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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของรายงานนี้เพื่อจัดทําขอเสนอแบบจําลองที่เหมาะสมและเปนไปไดของการนําราน
ยาคุณภาพเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยการวิเคราะหความเปนไดทั้งทางเทคนิค การเงิน
การคลัง การบริหารจัดการ การกํากับติดตามระบบ รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพถวนหนา วิธีการศึกษา ใชการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บริบทและสถานภาพปจจุบัน รวมทั้งองคความรูของการจัดบริการในพื้นที่นํารอง เก็บขอมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวของกับการประเมินอุปสงคและอุปทานของการบริ การ วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือก
แบบจําลองวิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแบบจําลอง และจัดประชุมนําเสนอและระดมสมองจาก
กลุมวิชาชีพเภสัชกรรม กลุมผูเกี่ยวของและภาคสวนอื่น
กิจกรรมบริการที่จะไดจากงานเภสัชกรรมที่มีความเปนไป ตามประสบการณการทดลองในพื้นที่
ประกอบดวย การจายยาตามอาการทั่วไปที่พบบอยในรานยา, การจายยาและทบทวนใบสั่งแพทย, การ
ใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยแกผูปวยโรคเรื้อรัง, การใหบริการคัดกรองโรค, การเพิ่ม
คุณภาพของการดูแลการใชยา และการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาและการดูแล
สุขภาพ จะทําใหคารักษาพยาบาลในอนาคตลดลง และการใหบริการสงเสริมสุขภาพ ดังนั้น ประเด็น
สําคัญที่ควรสนับสนุนใหรานยาเขามามีบทบาทจัดกิจกรรมบริการ ไดแก การสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
บริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ สนับสนุนงาน ‘NCD Disease Management’ สามารถลดคาใชจาย
รักษาพยาบาลในระยะยาว สนับสนุนหลักการ ‘public private partnership’ โดยไมตองลงทุนใหม
ข อ เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน ท างเภสั ช กรรม เน น ที่ ก ารดู แ ลผู ป ว ยโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ งโดยเฉพาะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง คือ การตรวจคัดกรองในกลุมเสี่ยง การเติมยาและติดตามผลสําหรับ
ผูปวยที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันได และการเพิ่มคุณภาพของการดูแลการใชยา และการ
มีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยา ในผูปวยที่มีปญหาการกินยาและควบคุมโรคไดไมดี
โดยประมาณการรายจายเพื่อผูปวยเบาหวานรายละ 182-1,044 บาท หรือเฉลี่ยโรงพยาบาลละ 194,740
– 1,117,080 บาท ทํานองเดียวกันจะสามารถประมาณการรายจายเพื่อผูปวยความดันโลหิตสูงรายละ
182-1,098 บาท หรือเฉลี่ยโรงพยาบาลละ 242,242 – 1,461,438 บาท สวนขั้นตอนและพื้นที่ดําเนินการ
อาจเริ่มในเขตเมืองที่มีรานยาคุณภาพรองรับกอน ประเมินผลแลวคอยขยายเต็มพื้นที่ ยังเปนผูดูแล
รับผิดชอบผูปวย และ ประสานงาน สําหรับสิทธิประโยชนนี้ กรณีการรับยาที่รานยา อาจพิจารณาให
ประชาชนรวมจายดวย แตตองไมมากกวาคาใชจายการเดินทางและการเสียเวลางานที่ลดลง
ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)ไดแก การประกาศ
ใหรานยาที่มีการรับรองคุณภาพบริการใหเขาเปนสถานพยาบาลคูสัญญากับ สปสช. เพื่อรองรับภาระกิจ
ของการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังที่สําคัญของประเทศ คือเบาหวานและความดันโลหิตสูง นอกจากนี้
สปสช. ควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดานสิทธิประโยชนเภสัชกรรม ทําหนาที่เปนศูนย
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บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ร านยาเป นสถานบริ การสุขภาพที่ สําคัญ ในระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ เ นื่องจากร านยาตั้ ง อยู
ใกล ชิ ด และกระจายตั ว ในพื้ น ที่ ต า งๆ โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ช นบทที่ ป ระชาชนไม ส ามารถเข า ถึ ง
สถานพยาบาลอื่นๆได นอกจากนี้รานยายังเปนสถานที่ปฏิบัติการดานวิชาชีพที่สําคัญของเภสัชกรหรือ
เภสัชกรชุมชน โดยรานยาเปนสถานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ที่มีความสําคัญตอประชาชนและเปน
สถานพยาบาลอันดับแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกใน
การใชบริการ ไมตองเสียเวลาในการรอรับบริการ มีคาใชจายจากการใชบริการที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับ
สถานพยาบาลอื่นๆ สําหรับประเทศไทย จากขอมูลผลการสํารวจที่เกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2549 พบวาประชาชนจะนิยมซื้อยากินเองจากรานยารอยละ 25
ประเทศไทยไดดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเปน
นโยบายสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงระบบการให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศ เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการมุงเนนการซอมสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลไปสูการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันการเจ็บปวย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
บริหารโครงการ ดําเนินการจัดหาและซื้อบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนที่มีสิทธิจากสถานพยาบาล
ของรัฐและของเอกชนบางแหง ในการนี้ สปสช.ไดจัดทําขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ.
2548 ซึ่งไดเปดโอกาสใหสถานบริการที่มีบริการไมครบเกณฑสามารถเขารวมในการใหบริการใน
แบบจําลอง (รูปแบบโมเดล) “หนวยบริการรวมใหบริการ” ซึ่งหมายถึงหนวยบริการที่จัดบริการ
สาธารณสุขไมครบเกณฑระดับปฐมภูมิและไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุข
เฉพาะดานใดดานหนึ่ง โดยมีขอตกลงเปนหนังสือกับหนวยบริการประจํา ทําใหภาคเอกชนที่ประกอบ
วิชาชีพตางๆสามารถเขารวมโครงการโดยเปนผูใหบริการได
นอกจากนี้หนวยบริการภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนาไดมีการพัฒนาแบบจําลองบริการ
เพื่ อ ลดความแออั ด หรื อ จํ า นวนผู ป ว ยที่ ม าใช บ ริ ก ารที่ส ถานพยาบาลลง พยายามส ง เสริ ม การจั ด หา
สถานพยาบาลหรือหนวยบริการสุขภาพใกลบานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่สะดวกมายิ่งขึ้น
และใชระบบการสงตอผูปวย ปรับเปลี่ยนการบริการผูปวยนอกออกไปสูชุมชนดวยการถายโอนการบริการ
ไปสูภาคเอกชนโดยเฉพาะคลินิกเอกชน โรงพยาบาลหลายๆ แหงในเขตกรุงเทพมหานครไดเพิ่มจํานวน
ของคลินิกชุมชนอบอุนซึ่งเปนเครือขายของตน เพื่อรับผิดชอบดูแลการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผูปวย
นอก สํ าหรับโรงพยาบาลในพื้ นที่อื่น ๆซึ่งการกระจายตัว ของคลินิกเอกชนยั งไม มากพอก็ มีการปรับ
รูปแบบการใหบริการของหนวยบริการปฐมภูมิหรือศูนยสุขภาพชุมชน (Primary Care Unit_PCU) ใหมี
ขีดความสามารถมากขึ้น สามารถดูแลผูปวยไดระดับหนึ่งกอนการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ดวย
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การยกระดับหนวยบริการปฐมภูมิเปนศูนยแพทยชุมชน (Community Medical Unit_CMU) ซึ่งจะมี
แพทยประจําคอยใหบริการผูปวย นอกจากดานการตรวจรักษาดวยแลวศูนยแพทยชุมชนก็ยังเพิ่มความ
หลากหลายของรายการยาของศูนยใหมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับขีดความสามารถของหนวยบริการที่
เพิ่มขึ้น สงผลใหการใชยาของผูปวยซึ่งรับบริการจากศูนยแพทยชุมชนที่มีความซับซอนมากขึ้น
รานยาเปนสถานบริการสําหรับการดูแลสุขภาพในระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตอประชาชน
เพราะรานยามีการจัดตั้ง กระจายครอบคลุมพื้นที่ตางๆ มากกวาหนวยงานของรัฐและรานยาเปนสถาน
บริการทางสาธารณสุขอันดับแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย ประกอบกับปจจุบัน
เภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประจําในรานยามีจํานวนมากขึ้น ทําใหการประกอบวิชาชีพในราน
ยามีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาท รูปแบบไปจากเดิมที่มีเพียงการจายยา (Dispensing) ไปสูการนํา
องคความรูทางดานการบริบาลเภสัชกรรมมาใชในการปฏิบัติงานในรานยา ชวยใหเภสัชกรชุมชนขยาย
บทบาทในการดูแลผูปวยไดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใชยาของชุมชน ประกอบกับขอกําหนดของสปสช.
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ และดวยขอจํากัดดานงบประมาณโดยเฉพาะสถานพยาบาลภาครัฐทําให
การเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทยทําไดยากขึ้น ดังนั้นการถายโอนภารกิจไปสูรานยาซึ่งเปนสถาน
บริการสุขภาพภาคเอกชนซึ่งมีศักยภาพในการใหบริการดานเภสัชกรรมแกประชาชนที่มีสิทธิในระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนาและเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในบางพื้นที่ได ประกอบกับปจจุบันมีระบบการรับรองเรื่องคุณภาพของรานยา โดยสํานักงาน
โครงการพัฒนารานยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสภาเภสัชกรรม
ไดทําการตรวจประเมินและรับรองรานยาที่มีคุณภาพการบริการที่ดี “รานยาคุณภาพ” ทําใหมีความมั่นใจ
วารานยาที่จะเขาสูระบบริการสุขภาพถวนหนานั้นๆมีสถานภาพและคุณภาพการบริการมีมาตรฐาเหตุผล
สําคัญหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้น หากมีการจากการนํารานยาคุณภาพเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ดวยมุมมองของประชาชน ผูจัดบริการ และภาพรวมของประเทศ ดังนี้
1. ประชาชนและผูรับบริการ
• ประชาชนมีทางเลือกของการรับบริการสุขภาพหลาหลายทางมากขึ้น
• เพิ่มการเขาถึงการบริบาลเภสัชกรรมในชุมชนเพื่อการใชยาที่เหมาะสม
• มีความสะดวก บริการรวดเร็ว ไมเสียเวลา
• ไมตองขาดงานหรือลางานเพื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
• ลดคาใชจายในการเดินทางไปสถานพยาบาล
2. สถานพยาบาลและผูใหบริการ
• ลดจํานวนบริการที่ไมจําเปนตองมาใชบริการระดับโรงพยาบาล
• บุคลากรสุขภาพมีเวลาสําหรับผูรับบริการที่จําเปนอยางมีคุณภาพมากขึ้น
• สถานพยาบาลลดภาระและคาบริหารคลังยา
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3. สปสช. และภาพรวมของประเทศ
• ในภาพรวมสัดสวนประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น
• พฤติกรรมการใชยาของประชาชนถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น
• สนับสนุนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวจากภาคสวนเอกชน
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องตน รวมกับประสบการณจากการศึกษาในพื้นทีน่ ํารองในจังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา และสมุทรปราการ พอสรุปไดวาปจจัยสําคัญสูความสําเร็จที่
สนับสนุนในรานยาเขาสูระบบ ประกอบดวย
1. มีแรงผลักหรือความตองการจากโรงพยาบาล ดวยขอจํากัดกําลังคน ตองการลดตนทุนบริหาร
จัดการ และตนทุนของผูมารับบริการ
2. การบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรจากราน
ยาในพื้นที่
3. มีระบบรับรองมาตรฐานรานยาคุณภาพ
4. มีจํานวนและการกระจายของรานยาคุณภาพที่เหมาะสมกับแบบจําลองในพื้นที่อยางเพียงพอ
5. ความเปนไปไดทางเทคนิกที่จะจัดบริการสุขภาพบางอยางในรานยาได
6. ตองมีขอกําหนดหรือตกลงในการดําเนินการคูสัญญารอง รวมทั้งการกําหนดจํานวนผูลงทะเบียน
ในพื้นที่
7. มีระบบกลไกการเงิน และการจายที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
รานยาคุณภาพมีทางเลือกของการสนับสนุนบริการระบบบริการสุขภาพไดหลากหลายตั้งแต การ
เปนที่ปรึกษาแกประชาชนในการใชยาที่ถูกตอง การจายยาตามใบสั่งแพทย การเติมยาในกลุมผูปวย
เฉพาะ การตรวจคัดกรองโรคอยางงาย รวมทั้งงานสงเสริมสุขภาพระดับบุคคลและชุมชนได รานยา
สามารถผนวกเปนสวนหนึ่งของเครือขายบริการสุขภาพหรือหนวยคูสัญารองของโรงพยาบาล/หนวย
คูสัญญาหลัก/ศูนยสุขภาพชุมชน ภายใตการสนับสนุนเหมาจายรายหัวจาก สปสช. ความเปนไดของการ
กําหนดใหรานยาใหเปนสวนหนึ่งของระบบบริการนั้น ตองวิเคราะหสวนความจําเปน/อุปสงค/พฤติกรรม
สุขภาพจากสวนประชาชน ซึ่งกลุมเปาหมายมีความเปนไปไดทั้งทางเลือกผูลงทะเบียนทั้งหมด หรือ
เฉพาะกลุม เชน ผูปวยเรื้อรัง ก็ไดเชนกัน นอกจากนี้จําเปนตองศึกษาบริบทและความเปนไปไดของ
ระบบ ทั้งกฎหมายการประกอบวิชาชีพ ระเบียบและหลักการของระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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2. คําถามสําคัญของการศึกษา
2.1. บทบาท ทิศทางที่พึงประสงค หรือเปาหมาย สําหรับรานยาในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ
ควรเปนอยางไร?
2.2. แบบจําลองใดบางที่เปนไปไดของรานยาในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ขอดีและจุดออนของ
ทางเลือก?
2.3. ขอเสนอทางเลือกใดที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งเงื่อนไขการดําเนินงานสู
ความสําเร็จ รวมทั้งการเงินการคลัง การติดตามประเมินผล?

3. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําขอเสนอแบบจําลองที่เหมาะสมและเปนไปไดของการนํารานยาคุณภาพเขาสูระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและแบบจําลอง (model) การจัดบริการรานยาคุณภาพกับระบบบริการ
สุขภาพ โดยศึกษาจากประสบการณในประเทศและตางประเทศ
3.2 เพื่อศึกษาขอมูลจากสวนผูร ับบริการ ในการประมาณความจําเปนและอุปสงคของการรับบริการราน
ยา การเขาถึงบริการยา รวมทั้งตนทุนการไปรับบริการ
3.3 เพื่อศึกษาขอมูลความเปนไปไดจากผูจัดบริการ ทั้งจํานวนและการกระจายของรานยา การควบ
คุณภาพ และตนทุนการจัดบริการ
3.4 เพื่อศึกษาความเห็นของวิชาชีพ และผูเกีย่ วของเชิงนโยบาย ประเด็นความเปนไปไดและความ
สอดคลองกับเปาหมายในระบบบริการสุขภาพถวนหนา
3.5 เพื่อจัดทําขอเสนอแบบจําลองที่เหมาะสม ที่ผานการวิเคราะหความเปนไดทั้งทางเทคนิค การเงินการ
คลัง การบริหารจัดการ การกํากับติดตามระบบ รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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ภาพที่ 1.1 กรอบความคิดของการศึกษา
อุปทานและการ
กระจายรานยาคุณภาพ

บทเรียนจากพื้นที่นํารอง
• ประเภทหรือบริการจากรานยา
• การเงินการคลัง
• จุดเดน ขอจํากัด
• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

กิจกรรมบริการเภสัชกรรม
ความจําเปนและ
อุปสงคของผูรับบริการ
ทางเลือกแบบจําลอง
ที่มีความเปนไปได

แบบจําลองที่เหมาะสมจาก
ความเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
Guideline
Management
Financing
Monitoring
IT

ตนทุนการ
จัดบริการ

• ทบทวนวรรณกรรม
• ประสบการณตางประเทศ
• ประสบการณบริหารจัดการคูสัญญา
รอง
• บริบทและทิศทางนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

4. วีธีการศึกษา
4.1. ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับบริบทและสถานภาพปจจุบัน รวมทั้งองคความรูของการ
จัดบริการ
4.1.1 วิเคราะหแบบจําลองจากบทเรียนการดําเนินการรานยาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
มหาสารคาม นครราชสีมา และ สมุทรปราการ
4.1.2 ทบทวนเอกสาร ในบทบาทของเภสัชกรและรานยาในระบบสุขภาพ ภายใตกฎหมายที่
เกี่ยวของ เชน พรบ.ยา พรบ.วิชาชีพ พรบ.หลักประกันสุขภาพถวนหนา
4.1.3 ศึกษาบทเรียนประสบการณการจัดบริการของรานยาจากกรณีศกึ ษาตางประเทศ
4.1.4 ทบทวนเอกสารประเด็นนโยบายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่เกีย่ วของใน
ขอกําหนดของเภสัชกรและรานยา ใน CUP, PCU, CMU หรือคลินิกอบอุน
4.1.5 ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่นําเสนอแบบจําลองของการเขารวมบริการสุขภาพถวนหนา
ของคลินิกแพทย คลินิกทันตกรรม หองตรวจปฏิบตั ิการเอกชน เปนตน

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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4.2 เก็บขอมูลทุตยิ ภูมิที่เกี่ยวของกับการประเมินอุปสงคและอุปทานของการบริการ ประกอบดวย
4.2.1 ความจําเปน อุปสงค และพฤติกรรมการรับบริการรานยา จากฐานขอมูลสํารวจสวัสดิการ
และอนามัย รวมทั้งการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย
4.2.2 ตนทุนของการจัดบริการยาและเภสัชกรรมจากรายงานการประเมินผลดําเนินการพื้นที่นํา
รอง
4.2.3 การกระจายของรานยาและรานยาคุณภาพ จากสมาคมเภสัชกรรชุมชน และ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4.3 สัมภาษณเชิงลึกเจาของรานยาคุณภาพหรือผูเกี่ยวของในพื้นที่ กับประสบการณการทดลอง
จัดรูปแบบจําลองในรานยาคุณภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในประเด็นความเปนไปได
ในทางการบริหารจัดการ รูปแบบการจาย และประเด็นอื่นๆในการนํารานยาเขาสูระบบหลักประกัน
สุขภาพ
4.4 วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแบบจําลอง จากขอมูลทุติยภูมิและองคความรูการศึกษาใน
พื้นที่นํารองดวยมุมมอง
4.4.1 เทคนิควิธีการ Technical feasibility
4.4.2 กลไกการเงินการคลัง Financial feasibility
4.4.3 ความสอดคลองกับระบบทีม่ ี System compatibility
4.4.4 ระเบียบและกฎหมายที่สนับสนุน Legitimate feasibility
4.4.5 ทางออกหรือทางเลือกอื่นเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน เลือกทํา counseling, re-fill ใน
กลุมโรคเรื้อรัง, การจายยาตามใบสั่งแพทย Prescription and dispense, ดําเนินการใน
บางพื้นที่นํารอง, กําหนดเปนนโยบายตามความพรอมและสมัครใจสําหรับคูสัญญาหลัก,
ใหเปนขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ PCU/คลินิกอบอุน
4.5 สังเคราะหและจัดทําขอเสนอที่เปนไปได(เบื้องตน)ประมาณ 2-3 ทางเลือก โดยใชขอมูลทุติยภูมิ
ครอบคลุมประเด็น
4.5.1 ประเภทหรือบริการจากรานยา
4.5.2 การเงินการคลัง
4.5.3 กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
4.5.4 จุดเดน ขอจํากัดและผลกระทบที่ไมพึงประสงค
4.6 จัดประชุมนําเสนอและระดมสมองจากกลุมวิชาชีพเภสัชกรรม (10-15 คน) เพื่อดูความเปนได
แบบจําลองตางๆในขอ 4.5
4.7 จัดประชุมนําเสนอและระดมสมองจากกลุมผูเกี่ยวของและภาคสวนอื่น ครั้งที่ 1 (10-15 คน) เพื่อ
เลือกแบบจําลองที่เหมาะสมจากทางเลือกใน 4.6
โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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4.8 เก็บขอมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณ วิเคราะหตนทุนการจัดบริการบริบาลเภสัชกรรม โดยเลือกศึกษาใน
พื้นที่แบบจําลองนํารองในพื้นที่ที่มีกิจกรรมสอดคลองกับแบบจําลองที่เลือกไวในขอ 4.7
4.9 จัดประชุมนําเสนอและระดมสมองจากกลุมวิชาชีพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 (10-15 คน) และกลุม
ผูเกี่ยวของและภาคสวนอื่นครั้งที่ 2 (10-15 คน) เพื่อสังเคราะหขอเสนอแบบจําลองที่เลือกไวในขอ
4.7 ที่ระบุรายละเอียดของแนวปฏิบตั ิ (guideline) การเงินการคลังและการจาย (จากขอ 4.8) การ
บริหารจัดการระบบ และกลไกการติดตามและประเมินผลระบบ ไดแก บุคคล/หนวยงาน/องคกร/
เครือขาย ผูรบั ผิดชอบ, การจัดทํา Patient profile, ระบบขอมูลขาวสาร IT structure, information
flow เปนตน
ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธกิจกรรม ขอมูล และวัตถุประสงค
วัตถุประสงค ขอ

