 (10.5) 17 (89.5) 8 (26.7) 22 (73.3) 0.620
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 17 (85.0) 3 (15.0) 25 (86.0) 4 (14.0) 0.345
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

8 (50.0) 8 (50.0) 13 (50.0) 13 (50.0) 0.795

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 12 (70.6) 5 (29.4) 16 (59.3) 11 (40.7) 0.641
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

12 (63.2) 7 (36.8) 18 (62.1) 11 (37.9) 0.717

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 12 (63.2) 7 (36.8) 27 (90.0) 3 (10.0) 0.115
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

8 (44.0) 10 (56.0) 27 (90.0) 3 (10.0) 0.006
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 5 (31.3) 11 (68.8) 22 (75.8) 7 (24.1) 0.008
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

8 (57.1) 6 (42.9) 16 (72.7) 6 (27.3) 0.600

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 8 (57.1) 6 (42.8) 16 (72.6) 6 (27.4) 0.600
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 12 (85.7) 2 (14.3) 19 (82.6) 4 (17.4) 0.826
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 5 (35.70) 9 (64.3) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.316
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

5 (38.5) 8 (61.5) 9 (40.9) 13 (59.1) 0.696

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 7 (53.8) 6 (46.2) 11 (50.0) 11 (50.0) 0.794
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 3 (23.0) 10 (77.0) 6 (24.0) 19 (76.0) 0.731
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2 (13.3) 13 (86.7) 7 (26.9) 19 (73.1) 0.281
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 13 (65.0) 7 (35.0) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.714
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 14 (70.0) 6 (30.0) 24 (80.0) 6 (20.0) 0.692
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 14 (70.0) 6 (30.0) 26 (86.6) 4 (13.4) 0.473
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

4 (25.0) 12 (75.0) 12 (44.4) 15 (55.6) 0.496

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 3 (15.8) 16 (84.2) 8 (27.5) 21 (72.5) 0.408
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 8 (42.1) 11 (57.9) 16 (53.3) 14 (46.7) 0.704
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

8 (42.1) 11 (57.9) 18 (64.2) 10 (35.8) 0.466

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

10 (52.6) 9 (47.3) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.717

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 14 (73.7) 5 (26.3) 24 (77.4) 7 (22.6) 0.729
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ตารางที่ 17 ความสัมพันธระหวางประสบการณในงานคุมครองผูบริโภคของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต  
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 22 (50.0) 22 (50.0) 27 (50.0) 27 (50.0) -
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 19 (86.4) 3 (13.6) 27 (100.0) 0 (0.0) 0.084
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

17 (73.9) 6 (26.1) 23 (85.2) 4 (14.8) 0.480

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

17 (73.9) 6 (26.1) 23 (85.2) 4 (14.8) 0.321

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดอํานาจ)

14 (70.0) 6 (30.0) 13 (52.0) 12 (48.0) 0.221

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่ม

13 (59.1) 9 (40.9) 22 (81.5) 5 (18.5) 0.084

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

16 (69.6) 7 (30.4) 23 (85.2) 4 (14.8) 0.184

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 16 (72.7) 6 (27.3) 22 (81.5) 5 (18.5) 0.510
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

21 (91.3) 2 (8.7) 25 (92.6) 2 (7.4) 0.100

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

13 (61.9) 8 (38.1) 17 (62.9) 10 (37.0) 0.940

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 11 (50.0) 11 (50.0) 19 (73.1) 7 (26.9) 0.100
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 10 (47.6) 11 (52.4) 14 (56.0) 11 (44.0) 0.571
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

13 (59.1) 9 (40.9) 15 (60.0) 10 (40.0) 0.949

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

21 (91.3) 2 (8.7) 25 (92.5) 2 (7.5) 0.867

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 15 (65.2) 8 (34.8) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.365
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

18 (81.8) 4 (18.2) 18 (66.7) 9 (33.3) 0.232
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

15 (65.2) 8 (34.8) 15 (57.7) 11 (42.3) 0.590

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

13 (61.9) 8 (38.1) 14 (56.0) 11 (44.0) 0.685

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 10 (55.6) 8 (44.4) 7 (36.8) 12 (63.2) 0.254
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 6 (30.0) 14 (70.0) 11 (42.3) 15 (57.7) 0.391
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

9 (45.0) 11 (55.0) 8 (36.4) 14 (63.6) 0.569

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 11 (50.0) 11 (50.0) 9 (39.1) 14 (60.9) 0.463
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

14 (60.9) 9 (39.1) 15 (62.5) 9 (37.5) 0.908

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

17 (73.9) 6 (26.1) 16 (64.0) 9 (36.0) 0.458
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

10 (47.6) 11 (52.4) 14 (51.9) 13 (48.1) 0.771

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

16 (76.2) 5 (23.8) 25 (92.6) 2 (7.4) 0.215

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 7 (31.8) 15 (68.2) 8 (29.6) 19 (70.4) 0.869
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

11 (52.4) 10 (47.6) 11 (44.0) 14 (56.0) 0.571

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 6 (27.3) 16 (72.7) 12 (48.0) 13 (52.0) 0.145
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 4 (20.0) 16 (80.0) 8 (33.3) 16 (66.7) 0.232
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

16 (72.7) 6 (27.3) 22 (81.5) 5 (18.5) 0.465

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 11 (50.0) 11 (50.0) 14 (70.0) 6 (30.0) 0.187
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

14 (63.6) 8 (36.4) 17 (63.0) 10 (37.0) 0.961
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

16 (72.7) 6 (27.3) 18 (69.2) 8 (30.8) 0.791

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 18 (81.8) 4 (18.2) 16 (66.7) 8 (33.3) 0.242
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับผลิต
ภัณฑสุขภาพ

15 (68.2) 7 (31.8) 18 (69.2) 8 (30.8) 0.938

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

15 (65.2) 8 (34.8) 19 (73.1) 7 (26.9) 0.551

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

8 (38.1) 13 (61.9) 9 (37.5) 15 (62.5) 0.967

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 9 (40.9) 13 (59.1) 5 (21.7) 18 (78.3) 0.165
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 5 (22.7) 17 (77.3) 5 (19.2) 21 (80.8) 0.766
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 19 (82.6) 4 (17.4) 22 (88.0) 3 (12.0) 0.597
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

9 (45.0) 11 (55.0) 12 (54.5) 10 (45.5) 0.537

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 14 (70.0) 6 (30.0) 15 (65.2) 8 (34.8) 0.739
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

15 (68.2) 7 (31.8) 15 (60.0) 10 (40.0) 0.560

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 16 (72.7) 6 (27.3) 23 (88.5) 3 (11.5) 0.267
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

14 (66.7) 7 (33.3) 21 (80.8) 5 (19.2) 0.270

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 10 (52.6) 9 (47.4) 17 (68.0) 8 (32.0) 0.300
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

8 (57.1) 6 (42.9) 15 (71.4) 6 (28.6) 0.477

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 9 (64.3) 5 (35.7) 14 (66.7) 7 (33.3) 1.000
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 11 (78.6) 3 (21.4) 19 (86.4) 3 (13.6) 0.658
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 7 (50.0) 7 (50.0) 12 (54.5) 10 (45.5) 0.790
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

5 (35.7) 9 (64.3) 8 (40.0) 12 (60.0) 0.800

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 7 (50.0) 7 (50.0) 11 (55.0) 9 (45.0) 0.774
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 4 (22.2) 14 (77.8) 4 (20.0) 16 (80.0) 0.867
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 5 (25.0) 15 (75.0) 5 (23.8) 16 (76.2) 0.927
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 15 (65.2) 8 (34.8) 16 (61.5) 10 (38.5) 0.790
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 17 (73.9) 6 (26.1) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.807
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 19 (82.6) 4 (17.4) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.622
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

7 (33.3) 14 (66.7) 8 (36.4) 14 (63.6) 0.835
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 5 (22.7) 17 (77.3) 7 (26.9) 19 (73.1) 0.738
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 11 (47.8) 12 (52.2) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.674
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

12 (54.5) 10 (45.5) 15 (60.0) 10 (40.0) 0.706

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

13 (59.1) 9 (40.9) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.715

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 19 (86.4) 3 (13.6) 18 (66.7) 9 (33.3) 0.111



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 142

ตารางที่ 18  ความสัมพันธระหวางขอบเขตรับผิดชอบของเภสัชกร กับการคาดหวังของเภสัชกร

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 25 (100.0) 0 26 (100.0) 0
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 23 (92.0) 2 (8.0) 25 (96.2) 1 (3.8) 0.529
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

18 (72.0) 7 (28.0) 23 (85.2) 4 (14.8) 0.245

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

19 (76.0) 6 (24.0) 21 (77.8) 6 (22.2) 0.879

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (กรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดมอบอํานาจ)

17 (73.9) 6 (26.1) 12 (50.0) 12 (50.0) 0.241

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการแก
ไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

28 (60.9) 18 (39.1) 19 (73.1) 7 (26.9) 0.513

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

23 (92.0) 2 (8.0) 18 (66.7) 9 (33.3) 0.525

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 19 (76.0) 6 (24.0) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.513
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

22 (88.0) 3 (12.0) 25 (92.6) 2 (7.4) 0.575

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

16 (64.0) 9 (36.0) 14 (56.0) 11 (44.0) 0.220

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 18 (75.0) 6 (25.0) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.153
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 13 (56.5) 10 (43.5) 12 (48.0) 13 (52.0) 0.873
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

13 (56.5) 10 (43.5) 16 (64.0) 9 (36.0) 0.710

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

22 (88.0) 3 (12.0) 26 (96.3) 1 (3.7) 0.262

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 18 (72.0) 7 (28.0) 17 (65.4) 9 (34.6) 0.611
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
2.1 รับเรื่องราวรองทุกข

16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

19 (76.0) 6 (24.0) 19 (73.1) 7 (26.9) 0.811

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

16 (66.7) 8 (33.3) 15 (55.6) 12 (44.4) 0.417

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

15 (68.2) 7 (31.8) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.312

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 6 (33.3) 12 (66.7) 12 (57.1) 9 (42.9) 0.137
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 11 (45.8) 13 (54.2) 7 (29.2) 17 (70.8) 0.233
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

11 (55.0) 9 (45.0) 7 (29.2) 17 (70.8) 0.083

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 10 (45.5) 12 (54.5) 12 (48.0) 13 (52.0) 0.861
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

14 (60.9) 9 (39.1) 16 (61.5) 10 (38.5) 0.962

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติทําผิด

16 (66.7) 8 (33.3) 17 (65.4) 9 (34.6) 0.924

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

14 (58.3) 10 (41.7) 11 (42.3) 15 (57.7) 0.258

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

20 (83.0) 4 (17.0) 23 (88.5) 3 (11.5) 0.602

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 7 (29.2) 17 (70.8) 8 (30.8) 18 (69.2) 0.902
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

12 (50.0) 12 (50.0) 11 (45.8) 13 (54.2) 0.773

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 10 (43.5) 13 (56.5) 8 (32.0) 17 (68.0) 0.412
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 8 (38.1) 13 (61.9) 4 (17.4) 19 (82.6) 0.124
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

20 (80.0) 5 (20.0) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.789

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 15 (71.4) 6 (28.6) 11 (47.8) 12 (52.2) 0.112
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผู
ประกอบการ

16 (64.0) 9 (36.0) 16 (61.5) 10 (38.5) 0.856

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

16 (66.7) 8 (33.3) 20 (76.9) 6 (23.1) 0.420

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 14 (63.6) 8 (36.4) 22 (84.6) 4 (15.4) 0.094
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

13 (56.5) 10 (43.5) 21 (77.8) 6 (22.2) 0.108

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

17 (68.0) 8 (32.0) 18 (69.2) 8 (30.8) 0.925
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

9 (37.5) 15 (62.5) 9 (40.9) 13 (59.1) 0.813

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 10 (45.5) 12 (54.5) 6 (24.0) 19 (76.0) 0.121
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 8 (32.0) 17 (68.0) 2 (8.0) 23 (92.0) 0.340
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 20 (83.3) 4 (16.7) 23 (88.5) 3 (11.5) 0.602
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

10 (47.6) 11 (52.4) 12 (54.5) 10 (45.5) 0.650

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 14 (70.0) 6 (30.0) 15 (60.0) 10 (40.0) 0.486
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

16 (69.6) 7 (30.4) 14 (53.8) 12 (46.2) 0.260

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 21 (87.5) 3 (12.5) 19 (73.1) 7 (26.9) 0.203
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

19 (82.6) 4 (17.4) 17 (65.4) 9 (34.6) 0.173
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 15 (68.2) 7 (31.8) 13 (54.2) 11 (45.8) 0.331
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

13 (61.9) 8 (38.1) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.399

49. ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 13 (61.9) 8 (38.1) 12 (75.0) 4 (25.0) 0.399
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 19 (86.4) 3 (13.6) 13 (81.3) 3 (18.8) 0.670
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 13 (59.1) 9 (40.9) 6 (37.5) 10 (62.5) 0.189
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

10 (47.6) 11 (52.4) 4 (26.7) 11 (73.3) 0.240

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 14 (66.7) 7 (33.3) 5 (33.3) 10 (66.7) 0.048
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 6 (31.6) 13 (68.4) 3 (15.0) 17 (85.0) 0.219
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 6 (30.0) 14 (70.0) 4 (18.2) 18 (81.8) 0.363
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ตารางที่ 18  (ตอ)

ขอบเขตการรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

8 (36.4) 14 (63.6) 8 (36.4) 14 (63.6) 1.000

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 5 (21.7) 18 (78.3) 7 (26.9) 19 (73.1) 0.674
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 11 (44.0) 14 (56.0) 14 (56.0) 11 (44.0) 0.396
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

13 (56.5) 10 (43.5) 14 (56.0) 11 (44.0) 0.971

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

13 (54.2) 11 (45.8) 15 (57.7) 11 (42.3) 0.802

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 18 (75.0) 6 (25.0) 21 (77.8) 6 (22.2) 0.815
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สวนท่ี 11 ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของเจา
พนักงานเภสัชกรรมกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังท่ีจะไดปฏิบัติงานคุมครองผู
บริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ความสัมพันธ ระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังจากที่จะไดปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, วุฒิการ
ศึกษาสูงสุด,หลักสูตรที่เขาศึกษา, สถานภาพสมรส และปจจัยดานประสบการณทํางานของเภสัชกร
ไดแก ประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข, การอบรมและศึกษาตอเนื่อง และ 
ขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใชการทดสอบไคสแควร (Chi – square test) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95  ดังนี้

11.1 เพศ การวิจัยนี้พบวา เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีเพศแตกตางกัน มีความคาด
หวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสา
ธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมดไมแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตาง
ระหวางความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมเพศชายและหญิง ไดแก

เจาพนักงานเภสัชกรรมเพศหญิงมีความคาดหวังที่จะปฏิบัติมากกวาเพศชาย ใน
ขั้นตอนตอไปนี้ ไดแก ขั้นตอนการแจงผูยื่นขอดําเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพใหแกไข  หรือดําเนินการในกรณีเอกสารไมถูกตองครบถวน                   
(χ2 = 7.970,    df = 1, p-value = 0.008) (ขอที่ 4 ของแบบสอบถาม) ,ขั้นตอนการติดตอประสาน
งานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร (χ2 = 4.452, df = 1, p-
value = 0.035)  (ขอที่ 56 ของแบบสอบถาม)

ขั้นตอนที่เจาพนักงานเภสัชกรรมเพศชายมีความคาดหวังที่จะปฏิบัติมากกวา
เพศหญิงในขั้นตอนตอไปนี้ไดแก ขั้นตอนการบันทึกขอมูลการตรวจสถานประกอบการลงในแบบ
บันทึก  (χ2 = 4.977,  df = 1, p-value = 0.026) (ขอที่ 29 ของแบบสอบถาม ),ขั้นตอนการแจงผลการ
ตรวจวิเคราะหการตรวจสอบสถานประกอบการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ            
(χ2 = 11.406,  df = 1, p-value = 0.001) (ขอที่ 32 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการทําหนังสือถึงหัว
หนากลุมงานในกรณีที่พบวามีส่ือโฆษณาเท็จหรือหลอกลวงผูบริโภค เพื่อดําเนินการ  (χ2 = 6.206, 
df = 1, p-value = 0.013) (ขอที่ 39 ของแบบสอบถาม),ขั้นตอนการทําหนังสือติดตอผูประกอบการผู
รับผิดชอบในการโฆษณาในกรณีที่พบวามีส่ือโฆษณาเท็จหรือหลอกลวงผูบริโภค  (χ2 = 4.007, df 
= 1, p-value = 0.045) (ขอที่ 40 ของแบบสอบถาม),ขั้นตอนการตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหร่ี 
เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข (χ2 = 4.235,  df = 1, p-value = 0.040) (ขอที่ 43 ของแบบสอบ
ถาม),ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้งบุคลากรของการแพทยแผนไทย แพทย
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ทางเลือก (χ2 = 8.437, df = 1, p-value = 0.004) (ขอที่ 46 ของแบบสอบถาม) และขั้นตอนการจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพร และ ยาแผนโบราณ (χ2 = 5.819, df = 1, 
p-value = 0.016) (ขอที่ 47 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 19)

11.2 อายุ  การวิจัยนี้แบงเจาพนักงานเภสัชกรรมเปน 2 กลุมตามอายุ คือเจาพนักงาน
ที่มีอายุเทากับหรืออายุต่ํากวา 35 ป และ เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุสูงกวา 35 ป พบวาความ
คาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 กลุม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกัน ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความ
แตกตางโดยเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุมากกวาอายุ 35 ปมีความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวยตนเอง
มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมอายุต่ํากวา 35 ป ในขั้นตอนตอไปนี้ไดแก ขั้นตอนการดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร (χ2 = 4.860,  df = 1, p-value = 
0.027) (ขอที่ 20 ของแบบสอบถาม) และขั้นตอนประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาใน
การฝกอบรม เพื่อการพัฒนาอบรมครั้งตอไป (χ2 = 5.872,  df = 1, p-value = 0.015) (ขอที่ 59 ของ
แบบสอบถาม) (ตารางที่ 20)

ขั้นตอนที่เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุนอยกวาอายุ 35 ป มีความคาดหวังที่
จะปฏิบัติดวยตนเองมากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมอายุมากกวา 35 ป ในขั้นตอนตอไปนี้ไดแก 
ขั้นตอนการทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
กรมหรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย หรือจัดซื้อจาก  อ.ย. (χ2 = 5.333,  df = 1, p-value = 0.021) 
(ขอที่ 48 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการสงตรวจวิเคราะหเพื่อยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยผลตรวจปสสาวะที่สงสัยวามีสารเสพติด (χ2 = 7.900,  df = 1, p-value = 
0.005)  (ขอที่ 52 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 20)

11.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ในการวิจัยนี้แบงเจาพนักงานเภสัชกรรม แบงเปน 2 กลุม 
ตามระดับการศึกษาสูงสุดของ คือ กลุมที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร เทคนิค
เภสัชกรรม และกลุมที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พบวาความคาดหวังของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมทั้ง 2 กลุม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตาง โดย
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีความคาดหวัง ที่จะปฏิบัติดวยตนเอง
มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร 
เทคนิคเภสัชกรรม ไดแก ขั้นตอนการจัดทําใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการ
สุขภาพตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (χ2 = 8.873, df = 1, p-value 
= 0.035) (ขอที่ 12 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับใบอนุญาต 
(χ2 = 7.172,  df = 1, p-value = 0.042) (ขอที่ 13ของแบบสอบถาม),ขั้นตอนการประสานงานกับ
หนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย. หนวยงานดูแลคุณภาพสถานพยาบาล(χ2 = 4.172,  df = 1,     
p-value = 0.048) (ขอที่ 25 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการสงตรวจวิเคราะหผลตรวจปสสาวะ ที่
สงสัยวามีสารเสพติดยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (χ2 = 6.798, df = 1, 
p-value = 0.028) (ขอที่ 52 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 21)

11.4 หลักสูตรท่ีเขาศึกษา หลักสูตรที่เจาพนักงานเภสัชกรรมเขาศึกษาแบงเปน 2
หลักสูตรไดแก หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถีใชเวลาศึกษา 1 ป และหลักสูตร
เจาพนักงานเภสัชกรรมใชเวลาศึกษา 2  ป พบวาความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 
กลุม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้ง
หมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กับหลักสูตรที่เขาศึกษา ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตาง
โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมเรียนหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม มีความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวย
ตนเองมากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เขาเรียนหลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี ใน
ขั้นตอนดังตอไปนี้ไดแก ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบ
บันทึกการออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 
รวมทั้งขออนุมัติใชรถ (χ2 = 4.908, df = 1, p-value = 0.038) (ขอที่ 9 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอน
การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน โทรศัพท วาจา. ผานสื่อมวลชน
ตางๆ (χ2 = 5.244, df = 1, p-value = 0.022) (ขอที่ 16 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการสอบถามราย
ละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไม
เพียงพอ (χ2 = 5.047, df = 1, p-value = 0.025) (ขอที่ 17 ของแบบสอบถาม) ขั้นตอนการบันทึกราย
ละเอียดรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน (χ2 = 195, df = 1, 
p-value = 0.023) (ขอที่ 18 ของแบบสอบถาม), บันทึกขอมูลการตรวจสถานที่เฝาระวังและขอมูล
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผูประกอบการ (χ2 = 4.426, df = 1, p-value = 
0.035) (ขอที่ 33 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการสงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมีสารเสพติด (χ2 = 5.997,  df = 1, p-value = 0.014)           
(ขอที่ 52 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 22)

11. 5  สถานภาพสมรส การวิจัยคร้ังนี้กลุมของเจาพนักงานเภสัชกรรม ตาม
สถานภาพสมรส ออกเปน กลุมที่มีสถานภาพโสด (ไมเคยผานการมีครอบครัว) และกลุมของ
สถานภาพสมรส / มาย (ผานการมีครอบครัว) พบวาความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 กลุม 
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เกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนขั้นตอนการรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบ
ตางๆ เชน หนังสือรองเรียน, โทรศัพท,วาจา,ผานสื่อมวลชนตางๆ (χ2 = 4.254, df = 1, p-value = 
0.039) (ขอที่ 16 ของแบบสอบถาม)และขั้นตอนการสอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียน
หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ (χ2 = 5.655, df = 1, p-
value = 0.017) (ขอที่ 17 ของแบบสอบถาม) โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีสถานภาพโสดมีความ
คาดหวังที่จะปฏิบัติงานดวยตนเองมากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เคยผานการมีครอบครัว (ตาราง
ที่ 23)

11.6 ประสบการณการทํางานในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การวิจัยนี้
แบงเจาพนักงานเภสัชกรรมตาม ระดับประสบการณการทํางานในงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมเปน 2 กลุม คือ เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีประสบการณ
เทากับหรือนอย กวา 10 ป และประสบการณมากกวา 10 ป พบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 กลุม
มีความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสถานที่
เพื่อเฝาระวังให ผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ  (χ2 = 6.859, df = 1, p-value = 0.015)              
(ขอที่ 32 ของแบบสอบถาม) โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ประสบการณปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป มี
ความคาดหวังที่จะปฏิบัติงานไดเอง แต เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ประสบการณปฏิบัติงานมากกวา 
10 ป เห็นวาควรปฏิบัติโดยมีเภสัชกรตรวจสอบ (ตารางที่ 24)

11.7 การอบรมและศึกษาตอเนื่อง  การวิจัยนี้แบงเจาพนักงานเภสัชกรรมออกเปน    
2 กลุม คือ กลุมที่ไมเคยไดรับการอบรม และศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข กับ กลุมที่เคยไดรับการอบรม และศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข พบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 กลุมมีความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตาง โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ผานการอบรมและศึกษา
ตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค มีความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวยตนเองมากกวา
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ไมเคยผานการอบรมและศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครอง
ผูบริโภค ในขั้นตอนตอไปนี้ ไดแก ขั้นตอนการทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบ
บันทึกเรื่องรองทุกข/รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน (χ2 = 5.082, df = 1, p-value = 0.024)      
(ขอที่ 18 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการ เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับ
บัญชาเพื่อส่ังการ (χ2 = 4.398, df = 1, p-value = 0.036) (ขอที่ 19 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการ
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ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง  ประวัติการตรวจสอบ  ประวัติ
การกระทําผิด (χ2 = 3.877, df = 1, p-value = 0.049) (ขอที่ 24 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 25)

