
1. เพือ่ส ำรวจปัญหำและอุปสรรคทีม่ผีลต่อกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมของเภสชักรชุมชนส ำหรบัผูป่้วย
โรคผวิหนงั

2. ส ำรวจควำมต้องกำรเกีย่วกบัแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทำงในกำ ร
บรบิำลทำงเภสชักรรมส ำหรบัผูป่้วยโรคผวิหนัง

ปัญหาและอปุสรรคในการให้การบริบาลทางเภสชักรรม
เปรยีบเทียบระหว่ำงเภสัชกรชุมชนทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำกบัเภสชักรทัง้หมด พบว่ำ

ลกัษณะของปัญหำเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ปัญหำทีเ่หน็ด้วยมำกทีสุ่ดได้แก่ กำรเขำ้ใจลกัษณะรอยโรค
และอำกำรแสดงทีไ่ม่ตรงกนัของผู้ป่วยและเภสชักร รอ้ยละ 78.0 ควำมยำกหรอืไม่สำมำรถทีจ่ะเขำ้ถึง
ลกัษณะรอยโรคและอำกำรแสดงของผูป่้วยรอ้ยละ 55.0 และขำดกำรฝึกทกัษะในดำ้นกำรบรบิำลทำงเภสชั
กรรมรอ้ยละ 42.1 ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ Syed Zia Inamdar และคณะ และกำรศกึษำของศกัดิส์ทิธิ ์
ศรภีำ ทีไ่ด้ท ำกำรส ำรวจปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมรู ้ทศันคต ิและกำรรบัรูอุ้ปสรรคของเภสชักรชุมชนต่อกำร
บรบิำลทำงเภสชักรรมในรำ้นยำ โดยพบว่ำกำรเขำ้ถงึขอ้มูลของผูป่้วย เป็นหนึ่งในอุปสรรคส ำคญัต่อกำร
บรบิำลทำงเภสชักรรม หำกมองไปทีปั่จจัยอื่นของกำรศกึษำนี้ทีผู่้ตอบแบบสอบถำมเพิม่เ ตมิมำก็เป็น
เหตุผลทีส่อดคลอ้งและสนบัสนุนถงึกำรเขำ้ไมถ่งึรอยโรคดว้ยเหตุผลทีผู่ป่้วยไม่มำรบักำรรกัษำด้วยตนเอง
ทีร่ำ้นยำจงึไมเ่หน็รอยโรคทีแ่ทจ้รงิ ถงึรอ้ยละ 6.0
ความต้องการเครื่องมือเพ่ิมเติมส าหรบัการบริบาลเก่ียวกบัโรคผิวหนังในร้านยา

โดยส่วนมำกต้องกำรเป็นสื่ออนิโฟกรำฟิกร้อยละ 60.9 รองลงมำเป็นสือ่ภำพพลกิรอ้ยละ 53.0  
และเครือ่งมอืทีต่้องกำรเพิม่เตมิน้อยสุด คอื อื่น ๆ รอ้ยละ 4.3 ได้แก่ รูปภำพรอยโรคตัวอย่ำงทุกชนิดที่
สำมำรถจดักำรในรำ้นยำได ้เพจหรอืกลุม่ทีส่ำมำรถใชศ้กึษำขอ้มลูได้  ขอ้มูลออนไลน์จำกอินเทอร์เน็ตทีม่ ี
แหลง่ขอ้มลูน่ำเชือ่ถอื ชุดทดสอบ (test kit) เวบ็ไซต์ของโรคผวิหนังโดยเฉพำะ องค์ควำมรู ้และควำมตะ
หนกัถงึกำรสง่ต่อ
ข้อจ ากดัของการศึกษา และข้อเสนอแนะ

เพือ่ใหผ้ลกำรศกึษำครัง้นี้สำมำรถขยำยต่อไปในมุมมองทีก่วำ้งขึ้น อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พฒันำสือ่ในอนำคต ผูท้ ำกำรวจิยัจงึขอเสนอประเดน็ส ำหรบักำรวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้
1. แนะน ำใหท้ ำกำรศกึษำกบักลุม่ตวัอย่ำงทีม่ำกขึน้ครอบคลุมทัว่ทุกจงัหวดัของประเทศ และครอบคลุม