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและ
แบบจําลองการจัดบริการราน
ยาคุณภาพ
2. เพื่อศึกษาขอมูลจากสวน
ผูรับบริการ

3. เพื่อศึกษาขอมูลความเปนไปได
จากผูจัดบริการ

ทบทวน ขอมูลปฐมภูมิเชิง ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิ
วรรณกรรม/
คุณภาพ
เชิงปริมาณ
เอกสาร
ทบทวน
• วิเคราะหแบบจําลองจากพื้นที่
วรรณกรรม
นํารอง

ทบทวน
เอกสาร

4. เพื่อศึกษาความเห็นของวิชาชีพ
และผูเกี่ยวของเชิงนโยบาย
5. เพื่อจัดทําขอเสนอแบบจําลองที่
เหมาะสม

ทบทวน
เอกสาร

สัมภาษณ
เจาของรานยา
คุณภาพพื้นที่นํา
รอง
จัดประชุมกลุม
วิชาชีพ และกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย
จัดประชุมกลุมผู
มีสวนไดสวน
เสีย

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา

• อุปสงคและพฤติกรรมสุขภาพ
จากการสํารวจตางๆ
• วิเคราะหแบบจําลองจากพื้นที่
นํารอง
ตนทุนบริการ • วิเคราะหแบบจําลองจากพื้นที่
นํารอง
• ขอมูลจํานวนและการกระจาย
รานยาคุณภาพ

• วิเคราะหแบบจําลองจากพื้นที่
นํารอง
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2552)
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีขอเสนอการนํารานยาคุณภาพเขาสูระบบบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีความเปนไดทั้งทาง
วิชาการและสามารถปฏิบัตไิ ดจริง รวมทั้งผานกระบวนรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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บทที่ 2
ประสบการณรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา เพื่อประมวลและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการรวม
ใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา รวมถึงบทบาทของรานยาในระบบสาธารณสุขของ
ตางประเทศ โดยเนนการสังเคราะหเพื่อสรุปบทเรียนจากประสบการณการรวมจัดบริการของรานยาใน
พื้นที่ตางๆซึ่งไดแก
1. รานยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1,2
2. รานยาเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร3
3. รานยาเภสัชสมบุญ จังหวัดนครราชสีมา4
4. รานยาเลิศโอสถคลังยา จังหวัดสมุทรปราการ5
แหลงขอมูลหลักที่ใชในงานสังเคราะหนี้มาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งไดแกรายงานการวิจัยการ
รวมใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนาของประเทศไทยในพื้นที่ตางๆ รวมทั้งเอกสาร
ทางวิชาการอื่นๆ เชน บทความทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาทการใหบริการของรานยาในประเทศตางๆที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ขอมูลเกี่ยวกับการรวมใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา สามารถถอด
บทเรียนและวิเคราะหแบบจําลองแยกเปนประเด็นตางๆ ไดแก 1) รูปแบบการเชื่อมโยงระหวางรานยา
และหนวยบริการภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา และ 2) บทบาทหรือกิจกรรมการใหบริการของ
รานยา โดยการวิเคราะหและสังเคราะห จะใชกรอบแนวคิดสําหรับดานตางๆดังนี้
ลักษณะการเชื่อมโยงหรือบทบาทการใหบริการ
การวิเคราะหเชิงเทคนิค
• เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• กลไกการเงินการคลัง (Financial feasibility)
• ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• ระเบียบและกฎหมายที่สนับสนุน (Legitimate feasibility)
• ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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1. รูปแบบการเขารวมของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
รูปแบบการเขารวมใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนาสามารถเปนไปได
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับปจจัยและองคประกอบตางๆ เชน ความตองการของประชาชนในพื้นที่ การ
กระจายตัวของรานยา ความพรอมและทรัพยากรของหนวยบริการ รวมถึงความสอดรับระหวางความ
ตองการของหนวยบริการและบทบาทการใหบริการของรานยา ซึ่งแตละรูปแบบของการเขารวมใหบริการ
หรือการเชื่อมโยงของรานยาในระบบประกันสุขภาพจะมีจุดออนที่แตกตางกันไป โดยรูปแบบของรานยา
ในระบบประกันสุขภาพถวนหนาที่เปนไปไดมีดังนี้
1.1 รานยาเอกชนรวมบริการกับหนวยบริการ
การเขารวมบริการของรานยาเอกชนในระบบประกันสุขภาพถวนหนา โดยเปนหนวยบริการรวม
ใหบริการของหนวยบริการประจํา ซึ่งรานยาเอกชนสามารถรวมใหบริการกับหนวยบริการในระดับตางๆ
ดังตอไปนี้
รวมใหบริการกับหนวยบริการประจําโดยตรง
รานยาเลิศโอสถคลังยาและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
รานยามหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รวมใหบริการในลักษณะของเครือขายบริการ
- คลินิกชุมชนอบอุน
รานยาสมบุญเภสัชกรกับคลินิกชุมชนอบอุนมหาชัย จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนยแพทยชุมชน (Community medical unit; CMU)
รานยาและศูนยแพทยชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมาและขอนแกน
โดยรานยาจะใหบริการดานเภสัชกรรมตามขอตกลงระหวางหนวยบริการกับรานยาเอกชน และ
รับคาตอบแทนจากหนวยบริการนั้น ๆ
จุดเดน
• งบประมาณลงทุนนอยหรืออาจไมตองลงทุน เนื่องจากเปนการรวมใหบริการของรานยา
เอกชนซึ่งเปดใหบริการอยูแลว
• เปนการสงเสริมการใชทรัพยากรดานสาธารณสุขที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
จุดออน
• รูปแบบดังกลาวอาจไมสามารถเกิดขึ้นได หากพื้นที่นั้นไมมีรานยาคุณภาพ
• ตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางรานยาและหนวยบริการ
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1.2 รานยาของหนวยบริการ
รานยาเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กรณีที่หนวยบริการมีความพรอมทั้งทางดานงบประมาณและบุคลากร (เภสัชกร) หนวยบริการ
อาจจัดตั้งรานยาของหนวยบริการเอง เพื่อใหบริการกับประชาชนในพื้นที่ใหบริการ ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะ
ชวยลดปญหาการกระจายตัวของรานยากรณีพื้นที่ไมมีรานยาคุณภาพหรือมีศักยภาพเพียงพอ
จุดเดน
• การบริหารจัดการคลังยาสะดวกโดยอาจใชบริการรวมกับหนวยบริการ
• การบริหารจัดการมีความคลองตัว เชน การรับ – สงตอผูปวย รวมถึงขอมูลการรักษา
• ความนาเชื่อถือของผูใหบริการในมุมมองของผูรับบริการ
• ยาที่ผูปวยไดรับจะเปนยาเชนเดียวกับหนวยบริการ
จุดออน
• ดานงบประมาณ หนวยบริการจะตองจัดหางบประมาณสําหรับการลงทุนเพื่อเปดดําเนินการ
รานยา เชน ดานอาคารสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณสําหรับรานยา
• ดานบุคลากร หนวยบริการจะตองจัดหาเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจําที่รานยา ซึ่งอาจ
เปนเภสัชกรของหนวยงานบริการเองหรือจัดหาจากภายนอก (จางเภสัชกรเพิ่ม) ซึ่งหากเปน
บุคลากรจากหนวยบริการเอง อาจสงผลตอการปฏิบัติงานประจํา ณ หนวยบริการ แตหาก
จัดหาจากภายนอกสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ คาตอบแทน
ปจจัยความสําเร็จของการรวมใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
1. แรงผลั กดั น หรื อความตองการของหน ว ยบริก าร เช น ความตอ งการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
บริการ แตประสบปญหาดานขอจํากัดของบุคลากร
2. การกําหนดบทบาท หนาที่ ของรานที่เขารวมใหบริการอยางชัดเจนโดยเปนสวนหนึ่ง
ของระบบบริ ก าร (การขึ้ น ทะเบี ย นเป น หน ว ยบริ ก ารร ว มให บ ริ ก าร) ผ า นการจั ด ทํ า
ขอตกลงระหวางหนวยบริการและรานยา
3. การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพสาขาในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
4. ระบบการจายคาตอบแทนการใหบริการซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
5. การบังคับขอกําหนดดานมาตรฐานการใหบริการอยางเขมงวด
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การวิเคราะหเชิงเทคนิค
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• สอดคลองกับระบบบริการ เนื่องจากประชาชนสวนใหญจะใชบริการที่รานยากอนการเขาสู
ระบบบริการ
• ประชาชนคุนเคยกับบริการจุดเดียว ซึ่งเปนรูปแบบการใหบริการในระบบปจจุบัน
• ประชาชนอาจตองเดินทางจากหนวยบริการเพื่อไปรับบริการที่รานยา
เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• มีระบบประเมินดานคุณภาพของรานยา ผานโครงการรานยาคุณภาพหรือรานยาที่มีเภสัชกร
ประจํา ซึ่งรับรองโดยสภาเภสัชกรรม
• ขอกําหนดของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเกี่ยวกับองคประกอบของหนวยบริการ
ที่ตองมีการบริการเภสัชกรรม
• การกระจายตัวของรานยาในพื้นที่ ซึ่งอาจยังไมเพียงพอในบางพื้นที่
• สรางการประสานการรวมมือระหวางรานยาและหนวยบริการ
กลไกการเงินการคลัง (Financial feasibility)
• ตองมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับคาตอบแทนการใหบริการระหวางรานยาและหนวยบริการ
• ขาดตนแบบหรือการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• สอดคลองกับประกาศของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนหลักการ
• การรวมใหบริการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private)
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• กําหนดรูปแบบและแนวทางการจายคาตอบแทนที่ชัดเจน
• การกําหนดมาตรฐานบริการทางเภสัชกรรม โดยกําหนดเปนเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนรานยาที่
จะเขารวมใหบริการในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
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2. บทบาทและกิจกรรมการใหบริการของรานยาในระบบประกันสุขภาพ
บทบาทหรือหนาที่ของรานยาที่เขารวมใหบริการในระบบประกันสุขภาพนั้นมีหลากหลายบทบาท
ที่แตกตางกันไป โดยขึ้นกับความตองการของชุมชนและความสอดคลองของบริการที่รานยาสามารถเขา
ไปรวมแบงเบาภาระงานของหนวยบริการ รวมทั้งการชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบริการ ซึ่ง
บทบาทของรานยาในระบบประกันสุขภาพ อาจมีไดดังนี้
2.1 การจายยาตามอาการทั่วไปที่พบบอยในรานยา (Common ailments) 6
บทบาทการใหบริการดูแลและการจายยาตามอาการของผูปวย เปนบทบาทหลักที่รานยาทุกแหง
ใหบริการมาตั้งแตอดีต จัดเปนบทบาทหนาที่สําคัญของรานยาภายใตการควบคุมดูแลโดยเภสัชกรที่มี
หนาที่ปฏิบัติการ รานยาเปนสถานบริการสุขภาพดานหนาในการใหบริการดานยาที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวก เปนสถานบริการที่สําคัญซึ่งรองรับการดูแลรักษาตนเอง (Self medication) ของ
ประชาชน บทบาทการดูแลและจายยาตามอาการยังรวมถึงการเปนแหล งใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคและการใชยาแกประชาชนในเขตชุมชนที่รับผิดชอบ โดยการใหขอมูล คําแนะนําดานยาที่
ถูกตองเหมาะสมแกประชาชนและผูปวยที่มีอาการเจ็บปวยทั่วไป (Common ailments) นอกจากนี้ยัง
รวมถึง การสงตอผูปวย (Refer) ไปรับบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลระดับที่สูงขึ้น ในกรณีที่
เภสัชกรประเมินอาการหรือสภาวะทางคลินิกของผูปวยแลวมีความเห็นวาการรักษาโดยการใชยาและการ
แนะนําผูปวยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยังไมเพียงพอ ผูปวยจําเปนตองไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยหรือตองใชการตรวจรางกายและทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมดวย
โดยกิจกรรมที่รานยาใหบริการสําหรับบทบาทการใหบริการจายยาตามอาการทั่วไปที่พบบอยใน
รานยา (Common ailments) ประกอบดวย
1. การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย (Patient profile)ที่มารับบริการ และระบบขอมูลการบริการ
2. การใหบริการรักษาอาการเจ็บปวยกรณีโรคทั่วไปที่พบบอยในรานยา
3. การสงตอผูปวย (Refer) กรณีที่เกิดจากความสามารถของรานยา
4. บริการคัดกรองดานสุขภาพ การคนหาปญหาและปจจัยที่เปนสาเหตุของโรคที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูง เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ทั้งนี้เพื่อชวยลดโอกาสในการเกิดโรคและชวย
สงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาไดทันทวงที
5. การใหความรูเพื่อสงเสริมใหประชาชนสรางสุขภาพที่ดี (Health promotion) และสามารถ
ดูแลรักษาตนเองเบื้องตนได (Self-care and self-medication)
6. การออกเยี่ยมบานผูปวยเพื่อติดตามการใชยาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา เชน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drugs Reaction : ADR)
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การวิเคราะหเชิงเทคนิค
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• สอดคล องกั บ ระบบบริ การ ประชาชนสว นใหญ จ ะใช บริการที่รานยาก อนการเข าสูร ะบบ
บริการอื่นๆ อยูแลว แตประชาชนอาจตองมีการเดินทางเพื่อรับบริการ ขึ้นอยูกับที่ตั้งและ
จํานวนรานยาที่เขารวมโครงการ
• ผูใชบริการ อาจไมใชผูปวยที่แทจริงหรือมีสิทธิระบบประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งตองมีการ
พิสูจนทราบ
• ประชาชนอาจมาใชบริการมากเกินความจําเปน (Over utilization)
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• กฎหมายอนุญาตใหเภสัชกรสามารถจายยาอันตรายแกผูปวยเฉพาะรายได
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• การกํ า หนดรายการยาที่ เ ภสัช กรสามารถจ ายในร า นยาภายใต สิท ธิ ป ระโยชน ข องระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา
• กําหนดกลุมโรคทั่วไปที่ที่เภสัชกรสามารถดูแลไดในรานยาภายใตสิทธิประโยชนของระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา
• การกําหนดจํานวนครั้งของการรับบริการที่รานยา หรือ การกําหนดสวนรวมจาย กรณีการใช
บริการที่รานยา
• การพิสูจนทราบวาเปนผูปวยจริง เชน ทําประวัติ ตรวจบัตรประชาชน
2.2 การจายยาและทบทวนใบสั่งแพทย (Dispensing and review prescription)7
การจายยาตามใบสั่งแพทยในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล ซึ่ง
นอกจากการจ า ยยาให ผู ป ว ยอย า งถู ก ต อ งตรงตามที่ แ พทย สั่ ง จ า ยแล ว เภสั ช กรยั ง ช ว ยลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) ที่อาจเกิดขึ้นระหวางกระบวนการจัดและจายยา รวมถึงการให
คําแนะนําการใชยาที่ถูกตองใหกับผูปวย การจายยาตามใบสั่งยาของแพทยยังรวมถึงการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ไดแก การเก็บประวัติการใชยา ประเมินใบสั่งยา (Review
prescription) การคนหาปญหาที่เกิดเนื่องจากการใชยาของผูปวย (Drugs related problem) การ
ตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา (Drugs interaction) การใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการใชยา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยาเทคนิคพิเศษตางๆ และการติดตามผลการรักษาและการใชยาของผูปวย
บทบาทการจ า ยยาและทบทวนใบสั่ ง ยาแพทย ถื อ เป น บทบาทหลั ก ของเภสั ช กรชุ ม ชนใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกและอเมริกาเหนือ สําหรับประเทศไทย เภสัชกรในรานยา
ทั่วไปมีบทบาทในการจายยาตามใบสั่งแพทยเพียงรอยละ 0-1.8 ของการปฏิบัติหนาที่ในรานยา แมวา
รานยานั้นจะมีทําเลที่ตั้งอยูใกลกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียงใดก็ตาม อยางไรก็ตามในสภาวะ
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ที่ผูมารับบริการจากโรงพยาบาลมีจํานวนมาก ประกอบกับภาวะดานงบประมาณที่ไมเอื้อตอการเพิ่ม
อัตรากําลังดานบุคลากรของโรงพยาบาล หากรานยาสามารถโอนกิจกรรมบางอยางมาใหบริการผูปวย
แทนสถานพยาบาล อาทิเชน การทําหนาที่บริหารคลังยา (Inventory management) การจายยาตาม
ใบสั่งแพทย ทั้งการบริการแกผูปวยทั่วไปและผูปวยโรคเรื้อรัง อาจเปนแนวทางลดตนทุนในการใหบริการ
รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
โดยกิจกรรมที่รานยาใหบริการสําหรับบทบาทการใหบริการจายยาและทบทวนใบสั่งยาของ
แพทย (Dispensing and review prescription) มีดังนี้
1. การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย (Patient profile) ที่มารับบริการและระบบขอมูลการบริการ
2. การทําหนาที่บริหารคลังยา (Inventory management) ซึ่งไดแก การคัดเลือก จัดซื้อ และ
การจัดการคลังยา
3. การทบทวนใบสั่งแพทย (Review prescription) เพื่อลดปญหาเนื่องจากยา เชน กรณีการแพ
ยาซ้ําซอน
4. การบริการจายยาตามใบสั่งแพทย (Dispensing) พรอมคําแนะนํา
5. การใหคําปรึกษา (Counseling) แกผูปวยเฉพาะรายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการ
เพิ่มความรวมมือในการใชยา (Compliance)
6. การออกเยี่ยมบานผูปวยเพิ่มติดตามการใชยาและคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา
เชน อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction : ADR)
การวิเคราะหเชิงเทคนิค
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• แตกตางจากระบบเดิมที่ผูปวยสามารถรับบริการตรวจและรับยาที่หนวยบริการโดยตรง
• ประชาชนตองเดินทางเพื่อรับยาที่รานยา ซึ่งอาจไมลดตนทุนและระยะเวลาการรับบริการ
ของผูปวย
• รายการยาบางรายการตามใบสั่งแพทยอาจไมมีในรานยา
• อาจเกิดปญหาการปลอมแปลงใบสั่งยา
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• กฎหมายกําหนดใหเภสัชกรเปนผูจายยาตามใบสั่งแพทย
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• การมีจํานวนรานยาที่เขารวมใหบริการอยางพอเพียง
• กําหนดรายการยาเพื่อรับบริการจายยาตามใบสั่งแพทยที่รานยา หรือมีระบบการตรวจสอบ
กอนการอนุญาตใหผูปวยนําใบสั่งแพทยไปรับยาที่รานยา
• จัดทําใบสั่งยาที่มีลักษณะเฉพาะสามารถตรวจสอบได
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2.3 การจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยแกผูปวยโรคเรื้อรัง (Refills prescription in chronic
disease)
ผูปวยดวยโรคเรื้อรังหลายๆ โรค เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งตอง
มีการรักษาดวยยาอยางตอเนื่องและตองมาพบแพทยเปนระยะอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อประเมินผลของ
การรักษาวา ตองการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาหรือไมอยางไร โดยความถี่ของการมาพบแพทยนั้น
ขึ้นกับผลการรักษาดวยยาวาสามารถควบคุมอาการของโรค หากอาการของโรคนั้นถูกควบคุมไดอยาง
คงที่ ผูปวยสวนใหญจะไดรับยารับประทานดังเดิมที่เคยไดรับไปใชตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 2 –
3 เดื อ น ซึ่ ง ในช ว งระยะเวลาดั ง กล า ว ผู ป ว ยจะต อ งดู แ ลตนเองที่ บ า นและนั ด ผู ป ว ยกลั บ มาประเมิ น
ผลการรักษาอีกครั้งเมื่อครบระยะเวลานัด
การรับบริการที่โรงพยาบาลเปนที่ทราบกันดีวาในการใชบริการแตละครั้ง ผูปวยตองเสียเวลา
คอนขางมากในการรอรับบริการ นอกจานี้หลังจากการตรวจจากแพทย ผูปวยโรคเรื้องรังสวนใหญจะ
ไดรับยาชนิดเดิมมารับประทานตอเนื่อง ทําใหผูปวยโรคเรื้อรังบางสวนรูสึกเบื่อหนายตอการมารับบริการ
ตรวจรั ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง ส ง ผลให ก ารควบคุ ม อาการของโรคของผู ป ว ยกลุ ม นี้ ใ หผ ลไม เ ป น ไปตาม
แผนการรักษา ดังนั้นหากมีการจัดระบบบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกผูปวยโรคเรื้อรัง
ที่สามารถควบคุมสภาวะทางคลินิกได ดวยการไปรับบริการเติมยา (เดิม) ตอเนื่องที่รานยา ซึ่งมีเภสัชกร
ใหการดูแลเรื่องการใชยาและมีการติดตามอาการของโรค จะเปนระบบที่เอื้อใหการดูแลผูปวยมีความ
ตอเนื่อง สงผลใหผูปวยมีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้น และบรรเทาความแออัดในการรอรับบริการที่
โรงพยาบาลไดมาก รวมถึงชวยใหระบบบริการของโรงพยาบาลมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
ผูปวยจะนําใบสั่งแพทยเพื่อไปรับบริการเติมยา (Refill) ที่รานยาทุกเดือน ติดตอกันเปนเวลา 3 – 6 เดือน
ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวนั้น เภสัชกรรานยาจะเปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการใชยาและการดูแล
สุขภาพอยางตอเนื่อง มีการติดตามผลทางคลินิกที่สําคัญของผูปวย อาทิเชน คาระดับน้ําตาลในเลือด คา
ความดันโลหิต ทุกครั้งที่ผูปวยมารับบริการที่รานยา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใหบริการและการสง
ผูปวยรับบริการตอที่โรงพยาบาลในกรณีที่คาทางคลินิกที่ติดตามนั้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ตามเกณฑ
การสงตอผูปวยซึ่งไดมีการจัดทําไวลวงหนา ในกรณีนี้เภสัชกรจะเขียนใบสงตอผูปวย เพื่อสื่อสารกับ
แพทยที่ทําการรักษาดวยและเมื่อครบกําหนดเวลานัดเภสัชกรรานยาจะทําการสรุปผลการติดตามดูแล
ผูปวยเพื่อสงตอใหกับแพทยที่ดูแลผูปวยนั้น
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ภาพที่ 2.1 การรวมใหบริการของรานยาในการใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทย
โรงพยาบาล