11.8 ขอบเขตความรับผิดชอบ วิจัยคร้ังนี้แบงเจาพนักงานเภสัชกรรมตาม ขอบเขต
ความรับผิดชอบ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปน 2 กลุม คือ เจาพนักงานเภสัชกรรมใน 
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ รับผิดชอบจํานวนประชากรและสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพจํานวนมาก และ เจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขนาดเล็ก รับผิดชอบจํานวนประชากรและสถานประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพจํานวนนอย พบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้ง 2 กลุมมีความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมดไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตาง พบวาความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็กมี
ความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวยตนเอง มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขนาดใหญ ในขั้นตอนดังตอไปนี้ ไดแก ขั้นตอนการใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการ
พิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ หรือกรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน (χ2 = 8.645, 
df = 1, p-value = 0.003) (ขอที่ 23 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการที่จะไปตรวจ เชน สถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด (χ2 = 
7.185, df = 1, p-value = 0.007) (ขอที่ 24 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
สถานบริการ รวมทั้งบุคลากรของการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก (χ2 = 5.657, df = 1,       
p-value = 0.0017) (ขอที่ 46 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอน การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบ
สมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ  (χ2 = 4.416, df = 1, p-value = 0.042) (ขอที่ 47ของ
แบบสอบถาม), ขั้นตอนการทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชา เพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยา
บาในปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย. 
(χ2 = 6.334, df = 1, p-value =0.012) (ขอที่ 48 ของแบบสอบถาม), ขั้นตอนการ สงตรวจปสสาวะที่
สงสัยวามีสารเสพติดไปวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย          
(χ2 = 9.117, df = 1, p-value = 0.002) (ขอที่ 52 ของแบบสอบถาม)และขั้นตอนการรายงานการ
ตรวจสอบสารเสพติดเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค (χ2 = 8.542, df = 1, p-value =0.003) 
(ขอที่ 53 ของแบบสอบถาม) (ตารางที่ 26)
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ตารางที่   19  ความสัมพันธระหวางเพศของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

1 งานทะเบียนและใบอนุญาต
 1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 32 (97.0) 1 (3.0) 74 (100.0) 0 (0.0) 0.308
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 32 (97.0) 1 (3.0) 71 (97.3) 2 (2.7) 0.674
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

29 (87.9) 4 (12.1) 69 (94.5) 4 (5.5) 0.626

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

25 (75.8) 8 (24.2) 69 (94.5) 4 (5.5) 0.008

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

19 (57.6) 14 (42.4) 44 (59.5) 30 (40.5) 1.000

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

18 (56.3) 14 (43.8) 52 (72.2) 20 (27.8) 0.119

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

27 (81.8) 6 (18.2) 59 (80.8) 14 (19.2) 0.903

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 23 (69.7) 10 (30.3) 60 (82.2) 13 (17.8) 0.148
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

29 (90.6) 3 (9.4) 60 (85.7) 10 (14.3) 0.490

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

20 (60.6) 13 (39.4) 44 (62.0) 27 (38.0) 0.894

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 24 (72.7) 9 (27.3) 54 (76.1) 17 (23.9) 0.715
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 18 (54.5) 15 (45.5) 52 (71.2) 21 (28.8) 0.093
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

25 (78.1) 7 (21.9) 65 (87.8) 9 (12.2) 0.200

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

30 (93.8) 2 (6.3) 69 (95.8) 3 (4.2) 0.642

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 24 (77.4) 7 (22.6) 51 (76.1) 16 (23.9) 1.000
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

20 (69.0) 9 (31.0) 56 (76.7) 17 (23.3) 0.418
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

21 (72.4) 8 (27.6) 53 (72.6) 20 (27.4) 0.448

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

20 (71.4) 8 (28.6) 45 (63.3) 26 (36.6) 0.546

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 13 (48.1) 14 (51.9) 26 (41.3) 37 (58.7) 0.644
20 ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 21 (75.0) 7 (25.0) 37 (53.6) 32 (46.4) 0.052
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

17 (58.6) 12 (41.4) 29 (42.0) 40 (58.0) 0.133

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 16 (61.5) 10 (38.5) 34 (47.9) 37 (52.1) 0.233
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เรื่องรองเรียน

20 (64.5) 11 (35.5) 45 (63.4) 26 (36.6) 0.913

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบ, ประวัติการกระทําผิด

19 (59.4) 13 (40.6) 41 (57.7) 30 (42.3) 0.877

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

17 (53.1) 15 (46.9) 31 (44.3) 39 (55.7) 0.407
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

31 (93.9) 2 (6.1) 65 (89.0) 8 (11.0) 0.424

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 18 (56.3) 14 (43.8) 35 (51.5) 33 (48.5) 0.655
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

24 (72.7) 9 (27.3) 40 (56.3) 31 (43.7) 0.655

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 27 (84.4) 5 (15.6) 45 (62.5) 27 (37.5) 0.026
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 20 (60.6) 13 (39.4) 30 (42.3) 41 (57.7) 0.081
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

28 (84.8) 5 (15.2) 50 (68.5) 23 (31.5) 0.077

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 25 (78.1) 7 (21.9) 30 (42.3) 41 (57.7) 0.001
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

25 (78.1) 7 (21.9) 51 (75.0) 17 (25.0) 0.733

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

25 (78.1) 7 (21.9) 51 (71.8) 20 (28.2) 0.501

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 21 (72.4) 8 (27.6) 45 (67.2) 22 (32.8) 0.610
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับผลิต
ภัณฑสุขภาพ

18 (60.0) 12 (40.0) 38 (60.3) 25 (47.2) 0.977

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

15 (48.4) 16 (52.0) 41 (62.1) 25 (37.9) 0.202

38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขา
ขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

13 (40.6) 19 (59.3) 17 (25.8) 49 (74.2) 0.134

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 22 (71.0) 9 (29.0) 28 (43.8) 36 (56.2) 0.013
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 21 (63.6) 12 (36.4) 27 (42.2) 37 (57.8) 0.045
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 27 (90.0) 3 (10.0) 51 (76.1) 16 (23.9) 0.111
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

18 (56.3) 14 (43.7) 25 (39.7) 38 (60.3) 0.125
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 20 (74.0) 7 (26.0) 26 (50.0) 26 (50.0) 0.040
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

16 (59.3) 11 (40.7) 22 (39.3) 34 (60.7) 0.087

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 27 (84.3) 5 (15.6) 42 (65.6) 22 (34.4) 0.054
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

24 (82.8) 5 (17.2) 31 (50.8) 30 (49.2) 0.004

47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 18 (69.2) 8 (30.8) 23 (41.0) 33 (59.0) 0.016
2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา

48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

13 (59.1) 9 (40.9) 23 (41.1) 33 (58.9) 0.151

49. ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 15 (65.2) 8 (35.0) 29 (51.8) 27 (48.2) 0.275
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

3 การสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
3.1 การฝกอบรมใหความรู

50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 24 (92.3) 2 (7.7) 44 (78.6) 12 (21.4) 0.124
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 18 (69.2) 8 (30.8) 29 (51.8) 27 (48.2) 0.134
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

15 (62.5) 9 (37.5) 23 (41.8) 32 (58.2) 0.091

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 15 (57.7) 11 (42.3) 27 (50.0) 27 (50.0) 0.519
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 7 (25.9) 20 (74.1) 20 (31.7) 43 (68.3) 0.581
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 7 (25.0) 21 (75.0) 23 (36.5) 40 (63.5) 0.281
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 13 (48.1) 14 (51.9) 47 (71.2) 19 (28.9) 0.035
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 19 (61.3) 12 (38.7) 55 (79.7) 14 (20.3) 0.052
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 24 (80.0) 6 (20.0) 57 (82.6) 12 (17.4) 0.757
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

11 (42.3) 15 (57.7) 31 (47.0) 35 (53.0) 0.680
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ตารางที่   19  (ตอ)

ชาย หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

p-value

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 11 (39.3) 17 (60.7) 28 (44.4) 35 (55.6) 0.646
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 13 (46.4) 15 (53.6) 36 (57.1) 27 (42.9) 0.344
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

18 (66.7) 9 (33.4) 33 (52.4) 30 (47.6) 0.210

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

18 (64.3) 10 (35.7) 37 (55.2) 30 (44.8) 0.415

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 28 (87.5) 4 (12.5) 52 (76.5) 16 (23.5) 0.195
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางอายุของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 60 (98.4) 1 (1.6) 46 (100) 0 (0.0) 1.000
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 59 (98.3) 1 (1.7) 44 (95.7) 2 (4.3) 0.578
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

53 (88.3) 7 (11.7) 45 (97.2) 1 (2.2) 0.134

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

53 (88.3) 7 (11.7) 41 (89.1) 5 (10.9) 1.000

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

34 (56.7) 26 (43.3) 29 (61.7) 18 (38.2) 0.693

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

39 (67.2) 19 (32.8) 31 (67.3) 15 (32.6) 1.000

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

47 (78.3) 13 (21.7) 39 (84.8) 7 (15.2) 0.460

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 45 (76.2) 14 (23.8) 38 (80.9) 9 (19.1) 0.570
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

53 (93.0) 4 (7.0) 36 (80.0) 9 (20.0) 0.051

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

34 (59.7) 23 (40.3) 30 (63.9) 17 (36.1) 0.663

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 41 (71.9) 16 (28.0) 37 (78.8) 10 (21.2) 0.426
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 36 (61.0) 23 (39.0) 34 (72.3) 13 (27.7) 0.221
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

50 (83.3) 10 (16.7) 40 (87.0) 6 (13.0) 0.606

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

56 (94.9) 3 (5.1) 43 (95.6) 2 (4.4) 0.880

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 40 (71.4) 16 (28.6) 35 (83.3) 7 (16.7) 0.169
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

46 (79.3) 12 (20.7) 30 (68.2) 14 (31.1) 0.202

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

45 (78.9) 12 (21.1) 29 (64.4) 16 (35.6) 0.103

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

40 (71.4) 16 (28.6) 25 (58.1) 18 (41.9) 0.168

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 23 (46.0) 27 (54.0) 16 (40.0) 24 (60.0) 0.568
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 27 (50.0) 27 (50.0) 31 (72.1) 12 (27.9) 0.027
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

24 (43.7) 31 (56.3) 22 (51.4) 21 (48.6) 0.459

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 27 (49.1) 28 (50.4) 23 (54.8) 19 (45.2) 0.580
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

38 (68.4) 18 (31.6) 26 (57.8) 19 (42.2) 0.267

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

35 (60.0) 23 (40.0) 25 (55.6) 20 (44.4) 0.625

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

26 (47.3) 29 (52.8) 22 (46.8) 25 (53.2) 0.963

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

55 (93.2) 4 (6.8) 41 (87.2) 6 (12.8) 0.333

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 28 (51.9) 26 (48.1) 25 (54.3) 21 (45.7) 0.803
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

34 (58.6) 24 (41.1) 30 (65.2) 16 (34.8) 0.492

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 9 (36.0) 16 (64.0) 9 (36.0) 14 (64.0) 0.823
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 5 (21.8) 18 (78.2) 7 (33.3) 14 (66.7) 0.388
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

22 (81.4) 5 (18.5) 18 (75.0) 6 (25.0) 0.574

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 14 (56.0) 11 (45.9) 12 (63.1) 7 (36.9) 0.632
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

17 (63.0) 10 (37.0) 15 (62.5) 9 (37.5) 0.973

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

22 (81.4) 5 (18.6) 14 (60.9) 9 (39.1) 0.106

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 21 (80.8) 5 (19.2) 15 (68.1) 7 (31.9) 0.316
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

18 (66.7) 9 (33.3) 16 (69.6) 7 (30.4) 0.827

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

19 (67.9) 9 (32.1) 16 (69.6) 7 (30.4) 0.890
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

10 (38.4) 16 (61.6) 8 (40.0) 12 (60.0) 0.916

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 9 (34.6) 17 (65.4) 7 (33.3) 14 (66.7) 0.927
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 5 (18.5) 22 (81.5) 5 (21.7) 18 (78.2) 0.777
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 23 (82.1) 5 (17.9) 20 (91.0) 2 (9.0) 0.375
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

12 (48.0) 13 (52.0) 10 (55.6) 8 (44.4) 0.625

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 26 (56.6) 20 (43.4) 20 (60.6) 13 (39.3) 1.00
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

23 (49.0) 24 (51.0) 15 (41.7) 21 (58.3) 0.510

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 39 (73.6) 14 (26.4) 30 (69.8) 13 (30.2) 0.679
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

30 (60.0) 20 (40.0) 25 (62.5) 15 (37.5) 0.809
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 26 (53.1) 23 (46.9) 17 (44.7) 21 (55.3) 0.441

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

24 (58.5) 17 (41.5) 12 (32.4) 25 (67.6) 0.021

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 27 (62.8) 16 (37.2) 17 (47.2) 19 (52.8) 0.165
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 38 (90.5) 4 (9.5) 30 (75.0) 10 (25.0) 0.063
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 22 (52.4) 20 (47.6) 25 (62.5) 15 (37.5) 0.354
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

25 (64.1) 14 (35.9) 13 (32.5) 27 (67.5) 0.005

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 23 (56.1) 18 (43.9) 19 (48.7) 20 (51.3) 0.509
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 17 (32.7) 35 (67.3) 13 (33.0) 26 (67.0) 0.949
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 35 (66.0) 18 (34.0) 25 (62.5) 15 (37.5) 0.724
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 39 (69.6) 17 (30.4) 35 (81.4) 8 (18.6) 0.262
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆ ไปในวันที่มีการจัดอบรม 43 (76.8) 13 (23.2) 39 (88.6) 5 (11.4) 0.116
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ตารางที่ 20 (ตอ)

อายุ (ป)
ต่ํากวา 35 ป 35 ปขึ้นไป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

18 (35.0) 34 (65.0) 24 (60.0) 16 (40.0) 0.015

3.2  ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 22 (44.0) 28 (56.0) 17 (41.5) 24  (58.5) 0.808
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 26 (51.0) 25 (49.0) 21 (51.2) 20 (48.8) 0.856
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

30 (58.8) 21 (41.2) 23 (54.8) 19  (45.2) 0.340

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

31 (59.7) 21 (40.3) 29 (58.0) 21 (42.0) 0.709

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 44 (55.0) 36 (45.0) 11 (55.0) 9 (45.0) 1.000
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ตารางที่ 21   ความสัมพันธระหวางวุฒิการศึกษาสูงสุดของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 6 (100.0) 0 (0.0) 43 (97.7) 1 (2.3) 0.241
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 58 (98.3) 1 (1.7) 42 (95.5) 2 (4.5) 0.395
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

54 (94.7) 3 (5.3) 39 (88.6) 5 (11.4) 0.239

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

51 (86.4) 8 (13.6) 40 (90.5) 4 (9.1) 0.484

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

33 (55.0) 27 (45.0) 28 (63.6) 16 (36.4) 0.377

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

39 (66.1) 20 (33.9) 28 (66.6) 14 (33.3) 0.953

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

47 (79.7) 12 (20.3) 36 (81.8) 8 (18.2) 0.784

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 45 (75.0) 15 (25.0) 35 (81.4) 8 (18.6) 0.442
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

48 (85.7) 8 (14.3) 38 (88.4) 5 (11.6) 0.698

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

34 (58.6) 24 (41.4) 27 (62.8) 16 (37.2) 0.672

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 45 (76.3) 14 (23.7) 30 (71.4) 12 (28.6) 0.583
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 34 (56.7) 26 (43.3) 33 (76.7) 10 (23.3) 0.035
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

47 (78.3) 13 (21.7) 40 (93.0) 3 (7.0) 0.042

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

54 (94.7) 3 (5.3) 42 (95.5) 2 (4.5) 0.869

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 42 (77.8) 12 (22.2) 31 (75.6) 10 (24.4) 0.804
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

42 (72.4) 16 (27.6) 32 (78.0) 9 (22.0) 0.525

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

39 (67.2) 19 (32.8) 33 (80.5) 8 (19.5) 0.145

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

39 (68.4) 18 (31.6) 25 (64.1) 14 (35.9) 0.659

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 23 (44.2) 29 (55.8) 14 (40.0) 21 (60.0) 0.695
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 35 (64.8) 19 (35.2) 20 (50.0) 20 (50.0) 0.149
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

28 (50.9) 27 (49.1) 15 (37.5) 25 (62.5) 0.195

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 26 (49.1) 27 (51.0) 22 (53.7) 19 (46.3) 0.658
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

32 (58.2) 23 (41.8) 30 (68.2) 14 (31.8) 0.307

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

29 (50.9) 28 (49.1) 29 (67.4) 14 (32.6) 0.097

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

22 (37.9) 36 (62.1) 24 (58.5) 17 (41.5) 0.048

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

53 (89.8) 6 (10.2) 40 (90.9) 4 (9.1) 0.855

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 27 (48.2) 29 (51.8) 25 (61.0 16 (39.0) 0.213
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

35 (61.4) 22 (38.6) 28 (63.6) 16 (36.4) 0.818

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 42 (72.4) 16 (27.6) 29 (67.4) 14 (32.6) 0.589
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 28 (49.1) 29 (50.9) 21 (47.7) 23 (52.3) 0.889



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 175

ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

43 (72.9) 16 (27.1) 34 (77.3) 10 (22.7) 0.621

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 31 (54.4) 26 (45.6) 22 (51.2) 21 (48.8) 0.749
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

41 (71.9) 16 (28.1) 33 (82.5) 7 (17.5) 0.228

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

41 (70.7) 17 (29.3) 33 (78.6) 9 (21.4) 0.375

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 36 (65.5) 19 (34.5) 28 (73.7) 10 (26.3) 0.400
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

28 (52.8) 25 (47.2) 26 (70.3) 11 (29.7) 0.097

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

31 (55.4) 25 (44.6) 24 (63.2) 14 (36.8) 0.451
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

17 (30.4) 39 (69.6) 11 (28.2) 28 (71.8) 0.821

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 27 (51.9) 25 (48.1) 20 (50.0) 20 (50.0) 0.855
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 28 (50.9) 27 (49.1) 17 (43.6) 22 (56.4) 0.484
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 43 (79.6) 11 (20.4) 32 (80.0) 8 (20.0) 0.965
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

26 (48.1) 28 (51.9) 14 (36.8) 24 (63.2) 0.281

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 30 (61.2) 19 (38.8) 14 (51.9) 13 (48.1) 0.315
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

22 (43.1) 29 (56.9) 14 (48.3) 15 (51.7) 0.432

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 40 (70.2) 17 (29.8) 27 (75.0) 9 (25.0) 0.789
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

33 (61.0) 21 (38.9) 20 (60.6) 13 (39.4) 0.853
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 26 (49.1) 27 (50.9) 16 (51.6) 15 (48.4) 0.732

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

17 (38.6) 27 (61.4) 17 (54.8) 14 (45.2) 0.081

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 24 (52.1) 22 (47.8) 18 (60.0) 12 (40.0) 0.339
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 44 (86.3) 7 (13.7) 21 (75.0) 7 (25.0) 0.927
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 33 (63.5) 19 (36.5) 12 (44.4) 15 (55.6) 0.105
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

18 (36.7) 31 (63.3) 17 (63.0) 10 (37.0) 0.028

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 23 (46.0) 27 (54.0) 17 (63.0) 10 (37.0) 0.155
3 งานสงเสริมและเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 11 (21.6) 40 (78.4) 14 (38.9) 22 (61.1) 0.079
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 13 (25.5) 38 (74.5) 15 (40.5) 22 (59.5) 0.135
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 30 (56.6) 23 (43.4) 27 (73.0) 10 (27.0) 0.113
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ตารางที่ 21   (ตอ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผช.ราชวิถี/จพ.เภสัช ปริญญาตรี p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 39 (67.2) 19 (32.8) 32 (82.1) 7 (17.9) 0.106
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 42 (75.0) 14 (25.0) 36 (90.0) 4 (10.0) 0.063
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

21 (41.2) 30 (58.8) 19 (50.0) 19 (50.0) 0.408

3.2  ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 20 (38.5) 32 (61.5) 16 (44.4) 20 (55.6) 0.575
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 25 (48.1) 27 (51.9) 22 (61.1) 14 (38.9) 0.228
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

31 (59.6) 21 (40.4) 17 (48.6) 18 (51.4) 0.310

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

27 (49.1) 28 (50.5) 25 (67.6) 12 (32.4) 0.080

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 43 (75.4) 14 (24.6) 34 (85.0) 6 (15.0) 0.252
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ตารางที่ 22 ความสัมพันธระหวางหลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 35 (100.0) 0 (0.0) 68 (98.6) 1 (1.4) 0.474
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 34 (97.1) 1 (2.9) 66 (97.1) 2 (2.9) 0.981
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

34 (97.1) 1 (2.9) 61 (89.7) 7 (10.3) 0.182

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

31 (88.6) 4 (11.4) 60 (88.2) 8 (11.8) 0.960

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

22 (62.9) 13 (37.1) 38 (55.1) 31 (44.9) 0.448

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

24 (68.6) 11 (31.4) 43 (65.2) 23 (34.8) 0.430

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

27 (79.4) 7 (20.6) 56 (81.2) 13 (18.8) 0.833

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 27 (77.1) 8 (22.9) 53 (77.9) 15 (22.1) 0.927
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

26 (76.5) 8 (22.9) 60 (92.3) 5 (7.7) 0.038

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

21 (60.0) 14 (40.0) 42 (63.6) 24 (36.4) 0.405

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 28 (80.0) 7 (20.0) 49 (74.2) 17 (25.8) 0.349
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 23 (65.7) 12 (34.3) 45 (66.2) 23 (33.8) 0.661
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

30 (85.7) 5 (14.3) 58 (85.3) 10 (14.7) 0.954

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

32 (94.1) 2 (5.9) 64 (95.5) 3 (4.5) 0.758

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 27 (81.8) 6 (18.2) 46 (74.2) 16 (25.8) 0.402
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

20 (60.6) 13 (39.4) 54 (81.8) 12 (18.2) 0.022

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

20 (58.8) 14 (41.2) 52 (80.0) 13 (20.0) 0.025

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

16 (50.0) 16 (50.0) 47 (73.4) 17 (26.6) 0.023

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 9 (30.0) 21 (70.0) 28 (49.1) 29 (50.9) 0.086
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 24 (72.7) 9 (27.3) 33 (54.0) 28 (46.0) 0.078
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

16 (50.0) 16 (50.0) 29 (46.0) 34 (54.0) 0.714

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 16 (51.6) 15 (48.4) 32 (50.8) 31 (49.2) 0.940
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

19 (57.6) 14 (42.4) 44 (66.7) 22 (33.3) 0.375

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

19 (55.9) 15 (44.1) 39 (59.1) 27 (40.9) 0.758

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

15 (42.9) 20 (57.1) 31 (48.4) 33 (51.6) 0.595

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

30 (85.7) 5 (14.3) 63 (92.6) 5 (7.4) 0.260

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 16 (47.1) 18 (52.9) 35 (55.6) 28 (44.4) 0.424
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

21 (61.8) 13 (38.2) 41 (61.2) 26 (38.8) 0.956

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 25 (71.4) 10 (28.6) 45 (68.2) 21 (31.8) 0.736
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 17 (48.6) 18 (51.4) 31 (47.0) 35 (53.0) 0.878
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

25 (71.4) 10 (28.6) 51 (75.0) 17 (25.0) 0.696

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 16 (45.7) 19 (54.3) 37 (56.9) 28 (43.1) 0.284
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผู
ประกอบการ

21 (63.6) 12 (36.4) 53 (82.8) 11 (17.2) 0.035

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

23 (65.7) 12 (34.3) 50 (76.9) 15 (23.1) 0.229

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 18 (56.3) 14 (43.8) 46 (75.4) 15 (24.6) 0.058
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

15 (48.4) 16 (51.6) 39 (66.1) 20 (33.9) 0.103

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

18 (53.9) 16 (47.1) 37 (61.7) 23 (38.3) 0.409
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขา
ขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

9 (27.3) 24 (72.7) 20 (32.3) 42 (67.7) 0.615

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 16 (48.5) 17 (51.5) 31 (52.5) 28 (47.5) 0.709
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 16 (53.3) 14 (46.7) 30 (46.9) 34 (53.1) 0.559
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 26 (81.3) 6 (18.8) 50 (80.6) 12 (19.4) 0.944
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

18 (52.9) 16 (47.1) 37 (61.7) 23 (38.3) 0.409

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 16 (57.1) 12 (42.9) 29 (60.4) 19 (39.6) 0.779
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

10 (35.7) 18 (64.3) 27 (51.9) 25 (48.1) 0.169

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 21 (63.6) 11 (33.3) 46 (75.4) 15 (24.6) 0.318
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

19 (63.3) 11 (36.7) 35 (61.4) 22 (38.6) 0.860
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 14 (48.3) 15 (51.7) 28 (50.9) 27 (49.1) 0.818

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

10 (27.0) 17 (45.9) 25 (52.1) 23 (47.9) 0.210

49. ควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 15 (55.6) 12 (44.4) 28 (57.1) 21 (42.9) 0.894
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 25 (83.3) 5 (16.7) 40 (45.9) 9 (18.4) 0.848
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 20 (66.7) 10 (33.3) 24 (48.0) 25 (50.0) 0.125
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

9  (30.0) 21 (70.0) 27 (58.7) 19 (41.3) 0.014

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 14 (48.3) 15 (51.7) 26 (54.2) 22 (45.8) 0.616
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 8 (27.6) 21  (72.4) 18 (31.0) 40 (69.0) 0.740
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 8 (27.6) 21 (72.4) 20 (33.9) 39 (66.1) 0.550
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 18 (60.0 12 (40.0) 40 (66.7) 20 (33.3) 0.533
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 24 (72.7) 9 (27.3) 48 (75.0) 16 (25.0) 0.808
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 27 (84.4) 5 (15.6) 52 (81.3) 12 (18.8) 0.705
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ตารางที่ 22 (ตอ)

