บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
รานยาเปนหนวยงานหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาที่
กระจายยาเทานั้นแตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน " ที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน " เปน
ทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใชบริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บปวยเบื้องตน (Common illness)
นอกเหนือจากการจําหนายยา รานยายังเปนแหลงที่สามารถใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตลอดจนการนําเสนอและสงตอไปยังแพทยที่เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม (ภักดี . 2549)
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในอดีตเภสัชกรจะมุงเนนดานความรูเรื่องตัวผลิตภัณฑเปนหลัก
แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเนนการดูแลผูปวยมากขึ้น ถาเภสัชกรชุมชนสามารถ
ใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูรับบริการไดอยางครบถวนสมบูรณ ผลประโยชนสูงสุดจะเกิดแก
ผูรับบริการที่มารับบริการ ดังนั้นเพื่อประเมินงานเภสัชกรรมปฏิบัติที่มีในรานยาในปจจุบัน จะมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนางานดานเภสัชกรรมปฏิบัติในประเทศไทยไดอยางไร
มีการทบทวนงานวิจยั (reviews) เกีย่ วกับรานยาที่มีเปาหมายเฉพาะในแตละงาน เชน การ
ทบทวนงานวิจัยเกีย่ วกับเภสัชกรและสิทธิในใบสั่งยา (Emmerton et al. 2005) กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
รานยา ความสัมพันธระหวางเภสัชกรและผูปวย (Craft and McBride. 1998; Guirguis and
Chewning. 2005; Shah and Chewning. 2006) และการใหการแทรกแซง (intervention) ของเภสัชกร
และมีการศึกษาทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (syetematic review) ในรานยาเปนดานๆ เชน ดาน
ผลจากการเพิม่ ความรวมมือการใชยา (Van Wijk et al. 2005) ดานการเลิกสูบบุหรี่ (Sinclair. 2004)
และดานผลการตอบรับกิจกรรมทางเภสัชกรรมชุมชน ( Blenkinsopp et al. 2003) นอกจากนีย้ ัง
การศึกษาทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบในทุกดาน แตทําในระดับชาติเชน ในประเทศแคนนาดา
(Sokar-todd and Einarson, 2003) และประเทศสเปน (Andrés Iglesias, 2007) และในประเทศไทย
ไดมีการทบทวนงานวิจยั 1 เรื่องที่เปนการทบทวนอยางเปนระบบในงานเภสัชกรรมชุมชนแตจํากัด
เฉพาะในแหลงขอมูลจากบทความวิจยั และวิทยานิพนธ (ปยะวัฒน, 2553)
อยางไรก็ตามอาจยังมีสวนรายงานการวิจยั ที่ไดรับทุนนํารองในประเทศไทยที่ยังไมไดถูก
รวบรวมและวิเคราะหสถานะ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทราบกรอบวิจยั ของงานเภสัช
กรรมชุมชนรานยาในประเทศไทย ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําขอมูลมาใชในการเรียนรูและ
พัฒนารูปแบบงานเภสัชกรรมปฏิบัติในรานยาในประเทศไทยตอไป
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1.2 คําถามงานวิจัย
1.2.1 งานวิจยั ดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยมีรูปแบบการศึกษาและผลลัพธ
อยางไรบาง
1.2.2 กิจกรรมดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยใดเหมาะสมที่จะใชในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมชุมชนในรานยาในประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อรวบรวมงานวิจยั ดานเภสัชกรรมชุมชนที่เปนทุกรูปแบบที่ในรานยาของ
ประเทศไทยอยางเปนระบบ
1.3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่อประมวลงานวิจยั ดานเภสัชกรรมปฏิบัติทุกรูปแบบที่ทําในรานยาของ
ประเทศไทย
2) เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพและคุณคาของงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย
และในตางประเทศ
3) เพื่อนําเสนอรูปแบบงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย
1.4 ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจยั ไดจากการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส Pubmed ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย
(TCI) ฐานขอมูลงานวิจยั ไทยฉบับเต็ม (ThaiLIS) ฐานขอมูลงานวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ฐานขอมูลวิทยานิพนธและดัชนีวารสารภาษาไทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalinet)