ผูปวยโรคเรื้อรัง

รานยา

รานยาและติดตามการรักษาทุกเดือน
ครบ 3 – 6 เดือน พบแพทยที่โรงพยาบาล

กลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่สามารถรับบริการที่รานยา ควรเปนโรคที่ตองอาศัยความรวมมือและการ
ติดตามการรักษาอยางสม่ําเสมอ ไดแก ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยกิจกรรมตางๆ ที่
รานยาสามารถใหบริการมีดังนี้
1. การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย (Patient profile) ที่มารับบริการและระบบขอมูลการบริการ
2. การสํารวจขอมูลสุขภาพเบื้องตน ซึ่งไดแก การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเพื่อคํานวณดัชนีมวล
กาย
3. การบริการวัดความดันเครื่องอัตโนมัติ เพื่อติดตามการรักษา
4. การบริการวัดระดับน้ําตาลในเลือดดวยเครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือดปลายนิ้วเพื่อติดตาม
การรักษา (เฉพาะกรณีผูปวยเบาหวาน)
5. การบริการจายยาเติมตามใบสั่งแพทย (Dispensing) พรอมคําแนะนํา
6. การใหคําปรึกษา (Counseling) แกผูปวยเฉพาะรายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งการ
เพิ่มความรวมมือในการใชยาของผูปวย (Compliance)
7. การสงตอผูปวย (Refer) กรณีที่ผูปวยมีระดับความดันโลหิตหรือระดับน้ําตาลในเลือดหรือ
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ที่จําเปนตองสงตอผูปวยเพื่อพบแพทยตามเกณฑที่กําหนด
8. การออกเยี่ยมบานผูปวยเพิ่มติดตามการใชยาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา เชน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction : ADR)
การวิเคราะหเชิงเทคนิค
เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• ปจจุบันมีชุดตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตอัตโนมัติเพื่อติดตามผูปวยที่
รานยาได
• สามารถเขาถึงขอมูลผูปวยผานระบบ Internet / Intranet หรือ ระบบ Report
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• แตกตางจากระบบเดิมที่ผูปวยจะรับบริการและรับยาที่หนวยบริการ เชน โรงพยาบาล สถานี
อนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิตามระยะเวลาที่แพทยนัด
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• ประชาชนตองเดินทางเพื่อรับยาที่รานยา แตไมตองไปรับบริการที่โรงพยาบาล
• รายการยาบางรายการอาจไมมีในรานยา
• อาจเกิดปญหาการปลอมแปลงใบสั่งยา
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• กฎหมายกําหนดใหเภสัชกรเปนผูจายยาตามใบสั่งแพทย
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• การมีจํานวนรานยาที่เขารวมใหบริการอยางพอเพียง
• การเข า ถึ ง ข อ มู ล ผู ป ว ยระหว า งหน ว ยบริ ก ารและร า นยาที่ เ ข า ร ว มโครงการผ า นระบบ
Internet
• กําหนดรายการยาตามใบสั่งยาเฉพาะเพื่อตรวจสอบได
• จัดทําใบสั่งยาที่มีลักษณะเฉพาะสามารถตรวจสอบได
• การจัดทําเกณฑการสงตอระหวางรานยาที่เขารวมใหบริการและหนวยบริการ
2.4 การใหบริการของรานยาในการคัดกรองโรค (Diseases screening) 8,9
ปจจุบันโรคติดตอไมไดเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศดังเชนในอดีตที่ผานมา
โดยพบเพียงบางโรคเทานั้นที่ยังคงเปนปญหาอยู เชน โรคไขเลือดออก ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาดาน
ระบบบริการสาธารณสุขอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือการคัดกรองและการรายงาน
อุบัติการณของโรคของหนวยบริการสาธารณสุขในระดับตางๆ แกหนวยงานที่เกี่ยวของและสงตอผูปวย
ให ส ามารถเข า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข อย า งเหมาะสม ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารควบคุ ม การระบาดของโรคมี
ประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญในปจจุบันคือ การพบอุบัติการณของโรค
ไม ติ ดตอหรือโรคเรื้ อรังตางๆ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูงหรือภาวะไขมันในเลื อดสู ง ซึ่งมี
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูปวยอยางตอเนื่อง ซึ่งหากผูปวยกลุมดังกลาวไมไดรับการวินิจฉัยและรักษา
อยางถูกวิธีและตอเนื่อง อาจทําใหเกิดอาการหรือโรคแทรกซอนอื่นๆ ตามมาได อาทิเชน จอประสาทตา
ผิดปกติ โรคไตวายจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทําใหภาระคาใชจายในการดูแลรักษา
ผูปวยเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ดังนั้นการคัดกรองผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคตางๆ ทั้งโรคติดตอที่ตองมีการ
รายงานและการสงตอผูปวยเพื่อเขารับการรักษาอยางทันทวงที และผูปวยที่ปวยเปนโรคเรื้อรังแตไม
ทราบและไมไดเขารับการรักษาในระบบสาธารณสุข เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและลดปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่
จะกอใหเกิดโรคจึงเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดําเนินการนั้น หนวยบริการสาธารณสุขทุก
ระดับควรดําเนินงานรวมกันในลักษณะเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรานยา ซึ่งมีการกระจายตัวในพื้นที่
ตางๆ อยางทั่วถึงในชุมชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงที่ประชาชนจะตัดสินใจใชบริการเบื้องตนเมื่อเกิดการ
เจ็บปวย รานยาจึงเปนหนวยบริการที่มีศักยภาพสูงในการคัดกรองโรคตางๆ ในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งการบริการคัดกรองโรคเปนบทบาทหนึ่งที่รานยาสามารถใหบริการเพื่อใหผูปวยไดรับการคัดกรองและ
โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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การสงตออยางเหมาะสมทั้งกรณีโรคติดตอและโรคเรื้อรัง โดยการบริการนั้นสามารถแบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ
1. ผูปวยที่มีความเสี่ยงโรคติดตอ
• กลุมอาการไข ไดแก โรคมือ เทา ปาก และไขหวัดนก
• กลุมโรคทางเดินอาหาร ไดแก อุจจาระรวงเรื้อรัง อุจจาระรวงรุนแรง
• กลุมอาการทางเดินหายใจ ไดแก วัณโรคปอด โรคไขหวัดใหญ โรคปอดอักเสบ
2. ผูปวยที่มีความเสี่ยงโรคไมติดตอ (โรคเรื้อรัง)
• โรคเบาหวาน
• โรคความดันโลหิตสูง

1.
2.
3.
4.
5.

โดยกิจกรรมตางๆ ที่รานยาสามารถใหบริการเพื่อการคัดกรองผูปวยมีดังนี้
การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย (Patient profile) ที่มารับบริการและระบบขอมูลการบริการ
การซักประวัติและการสํารวจขอมูลสุขภาพเบื้องตน ซึ่งไดแก ประวัติการเจ็บปวย ประวัติ
สุขภาพครอบครัว การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เพื่อคํานวณดัชนีมวลกาย
การบริการวัดความดันโลหิตดวยเครื่องอัตโนมัติ เพื่อการคัดกรองผูปวย
การบริการวัดระดับน้ําตาลในเลือดดวยเครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือดปลายนิ้วเพื่อการคัด
กรองผูปวย (เฉพาะกรณีผูปวยเบาหวาน)
การสงตอผูปวย (Refer) กรณีที่ผูปวยมีระดับความดันโลหิต หรือระดับน้ําตาลในเลือด หรือ
ภาวะอื่นๆ ที่จําเปนตองสงตอผูปวยเพื่อพบแพทยตามเกณฑที่กําหนด

การวิเคราะหเชิงเทคนิค
เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• ปจจุบันมีชุดตรวจวัดระดับน้ําตาลและความดันโลหิตอัตโนมัติทําใหสามารถคัดกรองผูปวยที่
รานยาได
• การเขาถึงขอมูลผูปวยผานระบบ Internet
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• ประชาชนนิยมการใชบริการที่รานยาเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• ไมมีที่กลาวถึงโดยตรง
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• การสงตอขอมูลภายหลังการคัดกรองโรคผานระบบ internet ระหวางรานยาและหนวยบริการ
โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา
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2.5 การใหบริการของรานยาในการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เปนบทบาทสําคัญในการชวยลดอุบัติการณการเจ็บปวย
การเกิดโรคและคาใชจายในการรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทยทุกสาขาวิชาชีพควรมีสวนรวมใน
การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค รานยาสามารถมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวย
การเปนแหลงใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพแกประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง
อาทิเชน การใหคําปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Smoking cessation counseling) การเปนสถานที่ใหบริการ
จายยาคุมกําเนิด ตามโครงการวางแผนครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข (จากเดิมที่เปนบทบาทของ
สถานบริการภาครัฐเทานั้น) สําหรับในตางประเทศ รานยาสามารถใหบริการใหวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกัน
โรคแกประชาชนในพื้นที่บริการได ปจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการใหบริการการสงเสริมสุขภาพในราน
ยาบางแหง แตอยูในลักษณะของบริการเสริมเพิ่มเติม (Value added) ของการใหบริการทั่วไป เชน
ผูปวยที่มาซื้อยาอาจจะขอคําปรึกษาในเรื่องการอดบุหรี่
โดยกิจกรรมตางๆ ที่รานยาสามารถใหบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ มีดังนี้
1. การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย(Patient profile) ที่มารับบริการ และระบบขอมูลการบริการ
2. การบริการใหคําปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Smoking cessation)
3. การใหคําปรึกษา (Counseling) แกผูปวยเฉพาะรายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสงเสริม
สุขภาพ
4. การออกเยี่ยมบานผูปวยเพิ่มติดตามการใชยาและคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา
เชนอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction : ADR)
การวิเคราะหเชิงเทคนิค
เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• มีอุปกรณหรือเวชภัณฑที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
• มีการเขาถึงขอมูลผูปวยผานระบบ Internet
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• ประชาชนนิยมการใชบริการที่รานยาเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว
2.6 การใหบริการเยี่ยมบานในลักษณะ Medication therapy management (MTM) ของรานยา
การใหบริการ Medication therapy management หรือ MTM เปนรูปแบบการดูแลผูปวยที่นํา
ขอมู ลของผูป วยมาใช ในการดูแ ลผูปว ยอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดว ย ประเมินการใช ยาของผูปว ย
(Medical therapy review) การจัดทําประวัติการใชยาของผูปวยเปนรายบุคล (A person medical
record) การกําหนดการติดตามการใชยาของผูปวยรวมกับแพทยที่ดูแล (A medication action plan)
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การแกปญหาเมื่อพบปญหาจากการใชยาและการสงตอแพทย (Intervention and referal) การจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบและการติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง (Documentation and follow-up) ซึ่ง
เภสัชกรรานยาสามารถนําแนวคิด MTM มาประยุกตใชในการใชบริการเยี่ยมบานผูปวยไดโดยนําขอมูล
มาวางแผนการรักษาและการใชยาโดยการประสานงานรวมกับสหสาขา เชน แพทย พยาบาล รวมทั้ง
ครอบครัวและผูดูแลผูปวยเพื่อใหเกิดการใชยาอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
โดยกิจกรรมตางๆ ที่รานยาสามารถใหบริการเยี่ยมบานในลักษณะ (MTM) มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

การจัดทําแฟมบันทึกขอมูลผูปวย(Patient profile) ที่มารับบริการ และระบบขอมูลการบริการ
การออกเยี่ยมบานผูปวยรวมกับทีมเยี่ยมบานสหสาขา
การสงตอผูปวยพบแพทยเมื่อพบปญหาที่ตองการดูแลโดยการประสานงานกับแพทย
การวางแผนการติดตามดูแลผูปวยรวมกับแพทยอยางตอเนื่อง