หลักสูตร
ผูชวยเภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

17 (58.6) 12 (41.4) 23 (38.3) 37 (61.7) 0.071

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 13 (43.3) 17 (56.7) 24 (41.4) 34 (58.6) 0.860
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 17 (56.7) 13 (48.3) 30 (51.7) 28 (48.3) 0.660
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

16 (53.3) 14 (46.7) 33 (57.9) 24 (42.1) 0.683

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

18 (56.3) 14 (43.8) 35 (58.3) 25 (41.7) 0.847

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 26 (78.8) 7 (21.2) 52 (81.3) 12 (18.8) 0.772
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ตารางที่ 23 ความสัมพันธระหวางสถานภาพของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 41 (97.6) 1 (2.4) 65 (100.0) 0 (0.0) 0.399
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 39 (95.1) 2 (4.9) 64 (98.5) 1 (1.5) 0.313
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

37 (90.2) 4 (9.8) 61 (93.8) 4 (6.2) 0.494

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

37 (90.2) 4 (9.8) 57 (87.7) 8 (12.3) 0.686

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดมอบอํานาจ)

25 (61.0) 16 (39.0) 38 (57.6) 28 (42.4) 0.728

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่ม

26 (65.0) 14 (35.0) 44 (68.8) 20 (31.3) 0.693

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

33 (82.5) 7 (17.5) 53 (80.3) 13 (19.7) 0.779

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 30 (73.2) 11 (26.8) 53 (81.5) 12 (18.5) 0.309
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

33 (86.8) 5 (13.2) 56 (87.5) 8 (12.5) 0.923

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

24 (61.5) 15 (38.5) 40 (61.5) 25 (38.5) 1.000

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 29 (72.5) 11 (27.5) 49 (76.6) 15 (23.4) 0.642
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 28 (68.3) 13 (31.7) 42 (64.6) 23 (35.4) 0.697
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

34 (82.9) 7 (17.1) 56 (86.2) 9 (13.8) 0.651

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

39 (95.1) 2 (4.9) 60 (95.2) 3 (4.8) 1.000

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 28 (73.6) 10 (26.3) 47 (78.3) 13 (21.7) 0.597
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

35 (85.4) 6 (14.6) 41 (67.2) 20 (32.8) 0.039

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

35 (85.4) 6 (14.6) 39 (63.9) 22 (36.1) 0.017

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

29 (74.4) 10 (25.6) 36 (60.0) 24 (40.0) 0.142

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 16 (47.1) 18 (52.9) 23 (41.0) 33 (59.0) 0.578
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 21 (52.5) 19 (47.5) 37 (64.9) 20 (35.1) 0.220
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

15 (38.5) 24 (61.5) 31 (52.5) 28 (47.5) 0.172

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 22 (53.7) 19 (46.3) 28 (50.0) 28 (50.0) 0.722
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

26 (66.7) 13 (33.3) 39 (61.9) 24 (38.1) 0.627

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบการกระทําผิด

24 (66.7) 16 (33.3) 36 (57.1) 27 (42.9) 0.774

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

22 (56.4) 17 (43.6) 26 (41.3) 37 (58.7) 0.134

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

35 (87.5) 5 (12.5) 61 (92.4) 5 (7.5) 0.400

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 20 (54.1) 17 (45.9) 33 (52.4) 30 (47.6) 0.871
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

28 (71.8) 11 (28.2) 36 (55.4) 29 (44.6) 0.096

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 28 (73.7) 10 (26.3) 44 (66.7) 22 (33.3) 0.455
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 20 (51.3) 19 (48.7) 30 (46.1) 35 (53.9) 0.612
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

31 (77.5) 9 (22.5) 47 (71.2) 19 (28.8) 0.477

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 20 (54.1) 17 (45.9) 35 (53.0) 31 (47.0) 0.920
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัวผู
ประกอบการ

29 (72.5) 11 (27.5) 47 (78.3) 13 (21.7) 0.503

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

30 (76.9) 9 (23.1) 46 (71.9) 18 (28.1) 0.572

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 28 (73.7) 10 (26.3) 38 (65.5) 20 (34.5) 0.501
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

22 (66.7) 11 (33.3) 34 (56.7) 26 (43.3) 0.346

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

24 (66.7) 12 (33.3) 32 (52.5) 29 (47.5) 0.171
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

15 (38.5) 24 (61.5) 15 (25.4) 44 (74.6) 0.170

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 19 (50.0) 19 (50.0) 31  (54.4) 26 (45.6) 0.675
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 24 (60.0) 16 (40.0) 24 (42.1) 33 (57.9) 0.083
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 32 (82.1) 7 (17.9) 46 (79.3) 12 (20.7) 0.739
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข รายงานผลการตรวจสอบซ้ําให
ผูบังคับบัญชา

19 (48.7) 20 (51.3) 24 (42.9) 32 (57.1) 0.572

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 19 (61.3) 12 (38.7) 27 (56.3) 21 (43.8) 0.657
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

17 (54.8) 14 (45.2) 21 (40.4) 31 (59.6) 0.201

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 28 (80.0) 7 (20.0) 41 (67.2) 20 (32.8) 0.180
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

20 (60.6) 13 (39.4) 35 (61.4) 22 (38.6) 0.940
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 18 (54.5) 15 (46.5) 25 (46.3) 29 (53.7) 0.455

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

18 (56.3) 14 (43.8) 18 (39.1) 28 (60.9) 0.136

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 20 (62.5) 12 (37.5) 24 (51.1) 23 (48.9) 0.315
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 27 (87.1) 4 (12.9) 41 (80.4) 10 (20.0) 0.434
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 20 (64.5) 11 (35.5) 27 (52.9) 24 (47.1) 0.304
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

13 (44.8) 16 (55.2) 25 (50.0) 25 (50.0) 0.657

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 16 (51.6) 15 (48.4) 26 (53.1) 23 (46.9) 0.899
3 งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 14 (40.0) 21 (60.0) 13 (23.6) 42 (76.4) 0.099
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 15 (39.5) 23 (60.5) 15 (28.3) 38 (71.7) 0.264
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม   อาหารที่พักวิทยากร  รวมทั้งเชิญวิทยากร 25 (65.8) 13 (34.2) 35 (63.6) 20 (36.4) 0.831
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 28 (70.0) 12 (30.0) 46 (76.7) 14 (23.3) 0.457
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ตารางที่ 23 (ตอ)

สถานภาพ
โสด คู/มาย p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 33 (82.5) 7 (17.5) 48 (81.4) 11 (18.6) 0.885
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรมครั้งตอไป 17 (45.9) 20 (54.1) 25 (45.5) 30 (54.5) 0.963

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 15 (42.9) 20 (57.1) 24 (42.9) 32 (57.1) 1.000
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 22 (62.9) 13 (37.1) 27 (48.2) 29 (51.8) 0.173
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อวิทยุ) 20 (57.1) 15 (42.9) 31 (57.4) 23 (47.6) 0.942
63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 23 (62.2) 14 (37.8) 32 (55.2) 26 (44.8) 0.501
64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 34 (89.5) 4 (10.5) 46 (74.2) 16 (25.0) 0.064
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ตารางที่ 24  ความสัมพันธระหวางประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรม  กับการคาดหวังของเจาพนักงาน
เภสัชกรรม

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 65 (98.5) 1 (1.5) 38 (100.0) 0 (0.0) 0.621
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 64 (98.5) 1 (1.5) 36 (94.7) 2 (5.2) 0.538
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

58 (89.2) 7 (10.8) 37 (97.4) 1 (2.6) 0.234

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

58 (89.2) 7 (10.8) 33 (86.8) 5 (13.2) 0.733

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)

41 (63.1) 24 (36.9) 19 (48.7) 20 (51.3) 0.121

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

45 (72.6) 17 (27.2) 22 (56.4) 17 (43.6) 0.117

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

56 (86.2) 9 (13.8) 28 (71.8) 11 (28.2) 0.136

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 51 (78.5) 14 (21.5) 30 (78.9) 8 (21.1) 0.621
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

55 (90.2) 6 (9.8) 31 (81.6) 7 (18.4) 0.703

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

37 (58.7) 26 (41.3) 25 (65.8) 13 (34.2) 0.621

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 43 (69.4) 19 (30.6) 33 (84.6) 6 (15.4) 0.180
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 42 (66.7) 22 (34.9) 26 (66.7) 13 (33.3) 0.620
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

54 (83.1) 11 (16.9) 34 (89.5) 4 (10.5) 0.486

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

60 (95.2) 3 (4.8) 36 (94.7) 2 (5.3) 0.899

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 41 (69.5) 18 (30.5) 31 (86.1) 5 (13.9) 0.097
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

48 (77.4) 14 (22.6) 27 (71.1) 11 (28.9) 0.125

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

46 (75.4) 15 (24.6) 27 (69.2) 12 (30.8) 0.263

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

38 (63.3) 22 (36.7) 26 (70.3) 11 (29.7) 0.147

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 26 (46.4) 30 (53.6) 11 (34.4) 21 (65.6) 0.377
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 33 (55.9) 26 (44.1) 23 (63.9) 13 (36.1) 0.341
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

28 (46.6) 32 (53.4) 16 (44.4) 20 (55.6) 0.404

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 32 (55.2) 26 (44.8) 17 (45.9) 20 (54.1) 0.286
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

40 (65.5) 21 (34.4) 22 (57.9) 16 (42.1) 0.469

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการตรวจ
สอบ, ประวัติการกระทําผิด

33 (52.4) 30 (47.6) 25 (67.6) 12 (32.4) 0.309

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

33 (53.2) 29 (46.8) 13 (35.1) 24 (64.9) 0.182

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

59 (92.2) 5 (7.8) 34 (87.2) 5 (12.8) 0.583

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 29 (49.2) 30 (50.8) 21 (55.3) 17 (44.7) 0.335
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

37 (58.7) 26 (41.3) 24 (63.2) 14 (36.8) 0.665

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 40 (64.5) 22 (35.4) 29 (74.4) 10 (25.6) 0.331
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 31 (49.2) 32 (50.8) 16 (42.1) 22 (57.9) 0.242
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทย

47 (73.4) 17 (26.6) 28 (71.8) 11 (28.2) 0.525

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 39 (60.9) 23 (39.1) 13 (34.2) 25 (65.8) 0.015
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

49 (79.0) 13 (21.0) 24 (68.6) 11 (31.4) 0.637

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพ

47 (75.8) 15 (24.2) 26 (68.4) 12 (31.6) 0.720

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 42 (72.4) 16 (27.6) 22 (62.9) 13 (37.1) 0.591
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

36 (65.5) 19 (34.5) 18 (51.4) 17 (48.6) 0.701

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

34 (59.6) 23 (40.4) 22 (59.4) 15 (40.6) 0.332
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่
เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

21 (35.6) 38 (64.4) 8 (22.2) 28 (77.8) 0.449

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 34 (59.6) 23 (40.4) 13 (37.1) 22 (62.8) 0.101
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 31 (50.8) 30 (49.2) 14 (42.4) 19 (57.6) 0.277
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 45 (78.9) 12 (21.1) 30 (81.1) 7 (18.9) 0.831
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

26 (44.8) 32 (55.2) 15 (44.1) 19 (55.9) 0.979

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 32 (64.0) 18 (36.0) 14 (51.8) 13 (48.2) 0.164
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

27 (51.9) 25 (48.1) 11 (37.9) 18 (62.1) 0.097

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 46 (76.7) 14 (23.3) 20 (60.6) 13 (39.4) 0.158
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

36 (63.1) 21 (36.9) 16 (53.3) 14 (46.7) 0.242



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

201

ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 31 (56.4) 24 (43.6) 12 (40.0) 18 (60.0) 0.094

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

24 (52.2) 22 (47.8) 12 (40.0) 18 (60.0) 0.327

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 28 (58.3) 20 (41.7) 16 (55.2) 13 (44.8) 0.366
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 42 (89.4) 5 (10.6) 24 (72.7) 9 (27.3) 0.332
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 26 (54.2) 22 (45.8) 19 (59.4) 13 (40.6) 0.831
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

24 (53.3) 21 (46.7) 12 (37.5) 20 (62.5) 0.345

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 23 (48.9) 24 (51.06) 17 (54.8) 14 (45.2) 0.776
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 13 (24.1) 41 (75.9) 12 (35.3) 22 (64.7) 0.242
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 16 (28.5) 40 (71.5) 12 (36.4) 21 (63.6) 0.245
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 37 (64.9) 20 (35.0) 21 (61.7) 13 (38.2) 0.461
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 45 (73.7) 16 (26.2) 27 (72.9) 10 (27.0) 0.226
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 49 (84.5) 9 (15.5) 29 (76.3) 9 (23.6) 0.674
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ตารางที่ 24  (ตอ)

ประสบการณการทํางาน (ป)
นอยกวา 10 ป มากกวา10 ป p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

25 (44.6) 31 (55.3) 15 (44.1) 19 (55.9) 0.420

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 22 (39.3) 34 (60.7) 15 (45.4) 18 (54.6) 0.203
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 27 (48.2) 29 (51.7) 20 (60.6) 13 (39.4) 0.169
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

32 (58.1) 23 (41.8) 17 (51.5) 16 (48.5) 0.343

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพ)

34 (59.6) 23 (40.3) 19 (52.7) 17 (47.3) 0.383

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 50 (83.3) 10 (16.6) 27 (73.0) 10 (27.0) 0.482
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธระหวางการอบรมของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 44 (100.0) 0 (0.0) 59 (98.3) 1 (1.7) 0.390
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 43 (97.7) 1 (2.3) 57 (96.6) 2 (3.4) 0.739
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

40 (90.9) 4 (9.1) 55 (93.2) 4 (6.8) 0.665

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน

38 (86.4) 6 (13.6) 54 (91.5) 5 (8.5) 0.401

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดมอบอํานาจ)

26 (59.1) 18 (40.9) 35 (50.0) 35 (50.0) 0.938

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่ม

29 (70.7) 12 (29.3) 39 (65.0) 21 (35.0) 0.102

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

35 (81.4) 8 (18.6) 49 (81.7) 11 (18.3) 0.972

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 32 (71.1) 12 (28.9) 49 (81.7) 11 (18.3) 0.298
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

33 (80.5) 8 (18.6) 53 91.4) 5 (8.5) 0.201

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

23 (56.1) 19 (45.6) 39 (66.1) 20 (33.9) 0.092

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 28 (66.7) 14 (33.3) 47 (79.7) 12 (20.3) 0.061
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 28 (66.7) 14 (31.8) 39 (66.1) 20 (33.9) 0.415
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

34 (77.3) 10 (22.7) 54 (91.5) 5 (8.5) 0.043

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผู
ประกอบการ

39 (92.3) 3 (7.1) 57 (96.6) 2 (3.4) 0.391

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 30 (73.2) 11 (26.8) 43 (78.2) 12 (21.8) 0.569
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวล
ชนตางๆ

27 (67.0) 13 (33.0) 47 (79.7) 12 (20.3) 0.172

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

24 (60.0) 16 (40.0) 47 (79.7) 12 (20.3) 0.332

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

20 (51.3) 19 (48.7) 42 (73.0) 15 (27.0) 0.024

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 12 (31.6) 26 (68.4) 27 (54.0) 23 (46.0) 0.036
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 26 (72.2) 10 (27.8) 32 (55.0) 26 (45.0) 0.980
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

20 (51.3) 19 (48.7) 26 (46.4) 30 (53.6) 0.641

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 19 (52.8) 17 (47.2) 32 (53.4) 26 (46.4) 0.950
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

23 (56.1) 18 (43.9) 40 (69.0) 18 (31.0) 0.190

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

19 (46.3) 22 (53.7) 39 (66.1) 20 (33.9) 0.049

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

19 (46.3) 22 (53.7) 27 (46.0) 31 (54.0) 0.827

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

38 (36.0) 6 (14.0) 55 (93.0) 4 (7.0) 0.245

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 23 (54.8) 19 (45.2) 28 (50.9) 27 (49.1) 0.707
28 ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง (ในกรณีที่ตอง
เก็บตัวอยาง)

24 (54.5) 20 (45.5) 37 (64.9) 20 (35.1) 0.291

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 29 (67.4) 14 (32.6) 42 (72.4) 16 (27.6) 0.589
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 26 (59.1) 18 (40.9) 24 (42.1) 33 (57.9) 0.090
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

30 (68.0) 14 (32.0) 45 (76.3) 14 (23.7) 0.361

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 25 (58.1) 18 (41.9) 28 (49.1) 29 (50.9) 0.371
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

33 (78.6) 9 (21.4) 40 (72.7) 15 (27.3) 0.509

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

28 (66.7) 14 (33.3) 45 (77.6) 13 (22.4) 0.225

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 24 (60.0) 16 (40.0) 39 (73.6) 14 (26.4) 0.165
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

22 (55.0) 18 (45.0) 32 (62.7) 19 (37.3) 0.455

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

21 (52.5) 19 (47.5) 32 (59.0) 22 (41.0) 0.514
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขา
ขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

14 (35.0) 26 (65.0) 15 (27.0) 40 (73.0) 0.419

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 24 (61.5) 15 (38.5) 25 (47.2) 28 (52.8) 0.172
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 21 (50.0) 21 (50.0) 25 (48.0) 27 (52.0) 0.853
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 30 (75.0) 10 (25.0) 46 (83.6) 9 (16.4) 0.299
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

17 (42.5) 23 (57.5) 25 (48.0) 27 (52.0) 0.574

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 11 (28.9) 27 (71.1) 18 (46.2) 21 (53.8) 0.272
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

21 (55.3) 17 (44.7) 16 (37.2) 27 (62.8) 0.104

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 33 (78.6) 9 (21.4) 34 (65.4) 18 (34.6) 0.160
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

27 (64.3) 15 (35.7) 26 (56.0) 20 (44.0) 0.457
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 22 (56.4) 17 (43.6) 19 (41.3) 27 (58.7) 0.165

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

15 (46.9) 17 (53.1) 20 (45.5) 24 (54.5) 0.902

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 19 (54.3) 16 (45.7) 23 (55.0) 19 (45.2) 0.967
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 29 (82.9) 6 (17.1) 37 (82.2) 8 (17.8) 0.941
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 21 (60.0) 14 (40.0) 24 (53.0) 21 (47.0) 0.551
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

16 (48.5) 17 (51.5) 21 (47.7) 23 (52.3) 0.948

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 17 (51.5) 16 (48.5) 24 (53.3) 21 (46.7) 0.874
3 งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 8 (22.2) 28 (77.8) 19 (36.0) 33 (64.0) 0.152
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 12 (33.3) 24 (66.7) 17 (32.0) 35 (68.0) 0.950
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ตารางที่ 25 (ตอ)

การอบรม
ไมเคยเขารับการอบรม เคยเขารับการอบรม p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 25 (67.6) 12 (32.4) 33 (62.0) 20 (38.0) 0.650
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 33 (78.6) 9 (21.4) 39 (70.9) 16 (29.1) 0.393
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 34 (85.0) 6 (15.0) 44 (78.0) 12 (22.0) 0.426
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

16 (42.1) 22 (57.9) 25 (48.1) 27 (51.9) 0.574

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 14 (35.9) 25 (64.1) 24 (49.0) 25 (51.0) 0.218
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 17 (43.0) 22 (57.0) 30 (61.2) 19 (38.8) 0.099
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ (กรณีที่เปนสื่อ
วิทยุ)

21 (56.8) 16 (43.2) 28 (56.0) 22 (44.0) 0.944

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อ
สิ่งพิมพ)

24 (61.5) 15 (38.5) 30 (56.0) 23 (44.0) 0.635

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 34 (81.0) 8 (19.0) 43 (78.2) 12 (21.8) 0.738



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

211

ตารางที่ 26   ความสัมพันธระหวางขอบเขตความรับผิดชอบของเจาพนักงานเภสัชกรรม กับการคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
1 งานทะเบียนและใบอนุญาต

1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ 54  (100.0) 0 (0.0) 52  (98.1) 1  (1.9) 0.311
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น 51  (94.4) 3  (5.6) 52  (100.0) 0 (0.0) 0.085
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบ
การมายื่น

50  (92.6) 4  (7.4) 48  (92.3) 4  (7.7) 0.956

4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไมครบถวน

46  (85.2) 8  (14.8) 48  (92.3) 4  (7.7) 0.247

5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต  (ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมมอบอํานาจ)

32  (58.2) 23  (41.8) 31  (59.6) 21  (40.4) 0.880

6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลปกรณีมีการ
แกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่ม

35  (67.3) 17  (32.7) 35  (67.3) 17  (32.7) 0.130

7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาต
สงเรื่องคืน

47  (85.5) 8  (14.5) 39  (76.5) 12  (23.5) 0.238

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่ 44  (81.5) 10  (18.5) 39  (75.0) 13  (25.0) 0.418
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

43  (81.1) 10  (18.9) 46  (93.9) 3  (6.1) 0.115

10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตาม
ประเภทอนุญาต

31  (57.4) 23  (42.6) 33  (66.0) 17  (34.0) 0.665

11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร 40  (75.5) 13  (24.5) 38  (74.5) 13  (25.5) 0.263
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 35  (64.8) 19  (35.2) 35  (67.3) 17  (32.7) 0.493
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมารับ
ใบอนุญาต

47  (85.5) 8  (14.5) 43  (84.3) 8  (15.7) 0.870

14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

51  (96.2) 2  (3.8) 48  (94.1) 3  (5.9) 0.615

15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป  (ในกรณีที่ไมมีการแกไข) 34  (69.4) 15  (30.6) 41  (83.7) 8  (16.3) 0.095
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2 งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, วาจา, ผาน
สื่อมวลชนตางๆ

40  (76.9) 12  (23.1) 36  (72.0) 14  (28.0) 0.568

17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

37  (69.8) 16  (30.2) 37  (75.5) 12  (24.5) 0.519

18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน

30  (58.8) 21  (41.2) 35  (72.9) 13  (27.1) 0.140

19. เกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ 17  (37.8) 28  (62.2) 22  (48.9) 23  (51.1) 0.288
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร 30  (61.2) 19  (38.8) 28  (58.3) 20  (41.7) 0.722
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบ

22  (44.0) 28  (56.0) 24  (50.0) 24  (50.0) 0.552

22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง 22  (44.0) 28  (56.0) 28  (59.6) 19  (40.4) 0.125
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง

23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในการตรวจปกติ
หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน

26  (50.0) 26  (50.0) 39  (78.0) 11  (22.0) 0.003

24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติการ
ตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด

23  (45.1) 28  (54.9) 37  (71.2) 15  (28.8) 0.007

25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแลคุณภาพ
สถานพยาบาล

26  (51.0) 25  (49.0) 22  (43.1) 29  (56.9) 0.427

26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ

48  (87.0) 7  (12.8) 48  (94.1) 3  (5.9) 0.228

27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง 27  (52.9) 24  (47.1) 26  (53.1) 23  (46.9) 0.990
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง  (ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)

31  (58.5) 22  (41.5) 33  (64.7) 18  (35.3) 0.515

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 38  (69.1) 17  (30.9) 34  (69.4) 15  (30.6) 1.000
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอบกพรอง 24  (44.4) 30  (55.6) 26  (52.0) 24  (48.0) 0.441
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

38  (69.1) 17  (30.9) 40  (78.4) 11  (21.6) 0.276

32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ 25  (47.2) 28  (52.8) 30  (60) 20  (40.0) 0.192
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ

37  (74.0) 13  (26.0) 39  (78.0) 11  (22.0) 0.640

34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสถานบริการ
สุขภาพ

37  (71.2) 15  (28.8) 39  (76.5) 12  (23.5) 0.540

35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด 29  (60.4) 19  (39.6) 37  (77.1) 11  (22.9) 0.078
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

26  (54.2) 22  (45.8) 30  (66.7) 15  (33.3) 0.218

2.3 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อโฆษณาที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจนตามแผนที่กําหนด

28  (57.1) 21  (42.9) 28  (58.3) 20  (41.7) 0.906
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ หรือภาพ ที่เขา
ขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ

15  (31.3) 33  (68.7) 15  (30.0) 35  (70.0) 0.893

39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ 22  (47.8) 24  (52.2) 28  (57.1) 21  (42.9) 0.363
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา 20  (42.6) 27  (57.4) 28  (56.0) 22  (44.0) 0.186
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด 40  (80.0) 10  (20.0) 38  (80.9) 9  (19.1) 0.916
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบ
ซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

19  (40.4) 28  (59.6) 24  (50.0) 24  (50.0) 0.349

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข 21  (52.5) 19  (47.5) 25  (64.1) 14  (35.9) 0.296
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่และเขตที่สูบบุหรี่
ตรงตามที่กฎหมายกําหนด

16  (40.0) 24  (60.0) 22  (51.2) 21  (48.8) 0.308

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย    33  (68.8) 15  (31.2) 36  (75.0) 12  (25.0) 0.496
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน ไทยและ แพทย
ทางเลือก