กลุม่ประชำกรในทกุชว่งอำยุ
2. เสนอแนะใหก้ำรวจิยัครัง้ต่อไปมกีำรพฒันำสือ่ และศกึษำเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพและขอ้จ ำกดัของ

สือ่หรอืเครือ่งมอืแต่ละชนดิ โดยค ำนงึประโยชน์แกเ่ภสชักรชมุชน

โรคผวิหนงั เป็นโรคหนึ่งทีพ่บเหน็ได้บ่อยในทุกฤดูกำลของประเทศไทย รำ้นยำมกัเป็นด่ำน
แรกทีผู่ป่้วยเลอืกเขำ้มำปรกึษำ ดงันัน้จงึมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ทีเ่ภสชักรประจ ำรำ้นจะต้องมคีวำมรู้
เรือ่งโรค เพือ่ทีจ่ะสำมำรถเลอืกใชย้ำและใหค้ ำแนะน ำในกำรดูแลและป้องกนัโรคผวิหนังแก่ผูป่้วย ได้อย่ำง
มปีระสทิธภิำพ จำกกำรศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประเมนิควำมรู ้ทศันคตแิละกำรฝึกฝนของเภสชั
กรชุมชน พบว่ำ มปัีญหำและอุปสรรคในกำรบรบิำลทำงเภสชักรรม เช่น กำรขำดควำมรูค้วำมสำมำรถ
และทกัษะในกำรบรบิำลทำงเภสชักรรม  ควำมไมช่ดัเจนของรอยโรคทีค่ลำ้ยกนั ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึรอยโรค
ของผูป่้วยได ้หรอืกำรสือ่สำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจไม่ตรงกนั จงึอำจเป็นปัญหำในกำรบรบิำลทำงเภสชั
กรรม ทำงผูว้จิยัจงึไดจ้ดัท ำงำนวจิยัเรือ่งนี้ข ึ้นเพือ่หวงัว่ำจะทรำบถงึปัญหำและอุปสรรคทีเ่กดิขึ้นจำกกำร
บรบิำลทำงเภสชักรรม เพือ่น ำมำเป็นแนวทำงแกไ้ขปัญหำและอุปสรรคในอนำคต ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
เภสชักรชมุชนในกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมผูป่้วยโรคผวิหนงัอย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น
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การศึกษาอปุสรรคในการปฏิบติังานด้านการบริบาลทาง
เภสชักรรมส าหรบัความผิดปกติโรคผิวหนังของเภสชักรชมุชน

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

วิธีด าเนินการวิจยั

ผลการวิจยั

การอภิปรายผล

รำยกำรอำ้งองิ

บทน า

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง: เภสชักรชมุชนในประเทศไทย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมูล: กำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ 
(Survey) เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำมซึง่ได้พฒันำมำจำกกำรศกึษำของ Inamdar SZ และ
คณะ โดยสรำ้งเป็นแบบสอบถำมออนไลน์และเผยแพร่แบบสอบถำมผ่ำนทำงแอปพลเิคชนั LINE และ 
Facebook 
การวิเคราะห์ข้อมูล: ขอ้มูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงและตวัแปรทีศ่กึษำ น ำมำประมวลผลเบื้องต้น
ดว้ยสถติเิชงิพรรณนำ ไดแ้ก ่ควำมถี ่รอ้ยละ คำ่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน และใช้
Chi-square ในกำรทดสอบหำควำมสมัพนัธ์ของแต่ละปัจจยั

ปัญหาและอปุสรรคในการให้การบริบาลทางเภสชักรรม
ผลส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในกำรใหก้ำรบรบิำลทำงเภสชักรรมในผูป่้วยทีม่คีวำมผดิปกตขิอง