การวิเคราะหเชิงเทคนิค
เทคนิควิธีการ (Technical feasibility)
• มีการเขาถึงขอมูลผูปวยผานระบบ Internet
ความสอดคลองกับระบบ (System compatibility)
• ประชาชนนิยมการใชบริการที่รานยาเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legitimate feasibility)
• ไมมีที่กลาวถึงโดยตรง
ทางออกหรือทางเลือกเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
• การสงตอขอมูลภายหลังการเยี่ยมบานผานระบบ internet ระหวางรานยาและหนวยบริการ
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3. การจัดบริการของรานยาในตางประเทศ
รานยามีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในหลายประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ซึ่งการเขาถึงบริการ
สุขภาพเปนไปดวยความยากลําบาก ประชาชนในประเทศตางๆ จะใชบริการจากรานยาเพื่อซื้อยาหรือ
เวชภัณฑสําหรับการรักษาตนเองจากอาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ กอนการเขาสูระบบบริการหลัก10 ดวย
การใชยาสามัญประจําบานหรือยา Over the counter (OTC) ซึ่งเปนยากลุมที่มีความปลอดภัยสําหรับ
การดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนในชุมชน เนื่องจากสามารถเขาถึงไดงาย โดยไมตองมีการนัดหมาย
เภสัชกรลวงหนา ซึ่งแตกตางจากการใชบริการจากสถานพยาบาลอื่นๆ รวมถึงการบริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากบทบาทดังกลาวขางตนแลว รานยาในตางประเทศจะมีบทบาทที่สําคัญในการใหบริการ
จายยาตามใบสั่งแพทย ซึ่งถือเปนบทบาทหลักของรานยาในหลายๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้รานยาใน
ระบบสาธารณสุขของแตละประเทศไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องแตกตางกันไป ขึ้นกับการผลักดันจาก
องคกรวิชาชีพและการสนับสนุนในระดับนโยบายของผูบริหาร ซึ่งสวนใหญการพัฒนาบทบาทของรานยา
จะเปนลักษณะการพัฒนา ปรับปรุงบทบาทที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และการเพิ่มบทบาทใหมของ
รานยาในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับรานยาใหเปนสถานบริการสุขภาพพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มชองทางในการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน
บทบาทรานยาในประเทศที่พัฒนาแลว
รานยาในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญจะปรับเปลี่ยนจากการใหบริการจายยาตามใบสั่งแพทย
ซึ่งเปนบทบาทหลักของเภสัชกรไปสูการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยมากขึ้น ดวยการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของเภสัชกรในรานยา การใหบริการทางเภสัชกรรมคลินิกหรือการบริบาลทางเภสัชกรรม การ
สงเสริมการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ สมเหตุผล รวมทั้งการพัฒนารานยาใหสามารถเปนหนวยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิของชุมชน
ประเทศเยอรมัน11 รานยาแตละแหงจะตองมีเภสัชกรเปนผูใหบริการตลอดเวลาที่เปดบริการ โดย
เภสัชกรรานยาสามารถจายยาและจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การจัดประเภทของยาใน
ประเทศเยอรมันถูกจัดเปน 2 ประเภทไดแก ยาที่ตองจายตามใบสั่งแพทยและยาที่ไมตองใชใบสั่งแพทย
ซึ่งบางกรณีสามารถจําหนายในสถานที่อื่นๆ นอกจากรานยา อยางไรก็ตามเภสัชกรสามารถจายยาใหกับ
ผูปวยโดยไมใชใบสั่งแพทยตามความเหมาะสมและวิจารณญาณหรือในกรณีฉุกเฉิน การใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมหรือ Pharmaceutical Care ของเภสัชกรรานยาในประเทศเยอรมัน ไดรับการพัฒนามาอยาง
ต อ เนื่อ งและได รั บ การพิ สู จ น ถึ ง การใหบ ริ ก ารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ บทบาทและหนา ที่ ข องเภสั ช กรของ
เยอรมันไดปรับเปลี่ยนจากเพียงการจายยาตามใบสั่งแพทยมาสูการบริการใหคําปรึกษาและการบริการ
แกผูปวยในลักษณะของเภสัชกรประจําครอบครัว หรือ Family pharmacists นอกจากนี้ไดมีการจัดทํา
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สัญญาการใหบริการของรานยาประจําครอบครัว(Family pharmacy) ระหวางตัวแทนของรานยากับ
กองทุ น การประกั น สุ ข ภาพของประเทศ ซึ่ ง ในสั ญ ญาดั ง กล า วนั้ น กํ า หนดให เ ภสั ช กรสามารถได รั บ
คาตอบแทนจากการใหบริบาลทางเภสัชกรรม โดยทํางานรวมกับแพทยประจําครอบครัวหรือ Family
doctor ในการดูแลผูปวย
รานยาในประเทศโปรตุเกส12 ถูกจํากัดจํานวนตามลักษณะของพื้นที่และจํานวนประชากรในพื้นที่
นั้นๆ เภสัชกรเทานั้นที่สามารถเปนเจาของรานยา โดยยาที่ตองจายตามใบสั่งแพทยจะถูกกระจายผาน
ทางรานยา สวนยาที่ไมตองใชใบสั่งแพทยนั้นผูปวยสามารถซื้อไดจากสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากรานยา
หนาที่ของเภสัชกรและขั้นตอนในการจายยาถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย โดยรานยาทุกรานจะ
จัดใหบริการพื้นฐานแกประชาชน เชน บริการชั่งน้ําหนัก บริการวัดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด
และระดับไขมันในเลือด
นอกจากนี้รานยาหลายแหงยังจัดบริการอื่นๆ ตามความตองการของชุมชน ซึ่งประกอบดายการ
จัดการยาขยะหรือยาที่เกินความจําเปนของผูปวย (Drug waste management) บริการเปลี่ยนเข็มฉีดยา
บริการจายยาทดแทนการติดยาเสพติด (Methadone substitution) และบริการจัดการโรคในรานยา
(Pharmacy-base disease management) โดยใชหลักการบริบาลทางเภสัชกรรม
บทบาทของรานยาในประเทศออสเตรเลีย13 ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วผานขอตกลงรานยา
(The Community Pharmacy Agreements) ซึ่งเปนขอตกลงระหวาง the Pharmacy Guide of Australia
ซึ่งเปนตัวแทนของเจาของรานยากับรัฐบาลออสเตรเลียโดยมีระยะเวลา 5 ป ซึ่งผานมาแลว 3 ฉบับโดย
ข อตกลงแตล ะฉบั บ ได เ พิ่ ม บทบาทของร า นยาในการดูแ ลผูป ว ยใหม ากขึ้น ตามลําดั บ โดยร า นยาใน
ประเทศออสเตรเลียจะทําหนาที่บริการจายยาและทบทวนใบสั่งแพทย โดยการตรวจสอบและแกไขปญหา
ผานการติดตอสื่อสารกับแพทยผูสั่งใชยาและผูปวย การใหคําแนะนําผูปวยเฉพาะราย (Counseling) เปน
แหลงบริการขอมูลดานยา (Drug information) ทั้งแกผูปวยและผูประกอบวิชาชีพ บริการจายยาที่ตอง
จายโดยเภสัชกร (Pharmacist-only medicines) เพื่อรักษาโรคทั่วไป (minor ailments) ซึ่งเภสัชกรจะเขา
มามี ส ว นร ว มเพื่ อ ให ผู ป ว ยได รั บ และใช ย าอย า งถู ก ต อ งเหมาะสม บริ ก ารการบริ ห ารจั ด การด า นยา
(Medication management service) ซึ่งเปนการทบทวนยาที่ผูปวยไดรับ (Drug regimen review)
ร ว มกั บ แพทย ที่ ทํ า การรั ก ษาผู ป ว ย นอกจากนี้ ร า นยายั ง มี บ ทบาทด า นบริ ก ารส ง เสริ ม ป อ งกั น โรค
(Preventive care service) สําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง เชน การคัดกรองโรค การสงเสริมสุขภาพ การ
ติดตามความรวมมือในการดูแลตนเองของผูปวยและการติดตามผลของการใชยา โดยเฉพาะผูปว ย
เบาหวานและหอบหืด
การใหบริการของรานยาในประเทศอังกฤษ14 ซึ่งประเภทของยาถูกแบงเปน 3 ประเภทไดแก ยา
ที่ตองจายตามสั่งแพทย (Prescription Only Medicine; POMs) ประเภทที่ 2 คือยาตามบัญชียาที่ขายได
ทั่วไป (General Sale list Medicines; GSLs) ซึ่งสวนใหญเปนยาที่มีความปลอดภัยของการใชสําหรับ
การรักษาตนเองเบื้องตนและเปนยาบรรจุเสร็จและมีปริมาณของยาไมมาก เชน ยาลดกรดในกระเพาะ
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อาหาร ยาแกปวด เปนตน และประเภทสุดทายคือ ยาที่ตองจายในรานยา(Pharmacy medicine; Ps) ซึ่ง
เปนกลุมยาที่ตองจายในรานยาภายใตการควบคุมดูแลของเภสัชกร รานยาของประเทศอังกฤษไดรับการ
พัฒนาเปนรานยาปฐมภูมิหรือ Primary care pharmacy เปนสถานบริการสุขภาพพื้นฐานสําหรับ
ประชาชน นอกจากนี้ เ ภสั ช กรชุ ม ชนสามารถให บ ริ ก ารจ า ยยาต อ เนื่ อ งแก ผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง เช น
โรคเบาหวาน (Diabetes) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคหอบ (Asthma) ซึ่งทําใหผูปวยมี
ความสะดวกมากขึ้นในการใชบริการ รวมถึงสามารถชวยลดภาระงานของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (GP)
หรือแพทยประจําบานทําใหแพทยมีเวลาในการดูแลผูปวยที่ตองการการดูแลจากแพทยมากขึ้น โดย
ในทางปฏิบัติรานยาที่จะเขาใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยจะตองเปนรานยาที่เปนคูสัญญาของ
หนวยบริการสุขภาพแหงชาติ (Nation Health Service; NHS) และจะตองผานการฝกอบรมทั้งดานการ
บริการจัดการระบบและดานการใหบริการทางเภสัชกรรมเพื่อการติดตามและการจายยาแกผูปวยดวย ซึ่ง
เปนผลมาจากการศึกษาวิจัยและการขยายแนวคิดดังกลาวขององคกรวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศ
ร า นยาในประเทศแคนนาดา 15,16 ส ว นใหญ จะให บ ริ ก ารจ า ยยาตามใบสั่ง แพทย เ ชน เดี ยวกั บ
ประเทศอื่นๆ รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปวยเฉพาะรายหรือ Counseling การทบทวนเพื่อ
ประเมินใบสั่งยาที่ผูปวยมารับบริการ นอกจากนี้ในชวงที่ผานมารานยาเริ่มมีบทบาทที่สําคัญในระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากผูตัดสินใจในระดับนโยบายใหความสนใจกับคาใชจายดานยาที่
เพิ่มขึ้นจากยาใหมที่ออกสูทองตลาดและคาใชจายทางสุขภาพที่สูงขึ้น ซึ่งถือเปนโอกาสที่สําคัญของราน
ยาในการนําองคความรูดานเภสัชกรรมมาใชเพื่อสงเสริมการใชยาใหเกิดประโยชนสูงสุดและปองกัน
คาใชจายที่มากเกินจําเปน นอกจากนี้ความตองการเภสัชกรชุมชนในการใหบริการระดับปฐมภูมิที่เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผูปวยโรคเรื้อรังที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมการ
ดูแลและการบริการสุขภาพโดยใชชุมชนเปนฐาน ดังนั้นสมาคมรานยาเครือขายของแคนนาดา(Canadian
Association of chain drug stores; CACDS) ไดจัดทําขอเสนอเพื่อใหรานยาเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริการระดับปฐมภูมิของประเทศ
การพัฒนารานยาในฐานะผูจัดการดานโรค (Disease Management)17 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ มี ลั ก ษณะเป น องค ร วม (Comprehensive approach) ของการป อ งกั น (Preventing) และการรั ก ษา
(Treating disease) โดยเฉพาะการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เชน การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง รวมทั้งการเลิกบุหรี่ เปนตน ซึ่งพบวา เภสัชกรเปนวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุดในการเปนผูจัดการ
ดานโรค (Diseases management) เนื่องจากสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงในชุมชนผานรานยาและยัง
เปนผูที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวยโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการประเมินดานเศรษฐศาสตรเมื่อเภสัช
กรทําหนาที่เปน Disease management พบวาสามารถชวยประหยัดคาใชจายในการรักษาได นอกจากนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกายังไดมีการกําหนดหนาที่ของเภสัชกรในงานปฐมภูมิ (The statement on the
pharmacist’s role in primary care) ซึ่งประกาศโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกา18
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นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาโดยองคการอาหารและยาไดริเริ่มแนวคิดในการแบงกลุมยาใหมจากเดิม
ที่มีเพียงยาที่ตองจายตาใบสั่งแพทย (Prescription only) และยาสามัญทั่วไป (Over the counter; OTC)
โดยจะเพิ่มยากลุมที่สามารถจายโดยเภสัชกร (Behind the counter; BTC) ซึ่งจะเปนยาที่มีความ
ปลอดภัยในการใชระดับหนึ่งแตยังไมเพียงพอตอการอนุญาตใหเปนยาสามัญทั่วไป
บทบาทรานยาในประเทศกําลังพัฒนา
รานยาในประเทศกําลังพัฒนาเปนสถานบริการสุขภาพและแหลงกระจายยาที่สําคัญ เภสัชกรมี
บทบาทอยางมากในการใหคําปรึกษาดานยาและสุขภาพ การดูแลตนเองทั้งการรักษาเบื้องตนและสําหรับ
โรคเรื้อรัง ประชาชนสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนาใชบริการจากรานยาดวยเหตุผลหลายประการ19 ซึ่ง
ประกอบดวย การเขาถึงบริการไดอยางสะดวก ไมตองรอรับบริการ สามารถใชบริการไดทุกชวงเวลาและ
คาใชจายที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับสถานพยาบาลอื่นๆ โดยปกติแลวรานยาจะเปนสถานพยาบาลแหงแรง
สําหรับบริการสุขภาพในหลายๆประเทศ เชน ประชาชนชาวเวียดนามมากกวา 80 เปอรเซ็นตจะไปใช
บริการรานยาเมื่อเจ็บปวย
การพัฒนาบทบาทของรานยาในประเทศแถบเอเชีย พบวาประเทศเกาหลีใตและประเทศไตหวัน
ไดมีการแยกระบบการสั่งยาออกจากการจายยา โดยแพทยจะทําหนาที่ตรวจรักษาและเขียนใบสั่งยา
สําหรับผูปวยและรานยาจะใหบริการจายยาตามใบสั่งแพทย ซึ่งถือเปนการพัฒนาบทบาทของรานยาหรือ
บทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนในประเทศดังกลาวอยางมาก
นอกจากนี้องคกรสุขภาพอยาง องคกรเภสัชกรรมสากลหรือ The International Pharmaceutical
Foundation; FIP ไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของรานยาซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบ
สาธารณสุขของกลุมประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหรานยาสามารถเปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary
health care) โดยสงเสริมและสนับสนุนการนําหลักการของการบริการทางเภสัชกรรมที่ดี หรือ Good
Pharmacy Practice; GPP มาใชในประเทศเหลานี้ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานไดแก (1) การเขาถึงบริการ
ทางเภสัชกรรม (2) การมีเภสัชกรเปนผูใหบริการ (3) การสงเสริมการบริการอยางมีมาตรฐาน และ (4)
การจัดทํานโยบายการขึ้นทะเบียนยาแหงชาติ20
สรุปบทเรียนการใหบริการของรานยาในตางประเทศ
การพัฒนาบทบาทของรานยาในระบบสาธารณสุขของแตละประเทศมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับการผลักดันจากองคกรวิชาชีพเภสัชกรรมของแตละประเทศ รวมถึงการสนับสนุนในระดับนโยบายของ
ผูบริหารของประเทศนั้นๆ ซึ่งสวนใหญแลวการพัฒนาบทบาทของรานยาในตางประเทศจะเปนลักษณะ
การพัฒนา ปรับปรุงบทบาทที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้นและการเพิ่มบทบาทใหมของรานยาในระบบ
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สาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒ นาและยกระดั บ ร า นยาให เ ป น สถานบริก ารสุ ข ภาพพื้น ฐานเพื่ อเพิ่ ม
ชองทางในการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน
รานยามีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในหลายประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ซึ่งการเขาถึงบริการ
สุขภาพเปนไปดวยความยากลําบาก ประชาชนในประเทศตางๆจะใชบริการจากรานยาเพื่อซื้อยาหรือ
เวชภัณฑสําหรับการรักษาตนเองจากอาการเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ กอนการเขาสูระบบบริการหลัก ดวย
การใชยาสามัญประจําบานหรือยา Over the counter; OTC ซึ่งเปนยากลุมที่มีความปลอดภัยสําหรับการ
ดูแลตนเองเบื้องตนในระยะแรกของการเจ็บปวย นอกจากนี้รานยายังเปนแหลงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยา
และการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนในชุมชน เนื่องจากสามารถเขาถึงไดงาย โดยไมตองมีการนัดหมาย
เภสัชกรลวงหนาซึ่งแตกตางจากการใชบริการจากสถานพยาบาลอื่นๆ รวมถึงการบริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากบทบาทดังกลาวขางตนแลวรานยาในตางประเทศจะมีบทบาทที่สําคัญในการใหบริการ
จายยาตามใบสั่งแพทยซึ่งถือเปนบทบาทหลักของรานยาในหลายๆประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้บทบาทการบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยของรานยาเปนบทบาทที่กําลังไดรับ
การสงเสริมในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุมเครือจักรภพอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยและการลดคาใชจายตางๆทั้งตอผูปวยโดยเฉพาะคาเดินทางหรือ
คาเสียโอกาสจากการขาดงานและตอระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มทางเลือกในการเขาถึงบริการสุขภาพ
มากขึ้น
4. การพัฒนารานยาและความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจุบันรานยาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและองคกรวิชาชีพ
การรับรองคุณภาพของรานยา
เนื่องจากคุณภาพการใหบริการของรานยาในประเทศไทยมีความหลากหลายแตกตางกันอยาง
มาก ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของร า นยา หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ได แ ก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสภาเภสัชกรรมไดรวมกันดําเนินโครงการ “รานยาคุณภาพ”
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทําหนาที่ในการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนารานยา เพื่อใหผาน
การรับรองคุณภาพของสภาเภสัชกรรม ซึ่งการรับรองดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป โดยรานยาที่ผานการ
รับรองแลวจะไดรับเครื่องหมาย รานยาคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการและ
สังคม นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานโครงการพัฒนารานยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)i,ii

i

สภาเภสัชกรรม.http://www.pharmacycouncil.org/html/htmlexpand/drug_store03.html
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นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยูระหวางการดําเนินการเพื่อบังคับใช
กฏหมายในการส ง เสริ ม ให รา นยาปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข อ ง โดยเฉพาะการพั ฒ นา
คุณภาพการใหบริการของรานยา เชน การกําหนดใหผูมีหนาที่ปฏิบัติการหรือเภสัชกรรานยาตองปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) การกําหนดเงื่อนไขในการตอ
ใบอนุญาตรานยา เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผูรับบริการ21
การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรรานยา
ปจจุบันสํานักงานโครงการพัฒนารานยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวมกับ
สภาเภสัชกรรมซึ่งเปนองคกรวิชาชีพในการยกรางและออกขอกําหนดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
เภสั ช กรรม ด า นเภสั ช กรรมชุ ม ชน เพื่ อ สร า งความชั ด เจนในแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ เภสั ช กรในการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการจัดทําคูมือหลักเกณฑวิธีปฏิบัติที่ดี
ทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) ภายใตการสนับสนุนของสหพันธเภสัชกรรม
นานาชาติ (Federal of Internation Pharmaceutical: FIP) และแนวปฏิบัติของเภสัชกรรานยาในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานและการใชยาปฏิชีวนะ
การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจุบันการดําเนินงานของรานยาคุณภาพที่ผานการรับรองเปน รานยาคุณภาพ ไดประสาน
ความรวมมือกับชุมชนและหนวยบริการสาธารณสุขในระดับตางๆ ทั้งระดับพื้นที่และระดับสถานพยาบาล
เพื่อเชื่อมโยงการใหบริการหรือขยายบทบาทการใหบริการใหใกลชิดประชาชนหรือผูปวยที่มารับบริการ
มากขึ้น ไดแก การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในการรณรงคดานสุขภาพและสาธารณสุข โดยเปน
สถานที่เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อการรณรงคเรื่องตางๆ โดยเฉพาะรานยาในชุมชนเมืองเชน การ
รณรงคเรื่องโรคไขเลือดออก ไขหวัดใหญ 2009 รวมทั้งการประสานความรวมมือกับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานหรือ อสม. ในการติดตามและออกเยี่ยมบานผูปวยเพื่อติดตามการใชยาหรือสงตอ
ผูปวยหากเกิดปญหาที่ตองไดรับการแกไขโดยการสงขอมูลดานยาของผูปวยระหวางสถานพยาบาลและ
รานยา
นอกจากนี้ ร า นยาคุ ณ ภาพในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มหาสารคาม นคราราชสี ม าและขอนแก น ได ร ว ม
พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงร า นยาเข าสู ร ะบบประกั นสุข ภาพถว นหน า ภายใต ก ารสนับ สนุ น ของสํ านั ก งาน
โครงการพัฒนารานยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขตขอนแกนและนครราชสีมา และเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.)
เพื่อดําเนินกิจกรรมคัดกรองหาผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคและการเติมยาแกผูปวยเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ii

สํานักงานโครงการพัฒนารานยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.).แนะนําโครงการ รานยาคุณภาพคือ
อะไร. http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/index.php
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5.ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมของรานยาในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเขารวมใหบริการของรานยาภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา
พบวา ผลลัพธทางคลินิค (Clinical outcome)3 ของการใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยแกผูปวย
โรคเรื้อรังโดยรานยาเอกชนไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับการใหบริการโดยโรงพยาบาลหรือหนวย
บริการปฐมภูมิ แตสามารถชวยลดตนทุนการใหบริการและคาใชจายของประชาชนหรือผูปวยที่มารับ
บริการไดโดยเฉพาะตนทุนคาเสียโอกาสจากการหยุดหรือลางานเนื่องจากการใหบริการที่รานยาสะดวก
และรวดเร็วกวาการรับบริการที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทําใหผูปวยไมตองขาดงานหรือสามารถ
ไปรับบริการในชวงเวลาที่ผูปวยสะดวกได รวมถึงการลดคาใชจายในการเดินทางเพื่อรับบริการเนื่องจาก
รานยาที่ศึกษาตั้งอยูใกลกับบานพักของผูปวยและโดยปกติแลวรานยาสวนใหญมีการกระจายตัวอยูใน
แหลงชุมชนทําใหการเดินทางเพื่อรับบริการมีคาใชจายที่ต่ํากวา
ดานความพึงพอใจของประชาชนหรือผูปวยที่มารับบริการ ผลการศึกษาการเขารวมใหบริการ
ของรานยาในระบบประกันสุขภาพที่ผานมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวาประชาชนหรือผูปวยที่มารับบริการ
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดตอบริการที่ไดรับในทุกการศึกษา3,4,5 ทั้งนี้เนื่องจาก
ความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการ รวมถึงความสะดวกในการเขาถึงบริการของรานยาที่มี
มากกวาสถานบริการอื่นๆ
นอกจากนี้ดานความปลอดภัยและความคุมคาของการใชยา เภสัชกรรานยาสามารถชวยลด
ปญหาเนื่องจากการใชยา (Drug related problem; DRP) ซึ่งจากการศึกษาการเขารวมใหบริการของราน
ยาในระบบประกันสุขภาพที่ผานมา พบวาเภสัชกรรานยาสามารถคนหาปญหาเนื่องจากยาของผูปวยแต
ละรายได ทั้งนี้เนื่องจากความใกลชิดและมีเวลาในการซักถามมากกวาการใหบริการในสถานพยาบาล
อื่นๆ ทําใหสามารถดําเนินการแกไขหรือประสานงานกับแพทยที่ดูแลผูปวยเพื่อดําเนินการแกไขปญหา
เนื่องจากยาได เชน ปญหาความรวมมือในการใชยา (Compliance) โดยเฉพาะผูปวยโรคเรื้อรังที่ตอง
รับประทานยาอยางตอเนื่อง ชวยลดปญหาการเกิดอาการขางเคียงที่รุนแรงจากการใชยา เชน เภสัชกร
รานยาพบวาผูปวยที่เขามารับบริการไดรับยากลุม statin และมีอาการปวดกลามเนื้อ ซึ่งแกปญหาดวย
การสงตอผูปวยพบแพทยเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนยา รวมทั้งการสงเสริมใหผูปวยนํายาที่ไมไดใชกลับมา
ปรึกษาเพื่อลดปญหาการใชยาซ้ําซอนของผูปวยและเปนการชวยลดภาระคาใชจายดานยาของหนวย
บริการประจําในการจายยาที่ผูปวยมีอยูแลว ซึ่งหากมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องก็จะสามารถ
ลดคาใชจายในภาพรวมลงได
สวนบทบาทดานการคัดกรองโรค22 พบวา เภสัชกรรานยาสามารถคัดกรองและสงตอผูปวยที่
เขาเกณฑการคัดกรองเพื่อพบแพทยจํานวน 58 คน จากจํานวนผูรับบริการทั้งสิ้น 928 คน ซึ่งผูปวย
จํานวนดังกลาวไดรับการวินิจฉัยและการรักษาทั้งดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาดวยยา
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จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 75.86 ซึ่งแสดงวารานยาสามารถแสดงบทบาทในการคัดกรองและสงตอ
ผูปวยโรคเรื้อรังได
ดังนั้นการที่รานยาสามารถเขารวมใหบริการในระบบประกันสุขภาพฯโดยเปนหนวยบริการรวม
ใหบริการ จะชวยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขโดยรวมดวยการเพิ่มการเขาถึง
บริการสุขภาพและการเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลของผูปวย
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บทที่ 3
ตนทุนของรานยา
คําถามการศึกษาบทนี้ คือ ตนทุนตอ 1 หนวยบริการของงานเภสัชกรรมชุมชนเปนเทาไหร โดย
ใชการศึกษาตนทุนฐานกิจกรรม ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงตนทุนตอ 1 หนวยบริการของงานเภสัชกรรมชุมชน เพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการออกแบบระบบการนํารานยาเขาสูระบบประกันสุขภาพแหงชาติ
2. ขอมูลพื้นฐานประกอบการคํานวณ เชน คาเสื่อมราคา คาสาธารณูปโภคในการศึกษาครั้งนี้ นํามาจาก
การศึกษาประสิทธิภาพทางการเงินของโครงการเครือขายรานยาในคลินิกชุมชนอบอุนมหาชัย23
3. ขอมู ล การเวลาที่ ใ หบ ริ ก ารเก็ บ ขอมู ลจาก สถานปฏิบั ติก ารเภสั ช กรรมชุ มชน คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 แหง ระหวาง 2-6 มีนาคม 2552
4. เปนการศึกษาในมุมมองของผูใหบริการ (Provider)