22  (48.9) 23  (51.1) 33  (73.3) 12  (26.7) 0.017
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผนโบราณ 17  (38.6) 27  (61.4) 26  (60.5) 17  (39.5) 0.042

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจาก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

12  (31.6) 26  (68.4) 24  (60.0) 16  (40.0) 0.012

49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน 19  (47.5) 21  (52.5) 25  (64.1) 14  (35.9) 0.137
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต 32  (74.45) 11  (25.6) 36  (92.3) 3  (7.7) 0.032
51. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก 23  (54.8) 19  (45.2) 24  (60.0) 16  (40.0) 0.632
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรณีสงสัยมี
สารเสพติด

13  (31.7) 28  (68.3) 25  (65.8) 13  (34.2) 0.002

53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 15  (36.6) 26  (63.4) 27  (69.2) 12  (30.8) 0.003
3 งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม 11  (23.9) 35  (76.1) 16  (36.4) 28  (63.7) 0.198
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 11  (23.9) 35  (76.1) 19  (42.3) 26  (57.8) 0.063
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ตารางที่ 26   (ตอ)

ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ สํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก p-value

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)

ปฏิบัติไดเอง
จํานวน

(รอยละ)

ปฏิบัติโดยมี ภก.
ตรวจสอบ

จํานวน (รอยละ)
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหารที่พักวิทยากร รวมทั้งเชิญวิทยากร 28  (77.8) 18  (22.2) 32  (68.1) 15  (31.9) 0.467
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม 39  (76.5) 12  (23.6) 35  (71.4) 14  (28.6) 0.566
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม 42  (80.8) 10  (19.2) 39  (83.0) 8  (17.0) 0.776
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรม
ครั้งตอไป

21  (42.0) 29  (58.0) 21  (50.0) 21  (50.0) 0.443

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู 17  (36.0) 30  (63.9) 22  (50.0) 22  (50.0) 0.183
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 25  (53.2) 22  (46.8) 24  (54.2) 20  (45.5) 0.897
62. ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ  (กรณีที่เปน
สื่อวิทยุ)

26  (56.6) 20  (43.5) 25  (56.8) 19  (43.2) 0.977

63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก  (กรณีที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพ)

26  (53.0) 23  (47.0) 29  (63.0) 17  (37.0) 0.325

64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด  (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ) 40  (78.4) 11  (21.6) 40  (81.6) 9  (18.4) 0.689
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สวนท่ี 12 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  (เทคนิคเภสัชกรรม) 
และการพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานคุมครองผูบริโภค

กลุมเภสัชกรมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  
(เทคนิคเภสัชกรรม) โดยเภสัชกรรอยละ 43.5 เห็นวาในหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม ควรเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคมากขึ้น รองลงมาเภสัชกรรอยละ 17.4 เห็น
วาควรเพิ่มเนื้อหาดานคอมพิวเตอรที่นํามาใชในงานคุมครองผูบริโภค สวนกลุมเจาพนักงานเภสัช
กรรมมีขอเสนอแนะโดย รอยละ 37.8 ของเจาพนักงานเภสัชกรรม เห็นวาควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคมากขึ้น รองลงมาเจาพนักงานเภสัชกรรมรอยละ 
20.0 เห็นวาควรเพิ่มการฝกงานเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค  (ตารางที่ 27)

ตารางที่  27  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม)

เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร จํานวน

(คน) รอยละ จํานวน
(คน) รอยละ

 การ เรียนเก่ียวกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานคุมครอง
ผูบริโภคใหมากขึ้น

10 43.5 17 37.8

 การ เรียนคอมพิวเตอรในงานการคุมครองผูบริโภคใหเพิ่มขึ้น 4 17.4 3 6.7
 การเรียนและฝกงาน เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคมีนอยไป 3 13.0 9 20.0
การ เรียนเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจใหมากขึ้น 2 8.7 2 4.4
 การเพิ่มคุณลักษณะการเปนผูนําการตัดสินใจและการรับผิด
ชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา

2 8.7 0 0

 การทํางานรวมกับชุมชนการเขียนโครงการที่เกี่ยวของกับงาน
คุมครองผูบริโภคใหมากขึ้น

0 0.0 4 8.9

 การใหสุขศึกษา และการเปนวิทยากรใหมากขึ้น 0 0.0 2 4.4
แนวคิดหลักในงานคุมครองผูบริโภคและความจําเปนในการ
คุมครองผูบริโภค ควรมีเพิ่มขึ้น

2 8.7 0 0

รวม 23 100.0 45 100.0
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จากการถามความคิดเห็นของเภสัชกรเกี่ยวกับความตองการใหเจาพนักงานเภสัชกรรม
ฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข มีเภสัชกร 44 คนใหความเห็น
โดยรอยละ 29.5  ตองการใหเจาพนักงานเภสัชกรรรมอบรมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงาน
คุมครองผูบริโภคที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองรับผิดชอบตามโครงสรางใหม เชน  
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบบุหร่ี พ.ศ 2535 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย พ.ศ 2542  รองลงมารอยละ 22.7  ตองการใหเจาพนักงาน 
เภสัชกรรรมไดรับการอบรมเกี่ยวกับ การตรวจสถานที่ของสถานประกอบการและการเก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑ การบันทึกคําใหการ สวนเจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 78 คน ไดแสดงความตองการ
เขารับการอบรมในเรื่องตางๆโดย รอยละ32.1 ตองการเขารับการอบรม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
งานคุมครองผูบริโภคที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองรับผิดชอบตามโครงสรางใหม  รองลงมา
รอยละ 17.9 ตองการเขารับการอบรมเรื่องคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานเอกสารและการเก็บขอมูล
ตางๆ  (ตารางที่ 28)

ตารางที่ 28 ขอเสนอแนะความตองการเพิ่มพูนใหความรูที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม
เนื้อหาที่ตองการเพิ่มพูนความรู จํานวน

(คน) รอยละ จํานวน
(คน) รอยละ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคที่ตอง
รับผิดชอบตามโครงสรางใหม

13 29.5 25 32.1

คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานเอกสารและการเก็บขอมูล
ตางๆ

7 15.9 14 17.9

การตรวจสถานที่ของสถานประกอบการและการเก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑ การบันทึกคําใหการ

10 22.7 13 16.7

การเปนวิทยากรและการจัดการอบรม 4 9.1 12 15.4
การเขียนโครงการเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค 5 11.4 5 6.4
การวิจัยเบื้องตน 5 11.4 1 1.3
การใชชุดทดสอบเบื้องตนที่ทดสอบความปลอดภัยของอาหาร 0 0.0 8 10.3

รวม 44 100.0 78 100.0
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บทท่ี 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร และเจาพนักงานเภสัชกรรม โดยคาดวาผลวิจัยที่ไดจะ เปนขอมูล
พื้นฐานในการปรับปรุงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหชัดเจนมากขึ้นและ เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
เจาพนักงานเภสัชกรรม ในวิชาที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและการฝกงาน 
คุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาเจาพนักงาน
เภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
(Survey research) แบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) กลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
เภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานดานคุมครองผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรม และ 
เจาพนักงานเภสัชกรรมทุกคนที่ทํางานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรที่ใหขอมูล จํานวน 52 
คน คิดเปนรอยละ 69.0  โดยรอยละ 48.1 ของเภสัชกรปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขนาดใหญ รอยละ 51.9 ของเภสัชกรปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็ก สวนเจา
พนักงานเภสัชกรรมที่ใหขอมูลจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 69.5 ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดขนาดใหญ รอยละ 50.0 เทากับเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัดขนาดเล็ก แบบสอบถามที่ไดกลับคืนมามีสัดสวนการกระจายในสํานักงานสาธารณสุข
ขนาดใหญ และขนาดเล็กใกลเคียงกับภาพรวมของประเทศ คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาด
ใหญ มีรอยละ51.0 (39 จังหวัด) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็กมี รอยละ 49.0          
(36จังหวัด) การศึกษาครั้งนี้มีผลการศึกษาและอภิปรายผลดังนี้

ขอมูลสวนบุคคล ประสบการณทํางาน และทัศนคติตองานคุมครองผูบริโภค
เภสัชกร และ เจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ใหขอมูลสวนใหญของทั้ง 2 กลุม เปนเพศหญิง

และมีอายุ เฉลี่ย 35.0 ป เภสัชกรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สวนเจาพนักงาน
เภสัชกรรม มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ใกลเคียงกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม) สําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมที่จบหลักสูตรผูชวยเภสัชกร
โรงพยาบาลราชวิถีมีนอยที่สุด เนื่องจากหลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถีถูกยกเลิกตั้งแต 
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ป พ.ศ. 2531 ทําใหจํานวนบุคลากรกลุมนี้ไมเพิ่มขึ้น เภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรมสวนมากมี
สถานภาพสมรส

เภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรมแตละคนจะมีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยางใน
กลุมงานคุมครองผูบริโภค  เภสัชกรสวนมากปฏิบัติหนาที่งานตรวจสอบและเฝาระวังเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ซ่ึงตรงกับการกําหนดหนาที่ภาระงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เขต 10 2544) โดยอัตราสวนของงานตรวจสอบเฝาระวัง :งานทะเบียนและใบอนุญาต: งานสงเสริม
และเผยแพรใหความรู : งานบริหารเวชภัณฑ อัตราสวน 3:2:1:1 สวนเจาพนักงานเภสัชกรรมสวน
ใหญรับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือน 
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ป พ.ศ. 2546 ซ่ึงกลุมงานคุมครองผูบริโภค ตองรับผิดชอบงานบริหารเวช
ภัณฑใหกับสถานีอนามัยในเขตอําเภอเมือง แต ในป พ.ศ. 2547 งานบริหารเวชภัณฑ ถูกโอนไปอยู
ในความดูแลของฝ าย เภสัชกรรม  โรงพยาบาลศูนย  และโรงพยาบาลประจําจั งหวัด   
ดังนั้นงานบริหารเวชภัณฑจึงไมเปนภาระงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ประสบการณทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเภสัชกรโดยเฉลี่ย 8.6 ป ของ 
เจาพนักงานเภสัชกรรม 9.0 ป จํานวนเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคโดย
เฉลี่ยจังหวัดละ 2 คน ซ่ึงตรงตามกรอบอัตรากําลังกลุมงานคุมครองผูบริโภค ที่กําหนดใหมี 
เจาพนักงานเภสัชกรรม แตละสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดละ 2 – 3 คน (กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2544  เอกสารอัดสําเนา)   เภสัชกรทั้งหมด ไดรับการอบรม
เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค แตเจาพนักงานเภสัชกรรมเพียงรอยละ 58.0 ไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
งานคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้การใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ อาจเปนเพราะเนื่องมาจากไมมี
หนวยงานใดจัดการ อบรมในงานคุมครองผูบริโภค และการจัดอบรมที่ผานมาสําหรับเจาพนักงาน
เภสัชกรรมสวนใหญเกี่ยวของกับงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล เชน งานบริการผู
ปวย งานบริหารเวชภัณฑ  อยางไรก็ดีเมื่อ พ.ศ. 2543 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรที่มีหนาที่ผลิต
และพัฒนาบุคลากรกลุมนี้ เคยจัดทําโครงการ อบรมเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
สําหรับกลุมเจาพนักงานเภสัชกรรม แตโครงการดังกลาวถูกยกเลิกไดเนื่องจากมีผูแจงความจํานง
เขารวมโครงการผูเขาอบรมจํานวนนอยดังนั้นโครงการอบรมงานคุมครองผูบริโภคสําหรับกลุมเจา
พนักงานเภสัชกรรมที่ผานมาแทบจะไมมีเลย

เภสัชกรและ เจาพนักงานเภสัชกรรม ใหความสําคัญกับงานตรวจสอบเฝาระวังเปนงาน
ที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด งานทะเบียนใบอนุญาต และ งานสงเสริมเผยแพรใหความรู ใหความ
ระดับความสําคัญระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดนโยบายการคุมครองผูบริโภคดาน 
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สาธารณสุขของแผนพัฒนาการสาธารสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8        
(พ.ศ. 2540 –พ.ศ.  2544) (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2542)  ที่เนนการเฝาระวังผลิต
ภัณฑและบริการดานสุขภาพในภาครัฐ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ราคาเปนธรรม  สวนงานบริหารเวชภัณฑเภสัชกรสวนใหญให
ระดับความสําคัญนอยลง เพราะงานนี้ถูกโอนไปอยูในความดูแลของฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาล
ศูนย และโรงพยาบาลประจําจังหวัด ไมมีในภาระงานตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 119 ตอนที่ 99 ก หนา 27 ลงวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2545

บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสา

ธารณสุขจังหวัด ตามการรับรูของเภสัชกรและ เจาพนักงานเภสัชกรรมมี ดังนี้
1. งานที่สวนใหญ (มากกวารอยละ 50) ของทั้งกลุมเภสัชกร และกลุมเจาพนักงาน

เภสัชกรรมรับทราบตรงกันวาเปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติดวยตนเองได แก   
1.1 การรับและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคํารองขอตางๆ ตามพระราช

บัญญัติตางๆ
1.2 การประสานงานเกี่ยวกับการขออนุญาต ไปที่  อ.ย. หรือหรือกองประกอบโรค

ศิลปะ
1.3 การจัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาต
1.4 การตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป
1.5 การรับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน, โทรศัพท, 

วาจา, ผานสื่อมวลชนตางๆ
1.6 การรวบรวมสื่อโฆษณาเพื่อการตรวจสอบ
1.7 การรับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะแผน

ไทย
1.8 การจัดทําขอมูลผูประกอบการทั้งโรงงาน รานขายของ ผูประกอบการใน 

โครงการ  1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพ
1.9 เก็บผลการตรวจดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ 

ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต เขาแฟมผูประกอบการภายในจังหวัด
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1.10 การประสานงาน กอนการออกตรวจ สถานประกอบการเพื่อการขออนุญาต
หรือการเฝาระวัง ไดแก การติดตอผูประกอบการ, การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณที่ใชในออก
ตรวจรวมทั้งอนุมัติขอใชรถ

1.11 การทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

1.12 การรับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม
1.13 การประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม
1.14  การแจกเอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับคุมครองผูบริโภคในกลุมเปาหมาย
ซ่ึงเมื่อพิจารณางานใน ขอ 1.1 - 1.7 จะพบวาเปนงานที่ไดมีจัดทําคูมือมาตรฐานวิธี

การปฏิบัติของกลุมงานคุมครองผูบริโภคไวเรียบรอย โดยกลุมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
สาธารณสุข เขต 10 (กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เขต 10 2544) ซ่ึงในคูมือจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนและใบอนุญาตทั้งหมด เชน แบบฟอรมการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร, แบบฟอรมการขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา, แบบบันทึกเรื่องราวรองทุกข และแบบบันทึกการรวบรวมสื่อโฆษณาเพื่อการ
ตรวจสอบ คูมือการปฏิบัติและแบบฟอรมเหลานี้นอกจากมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติแลว 
ปจจุบันมีการนํารายละเอียดของคูมือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติของกลุมงานคุมครองผูบริโภคลงใน
เวปไซดของสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและใชงาน
ได  สําหรับงานในขอ 1.8- 1.9 เปนงานสารบรรณที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลสามารถปฏิบัติได
ตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาไดงาย สวนงานในขอ 1.10-1.14 เปนงานที่เกี่ยวของกับการ
ประสานงานเชน การติดตอนัดหมายกับผูประกอบการ การเตรียมอุปกรณตางๆ รวมทั้งขอใชรถ
กอนออกตรวจ รวมทั้งการประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆ ไปในวันที่มีการจัดอบรม ซ่ึง
ตองประสานงานกับคนในพื้นที่ และเจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญเปนคนในพื้นที่จึงสะดวกใน
การทําหนาที่ดังกลาว  ประกอบกับหลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรมไดบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
หนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวิชาเภสัชสาธารณสุขตั้งแต
หลักสูตรประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรมป พ.ศ 2535 (กองฝกอบรม สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข 2535)  และมีการฝกงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแตหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรมป พ.ศ. 2538 (กองฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงสา
ธารณสุข 2538)  ทําใหเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความรูที่จะปฏิบัติงานนี้ได แตหลักสูตรของเจา
พนักงานเภสัชกรรมที่ผานมานี้ยังขาดรายละเอียดในแตละงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้ง
การใชแบบฟอรมตางๆ จึงควรเพิ่มเติมหัวขอนี้ไวในหลักสูตร
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2. งานที่สวนใหญ(มากกวารอยละ 50) ของทั้งกลุมเภสัชกร และกลุมเจาพนักงาน
เภสัชกรรม รับทราบตรงกันวาเจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบใกลชิดโดย
เภสัชกร

2.1 การออกตรวจสถานที่เพื่อประกอบการขออนุญาตหรือการเฝาระวัง
2.2 การเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บลงในภาชนะขณะออกตรวจสถานที่
2.3 การแจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มีขอ

บกพรอง
2.4 การดําเนินการตรวจสอบขอความโฆษณาวาไดรับอนุญาตหรือไม และมี 

ขอความ หรือภาพ ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิด ถามีเก็บหลักฐานไวดําเนินการ
2.5 การทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา เมื่อพบวามี

การเอาเปรียบผูบริโภค
2.6 การดําเนินการแกไขปญหาที่มีการรองเรียน
งานดังกลาวขางตน  เปนงานที่จําเปนตองอาศัยอํานาจทางกฏหมายในการ  

ดําเนินงานจําเปนตองใชเภสัชกรซึ่งเปนบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมาย (สมพร อุทิศสัมพันธกุล 2535) ดังนั้นเจาพนักงานเภสัชกรรมจึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดเองโดยลําพัง อยางไรก็ดีเจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถชวยในการปฏิบัติงานดังกลาวของเภสัช
กรไดดวย ในแงของการประสานงานกับผูประกอบการ และการเตรียมเอกสารและอุปกรณในการ
เก็บตัวอยางชวยเพื่อในการออกตรวจ เจาพนักงานเภสัชกรรมอาจจะชวยเภสัชกรในการบันทึกราย
ละเอียดของการตรวจในกรณีที่มีเอกสารชัดเจนหรือมีการใชเครื่องมืองายๆ เชน การออกตรวจ
สถานที่การประกอบการอนุญาตดานอาหาร  เจาพนักงานเภสัชกรรมอาจชวยบันทึก สถานที่ตั้งโรง
งานตรงกับที่แจงหรือไม, จํานวนหองน้ําตามเกณฑเมื่อเทียบกับจํานวนคนงานหรือไม, เครื่องจักรมี
ขนาดตรงตามที่แจงหรือไม, ความสูงของโตะที่ใชบรรจุอาหารกับพื้นลางตรงตามมาตรฐานหรือไม 
ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดมีการตรวจสอบความถูกตองโดยเภสัชกรอีกครั้งกอนนําเสนอหัวหนากลุมงาน
คุมครองผูบริโภค สําหรับขอ 2.4-2.6 ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสื่อโฆษณา และการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่มีการรองเรียน เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถตรวจความถูกตองงายๆที่
ไมตองอาศัยขอมูลเชิงลึก เชน การตรวจสอบการโฆษณาวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอความ
หรือภาพที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม ถามีตองมีการเก็บหลักฐาน ไว
ดําเนินการ เมื่อพิจารณาหลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรม ยังไมมีการบรรจุเนื้อหาการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับ การออกตรวจสถานประกอบการ และการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะห            
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แตนักศึกษาไดผานการฝกงานบางสวนในสํานักงานสาธารณสุขมาแลว เพราะการรวมออกฝกตรวจ
สถานประกอบการ  จะขึ้นกับชวงการฝกงานของนักศึกษาว าตรงกับชวงที่ สํานักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดกําหนดไวในแผนการออกตรวจสถานประกอบการหรือไม ดังนั้นหากตองการ
เพิ่มเกี่ยวกับการออกตรวจสถานประกอบการ และการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะห ใหกับ 
นักศึกษาทุกคน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตองประสานงานกับกลุมงานคุมครองผูบริโภคที่
รับนักศึกษาไปปฏิบัติ ในการกําหนดชวงเวลาการฝกงานของนักศึกษากับการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหสอดคลอง สําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติ
งานในปจจุบันสามารถเพิ่มศักยภาพในเรื่องนี้ไดดวยการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก
ตรวจสถานประกอบการ และการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะห

สวนในดานการตรวจสอบโฆษณา วิชาเภสัชสาธารณสุขของหลักสูตรเจาพนักงาน
เภสัชกรรม (ดูในภาคผนวก ข) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาโฆษณาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 
สุขภาพ หากแตไมไดลงลึกในเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
 3. งานที่สวนใหญ (มากกวารอยละ 50) ของทั้งกลุมเภสัชกร และกลุมเจาพนักงาน
เภสัชกรรม รับทราบตรงกันวาเจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดปฏิบัติ

3.1 การทํา สถิติรวมทั้งวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการเฝาระวัง
3.2 การตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหร่ี  เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข
3.3 การรวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหร่ีและ

เขตสูบบุหร่ีตรงตามที่กฎหมายกําหนด
3.4 การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน 

ไทยและแพทยทางเลือก
3.5 การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยาแผน

โบราณ
3.6 การประเมินความตองการ ความจําเปนในการฝกอบรม
3.7 การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.8 การประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการ

พัฒนาการอบรมครั้งตอไป
งานดังกลาวขางตนเปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญไมไดถูกมอบหมาย

ใหปฏิบัติ ซ่ึงสวนใหญเปนงานตามพระราชบัญญัติใหมๆ เชน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 (ขอ-
3.2-3.5)สําหรับงานที่เกี่ยวกับการฝกอบรม (ขอ3.6-3.8) เปนการประเมินความตองการความจําเปน
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ในการฝกอบรม  การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรม และการประเมินผลโครงการ  
เจาพนักงานเภสัชกรรมอาจจะขาดพื้นความรูและทักษะในดานนี้เพราะในหลักสูตรเจาพนักงาน
เภสัชกรรมไมมีองคความรูในดานนี้ ยกเวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิค-
เภสัชกรรม) พ.ศ. 2543 ที่มีการเรียนวิชาคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน (ภาคผนวก ข.) ซ่ึง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนโครงการที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค และประเมินผลโครงการที่
เกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภครวมทั้งมีการฝกปฏิบัติงานดานนี้แตในชวงของการทําวิจัยกลุมที่เรียน
จบในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข (เทคนิคเภสัชกรรม) พ.ศ. 2543 ยังมีจํานวนไมมากนัก 
ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควร
จัดอบรม เกี่ยวกับ การเขียนโครงการเบื้องตน และการเปนวิทยากรในการอบรมที่เกี่ยวของกับงาน
คุมครองผูบริโภคเพิ่มเติมใหเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะที่ไดจากการ
สอบถามเจาพนักงานเภสัชกรรม

4. งานที่สวนใหญทั้งกลุมเภสัชกร และกลุมเจาพนักงานเภสัชกรรม รับทราบตรงกัน
วาเปนงานที่ก้ํากึ่งระหวางการใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง กับการปฏิบัติโดยมีการควบ
คุมตรวจสอบอยางใกลชิด ไดแก

4.1 การสอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ

4.2 การบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน 
แนบประกอบหลักฐาน

4.3 การประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวยงานดูแล 
คุณภาพสถานพยาบาล

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน(กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสา
ธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต 10 2544)  จะเห็นไดวางานเหลานี้มีความยากงายขึ้นอยู
กับรายละเอียดของแตละกรณีวาตองการขอมูลเชิงลึกและวิชาการมากนอยเพียงใด ในกรณีที่
ตองการรายละเอียดที่ไมซับซอนมากนัก เชน การบันทึกเรื่องรองเรียน เกี่ยวกับ อาหารไมถูกสุข
ลักษณะ เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถรับเรื่องและดําเนินการบันทึกไดดวยตนเอง  แตถาเปนการ
รองเรียนที่มีรายละเอียดที่ตองมีการสอบสวนเพิ่มเติม เชน การรองเรียนเกี่ยวกับ การแพยา  ตองมี
การสอบถามเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม โดยอาศัยความรูในดานเภสัชวิทยาเชิงลึก การบันทึกรายละเอียด
มีความยากดังนั้นเภสัชกรมีความจําเปนตองตรวจสอบรายละเอียดอยางใกลชิด
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การเปรียบเทียบระหวางบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติ ในงานคุมครองผู
บริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามรับรูของเภสัชกรกับท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ

เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมสวนมากไมแตกตางจาก
ที่เจาพนักงานเภสัชกรรรมระบุ โดยทั้งเภสัชกรและเจาพนักงานเภสัชกรรมเห็นวา งานขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ, การรับเรื่องราวรองทุกข, การตรวจสถานที่เพื่อการ
เฝาระวัง, การตรวจสอบโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา, งานดานการแพทย
แผนไทย แพทยทางเลือก และการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
เปนงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง สวนงานสนับสนุนปราบปรามยาเสพติด 
ตรวจยาบา และการใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อส่ิงพิมพและสื่อวิทยุ เปนงานที่
ไมไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติ แตในขั้นตอนที่ทั้ง 2 ฝายมีการรับทราบที่แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก

1. เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองปฏิบัติมีคารอยละมากกวาที่เภสัชกรรับทราบ
ไดแก

1.1 การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น
1.2 การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาต

ที่ผูประกอบการมายื่น
1.3 การแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสาร

ไมถูกตอง หรือไม ครบถวน
1.4 การจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออก

ตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูปที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติ
ใชรถ

1.5 การตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผู
ประกอบการใหมารับใบอนุญาต

2. เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองปฏิบัติไดเอง แตที่เภสัชกรรับทราบเปนงานที่
ปฏิบัติภายใตการดูแลอยางใกลชิดของเภสัชกร ไดแก

2.1 การทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ  
2.2 การทําหนังสือติดตอผูประกอบการ ผูรับผิดชอบในการโฆษณาในกรณีที่

โฆษณาเอาเปรียบผูบริโภค
3. เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุวาตนเองไมไดถูกมอบหมายใหปฏิบัติแตเภสัชกรรับ

ทราบวาเปนงานที่ไดมอบหมายใหเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง ไดแก
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3.1 การทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการจัดสงชุดตรวจยาบา
ในปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.

