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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

คํานํา 
 
 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน (รานยา
เภสัช ม.อ.) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 
2551- 31 พฤษภาคม 2552  จัดทําเพื่อศกึษา วิเคราะห การประเมินตนเองในดานตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหทราบ
ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตนเอง จุดแข็ง จดุออน แนวทางการปรับปรุง เพื่อใหเกดิประโยชนใน
การปรบัปรุง  พัฒนา  สงเสริมการปฏิบัติงานใหมีศกัยภาพมากขึ้น   ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการสงผลให
การดําเนนิงานบรรลุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดตามเปาหมายทีก่าํหนดไวตอไป 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  สูรพันธุ) 
             ผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

29 พฤษภาคม 2552 
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ชื่อหนวยงาน 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
สถานที่ตัง้ 
 สาขา 1 

 ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ถนนกาญจนวณิช  ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา   หนวยงานใกลเคียง คือ สถานีบริการน้ํามัน (บางจาก) ปอมยามรักษาการบริเวณทางเขา
ประตูสงขลานครินทร   โรงพยาบาลสงขลานครินทร  สํานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท/โทรสาร 074-213058   โทรศัพทภายใน  8961-64 
สาขา 2 

 ตั้งอยูเลขที่ 65 และ 67 ถนนศุภสารรังสรรค  ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สถานที่ใกลเคียง คือ ตลาดกิมหยงซึ่งเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญ ในอําเภอหาดใหญ   
 โทรศัพท 074-350823 
 
ประวัติและความเปนมา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใต   นอกจากจะมุงเนนความเปน
เลิศทางวิชาการและวิจยัแลว นโยบายหลักที่สําคัญประการหนึ่งคือ การใหบริการชมุชนในดานตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชนในชุมชน จากเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
คณะเภสัชศาสตร จึงมีนโยบายที่จะใหบริการชุมชนในรปูแบบการดแูลสุขภาพ  
 คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ไดตระหนกัถึงบทบาทหนาที่
ของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการใหบริการ และคุมครองสวัสดิภาพการใชยาของผูใชบริการ ป พ.ศ. 2528  
จึงไดกอตั้ง  “สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสชั ม.อ.)” ซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดจัดตัง้ขึ้น
เปนการภายในของคณะเภสัชศาสตร คร้ังแรกมีสถานที่ตั้งอยูที่ช้ันที่ 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร รานยา
เภสัช ม.อ. ดําเนินงานตั้งแตป  2528  จนถงึปจจุบัน เปนเวลา  24  ป  โดยเปนคณะเภสัชศาสตรลําดับที่ 4 

ขอมูลเบื้องตน 
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ของประเทศที่เปดรานยา รองจากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลยั 
มหิดล  ตามลําดับ  
 จุดมุงหมายในการจัดตั้งรานยาเภสัช ม.อ.  เพื่อใหเปนแหลงสนับสนุนดานการเรียนการสอนและ
ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร และเปนแหลงใหบริการเผยแพร แนะนาํ ใหคําปรึกษาเรื่องยา
และสุขภาพแกผูมารับบริการทั่วไป รวมถึงการใหบริการจําหนายยาและเวชภัณฑอยางถูกตอง มี
มาตรฐานตามหลกัวิชาการและหลักปฏิบัตติามกฎหมายใหกับผูมาใชบริการ  ส่ิงที่สําคัญคือ การบริการ
ดังกลาวจะสงผลใหประชาชนที่มารับบริการไดรับยาที่มคีุณภาพ สามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเปนการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการสูสังคม  
ในดานการดแูลสุขภาพและการใชยา เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี   

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1  ไดรับการรับรองใหเปนรานยาคุณภาพ  ซ่ึงเปนรานยาที่ผาน “การ
รับรองจากสภาเภสัชกรรม” ดานมาตรฐานการให “บริการดานยาและสุขภาพที่ดี มคีุณภาพ” โดยมีการ
พัฒนามาตรฐานดานตาง ๆ มากกวาเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดในกฎหมาย 
ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมเปนผูใหการรับรองคุณภาพดังกลาว เหมือนเครื่องหมาย “ISO” หรือ “HA” ที่
รับรองระบบและการบริการของโรงพยาบาลหรือองคกรตาง ๆ  ซ่ึงรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 เปนหนึ่ง
ใน 26 รานแรกของประเทศที่ไดรับการรับรอง เมื่อวันที ่ 26 กันยายน 2546 และไดรับตอการอายุจนถึง
ปจจุบัน สวนสาขา 2 ไดรับการรับรองใหเปนรานยาคณุภาพเชนกนั โดยไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2551  
          