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ระบบตนทุนฐานกิจกรรม24
ระบบตนทุนฐานกิจกรรม หรือ Activity-Based Costing หรือ ABC เปนระบบตนทุนที่ไดมีการ
พัฒนาขึ้นมาดวยสมมติฐานที่วากิจกรรม (Activity) ทําใหเกิดตนทุน ไมใชตัวผลิตภัณฑ และปริมาณการ
ผลิต หรือการใหบริการ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุน หรือกลาวไดวาระบบ ABC ถือวากิจกรรมทําใหเกิด
ตนทุน สวนผลิตภัณฑ หรือบริการเปนตัวกอใหเกิดกิจกรรม และระบบ ABC เปนเครื่องมือที่นํามาใชใน
การพัฒนาองคกรโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตนทุน และพัฒนากระบวนการทํางาน
ระบบตนทุนฐานกิจกรรมจึงเหมาะสมสําหรับกิจการที่มีลักษณะ ดังนี้
• ผลิตภัณฑหลายประเภท
• มีลักษณะการผลิตที่ซับซอน
• มีความแตกตางกันในแตละผลิตภัณฑ
• มี Overhead Cost สูงเมื่อเทียบกับสัดสวนของตนทุนอื่นๆ
ในการศึกษานี้ตองการศึกษาตนทุนตอ 1 หนวยบริการของงานเภสัชกรรมชุมชนในรานยา ซึ่ง
เปนหนวยบริการที่มีขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย และใชหนวยตนทุนรวมกันเปนสวน
ใหญหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มี Overhead Cost สูง ดังนั้น การนําระบบ ABC มาใชวิเคราะหตนทุน จึงมี
ความเหมาะสม
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ขั้นตอนในการคํานวณหาตนทุนโดยการใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม
แบงการศึกษาออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1.) วิเคราะหหนวยงาน โดยการทําความเข าใจกิจกรรมและกระบวนการที่ เ กิดขึ้ นในองค กร
รวมทั้งทรัพยากรที่ใช และความสัมพันธระหวางสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหเขาใจการใชทรัพยากรและ
พฤติกรรมการเกิดตนทุนของกิจกรรม
2.) รวบรวมขอมูลตนทุนทรัพยากร ไดแก คาแรง คาวัสดุ คาลงทุน (ดูรายละเอียดจากการ
วิเคราะหตนทุนตามแนวทาง IHPP)
3.) ระบุกิจกรรมในการผลิต ระบุตัวผลักดันทรัพยากร เพื่อใชปนสวนทรัพยากรเขาสูกิจกรรม
หรือศูนยกิจกรรม (Activity Cost Pools) ที่เกี่ยวของ (โดยจัดกิจกรรมที่อยูในระดับเดียวกัน
และมีความสัมพันธอยางมากอยูในกลุมเดียวกัน เรียกแตละกลุมกิจกรรมวา ศูนยกิจกรรม)
รายละเอียดเปนดังนี้
• ในการระบุกิจกรรมควรจะระบุทุกกิจกรรมอยางละเอียด
• เมื่อระบุทุกกิจกรรมแลวใหทําการจัดกลุมกิจกรรมที่มีความคลายคลึงกันเขาอยูในศูนย
กิจกรรมเดียวกัน ตัว อยางเชน กิจกรรมการตรวจรับวัสดุสํานักงาน กับกิจกรรมการ
จัดเก็บวัสดุสํานักงาน สามารถจัดใหอยูในกลุมเดียวกันได
• จากนั้นทําการกําหนดชื่อศูนยกิจกรรม
• ระบุเกณฑในการปนสวนทรัพยากร หรือตัวผลักดันทรัพยากร (Resource Driver) เพื่อ
ใชปนสวนทรัพยากร (ไดแก คาแรง คาวัสดุ และคาลงทุน) เขาสูศูนยกิจกรรมที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะใชหลักเกณฑที่ศูนยกิจกรรมสัมพันธกับการใชทรัพยากรหนึ่งๆ เชน
- เกณฑที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน เชน แบงเงินเดือนบุคลากรไปยังหนวยตาง ๆ
โดยใชเกณฑสัดสวนของเวลาที่บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติหนาที่แตละงาน ซึ่งอาจจะได
การบันทึกการทํางานประจําวัน หรือใชบันทึกโดยการสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริง
- เกณฑที่สัมพันธกับการใชงานจริง เชน แบงคาใชจายของวัสดุตามจํานวนผูปวยที่
ใหบริการ แบงคาเสื่อมราคาครุภัณฑสิ่งปลูกสรางตามพื้นที่ใชสอยจริง
• รวมตนทุนทางตรงของแตละศูนยกิจกรรม
เพื่อใหงายในการจัดกลุมกิจกรรม เราสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหอยูในระดับ
ใดระดับหนึ่งใน 4 ระดับ แลวจึงจัดกิจกรรมที่อยูในระดับเดียวกันและมีความคลายคลึงกันใหอยูในศูนย
กิจกรรมเดียวกัน
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•

•

•

•

ระดับการจัดกิจกรรม 4 ระดับ25 ไดแก
กิจกรรมระดับหนวยผลิตภัณฑ (Unit-level activities) เปนกิจกรรมที่มีตนทุนผันแปรตามจํานวน
หนวยผลิตภัณฑ เชน การใชแรงงานทางตรงผลิตสินคาแตละชิ้น การตรวจสอบคุณภาพสินคาแต
ละชิ้น เปนตน
กิจกรรมระดับกลุมผลิตภัณฑ (Batch-level activities) เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑกลุมหนึ่งๆ หรือ batch หนึ่งๆ ดังนั้น ตนทุนผลิตภัณฑจะไมผันแปรไปตามจํานวน
ผลิตภัณฑที่ทําการผลิต แตจะผันแปรไปตามจํานวน batch ที่ผลิต เชน การตั้งเครื่องจักรเพื่อ
การผลิตแตละ batch การตรวจสอบสินคาเฉพาะชิ้นแรกของการผลิตแตละ batch เปนตน
กิจกรรมระดับชนิดผลิตภัณฑ (Product-level activities) เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให
เกิดการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด
เปนกิจกรรมที่ทําโดยรวม เพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งไมไดเกิดขึ้นทุก batch ที่ทําการผลิต เชนการเปลี่ยน
รูปแบบหีบหอหรือเปลี่ยนรูปทรงผลิตภัณฑ
การทําประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ เปนตน
กิจกรรมระดับทั่วไป (Organization-sustaining activities) เปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต
หรือการใหบริการ แตกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูได โดยจะเกิดขึ้นไมวาจะมี
ลูกคา หรือไม และเกิดขึ้นไมวาจะเกิดการผลิตหรือไม เชน การบริหารโรงงาน การจัดระบบ
สาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน
งานวิจัยที่เกีย่ วของ

นุศราพร เกษสมบูรณและคณะ (2551)23 ไดทําการศึกษาคาตอบแทนการบริหารเวชภัณฑและ
การจายยาตามใบสั่งยา ภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ: กรณีศึกษา รานสมบุญเภสัชกรและคลินิก
ชุมชนอบอุนมหาชัย นครราชสีมา โดยทําการศึกษายอนหลังในชวงเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2548 จากขอมูลของคลินิกชุมชนอบอุน และรานยาสมบุญเภสัชกร และใชวิธีการวิเคราะหตนทุนฐาน
กิจกรรม ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการใหบริการเภสัชกรรมตอรายการยาที่จายในกรณีที่จางเภสัชกร
ซึ่งมีประสบการณมาประจําคลินิกมีคา 26.78 บาท ในกรณีใหรานสมบุญเภสัชกรดําเนินการมีคา 23.80
บาท และในกรณี จ า งเภสั ช กรจบใหม ม าประจํา คลิ นิก มีค า 22.77 บาท ดัง นั้น การให รา นยาเป น
เครือขายบริการเภสัชกรรม คุมคากวาการที่คลินิกจัดบริการเภสัชกรรมเอง
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กรอบแนวคิด
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหตนทุนตอการใหบริการของรานยา 1 กิจกรรม ตามหลักการ
วิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม โดยใชขอมูลดิบจากการศึกษาของนุศราพร เกษสมบูรณและคณะ23 และการ
เก็บรวบรวมเพิ่มเติมในสวนคาแรง และการใชเวลาของเภสัชกรในแตละกิจกรรม โดยมีรายละเอียด
การศึกษาดังนี้
1. รวบรวมตนทุนทรัพยากร ไดแก
- คาแรงเภสัชกร
- คาไฟฟา
- คาลงทุน ไดแก คาเสื่อมราคาครุภัณฑและอาคาร
2. กระจายตนทุนทรัพยากรเขากิจกรรม โดยอาศัยตัวผลักดันทรัพยากร คือ สัดสวนเวลาการทํางานและ
สัดสวนการใชงานของกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม ไดแก
2.1 กิจกรรมจัดซื้อ (รายการ) ไดแก สั่งซื้อยา ตรวจรับยา และเก็บยาเขาชั้น
2.2 กิจกรรมจัดเก็บยา (รายการ) ไดแก สํารวจยาในคลังยา เก็บยาเขาคลังยา ขนยาจากคลังยามาที่
หองจายยา
2.3 กิจกรรมคัดกรองกลุมเสี่ยง (ราย)
2.4 กิจกรรมจายยาตามใบสั่ง (รายการ)
2.5 กิจกรรมใหคําปรึกษาเบาหวาน (ราย)
2.6 กิจกรรมใหคําปรึกษาความดันโลหิตสูง (ราย)
2.7 กิจกรรมวัดความดัน (ราย)
2.8 กิจกรรมเจาะเลือดแบบ strip (ราย)
2.9 กิจกรรมชั่ง นน วัดสวนสูง (ราย)
2.10 กิจกรรมสงตอ (ราย)
2.11 กิจกรรมเยี่ยมบานรัศมี 5 กม (ราย)
2.12 กิจกรรมจัดทํา patient profile (ราย)
2.13 กิจกรรมใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่ (ราย)
2.14 กิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการบริการผูปวย ไดแก ขายสงและอื่นๆ เพราะวาเปนกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของกับการบริการผูปวย จึงไมนําตนทุนที่ถูกแบงเขาศูนยนี้มาใชในการคํานวณ
3. คํานวณตนทุนตอ 1 หนวยกิจกรรม โดยอาศัยตัวผลักดันตนทุนของแตละกิจกรรม
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กรอบแนวคิดการวิเคราะหตนทุนตอหนวยกิจกรรม
Overhead Cost
ตนทุนทางตรง

 คาซองบรรจุยา

คาแรง
เภสัชกร(เก็บขอมูล PCU วัดบูรพา)



คาวัสดุ
คาไฟฟา




 คาฉลากยา
สัดสวนเวลาทํางาน

สัดสวนเวลาทํางาน

คาลงทุน
คาครุภัณฑ
คาเสื่อมอาคาร
สัดสวนการใชงาน

กระจายเขาทุกกิจกรรม

กิจกรรมจัดซื้อ
- สั่งซื้อยา
- ตรวจรับยา
- เก็บยาเขาชั้น

กิจกรรมจัดเก็บยา
- สํารวจยาในคลังยา
- เก็บยาเขาคลังยา
- ขนยาจากคลังยามาที่หอง
จายยา

กิจกรรมจายยา

กิจกรรม…

- ตรวจสอบยาตามใบสั่ง
- เขียนซองยา
- จัดยาตามใบสั่ง
- จายยาตามใบสั่ง

กิจกรรมระดับชุด

กิจกรรมระดับชุด

กิจกรรมระดับหนวย

ตนทุนตอรายการของ
จัดซื้อ

ตนทุนตอรายการของ
การจัดเก็บยา
(ไมรวมตนทุน
ทางตรง)

ตนทุนตอรายการของ
การจายยา

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา

ศูนยกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของกับการ
บริการผูปวย
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กิจกรรม...
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วิธีการศึกษาตนทุน
1. ที่มาของขอมูล แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลจากการศึกษาของนุศราพร เกษสมบูรณ และคณะ ไดแก
1) เงินคาตอบแทนของเภสัชกรสมบุญ (เทียบเทาเภสัชกร ระดับ 8 ในระบบราชการ)
2) ตนทุนคาไฟฟา เก็บขอมูลคาไฟฟาตั้งแต 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548
รวมระยะเวลา 1 ป เก็บจากชั่วโมงการใชไฟฟาของเภสัชกรหรือเจาพนักงานเภสัช
กรรม นับเปนหนวยการใชไฟฟา (Unit)
3) ครุภัณฑประจํารานยา เก็บเวลาการใชงานครุภัณฑจริงในการทํากิจกรรมนั้นๆ เพื่อ
หาสัดสวนเวลาการใชแตละกิจกรรม
4) อาคารเก็บขอมูลพื้นที่การใชงานจริงตามรายกิจกรรม
5) เวลาการปฏิ บั ติ ง านของเภสั ช กรสมบุ ญ เก็ บ จากชั่ ว โมงการทํ า งานของเภสั ช กร
นับเปนชั่วโมงการทํางาน
สวนที่ 2 ขอมูลเก็บเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เวลาการปฏิบัติงานของเภสัชกร 2 คน
ประจํารานยาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนที่ 3 ขอมูลในการวิเคราะหความไว ใชคาแรงของเภสัชกร กรณีจบใหมและเขาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลรัฐ และ คาแรงของเภสัชกร กรณีทํางานนอกเวลาในสถานบริการเอกชน กําหนด 120 บาท
ตอชั่วโมง
2. ตัวผลักดันทรัพยากร ที่เลือกใชในการผลักดันทรัพยากรเขาสูกิจกรรมประกอบดวย
2.1 สัดสวนเวลาการปฏิบัติงานของเภสัชกร
2.2 สัดสวนเวลาในการใชครุภัณฑ
2.3 พื้นที่ในการใชอาคารสถานที่
2.4 สัดสวนเวลาในการใชไฟฟา
3. สถิติที่ใชในการศึกษา ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหตนทุน เพื่อ
บรรยายลักษณะขอมูลตนทุน
4. การวิเคราะหความไว(Sensitivity Analysis) โดยการปรับคาแรงของเภสัชกร จาก คาแรงของเภสัชกร
สมบุญ ซึ่งจัดวาเปนเภสัชกรอาวุโส เปน คาแรงเภสัชกร กรณีจบใหมและเขาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
รัฐ และ คาแรงของเภสัชกร กรณีทํางานนอกเวลาในสถานบริการเอกชน
5. ระยะเวลาในการศึกษา เดือน มกราคม 2552 – มิถุนายน 2552
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ผลการศึกษาตนทุนและอภิปราย
ผลการศึกษา จําแนกผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ตนทุนตอหนวยบริการในมุมมองของรานยาสมบุญเภสัชกร
2. การวิเคราะหความไว
1. ตนทุนตอหนวยบริการในมุมมองของรานยาสมบุญเภสัชกร
1.1 ขอมูลทั่วไปของรานยาสมบุญเภสัชกร (ขณะดําเนินการศึกษาของนุศราพร เกษสมบูรณ และ
คณะ)
รานยาสมบุญเภสัชกร (รานยาคุณภาพ ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง) เปนผูใหบริการเภสัชกรรมใน
เครือขายคลินิกชุมชนอบอุนมหาชัย ทําหนาที่จายยาและใหคําปรึกษาแกผูปวยที่มาจากคลินิกชุมชน
อบอุนมหาชัย นอกจากนั้นยังใหบริการผูปวยทั่วไปที่เขามารับบริการโดยตรงที่ไมใชผูปวยของคลินิก
ชุมชนอบอุนมหาชัย และรานยาสมบุญเภสัชกรยังไดขายสงยาอีกดวย
มีจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 2 คน คือ เภสัชกร และผูชวยเภสัชกร ในการปฏิบัติงาน
ของเภสัชกรตอป ตั้งแต 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 รานยาสมบุญเภสัชกรเปดใหบริการแก
ผูปวยของคลินิกทุกวัน ตั้งแตวันอาทิตย – วันเสาร ตั้งแตเวลา 08:00 – 16:00 น. และหยุดในวันนักขัต
ฤกษ คิดเปนการทํางานทั้งสิ้น 343 วัน โดยทํางานวันละ 8 ชั่วโมง คิดเปนชั่วโมงการทํางานเทากับ
2,744 ชั่วโมง หรือ 164,640 นาที จํานวนรายการยาที่รานยาใหบริการแกคลินิกใน 1 ป เทากับ
21,905 รายการ
1.2 ตนทุนคาแรงเภสัชกรสมบุญ
คาตอบแทนเภสัชกร
เวลาที่เภสัชกรปฏิบัติงาน
ดังนั้น คาแรงตอนาที

เทากับ
เทากับ
เทากับ

458,400.00
164,640.00
2.78 บาท
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ตารางที่ 3.1 ตนทุนคาแรงของเภสัชกรสมบุญ
เงินประจําตําแหนง/ป
(บาท)
เงินเดือน/ ป(บาท)
396,000
60,000

คารักษาพยาบาล/ป
(บาท)
2,400

ตารางที่ 3.2 ตนทุนคาตอบแทนของเภสัชกร กระจายเขากิจกรรม
เวลาที่ใช
เวลาที่ใช
กิจกรรม
ต่ําสุด
สูงสุด
(นาที)
(นาที)
คัดกรองกลุมเสี่ยง ตอ 1 โรค
5
15
จายยาตามใบสั่งตอรายการ
(ไมรวมการจัดซื้อและคลัง)
5
10
ใหคําปรึกษา DM ตอราย
5
30
ใหคําปรึกษา HT ตอราย
5
30
วัดความดันตอราย
2
11
เจาะเลือด(strip)ตอราย
2
8
ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย
1
5
สงตอตอราย
5
12
เยี่ยมบานรัศมี 5 กม ตอราย
30
60
จัดทํา patient profileตอราย
5
10
ใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
5
20

รวมคาแรง/ป (บาท)
458,400.00

คาแรง
ต่ําสุด
(บาท)
14
14
14
14
6
6
3
14
84
14
14

คาแรงสูงสุด
(บาท)
42
28
84
84
31
22
14
33
167
28
56

1.3 ตนทุนคาไฟฟา
ตารางที่ 3.3 ตนทุนคาไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา

จํานวน
(เครื่อง)

กําลังไฟฟา/
เครื่อง
(วัตต)