3.2 การควบคุมปริมาณการรับ – จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวใน 
หนวยงาน

ความแตกตางของการรับรูการปฏิบัติงานของทั้ง 2 กลุม อาจเนื่องมาจากความไมชัดเจน
ในการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา (ยุทธนา นรภูมิพิภัชน 2533) ผลการวิจัยพบวาการมอบ
หมายงานของหัวหนาฝายเภสัชสาธารณสุขถึงแมวาจะมีมาตรฐานงานที่แนนอน แตขาดการชี้แจง
ใหผูรวมงานทราบ  หรือแนวทางในการควบคุมการทํางานของเภสัชกรไมไดมีการชี้แจงที่แนชัด 
ทําใหเจาพนักงานเภสัชกรรมไมทราบวามีการควบคุมการทํางาน(ธงชัย สันติวงษ 2538) ซ่ึงเปนงาน
ที่เกี่ยวของกับเอกสารในงานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เจาพนักงาน
เภสัชกรรมระบุวางานเหลานี้สามารถปฏิบัติไดเองตามมาตรฐานที่กําหนดไว  ในขณะที่เภสัชกรไม
ไดตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอนอยางใกลชิด แตมีการตรวจสอบทุกครั้งกอนเสนอนายแพทยสา
ธารณสุขจังหวัดเพื่อลงนาม เภสัชกรจึงอาจถือวาเปนการที่ตนควบคุมการทํางานของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมแตเจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดรับทราบเชนนั้น หรือกรณีที่เจาพนักงานเภสัชกรรม
ระบุวา การจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชน แบบบันทึกการออกตรวจสถานที่ 
อุปกรณที่เกี่ยวของเชน กลองถายรูป ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถใหกับเภสัชกร
ถือวาเปนงานที่ปฏิบัติไดดวยตนเอง  แตเภสัชกรตองตรวจสอบความเรียบรอยกอนออกเดินทางเปน
การควบคุมการทํางานของเจาพนักงานเภสัชกรรมในขณะที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดรับทราบ

การเปรียบเทียบบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามการรับรูของเภสัชกร  กับบทบาทที่เภสัชกร คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขของเจาพนักงานเภสัชกรรม

เภสัชกรรับทราบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมในหลายขั้นตอนวาไมมี
ความแตกตางกันกับความคาดหวังที่ตั้งไว แตขั้นตอนที่พบความแตกตางระหวางการรับทราบของ 
เภสัชกรตอการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมกับความคาดหวังของเภสัชกรที่ตั้งไว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยแนวโนมความคาดหวังในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมมาก
กวา การรับทราบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม ไดแก

1. การสอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ
2. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามายื่น
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3. การรับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขออนุญาตที่ 
ผูประกอบการนํามายื่น

4. การแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไม
ถูกตอง หรือไม ครบถวน

5. การทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต
ในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ

6. การประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบโรคศิลป
กรณีมีการแกไขรายละเอียดในเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

7. การแจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมี
อํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน

8. การนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่
9. การจัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจ

สถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถ
10. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, ประวัติ

การตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด
11. การเก็บผลการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพ ปาย

โฆษณา อินเตอรเน็ตเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด
12. การทําสถิติและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการเฝาระวัง
งานทั้งหมดนี้เปนงานที่เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

สุขภาพ และบริการสุขภาพ (ขอ 1-7) งานที่เกี่ยวของกับการเตรียมการกอนออกตรวจสถานที่     
(ขอ- 8-10) และการทําสถิติและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการเฝาระวัง (ขอ11-12) ความ 
แตกตางของการรับทราบกับความคาดหวังของเภสัชกรในขั้นตอนเหลานี้อาจเนื่องจากภาระงานที่ 
เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ งานที่เกี่ยวของการเตรียมการ
กอนออกตรวจสถานที่ และการทําสถิติและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนเพื่อประโยชนการเฝาระวัง  เปน
งานที่ไมจําเปนตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการดําเนินงาน และเปนงานเอกสารที่ปฏิบัติตาม 
คูมือปฏิบัติงาน อาจทําใหเภสัชกรคาดหวังวาเจาพนักงานเภสัชกรรมนาจะปฏิบัติไดเอง แตจาก 
ขอมูลภาระงานปจจุบัน ป พ.ศ. 2546 เจาพนักงานเภสัชกรรมสวนใหญยังคงรับผิดชอบงานบริหาร
เวชภัณฑตามกรอบภาระงานเดิม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพยังมีนอย การที่ตองเปลี่ยนมารับผิดชอบงานในภาระหนาที่
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ใหมตามกรอบงานใหม ทําใหเจาพนักงานกรรมตองใชเวลาในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ทําให
การปฏิบัติอาจไมเปนไปตามความคาดหวังของเภสัชกร

การเปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัช
กรรมคาดหวังจะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การเปรียบเทียบบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรม ไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่ เจาพนักงานเภสัชกรรมระบุ กับบทบาทที่เจาพนักงาน 
เภสัชกรรมคาดหวังจะไดปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนใหญ  
ไมมีความแตกตางกันระหวางความคาดหวังที่เจาพนักงานเภสัชกรรมตองการปฏิบัติกับ การถูก
มอบหมายใหปฏิบัติในปจจุบัน แตมีบางขั้นตอนที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความคาด
หวังของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ตองการปฏิบัติมีคารอยละมากกวาการถูกมอบหมายใหปฏิบัติใน
ปจจุบัน ไดแก

1. การแจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไม
ถูกตอง หรือไม ครบถวน

2. การแจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนในกรณี ผูมี
อํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน

3. การนัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่
4. การสอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ
5. การแจงผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย   

รายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบพิจารณาสั่งการ
6. การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และ

สถานบริการสุขภาพ
7. การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศนวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพปายโฆษณา 

อินเตอรเน็ตซ้ําในกรณีที่ผูประกอบการเคยโดนตักเตือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงาน
ผลการตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

8. การติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม อาหาร ที่พักวิทยากร รวมทั้ง
เชิญวิทยากร ในการจัดฝกอบรมใหความรู

9. การรับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม
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10. การประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรส่ือส่ิงพิมพเปนจํานวนมาก
เมื่อพิจารณางานใน ขอ 1-7 พบวาเปนงานที่มีจัดทําคูมือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ และ

เปนงานสารบรรณที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลสามารถปฏิบัติไดตามแนวทางเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกัน
มาไดงาย สวนงานในขอ 8-10 เปนงานที่เกี่ยวของกับการประสานงาน เจาพนักงานเภสัชกรรม
สวนใหญเปนคนในพื้นที่จึงสะดวกในการทําหนาที่ดังกลาว ทําใหเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานกลุมนี้ไดดวยตนเอง แตเภสัชกรไมไดมอบหมายงานใหเจาพนักงาน 
เภสัชกรรมปฏิบัติเนื่องจากเภสัชกรไมทราบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมมีความรู ในงานที่มอบหมาย
เพียงพอหรือไม (จรูญ วิทยากร 2539) ประกอบกับชวงการเก็บขอมูลวิจัยคร้ังนี้เปนชวงปรับเปลี่ยน
กรอบภาระงานใหมซ่ึงสงผลกระทบตอการมอบหมายงานของเภสัชกร อาจจะตองมีการประเมินผล
การทดลองการปฏิบัติงานตามภาระงานใหมที่เจาพนักงานเภสัชกรรม กอนจะมีการมอบหมายงาน
ใหเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานกลุมงานคุมครองผูบริโภคอยางชัดเจนตอไป

ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของ
เภสัชกร กับบทบาทที่เภสัชกรคาดหวังจากการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ของเจาพนักงานเภสัช
กรรม ในสํานักงานสาธารณสุข

ปจจัยสวนบุคคลของเภสัชกรไดแก เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษาสูงสุด, สถานภาพสมรส  
และปจจัยดานประสบการณทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของเภสัชกรตอการปฏิบัติ
งานของเจาพนักงานเภสัชกรรม  เนื่องจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค (ประสาท ล่ิมดุลย 2541) มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทําใหการมอบหมายงานของเจา
พนักงานเภสัชกรรมไมขึ้นกับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสบการณทํางานของเภสัชกร 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี คูหาทอง (2533 : 96 – 108) ที่พบวาเพศ ไมมีความความสัมพันธ
กับความคาดหวังในบทบาทการปฏิบัติงานของผูชํานาญการพิเศษดานสาธารณสุข และงานวิจัยของ 
นิภาพันธ บุญรอด (2536 :80 – 81) ที่พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส และประสบการณปฏิบัติงานแตกตางกันมีความตองการรับการนิเทศงานสาธารณสุขที่เกี่ยว
กับการสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน
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ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยดานประสบการณทํางานของเจา
พนักงานเภสัชกรรมกับบทบาทที่เจาพนักงานเภสัชกรรมคาดหวังท่ีจะไดปฏิบัติงานคุมครองผู
บริโภค ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพศ  จากการผลการศึกษาพบวาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีเพศตางกัน มีความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกือบทั้งหมด
ไมแตกตางกัน ยกเวนใน การแจงผูยื่นขอดําเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
สุขภาพและบริการสุขภาพใหแกไข หรือดําเนินการในกรณีเอกสารไมถูกตองครบถวน เจาพนักงาน
เภสัชกรรมเพศหญิงมีความคาดหวัง ที่จะปฏิบัติไดดวยตนเองมากกวาเพศชาย อาจเปนเพราะงาน
ขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตเปนงานที่เกี่ยวกับเอกสารซึ่งเปนงานที่ตองใชความละเอียดถ่ีถวน เพศ
หญิงจะมีความละเอียดกวาเพศชาย (สุชา เอมจันทร 2520 : 51) งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมเพศ
ชายมีความคาดหวัง ที่จะปฏิบัติไดดวยตนเองมากกวาเพศหญิง ไดแก งานที่เกี่ยวของกับการออก
ตรวจสถานประกอบการเพื่อการเฝาระวัง, การทําหนังสือติดตอผูประกอบการผูรับผิดชอบในการ
โฆษณา ในกรณีที่พบวามีส่ือโฆษณาเท็จหรือ หลอกลวงผูบริโภค, การตรวจการแสดงปายเขต
ปลอดบุหร่ี เขตสูบบุหร่ี รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข  อาจเปนเพราะงานเหลานี้เปนงานที่อาจเกิดความ
ขัดแยงผูอ่ืน และตองออกนอกสถานที่ นาจะเหมาะกับเพศชาย ความแตกตางระหวางเพศมีผลตอ
ความคาดหวังซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ  เพชรา คุณสันติพงศ (2531 : 78-91 ) ที่พบวาเพศที่แตก
ตางกันมีความคาดหวังในการรับนิเทศงานแตกตางกัน

อายุ ความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ดาน
สาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกือบทั้งหมดไมมีความสัมพันธกับอายุของเจา
พนักงานเภสัชกรรม ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความแตกตางโดย เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุ
มากกวา 35 ปมีความคาดหวังที่จะปฏิบัติไดดวยตนเอง มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมอายุไมเกิน 
35 ป ไดแก การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร และ
การประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาอบรมครั้งตอไป ทั้ง
นี้อาจเปนเพราะการดําเนินการแกไขปญหาจําเปนตองใชประสบการณการที่ไดจากการทํางาน 
มากกวา และความรอบคอบในการแกไขปญหา ซ่ึงเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุนอยจะมีประสบ
การณทํางานนอยกวา สวนขั้นตอนที่เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุไมเกิน 35 ป มีความคาดหวังที่
จะปฏิบัติไดดวยตนเอง มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมอายุมากกวา 35 ป ไดแก การทาํหนังสือถึง 
ผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการจัดสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะจากกรมหรือศูนย 
วิทยาศาสตรการแพทย หรือจัดซื้อจาก  อ.ย, การสงตรวจวิเคราะหผลตรวจปสสาวะที่สงสัยวามีสาร
เสพติดยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เปนงานเกี่ยวกับสนับสนุนปราบ
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ปรามยาเสพติด ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานไมนานนักจึงจัดเปน
งานที่ทาทาย  เจาพนักงานเภสัชกรรมผูที่มีอายุนอยจะมีความตองการงานใหม ซ่ึงคิดวา  
ทาทาย กวางานเดิม  (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 2535) อีกทั้งการตรวจปสสาวะมักทําในเวลากลาง
คืน เจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีอายุมากกวา 35 ป มีภาระครอบครัวที่ตองดูแล ไมสะดวกกับการ
ออกไปปฏิบัติงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของอุไรวรรณ เกิดผล (2539 :102) พบวาหัวหนาสถานี
อนามัย ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความคาดหวังตอการปฏิบัติหนาที่ต่ํากวากลุมอายุอ่ืนๆ

วุฒิการศึกษาสูงสุด จากผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกือบทั้งหมด
ไมมีความสัมพันธกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ยกเวนในบางขั้นตอนที่เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาต, และขั้นตอนการสงตรวจวิเคราะหผลตรวจปสสาวะที่สงสัยวามีสารเสพติดยืนยันที่กรม
วิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังที่จะปฏิบัติไดดวยตนเอง มากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม)  เนื่องจากเมื่อบุคคลมี
การศึกษาที่สูงขึ้นยอมมีความรูตางๆมากขึ้น (เสริมศักดิ์ วิศาลภรณ 2521 : 43- 45) ทําใหศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีในการพิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผลมากกวาผูที่มีการ
ศึกษาต่ํากวาโดยเฉพาะถามีความรูเฉพาะสาขา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี คูหาทอง  
(2533: 96-108) ที่พบวา วุฒิการศึกษามีความสัมพันธกับบทบาทที่คาดหวังของผูชํานาญการดาน 
สาธารณสุข

หลักสูตรท่ีเขาศึกษา จากผลการศึกษาพบวาความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม 
ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เกือบทั้งหมด
ไมมีความสัมพันธกับหลักสูตรที่เขาศึกษา ยกเวนในบางขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการตรวจสถานที่เพื่อ
การเฝาระวัง และการตรวจเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ปายโฆษณา 
อินเตอรเน็ต โดยเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่สําเร็จจากหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม มีความคาด
หวังที่ จะปฏิบัติมากกว า เจ าพนักงานเภสัชกรรม  ที่ สําเร็จจากหลักสูตรผูชวย เภสัชกร  
โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องจากการเรียนหลักสูตรเจาพนกังานเภสัชกรรม ใชเวลาศึกษาทั้งหมด 2 ป 
(หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถีใชเวลาศึกษา 1 ป) มีวิชาที่เรียนเกี่ยวของกับการ 
คุมครองผูบริโภคโดยตรง ทําใหเจาพนักงานเภสัชกรรมที่สําเร็จจากหลักสูตรเจาพนักงานเภสัช
กรรมมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูที่สําเร็จจากหลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราช
วิถี
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สถานภาพสมรส  จากผลการศึกษาพบวาความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม ตอ
การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไมมีความ
สัมพันธกับสถานภาพสมรส  เพราะไมวาเจาพนักงานเภสัชกรรมจะมีสถานภาพสมรสเชนใด  
จําเปนตองปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด โดยกระทรวงสาธารณสุขโดยไมไดคํานึงถึงสภาพ 
ครอบครัว แตยึดหลักสถานภาพทางตําแหนง เปนหลักในการมอบหมายภาระงาน (วันเพ็ญ  
ตั้งสะสม 2532 : 118-120) สอดคลองกับ งานวิจัยของศึกษาของจินดา  พูนเกษม (2527 : 84-86) 
พบวา สภาพการสมรส ไมมีความสัมพันธกับระดับการยอมรับบทบาทหนาที่ ของอาสามัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และสอดคลองกับการศึกษาของกัลยา เบญจรัตนาภรณ (2532 : 95) ที่
พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียน ตามการ
รับรูของผูบริหาร ครูอนามัย และครูอ่ืนๆ

ประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  จากผลการศึกษาพบวา
ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน เกือบทั้งหมดไมมีความแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โสภา ชูพิกุลชัย (2536 : 131-132) ที่กลาววา มนุษยจะรับสิ่งใดๆนั้น
ขึ้นอยูกับประสบการณนั้นมากอน แตจํานวนปที่เคยทํางานไมไดเปนเครื่องประกันวาคนที่ทํางาน
มากกวาจะมีประสบการณมากกวาที่ทํางานจํานวนปนอยกวา บางคนทํางานซ้ําๆ หลายปอาจมี
ประสบการณนอยกวาบุคคลที่ทํางานหลากหลายแตเวลานอยกวา ความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงไมมีความสัมพันธ กับ
ประสบการณการทํางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมพร   
อิทธิเดชพงษ    (2530 : 56)   ที่พบวาประสบการณในการทํางานไดแก อายุราชการ  และระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน   ไมมีความสัมพันธกับผล การปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน

การอบรมและศึกษาตอเนื่อง  การวิจัยนี้พบวาความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม
ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมด
ไมมีความสัมพันธกับการอบรมที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข และศึกษาตอ
เนื่อง ยกเวนในบางขั้นตอนไดแก การบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข-    
/รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน, การเกษียรหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับ
บัญชาเพื่อส่ังการ และ การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง  
ประวัติการตรวจสอบ ประวัติการกระทําผิดโดยเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ผานการอบรมและศึกษา
ตอเนื่อง ที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค มีความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวยตนเองมากกวาเจา
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พนักงานเภสัชกรรม ที่ไมเคยผานการอบรมและศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค 
เพราะวาการฝกอบรมถือวาเปนการพัฒนาความรูความสามารถและความคิดของบุคคลชวยทําให
คนไดเรียนรูและเขาใจถึงหลักวิทยาการและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเหมาะสมยอมมี
ความรูความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น (เพชรา คุณสันติพงศ : 2531) สอดคลองกับงานวิจัยของ   สุภาวดี 
คูหาทอง (2533:80-83) พบวา ผูที่ไดรับการอบรมและศึกษาที่เกี่ยวของกับงานเปนการเพิ่มพูน
ประสบการณ และความรู ทําใหการอบรมและศึกษาตอเนื่อง มีความสัมพันธกับ บทบาทที่คาดหวัง
ของผูชํานาญการสาธารณสุข

ขอบเขตความรับผิดชอบ  การวิจัยนี้พบวา ความคาดหวังของเจาพนักงานเภสัชกรรม
ในการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกือบทั้งหมด
ไมมีความสัมพันธ กับระดับจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรม ยกเวนในบางขั้นตอนที่มีความ 
แตกตาง พบวาความคาดหวังตอการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดเล็ก มีความคาดหวังที่จะปฏิบัติดวยตนเอง มาก
กวาเจาพนักงานเภสัชกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ ไดแก งานที่เกี่ยวของกับ
การออกตรวจ , การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและ
ยาแผนโบราณรวมทั้งบุคลากรของการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก และงานสนับสนุนปราบ
ปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา อาจเปนเพราะสํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ มีภาระงาน 
เกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียนและการเฝาระวังมาก เมื่อไดรับงานที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และงาน
สนับสนุนปราบปรามยาเสพติด ตรวจยาบา ซ่ึงเปนงานที่ไดรับมอบหมายใหม จึงไมมีเวลาและ
ความคาดหวังที่จะทํา สวนสํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก มีภาระงานเกี่ยวกับงานขึ้นทะเบียน และ
การเฝาระวังไมมากนัก จึงมีความสนใจ และมีเวลาที่จะทํางานที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และ
งานสนับสนุนปราบปรามยาเสพติด ตรวจยาบา ซ่ึงเปนงานที่ไดรับมอบหมายใหม

ขอจํากัดของงานวิจัย
1. ชวงระยะเวลาในการหาขอมูลที่เกี่ยวกับภาระงานของเจาพนักงานเภสัชกรรมในกลุม

งานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุข (ช่ือเดิม) เปนชวงกอนการประกาศใช พ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ทําใหขอมูลที่ไดเปนการแบงงานในกลุมงานเภสัช
สาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค ยังแบงตามกรอบงานเดิมซึ่งไดแก งานขึ้นทะเบียนและใบ
อนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ งานตรวจสอบเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ และงานบริหารเวชภัณฑ          
( แบบ A ) ซ่ึงอาจไมตรงกับการแบงกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกเปน 5 กลุมงาน
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ไดแก ฝายบริหารทั่วไป  กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข กลุมสนับสนุนวิชาการ กลุมงาน
ประกันสุขภาพและ กลุมงานคุมครองผูบริโภค  ( แบบ B ) (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2545) ดังนี้

จากโครงสรางจะเห็นไดวากลุมงานคุมครองผูบริโภคซึ่งแบงภาระงานออกเปน 3  หนาที่
คือ งานประสานรัฐกับทองถ่ิน ทําหนาที่ประสานหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินใหรวมสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขดานการคุมครองผูบริโภค, งาน
ดําเนินการตามกฎหมายสาธารณสุข ทําหนาที่ดําเนินการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายสาธารณสุข
ที่ไดรับมอบอํานาจ รวมทั้งดําเนินการเมื่อมีเร่ืองรองเรียนทางสาธารณสุข  และ งานกํากับตรวจ
สอบคุณภาพสถานพยาบาล ทําหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขของผูรับบริการสาธารณสุขในภาครัฐ
และเอกชน โดยควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล รวมทั้งการสรางหลักประกัน
คุณภาพและมาตรฐานบริการดานยาในสถานบริการภาครัฐ ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวงานที่ไดรับผิดชอบ
ใหมไมแตกตางกับงานเดิมมากนัก ผูวิจัยจึงใชงานตามกรอบภาระงานเดิม อีกทั้งในชวงเก็บขอมูล
คือ พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ถึง มิถุนายน 2546 ภาระงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคสวนมากยัง

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
- งานประสานรัฐทั้งถิ่น
- งานดําเนินการตามกฎหมาย

สาธารณสุข
- งานกํากับตรวจสอบคุณภาพ

สถานพยาบาล

กลุมงานประกันสุขภาพ

ฝายบริหารทั่วไป กลุมพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข

กลุมสนับสนุนวิชาการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ปฏิบัติงานตามกรอบงานเดิม ซ่ึงถามีการทําวิจัยตามกรอบงานใหมผลที่ไดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิม

3.  ตัวแปรอื่นๆที่ไมสามารถควบคุมไดเชน ความกดดัน ทัศนคติตองาน ความพึงพอใจ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมอื่นๆ อาจมีผลตอการรับรูบทบาทในงานคุม
ครองผูบริโภคของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากขอมู ลการวิ จั ยค ร้ั งนี้ มี ข อ เสนอแนะที่ เกี่ ยวของกับการปฏิบัติ ง านของ  

เจาพนักงานเภสัชกรรมดังนี้
1. หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่เกี่ยวของกับงาน 

คุมครองผูบริโภค ควรเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผู
บริโภค การใชคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บเอกสารและจัดเก็บขอมูล   การใชแบบฟอรมที่
เกี่ยวของกับงานขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เชน   แบบบันทึกเรื่องราว
รองทุกข และแบบบันทึกการรวบรวมสื่อโฆษณาเพื่อการตรวจสอบ ทักษะในการรวมออกตรวจ
สถานประกอบการ และการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจวิเคราะห และควรเพิ่มการฝกงานทั้งในหอง
เรียนและในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจากเดิม 2 สัปดาห ใหมากกวาเดิมเพื่อใหเจาพนักงาน
เภสัชกรรมมีองคความรู และประสบการณกอนออกไปปฏิบัติงาน

