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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และศึกษา
องค์ประกอบของลักษณะงานทีท่ าให้เกิดความท้าทายสาหรับเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ น
การศึกษาเชิงพรรณนาที่เก็บข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ตวั อย่างทีเ่ ป็ นเภสัชกรโรงพยาบาลจานวน 13 คน ผลการวิ จยั : เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มี
ความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่ามัธยฐาน (พิสยั ระหว่างควอไทล์) 3.07 (2.78, 3.41)
โดยมีความท้าทายในส่วนการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นการทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงการใช้ทกั ษะติดต่อ
ประสานงานกับผูบ้ ริหาร และการผลักดันทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ร่วมมือกันทางาน เมื่อพิจารณาจากตาแหน่งงาน พบว่า เภสัชกรที่
เป็ นหัวหน้าส่วนใหญ่ มีความท้าทายต่อการริเริม่ ทางานใหม่ท่ไี ม่มใี ครเคยทามาก่อน โดยรับรู้ถึงบทบาทตนในฐานะผู้นาที่จะ
กาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านเพื่อให้งานเกิดการพัฒนา ในขณะที่เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่รบั รูว้ ่า อานาจการตัดสินใจใน
การทางานทัง้ หมดไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ตน จึงขาดความท้าทายต่อการทางานที่มคี วามเสีย่ งสูง และงานที่มขี อบเขตและขนาดการ
ทางานทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะเภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ พิง่ ได้รบั มอบหมายให้ทางานนี้ ส่วนใหญ่มคี วามไม่มนใจและขาดแรงจู
ั่
งใจใน
การทางาน นอกจากนัน้ ยังพบว่า ไม่ใช่การปฏิบตั งิ านจากเภสัชกรโรงพยาบาลเท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อการประเมิน รพ.สต. ติดดาว แต่
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ ามารถส่งผลต่อการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน สรุป: ความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ของเภสัช
กรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ คือ การทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละการประสานงานกับผูบ้ ริหารและทุกฝ่ ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ การอยู่
ในตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความท้าทายในงาน
คาสาคัญ: ความท้าทายในงาน งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เภสัชกรโรงพยาบาล
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Abstract
Objective: To study the challenges of inventory management of medical supplies in sub-district health
promotion hospitals (SDHPHs), and to study the components of job characteristics causing the challenges for the hospital
pharmacists in Nakhonsawan. Method: This study was a descriptive study collecting quantitative data with data record
forms and questionnaires, and collecting qualitative data with focus group discussions and interview with 13 hospital
pharmacists. Results: Most hospital pharmacists showed a moderate level of overall challenge in inventory management
with a median (interquartile range) of 3.07 (2.78, 3.41). There were management challenges in working with staff from
various professions, the use of skills to coordinate with administrators, and driving all involved parties to work together.
When considering job positions, most chief pharmacists reported challenges in initiating new work that no one else had
done before. They recognized their roles as leaders who set operational guidelines for improving work. While most
practicing pharmacists perceived that they did not have decision-making power for the whole jobs, leading to the lacking
of challenges to jobs with high risk. Moreover, they felt not only the practice of hospital pharmacists, but also the practice
of officers in SDHPHs affected the accreditation result on starred SDHPHs. Conclusions: The challenges in inventory
management faced by most hospital pharmacists were working with staff and coordinating with management and all
involved parties. Different job position resulted in different job challenges.
Keywords: job challenges, inventory management of medical supplies, sub-district health promotion hospitals, hospital
pharmacists
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บทนา
การพัฒนาหน่ วยบริการปฐมภูมิ เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญทีจ่ ะทาให้ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานที่
มีคุณภาพมาตรฐาน จัดเป็ นการให้บริการทีใ่ กล้บา้ น ใกล้ใจ
เข้าถึงได้ง่าย และตอบสนองต่ อความจาเป็ นด้านสุขภาพ
ของประชาชนตามบริบ ทของพื้น ที่ ดัง นั น้ คุ ณ ภาพของ
หน่ วยบริการปฐมภูมิ จึงมีความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน (1) ปั จจุบนั หน่ วยบริการปฐมภูมสิ ่วนใหญ่ อยู่ใน
รูปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) (2)
ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
หน่ วยงานหลักทีด่ าเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (3)
ริเริม่ ให้ รพ.สต.ใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของ รพ.สต. โดยอาศัยการแบ่งปั น
ทรัพยากรจากโรงพยาบาล รวมถึงทาให้เกิดความสามัคคี
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(4) งานบริหารเวชภัณฑ์เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว ที่อ ยู่ ใ นงานเภสัช กรรมและคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้า น
สาธารณสุ ข ด้ า นคลัง ยาและเวชภั ณ ฑ์ (5) ซึ่ ง ถื อ เป็ น
กระบวนการที่สาคัญในระบบยา โดยเฉพาะใน รพ.สต. ที่
ต้อ งมีก ารบริห ารจัด การเพื่อ เก็บ รัก ษายาให้มีคุ ณภาพดี
สารองยาในปริม าณที่เ หมาะสม เพื่อ ให้ป ระชาชนเข้าถึง
บริการด้านยาได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย งานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ถูกกาหนดเป็ นหนึ่งในบทบาทของงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ (6) รวมทัง้ แนวทางการพัฒนา รพ.สต.
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ได้ระบุบทบาทหน้าทีข่ องเภสัช
กรโรงพยาบาลในการกากับดูแลงานบริหารเวชภัณฑ์ใน
รพ.สต. อีกด้วย (4) แสดงให้เห็นว่า เภสัชกรโรงพยาบาลมี
บทบาทสาคัญในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. แต่ ด้วย
อุปสรรคในด้านอัตรากาลังทีข่ าดแคลน ทาให้การปฏิบตั งิ าน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. มีทงั ้ งานทีเ่ ภสัชกรโรงพยาบาล
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ปฏิบตั ิ
แทน (7-8)
จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า พบว่า ความ
ท้าทายในงานเป็ นลักษณะงานทีจ่ ะทาให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ
และความพึงพอใจในการทางาน โดยจะกระตุน้ ให้บุคคลเกิด
ทัศ นคติ ท างบวกในงานนั ้น น าไปสู่ พ ฤติ ก รรมการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาทักษะของตน ซึ่งจะทา
ให้งานประสบผลสาเร็จในทีส่ ุด (9-10) ความท้าทายในงาน
ตามแนวคิดของ McCauley และคณะ และ Brutus และคณะ
หมายถึง ความต้ อ งการของบุ ค คลที่ จ ะเอาชนะงานและ
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ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมายให้ส าเร็จ เพื่อ พิ สู จ น์
ความสามารถของตนเอง ซึง่ พบได้ในการจัดการกับปั ญหา
ทีต่ ้องแก้ไข และภายใต้สภาวะทีเ่ สีย่ งและไม่มคี วามแน่นอน
(11-12) จากแนวคิดเรื่องความท้าทายในงาน และลักษณะ
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนัน้ หากเภสัชกรโรงพยาบาล
พบว่า งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. มีความท้าทายแล้ว
จะเกิด ความกระตือ รือ ร้น ในการปฏิบ ัติง าน เพื่อ ให้ง าน
บริ ห ารเวชภัณ ฑ์ ใ น รพ.สต. เกิ ด ประสิท ธิภ าพ และมี
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว
จากผลการประเมิน รพ.สต. ในจังหวัดนครสวรรค์
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ ในปี
2559 และ ปี 2560 พบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้าน
สถานที่ รองลงมา คือ ด้า นการจัด เก็บ ยาและเวชภัณฑ์
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนันท์นภัส ฟุ้ งสุข และอัษฎางค์
พลนอก (13) ที่พบว่า มี รพ.สต. บางแห่ง ประสบปั ญหา
เกีย่ วกับระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.
สต. และองค์ประกอบของลักษณะงานทีท่ าให้เกิดความท้า
ทายของเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็ น
แนวทางให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในการพัฒนางานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. นอกจากนี้ ยังเป็ นแนวทางแก่ผบู้ ริหาร
ในการวางแผนนโยบายพัฒ นาศัก ยภาพของเภสัช กร
โรงพยาบาลในการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.
ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบยาของ รพ.สต. และ
เครือ ข่า ยบริก ารปฐมภู มิใ ห้เ กิด ความต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน
ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ ร ั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขรับรอง
NSWPHOEC-024/61 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 การวิจยั
นี้ เป็ นการศึก ษาเชิง พรรณนา มีก ารเก็บ ข้อ มู ล ทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็ น การศึก ษาเชิง ปริม าณ โดยใช้แ บบบัน ทึก
ข้อ มูลทัว่ ไปของ รพ.สต. จัง หวัด นครสวรรค์ และผลการ
ประเมิน รพ.สต. ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ ตามเกณฑ์ รพ.
สต. ติดดาว ในปี 2559 และปี 2560 ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความท้าทายในงาน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ของเภสัชกรโรงพยาบาล และ

บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในงานบริหารเวชภัณฑ์
ของ รพ.สต. และระยะที่ 3 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย
ใช้ก ารสนทนากลุ่ มและการสัมภาษณ์ เ พื่อ สอบถามความ
คิดเห็นเพิม่ เติมของเภสัชกรโรงพยาบาล เพื่อนามาขยายผล
ในการศึกษาระยะที่ 2
ระยะที่ 1 การศึกษาเชิ งปริมาณเพื่อสารวจบริบท
การศึกษาเชิงปริมาณระยะที่ 1 มีเพื่อสารวจบริบท
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และผลการประเมิน รพ.สต.
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ ในปี
2559 และปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ รพ.สต. ในจังหวัดนครสวรรค์
จานวน 32 แห่ง ที่ได้รบั การประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์
รพ.สต. ติดดาว ในปี 2559 และปี 2560
แบบบันทึกข้อมูล
แบบบัน ทึก ข้อ มูลประกอบด้ว ย 2 ส่ว น ดัง นี้ 1)
แบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับ รพ.สต. ได้แก่ ขนาดของ รพ.สต.
จ านวนเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. จ านวนเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต.ที่
รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ และตาแหน่งของเจ้าหน้าที่
รพ.สต. ทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์เป็ นหลัก และ 2)
แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.
สต. ติด ดาว ด้า นคลัง ยาและเวชภัณฑ์ ในปี 2559 และปี
2560 ของจังหวัดนครสวรรค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทัวไปของ
่
รพ.สต. และผลการประเมิน รพ.
สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์
ในปี 2559 และปี 2560 ในจัง หวัด นครสวรรค์ น ามาจาก
ฐานข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ระยะที่ 2 การศึกษาเชิ งปริมาณเรือ่ งความท้าทาย
การวิจยั ระยะที่ 2 มีเพื่อศึกษาความท้าทายในงาน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ของเภสัชกรโรงพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง
เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เ ข้ า ตั ว อ ย่ า ง คื อ เ ภ สั ช ก ร
โรงพยาบาล ในจังหวัดนครสวรรค์ ทีร่ บั ผิดชอบงานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และทาหน้าที่ควบคุมดูแล รพ.สต. ที่
ได้รบั การประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ในปี
2559 และปี 2560 โดยผู้ วิจ ัย เลือ กตัว อย่ า งแบบgฉพาะ
เจาะจง คือ ดัง นัน้ ตัว อย่ า งในการศึก ษาครัง้ นี้ มีจ านวน
ทัง้ สิน้ 13 คน

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ น
ค าถามข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของตั ว อย่ า ง มี 8 ข้ อ ส่ ว นที่ 2
ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับ ความท้าทายในงานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ของเภสัชกรโรงพยาบาล มี 46 ข้อ
ผู้วจิ ยั ปรับใช้จากแนวคิดและแบบสอบถามของ McCauley
และคณะ (14) และสรรไชย มุกดาสนิท (15) โดยคาถามเป็ น
แบบมาตราส่วน likert 5 ระดับ จาก 1 (ไม่เห็นด้วย) ถึง 5
(เห็นด้วยมากทีส่ ุด) คาถามมี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
สับเปลีย่ นงาน (job transition) (5 ข้อ) คือ ความรับผิดชอบ
ที่ไ ม่ คุ้น เคย 2) การสร้า งสรรค์สิ่ง ใหม่ (creating change)
(15 ข้อ) ได้แก่ การสร้างแนวทางการทางานใหม่ การแก้ไข
ปั ญหาที่มีอยู่ก่อนจะได้รบั งาน และการประสบปั ญ หากับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน 3) การบริหารจัดการความรับผิดชอบทีส่ งู ขึน้
(managing at high levels of responsibility) (8 ข้อ) ได้แก่
การท างานที่มีความเสี่ยงสูง และขอบเขตและขนาดการ
ท างานที่ม ากขึ้น 4) การบริห ารจัด การบุค คลที่เ กี่ยวข้อง
(managing boundaries) (9 ข้อ) ได้แก่ การบริหารจัดการ
บุคคลภายนอกและการโน้มน้าวบุคคลทีไ่ ม่มอี านาจโดยตรง
และ 5) การจัดการกับความหลากหลายของบุคคล (dealing
with diversity) (9 ข้อ ) ได้แ ก่ การท างานร่ ว มกับ บุ ค ลที่มี
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน และการทางานร่วมกับกลุ่มบุคคลที่
มีความหลากหลาย ในส่วนที่ 3 เป็ นบทบาทของเภสัชกร
โรงพยาบาลต่องานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. มี 20 ข้อ
โดยผู้วจิ ยั สร้างข้อคาถามจากการอ้างอิงคู่มอื สาหรับเภสัช
กรในการดาเนินงานเภสัชกรรมในหน่ วยบริการปฐมภูมิ (6)
มาตรประเมินมี 4 ระดับ คือ ทาครบถ้วน ทาไม่ครบถ้วน
ไม่ได้ทา และไม่ได้รบั ผิดชอบ โดยแบบสอบถามได้รบั การ
พิจารณาความเทีย่ งตรงเชิงพินิจ (face validity) เพื่อให้ขอ้
ค าถามมีเ นื้ อ หาตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเทีย่ ง
(reliability) พบว่า แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีค่า
สัมประสิทธิความเที
ย่ ง (Cronbach’s Alpha Coefficient: α)
์
เท่ากับ 0.94 และ 0.97 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือยินยอมการ
เข้า ร่ ว มการศึก ษาไปยัง ตัว อย่ า งทางไปรษณี ย์ ในเดือ น
มิถุนายน 2561 และแนบซองจดหมายตอบกลับพร้อมชาระ
ค่ า อา กรแ สต ม ป์ ใ ห้ แ ล้ ว โ ดย ระ บุ ก า ห นดเว ลา ส่ ง
แบบสอบถามกลับ มาภายใน 2 อาทิต ย์ หลัง จากพ้นระย
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เวลาที่กาหนด ผู้วิจยั ติดต่ อตัวอย่างผ่านโทรศัพท์อีก ครัง้
หลัง จากนั น้ ผู้วิจ ัย จึง รวบรวมข้อ มูล และสรุ ป ผลที่ไ ด้จ าก
แบบสอบถาม เพื่อเริม่ ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 3 การศึกษาเชิ งคุณภาพ
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผู้ให้ขอ้ มูลในการศึกษาระยะที่ 3 เป็ นตัวอย่างใน
การศึกษาระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามความสะดวก
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มก่อนจากผู้ให้
ข้อมูลทีส่ ะดวกเข้าร่วมในวันและเวลาทีม่ กี ารสนทนากลุ่ม มี
ผู้ให้ข้อมูล เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทัง้ หมด จานวน 7 คน
ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีจานวน
6 คน ผู้ วิ จ ั ย ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เป็ น
รายบุคคล
แนวคาถาม
แนวคาถามในการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เป็ นแนวคาถามเดียวกัน โดยผู้วิจยั สร้างแนวคาถามจาก
หัวข้อแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 รวมถึงผลการ
ประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์รพ.สต. ติดดาว ด้านคลังยาและ
เวชภั ณ ฑ์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาเติ ม เต็ ม ส าหรั บ การตอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย โดยแนวค าถามผ่ า นการ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง พินิ จ (face validity) จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสนทนากลุ่ ม และการสัม ภาษณ์ ด าเนิ น การ
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ผู้วจิ ยั นัด
หมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อถึงวันและ
เวลาที่เก็บข้อมูล ผู้วจิ ยั เริม่ จากแนะนาตนเอง และอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงคุณภาพแก่ผู้ให้ขอ้ มูล เมื่อ
ได้รบั อนุ ญาตและลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จึงเปิ ดการสนทนากลุ่ม โดยเชิญเภสัชกรระดับชานาญ
การ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็ นผูน้ าการสนทนากลุ่ม
และผูว้ จิ ยั เป็ นผูบ้ นั ทึกเสียงและสังเกตการสนทนากลุ่ม การ
สนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 60 นาที ส่วนการสัมภาษณ์
ผู้วิจ ัย เป็ น ผู้เ ดิน ทางไปสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูลเอง ใช้เ วลา
สัมภาษณ์ประมาณ 45 นาทีต่อท่าน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูล ทัว่ ไปของ รพ.สต. และผู้ให้
ข้อมูล รวมถึงผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ ในปี 2559 และปี 2560
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ในจังหวัดนครสวรรค์ และบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
ในงานบริห ารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ใช้ สถิติเ ชิง พรรณนา
ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ความท้าทายใน
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ค่ า มัธ ยฐานและค่ า พิส ัย ระหว่ า งควอไทล์ (interquartile
range, IQR)
สาหรับ ข้อ มูลที่ไ ด้จ ากการสนทนากลุ่ ม และการ
สัม ภาษณ์ ใช้วิธีก ารวิเ คราะห์เ ชิง เนื้ อ หา โดยน าข้อ มู ล
ทัง้ หมด จัดให้เป็ นหมวดหมู่ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั เพื่อสร้างข้อสรุปเป็ นประเด็น
ในเรื่อ งที่ต้ อ งการวิเ คราะห์ เพื่อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจ ัย หลัง จากนัน้ เรีย บเรีย งและน าเสนอในรู ป แบบ
พรรณนา