ฐานขอมูลวิทยานิพนธอเิ ล็คทรอนิกสมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU e - thesis) ฐานขอมูล
วิทยานิพนธคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (e – thesis) ฐานขอมูลสํานักการเรียนรูคุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU e - thesis) ฐานขอมูลการสืบคนดัชนี
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแกน ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Thesis online) ฐานขอมูลการสืบคนหองสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU library search) ฐานขอมูล
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (OPAC) ฐานขอมูลสืบคนหองสมุดมหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม (Web OPAC) โดยจํากัดเฉพาะงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพเปนภาษาไทยและอังกฤษ
เทานั้น ตั้งแต 1 มกราคม 2531 – 31 ตุลาคม 2552 และงานวิจยั มีการอธิบายรูปแบบกิจกรรม
เภสัชกรรมชุมชนในสถานทีว่ ิจัย (setting) คือ รานยาหรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 มีรายงานวิจยั ดานเภสัชกรรมชุมชนในรานยาที่ผานการทบทวนอยางเปน
1.5.2 ระบบ เปนแนวทางในการพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมในประเทศไทย
1.5.3 ทราบทิศทางการบริบาลทางเภสัชกรรมในประเทศไทย
1.5.4 ทราบลักษณะทั่วไปของดานเภสัชกรรมชุมชนในรานยาในประเทศไทย
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 การทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบ (systematic review) หมายถึง วิธีการอยางเปน
ขั้นตอนจํากัดอคติ และเปนระบบในการสืบคนขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยู ประเมิน
คุณภาพและสังเคราะหเปนขอมูลใหมเพื่อตอบคําถามเฉพาะเรื่อง
1.6.2 เภสัชกรรมชุมชน (community pharmacy) หมายถึง กิจกรรมที่เกีย่ วของกับรานยาที่
เภสัชกรจัดขึน้ เพื่อใหบริการแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย ทั้งนีข้ อบขายนั้นครอบคลุม
กิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การมีสวนในการจัดการสภาวะของโรค การใหขอเสนอแนะทางคลินกิ
(อาทิ การปฏิเสธไมจายยาทีไ่ มเหมาะสม การใหคําแนะนําในการเปลี่ยนหรือเพิ่มยาในแผนการดูแล
ดานเภสัชกรรมบําบัด หรือการปรับขนาดยาใหเหมาะสม) การพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพ การ
บริบาลทางเภสัชกรรม ทักษะการสื่อสาร การดูแลผูปวย การปองกันการใชยาในทางที่ผิดการ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงของเหตุการณไมพงึ ประสงคเชน การเกิดอันตรกิริยาของยากับยา หรือ
อาหาร การพัฒนาและการประเมินคาของยา รวมทั้งการจัดการปญหาที่เกี่ยวของดานเภสัชกรรม
บําบัด รวมถึงกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยเภสัชกรที่ทําการศึกษาในผูมารับบริการที่รานยา
1.6.3 เภสัชกรชุมชน (community pharmacist) ในงานวิจยั นี้หมายถึง เภสัชกรที่ปฏิบัติ
หนาที่ใหบริการหรือบริบาลทางเภสัชกรรมที่รานยา หรือเภสัชกรที่เปนเจาของกิจการรานยา
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1.6.4 งานวิจยั ในประเทศไทย ครอบคลุมถึง งานวิจยั แบบ primary research ที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือมีเลมรายงานที่อางอิงได งานวิจัยที่อยูใ นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทีม่ ีหนวยกิตอยาง
นอย 3 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ที่ดําเนินการศึกษาในประเทศไทย ที่อยูในรูปแบบการเขียนเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล
วิทยานิพนธอิเล็คทรอนิกส และดัชนีวารสาร
1.6.5 งานวิจยั เชิงทดลอง (experimental study) หมายถึง งานวิจยั ที่มีรูปแบบเปนเชิงทดลอง
ที่มีรูปแบบดังนี้
1) ทดลองคลาสสิก (classical or full experimental design : pretest – posttest control
group design)
2) แบบการทดลองกอนและหลังโดยมีกลุมควบคุมสองกลุม (before – after
experimental with two control groups)
3) แบบทดลองกอนหลังโดยไมมีกลุมควบคุม (before – after experimental with no
control group)
4) แบบทดลองที่วัดหลังโดยมีกลุมควบคุมหนึ่งกลุม (after only experimental with one
control group)