2. เนื่องจากหลักสูตรสําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรมของประเทศไทยที่ผานมามีหลาย
หลักสูตรเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรจัดการ 
อบรมเพิ่มเติมใหแกเจาพนักงานเภสัชกรรม ในเรื่องงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จากขอ
มูลทั้งในผลการวิจัย และขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด เร่ืองที่เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความ
สนใจเขารับการอบรมไดแก พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคที่ตองรับผิดชอบ
ตามภาระงานใหมตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เชน งานการแพทย แผน
ไทยและแพทยทางเลือก  งานสนับสนุนปราบปรามยาเสพติด การตรวจยาบา, คอมพิวเตอรที่เกี่ยว
ของกับงานเอกสารและการเก็บขอมูลตางๆ, การตรวจสถานประกอบการและการเก็บตัวอยางผลิต
ภัณฑ, การบันทึกคําใหการ และการดําเนินการจัดอบรมรวมทั้งเปนวิทยากรใหความรู จากผลการ
วิจัยพบวา เจาพนักงานเภสัชกรรมที่เคยผานการอบรมและศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครอง
ผูบริโภค มีความคาดหวังที่จะปฏิบัติงานมากกวาเจาพนักงานเภสัชกรรม ที่ไมเคยผานการอบรม
และศึกษาตอเนื่องที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคเพราะการเขารับการอบรมเปนการเพิ่มความ
รูความสามารถ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
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3. เภสัชกรควรมีการชี้แจงเรื่องภาระงานขอบเขตของเจาพนักงานเภสัชกรรมให 
ชัดเจน กอนที่จะมอบหมายงานใหเจาพนักงานเภสัชกรรม เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกันทั้ง ฝาย
ปฏิบัติงานและฝายควบคุมงาน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
 1. การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมดวยการใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ

อ่ืนดวย เชน การสังเกตการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสชักรรม การสัมภาษณเภสัชกรและเจา
พนักงานเภสัชกรรมเพื่อที่ใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่นํามาสรุปและอภิปรายผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

              2 . เนื่องจากปจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในกลุมงานคุมครองผูบริโภคปจจุบัน
ไดแก  เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังมีกลุมพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข        
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ที่รวมกันปฏิบัติงานควรมีการวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงาน
บทบาทหนาที่ และภาระงานของบุคลากรทั้งหมดภายในกลุมงาน คุมครองผูบริโภค
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ปจจุบันงานในโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเชน งานเภสัชกรรมคลีนิก บทบาทหนาที่เดิมอาจยัง
ไมทันสมัย เพื่อประโยชนในการกําหนดบทบาทใหเจาพนักงานเภสัชกรรมโดยภาพรวมใหชัดเจน
มากขึ้น
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รายชื่อระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขขนาดใหญ ระดับจังหวัด ก

1 จังหวัดนครราชสีมา
2 จังหวัดขอนแกน
3 จังหวัดอุดรธานี
4 จังหวัดอุบลราชธานี
5 จังหวัดเชียงใหม
6 จังหวัดลําปาง
7 จังหวัดพิษณโลก
8 จังหวัดเชียงราย
9 จังหวัดนครสวรรค
10 จังหวัดชลบุรี
11 จังหวัดสระบุรี
12 จังหวัดราชบุรี
13 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 จังหวัดสงขลา
15 จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 จังหวัดจันทบุรี
17 จังหวัดปราจีนบุรี
18 จังหวัดชัยภูมิ
19 จังหวัดบุรีรัมย
20 จังหวัดนครพนม
21 จังหวัดหนองคาย
22 จังหวัดมหาสารคาม
23 จังหวัดรอยเอ็ด
24 จังหวัดสกลนคร
25 จังหวัดกาญจนบุรี
26 จังหวัดนครปฐม

27 จังหวัดสุพรรณบุรี
28 จังหวัดสุราษฏธานี
29 จังหวัดเลย
30 จังหวัดสุรินทร

31 จังหวัดศรีสะเกษ
32 จังหวัดกาฬสินธุ
33 จังหวัดเพชรบูรณ
34 จังหวัดยะลา
35 จังหวัดปตตานี
36 จังหวัดสุโขทัย
37 จังหวัดลพบุรี
38 จังหวัดพัทลุง
39 จังหวัดกําแพงเพชร
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รายชื่อจังหวัดสํานักงานสาธารณสุขขนาดเล็ก ระดับ ข

1 จังหวัดเพชรบุรี
2 จังหวัดพังงา
3 จังหวัดนราธิวาส
4 จังหวัดยโสธร
5 จังหวัดตราด
6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7 จังหวัดภูเก็ต
8 จังหวัดสมุทรปราการ
9 จังหวัดชุมพร
10 จังหวัดแพร
11 จังหวัดนครนายก
12 จังหวัดตาก
13 จังหวัดนาน
14 จังหวัดอุตรดิตถ
15 จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 จังหวัดตรัง
17 จังหวัดแมฮองสอน

18 จังหวัดพะเยา
19 จังหวัดลําพูน
20 จังหวัดพิจิตร
21 จังหวัดสิงหบุรี
22 จังหวัดชัยนาท
23 จังหวัดอางทอง
24 จังหวัดปทุมธานี
25 จังหวัดนนทบุรี
26 จังหวัดอุทัยธานี
27 จังหวัดสมุทรสาคร
30 จังหวัดกระบี่
31 จังหวัดสตูล
32 จังหวัดระยอง
33 จังหวัดมุกดาหาร
34 จังหวัดหนองบัวลําพู
35 จังหวัดสระแกว
36 จังหวัดอํานาจเจริญ



ภาค ผนวก ข
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)

ปพ.ศ.2543
ประมวลรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
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หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ Certificate in Public Health Program (Pharmacy Technique)

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทยช่ือเต็ม : ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม)

ช่ือยอ   : ป.สศ. (เทคนิคเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Certificate in Public Health Program (Pharmacy Technique)

ช่ือยอ   :  Cert. P.H. (Pharmacy Technique)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ปรัชญาของหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข เช่ือวาปฏิบัติงานเทคนิคเภสัชกรรมที่คุณภาพตองมีความรูซึ่งเกิดจากการเรียน

รูวิทยาการใหมและสิ่งอื่น  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อการบริหารสาธารณสุขทุกระดับใหสอด
คลองกับธรรมชาติของมนุษย ชุมชน และสังคม โดยใชปญหาเปนหลักผูปฏิบัติงานเทคนิคเภสัชกรรมตองมีความ
รูทางวิทยาศาสตต มนุษยศาสตร และการสาธารณสุขแบบองครวม โดยเฉพาะการปฏิบัติการเภสัชกรรมเบื้องตน 
ตลอดจนใหความรูและสนับสนุนการใชยาและเวชภัณฑแกประชาชน การเขาถึงบทบาทนี้ผุปฏิบัติงานเทคนิค
เภสัชกรรมตองไดรับการฝกฝนใหสามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข  ภูมิปญญาทองถิ่น และองคกร ชุมชน
ทั้งในฐานะผูปฏิบัติการ และผูนําในการดํารงไวซึ่งสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ          ประชาชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) มุงผลิตบุคคลใหมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคเภสัชกรรม พรอมทั้งความรูในแนวกวาง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถปฏิบัติงานดวยตนเอง รวมมือกับผูอื่นและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของไดทั้ง
ในสถานบริการและชุมชนดวยคุณธรรม จริยธรรมอันดี
วัตถุประสงคของหลักสูตร

เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถ
1. ใชความรู ทักษะแหงวิชาชีพเทคนิคเภสัชกรรมในการใหบริการแกสังคมตามขอบเขตที่

กระทรวง  สาธารณสุขกําหนด ดังนี้
1.1 ปฏิบัติการเภสัชกรรมเบื้องตนในการสนับสนุน การบริการทางเภสัชกรรมในสถาน

บริการและชุมชน
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1 . 2  ให คว ามรู แ ละสนับสนุนแกประชาชน  ในการใช ย าและ เ วชภัณฑอย า งมี
ประสิทธิภาพ

2 . จัดการปญหาสุขภาพอนามัยในขอบเขตวิชา ชีพแหงตนโดยใช ภูมิปญญาทองถิ่น  
การมีส วนรวมของชุมชน  และองคกรทองถิ่นได  ตลอดจนใชระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร  
จัดการในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

3. มีการใฝรูตลอดชีวิต ดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีเจตคติที่ดี พรอมที่จะพัฒนา 
และสงเสริมงานในหนาที่ความรับผิดชอบดานบริการสาธารณสุขแบบองครวมไดอยางมีคุณภาพ

4. มีความสามารถเชิงสากลในดานการใชภาษา การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ     
ภาษาไทย

5. มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีทางดาน
สุขภาพ

6. สงเสริมระบบประชาธิปไตย และแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี

กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2543

อาจารยผูทําการสอน
1. ผูสอนตามหลักสูตรตองมีวุฒิอยางต่ําปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่สอน หรือมีวุฒิเกี่ยวของกับ

วิชาที่สอนและมีประสบการณทางวิชาชีพเกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอกวา 3 ป
2. ผูสอนตงมีวุฒิทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งนับแตั้งแตการฝกอบรมถึงระดับปริญญา 

หรือเคยทําหนาที่เปนผูสอนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. อัตราสวนผูสอนตอนักศึกษาภาคทฤษฎีไมเกิน 1 ตอ 50 และภาคทดลองหรือภาคปฏิบัติไมเกิน 

1 ตอ 10
4. จํานวนชั่วโมงการสอนของผูสอนประจําระหวาง 10-22 คาบตอสัปดาห และผูสอนพิเศษที่มี

งานประจําอยูแลว ใหสอนไดไมเกิน 6 คาบตอสัปดาห

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไมรับเทียบเทา ปวช., ปวท., ปวส.) คือตองศึกษารายวิชาใหหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอน
ปลายครบตามเกณฑที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีใหรวม
วิทยาศาสตร (โครงสราง 2) 25 หนวยกิต
คณิตศาสตร (โครงสราง 1) 15 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต
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-  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนใหศึกษารายวิชาตางๆ เทียบเทาเกณฑสําหรับหลักสูตรการ
ศึกษาในโรงเรียนสําหรับวิชาคณิตศาสตรใหแสดงหลักฐานวาไดศึกษาวิชาวิทยาศาสตร 2 (ฟสิกส เคมี และชีว
วิทยา)

2.    อายุครบ 16 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ปบริบูรณ นับถึงวันเปดรับสมัคร
3.  ตองมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดภายในกลุมจังหวัดที่รับทุนอยางนอย 1 ป นับถึงวันที่ปดรับสมัคร 

หรือปจจุบันบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีภูมิลําเนาในจังหวัดภายในกลุมจังหวัดที่
รับทุนนั้นไมนอยกวา 5 ป และ/หรือขอยกเวนที่กระทรวงสาธารณสุข จะไดกําหนดตามความเหมาะสม

4. มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมมีความพิการหรือผิดปกติดาน
รางกาย และจิตใจ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

5. ไมเคยตองโทษในคดีอาญา เวนแตความผดิที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไมเคยตองพนสภาพจากความเปนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย

หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 80 หนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 19 หนวยกิต เปนภาคทฤษฎี 17 หนวยกิต ภาคทดลอง 2 หนวยกิต
1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
2) กลุมวิชาศึกษาศาสตร และภาษาศาสตร 5 หนวยกิต
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 8 หนวยกิต

2.2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต ภาคทฤษฎี 21 หนวยกิต ภาคทดลอง 4 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 36 หนวยกิต เปนภาคทฤษฎี 21 หนวยกิต ภาคทดลอง 6 

หนวยกิต ภาคปฏิบัติ 9 หนวยกิต
2.4 หมวดวิชาเลือก  3  หนวยกิต  เปนภาคทฤษฎี  1  หนวยกิต  ภาคทดลอง  2   

หนวยกิตจําแนกเปน
1) กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต
2) กลุมวิชาศิลปะและดนตรี 1 หนวยกิต
3) กลุมวิชาเลือกทั่วไป 1 หนวยกิต

4. รายวิชาที่กําหนดในแตละหมวดวิชา
      4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 19 หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
สม.101 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2-0-0)
SH.101 General Psychology
สม.102 มนุษยและสิ่งแวดลอม 2 (2-0-0)
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SH.102 Human and Environment
สม.103 สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2 (2-0-0)
SH.103 Socio-Economics and Politics
กลุมวิชาศึกษาศาสตร และภาษาศาสตร
ศภ.101 ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-0)
EL.101 English
ศภ.102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-0)
EL.102 Thai For Communication
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
วค.101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 (1-2-0)
SM.101 Microbiology and Parasitology
วค. 102 เคมีทั่วไป 2 (2-0-0)
SM .102 General Chemistry
วค.103 ฟสิกสทั่วไป 2 (2-0-0)
SM.103 General Physics
วค.104 การใชคอมพิวเตอร 2 (1-2-0)
SM.104 Utilization of Computer

4.2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หนวยกิต
พว.101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 (2-0-0)
BP.101 Anatomy and Physiology
พว. เภสัชวิทยา 2 (2-0-0)
BP. 102 Fundamental Pharmacology
พว. 103 สขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2 (1-2-0)
BP. 103 Health Education and Behavioral Science
พว. 104 โรคติดตอและโรคไมติดตอ 2 (2-0-0)
BP. 104 Communicable and Non Communicable Disease
พว. 105 การปฐมพยาบาล 2 (1-2-0)
BP. 105 First Aid
พว. 106 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (1-2-0)
BP. 106 Public Health Administration
พว. 107 ชีวสถิติ 2 (2-0-0)
BP. 107 Biostatistics
พว. 208 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 2 (2-0-0)
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BP.  208 Hislistic  Health Promotion Approach
พว. 209 วิทยาการระบาด 2 (1-2-0)
BP. 209 Epidemiology
พว. 210 จริยธรรมวิชาชีพ 2 (2-0-0)
BP. 210 Professional Ethics
พว. 211 กฎหมายสาธารณสุข 2 (2-0-0)
BP. 211 Public Health Laws

4.3 หมวดวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 36 หนวยกิต
ชภ.101 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2 (1-2-0)
TP.101 Pharmaceutical Technology 1
ชภ.102 เภสัชสาธารณสุข 2 (2-0-0)
TP.102 Public Health Pharmacy
ชภ.103 การบริหารเวชภัณฑ 2 (2-0-0)
TP.103 Pharmaceutical Inventory Management
ชภ.104 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3 (2-2-0)
TP.104 Pharmaceutical Technology 2
ชภ.105 เภสัชวิทยา 1 2 (2-0-0)
TP.105 Pharmacology 1
ชภ.106 เทคนิคการจายยา 3 (2-2-0)
TP.106 Dispensing Technique
ชภ.107 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3 (0-0-15)
TP.107 Field Work 1
ชภ.208 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3 (2-2-0)
TP.208 Pharmaceutical Technology 3
ชภ.209 เภสัชวิทยา 2 2 (2-0-0)
TP.209 Pharmacology 2
ชภ.210 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน 2 (2-0-0)
TP.210 Introduction to Clinical Pharmacy
ชภ.211 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน 2 (1-2-0)
TP.211 Community Health Consumer Protection
ชภ.212 การบริการชุมชนดานเภสัชสารสนเทศ 2 (1-2-0)
TP.212 Community Pharmaceutical Information Service
ชภ.213 การแพทยแผนไทยแบบองครวม 2 (2-0-0)
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TP.213 Holistic Thai Traditional Medicine
ชภ.214 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3 (0-0-15)
TP.241 Field Work 2
ชภ.215 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 3 3 (0-0-15)
TP.215 Field Work 3

4.4 หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาพลานามัย (บังคับเลือก 1 หนวยกิต)
พม.101 ฟุตบอล 1 (0-2-0)
PE.101 Football
พม.102 แบดมินตัน 1 (0-2-0)
PE.102 Batminton
พม.103 ตะกรอ 1 (0-2-0)
PE.103 Takrao
พม.104 วอลเลยบอล 1 (0-2-0)
PE.104 Volleyball
พม.105 บาสเกตบอล 1 (0-2-0)
PE.105 Baskettball
พม.106 เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ 1 (0-2-0)
PE.106 Jogging
พม.107ศิลปะการปองกันตัว 1 (0-2-0)
PE.107 Self Defense
พม.108 แอโรบิคแดนซ 1 (0-2-0)
PE.108 Aerobic Defense
พม.109 กิจกรรมเขาจังหวะ 1 (0-2-0)
PE.109 Rhythmic Activity
กลุมวิชาศิลปะ และดนตรี (บังคับเลือก 1 หนวยกิต)
ศด.201 ดนตรีไทย 1 (0-2-0)
AM.201 Thai Music
ศด.202 ดนตรีสากล 1 (0-2-0)
AM.202 International Music
ศด.203 นาฎศิลปไทย 1 (0-2-0)
AM.203 Thai Dancing
ศด.204 นาฎลีลาสากล 1 (0-2-0)



256

AM.204 Modern Dancing
ศด.205 ศิลปการแสดง 1 (0-2-0)
AM.205 Acting
ศด.206 การวาดภาพ 1 (0-2-0)
AM.206 Drawing
ศด.207 การถายภาพ 1 (0-2-0)
AM.207 Photography
ศด.208 สุนทรียศาสตร 1 (0-2-0)
AM.208 Aesthetics
กลุมวิชาเลือกท่ัวไป (บังคับเลือก 1 หนวยกิต)
ลท.201 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (1-0-0)
GE.201 Personality Development
ลท .202  การเกษตรเบื้องตน
1 (1-0-0)
GE.202 Introduction to Agriculture
ลท.203 การศึกษาอิสระ 1 (1-0-0)
GE.203 Special Study Topic
ลท.204 การศึกษาดูงาน 1 (1-0-0)
GE.204 Field Observation

5. โปรแกรมการศึกษา
ชั้นปท่ี 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
ชั่วโมง
ทฤษฎี/
สัปดาห

ชั่วโมง
ทดลอง/
สัปดาห

ชั่วโมง
ปฏิบัติ/
สัปดาห

สม.101 จิตวิทยาทั่วไป 2 2 0 0
สม.102 มนุษยและสิ่งแวดลอม 2 2 0 0
สม.103 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2 2 0 0
ศภ.101 ภาษาอังกฤษ 3 3 0 0
ศภ.102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 2 0 0
วค.101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 1 2 0
วค.102 เคมีทั่วไป 2 2 0 0
พว.101 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2 2 0 0
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ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
ชั่วโมง
ทฤษฎี/
สัปดาห

ชั่วโมง
ทดลอง/
สัปดาห

ชั่วโมง
ปฏิบัติ/
สัปดาห

พว.102 เภสัชสาธารณสุข 2 2 0 0
ชภ.101 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2 1 2 0
ชภ.102 เภสัชสาธารณสุข 2 2 0 0
ชภ.103 การบริหารเวชภัณฑ 2 2 0 0
พม.10.. กลุมวิชาพลามัย (วิชาเลือก) 1 0 2 0

รวม 26 23 6 0
ภาคการศึกษาที่ 2

วค.103 ฟสิกสทั่วไป 2 2 0 0
วค.104 การใชคอมพิวเตอร 2 1 2 0
พว.103 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2 1 2 0
พว.104 โรคติดตอและโรคไมติดตอ 2 2 0 0
พว.105 การปฐมพยาบาล 2 1 2 0
พว.106 การบริหารงานสาธารณสุข 2 1 2 0
พว.107 ชีวสถิติ 2 2 0 0
ชภ.104 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3 2 2 0
ชภ.105 เภสัชวิทยา 1 2 2 0 0
ชก.209 เภสัชวิทยา 2 2 2 0 0
ชก.213 การแพทยแผนไทยแบบองครวม 2 2 0 0

รวม 23 18 10 0
ภาคฤดูรอน

ชภ.107 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 1

รวม

3

3

0

0

0

0

15

15
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ชั้นปท่ี 2

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต
ชั่วโมง
ทฤษฎี/
สัปดาห

ชั่วโมง
ทดลอง/
สัปดาห

ชั่วโมง
ปฏิบัติ/
สัปดาห

พว.208 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 2 2 0 0
พว.209 วิทยาการระบาด 2 1 2 0
พว.210 จริยธรรมวิชาชีพ 2 2 0 0
พว.211 กฎหมายสาธารณสุข 2 2 0 0
ชภ.208 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3 2 2 0
ชภ.210 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน 2 2 0 0
ชภ.211 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน 2 2 0 0
ชภ.212 การบริการชุมชนดานเภสัชสารสนเทศ 2 1 2 0
ชภ.213 การแพทยแผนไทยแบบองครวม 2 1 2 0
ศด.20.. กลุมวิชาศิลปะ และดนตรี (วิชาเลือก) 1 0 2 0
ลท.20.. กลุมวิชาเลือกทั่วไป (วิชาเลือก) 1 1 0 0

รวม 19 14 10 0
ภาคการศึกษาที่ 2

ชภ.214  ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
ชภ.215 ปฏิบัติงานภาคสนาม 3

รวม

3
3

6

0
0

0

0
0

0

15
15

30

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
สม.101 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2-0-0)
(General Psychology)
ศึกษาความหมายความเปนมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู การเรียนรู แรงจูงใจ อารมณ 

บุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล การปรับตัว พัฒนาของบุคคลในวัยตางๆ ต้ังแตแรกเกิดถึงวัยสูงอายุ และ
การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการพัฒนาตนเอง การปรับตัว และการทํางานดานสาธารณสุข

สม.102 มนุษยและสิ่งแวดลอม 2 (2-0-0)
(Human and Environment)
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ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม วิเคราะหความสัมพันธและปญหาระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สม.103 สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2 (2-0-0)
(Socio-Economics and Politics)
ศึกษาระบบสังคม วัฒนธรรม วิกฤตการณทางสังคม และวัฒนธรรมในสังคมไทย ลักษณะ

โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจไทยอยางกวางๆ ทางดานเกษตร อุตสาหกรรม การเงิน การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ ตลอดจนปญหาในดานตางๆ ศึกษาการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย การกระจาย
อํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น พรรคการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย มติมหาชนและรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม ความสําพันธทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

1.2 กลุมวิชาศึกษาศาสตร และภาษาศาสตร
ศภ.101 ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-0)
(English)
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การติดตอกับผูอื่นในโอกาสตางๆ โดยฝก

ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน เนนเสียงหนักเบา ทํานองเสียง จังหวะ และความถูกตองทางดานภาษา การสรุป
ความ การเขียนรายงานและจดหมายตางๆ ใหถูกตอง ตามหลักไวยากรณรวมทั้งศึกษาศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของทาง
การแพทยและสาธารณสุข

ศภ.102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-0)
(Thai for Communication)
ศึกษาการใชภาษาไทยโดยฝกฝนทักษะดานการอาน ความเขาใจในภาษา การแปลความ

หมายสรุป วิเคราะห และนําเสนอดวยศิลปะการพูด การเขียนรายงาน การเขียนบทความ ตลอดจนการฟงและการ
พูดแบบตางๆ วิเคราะหการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อสรางเสริมการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
วค.101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 (1-2-0)
(Microbiology and Parasitology)
จําแนกชนิด รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติของจุลินทรีย และปรสิตที่กอโรค วิเคราะหความ

สัมพันธของจุลินทรียและปรสิตกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย เลือกวิธีหรือแนวทางการทําลายและยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลรินทรียและปรสิต ศึกษาการปองกันและความตานทานของรางกายตอเช้ือโรค ตรวจเชื้อ
โรคและแปลผลทางหองปฏิบัติการที่สําคัญในทองถิ่น

วค.102 เคมีทั่วไป 2 (2-0-0)
(General Chemistry)
ศึกษาความรูพ้ืนฐานทางเคมี โครงสรางของอะตอม โมเลกุล และพันธะเคมี คุณสมบัติ

ของกาซของแข็ง ของเหลว และสารละลาย รวมทั้งกฎและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุล 
ของอิออน ในสานละลาย อินทรีย และอนินทรียเคมี



260

วค.103 ฟสิกสทั่วไป 2 (2-0-0)
(General Physics)
ศึ กษาหลั กและความรู ท า งฟสกิสที่ จ ะนําไปประยุ กต ใช ในงานสาธารณสุข

เกี่ยวกับการวัดมวล แรงการเคลื่อนที่ และพลังงานรวมทั้งเครื่องกลอยางงายที่ใชในการสาธารณสุข คุณสมบัติของ
สาร ความดันของของไหล การใชอุปกรณที่อาศัยความดัน ความรอน แสง เสียง คลื่นแมเหล็ก ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส และผลของรังสีที่มีตอสิ่งมีชีวิต

วค.104 การใชคอมพิวเตอร 2 (1-2-0)
(Utilization of Computer)
ศึกษาสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การใชงาน

โปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ตที่เปนประโยชนตองานสาธารณ
สุข และฝกปฏิบัติงานใชเครื่องคอมพิวเตอร

2. หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พว.101 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 (2-0-0)
(Anatomy and Physiology)
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกายทุกระบบ การปรับตัวของราง

กาย เพื่อรักษาสภาวะสมดุลของรางกายในสภาวะปกติ
พว.102 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2 (2-0-0)
(Fundamental Pharmacology)
ศึกษาความหมายของยา ประเภทของยาตามกฎหมาย แหลงที่มาและการพัฒนายา การเรียกช่ือ