ผลการวิ จยั
บริบทงานบริหารเวชภัณฑ์
จังหวัดนครสวรรค์ มี รพ.สต. ทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2559 และปี 2560 ทัง้ หมด
32 แห่ง โดย รพ.สต. ส่วนใหญ่ (29 แห่ง) มีเจ้าหน้าที่ รพ.
สต. ที่รบั ผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ 1 คน และตาแหน่ ง
ของเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. ที่รบั ผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์
ประกอบด้ ว ย พยาบาลวิ ช าชี พ 17 คน นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข 12 คน เจ้า พนัก งานเภสัช กรรม 2 คน และ
แพทย์แผนไทย 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ลักษณะของตัวอย่าง
ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นเภสัชกร
โรงพยาบาล ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวนทัง้ สิ้น 13 คน
เป็ นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 11 คน เป็ นหัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัช กรรม 7 คน และผู้ป ฏิบ ัติง าน 6 คน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการปฏิบตั งิ านบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.
สต. เป็ นระยะเวลาต่ากว่า 10 ปี และรับผิดชอบ รพ.สต. 1015 แห่งต่อคน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (9 คน) มี
หน้าที่จดั ซือ้ ยา ตรวจสอบภายใน และนิเทศงาน อีก 3 คน
ท าหน้ า ที่จ ัด ซื้อ ยา และอีก 1 ราย ท าหน้ า ที่ ตรวจสอบ
ภายใน และนิเทศงาน ดังแสดงในตารางที่ 2
ความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์
เภสัช กรส่วนใหญ่ มีค วามท้าทายในงานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่ามัธย

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของ
่
รพ.สต. (n=32)
ข้อมูลทัวไป
่
ขนาดของ รพ.สต.
เล็ก (ประชากร < 3,000 คน)
กลาง (ประชากร 3,000-8,000 คน)
ใหญ่ (ประชากร > 8,000 คน)
จานวนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
(ค่าเฉลีย่ ±SD: 9.78±4.30)
ต่ากว่า 5 คน
5 – 10 คน
11 – 15 คน
มากกว่า 15 คน
จานวนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทีร่ บั ผิดชอบงาน
บริหารเวชภัณฑ์ (ต่อ 1 รพ.สต.)
1 คน
2 คน
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทีร่ บั ผิดชอบ
งานบริหารเวชภัณฑ์เป็ นหลัก
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
แพทย์แผนไทย

จานวน
12
16
4

3
20
5
4

29
3

17
12
2
1

ฐาน (IQR) = 3.07 (2.78, 3.41) โดยเภสัชกรทีเ่ ป็ นหัวหน้า
ฯส่วนใหญ่ มีความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.
สต. โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่ามัธยฐาน (IQR) =
3.15 (2.96, 3.47) และเภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่ มี
ความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ค่ามัธยฐาน (IQR) = 2.95 (2.48, 3.36)
ดังแสดงในตารางที่ 3
จากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า เภสัชกรส่วนใหญ่
ให้ความหมายของคาว่า “ความท้าทายในงานหรืองานที่มี
ความท้าทาย” ว่า เป็ นการทางานทีท่ าให้ประสบความสาเร็จ
ได้ย าก หรือ เป็ น งานที่ถู ก ตัง้ เป้ า หมายไว้แ ล้ว แต่ ย ัง ไม่
สามารถทาให้ประสบความสาเร็จได้ โดยเภสัชกรส่วนใหญ่
มองว่า ความสาเร็จของงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. คือ
การบริห ารจัด การให้ย ามีคุ ณ ภาพ มีป ริม าณที่เ พีย งพอ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไม่มกี ารสารองยาทีม่ ากหรือน้อยเกินไป
และไม่มยี าทีห่ มดอายุหรือเสือ่ มสภาพ เภสัชกรส่วนมาก คิด
ว่ า การบริห ารจัด การเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. ให้ ด าเนิ น งาน

บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. เป็ นไปตามแนวทางทีต่ วั อย่าง
กาหนดไว้ เป็ นสิง่ ที่เป็ นไปได้ยาก เภสัชกรมีความท้าทาย
ต่อการทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ร่วมกับเจ้าหน้าที่
รพ.สต. ที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่ามัธยฐาน (IQR) = 4.00 (4.00, 5.00) บริบทของ รพ.สต.
แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทีร่ บั ผิดชอบงานบริหาร
เวชภัณ ฑ์เ ป็ น หลัก มีท ัง้ ด ารงต าแหน่ ง พยาบาลวิช าชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และแพทย์
แผนไทย เภสัชกรส่วนใหญ่รบั รูถ้ งึ ปั ญหาของเจ้าหน้าที่ รพ.
สต. ทีม่ จี านวนไม่เพียงพอกับภาระงาน และเจ้าหน้าที่ รพ.
สต.บางคนอาจไม่ได้ให้ความสาคัญกับงานบริหารเวชภัณฑ์
เท่าที่ควร นอกจากนี้ การที่เภสัชกรถูกเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
บางคนต่ อ ต้ า นการแสดงความคิด ใหม่ ๆ เกี่ย วกับ งาน
บริห ารเวชภัณฑ์ รวมถึง การท างานที่มีค วามขัด แย้ง กับ
เจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. บางคน ท าให้เ ภสัช กรส่ว นใหญ่ ขาด
ความท้า ทายในการท างานบริห ารเวชภัณ ฑ์ใ น รพ.สต.
โดยมีค่า มัธยฐาน (IQR) = 2.00 (1.00, 2.00) และ 2.00
(1.00, 2.00) ตามลาดับ การประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว ทาให้การทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดขี น้ึ โดย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บางคน มองเห็นความสาคัญของเภสัชกร
ในการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวมากขึน้
“...ตอนนี้ พีก่ ล็ งไปเหมือนเป็ นคนที ่ สอ. เลย ต้อง
ยอมรับว่าดีข้นึ มาก ๆ ทุกอย่างพัฒนาง่ายขึ้นด้วย แล้วเขา
(จนท.รพ.สต.) ก็อยากให้เราไปช่วยพัฒนาเขาเยอะด้วย...”
(จากการสัมภาษณ์ หัวหน้า คนที ่ 3)
นอกจากนี้ เภสัชกรส่วนใหญ่รบั รูว้ ่า การประเมิน
รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ตนได้ เ ห็น จุ ด ที่ต้ อ งพัฒ นา รพ.สต.ให้ดีข้ึน ซึ่ง เภสัช กร
ส่ ว นมากมองว่ า การพัฒ นางานให้ ดีข้ึน เป็ นสิ่ง ท้ า ทาย
ความสามารถของตน โดยเภสัชกรส่วนใหญ่มคี วามท้าทาย
ต่ อ การเปลี่ย นแปลงวิธีก ารท างานแบบเดิม เพื่อ ให้ง าน
ประสบความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่ามัธยฐาน
(IQR) = 3.00 (2.00, 4.00)
“...พอมีเกณฑ์ (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวฯ) ผมก็อยู่ใน
ทีม ลงไปช่วยเขา (จนท.รพ.สต.) ทา มันก็ยงั มีบางข้อนะ ทีม่ นั
ขาด ยังต้องพัฒนาอย่างต่ อเนือ่ ง มันก็ยงั ทาต่ อไปได้อีก...”
(จากการสนทนากลุ่ม ผูป้ ฏิบตั งิ าน คนที ่ 4)
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ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง เภสัชกรจากโรงพยาบาล (n=13)
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ค่าเฉลีย่ ±SD: 42.77±6.92 ปี )
21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ าน
อายุการทางาน (ค่าเฉลีย่ ±SD: 19.62±7.58)
ต่ากว่า 10 ปี
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
ค่าเฉลีย่ (S.D.)
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.: ค่ามัธยฐาน (IQR): 15.00 (3.00, 19.00)
ต่ากว่า 10 ปี
11 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
จานวน รพ.สต.ทีร่ บั ผิดชอบ (ต่อคน) (ค่าเฉลีย่ ±SD: 14.07±4.84)
ต่ากว่า 10 แห่ง
10 – 15 แห่ง
16 – 20 แห่ง
มากกว่า 20 แห่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.
จัดซือ้ ยา
ตรวจสอบภายในและนิเทศงาน
จัดซือ้ ยา ตรวจสอบภายในและนิเทศงาน
ในส่วนของบุคคลทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องในงานบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. พบว่า เภสัชกรส่วนใหญ่คิดว่า ภาคีเครือข่าย
(เช่น ผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล) เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้งานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ประสบความสาเร็จ อยู่ในระดับปาน
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จานวน (n=13)
2
11
1
4
6
2
9
4
7
6
1
7
5

6
4
3
1
6
4
2
3
1
9

กลาง โดยมีค่ามัธยฐาน (IQR) = 3.00 (2.00, 3.00) ในขณะ
ที่เ ภสัช กรส่ว นใหญ่ คิด ว่ า ตนเองขาดการเจรจากับ ภาคี
เครือข่าย เพื่อให้งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ประสบ
ความสาเร็จ โดยมีค่ามัธยฐาน (IQR) = 2.00 (1.00, 2.00)
เภสัชกรส่วนใหญ่รบั รูว้ ่า ภาคีเครือข่ายเป็ นแหล่งสนับสนุน

ตารางที่ 3. ระดับความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ของเภสัชกรโรงพยาบาล
ตัวอย่างโดยรวม
กลุ่มหัวหน้า
กลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านของความ
ท้าทาย
มัธยฐาน (IQR) ค่าเฉลีย่ (SD) มัธยฐาน (IQR) ค่าเฉลีย่ (SD) มัธยฐาน (IQR) ค่าเฉลีย่ (SD)
ด้านการสับเปลีย่ นงาน
2.80
2.80
3.00
3.00
2.50
2.60
(2.40, 3.20)
(0.55) (2.70, 3.20)
(0.52)
(2.25, 2.90)
(0.52)
ด้านการสร้างสรรค์สงิ่
ใหม่
ด้านการบริหารจัดการ
งานในระดับทีส่ งู ขึน้
ด้านการบริหารจัดการ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านการจัดการกับความ
หลากหลายของบุคคล
รวม

2.93
(2.53, 3.13)
3.00
(2.75, 3.50)
3.22
(2.89, 3.56)
3.56
(3.22, 3.56)
3.07
(2.78, 3.41)

2.93
(0.54)
3.00
(0.76)
3.22
(0.58)
3.56
(0.54)
3.07
(0.47)

3.00
(2.74, 3.10)
3.38
(2.94, 3.56)
3.22
(3.00, 3.61)
3.56
(3.33, 3.56)
3.11
(2.89, 3.42)

ที่จะทาให้ รพ.สต. สามารถดาเนินการตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาวได้ง่ายขึน้ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ควรมีบทบาทใน
การประสานงานกับภาคีเครือข่ายทีอ่ ยู่ภายในชุมชน
“...รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์นะ ไปถามเหอะว่างบมา
จากไหน เขาก็ไปขอวัด ขออบต. ขอผู้บริจาคในชุมชนของ
เขา...” (จากการสนทนากลุ่ม หัวหน้า คนที ่ 3)

3.00
(0.51)
3.38
(0.48)
3.22
(0.53)
3.56
(0.38)
3.11
(0.33)

2.73
(2.34, 3.19)
2.44
(2.00, 3.06)
3.17
(2.73, 3.53)
3.39
(2.72, 3.97)
2.92
(2.44, 3.33)

2.73
(0.61)
2.44
(0.85)
3.17
(0.68)
3.39
(0.73)
2.92
(0.59)

“...พีเ่ หมือ นถู ก มองข้า ม ช่ ว งทีค่ นขาด หัว หน้ า
(ผอ.รพ.) ไม่เคยมาดู มาสนใจ มันเป็ นความท้อแท้ต รงนี้
แหละ...ถ้า เราได้ร ับ การดูแ ล สนใจ ให้ก าลัง ใจบ้า ง มัน ก็
น่าจะดีกว่า” (จากการสัมภาษณ์ หัวหน้า คนที ่ 2)

ส่วนการโน้มน้าวผูบ้ ริหารและเภสัชกรโรงพยาบาล
ท่านอื่น เพื่อทาให้งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ประสบ
ความสาเร็จนัน้ เภสัชกรส่วนใหญ่มองว่ามีความท้าทายอยู่
ในระดับ สูง โดยมีค่ า มัธ ยฐาน (IQR) = 5.00 (4.00, 5.00)
และ 4.00 (4.00, 5.00) ตามลาดับ เภสัชกรส่วนใหญ่เห็นว่า
ผูบ้ ริหารในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กระตุ้นและสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นใน
การทางานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปได้ดว้ ยดี
“...หัวหน้าเขา (รพ.สต.) จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ท างาน มัน ถึง จะไปด้ว ยกัน ได้. ..” (จากการสนทนากลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน คนที ่ 3)