1. หลอดไฟฟาชุดที่ 1
2. หลอดไฟฟาชุดที่ 2
3. คอมพิวเตอร

6
2
1

36
36
230

เวลาการใช
งาน/วัน
(ชั่วโมง)

หนวยที่ใช
(หนวย/ป)

ตนทุนคาไฟฟา
(บาท)

8
3
8

592.70
74.09
631.12

2,293.76
286.72
2,442.43
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กําลังไฟฟา/ เวลาการใช
หนวยที่ใช ตนทุนคาไฟฟา
เครื่อง
งาน/วัน
จํานวน
เครื่องใชไฟฟา
(หนวย/ป)
(บาท)
(เครื่อง)
(วัตต)
(ชั่วโมง)
4. พัดลม
1
48
4
65.86
254.86
5. เครื่องปรับอากาศ
1
3313
8
9,090.87
35,181.67
6. ตูเย็น
1
90
8
246.96
955.74
รวม
41,415.19
คิดเปนคาไฟฟาตอนาที
0.14
หมายเหตุ
อัตราคาไฟฟา ป 2548 เทากับ 3.87 บาท/ หนวย
ตัวอยาง การคํานวณคาไฟฟา กลุม Computer ขนาด 230 Watt จํานวน 1 เครื่อง
การปฏิบัติงานของเภสัชกร ใช Computer เปนเวลา
8
ชั่วโมง/ วัน
343 วัน ใช Computer เปนเวลา
2,744 ชั่วโมง/ ป
หนวยไฟฟาของ Computer ที่ใช
=
ชั่วโมงการใชงาน × Watt
1,000
=
2,744× 230
1000
Computer ใชไฟฟา
=
631.12 หนวย/ ป
ตนทุนคาไฟฟาของ Computer
=
631.12 หนวย/ ป× 3.87 บาท/ หนวย
=
2,442.43 บาท/ ป
1.4 ตนทุนคาลงทุน คิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง
ตารางที่ 3.4 ตนทุนคาลงทุน
รายการ
คาเสื่อมราคา(บาท/ป)
อาคาร
30080.00
ตูยา
40000.00
ชุดคอมพิวเตอร
8333.33
เครื่องปรับอากาศ
3500.00
โตะและเกาอี้
2400.00
ตูเย็น
1400.00
รวม
คิดเปนคาเสื่อมราคาตอนาที

มูลคา(บาท/ป)
7691.69
10228.31
2130.90
894.98
613.70
357.99
21917.55
0.07
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ตัวอยาง การคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร
อาคาร 1 ตารางเมตร
มีราคา
อายุการใชงาน 20 ป
คิดเปนคาเสื่อมราคา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
เทากับ
คาเสื่อมราคาของพื้นที่ปฏิบัติงานเทากับ
เทากับ
เวลาปฏิบัติงานทั้งหมด
เวลาในการใหบริการผูปวย
ตนทุนอาคาร =
=
=

8,000.00
บาท
400.00
บาท/ป/ตารางเมตร
75.20
ตารางเมตร
75.20 × 400.00
30,080.00
บาท
164,640.00 นาที
42,099.71
นาที

สัดสวนเวลา × คาเสื่อมราคาของพื้นที่ปฏิบัติงาน
42,099.71
×
30,080.00
บาท/ป
164,640.00
7,691.69
บาท/ป

1.5 ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
ผลการศึกษาตนทุนตอหนวยกิจกรรมในมุมมองของรานยาสมบุญเภสัชกร พบวากิจกรรมใน
ภาพรวมมีตนทุนตอหนวยตั้งแต 3 – 179 บาท โดยกิจกรรมที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด คือ การชั่ง นน
วัดสวนสูงตอราย และ กิจกรรมเยี่ยมบานเปนกิจกรรมที่มีตนทุนตอหนวยสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของนุศราพร และคณะ ในป 255123 ที่ไดทําการศึกษาคาตอบแทนการบริหารเวชภัณฑและการ
จายยาตามใบสั่งยา ภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ: กรณีศึกษา รานสมบุญเภสัชกรและคลินิกชุมชน
อบอุนมหาชัย นครราชสีมา พบวา ตนทุนการจายยาตามใบสั่งตอ 1 รายการ ซึ่งรวมทั้งการจัดซื้อและ
จัดเก็บยา เทากับ 25 บาท จะเห็นวาเปนคาที่สอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่อยูในชวง 22-47 บาท
ตอรายการ
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ตารางที่ 3.5 ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
กิจกรรม

เวลาที่ใช
ต่ําสุด (นาที)

เวลาที่ใช
สูงสุด (นาที)

ตนทุนตอ
หนวยต่ําสุด
(บาท)
15

ตนทุนตอหนวย
สูงสุด
(บาท)
45

5
15
คัดกรองกลุมเสี่ยง ตอ 1 โรค
จายยาตามใบสั่งตอรายการ
5
10
15
(ไมรวมการจัดซื้อและคลัง)
5
30
15
ใหคําปรึกษา DM ตอราย
5
30
15
ใหคําปรึกษา HT ตอราย
2
11
6
วัดความดันตอราย
2
8
6
เจาะเลือด(strip)ตอราย
1
5
3
ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย
5
12
15
สงตอตอราย
30
60
90
เยี่ยมบานรัศมี 5 กม ตอราย
5
10
15
จัดทํา patient profileตอราย
5
20
15
ใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
จัดซื้อตอรายการ
7 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกร)
จัดเก็บตอรายการ
10 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกร)

30
90
90
33
24
15
36
179
30
60

2. การวิเคราะหความไว
การวิเคราะหความไวในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาการปรับเปลี่ยนสวนคาแรงของเภสัชกร
เนื่องจากภาพรวมของตนทุนตัวแปรคาแรงเปนตัวแปรที่มีผลตอคาตนทุนรวม และเพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารคาแรงที่นํามาวิเคราะหแบงเปน 2 กรณี ไดแก กรณีใชคาแรงของเภสัช
กรจบใหมที่เขาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐแบบเต็มเวลา และ กรณีใชเภสัชกรในลักษณะ part time
โดยอิงคาแรงของเภสัชกรที่ทํางานนอกเวลาในสถานบริการเอกชน ซึ่งกําหนด 120 บาทตอชั่วโมง ผล
การวิเคราะหความไว สรุปไดวา กรณีใชคาแรงของเภสัชกรจบใหมที่เขาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐแบบ
เต็มเวลาจะทําใหตนทุนตอกิจกรรมมีคาต่ําที่สุด
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การวิเคราะหความไวกรณีที่ 1 ใชคาแรงของเภสัชกรจบใหมและเขาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ
ตารางที่ 3.6 คาแรงของเภสัชกรจบใหมและเขาปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลรัฐ
เงินเพิ่มพิเศษ
เงินไมประกอบ
คาเบี้ยเลี้ยง พื้นที่
เงินเดือน/ป
สําหรับผูประกอบ รวมคาตอบแทน/ป
วิชาชีพ/ป
ปกติ/ป
วิชาชีพ/ป
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
112,800
60,000
22,800
18,000
213,600.00
ตารางที่ 3.7 ตนทุนตอหนวยกิจกรรม กรณีใชคาแรงเภสัชกรจบใหมและเขาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ
เวลาที่ใช
เวลาที่ใช
ตนทุนตอหนวย ตนทุนตอหนวย
กิจกรรม
ต่ําสุด (นาที) สูงสุด (นาที)
ต่ําสุด(บาท)
สูงสุด(บาท)
คัดกรองกลุมเสี่ยง ตอ 1 โรค
5
15
8
23
จายยาตามใบสั่งตอรายการ
5
10
8
15
ใหคําปรึกษา DM ตอราย
5
30
8
45
ใหคําปรึกษา HT ตอราย
5
30
8
45
วัดความดันตอราย
2
11
3
17
เจาะเลือด(strip)ตอราย
2
8
3
12
ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย
1
5
2
8
สงตอตอราย
5
12
8
18
เยี่ยมบานรัศมี 5 กม ตอราย
30
60
45
90
จัดทํา patient profileตอราย
5
10
8
15
ใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
5
20
8
30
จัดซื้อตอรายการ
4 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกรปรับคาแรง)
จัดเก็บตอรายการ
8 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกรปรับคาแรง)
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การวิเคราะหความไวกรณีที่ 2 ใชคาแรงของเภสัชกร กรณีทํางานนอกเวลาในสถานบริการเอกชน
กําหนด 120 บาทตอชั่วโมง
ตารางที่ 3.8 ตนทุนตอหนวยกิจกรรม กรณีทํางานนอกเวลาในสถานบริการเอกชน กําหนด 120 บาทตอชัว่ โมง
ตนทุนตอ
ตนทุนตอ
เวลาที่ใชต่ําสุด เวลาที่ใช
กิจกรรม
หนวย
หนวย
(นาที)
สูงสุด (นาที)
ต่ําสุด(บาท) สูงสุด(บาท)
คัดกรองกลุมเสี่ยง ตอ 1 โรค
5
15
11
33
จ า ยยาตามใบสั่ ง ต อ รายการ
(ไมรวมการจัดซื้อและคลัง)
5
10
11
22
ใหคําปรึกษา DM ตอราย
5
30
11
66
ใหคําปรึกษา HT ตอราย
5
30
11
66
วัดความดันตอราย
2
11
4
24
เจาะเลือด(strip)ตอราย
2
8
4
18
ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย
1
5
2
11
สงตอตอราย
5
12
11
26
เยี่ยมบานรัศมี 5 กม ตอราย
30
60
66
132
จัดทํา patient profileตอราย
5
10
11
22
ใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่
5
20
11
44
จัดซื้อตอรายการ
5 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกรปรับคาแรง)
จัดเก็บตอรายการ
9 บาท (จากการศึกษาตนทุนของรานสมบุญเภสัชกรปรับคาแรง)
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บทที่ 4
การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน
ในบทนี้จะวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินงาน โดยพิจารณาอุปสงค (Demand) หรือ
ความตองการ ไดแก พฤติกรรมการรับบริการสุขภาพเมื่อเจ็บปวย และระบาดวิทยาของโรคที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้นจะมองภาพอุปทาน (Supply) อันไดแกจํานวนและการกระจายตัวของรานยาในระบบ

พฤติกรรมสุขภาพในการรับบริการรานยา
การสํารวจสุขภาพและอนามัย พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีจํานวนคนไทยที่มีการ
เจ็บปวยในรอบปที่ผานมา 11.45 ลานคน โดยมีสัดสวนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไปรับบริการซื้อ
ยากินเอง-รานยา จํานวน 2.94 ลานคน (รอยละ 25.69) หากพิจารณาเฉพาะกลุมสวัสดิการบัตรทองมีการ
เจ็บปวย 9.31 ลานคน และไปซื้อยากินเองจํานวน 2.39 ลานคน หรือรอยละ 25.7 (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บปวยของคนไทย พ.ศ.2550
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สถานพยาบาล
รวม
บัตรทอง ขาราชการ ประกันสังคม
ไมไดทําการรักษา
4.60%
4.25%
4.91% 4.61%
ใชยาแผนโบราณ/สมุนไพร
0.84%
0.59%
0.90% 0.82%
หาหมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ
0.23%
0.04%
0.43% 0.24%
ไปซื้อยากินเอง-รานยา
25.70%
31.63%
21.38% 25.69%
ไปสถานีอนามัย
18.48%
2.21%
4.91% 15.74%
ไปโรงพยาบาลชุมชน
16.24%
7.06%
13.86% 15.26%
ไปโรงพยาบาลจังหวัด
6.32%
6.36%
13.97% 7.15%
ไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
0.73%
1.51%
4.54% 1.20%
ไปโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ
1.46%
3.71%
9.54% 2.51%
ไปหาแพทยคลินิกเอกชน
20.83%
17.02%
16.46% 20.06%
ไปโรงพยาบาลเอกชน
2.80%
23.48%
5.45% 4.70%
อื่นๆ
1.78%
2.15%
3.66% 2.01%
รวมทั้งหมด
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
ที่มา การสํารวจสุขภาพและอนามัย พ.ศ. 2550, สํานักงานสถิติแหงชาติ
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สถานการณทางระบาดวิทยา
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานภาระการจัด
รักษาพยาบาลผูปวยในของความดันโลหิตสูงและเบาหวานในป พ.ศ.2549 จํานวน 375,600 รายและ
334,168 ราย ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาตั้งแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา จะมีจํานวนและอัตราเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง (ตารางที่ 4.2)
การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2547
ไดประมาณการความชุกของโรคเรื้อรังที่สําคัญคือความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยความชุกของความ
ดันโลหิตสูงของเพศชายอยูที่รอยละ 23.3 และเพศหญิงรอยละ 20.9 สวนโรคเบาหวานมีความชุกรอยละ
ในเพศชาย 6.4 และรอยละ 7.3 ในเพศหญิง ความชุกของทั้งสองโรคมีแนวโนมสูงขึ้นตามกลุมอายุที่
เพิ่มขึ้น (ตาราง 4.3)
ตารางที่ 4.2 จํานวนและอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคน ทั้งประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร ดวยโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน พ.ศ. 2540-2549
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
พ.ศ.
จํานวน
อัตรา
จํานวน
อัตรา
2540
86,700
158.00
81,601
148.70
2541
94,160
169.60
97,564
175.70
2542
120,280
216.60
121,547
218.90
2543
142,873
259.02
142,088
257.59
2544
156,442
287.50
151,115
277.71
2545
187,162
340.99
187,141
340.95
2546
218,218
389.83
213,136
380.75
2547
265,636
477.35
247,165
441.16
2548
307,671
544.08
277,391
490.53
2549
375,600
659.57
334,168
586.82
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย : กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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ตารางที่ 4.3 ความชุกของความดันโลหิตสูงและเบาหวานในคนไทย จําแนกตามเพศและกลุมอายุ
กลุมอายุ
เบาหวาน (รอยละ)
ความดันโลหิต (รอยละ)
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
15-29
9.8
4.1
2.0
1.6
30-44
18.6
13.9
5.2
5.1
45-59
35.7
34.3
11.4
12.6
60-69
47.3
48.1
13.8
18.9
70-79
53.2
54.2
12.3
15.7
รวม
23.3
20.9
6.4
7.3
ที่มา: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3, 2547
นอกจากนี้ ขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่
3 ยังแสดงประสิทธิภาพของระบบ พบวายังมีจํานวนผูปวยเบาหวานรอยละ 56 ที่ยังไมเคยรับรูหรือไดรับ
การวินิจฉัยวาตนเองเปนเบาหวานมากอนเลย รอยละ 29 ไดรับการรักษาแตไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได มีผูปวยรอยละ 13 ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได เปนทางเลือกที่สามารถ
ดูแลและจายยาผานศูนยสุขภาพชุมชนหรือรานยาได เชนเดียวกับผูปวยความดันโลหิตสูง รอยละ 71 ที่
ยังไมเคยรับรูหรือไดรับการวินิจฉัยวาตนเองมีความดันโลหิตสูงมากอนเลย มีผูปวยรอยละ 9 ที่สามารถ
รับการรักษาและควบคุมระดับความดันโลหิตได ซึ่งเปนทางเลือกที่สามารถดูแลและจายยาผานศูนย
สุขภาพชุมชนหรือรานยาไดเชนกัน (ภาพที่ 4.1 และ 4.2)
อาจกล า วได ว า หากดู เ ฉพาะสั ด ส ว นผู ป ว ยเบาหวานที่ อ ยู ใ นระบบได รั บ การรั ก ษาพยาบาล
ประมาณรอยละ 31 (2547) และรอยละ 41 (2552) สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได มีความ
เปนไปไดที่จะไปรับยานอกสถานพยาบาลหรือรานยาได เชนเดียวกับสัดสวนผูปวยความดันโลหิตสูงที่
ไดรับการรักษารอยละ 38% (2547) และรอยละ 51 (2552) สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตตนเอง
ได
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ภาพที่ 4.1 ประสิทธิผลของระบบการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน พ.ศ. 2547 และ 2552*
รักษาและ
ควบคุมได,
13%
รักษา แต
ควบคุมไมได
, 29%

ไดรับการ
วินิจฉัย แต
ไมไดรับการ
รักษา, 2%

เบาหวาน 2547

ไมเคยไดรับ
การวินิจฉัย,
56%

รักษาและ
ควบคุมได,
31%

เบาหวาน 2551-52

ไมเคยไดรับ
การวินิจฉัย,
31%

รักษา แต
ควบคุมไมได
, 35%

ไดรับการ
วินิจฉัย แต
ไมไดรับการ
รักษา, 3%

ที่มา ยุทธศาสตรโรคไมติดตอเรื้อรังแหงชาติ พ.ศ.2550-2559
*ขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ยังไมได
เผยแพรเปนทางการ ตัวเลขที่นําเสนอนี้เปนผลการวิเคราะหเบื้องตนเทานั้น
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ภาพที่ 4.2 ประสิทธิผลของระบบการควบคุมปองกันโรคความดันโลหิตสูง พ.ศ. 2547 และ 2552*
รักษา แต
ควบคุมไมได
, 15%

รักษาและ
ควบคุมได,
9%

ไดรับการ
วินิจฉัย แต
ไมไดรับการ
รักษา, 5%

ความดันโลหิต 2547

ไมเคยไดรับ
การวินิจฉัย,
71%
รักษาและ
ควบคุมได,
21%

รักษา แต
ควบคุมไมได
, 20%

ไดรับการ
วินิจฉัย แต
ไมไดรับการ
รักษา, 9%

ความดันโลหิต 2551-52

ไมเคยไดรับ
การวินิจฉัย,
50%

ที่มา ยุทธศาสตรโรคไมติดตอเรื้อรังแหงชาติ พ.ศ.2550-2559
*ขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ยังไมได
เผยแพรเปนทางการ ตัวเลขที่นําเสนอนี้เปนผลการวิเคราะหเบื้องตนเทานั้น
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จํานวนและการกระจายตัวของรานยา
ป พ.ศ.2551 มีจํานวนรานยาคุณภาพที่ผานการรับรองทั้งประเทศจํานวน 316 ราน กระจายใน
50 จังหวัด แตจํานวนสวนใหญกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ 114, ชลบุรี
19, ภูเก็ต เชียงใหม นครราชสีมา จังหวัดละ 11 แหง เปนตน (ภาพ 4.3 ข) ปจจุบันมีนโยบายสนับสนุน
ใหมีการเปดและรับรองรานยาคุณภาพเพิ่มขึ้นกําหนดใหแตละจังหวัดควรมีอยางนอย 1 แหง นอกจากนี้
ยังมีขอมูลที่แสดงถึงจํานวนรานยาที่มีศักยภาพ โดยนับจากรานยาที่มีเภสัชกรที่เปนสมาชิกของสมาคม
เภสัชกรรมชุมชน จํานวน 959 แหง กระจายใน 68 จังหวัด (ภาพ 4.3 ข)
ภาพที่ 4.3 การกระจายของจํานวนรานยาคุณภาพและรานยาที่มีเภสัชกรเปนเจาของ
ก.รานยาคุณภาพ
ข.รานยาที่มีเภสัชกรเปนเจาของ