ยา รูปแบบยา วิถีการใหยา ใบสั่งยา ภาษาลาตินที่ใชในใบสั่งยา การคํานวณทางเภสัชกรรมเบื้องตน หนังสือที่ใช
คนควาทางเภสัชวิทยา หลักการเบื้องตนทางเภสัชวิทยา เภสัชลนศาสตร หลักการใชยา พิษและอันตรายจากการ
ใชยา การบริหารเวชภัณฑยาภายใตขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด สรรพคุณ วิธีใช ขนาดยาอาการอันไม
พึงประสงคจากการใชยา ขอควรระวังและคําแนะนําในการใชยา

พว.103 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2 (1-2-0)
(Health Education and Behavioral Science)
ศึกษาถึงแนวคิดหลักของสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษาทฤษฎีตางๆ ทางพฤติกรรมศาสตรที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรม เลือกแบบจําลองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ในการวิเคราะหปญหาพฤติกรรม สุขภาพ
และวางแผนกําหนดกลวิธีการดําเนินสุขศึกษาโดยนําทฤษฎีตางๆ ทางพฤติกรรมศาสตรมาประยุกตใชเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ศึกษาแนวคิดหลักการประชาสัมพันธ
วิเคราะหการดําเนินงานการประชาสัมพันธในงานสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการผลิตการใชและการบํารุงรักษา
สื่อเพื่อใชในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ
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พว.104 โรคติดตอและโรคไมติดตอ 2 (2-0-0)
(Communicable and Non Communicable Disease)
จําแนกประเภทของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ การประเมินสภาวะโรค อาการและอาการ

แสดงที่สําคัญ การปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ หลักการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค วิเคราะห 
ปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอ ที่เปนปญหาสาธารณสุข ครอบคลุมถึงโรคที่เปนปญหาทองถิ่นและโรคที่ จะ
สงผลกระทบในอนาคต

พว.105 การปฐมพยาบาล 2 (1-2-0)
(First Aid)
ศึกษาหลักการของการปฐมพยาบาล การชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน ผูประสบ

อุบัติเหตุ อุบัติเหตุหมู การจัดบริการบรรเทาสาธารณภัย การคัดกรอง การจําแนก การจัดสงผูปวยเพื่อรับบริการ
ปฏิบัติการหามเลือด การใชผาพันแผล การเขาเฝอกช่ัวคราว การเคลื่อนยายผูปวย การชวยฟนคืนชีพ การวัด
สัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข การประคบดวยความรอน เย็น

พว.106 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (1-2-0)
(Public Health Administration)
ศึกษาปรัชญาและหลักการบริหารงานที่มีความสําคัญกับการบริการสาธารณสุข จัดทําแผน

บริการ สาธารณสุขระดับตน การจัดองคการของหนวยงานสาธารณสุข และองคกรทองถิ่นการจัดการบุคลากร 
การอํานวยการ การควบคุมกํากับงาน งานสารบรรณ การจัดสํานักงาน การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ
การบริหารพัสดุ การวิเคราะหหนวยงานสาธารณสุขระดับตนในดานการบริหารงานและประยุกตใช ระบบสาร
สนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข

พว.107 ชีวสถิติ 2 (2-0-0)
(Biostatistics)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของชีวสถิติ จําแนกประเภทขอมูลเก็บรวบรวมขอ

มูล เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล แปลผล นําเสนอขอมูล สถิติสาธารณสุข เพื่อการคนควาปญหาสาธารณ
สุข การวางแผนและประเมินผล การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

พว.208 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 2 (2-0-0)
(Holistic Health Promotion Approach)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ วิเคราะหปญหาสุขภาพและศึกษาแนวคิด การสงเสริมสุขภาพ 

แบบองครวม แนวทางการสรางคุณคา และจิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพ โดยใชหลักการประชาสังคม เพื่อให
เกิดการเรียนรู การสรางพฤติกรรมที่ดี และจัดสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูล เพื่อการสงเสริมสุขภาพแกปจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันอื่นๆ  ตลอดจนศึกษานโยบายสาธารณสุข ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุข
ภาพแกประชาชน
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พว.209 วิทยาการระบาด 2 (1-2-0)
(Epidemiology)
ศึกษานิยาม ความเปนมา ขอบเขต วัตถุประสงค ประโยชน วิเคราะหสถานการณ การเกิดโรค

ตามองคประกอบของการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค การกระจายของโรค การเฝา
ระวังและสอบสวนโรค การประยุกตระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขและชีวิตประจําวัน รวมทั้งฝกประสบการณ
ทางดานระบาดวิทยา

พว.210 จริยธรรมวิชาชีพ 2 (2-0-0)
(Professional Ethics)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับบทบาท ภาระหนาที่

ของเจาหนาที่สาธารณสุข จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข และวินัยขาราชการ ปญหาและแนวทางการแกปญหา การ
พัฒนาจริยธรรม จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุขและวินัยขาราชการ เพื่อเปนเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดี

พว.211 กฎหมายสาธารณสุข 2 (2-0-0)
(Public Health Laws)
ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและหลักกฎหมายทั่วไปที่

เกี่ยวกับ การบริหารงานสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพ สา
ธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน

หมวดวิชาชีพเทคนิคเภสัชกรรม
ชภ.101 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2 (1-2-0)
(Pharmaceutical Technology 1)
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตยา หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) มาตรฐาน

สําหรับวิธีการปฏิบัติ (SOP) เอกสารที่ใชในกระบวนการผลิตยา ศัพทที่ใชในทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม การ
เตรียมการเพื่อการผลิตดานวัตถุดิบ น้ําบริสุทธิ์และภาชนะบรรจุ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ น้ํา และภาชนะบรรจุ
ระบบชั่งตวงและการคํานวณที่เกี่ยวของ เทคนิคเบื้องตนในการผลิตยา การคํานวณทางเภสัชกรรม ความคงสภาพ
และการตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑสําเร็จรูป ตลอดจนปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณเอกสารตางๆ ที่ใช
ในการผลิตยาการเตรียมน้ําบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพน้ํา วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ เทคนิคที่ใชในการผลิตยา การ
ประยุกต การคํานวณในการเตรียมยา การตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑสําเร็จรูป

ชภ.102 เภสัชสาธารณสุข 2 (2-0-0)
(Public Health Pharmacy)
ศึกษาระบบการบริหารงานเภสัชสาธารสุข โครงสรางการจัดองคกรของกลุมงานคุมครองผู

บริโภคและเภสัชสาธารณสุข บทบาทขององคกรที่เกี่ยวของ ระบบการนิเทศและสนับสนุนงานเภสัชสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและแนวทางการดําเนินงาน 
นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาตางๆ ที่เกี่ยวของกฎหมายและพระราชบัญญัติทางเภสัชกรรม รวมถึงบทบาทของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมในงานเภสัชสาธารณสุข
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ชภ.103 การบริหารเวชภัณฑ 2 (2-0-0)
(Pharmceutical Inventory Management)
ศึกษาความหมายและคําจํากัดความที่เกี่ยวของกับการบริหารเวชภัณฑ การวางแผนในการ

บริหารงาน พัสดุ บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานบริหารเวชภัณฑ กระบวนการจัดซื้อจัดหา และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ การเตรียมการเพื่อการจัดซื้อจัดหา การจัดทําแผนจัดซื้อตรวจรับเวชภัณฑ ความ
สําคัญและประเภทของคลังเวชภัณฑ การเบิกจายเวชภัณฑ และการจัดเก็บเวชภัณฑ การควบคุมดูและปองกันการ
สูญหายและสูญเสีย การกระจายยา การตรวจสอบและการจําหนายเวชภัณฑ การจัดทําบัญชีรับจาย สถิติ และราย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารเวชภัณฑ

ชภ.104 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3 (2-2-0)
(Pharmaceutical Technology 2)
รายวิชาที่ตองศึกษากอน เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
ศึกษาองคประกอบของยาเตรียมตัวยาสําคัญ สารแตงสี สารแตงกลิ่นแตงรส สารถนอมสารตาน

ออกซิเดชั่น สารทําใหเจือจาง ตัวทําลาย และสารชวยละลาย การเตรียมยาน้ําใส ยาน้ําเชื่อม  อิลิกเซอร  สปริต 
ทิงเจอร ยาน้ําแขวนตะกอน อิมัลช่ัน มิวซีเลจ แมกมา เจล โลช่ัน ลินิเมนต ครีม ขี้ผ้ึง เพสต ยาผง แกรนูล ยาเม็ด 
แคปซูล และยารูปแบบพิเศษอื่นๆ รวมถึงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมยาและการตรวจสอบทางกายภาพ การ
บันทึกเอกสารการผลิตยารายงานและสถิติที่เกี่ยวของกับการผลิตยา

ชภ.105 เภสัชวิทยา 1 2 (2-0-0)
(Pharmacology1)
รายวิชาที่ตองศึกษากอน เภสัชวิทยา
ศึกษาการแบงประเภทยาตามหลักเภสัชวิทยา กลุมยา ช่ือยา หลักการออกฤทธิ์ของยาเบื้องตน 

ขอบงใช อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา วิธีการใชยา ขอแนะนําการใชยาของยาแกปวดลดไข ยาตานการ
อักเสบ ที่ไมใชสเตียรอยด ยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใชในระบบทางเดินหายใจ ยาที่ใชในโรคติดเชื้อ 
ยาฮอรโมน ยาที่เกี่ยวของกับระบบตอมไรทอ วิตามิน เกลือแร สารอาหารและยารักษาโลหิตจาง

ชภ.106 เทคนิคการจายยา 3 (2-2-0)
(Dispensing Technique)  รายวิชาที่ตองศึกษากอน เภสัชวิทยา
ศึกษาและฝกปฏิบั ติ เกี่ ย ว กับการอ านใบสั่ งยา  ใบสั่ งแพทย  การจําแนกยา  และ

เวชภัณฑที่มิใชยา การจัดและจายยาตามใบสั่งแพทย การคํานวณขนาดยาและจํานวนยาที่จาย การเลือกใชฉลากยา 
การใหคําแนะนําการใชยาเบื้องตน และยาเทคนิคพิเศษ องคประกอบที่มีผลตอความผิดพลาดในการจัด และจายยา
ตามใบสั่งแพทยและแนวทางแกไข ระบบบริการเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ระบบการกระจายยาแบบตางๆ การ
ทําบัญชีรายงานและสถิติที่เกี่ยวของกับงานบริการตลอดจนบทบาทเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานบริการเภสัช

ชภ.210 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน 2 (2-0-0)
(Introduction to Clinical Pharmacy)   รายวิชาที่ตองศึกษากอน เภสัชวิทยา
ศึ กษาความหมาย  ประวั ติความ เปนมาของงาน เภสัชกรรมคลินิก  บทบาทของ

เจาพนักงานเภสัชกรรมในงานเภสัชกรรมคลินิก ความรูเบื้องตนในงานบริการเภสัชกรรม คลินิกศูนยบริการเภสัช
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สนเทศ การใหคําปรึกษาและนําเรื่องยาเบื้องตน การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑ การ
ประเมินการใชยา บันทึกการใชยา การจายยาระบบยูนิตโดส การติดตามผลการรักษาจากระดับยาในกระแสเลือด
ของ   ผูปวย หลักการเตรียมยาที่มีพิษตอเซลล สารอาหารและสารผสมที่ใหทางหลอดเลือดดํา การประกันคุณภาพ

ชภ.211 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน 2 (1-2-0)
(Community Health Consumer Protection)
วินิจฉัยปญหางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของชุมชน วางแผนงานโครงการ การ

ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ชภ.212 การบริการชุมชนดานเภสัชสารสนเทศ 2 (1-2-0)
(Community Pharmaceutical Information Service)
ศึกษาความเปนมา และประโยชนในการนําระบบฐานขอมูลทางเภสัชกรรมมาใชในการจัดเก็บ

ขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน การสืบคนและการใหบริการขอมูลขาวสารทางดานเภสัชกรรม การประสานงาน
ผานเครือขายทางเภสัชกรรม การผลิตสื่อและการประยุกตใชการ
เผยแพรความรูดานเภสัชกรรม รวมถึงการฝกทักษะในการใหความรูดานเภสัชกรรมแกชุมชน

ชภ.213 การแพทยแผนไทยแบบองครวม 2 (2-0-0)
(Holistic Thai Traditional Medicine)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการงานเภสัชกรรมไทย และการแพทยแผนไทย ทฤษฎีการแพทยแผน

ไทย การวินิจฉัยโรค การรกัษาโรคดวยการแพทยแผนไทย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร ช่ือ ชนิด ประโยชน
สวนที่ใช วิธีใช ขอควรระวังของสมุนไพรตามกลุมโรค สมุนไพรที่ใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน การประยุกตใช
สมุนไพร อาหารเสริมและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ตลอดจนการเผยแพรความรูดานสมุนไพรแกประชาชน

ชภ.214 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3 (0-0-15)
(Field Work 2)
ฝกปฏิบัติงานชุมชนทางเภสัชกรรม โดยฝกปฏิบัติเปนทีมสุขภาพในชุมชน ดานการเตรียม ชุม

ชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดําเนินงานตามแผนเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข ปญหาทางเภสัชกรรม
และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดยการมีสวนรวมของชุมชน การควบคุมกํากับการประเมินผล ตาม
บทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม

ชภ.215 ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 3 3 (0-0-15)
(Field Work 3)
ฝกปฏิบัติงานในกลุมงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ในงานดานผลิต

ยาทั่วไป ยาปราศจากเชื้อ งานบริหารเวชภัณฑ งานบริการเภสัชกรรม งานเภสัชกรรมคลินิก งานวิชาการ และ
เภสัชสนเทศ ตามบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
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ประมวลการสอนวิชาที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภค

เภสัชสาธารณสุข
(Public Health Pharmacy)

หนวยกิต 2 (2-0-0)
รหัสวิชา ชภ.102
 ลักษณะวิชา

ศึกษาระบบการบริหารงานเภสัชสาธารณสุข โครงสราง การจัดองคกรของกลุมงานคุมครองผู
บริโภคและเภสัชสาธารณสุข บทบาทขององคกรที่เกี่ยวของ ระบบการนิเทศและสนับสนุนงานเภสัชสาธารณสุข 
โดรงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและแนวทางการดําเนินงาน 
นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาตางๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมายและพระราชบัญญติัทางเภสัชกรรม รวมถึงบทบาท
ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานเภสัชสาธารณสุข
จุดประสงค  เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แลวสามารถ

1. อธิบายระบบการบริหารงานเภสัชสาธารณสุข ในเรื่องโครงสรางการจัดองคกรของกลุมงานคุม
ครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขได

2. บอกบทบาทของเจาหนาที่องคกรที่เกี่ยวของกับงานเภสัชสาธารณสุข
3. อธิบายระบบการนิเทศและสนับสนุนงานเภสัชสาธารณสุขได
4. อธิบายโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (พสบ.)ได
5. อธิบายการดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขได
6. บอกนโยบายแหงชาติดานยาและบัญชียาของสถานบรกิารระดับตางๆ ได
7. อธิบายกฎหมายและพระราชบัญญัติทางเภสัชกรรมได
8. บอกบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในการพัฒนางานเภสัชสาธารณสุขได

เนื้อหา
บทที่ 1 งานเภสัชสาธารณสุข 6 ชั่วโมง

- ความหมายของงานเภสัชสาธารณสุข
-  ขอบเขตของงานเภสัชสาธารณสุข
-  องคกรและบทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานเภสัชสาธารณสุข
-  การบริหารงานเภสัชสาธารณสุข

บทที่ 2  ระบบการนิเทศและสนับสนุนงานเภสัชสาธารณสุข 4 ชั่วโมง
- ความหมาย
- องคประกอบของการนิเทศ
- ความสําคัญของการนิเทศ
-  ความสําคัญในการใหการสนับสนุนเภสัชสาธารณสุข
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บทที่ 3 โครงการ พบส. กับงานเภสัชกรรม 4 ชั่วโมง
- ความเปนมา
- ความสําคัญของ พบส. กับงานเภสัชกรรม

บทที่ 4 การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 4 ชั่วโมง
- ความหมายและความสําคัญ
- แนวทางการดําเนินงาน

บทที่ 5 นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาแหงชาติ 2 ชั่วโมง
บทที่  6 บัญชีรายการยาของสถานบริการ
2 ชั่วโมง

- ระดับ รพศ.
- ระดับ รพท.
- ระดับ รพช.
- ระดับ สอ.

บทที่ 7 กฎหมายและพระราชบัญญัติเภสัชกรรม
- กฎหมายยา
- พระราชบัญญัติทางดานการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขชุมชน
(Community Health Consumer Protection)

หนวยกิต 2 (1-2-0)
รหัสวิชา ชภ.211
ลักษณะวิชา

วินิจฉัยปญหางานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของชุมชน วางแผนงาน/โครงการ การดําเนิน
งาน เพื่อแกไขปญหาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของเจาพนักงานเภสัชกรรม
จุดประสงค :  เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แลวสามารถ

1. วินิจฉัยปญหาคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขของชุมชนได
2. วางแผนงาน/โครงการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขได
3. ดําเนินงานแกไขปญหาคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดยใชกลยุทธตางๆ ได
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขได
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เนื้อหา
บทที่ 1 การเตรียมชุมชน 2 ชั่วโมง

- ความหมาย
- ประเภทและลักษณะชุมชน
- ความสําคัญของการเตรียมชุมชน
- การศึกษาชุมชน
- องคประกอบและขั้นตอนในการเตรียมชุมชน
- การเขาถึงชุมชน

บทที่ 2 วินิจฉัยปญหาคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในชุมชน 25 ชั่วโมง
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
- การนําเสนอขอมูล
- การระบุปญหาและความจําเปนของชุมชน
- การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความจําเปนของชุมชน
- ฝกปฏิบัติวินิจฉัยชุมชน

บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 12 ชั่วโมง
- ประเภทของแผนงาน
- ขั้นตอนการวางแผน
- การวิเคราะหปญหาและความจําเปนของชุมชน
- การเลือกกลวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม
- การเขียนแผนงาน/โครงการ
- การบริหารแผนงาน/โครงการ
- ฝกปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดยการเขียน

แผน งาน/โครงการ
บทที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 6 ชั่วโมง

- การควบคุมกํากับแผนงาน/โครงการ
- การประเมินผลแผนงาน/โครงการ
- กําหนดดัชนีในการประเมิน
- สรางเครื่องมือ
- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- จัดทํารายงานการประเมินผล
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การบริการชุมชนดานเภสัชสารสนเทศ
(Community Pharmaceutical Information Service)

หนวยกิต 2 (1-2-0)
รหัสวิชา ชภ.212
ลักษณะวิชา

ศึกษาความเปนมา และประโยชนในการนําระบบฐานขอมูลทางเภสัชกรรมมาใช การจัดเก็บขอมูล
อยางมีระเบียบแบบแผน การสืบคนและการใหบริการขอมูลขาวสารทางดานเภสัชกรรม การประสานงานผาน
เครือขายทางเภสัชกรรม การผลิตสื่อและการประยุกตใช การเผยแพรความรูดานเภสัชกรรม รวมถึงการฝกทักษะ
ในการใหความรูดานเภสัชกรรมแกชุมชน
วัตถุประสงค  เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แลวสามารถ

1. อธิบายความเปนมาและประโยชนของระบบฐานขอมูลได
2. อธิบายวิธีการจัดเก็บขอมูลได
3. สืบคนและใหบริการขอมูลขาวสารทางดานเภสัชกรรมได
4. ผลิตสื่อ และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
5. เผยแพรความรูดานเภสัชกรรมแกชุมชนได

เนื้อหา
บทที่ 1  บทนํา 12 ชั่วโมง

- นิยาม ความเปนมา และประโยชนของระบบฐานขอมูล
- คําศัพทตางๆ
- ชนิดของขอมูล
- การจัดเก็บขอมูล
- การใหบริการขอมูลขาวสารทางเภสัชกรรม

บทที่ 2  เครือขายงานขอมูลเภสัชกรรม 6 ชั่วโมง
- โครงสรางเครือขายงานขอมูลเภสัชกรรม
- การประสานงานผานเครือขาย

บทที่ 3  การผลิตสื่อ และการเผยแพรความรูทางเภสัชกรรม 27 ชั่วโมง
- ประเภทของสื่อ
- การผลิตสื่อ
- การประยุกตใชสื่อในงานเภสัชกรรม
- เผยแพรความรูดานเภสัชกรรมแกชุมชน
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ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 2
(Field work 2)

หนวยกิต 3 (0-0-15)
รหัสวิชา ชภ.214
ลักษณะวิชา

ฝกปฏิบัติงานชุมชนทางเภสัชกรรม โดยฝกปฏิบัติเปนทีมสุขภาพในชุมชน ดานการเตรียมชุมชน 
การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดําเนินงานตามแผนเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข ปญหาทางเภสัชกรรมและ
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข โดยการมีสวนรวมของชุมชน การควบคุมกํากับ การประเมินผลตามหนาที่
ของเจาพนักงานเภสัชกรรม
วัตถุประสงค  เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานแลวนักศึกษาสามารถ

1. ดําเนินการศึกษาและเตรียมชุมชนได
2. วินิจฉัยชุมชนได
3. วางแผนการดําเนินงาน เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข ปญหาทางเภสัชกรรมและการคุมครองผู

บริโภคดานสาธารณสุขได
4. สงเสริมการพัฒนาสาธารณสุข โดยเนนการมีสวนรวมงานและบุคคลที่เกี่ยวของได
5. ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชนได
6. แสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ บทบาทหนาที่และสังคมได

กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
กระบวนการแกปญหาสาธารณสุขในชุมชน 2 เดือน
1. การเตรียมชุมชน 1 สัปดาห
2. วินิจฉัยชุมชน 2 สัปดาห

- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
- ระบุปญหา
- จัดลําดับความสําคัญของปญหา

1. วางแผนแกปญหาสาธารณสุขปญหาทางเภสัชกรรมและการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
1 สัปดาห

- วิเคราะหปญหา
- กําหนดทางเลอืกในการแกปญหา
- วางแผน

2. ดําเนินงานตามแผน 3 สัปดาห
3. ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 1 สัปดาห



ภาคผนวก ค
แบบสอบถามที่ใชใน Pilot Study
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แบบสอบถาม สําหรับเภสัชกร (PILOT STUDY)
สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะบุคคลและประสบการณ

กรุณาเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริง
1. ปจจุบันอายุ ของทาน ……………………………….  ป (อายุเต็ม)
2. เพศ ของทาน  ( ) ชาย ( ) หญิง
3. สถานภาพสมรสของทาน

( ) โสด ( ) คู ( ) หมาย
4. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของทาน

( ) ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
( ) ปริญญาโท สาขา………………………….
( ) ปริญญาเอก สาขา………………………..

5. ประสบการณการทํางานของทานในงานคุมครองผูบริโภคใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
รวมทั้ง หมด  ……………. ป
6. ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับ งานดานคุมครองผูบริโภคหรือไม

( ) ไมเคย ( ) เคย
ถาเคยโปรดระบุ

เร่ือง …………………………………… จัดโดย………………………………...
เร่ือง ……………………………………จัดโดย………………………………...
เร่ือง ……………………………………จัดโดย………………………………...