เมื่อพิจารณาจากตาแหน่ งงานของกลุ่มตัวอย่ า ง
พบว่า เภสัชกรที่เป็ นหัวหน้าฯ มีความท้าทายต่อการริเริม่
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. อยู่ในระดับปานกลางโดยมี
ค่ามัธยฐาน (IQR) = 3.00 (2.50, 3.00) ในขณะที่เภสัชกร
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความท้าทายต่อการริเริม่ งานบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่ามัธยฐาน (IQR) = 1.50
(1.00, 2.00) เภสัชกรที่เป็ นหัวหน้ าฯ ส่วนมากมีการรับ รู้
บทบาทของตนในฐานะหัว หน้ า คือ การเป็ น ผู้น าในการ
กาหนดแนวทางที่จะทาให้งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.
ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และมองว่าหากตนไม่ทาหน้าทีด่ งั กล่าว
งานจะไม่เกิดการพัฒนา
“...เราต้องเป็ นคนคิด คือ ถ้าเมือ่ ไหร่เราเลิกคิด มัน
ก็จะไม่มอี ะไรทีด่ ขี ้นึ ...” (จากการสัมภาษณ์ หัวหน้า คนที ่ 2)

แต่ เ ภสัช กรบางคนให้ข้อ มู ล ว่ า การที่ผู้บ ริห าร
มองข้ามบางปั ญหาที่เกิดขึน้ ทาให้เกิดความท้อแท้ในการ
ท างาน เภสัช กรบางคนต้ อ งการการเอาใจใส่ แ ละการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารเพื่อให้ตนมีกาลังใจในการทางาน

นอกจากนี้ เภสัช กรที่เ ป็ น หัว หน้ า ฯ ส่ว นใหญ่ มี
ความท้าทายต่อการทางานทีม่ คี วามเสีย่ ง และการทางานที่
มีขอบเขตและขนาดของงานที่ม ากอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่า มัธยฐาน (IQR) = 3.20 (3.00, 3.80) และ 3.33
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(2.83, 3.50) ตามลาดับ ในขณะทีเ่ ภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านส่วน
ใหญ่ขาดความท้าทายในการทางานทีม่ คี วามเสีย่ ง และการ
ทางานที่มขี อบเขตและขนาดของงานที่มาก โดยมีค่ามัธย
ฐาน (IQR) = 2.20 (2.20, 3.20) และ 2.33 (1.83, 2.83)
ตามลาดับ เภสัช กรที่เ ป็ น หัว หน้ า ฯ ส่ว นใหญ่ มองว่า งาน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. เป็ นงานที่มคี วามเสีย่ งในการ
ปฏิบตั งิ านค่อนข้างมาก ต้องปฏิบตั งิ านภายใต้กฎระเบียบที่
เคร่งครัด เพราะมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง เภสัชกรที่
เป็ นหัวหน้าฯ ส่วนใหญ่เกิดความกดดันและหมดกาลังใจใน
การทางาน
“...การบังคับใช้กฎหมาย มันกดดันคนทา มัน เป็ น
สิง่ ทีท่ าให้หมดกาลังใจ...” (จากการสัมภาษณ์หวั หน้าคนที ่ 1)
ในขณะทีเ่ ภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่ มีการรับรู้
ว่า อานาจการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านบริหารเวชภัณฑ์ใน
รพ.สต. ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ตนทัง้ หมด ทาให้เภสัชกรปฏิบตั งิ าน
บางคนมองว่า ตนเองไม่สามารถทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน
รพ.สต. ให้ประสบความสาเร็จได้ตามทีต่ นต้องการ
“...เหมือนเรารับงานมาเป็ นต่อน ๆ น่ะ อานาจการ
ตัดสินใจของเรามันก็ครึง่ ๆ กลาง ๆ ทาอะไรก็ได้ไม่เต็มที.่ ..”
(จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิบตั งิ าน คนที ่ 2)
นอกจากนี้ เภสัชกรผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่มคี วาม
ท้าทายต่อการทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. โดยทีไ่ ม่
เคยมีประสบการณ์มาก่อนอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่ามัธยฐาน
(IQR) = 2. 00 (2. 00, 2. 75) แ ละ 2. 00 (1. 00, 4. 00)
ตามล าดับ โดยเฉพาะเภสัช กรผู้ป ฏิบ ัติง านที่เ พิ่ง ได้ ร ับ
มอบหมายให้ทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ส่วนใหญ่
รูส้ กึ ไม่มนใจในการท
ั่
างาน เนื่องจากไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. มาก่อน ทาให้เภสัชกร
ผูป้ ฏิบตั งิ านบางคนขาดความใส่ใจต่อการพัฒนางานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ให้ดขี น้ึ
“...เรือ่ งคลังเนีย่ เกิดมายังไม่เคยรูเ้ รือ่ งเลย เหมือน
เราไม่มี reference ใด ๆ ทาให้รสู้ กึ หวัน่ ๆ กับงานนี้...” (จาก
การสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิบตั งิ าน คนที ่ 1)
บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
การศึกษาพบบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อ
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ดังนี้
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1. การก าหนดนโยบายด้ า นการบริ หาร
เวชภัณฑ์
เภสัช กรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มีส่วนร่ วมในการ
กาหนดกาหนดกรอบบัญชีรายการยา ระดับ รพ.สต. (ร้อย
ละ 69.23) โดยทาหน้าทีใ่ นการร่างกรอบบัญชีรายการยา ใน
บางเครือข่ายบริการปฐมภูมิ แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เมื่ อ ร่ า งกรอบบั ญ ชี ร ายการยาแล้ ว เสร็ จ จึ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการระดับ เครือ ข่า ยบริก ารปฐมภู มิท่ีมีอ านาจ
อนุมตั ิ โดยกรอบบัญชีรายการยาในระดับ รพ.สต. สามารถ
ปรับเปลี่ยนรายการยาเข้า -ออกตามนโยบายและบริบทที่
เปลีย่ นแปลงไป ส่วนใหญ่กรอบบัญชีรายการยาในเครือข่าย
บริการปฐมภูมเิ ดียวกันอาจมีหลายระดับขึน้ กับลักษณะการ
ให้บริการของ รพ.สต.
“...การกาหนดรายการยา มีเภสัชกร กับแพทย์ เป็ น
ผู้กาหนดหลัก แล้วเอากรอบทีไ่ ด้ไปให้ คปสอ. เห็นชอบ...”
(จากการสนทนากลุ่ม หัวหน้า คนที ่ 1)
2. การกาหนดความต้องการและอัตราคงคลัง
การก าหนดแนวทางการเบิก ยาให้ก ับ รพ.สต.
พบว่า เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ฯ มีการปฏิบตั ิงาน
อย่างครบถ้วน (ร้อยละ 83.33) โดยเภสัชกรทีเ่ ป็ นหัวหน้าฯ
รับรูถ้ งึ จุดอ่อนของการเบิกจ่ายยาอย่างเป็ นทางการ คือ ใช้
ระยะเวลานานในการส่ง ทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการ
เบิกจ่ายยา และมีการสร้างแนวทางการเบิกจ่ายยาอย่างไม่
เป็ นทางการขึน้ ด้วยตนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลการ
เบิกจ่ายยาให้กบั เภสัชกรผ่านทางอีเมล์ หรือ Google Drive
เพื่อ ให้เ ภสัช กรได้ท ราบก่ อ น เป็ น การแก้ไ ขปั ญ หาความ
ล่าช้าในการส่งเอกสารของการเบิกจ่ายยาแบบเดิม
“...เอกสารบางทีมนั นานมากกว่าจะมาถึงเรา แล้ว
เราก็ไม่สามารถจะไปบังคับหรือเร่งให้เอกสารมาถึงให้เร็วได้
...” (จากการสัมภาษณ์ หัวหน้า คนที ่ 1)
“...ให้เขา (จนท.รพ.สต.) ส่งมาทาง e-mail มาก่อน
เลย ใช้เวลา 3 วันทาการ รพ.สต. ก็รบั ยาได้...” (จากการ
สนทนากลุ่ม หัวหน้า คนที ่ 1)
3. การจัดหายาและเวชภัณฑ์
การเบิก จ่ า ยยาให้ ก ับ รพ.สต. พบว่ า สามารถ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามอานาจการตัดสินใจตัดจ่ายยาให้กบั
รพ.สต. ได้เป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มที่ตัดจ่ายยา
ให้กบั รพ.สต. ด้วยตัวเอง และ 2) กลุ่มทีใ่ ห้บุคคลอื่นตัดจ่าย
ยาให้กบั รพ.สต.แทน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม

4. การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์
การให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้ าที่ รพ.สต. ด้านการ
จัดเก็บยาในคลัง เภสัชกรส่วนใหญ่มกี ารปฏิบตั ิงานอย่าง
ครบถ้วน (ร้อยละ 69.23) สาหรับด้านควบคุมการรับ-จ่ายยา
พบว่ า เภสัช กรส่ว นใหญ่ มีก ารปฏิบ ัติง านอย่ า งครบถ้วน
(ร้อยละ 66.67) และ ด้านการจัดเก็บวัคซีนและระบบลูกโซ่
ความเย็น พบว่า เภสัชกรส่วนใหญ่ มกี ารปฏิบตั ิงานอย่าง
ครบถ้วน (ร้อยละ 81.82) เภสัชกรส่วนใหญ่ได้ให้คาแนะนา
ในด้านต่าง ๆ ขณะลงพืน้ ทีต่ รวจสอบภายใน โดยอ้างอิงจาก
เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว และบริบทของ รพ.สต.แต่ละแห่ง
รวมทัง้ การให้คาแนะนาในรูปแบบของการจัดประชุมอบรม
อีกด้วย
“...ตรวจสอบภายใน พีก่ จ็ ะแนะนาไปเลย ซึง่ พีก่ จ็ ะ
ดูเรือ่ ง คลัง วัคซีน ใบเบิก ตามเกณฑ์ตดิ ดาว...” (จากการ
สัมภาษณ์ หัวหน้า คนที ่ 2)
5. การรายงานและการประเมินผล
การตรวจสอบการจัดเก็บยาในคลัง เภสัชกรส่วน
ใหญ่ มกี ารปฏิบตั ิงานอย่างครบถ้วน (ร้อยละ 61.54) ส่วน
การสุ่มตรวจหลักฐานการรับ-จ่ายยาในคลัง พบว่า เภสัชกร
ส่วนใหญ่ มีการปฏิบตั ิงานอย่างครบถ้ว น (ร้อยละ 69.23)
และในส่ว นของการตรวจสอบการจัดเก็บวัคซีนและระบบ
ลูกโซ่ความเย็น พบว่า เภสัชกรส่วนใหญ่ มีการปฏิบตั ิงาน
อย่างครบถ้วน (ร้อยละ 72.73) โดยมีการให้ขอ้ มูลว่า มีการ
ใช้เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว เป็ นเกณฑ์ตรวจสอบภายใน ส่วน
บางเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีเภสัชกรท่านอื่น รับผิดชอบ
การตรวจสอบภายในแทน ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในมองว่า เป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของตน และหากพบปั ญหา เภสัชกรจะร่วมแก้ไขปั ญหากับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
“...คนทีเ่ ป็ นคนตรวจสอบภายใน จะไม่ใช่คนสอน
เพราะว่าเรา recheck กันว่า สิง่ ทีเ่ ราสอน เขา (จนท.รพ.สต.)
ทาตามนัน้ ไหม ถ้าผูต้ รวจสอบภายในไปพบ ก็จะมี feedback
กลับมา...” (จากการสนทนากลุ่ม ผูป้ ฏิบตั งิ าน คนที ่ 3)
ผลการประเมิ นตามเกณฑ์ รพ.สต. ติ ดดาว
ผลการประเมิน รพ.สต.ทัง้ 32 แห่ง ตามเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ใ นปี 2559 และ
2560 พบว่ า หัว ข้อ ส่ว นใหญ่ ท่ีทาให้ รพ.สต. ได้ค ะแนน
ระดับปรับปรุง คือ สถานทีเ่ ก็บยาและเวชภัณฑ์ (ข้อ 1 และ
ข้อ 2) มากทีส่ ุด (ร้อยละ 9.37) รองลงมา คือ การจัดเก็บยา

และเวชภัณ ฑ์ (ข้ อ 3) การป้ องกัน ยาเสื่อ มสภาพหรือ
หมดอายุ (ข้อ 6) ตู้เ ย็น เก็บ วัคซีน (ข้อ 8) (ร้อ ยละ 6.25)
และตู้เย็นเก็บยา (ข้อ 7) (ร้อยละ 3.12) ส่วนประเด็นที่ รพ.
สต.ทุกแห่ง ได้คะแนนระดับพอใช้และดี คือ การควบคุมและ
การเบิ ก จ่ า ยเวชภั ณ ฑ์ (ข้ อ 4) และการส ารองยาและ
เวชภัณฑ์ (ข้อ 5) ดังแสดงในตารางที่ 4 เภสัชกรบางคน
รายงานว่า เจ้าหน้าทีข่ อง รพ.สต. บางแห่งขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในระบบการป้ องกันการสูญหายของสถานที่เก็บยา
และเวชภัณฑ์ และการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ เพื่อป้ องกัน
ยาเสือ่ มสภาพและหมดอายุ รวมทัง้ การจัดเก็บยาและวัคซีน
ในตูเ้ ย็นทีพ่ บว่า เทอร์โมมิเตอร์ทใ่ี ช้วดั อุณหภูมใิ นตูเ้ ย็นบาง
แห่งไม่มกี ารสอบเทียบและมี วัสดุอ่นื ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ตูเ้ ย็นอีกด้วย
เมื่อพิจารณาการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.
สต. ติดดาว ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ กับการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล พบว่า ตู้เย็นเก็บยา
(ข้อ 7) และตู้เย็นเก็บวัคซีน (ข้อ 8) เป็ นหัวข้อที่มจี านวน
รพ.สต. ได้คะแนนพอใช้มากทีส่ ดุ โดยเภสัชกรส่วนใหญ่ฯ ส่วน
รพ.สต. ทีไ่ ด้คะแนนพอใช้ในหัวข้อตู้เย็นเก็บยา (ข้อ 7) ร้อย
ละ 50.00 และตู้เย็นเก็บวัคซีน (ข้อ 8) ร้อยละ 46.87 แม้ว่า
เภสัชกรส่วนใหญ่ ฯ ได้ใ ห้ค าแนะน า (หัว ข้อ ที่ 4 ด้า นการ
บริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์) และตรวจสอบภายใน ในด้าน
การจัดเก็บวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (หัวข้อที่ 5 ด้าน
การรายงานและการประเมินผล) แล้ว