ขอมูล โครงการพัฒนารานยา อย. และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
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ภาระงานปจจุบันของรานยา
จากการสัมภาษณจํานวนผูมารับบริการโดยเฉลี่ยตอวันในรานยา จํานวน 10 ราน ซึ่งเปนรานยา
ที่มีเภสัชกรปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปดราน และรานยาที่มีเภสัชกรปฏิบัติการเฉพาะในชวงเย็น โดย
ดําเนินการสัมภาษณรานยาอยางเฉพาะเจาะจงในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม พ.ศ.2552 และกําหนดให
เภสัชกรประมาณการจํานวนผูมารับบริการโดยเฉลี่ย ในรอบ 1 ป ที่ผานมา พบวา คามัธยฐานของจํานวน
ผูมารับบริการในรานยาตอวันคือ 65 ราย โดยรานยาที่มีผูรับบริการจํานวนสูงสุดคือ 150 ราย ต่ําสุดคือ
40 ราย
ตารางที่ 4.4 จํานวนผูมารับบริการเฉลี่ยตอวันในกลุมรานยาตัวอยาง
ผูรับบริการ (คนตอวัน)
ที่ตั้งรานยา
กรุงเทพ1
120
กรุงเทพ2
80
ขอนแกน1
120
ขอนแกน2
50
ขอนแกน3
150
ขอนแกน4
40
ขอนแกน5
120
ขอนแกน6
50
มหาสารคาม1
50
นครราชสีมา1
50
คามัธยฐาน
65
คาสูงสุด
150
คาต่ําสุด
40
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บทที่ 5
ขอเสนอและความเห็นจากการประชุม
1. การนําเสนอในที่ประชุมกรรมการสภาเภสัชกรรม วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
การพั ฒ นาร า นยาเข า เป น เครื อ ข า ยระบบบริ ก ารสุ ข ภาพถ ว นหน า ต อ งเน น การใช ข อ มู ล ที่ มี
หลักฐานวิชาการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเฉพาะ ผลไดจากการทดลองนํารองรูปแบบตางๆที่ผานมา และ
ทางออกเพื่อแกปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น เชน
1. มาตรฐานการบริการเภสัชกรรมใน PCU ตองเทากับ โรงพยาบาล ทั้งในแงการวางหลักการจํานวน
เภสัชกร / การกํากับตามมาตรฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ความไมคุมทุน
ในการจางเภสัชกรมาประจําอาจเปนสาเหตุหนึ่ง ดังนั้นทางเลือกในการทํางานจึงนาจะใชประโยชนจาก
รานยาซึ่งเปนหนวยงานเอกชนที่มีอยูในพื้นที่ โดยไมตองลงทุน
2. ในขั้นตนนี้อาจยังไมตองเปดบทบาท ประเด็นการใหบริการจายยาตามอาการของผูปวยสําหรับโรค
หรืออาการเจ็บปวยทั่วไปที่พบบอย โดยเสนอลําดับขั้นของบทบาท ดังนี้
• พื้นฐาน : การจายยาตามใบสั่งแพทย
• เสริมระบบเดิม : การเติมยา(ตัวเลขจากสมาคมเบาหวาน) และ คัดกรองโรค
• ขั้นพัฒนาเฉพาะ : การสรางเสริมสุขภาพดวยการปรับพฤติกรรมเชน Smoking cessation
• ขั้นวิจัยพัฒนา : การเก็บขอมูลปญหาประเด็น Self care / Self med ที่เนนความประหยัด
และความปลอดภัย
3. ประเด็นคาตอบแทน ประกอบดวย
• เปดทางเลือก รับยาจากโรงพยาบาล บวกคาขนสง 3 % (ถามี) ซึ่งมีปญหาอุปสรรค คือ
สต็อคยาของหนวยบริการ / ไมสอดรับกับทิศทางในอนาคต
• ลดคาบริหารจัดการคลังฯ เหลือ 15 - 20 % ตอตนทุนยา
• การประกันคุณภาพยา จะมีวิธีการอยางไรใหเกิดความมั่นใจ
4. ปรับระบบคาบริการใหสอดรับกับความยาก งายในการใหบริการ โดยศึกษาจากขอมูลในตางประเทศ
สําหรับการใหบริการจายยาตามอาการของผูปวยสําหรับโรคหรืออาการเจ็บปวยทั่วไปที่พบบอย ใน
ลักษณะ Capitation มีขอเสีย มีความเสี่ยง ผูมาขึ้นทะเบียนนอย เพราะรานยาศักยภาพนอยกวา
โรงพยาบาล
5. รูปแบบการจัดการ เสนอ ระบบการจัดการภาพใหญ โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหวาง สปสช กับ
ตัวกลางของเครือขายฯ (ศูนยประสานงาน) โดยเฉพาะ เรื่องการจัดทําสัญญา ระบบการเบิกจาย ฯลฯ
• ศูนยประสานงาน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
• ควรพัฒนา คูมือการปฏิบัติงาน
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• บทบาทของศูนยประสานงาน ประกอบดวย Mapping, การประกันคุณภาพรานยา,
ประสานคาตอบแทน, การจายเงิน, และการพัฒนาคุณภาพ
2. การจัดประชุมสนทนากลุมวิชาชีพ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (เวลา 09.00-12.00 น.)
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 14 คน ความเห็นและประเด็นอภิปรายทั่วไป สรุปไดดังนี้
1. นโยบายการสงเสริมใหเกิดรานยาคุณภาพ: ปจจุบัน (พศ. 2552) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําลังดําเนินโครงการขยายจํานวนรานยาคุณภาพ ซึ่งสนับสนุนใหมีความเปนไปไดในการนําราน
ยาเขาสูระบบฯได โดยมีเปาหมายใหแตละจังหวัดเพิ่มรานยาคุณภาพขึ้นจังหวัดละ 1 แหงภายใน
ปงบประมาณ 2552 และมีการดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายใหสํานัก
ตรวจและประเมินผลนํานโยบายไปสูพื้นที่ จังหวัดที่มีความพรอมก็จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่ง
ตองการทําใหครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดวาปนี้นาจะดําเนินการไดประมาณ 80% ของพื้นที่ และปตอไปก็จะ
เพิ่มสัดสวนจํานวนรานยาคุณภาพ เชน 2% หรือ 3% เปนตน สิ่งที่ทาทายคือแนวทางการสรางแรงจูงใจ
ใหรานยาเขาสูระบบเพิ่มขึ้นควรเปนอยางไร
2. การพัฒนารานยาคุณภาพยังตองทําอยางตอเนื่อง: ในระยะตนยังไมไดมีการพัฒนาที่จริงจัง ควร
มีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง เชน ความรูเรื่องโรคที่สําคัญ การใหคําปรึกษา เปนตน นอกจากนี้ ถารานยา
คุณภาพทุกรานไดเชื่อมเขาสูระบบฯ จะทําใหเกิดระบบการตรวจสอบคุณภาพที่เขมขนขึ้น
3. ตัวอยางบริการของรานยาที่เปนไปได: ปจจุบันสภาวิชาชีพไดมีการพัฒนาระบบบริการที่จะ
เชื่อมตอกับ สปสช เชน การ refill ยาในผูปวยความดันโลหิต/เบาหวานที่รับการรักษาและควบคุมไดซึ่ง
คิดเปนรอยละ 6 สําหรับกลุมที่ที่รักษาแตยังควบคุมไมได (รอยละ 11) ควรมีโมเดลของ critical care
นอกจากนี้ปจจุบันมีการเยี่ยมบานในกลุมโรคเรื้อรังโดยรานยาซึ่งนํารองใน สปสช กรุงเทพฯ รวมถึง
บริการอื่นๆ ที่จะไปชวยคนในที่ยังไมทราบวาตนเองเปนโรค เชน screening เปนตน
4. ระบบการดูคนไข chronic disease ควรจะเปนระบบของการดูแลครบวงจรตอเนื่อง: จึงตองการ
การทํางานในลักษณะเครือขาย multiple disciplinary ถาสมมติเราจะตัดเฉพาะเรื่องของ screening มาให
รานยาทํา การดูแลอยางครบวงจรตอเนื่องก็จะไมเกิดประสิทธิภาพ เพราะจริงๆ แลวรานยามีศักยภาพที่
จะทําไดหลายกรณี เชน ในกรณีเบาหวาน ความดัน ถาสมมติ control ไดดี รานยาสามารถ refill ได
5. ระบบการจัดการรานยาของประเทศเพื่อพัฒนาเครือขายบริการ: ภาพที่มองอยูนาจะนําเสนอ
package ที่เปนภาพรวม วาเภสัชกรที่อยูรานยาสามารถทําอะไรไดบางในพื้นที่ที่พรอมในระดับตางๆ
นอกจากนี้ ระบบการจัดการภาพใหญควรจะตองมีผูประสานงานกลาง เพื่อ mapping รานยาและหนวย
บริการ รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพในพื้นที่ที่ไมมีรานยาคุณภาพ เชน ถาเกิดพื้นที่นี้พรอมที่จะเกิด
package ของ screening ก็ไปติดตอใหเกิด screening ถาเกิดอีกพื้นที่หนึ่งเกิด refill ก็ทําใหเกิด refill ถา
เกิดอีกพื้นที่หนึ่งในสวนของ pharmaceutical care เพราะมี chronic disease ที่เปนปญหามากแลวมีราน
ยาที่มีคุณภาพอยูก็ใหเกิดตรงนั้น หรือกลาวไดวา แทนที่เราจะเลือก 1 หรือ 2 เราเลือกทั้งหนากระดาน
เลย เพียงแตพื้นที่ไหนพรอมอันไหนเราก็เกิดอันนั้น
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6. ขอกังวลดานระบบการเงิน: ที่ผานมาใน 3 จังหวัดที่นํารอง คือ ขอนแกน โคราช มหาสารคาม
เป น ลั ก ษณะการจั ด การแบบโครงการวิ จั ย และ พื้ น ที่ ไ หนพร อ มก็ ต กลงกั น ป ญ หาในอนาคตเมื่ อ
ดําเนินการระดับประเทศ ก็คือการไปแบงเงินจาก CUP นาจะเปนปญหา ตอนที่เริ่มโครงการนํารอง
พยายามเอา list ของรพ.มหาราชมาใหเปนเกณฑอัตราตามรพ.มันก็เปนเกณฑที่เรายอมรับไดคือไอเดีย
จริ ง ๆ คื อ หนึ่ ง บอกทุ น จริ ง ๆ มา อั น ที่ ส องคื อ คิ ด ต น ทุ น แปลว า ให ค า บริ ห ารจั ด การประมาณ 20%
หมายความวาลงทุนไปกอนซื้อยามีหองเก็บยาปรับอากาศมีพื้นที่ 20% คิดคาบริหารจัดการ แลวสิ้นปมัน
ตกที่เริ่มตน 35 หรือ 20 บาท ตรงนั้นก็พอไปกันไดเทาที่ดูเพราะวามันมีเกณฑหลักคือวาราคาไมเกินรพ.
มหาราชซึ่งที่จริงรพ.มหาราชก็บวกไวเหมือนกันบวกตามระเบียบราชการคือ overate 15% เวลานี้ที่มัน
ไมเกิดเพราะวายังไมเขมงวดพอ คือคลินิกพยายามจะเซพที่สุดไมอยากใหเงินสวนนี้ออกไปก็จายเอง ทั้ง
ที่นโยบาย PCU ตอไปจะตองมีจายยากๆ
7. ขอมูลตนทุน: ตัวเลขตนทุนที่ศึกษานี้มีคาใกลเคียงกับที่เคยคุยกับ สปสช. โดยถา CUP ได
งบประมาณเพิ่มประมาณ 3 แสนก็นาจะทําใหเกิดตัวกระตุนในการพัฒนางานเภสัชกรรม โดย CUP
สามารถดําเนินการไดใน 2 ชองทาง ไดแก1) CUP จางเภสัชกรเอง และ 2) CUP ประสานกับรานยา
8. ประสบการณจากกรณีศึกษาทันตกรรม: มีความเห็นวาการที่จะทํา contract เรื่องของยานั้น
คอนขางซับซอน การที่หมอจะมาสมมติวาเปนระบบ reimburse ผานทาง PCU เพราะฉะนั้นตัวหมอเอง
จะคิดคอนขางยาก เชน คิดเคสเปนเคสเกี่ยวกับเรื่องของยามันเปนอะไรที่คอนขางจะ complicate กวา
เรื่องของทันตกรรม เพราะทันตกรรมมีอยูไมกี่อยางแตวาโรคภัยไขเจ็บมีหลายอยาง อยางไรก็ตามอาจทํา
เปนรูปแบบเดียวกัน เกี่ยวกับการจายตรงของ สปสช วาจะใหตอเคสเทาไหร คนไขจะมาจากการ screen
ของรพ. ในกรณีของทันตแพทยงานทันตกรรมมันอาจจะตางเพราะวาโดยทั่วไปคนไขเจ็บปวยเล็กๆ
นอยๆ แลวไปซื้อยาคือ out of pocket จายเงินเอง ในขณะที่งานทันตกรรมถาเปนลักษณะโมเดลนี้ก็คือวา
แทนที่จะไปรักษาที่รพ. คนไขก็ไปรักษาที่คลินิกเอกชนแตวาเอาเงินของ CUP มาจาย ในขณะที่รานยา
มันจะเปนคนละลักษณะ มัน complicate ไปกวานั้นเยอะเพราะวาทุกวันนี้ถาคนไขเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ
ใหจายกันเอง ถาสมมติวาเอารานยาเขาสูระบบโดยที่ สปสช เปนคนจายใหมันจะ complicate ขึ้น มัน
อาจจะตองมีโมเดลนอกจากเงินที่ สปสช ใหแลวคนไขจะตอง co-pay สวนหนึ่งโอกาสเปนจริงก็จะมากขึ้น
แตถาบอกวา สปสช จายทั้งหมด สปสช ก็คงจะลังเลใจ แนวคิด chronic care ที่ไป home visit คือถาราน
ยาไมทําใหพยาบาลทําเขาก็ตองจายเงินแกพยาบาล หรือกรณี refill รพ.จาย refill มันก็ตองมีคาใชจายมา
ใหรานยาทํา กรณีอยางนั้นก็คือแบงงานใหคนอื่นทํา แตวาในกรณีของรานยา แลวคนไข out of pocket
โดยที่ สปสช ไมตองจายให แลวถาเราเอารานยาเขาสูระบบแลวไม out of pocket แบบนี้มันจะยุง
9. Common illness อาจจะตองเปนอีกโมเดลหนึ่ง: ในแตละ package ที่เราคุยกันมันอาจจะมี
option model ของตัวไหนบาง แลวอยางที่ยกตัวอยางของทันตกรรม ก็มองวาที่จริงเรามีคลายๆ กันแบบ
นี้ในกรุงเทพฯ เพียงแตวาของทันตกรรม จะตรงไปที่จะ sub contact ออกมา แตของรานยาจะ direct มา
จาก สปสช เพียงแตวาผูปวยจะถูก refer ออกมาตรงนี้ระบบตรวจสอบคือวารพ. Screen แลวมีปญหา
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10. รูปแบบการจายคาตอบแทนบริการ: อาจจะใชการจายไดทั้ง 2 อยาง คือ การ refill ก็ใชไดทําใบ
สงมาเพื่อตรวจสอบ และ capitation อาจจะเปน self care คือสามารถทําไดทั้ง 2 อยาง โดยเห็นดวยกับ
capitation และใหผูปวยดูแลตนเอง นอกจากนี้เภสัชกรในพื้นที่ก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น อยางไรก็
ตามยังมีความเห็นแยงวา การจายเปน capitation อาจจะไมเหมาะกับเภสัชกรรมโดยเฉพาะกรณีรานยา
เพราะการบริการคนไขของรานยาไมไดบริการเฉพาะในโซนเทานั้น แตใครก็ตามสามารถมาใชบริการได
3. การจัดประชุมสนทนากลุมผูเกี่ยวของ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (เวลา 13.00-16.00 น.)
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 13 คน ความเห็นและอภิปรายทั่วไป ประกอบดวย
1. คุณภาพของรานยา:
- อย.พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของรานยาโดยไดมีเกณฑในการพัฒนารานยาคุณภาพ มีการ
ติดตามกํากับ และพยายามที่จะพัฒนาเกณฑตางๆ เพื่อใหรานยามีคุณภาพ โดยถารานยาเขาไปเปนสวน
หนึ่งของระบบ จะทําใหการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของรานยาดีขึ้นเพราะวาปจจุบันนี้รานยามีอิสระ
การเอาไปอยูในระบบนาจะทําใหมีคนมาดูแลมากขึ้น
- มองวาถากรุงเทพฯ ทําไดเพราะมีการตรวจสอบ แตวาในตางจังหวัดใครจะมาตรวจสอบเพราะวา
บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาลลําพังแคงานของตัวเองก็เยอะแลวถาตองมาควบคุมคุณภาพอีกก็เยอะขึ้น
ไปอีก แลวใครจะเปนคนไปควบคุมรานยาคุณภาพขางนอกใหอยูในเกณฑคุณภาพสม่ําเสมอ เพราะแค
ตรวจรานยาภายในโรงพยาบาลใหมีคุณภาพก็เยอะ แลวถากระจายออกไปขางนอกการควบคุมคุณภาพ
ใครจะเปนผูดูแล
- ถามีการจายยาในโรงพยาบาลเราก็ยังมีระบบติดตามในการจายยาที่ไมซ้ําซอน ถาออกไปรานยา
ขางนอกเราจะมีระบบติดตามอยางไรเพื่อที่จะไมใหซ้ําซอน และการสงตอขอมูลระหวางรานยากับรพ.ตอง
ชัดเจนมีการประสานงานกันที่รวดเร็ว และอันที่สองคือการสั่งจายยาที่ฟุมเฟอย เชน ในรพ.ที่มีการสั่งจาย
ที่ฟุมเฟอยแตเรายังมีมาตรการและขอมูลที่จะควบคุมแพทยในการสั่งจายยาได แตวาถาไปอยูในนอก
ระบบรพ. จะมีมาตรการอยางไรในการสั่งจายยาไมใหฟุมเฟอยของผูสั่งจายในรานยา
- เรื่องคุณภาพควรจะมีคุณภาพทางวิชาชีพที่ดีอยูแลวโดยที่มีจิตสํานึกของตัวเอง เพราะวาใน พรบ.
หลักประกันสุขภาพเรื่องยาเปนเรื่องใหญที่ตองมีคุณภาพ และราคามันก็ตอง cost effectiveness ตรงนั้น
จะตองมีการกํากับแบบ HA เพราะวาเวลาทําเรื่องยาในโรงพยาบาลของ HA จะเปน part หนึ่งที่ผานยาก
ที่สุดของโรงพยาบาลเนื่องจากวามันเกี่ยวของกับหลายระบบ และตองมีการ Link กันระหวางรานยากับ
โรงพยาบาลหรือหนวยงานที่ใหบริการในเรื่องนี้ ขอมูลจะไดตรงกัน และขอมูลเหลานี้นาจะเปนความลับ
ไมควรเปดเผย ขณะนี้สภาเภสัชกรรมทําเรื่องที่จะเปนคนให accredit อยู เรานาจะใหสภาฯเขามาทําตรง
นี้ตอและพัฒนาใหดีขึ้น ถาตั้งเปนสํานักงานใหมขึ้นมาคิดวานาจะทํางานคาบเกี่ยวกันอยูกับสภาฯ แต
ปญหาของสภาฯคือไมมีแขนขาที่จะทําไดซึ่งถาทําทั่วประเทศก็จะใหเภสัชกรที่ สสจ. เปนคนทํา ถาเปน
เภสัชกรของ สสจ. ก็จะมีสวนไดสวนเสียกับรานยาคอนขางเยอะ เชน เปนเจาของรานยาเอง เพราะฉะนั้น
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ตรงนี้ตองทําอยางไรที่จะตรวจสอบและมาทําหนาที่ตรงนี้ได หรืออยาง พรพ. เปนองคกรขางนอกที่ไมมี
สวนไดสวนเสียตรงนี้
- เรื่องของการดูแลดานคุณภาพ ถาเรายังไมสามารถคุมเภสัชกรในโรงพยาบาลได เราจะไปคุมเภสัช
กรที่อยูรานยาขางนอกไดอยางไร เราจะ convince อยางไรวา ทํารานยาขางในแลวไมดีจะไปทําขางนอก
ใหดีขึ้น นอกเหนือจากที่วามี outlet เพิ่มมากขึ้น workload มันลดลง quality มันเพิ่มขึ้นแต incentive
system มันจะมากวนตลอดเวลาวาเราจะแนใจไดยังไงวารานยาขางนอกมันจะมี better quality
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานควบคุมการประกอบทางวิชาชีพไมไดการันตี ถาเขาแอบขายยา ขายอาหาร
เสริ ม เราจะควบคุ มได อ ยา งไร เราจะมี ข บวนการอยา งไรในการการัน ตีเ รื่อ งคุ ณภาพอย า งตอ เนื่ อ ง
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคหลักนาจะเปนวา improve access กับ improve quality คือ access เห็นไดชัด
เพราะวาการกระจายของรานยามี access point เปนไปโดยอัตโนมัติ เรื่อง quality ยังเปนคําถาม อยูวา
เราจะ design system การันตีเรื่อง quality ใหมากนอยแคไหน สวนในที่สุดแลวจะสามารถควบคุมการสั่ง
จายยาของแพทยไดมากนอยแคไหนกลไกของรานยา feedback mechanism ตรงนี้ของรานยาไมแนใจ
เพราะฉะนั้นกรณีที่เราจะหวังวา improve efficiency โดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่เราจะ feedback เรื่อง
การสั่งยาอยูใน pattern ที่เราดูแลวสมเหตุสมผลตรงนี้ไมใชอํานาจการตอรองของรานยา สุดทายที่สําคัญ
ที่สุดแลว payment mechanism จะเปนอยางไรโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมันเปน capitation pop จะ design
ยังไง เราตองการใหเปน capitation เพราะวา provider จะตอง contain cause ดวยตัวของเขาเอง คายา
ทั้งหมดจะตองถูก transfer ไปให provider ซึ่งมันคงจะยากแลว capitation จะทํายังไง
2. เห็นดวยกับที่วารานยานาจะอยูนอกรพ. เพราะรพ.สวนใหญมักจะขาดทุนเรื่องยาเพราะยามีราคา
แพง ก็ไมสามารถใหคนไข co-payment ได ยกตัวอยางของตางประเทศเขาจะมี 2 ระบบ คือในรพ.เขาก็
จายใบสั่งยา แลวรานขายยาก็จะจายยาตาม list ที่รัฐบาลใหถาเกินจากนั้นเขาก็จะจายเงินเองนี่เปนระบบ
ที่ตางประเทศเขาทําและไดผลเพราะฉะนั้น รพ.ก็ไมตองมาแบกรับคาใชจายยาที่มีราคาแพง
3. ความเปนไปไดของการกําหนดรานยาเหมือน PCU การไปสถานีอนามัยก็ไมตางจากการไปซื้อ
ยากินเอง ทั้งนี้สวนของสถานีอนามัยการสั่งจายยาก็ไดรับการจํากัด และมีขีดความสามารถในการสั่งยา
แตก็ยังไมเปนการการันตีวาการไปอนามัยมันดีกวาการซื้อยากินเอง
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญจากการรับฟงความเห็นและการจัดสนทนากลุม ดังนี้
1. รานยาควรเปนสวนหนึ่งของเครือขายบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะ CUP หรือเครือขายชุมชน
อบอุน ที่ยังไมมีคุณสมบัติครบตามเกณฑหรือตองการลดความแออัดจากโรงพยาบาล โดยอยูใน
เขตเมืองและมีรานยาเอกชนตั้งอยู (ภาพ 5.1)
2. รูปแบบการพัฒนารานยามีตั้งแตการเพิ่มเติมบริการของโรงพยาบาล หรือทําหนาที่แทนหรือ
หนาที่คลาย PCU มีความเปนไปได ซึ่งเภสัชกรมีความรูความสามารถไมดอยกวาการบริการที่
ประชาชนไดรับในระดับสถานีอนามัยบางแหงที่ยังไมมีแมกระทั่งพยาบาลเวชปฏิบัติ
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3. จากการอภิปรายรูปแบบหรือกิจกรรมที่สําคัญและมีความเปนไดในการนํารานยามาเสริมบริการ
ปฐมภูมิ ตามลําดับคือ
3.1 อยูภายใต CUP/คลินิกชุมชนอบอุน ใหบริการ Refill prescription and dispensing โดยการ
จัดบริการเนนที่โรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได เชน เบาหวานและความดันโลหิตที่ควบคุมได
3.2 อยูภายใต CUP/คลินิกชุมชนอบอุน ใหบริการ Refill prescription and dispensing โดยการ
จัดบริการเนนที่โรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได เชน เบาหวานและความดันโลหิตที่ควบคุมได
+ การตรวจคัดกรองโรคและสงตอผูปวย
3.3 อยูภายใต CUP/คลินิกชุมชนอบอุน ใหบริการ Refill prescription and dispensing โดยการ
จัดบริการเนนที่โรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได เชน เบาหวานและความดันโลหิตที่ควบคุมได
+ การตรวจคัดกรองโรคและสงตอผูปวย + กิจกรรมการดูแล pharmaceutical care และการ
เยี่ยมบาน
3.4 อยูภายใต CUP/คลินิกชุมชนอบอุน ทําหนาที่เสมือน PCU ในเขตเมืองที่ดูแลและจายยา
รักษาโรคพื้นฐานไดดวย
3.5 ทําหนาที่เสมือน PCU ในเขตเมืองที่ดูแลและจายยารักษาโรคพื้นฐานไดดวย โดยทําสัญญา
ตรงกับ สปสช.
ภาพที่ 5.1 ภาพอนาคตของรานยาในระบบบริการปฐมภูมิ