7. ตามความคิดเห็นของทาน งานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคในเรื่องใดมีความสําคัญใหทาน
เรียงตามลําดับจากหมายเลข 1 – 4 ความสําคัญโดยใสหมายเลข 1 =  สําคัญมากที่สุด  2 =  สําคัญ
มาก   3 =  สําคัญปานกลาง               4   =   สําคัญนอย
 (  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

(  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(   )  งานบริหารเวชภัณฑ
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สวนที่ 2   กรุณา ทําเครื่องหมาย   ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริงในบทบาทจริง  และตรงกับความคาดหวังของทานในบทบาทที่คาดหวัง

บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

งานทะเบียนและใบอนุญาต
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

1 สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ
2  รับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น
3 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
4 แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน
5 เกษียณหนังสือในแบบคําขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอตอผูมีอํานาจในการอนุญาต
6 ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต ( ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)
7  ประสานงานและติดตามความคืบหนา
8  แจงผูยื่นคําขอ ดําเนินการกรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
9 ในกรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องกลับคืนแจงใหผูประกอบการทราบ และสงหลักฐาน
ที่ขออนุญาตคืน
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

10 นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่
11จัดประชุมเจาหนาที่ที่จะเขารวมการตรวจสถานที่ เพื่อซักซอมความเขาใจ
12จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการออกตรวจสถานที่
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป , ที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
13 รวมออกตรวจสถานที่ตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทําการตรวจตามประเภทที่ขอ
อนุญาต
14 บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอตอหัวหนากลุมงาน
15 แนะนํา ผูขออนุญาตใหดําเนินการปรับปรุงแกไข และนัดหมายเวลาที่จะออกตรวจ
สถานที่ใหม
16 ทําบันทึกเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนาม
17 ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมา
รับใบอนุญาต
18 จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการ
19 เก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผูประกอบการ

 แกไขหรือตอใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
20  รับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น
21  ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
22  แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณีเอกสารไมถูกตอง
หรือไม ครบถวน
23 เกษียณหนังสือในแบบคําขอขึ้นทะเบียนเสนอตอผูมีอํานาจในการอนุญาต
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

24 ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให อ.ย.หรือกองประกอบโรคศิลปะ( ในกรณี
ทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)
25   ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผูประกอบการใหมา
รับใบอนุญาต
26 จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการ
27  เก็บสําเนาใบอนุญาตลงในแฟมประจําตัว ผูประกอบการ
งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

รับเรื่องราวรองทุกข
28 รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ เชนหนังสือรองเรียน , โทรศัพท วาจา ผานสื่อ
มวลชนตางๆ
29 ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ รองเรียน แนบ
ประกอบหลักฐาน
30 สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ
31 เกษียณหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชา
32 ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมาย
33 จัดทําผลสรุปการดําเนินการแกไขเสนอผูบังคับบัญชา
34 แจงผลผูดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
สถานที่ตองมีการตรวจสอบเฝาระวังไดแก  โรงงานผลิตอาหาร ( น้ําบริโภคในภาชนะที่
ปดสนิท  , สถานพยาบาล, สถานที่เก็บวัตถุอันตราย รานขายยา ,ราน ขายของชํา มินิมารท
35 พิจารณาและจัดความสําคัญเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยูในในแผนการตรวจปกติ หรือ
กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน
36จัดทําเสนอบันทึกผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติใชรถยนต
37 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง , ประวัติการตรวจ
สอบ , ประวัติการกระทําผิด
38   ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลคุณภาพสถานพยาบาล
รวมออกตรวจ        (ในกรณีเปนสถานพยาบาล )
39 ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝาระวัง
40 ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง ( ในกรณีที่
ตองเก็บตัวอยาง)
41 บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก
42 ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
43 แจงผลการตรวจผลวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบและ
พิจารณาสั่งการ
44 รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
45 ในกรณีที่มีขอบกพรอง ทําหนังสือแจงผูประกอบการทราบขอบกพรองบันทึกคําเตือน
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

46 บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลงในแฟมประจําตัว
ผูประกอบการ
 การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางวิทยุ / สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา
47  รวบรวมขอความโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆตามแผนที่กําหนด
48 ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดจากขั้นตอนที่5.1 วามีขอความ หรือภาพ ที่เขาขาย
หลอกลวง เกินจริงใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม
49 เก็บหลักฐาน เพื่อใชประกอบการพิจารณา เชน บันทึกเสียงลงเทป ตัดโฆษณาที่มี
ปญหา หรือถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอความชัดเจน
50 ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ
51 ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา
52 บันทึกการตักเตือน
53  เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด
54 ทําการตรวจสอบขอความโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข
55 รายงานผลการตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

6 คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
56  ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรองทุกข

7  งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
57 ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยาบาในปสสาวะไป
ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการแพทย
58 ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะที่เก็บไวในหนวยงาน
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

59 จัดทําเสนอบันทึกผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติใชรถยนต
60 เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจ
61 รวมออกตรวจปสสาวะ
62บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก
63 กรณีที่ปสสาวะมีสีมวง สงปสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะหยืนยันผลกับกรมวิทยาศาสตร
หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
64 รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค

8 พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบการ
65 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
66 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพ เชนโรงพยาบาล , รานขายยา
67 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด
68 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการหนึ่งตําบล1 ตําบล1 ผลิตภัณฑที่เกี่ยว
ของกับอาหาร ยา เครื่องสําอาง

 9 ขอมูลเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
69 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบุคลกรการแพทยแผน ไทย แพทยทางเลือก ทุกสาขา
70 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก
71 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลตํารับยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
72 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับขอมูลวัตถุดิบสมุนไพรเชน สวนสมุนไพร แหลงแปรรูปสมุนไพร
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
10การฝกอบรมใหความรู

73  ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม
74 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
75  ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร
76 รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม
77 ติดตอสถานที่จัดอบรม อาหารที่พักวิทยากร และผูเขาอบรม
78  จัดเตรียมเอกสารในการอบรม
79 ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปใน   การอบรม
80  ประเมินผลการจัดอบรม
81  รวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการอบรมครั้งตอไป

11ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
82 ประเมินความตองการความจําเปนในการใหความรู
83 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
84  เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู
85 พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
86  ติดตอประสานงานเรื่องขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ
87 ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก (กรณีที่เปนสื่อสิ่ง
พิมพ )
88 แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ )
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งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมในกลุมงานของทานไดปฏิบัตินอกจากในแบบสอบถามคือ
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมในกลุมงานของทานควรปฏิบัตินอกจากในแบบสอบถามคือ
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ตวนที่ 3
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนคําถามปลายเปดทานสามารถ ตอบไดอยางอิสระ เกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และการฝกอบรม
1 หลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เหมาะ
สมหรือไมทานมีขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2 การฝกอบรมและพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคที่หนวยงาน
ของทานตองการเพิ่มเติมในปจจุบัน
………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

กรุณาตรวจสอบวาครบทุกหนาหรือไม
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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แบบสอบถาม สําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรม(PILOT STUDY)
สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะบุคคลและประสบการณ

กรุณาเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริง
1. ปจจุบันอายุ ของทาน ……………………………….  ป (อายุเต็ม)
2. เพศ ของทาน  ( ) ชาย ( ) หญิง
3. สถานภาพสมรสของทาน

( ) โสด ( ) คู ( ) หมาย
4 หลักสูตรที่ทานเขาเรียน

(  ) หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี
(  ) หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม

5 วุฒกิารศึกษาขั้นสูงสุดของทาน
( ) ปริญญาตรีสาขา………………………….
( ) ปริญญาโท สาขา………………………….
( ) ปริญญาเอก สาขา………………………..

6 ประสบการณการทํางานของทานในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ทั้ง หมด  ……………. ป
7. ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับ งานดานคุมครองผูบริโภคหรือไม

( ) ไมเคย ( ) เคย ถาเคยโปรดระบุ
เร่ือง …………………………………… จัดโดย………………………………...
เร่ือง ……………………………………จัดโดย………………………………...
เร่ือง ……………………………………จัดโดย………………………………...

8. ตามความคิดเห็นของทาน งานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคในเรื่องใดมีความสําคัญใหทาน
เรียงตามลําดับจากหมายเลข 1 – 4 ความสําคัญโดยใสหมายเลข 1 =  สําคัญมากที่สุด                        
2 =  สําคัญมาก   3 =  สําคัญปานกลาง               4   =   สําคัญนอย
 (  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

(  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(   )  งานบริหารเวชภัณฑ

สวนท่ี 2 และ 3 เหมือนของเภสัชกร
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง

บทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาวิทยานิพนธ ในหลักสูตรเภสัชศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชา การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมใน
งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุข  รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามบทบาทของเจาพนักงานเภสัชกรรมในงานคุมครองผู
บริโภค  แบบสอบถามชุดนี้มี 7 หนา แบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและประสบการณทํางานจํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 * บทบาทบทบาทจริงและที่คาดหวัง ของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน  64 ขอ
สวนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะจํานวน 2 ขอ
ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรเจาพนักงานเภสัช

กรรม รวมทั้งการพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดังนั้น
กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานเพื่อใหผลงานการวิจัยเปนประโยชนตอสวนรวม โดยขอมูลดัง
กลาวจะถุกเก็บเปนความลับและใชในงานวิจัยคร้ังนี้เทานั้น  นําเสนอขอมูลจะเสนอขอมูลในภาพ
รวมไมมีการอางอิงขอมูลเฉพาะราย

* หมายเหตุ  การประเมิน บทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังเปนบทบาทโดยรวมของ
ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมทุกคนท่ีทํางานในกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดของทานมิใชของเจาพนักงานคนใดคนหนึ่ง
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นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
เจาพนักงานเภสัชกรรม  หมายถึง  ผูที่จบหลักสูตรผูชวยเภสัชกรตั้งแตป     พ.ศ 2519 โรงเรียนผูชวย

เภสัชกรราชวิถี  รวมทั้งผูที่จบหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2527-2535และผูที่จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  (เทคนิคเภสัชกรรม) พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัด ในแบบสอบถามนี้จะยอวา จพ.

เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในแบบสอบถามจะยอวา ภก.

บทบาทจริง หมายถึง พฤติกรรมที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไดปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ในการวิจัยครั้งนี้ระดับการวัดบทบาทจริงแบงออกเปน  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง , งานที่
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกรและ งานที่ไมไดปฏิบัติ

บทบาทที่คาดหวัง  หมายถึง ความตองการหรือความคิดเห็นของเภสัชกรที่มีตอบทบาทของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข ในการวิจัยครั้งนี้ระดับการวัด
บทบาทคาดหวัง แบงออกเปน  งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควรปฏิบัติไดเอง , งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมควร
ปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกร และงานที่ไมควรปฏิบัติ

งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง หมายถึง งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดดวย
ตนเองโดยมิตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดจากเภสัชกร เมื่อมอบหมายใหทํางาน

งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกร หมายถึง  งานที่เจา
พนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือควบคุมของเภสัชกรลักษณะงานประเภทนี้ตองการตรวจ
สอบ ควบคุมและกํากับโดยเภสัชกรเพื่อคุณภาพของงาน

ไมไดปฏิบัติ หมายถึง งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมไมไดปฏิบัติในงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

บทบาทในงานคุมครองผูบริโภคสาธารณสุข  หมายถึง การปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคสาธารณสุขของ
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในกลุมงานคุมครองผูบริโภคในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดแก  งาน
ทะเบียนและใบอนุญาต ตางๆที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ   งานตรวจสอบเฝาระวังและออกตรวจพื้นที่ และ
งานสงเสริมเผยแพรใหความรู

ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีผลตอสุขภาพมีทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง
ยาเสพติดใหโทษ  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เครื่องมือแพทย วัตถมุีพิษ สารระเหย

ผูมีอํานาจอนุญาต หมายถึง ผูมีอํานาจในการลงนามอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนใบ
อนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ ในกรณีผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ ที่ไดรับมอบ
อํานาจ หมายถึงผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   ในกรณีใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไมไดรับมอบอํานาจหมายถึง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    ในกรณีใบอนุญาตเกี่ยวกับสถาน
บริการ ที่ไมไดรับมอบอํานาจหมายถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แบบสอบถาม สําหรับเภสัชกร
สวนที่ 1  ขอมูลลักษณะบุคคลและประสบการณ

กรุณาเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริง
1. ปจจุบันอายุ ของทาน ……………………………….  ป …………………เดือน
2. เพศ ของทาน   2.1 ( ) ชาย 2.2 ( ) หญิง
3. สถานภาพสมรสของทาน

3.1 ( ) โสด 3.2 ( ) คู 3.3 ( ) หมาย
4. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของทาน

4.1 (  ) ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต
4.2 ( ) ปริญญาโท สาขา………………………….
4.3 ( ) ปริญญาเอก สาขา………………………..

5. ปจจุบันทานรับผิดชอบงานใดในกลุมงานคุมครองผูบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
5.1(  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
 5.2 (  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
5.3 (  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
5.4 (   )  งานบริหารเวชภัณฑ
5.5 อื่นๆ ………………………………………………….

 6. ประสบการณการทํางานในงานคุมครองผูบริโภคใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้ง หมด …………… ป
7. ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของเจาพนักงานเภสัชกรรมทั้งหมด…………… คน
8. ทานเคยไดรบัการอบรมเกี่ยวกับ งานดานคุมครองผูบริโภคหรือไม

8.1 (  ) ไมเคย 8.2 (  ) เคย
ถาเคยโปรดระบุการประชุมครั้งที่สําคัญตองานคุมครองผูบริโภคของทาน  3 ครั้ง

เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...
เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...
เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...

9. ตามความคิดเห็นของทาน เรื่องใดในกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีความสําคัญใหทานเรียงตามลําดับจากหมาย
เลข 1 – 4 ความสําคัญ โดยใสหมายเลข 1 =  สําคัญมากที่สุด  2 =  สําคัญมาก   3 =  สําคัญปานกลาง
4   =   สําคัญนอย
 (  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

(  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(   )  งานบริหารเวชภัณฑ
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สวนที่ 2   กรุณา ทําเครื่องหมาย   ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริงในบทบาทจริง  และตรงกับความคาดหวังของทานในบทบาทที่คาดหวัง

บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

1. งานทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

1. สอบถามความประสงคของผูที่มาติดตอ
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารคําขออนุญาตที่ผูประกอบการตองนํามา
ยื่น
3. รับเอกสารและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารคําขอ
อนุญาตที่ผูประกอบการมายื่น
4. แจงผูยื่นคําขอดําเนินการใหแกไข หรือดําเนินการใหครบถวนกรณี
เอกสารไมถูกตอง หรือไม ครบถวน
5. ทําหนังสือพรอมสงเอกสารทั้งหมดให ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณา
อนุญาต (ในกรณีทะเบียนอนุญาตนั้นไมไดรับมอบอํานาจ)
6. ประสานงานและติดตามความคืบหนากับ อ.ย.หรือหรือกองประกอบ
โรคศิลปกรณีมีการแกไขรายละเอียดหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
7. แจงใหผูประกอบการทราบ พรอมสงหลักฐานที่ขออนุญาตคืนใน
กรณี ผูมีอํานาจอนุญาตสงเรื่องคืน
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

8. นัดหมายผูประกอบการออกตรวจสถานที่
9. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการ
ออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัว
อยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต
10. รวมออกตรวจสถานที่กับเภสัชกรตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย โดยทํา
การตรวจตามประเภทอนุญาต
11. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก เสนอเภสัชกร
12. จัดทําใบอนุญาตตามประเภทการขออนุญาตเสนอนายแพทยสาธารณ
สุขจังหวัด
13. ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตที่ลงนามแลว ทําหนังสือถึงผู
ประกอบการใหมารับใบอนุญาต
14. จายใบอนุญาตใหแกผูประกอบการและเก็บสําเนาใบอนุญาตลงใน
แฟมประจําตัว ผูประกอบการ
15. ตอใบอนุญาตของผูประกอบการรายเดิมในแตละป (ในกรณีที่ไมมี
การแกไข)
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

2. งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ

2.1 รับเรื่องราวรองทุกข
16. รับเรื่องราวรองทุกข ในรูปแบบตางๆ  เชนหนังสือรองเรียน,  
โทรศัพท, วาจา, ผานสื่อมวลชนตางๆ
17. สอบถามรายละเอียดจากผูรองทุกขรองเรียนหรือหารายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในกรณีขอมูลไมเพียงพอ
18. ทําการบันทึกรายละเอียดการรองเรียนในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข/ 
รองเรียน แนบประกอบหลักฐาน
19. เกษียณหนังสือในแบบบันทึกเรื่องรองทุกข เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
สั่งการ
20. ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกร
21. รายงานผลการแกไขปญหาเสนอผูบังคับบัญชาและแจงผลผูดําเนิน
การใหผูรองเรียนทราบ
22. ทําสถิติและวิเคราะหเรื่องรองเรียนเพื่อประโยชนการการเฝาระวัง
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

2.2 การตรวจสถานที่เพื่อเฝาระวัง
 สถานที่ตองมีการตรวจสอบเฝาระวังไดแก  โรงงานยา, โรงงานผลิต
อาหาร  เชนโรงงานน้ําบริโภคในภาชนะที่ปดสนิท, สถานพยาบาล, สถาน
ที่เก็บวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง, รานขายยา,รานขายของชํา,
 มินิมารท, ซุปเปอรมารเก็ต
23. ใหขอมูลเภสัชกรเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่จะตรวจสอบวาอยู
ในการตรวจปกติ หรือ กรณีพิเศษ เชนเรื่องรองเรียน
24. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปตรวจเชนสถานที่ตั้ง, 
ประวัติการตรวจสอบ, ประวัติการกระทําผิด
25. ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่รวมออกตรวจ เชน อ.ย., หนวย
งานดูแลคุณภาพสถานพยาบาล
26. จัดเตรียมเอกสารที่จะใชในการออกตรวจสถานที่เชนแบบบันทึกการ
ออกตรวจสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของเชนกลองถายรูป, ที่เก็บตัว
อยางผลิตภัณฑ รวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต
27. ออกตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากเภสัชกรตามประเภทการเฝา
ระวัง
28. ทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมเก็บ ลงในภาชนะที่ใชในการเก็บตัว
อยาง (ในกรณีที่ตองเก็บตัวอยาง)
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

29. บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก
30. แจงใหผูประกอบการทราบขอบกพรองและบันทึกคําเตือนในกรณีที่มี
ขอบกพรอง
31. ทําหนังสือนําสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสงกรมวิทยาศาสตรหรือ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
32. แจงผลการตรวจวิเคราะหรายงานการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชา
ทราบและพิจารณาสั่งการ
33. บันทึกขอมูลการตรวจและขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหตัวอยางลง
ในแฟมประจําตัวผูประกอบการ
34. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุข
ภาพ และสถานบริการสุขภาพ
35. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับรานขายของชํา, ซุปเปอรมารเก็ต, ตลาดสด
36. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ ผูประกอบการในโครงการ 1  ผลิตภัณฑ 1  ตําบล
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

2.3. การตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ
ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต

37. รวบรวมโฆษณาจากสื่อโฆษณาตางๆเชน บันทึกเสียงลงเทป  เก็บสื่อ
โฆษณาที่เปนสื่อสิ่งพิมพเชนใบปลิว  หรือ ถายรูปปายโฆษณาใหเห็นขอ
ความชัดเจนตามแผนที่กําหนด
38. ดําเนินการตรวจสอบขอความที่ไดวาไดรับอนุญาตหรือไมและมีขอ
ความ หรือภาพ ที่เขาขายเท็จหรือหลอกลวง ใหผูบริโภคเขาใจผิดหรือไม 
ถามีเก็บหลักฐาน ไวดําเนินการ
39. ทําหนังสือถึงหัวหนากลุมงานเพื่อรับเรื่อง และสั่งดําเนินการ
40. ทําหนังสือติดตอผูประกอบการ, ผูรับผิดชอบในการโฆษณา
41. เก็บผลการดําเนินการเขาแฟมผูประกอบภายในจังหวัด
42. ทําการตรวจสอบโฆษณาซ้ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแกไข และรายงาน
ผลการตรวจสอบซ้ําใหผูบังคับบัญชาทราบ

2.4  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
43. ตรวจการแสดงปายเขตปลอดบุหรี่  เขตสูบบุหรี่ รวมทั้งรับเรื่องรอง
ทุกข
44. รวมออกตรวจสถานที่เชนในรานอาหาร โดยตรวจดูเขตปลอดบุหรี่
และเขตที่สูบบุหรี่ตรงตามที่กฎหมายกําหนด
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

2.5 งานดานการแพทยแผนไทย  แพทยทางเลือก
45. รับสมัครและประสานงานจัดสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนไทย
46. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการ รวมทั้ง บุคลากรของ การแพทยแผน 
ไทยและ แพทยทางเลือก
47. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ แหลงวัตถุดิบสมุนไพร  ตํารับยาสมุนไพรและ ยา
แผนโบราณ

2.6 งานสนับสนุนปราบปราม ยาเสพติด ตรวจยาบา
48. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขอความรวมมือในการสงชุดตรวจยา
บาในปสสาวะจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยหรือกรมวิทยาศาสตรการ
แพทยหรือจัดซื้อจาก อ.ย.
49. ควบคุมปริมาณการรับ - จายชุดตรวจยาบาในปสสาวะในหนวยงาน
50. เตรียมอุปกรณที่จะใชออกตรวจรวมทั้งขออนุมัติใชรถยนต
51 . บันทึกขอมูลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก
52. สงตรวจวิเคราะหยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรหรือ ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยกรณีสงสัยมีสารเสพติด
53. รายงานการตรวจสอบเสนอหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
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บทบาทจริงของ จพ. บทบาทของ จพ.ที่ทานคาดหวัง ไมมีงานนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไดเอง
ปฏิบัติโดยมีภก.
ตรวจสอบ

ไมได
ปฏิบัติ

ควรปฏิบัติ
ไดเอง

ควรปฏิบัติโดย
มีภก.ตรวจสอบ

ไมควร
ปฏิบัติ

ใน
กลุมงาน

3 งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ

3.1 การฝกอบรมใหความรู
54. ประเมินความตองการความจําเปนในการฝกอบรม
55. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
56. ติดตอประสานงานสถานที่จัดอบรม ผูเขาอบรม   อาหารที่พักวิทยากร  
รวมทั้งเชิญวิทยากร
57. รับสมัครผูเขาอบรมหรือทําหนังสือเชิญอบรม
58. ประสานงานและดูแลความสะดวกทั่วๆไปในวันที่มีการจัดอบรม
59. ประเมินผลการจัดอบรมและรวบรวมปญหาในการฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาการอบรมครั้งตอไป

3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ
60. เตรียมขอมูลที่จะใชใหความรู
61. พิมพขอมูลรวมทั้งจัดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
62. ติดตอประสานงานขอมูลกับเจาของรายการวิทยุหรือผูดําเนินรายการ
63. ประสานงานกับโรงพิมพในกรณีที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก 
(กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ)
64. แจกเอกสารไปยังกลุมเปาหมายตามที่กําหนด (กรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ)
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สวนท่ี 3
คําชี้แจง   แบบสอบถามนี้เปนคําถามปลายเปดทานสามารถ ตอบไดอยางอิสระ เกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และการฝกอบรม
1 หลักสูตรของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เหมาะ
สมหรือไมทานมีขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2 การฝกอบรมและพัฒนาเจาพนักงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบริโภคที่หนวยงาน
ของทานตองการเพิ่มเติมในปจจุบัน
………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

กรุณาตรวจสอบวาครบทุกหนาหรือไม
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

(หากมีขอสงสัยเก่ียวกับงานวิจัยคร้ังนี้ติดตอไดท่ีอีเมลล winsayyes@thaimail.com)
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แบบสอบถาม สําหรับเจาพนักงานเภสัชกรรม
สวนที่ 1  ขอมูลลักษณะบุคคลและประสบการณ

กรุณาเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ตรงตามความเปนจริง
1. ปจจุบันอายุ ของทาน ……………………………….  ป …………………เดือน
2. เพศ ของทาน   2.1 ( ) ชาย 2.2 ( ) หญิง
3. สถานภาพสมรสของทาน  3.1 ( ) โสด 3.2 ( ) คู 3.3 ( ) มาย
4 .  หลักสูตรที่ทานเขาเรียน

4.1 (  ) หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี 4.2 (  ) หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
5. วุฒิการศกึษาขั้นสูงสุดของทาน

5.1 (  ) หลักสูตรผูชวยเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี 5.2 (  ) หลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
5.3 (  ) ปริญญาตรี สาขา………………………….
5.3 ( ) ปริญญาโท สาขา………………………..
5.4 (   ) ปริญญาเอกสาขา …………………………….

6. ปจจุบันทานรับผิดชอบงานใดในกลุมงานคุมครองผูบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
6.1(  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
 6.2 (  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
6.3 (  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
6.4 (   )  งานบริหารเวชภัณฑ
6.5 อื่นๆ ………………………………………………….

 7. ประสบการณการทํางานในงานคุมครองผูบริโภคใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้ง หมด …………… ป
8. ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับ งานดานคุมครองผูบริโภคหรือไม

8.1 (  ) ไมเคย 8.2 (  ) เคย
ถาเคยโปรดระบุการประชุมครั้งที่สําคัญตองานคุมครองผูบริโภคของทาน  3 ครั้ง

เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...
เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...
เรื่อง ……………………………………………. ผูจัดคือ………………………………...

9. ตามความคิดเห็นของทาน เรื่องใดในกลุมงานคุมครองผูบริโภคมีความสําคัญใหทานเรียงตามลําดับจากหมาย
เลข 1 – 4 ความสําคัญ โดยใสหมายเลข 1 =  สําคัญมากที่สุด  2 =  สําคัญมาก   3 =  สําคัญปานกลาง
4   =   สําคัญนอย
 (  ) งานทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ

(  ) งานตรวจสอบและการเฝาระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(  ) งานสงเสริมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและสถานบริการ
(   )  งานบริหารเวชภัณฑ

สวนท่ี 2 และ 3 เหมือนของเภสัชกร
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ชื่อ – สกุล นาย วินัย สยอวรรณ
ท่ีอยู 626 / 2 ซอยริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ
 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
ท่ีทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
ประวัติการศึกษา

พ.ศ . 2531 สําเร็จระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดชางเหล็ก
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ

พ.ศ . 2537 สําเร็จระดับ มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เขตบางกอกนอย กรุงเทพ

พ.ศ . 2542 สําเรจ็การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ . 2547 สําเร็จการศึกษาระดับเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2542 – 2544 อาจารยภาควิชาเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน อาจารยภาควิชาการแพทยแผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง

การแพทย และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
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