สรุปและการอภิ ปรายผล
เ ภ สั ช ก ร โ ร ง พ ย า บ า ลส่ ว นใ ห ญ่ ใ นจั ง ห วั ด
นครสวรรค์เข้าใจความหมายของ “ความท้าทายในงานหรือ
งานที่มีความท้า ทาย” ว่ า เป็ น การท างานที่สามารถทาให้
ประสบความสาเร็จได้ยาก ซึง่ แตกต่างจากความหมายตาม
แนวคิดของ McCauley และคณะ (11) ที่กล่าวว่า ความท้า
ทายในงานเป็ นความต้อ งการที่จะเอาชนะงานและความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ เพื่ อ พิ สู จ น์
ความสามารถของตนเอง ในส่วนของงานบริหารเวชภัณฑ์ฯ
ที่เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มองว่ามีความท้าทาย คือ
การทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีฯ่ และการประสานงานผูบ้ ริหาร
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทางาน โดยความท้าทายใน
งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ของเภสัชกรโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ คือ การบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มา
จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มองเห็นความสาคัญของงาน
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ตารางที่ 4. ผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ ในปี 2559 และปี 2560
จานวนรพ.สต. (ร้อยละ)
หัวข้อ
ปรับปรุง (0) พอใช้ (1) ดี (2)
1. มีสถานทีเ่ ก็บยาและเวชภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม มีความมันคง
่ ถาวร มีระบบ
3
4
25
ป้ องกันการสูญหายฯ
(9.37)
(12.50) (78.12)
2. สถานทีเ่ ก็บยาและเวชภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและความชืน้ สามารถ
3
4
25
ป้ องกันสัตว์และแมลงได้ฯ
(9.37)
(12.50) (78.12)
3. มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็ นหมวดหมู่ มีป้ายชื่อยา ไม่วางยา
2
0
30
และเวชภัณฑ์บนพืน้ โดยตรงฯ
(6.25)
(93.75)
4. การควบคุมและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ มีบญ
ั ชีควบคุมการเบิกจ่าย (stock
0
7
25
card) และลงข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ฯ
(21.87) (78.12)
5. การสารองยาและเวชภัณฑ์ มียาในคลังจานวนเพียงพอ
0
0
32
(100.00)
6. ไม่พบยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาเสือ่ มสภาพหรือหมดอายุทงั ้ ในคลังยาและ
2
4
26
จุดบริการผูป้ ่ วย
(6.25)
(12.50) (81.25)
7. ตูเ้ ย็นเก็บยา
1
16
15
(3.12)
(50.00) (46.87)
8. ตูเ้ ย็นเก็บวัคซีน
2
15
15
(6.25)
(46.87) (46.87)
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และสามารถปฏิบตั งิ านให้ระบบ
ยามีคุณภาพ และปริมาณทีเ่ พียงพอ
การศึก ษาของ McCauley และคณะ (14) พบว่า
การทีบ่ ุคคลได้มโี อกาสทางานร่วมกับบุคคลอื่นทีไ่ ม่มคี วาม
เหมือนกับตน จัดเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะสร้างให้
บุคคลได้เรียนรูท้ จ่ี ะเปิ ดมุมมองและเข้าใจในความแตกต่าง
มากขึ้น เพื่อ ให้มีการทางานร่ วมกันอย่า งมีป ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เภสัชกรส่วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับบุคคลที่
เกี่ย วข้อ งในงานบริห ารเวชภัณ ฑ์ใ น รพ.สต. คือ ภาคี
เครือข่าย ผู้บริหาร และเภสัชกรโรงพยาบาลท่านอื่น เป็ น
ต้น เห็นความสาคัญ และสนับสนุ นงานบริหารเวชภัณฑ์ใน
รพ.สต. อีกด้วย โดยงานวิจยั ของภิญญดา นฤบุญญฤทธิ ์
(16) พบว่า การใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารส่งผลให้
บุคลากรมีความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานเพิม่ ขึน้ เกิดการ
ทางานเป็ นทีม และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทางาน และทาให้มี
การจัดการบริหารเวชภัณฑ์อย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ การเปิ ด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีสว่ นร่วมในการรับรู้ และแก้ไข
ปั ญหาร่วมกันกับเภสัชกรโรงพยาบาลนัน้ ส่งผลให้เกิดจุด
สมดุลของการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่ รพ.สต. กับเภสัชกร
โรงพยาบาล ที่จะสามารถทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.
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สต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่ อไป สอดคล้องกับงานวิจยั
ของรอแฮนิง วาเฮง (17) ที่ว่า การร่วมมือของเจ้าหน้ าที่
รพ.สต.เป็ น ปั จ จัยที่สมั พันธ์กบั ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และการคงมาตรฐานการบริหารเวชภัณฑ์
ของ รพ.สต. โดยเฉพาะความต่อเนื่องและสม่าเสมอของการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ กรณีทผ่ี อู้ านวยการ
โรงพยาบาล มองข้ า มปั ญหาบางอย่ า งของเภสัช กร
โรงพยาบาล ท าให้ เ ภสัช กรโรงพยาบาลบางคน เกิ ด
ความรูส้ กึ ท้อแท้ในการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของ
McCauley และคณะ (18) ที่พบว่า การมีความขัดแย้งกับ
ผู้บ ริห าร ท าให้เ กิด ผลกระทบด้า นลบต่ อ การพัฒ นางาน
ดัง นัน้ หากผู้บ ริหารมีความใส่ใจต่ อ การแก้ไขปั ญหาของ
เภสัช กรโรงพยาบาล จะส่ง ผลให้เ ภสัช กรโรงพยาบาลมี
กาลังใจในการพัฒนางานทีม่ ากขึน้
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว อย่ า งตามการด ารงต าแหน่ ง
พบว่า เภสัชกรทีเ่ ป็ นหัวหน้าฯส่วนใหญ่ โดยรับรูถ้ งึ บทบาท
ของตนในการเป็ นผูน้ าทีจ่ ะต้องกาหนดแนวทาง เพื่อให้งาน
เกิดการพัฒนาขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ McCauley
และคณะ (19) ทีพ่ บว่า บุคคลทีต่ ้องริเริม่ สร้างแนวทางการ
ท างานด้ ว ยตนเอง จะมี ค วามท้ า ทายในงานด้ า นการ

สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทส่ี งู กว่าบุค คลทีท่ าหน้าทีค่ วบคุมงานที่มี
แนวทางมาเรียบร้อยแล้ว การศึกษาของ McCauley และ
คณะ (14) ที่พบว่า การริเริม่ ทาบางสิง่ บางอย่างโดยทีไ่ ม่มี
ใครท ามาก่ อ น ย่ อ มไม่ มีแ นวทางที่ช ัด เจนที่จ ะน าไปสู่
เป้ าหมาย บุคคลจึงถูกกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
การตัดสินใจในทิศทางใหม่ ๆ เพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
ส่วนเภสัชกรผู้ปฏิบตั งิ านส่วนใหญ่รบั รู้ว่า อานาจ
การตัดสินใจในการทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั ตนทัง้ หมด ทาให้เภสัชกรผู้ปฏิบตั ิงานบางส่ว น
มองว่า ตนเองไม่สามารถทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.
ให้ประสบความสาเร็จได้ จากการศึกษาของ Bandura (20)
พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของบุคคลทีจ่ ะทางานให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ทักษะที่บุคคลมี
อยู่เ ท่ า นัน้ แต่ ย ัง ขึ้น อยู่ก ับ การตัด สิน ใจของบุ ค คลเองว่ า
สามารถท าอะไรได้ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เภสั ช กร
ผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ ขาดความท้า ทายต่ อการทางานที่มี
ความเสี่ย งสูง และการท างานที่มีข อบเขตและขนาดการ
ท างานที่ม ากขึ้น โดยการศึก ษาของ McCaule และคณะ
(19) ระบุว่า การทางานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือการตัดสินใจใน
งานที่มีจะเกิดผลกระทบมากต่ อหน่ วยงาน ถือเป็ นความ
กดดัน ที่มีผ ลทางบวกต่ อ การพัฒ นางาน และกระตุ้ น ให้
บุคคลเกิดการความตระหนักในการทางานได้ ดังนัน้ เภสัช
กรผู้ ป ฏิบ ัติ ง าน ควรได้ ร ับ มอบหมายให้ ท างานบริห าร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ในส่วนทีต่ ้องตัดสินใจเรื่องสาคัญหรือ
เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบในวงกว้ า งต่ อ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ยกตัว อย่างเช่น การเป็ น ผู้รบั ผิดชอบหลัก ในการกาหนด
กรอบบัญชีรายการยา หรือการเบิกจ่ายยาให้กบั รพ.สต.
เป็ นต้น เพื่อให้เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านได้เกิดความท้าทายต่อ
การทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ที่มากขึ้น รวมถึง
เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ พิง่ ได้รบั มอบหมายให้ทางานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ขาดความท้าทายต่ อการสับเปลี่ยน
งาน อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในตัว
งาน ส่งผลให้เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านบางคน อาจขาดความใส่
ใจในการทางานอีกด้วย การศึกษาของ McCauley และคณะ
(14) ระบุว่า แม้การเปลี่ยนบทบาทการทางานหรือความ
รับผิดชอบในงาน จะถือว่าเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่มี
การเปลีย่ นจากสิง่ ทีเ่ คยชินไปสู่สงิ่ ใหม่ ทาให้บุคคลเกิดการ
เรียนรู้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความท้าทายต่อการสับเปลีย่ น
งานที่เหมือนกัน การศึกษาของ McCauley และคณะ (18)
กล่ า วว่ า ประสบการณ์ ใ นอดีต ที่ผ่ า นมาของแต่ ละบุ ค คล

ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ท่แี ตกต่างกัน ดังนัน้ การสร้าง
ความท้าทายให้เกิดขึน้ กับ เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ พิง่ ได้รบั
มอบหมายให้ทางานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. คือ การ
เตรียมความพร้อมก่อนทีจ่ ะให้ปฏิบตั งิ านจริง รวมถึงการมีท่ี
ปรึกษาในระหว่างการปฏิบตั งิ าน อาจเป็ นได้ทงั ้ หัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรมหรือเภสัชกรที่ทางานบริหารเวชภัณฑ์ ฯ มา
ก่ อ นหน้ า นี้ ซึ่ ง จะเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ เ ภสั ช กร
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ พิง่ ได้รบั มอบหมายให้ทางานบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. เกิดความมันใจในการท
่
างานได้
ในส่วนของการประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.
สต. ติ ด ดาว ถื อ ว่ า เป็ นสถานการณ์ ท่ี ส ร้ า งให้ เ ภสัช กร
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ เกิดความท้าทายที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีก ารท างานแบบเดิม เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาของงานบริหาร
เวชภัณ ฑ์ใ น รพ.สต. รวมถึง การประเมิน ดัง กล่ า วท าให้
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต. กับ เภสัช กร
โรงพยาบาลเปลี่ย นไปในทิศ ทางที่ดีข้ึน สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ McCauley และคณะ (11) ที่กล่าวว่า ความ
ท้ า ทายในงานพบได้ ใ นสถานการณ์ ข องการจัด การกับ
ปั ญหาที่ ต้ อ งแก้ ไ ข ดั ง นั ้น การสร้ า งสถานการณ์ ห รื อ
มอบหมายงานที่ต้องมีการแก้ไขปั ญหา จะทาให้เภสัชกร
โรงพยาบาลเกิด ความท้ า ทายได้ นอกจากนี้ เภสัช กร
โรงพยาบาลส่วนใหญ่รบั รูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ฯ กับเภสัชกรโรงพยาบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
ผูบ้ ริหารมองเห็นความสาคัญของงานบริหารเวชภัณฑ์ฯ มาก
ขึน้ และเกิดการช่วยเหลือกันของทุกฝ่ ายในเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ของการคิดค้นเกณฑ์ รพ.
สต. ติดดาว ทีต่ อ้ งการให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และเกิดการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(4)
เภสัช กรโรงพยาบาลส่ว นใหญ่ มีก ารปฏิบ ัติง าน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ตามบทบาทของเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โดยงานวิจยั ของนิลวรรณ อยู่ภกั ดี และคณะ (21)
ระบุว่า งานเภสัชกรรมปฐมภูมเิ ป็ นกิจกรรมทีเ่ ภสัชกรมีการ
ปฏิบตั ิในสถานบริการสุขภาพของรัฐ อย่างไรก็ตาม เภสัช
กรโรงพยาบาลไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิงานบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. ให้มีความครอบคลุมในทุกบทบาทได้เ พีย งผู้
เดียว ต้องอาศัยความร่วมมือของเภสัชกรโรงพยาบาลท่าน
อื่น และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในการปฏิบตั ิงานบริหาร
เวชภัณฑ์ฯ ให้ครอบคลุมในทุกบทบาทอีกด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของเมธาวี พงษ์พพิ ฒ
ั น์ และคณะ (8) ที่พบว่า
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เภสัชกรโรงพยาบาลมีทงั ้ ที่ปฏิบตั ิงานบริหารเวชภัณฑ์ใน
หน่ วยบริการปฐมภูมเิ อง และมอบหมายให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ิงาน
บางอย่างแทน ผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาวด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ในหัวข้อตู้เย็นเก็บยาและ
ตู้เย็นเก็บวัคซีน เป็ นหัวข้อที่ รพ.สต. ได้คะแนนระดับพอใช้
มากทีส่ ดุ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า เภสัชกรโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านทัง้ การให้ ค าแนะน า และการ
ตรวจสอบการจัด เก็บวัค ซีนและระบบลูก โซ่ ความเย็นแก่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แล้ว จึงกล่าวได้ว่า ผลการประเมิน รพ.
สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติด ดาว ไม่ ไ ด้ข้ึน อยู่ก ับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของเภสัชกรโรงพยาบาลเท่านัน้ งานวิจยั ของ
วรรณพร อุดรพงศ์ (22) กล่าวว่า บุคลากรสาธารณสุขส่วน
ใหญ่ยงั ขาดความรู้ด้านการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ไว้ในตู้เย็น
ดัง นัน้ การปฏิบ ัติงานของเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. จึง สามารถ
ส่งผลต่อผลการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว
ด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เป็ นแนวทางกับผูบ้ ริหารในการวางแผน
พัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดาเนินงาน
บริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพระบบยาของ รพ.สต. ให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยังยื
่ นต่อไป จึงควรดาเนินการในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การมีพเ่ี ลีย้ งในการปฏิบตั งิ านบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. แก่เภสัชกรผู้เริม่ ปฏิบตั งิ าน จะทาให้เกิดความ
มันใจในการท
่
างานมากขึน้ อาจจะส่งผลให้เภสัชกรผู้เริม่
ปฏิ บ ัติ ง านเกิ ด ความท้ า ทายในการพัฒ นางานบริห าร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ต่อไป
2. การได้รบั มอบหมายให้ตัดสินใจเรื่องที่ สาคัญ
เช่ น การเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก ในการกาหนดกรอบบัญชี
รายการยา หรือการเบิกจ่ายยาให้กบั รพ.สต. สามารถทาให้
เภสัชกรผูป้ ฏิบตั งิ าน เกิดความท้าทายต่อการทางานบริหาร
เวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ทีม่ ากขึน้
3. การได้รบั มอบหมายให้ทางานเกีย่ วกับการริเริม่
ท าสิ่ ง ใหม่ หรื อ แก้ ไ ขปั ญหาที่ ไ ม่ มี ใ ครเคยท ามาก่ อ น
สามารถทาให้เภสัชกรทีเ่ ป็ นหัวหน้างาน เกิดความท้าทาย
ต่อการสร้างสรรค์แนวทางการทางานใหม่ ๆ มากขึน้
4. การสนับสนุ นและการให้กาลังใจจากผู้บริหาร
สามารถสร้า งแรงจู ง ใจที่ดีใ นการท างาน และเกิด ความ
ต้ อ งการที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น เพื่ อ ให้ ง านบริ ห าร
เวชภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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5. ทัก ษะการเจรจาและไหวพริบ ต่ า ง ๆ ในการ
ทางานสาหรับเภสัชกรโรงพยาบาล มีความจาเป็ นในการ
สนับสนุ นให้งานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. สาเร็จลุล่วง
ต่อไป
6. การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้รบั รูถ้ งึ
ปั ญหาของงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และแสดงความ
คิด เห็น ต่ อ สาเหตุ แ ละแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการทางานบริหารเวชภัณฑ์
ใน รพ.สต. ของเจ้า หน้ า ที่ รพ.สต. และเกิด แนวทางการ
ท างานบริห ารเวชภัณฑ์ ใ น รพ.สต. ที่เ หมาะสมระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเภสัชกรโรงพยาบาลต่อไป
การศึกษาในอนาคตควรศึกษาความท้าทายในงาน
บริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ใ น รพ.สต. ในมุ ม มองของผู้ ท่ี มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร เภสัช กรโรงพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มคี วามครบถ้วน และ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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