วิสัยทัศน   

รานยาเภสัช ม.อ. เปนแหลงใหความรู  และบริการทางดานยาและสุขภาพของชุมชน   
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม 

 
พันธกิจและวัตถุประสงค 

1.  สอนและฝกหัดการปฏิบัตงิานดานบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชมุชนแกนักศกึษา 
เภสัชศาสตร 

2.  บริการจําหนายเวชภณัฑที่มคีุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน โดยเนนที่การประหยัด 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมเหตุผลในการใชยาเปนสําคัญ 

3.  วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลทางเภสัชกรรม เพื่อประโยชนทางการศึกษาวทิยาศาสตรสุขภาพ
และบริการดานขายงานเภสชัสนเทศ 

4.  เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอยาง ในการบริการประชาชนใหไดรับบริการ
ดานเวชภณัฑที่มีมาตรฐานอนัเหมาะสม 
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5.  พัฒนาสงเสริมบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนและบริการเภสชักรรมชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครอง
ผูบริโภคดานยา 

6.  แนะนําและเพิ่มพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแกประชาชน 
7.  มีระบบการบริหารเวชภณัฑที่มีประสิทธิภาพในทุกขัน้ตอน นับตั้งแตการจัดหา การเก็บรักษา 

การควบคุม และการกระจาย เพื่อผูรับบริการไดรับยาที่มีคุณภาพและปลอดภยั ตลอดจนใหธุรกิจมีผล
กําไรที่เหมาะสม 
 
ชวงเวลาที่ใหบริการ 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1   จนัทร-ศุกร    เวลา 08.30-18.00 น. 
                                        เสาร              เวลา 10.00-17.00 น. 

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2    จนัทร-ศุกร    เวลา 08.30-20.00 น.   
                                        เสาร-อาทิตย  เวลา 08.30-17.00 น.  

 
การบริหารงาน 

สภามหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบฯ วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสชัศาสตร 
พ.ศ. 2539 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 โดยกําหนดให 

1.  คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรเปนกรรมการอาํนวยการ 
2.  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ ทําหนาทีว่างแผน และกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารงาน ตามนโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการไดวางไวและนําไปปฏิบัติโดยผูจัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน 
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1.   บุคลากร  

สายสนับสนุน  
บุคลากร ขาราชการ 

สาย ค 
ลูกจางประจํา ลูกจาง

ช่ัวคราว 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 
รวม 

จํานวน (คน) 1 1 3 2 7 
 
 บุคลากร นอกเหนือจากผูบริหารและคณาจารยซ่ึงหมุนเวยีนมาปฏิบัติงาน ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.)    มีดังนี ้
 สาขา 1 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิงบประมาณ)  ตําแหนงเภสชักร              จํานวน  1  คน 
 2.  ขาราชการ สาย ค.  ตําแหนงนักวชิาการพัสด ุ   จํานวน  1  คน 
 3. ลูกจางประจํา          ตําแหนงพนักงานหองยา   จํานวน  1  คน 
 4. ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานธุรการ                 จํานวน  1 คน 
 สาขา 2 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิงบประมาณ)  ตําแหนงเภสชักร               จํานวน  1  คน 
 2. ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานธุรการ                 จํานวน  2  คน 
 
  
2.  งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2551 
เงินรายได เงินงบประมาณ รายการ 

 คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ งบเงินอุดหนนุ 
รวม 

ไดรับจัดสรร 50,000.- 50,000.- 20,000.- 120,000.- 
  
          สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) ไดรับอนุมัติงบประมาณจากคณะเภสัช
ศาสตร เปนเงิน  120,000.-บาท  นอกเหนือจากการบริหารจัดการภายใน แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

ขอมูลปจจุบัน 
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1.  เงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอย เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการที่ดําเนินงาน
ตามนโยบาย เชน คาวัสดุ  คาซอมแซมและบํารุงรักษา  เปนเงิน 50,000.-บาท  และงบเงินอุดหนุน เพื่อ
การจัดประชุมเพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการ เปนเงิน 20,000.-บาท 