ที่มา Primary Care Fact sheet เอกสารลําดับที่ 9, สปสช.
4. การจายคาบริการเปนการบริหารจัดการภายในของ CUP ไมใชการจายตรงจาก สปสช. (กรณี
3.1 -3.5) ควรพิจารณาการรวมจายไดตามความเหมาะสม
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5. ประเด็นดานคุณภาพบริการยังมีความหวงใย ซึ่งตองวางรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ตองมีการรับรองคุณภาพทั้งทางกายภาพและบริการ โดยเริ่มตนจากรานยาคุณภาพในจังหวัดที่
พรอมและมีการอบรมเพิ่มเสริม จากนั้นการขยายโครงการใหสอดคลองกับนโยบายการเพิ่มราน
ยาคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข
6. ควรมีองคกรสวนกลางที่จะทําหนาที่ประเด็นคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพ โดยหากโมเดลที่
เสนอเปนรูปแบบการทําสัญญาโดยตรงกับ สปสช. ก็ควรทําหนาที่จัดการสวนนี้ในภาพรวม
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการประชุ ม รั บ ฟ ง ความเห็ น ของผู เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ผู กํ า หนดนโยบายและวิ ช าชี พ ในวั น ที่ 8
ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด มีผูเขารวมใหความเห็นจํานวน 24 คน โดยมีความเห็นในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
ก.กิจกรรมบริ การที่ จะได จากงานเภสัชกรรมที่ มีค วามเปนไป ตามประสบการณการทดลองในพื้ นที่
ประกอบดวย
1. การจายยาตามอาการทั่วไปที่พบบอยในรานยา (Common illness)
2. การจายยาและทบทวนใบสั่งแพทย (Dispensing and review prescription)
3. การใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยแกผูปวยโรคเรื้อรัง (Refill prescription in stable
chronic diseases)
4. การใหบริการคัดกรองโรค (Disease screening)
5. Medication Therapy Management (MTM) การเพิ่มคุณภาพของการดูแลการใชยา และการมี
สวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาและการดูแลสุขภาพ จะทําใหคารักษาพยาบาลใน
อนาคตลดลง
6. การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
ข.ประเด็นหรือแนวคิดหลัก ที่ควรสนับสนุนใหรานยาเขามามีบทบาทจัดกิจกรรมบริการ
1. ตองสนับสนุนใหประชาชนไดรับบริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ
2. รานยา ‘Entry point for NCD disease management’ สามารถลดคาใชจายรักษาพยาบาลใน
ระยะยาว
3. การรับบริการที่รานยา สามารถลดตนทุนคาเดินทางและคาเสียเวลาของผูปวย
4. ผูปวยมี ‘Clinical outcome’ เหมือนบริการที่โรงพยาบาล แตมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
5. ลดภาระของโรงพยาบาล บุคลากรมีเวลาสําหรับใหบริการรักษาพยาบาลอื่นๆมีคุณภาพมากขึ้น
6. สนับสนุนหลักการ ‘public private partnership’ โดยไมตองลงทุนใหม
7. อาจมีขอกังวลเรื่องความเปนธรรมดวยขอจํากัดของรานยาที่มีอยูในบางพื้นที่ ซึ่งเปนขอจํากัด
เชนเดียวกับบาง PCU ไมมีแพทยหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ
8. โรงพยาบาล ยังตองทําหนาที่ประสานงานติดตามผูปวยเหมือนเดิม ดวยเหตุผลของใหมีความ
ตอเนื่อง และไมใหเกิดการใชบริการเกินความจําเปน

โครงการ การจัดทําขอเสนอรานยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถวนหนา

57

ค.ขอสังเกตและความเห็นตอแนวคิดหรือหลักการสําคัญ ตอการนํารานยาเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพ
1. Access to quality pharmaceutical care: ตองทําใหประชาชนที่ขึ้นทะเบียนที่ใดๆไดรับบริการ
ดานเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเหมือนกัน ไมวาหนวยบริการปฐมภูมิภาครัฐ เอกชน หรือเครือขาย
คลินิกชุมชนอบอุน
2. Network: รานยาควรเปนสวนหนึ่งของการเครือขายบริการปฐมภูมิ ที่ยังไมมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑหรือตองการลดความแออัดจากโรงพยาบาล
3. Role of community pharmacist in UC:
• Screening (การตรวจคัดกรอง) เพื่อคนหาผูปวยใหมเขาสูระบบ ซึ่งประเด็นนี้ทาง สปสช.มี
นโยบายสนับสนุนใหสถานพยาบาลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ มีการดําเนินการโดยเปนรูปธรรมแลว
• Refill and casemangement for controllable NCD: การจาย/เติมยา/คุณภาพการใชยา
สําหรับผูปวยโรคเรื้อรังที่ควบคุมได นาจะเปนทางเลือกแรกๆ ในการเขารวมในระบบบริการ
เนื่องจากเป นกิจกรรมที่ส ามารถคาดการณปริมาณงาน การรับบริการ การติดตาม และการ
ควบคุมคุณภาพบริการ เชน ไตหวัน กําหนดใหผูปวยพบแพทย 1 ครั้งจะสามารถ re-filled ได 3
ครั้ง เปนตน
• MTM for uncontrollable NCD: การเยี่ยมบานสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังที่ไมสามารถควบคุมได
ภาพที่ 6.1 เปนกิจกรรมหรือสิทธิประโยชนที่รานยาควรมีบทบาทรวมกันในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ควรเริ่มตั้งแตการตรวจคัดกรองโรค เมื่อพบผูที่เขาขายสงสัยวาจะเปนเบาหวานหรือ
ความดันโลหิตสูง ใหทําการสงตอผูปวยเขาสูระบบ กรณีผูปวยโรคไมติดตอเรื้องรังที่สามารถควบคุม
สภาวะน้ําตาลหรือความดันโลหิตไดดี ใหโรงพยาบาล/CUP/PCU สงรายชื่อหรือใบสั่งยาใหมารับการเติม
ยาไดรานยา (2-3 ครั้ง กอนจะนัดพบแพทยอีกครั้งในเดือนที่ 3) สวนกรณีผูปวยที่ไมสามารถควบคุม
สภาวะน้ําตาลและความดันโลหิตสูงได โรงพยาบาล/CUP/PCU จะเลือกผูปวยใหงานเภสัชกรรมชุมชนใช
กิจกรรม MTM สําหรับติดตามความสม่ําเสมอของการรับประทานพรอมหาปญหาอุปสรรคของการทาน
ยาและปฏิบัติตัว
4. Quality of Drug store: ประเด็นดานคุณภาพบริการ ซึ่งตองวางรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และตองมีการรับรองคุณภาพทั้งทางกายภาพและบริการ โดยเริ่มจากโครงการรานยาคุณภาพที่มี
อยูแลว
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ภาพที่ 6.1 กิจกรรมหรือสิทธิประโยชนที่รานยาควรมีบทบาท

CUP
Screening

Uncontrollable : MTM

Controllable : Refill

ง. ขอเสนอสําหรับการดําเนินการ
1. ให สปสช. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะที่เปนศูนยประสานงานและสนับสนุนวิชาการ ทําหนาที่
• Set standard: กําหนดแนวคิดและมาตรฐานของรานยาเขาสูระบบ ทั้งกายภาพและบริการ
• Human resources competency: การเตรียมความพรอมของบุคลากรสูระบบ (หรือหลักสูตรผาน
ระบบการฝกอบรมหรืออื่นๆ)
• Handout, Guideline: จัดทําคูมือหลักการและการปฏิบัติงาน
• Quality assurance: พัฒนาและสนับสนุนการประกัน/รับรองคุณภาพรานยา และเสนอมาตรการ
ที่จะทําใหประชาชนไดรับบริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเสมอกัน
• Coordination: เปนตัวกลางเชื่อมระหวางรานยา กับหนวยบริการและ สปสช.,
• Payment: กําหนดจํานวนและรูปแบบการจาย
• Monitoring and Evaluation : ติดตามประเมินผลระบบดวยดัชนีตางๆอยางตอเนื่อง
• Feedback: ศึกษา/ทบทวน/เพิ่มเติมสิทธิประโยชน ตอ สปสช.
โดยองคประกอบของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานที่จะจัดตั้งนี้ ควรประกอบดวย
 กลุมวิชาชีพ: สภาวิชาชีพ, สมาคมรานยา, เภสัชกรรมชุมชน, เภสัชโรงพยาบาล, รานยา
เอกชน
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กลุมสนับสนุนงานวิชาการ:
มหาวิทยาลัย, การแพทยและสาธารณสุข, เศรษฐศาสตร
สาธารณสุข, อิสระ
 ภาคประชาชน, คุมครองผูบริโภค
 สปสช., (อาจมี ปกส หรือกรมบัญชีกลาง)
 อื่นๆ
2. แนวทางการเพิ่ม SUPPLY ที่ไดมาตรฐาน พรอมเขาสูระบบได
• ใชรานยาคุณภาพที่ผานการรับรองแลว โดยปจจุบันมีจํานวนรานยาคุณภาพที่ผานการรับรองทั้ง
ประเทศจํานวน 316 ราน กระจายใน 50 จังหวัด
• พัฒนารานยาที่มีเภสัชกรที่เปนสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน จํานวน 959 แหง กระจาย
ใน 68 จังหวัด ใหเขาสูการเปนรานยาคุณภาพหรือผานเกณฑที่คณะกรรมการจะกําหนด
• ยังมีรานยาอีกจํานวนหนึ่งที่อาจเปนทางเลือก คือขอมูลจํานวนรานยา (ขย1) ที่มีผูขออนุญาตและ
ประกอบการชื่อเดียวกัน 4,949 แหง กระจายใน 74 จังหวัด
ในขั้นตอนทางปฏิบัติมีแนวทางดําเนินการดังนี้
1. ปจจุบัน มีนโยบายสนับสนุนใหมีการเปดและรับรองรานยาคุณภาพเพิ่มขึ้นกําหนดใหแตละ
จังหวัดควรมีอยางนอย 1 แหง โดยคณะกรรมการฯตองกระตุนติดตามใหนโยบายเกิดผลจริง
2. การกําหนดมาตรฐานที่คณะกรรมการฯจะประกาศใช ใหมีความสอดคลองโครงการรานยา
คุณภาพ เพื่อไมใหเกิดความสับสนในทางปฏิบัติขับเคลื่อนนโยบาย
3. มาตรฐานสําคัญรานยาที่จะเขารวม ตองมีประเด็นการจัดบริการดวย ซึ่งระยะแรกจําเปนตอง
มีหลักสูตรสําหรับพัฒนาตัวบุคลากร รวมทั้งการจัดการ ใหเปน ‘minimum requirement’
สําหรับเขาสูระบบ
4. หลักการสําคัญของการพัฒนารานยา คือจูงใจใหรานยาเขาสูระบบมากขึ้น จากนั้นสนับสนุน
ใหมีการพัฒนามาตรฐาน
3. เลือกลําดับกิจกรรมกอน-หลัง โดยเสนอกิจกรรมที่มีความซับซอนนอยกวาเขาสูระบบกอน
1. พื้นฐานเดิม : การจายยาตามใบสั่งแพทย
2. เสริมระบบบริการ รพ. : การเติมยาสําหรับโรคเรื้อรัง เขตเมืองที่มีรานยารองรับ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยา
3. ดําเนินการตามนโยบาย : การคัดกรองโรค
4. สนับสนุนการหาทางพัฒนา Pilot model เฉพาะใหชัดเจนมากขึ้น : Common illness/ การ
สรางเสริมสุขภาพ
5. ระยะยาวจําเปนตองวิจัยและพัฒนา : ความเหมาะสม / ความปลอดภัย
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4. ขอเสนอสิทธิประโยชนทางเภสัชกรรม เนนที่การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้องโดยเฉพาะเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
1. Risk group : ตรวจคัดกรอง
2. Controllable : การเติมยาและ Follow-up
3. Uncontrollable : การเพิ่มคุณภาพของการดูแลการใชยา และการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชยา ซึ่งกิจกรรมนี้ไมจําเปนจะตองทําในแบบการเยี่ยมบานเทานั้น โดยสามารถ
ทําไดทั้งรานยาและโรงพยาบาล โดยจําเปนตองทําการศึกษาประเมิน Needs และศึกษาเรื่อง
คาใชจายเพิ่มเติม
5. การประมาณคาใชจายสําหรับดําเนินการ จากขอมูลจากโรงพยาบาลที่เขาโครงการพัฒนาลดความ
แออัดของ สปสช. จํานวน 10 แหง มีผูปวยเบาหวานที่อยูในความดูแลของโรงพยาบาล เฉลี่ย 2,610 คน
(175,524 visits) หากสัดสวนผูปวยเบาหวาน(ที่อยูในระบบการรักษา) ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได
เทากับขอมูลการสํารวจรอยละ 41 หรือเทากับ 1,070 คนตอโรงพยาบาล เชนเดียวกับกรณีของผูปวย
ความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมไดรอยละ 51 เทากับเฉลี่ย 1,331 คนตอโรงพยาบาล เมื่อใหขอมูล
ตนทุนในตารางที่ 3.8 จะสามารถประมาณการรายจายเพื่อผูปวยเบาหวานรายละ 182-1,044 บาท หรือ
เฉลี่ยโรงพยาบาลละ 194,740 – 1,117,080 บาท (ตารางที่ 6.1) ทํานองเดียวกันจะสามารถประมาณการ
รายจายเพื่อผูปวยความดันโลหิตสูงรายละ 182-1,098 บาท หรือเฉลี่ยโรงพยาบาลละ 242,242 –
1,461,438 บาท (ตารางที่ 6.2)
ตารางที่ 6.1 คาใชจายตอผูป วยและตอโรงพยาบาล กรณีเบาหวาน หนวย : บาท
กิจกรรม

visit/year

คาใชจายตอคน
Min
Max

คาใชจายตอ รพ. (n=1,070)
Min
Max

จัดทํา patient profileตอราย

1

8

30

8,560

32,100

ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย

6

12

90

12,840

96,300

ใหคําปรึกษา DM ตอราย

6

48

540

51,360

577,800

เจาะเลือด(strip)ตอราย

6

18

144

19,260

154,080

จายยาตามใบสั่งตอรายการ

6

48

180

51,360

192,600

คาจัดเก็บตอรายการ

6

48

60

51,360

64,200

182

1,044

194,740

1,117,080

รวมคาใชจาย
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ตารางที่ 6.2 คาใชจายตอผูป วยและตอโรงพยาบาล กรณีความดันโลหิตสูง หนวย : บาท
กิจกรรม

visit/year

คาใชจายตอคน
Min
Max

คาใชจายตอ รพ. (n=1,331)
Min
Max

จัดทํา patient profileตอราย

1

8

30

10,648

39,930

ชั่ง นน วัดสวนสูงตอราย

6

12

90

15,972

119,790

ใหคําปรึกษา HT ตอราย

6

48

540

63,888

718,740

วัดความดันตอราย

6

18

198

23,958

263,538

จายยาตามใบสั่งตอรายการ

6

48

180

63,888

239,580

คาจัดเก็บตอรายการ

6

48

60

63,888

79,860

182

1,098

242,242

1,461,438

รวมคาใชจาย

6. ขั้นตอนและพื้นที่ดําเนินการ
1. เริ่มในเขตเมืองที่มีรานยาคุณภาพรองรับกอน ประเมินผลแลวคอยขยายเต็ม
2. ผสมผสานการดําเนินงานและการเงินไปกับแนวคิด ‘Disease management’
3. CUP ยังเปนผูดูแลรับผิดชอบผูปวย และ coordinator สําหรับสิทธิประโยชนนี้ (รวมทั้งการ
สนับสนุนยาตามเดิม)
4. ใชแนวทาง(การจาย)จูงใจการสนับสนุนบริการปฐมภูมิ กระตุนให CUP ดําเนินการ
5. กรณีการรับยาที่รานยา อาจพิจารณาใหประชาชนรวมจายดวย แตตองไมมากกวาคาใชจายการ
เดินทางและการเสียเวลางานที่ลดลง
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