โรคผวิหนัง ทีเ่ภสชักรชุมชนเหน็ด้วยมำกทีสุ่ด คอืเรือ่งกำรเข้ำใจลกัษณะรอยโรคและอำกำรแสดงทีไ่ม่
ตรงกนัของผูป่้วยและเภสชักร (ร้อยละ 78.9) ควำมยำกหรอืไม่สำมำรถทีจ่ะเข้ำถงึลกัษณะรอยโรคและ
อำกำรแสดงของผูป่้วย (รอ้ยละ 55.8) และขำดกำรฝึกทกัษะในด้ำนกำรบรบิำลทำงเภสชักรรม (รอ้ยละ
42.1) ตำมล ำดับ  ปัญหำและอุปสรรคที่เภสัชกรชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือเรื่องเภสัช กรไม่เห็น
ควำมส ำคญัต่อกำรใหค้ ำปรกึษำ (รอ้ยละ 4.5)   ร้ำนยำขำดพื้นทีใ่ห้ค ำปรกึษำแนะน ำด้ำนยำ (ร้อยละ 
14.0) กำรออกแบบรำ้นยำมคีวำมไมเ่หมำะสม (รอ้ยละ 19.0) รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่1
ปัญหำในกำรใชง้ำนเครื่องมอื เรยีงตำมเครือ่งมอืทีม่กีำรใชม้ำกทีส่ดุตำมล ำดบั ดงัแผนภูมทิี ่1

1. ผูท้ีม่กีำรเลอืกใชต้ ำรำ คูม่อืมำกทีส่ดุ พบวำ่ปัญหำสว่นใหญ่ไดแ้ก ่ต ำรำไม่ทนัสมยั ภำพประกอบ
ของรอยโรคไมช่ดัเจน ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใชใ้นทำงปฏบิตัไิด้ โดยเฉพำะกบัโรคที่เกดิขึ้น
ใหม่หรอืโรคทีม่กีำรพฒันำเป็นรุนแรงขึ้น หรอือำจมกีำรยกตัวอย่ำงกรณีศกึษำที่ข้อมูลต่ำง ๆ 
ตรงตำมเกณฑก์ำรวนิจิฉัยทัง้หมด ซึง่ในสถำนกำรณ์จรงิอำจไมเ่ป็นเชน่นัน้เสมอไป

2. ผูท้ีม่กีำรเลอืกใชเ้ครือ่งมอือืน่ ๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต แอปพลเิคชนัมำกทีสุ่ด พบว่ำปัญหำส่วนใหญ่
ไดแ้ก ่กำรตอ้งใชเ้วลำคดักรองขอ้มลู ภำพรอยโรคไมช่ดัเจน ขอ้มลูมขีอ้จ ำกดักำรเขำ้ถงึ

3. ผูท้ีม่กีำรเลอืกใชแ้ผ่นพบัมำกทีสุ่ด พบว่ำปัญหำส่วนใหญ่ ได้แก่ แผ่นพบัไม่สำมำรถบอกขอ้มูล
ไดค้รบถว้น ภำพไมช่ดัเจน ไมค่รอบคลมุรอยโรคทัง้หมด ขณะทีแ่ผ่นพบัจำกบรษิทัยำมกัจะระบุ
เพยีงขอ้ดขีองผลติภณัฑ์

4. ผูท้ีม่กีำรเลอืกใชภ้ำพพลกิมำกทีส่ดุ ปัญหำทีพ่บคอื ภำพพลกิมกัมภีำพรอยโรคไม่ครอบคลุม ไม่
ตรงกบัควำมเป็นจรงิ และไมส่ำมำรถแยกควำมแตกต่ำงได้

5. ผูท้ีม่กีำรเลอืกใชว้ดิโีอมำกทีส่ดุ ปัญหำทีพ่บคอื มเีพยีงค ำอธบิำยไมม่ภีำพประกอบ

ตารางท่ี 1 ผลการแสดงความคิดเหน็ของเภสชักรเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการให้การ
บริบาลทางเภสชักรรมแก่ผูป่้วยโรคผิวหนังในร้านยา

กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำตแิละนำนำชำต ิครัง้ที ่8 "งำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม" มหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

การประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  คร ัง้ท่ี 8
“งานวิชาการรบัใช้สงัคม” มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนภมิูท่ี 1 สือ่หรือเครือ่งมอืทีเ่ภสชักรชุมชนเลือกใช้มากทีสุ่ดกบัร้อยละปัญหาทีพ่บใน
เครือ่งมอืแต่ละชนิด
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