2.  เงินรายได  เพื่อการปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการ เนื่องจากวสัดุ ครุภัณฑบางรายการ
เสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ เปนเงนิ 50,000.-บาท  
 

3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขา 
Server 
(ชุด) 

คอมพิวเตอร 
(เครื่อง) 

เครื่องพิมพ 
(เครื่อง) 

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
(จุด) 

สาขา 1 1 7 4 7 
สาขา 2 1 4 1 7 

รวม 2 11 5 14 
 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) มกีารใชระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1.  ใชในการบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานดานให
คําปรึกษาดานยา การสงเสริมสุขภาพ และฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา  เปนตน 

2.   การบริหารงานการขาย  ใชโปรแกรมการบริหารสินคา Innopharma ซ่ึงเปนระบบ real  time 
เชื่อมขอมูลสินคาทั้ง 2 สาขา 

3.  ใชในการบริหารจัดการ สําหรับผูบริหาร  และการดําเนนิงานดานตาง ๆ ของบุคลากร 
รานยาเภสัช ม.อ. มีคอมพิวเตอรเพยีงพอตอความตองการใชในการดําเนินงานทําใหทํางานได

สะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน โปรแกรมสําเร็จรูป Innopharma ที่ใชในการบริหารงานรานยา  
ฐานขอมูล สามารถนําขอมูลที่ผานการประมวลผลแลวนําไปใชใหเกดิประโยชนตอหนวยงาน เชน การ
จัดการคลังสินคา  การคิดราคายา  การติดตามยาที่ใกลวนัหมดอายุ  การประมวลผลการสั่งซื้อและการ
ขาย  เปนตน 

ปญหาและและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศ  
    1. ในบางครั้ง จะเกิดปญหาจากระบบออนไลนของการใชโปรแกรมทั้ง  2 สาขา  ทําใหไม

สามารถใชงานไดชวงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนี้ รานยาจะแจงปญหาไปยังหนวยสารเทศและการเรียนรู 
คณะเภสัชศาสตร เพื่อดําเนนิการแกไขปญหาขั้นตน หากเปนปญหาของการทํางานของระบบโปรแกรม 
ซ่ึงจะพบไดในชวงแรก ๆ ของการใชงาน รานยาจะสามารถโทรปรึกษาทีมงาน Innopharma ไดโดยตรง  

   2.  โปรแกรม Innopharma เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ยังขาดคุณสมบตัิที่ตองการในบางสวน เชน 
ระบบการเตือนยาใกลหมดอายุ  ในกรณนีี้ รานยาไดพยายามหาแนวทางปฏิบัติ เพือ่ควบคุมดูแลยาใกล
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หมดอายภุายในราน ดวยการใหเภสัชกรประจํารานทําการตรวจสอบเปนประจําทกุเดือน (โปรแกรม 
สามารถประมวลผลรายชื่อยาที่ใกลหมดอายุ ตามที่กําหนดได)  นอกจากนั้น ผูพัฒนาโปรแกรมมแีผน
ในการปรับเพิม่ในสวนของการบันทึกขอมูลลูกคา เพื่อการใหบริการทางคลินิก และการแจงเตือนปญหา
ปฏิกิริยาระหวางยา การแพยา เปนตน คาดวา ในระยะเวลาอันใกลนี้ จะมีการนําเสนอในสวนของการ
พัฒนาดังกลาวเพิ่มเติมใหกบัโปรแกรมของรานยา  

 
4.  การบริการวิชาการแกสังคม 

กิจกรรม ดําเนินการเอง รวมกับคณะ รวมกับมหาวทิยาลัย 
รวมกับหนวยงาน

ภายนอก 
-จัดประชมุวิชาการ 1 - - - 
-กิจกรรม “ม.อ.วิชาการ” - - 1 - 
-โครงการสัปดาหเภสัช’ 51   
-อบรมความรูเร่ืองยา 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

1 
 

-เปนแหลงศึกษาดูงาน 1 1 - - 
รวม 2 1 1 2 

 
การบริการวิชาการแกสังคม ในสวนของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) มี

ดังนี้ 
           1. รานยาเภสัช ม.อ. รวมกับหนวยชุมชนสัมพันธ  คณะเภสัชศาสตร จัดอบรมใหความรูกับกลุม 
อสม. และผูนําชุมชน เร่ือง “การจัดกระเปายาสามัญประจําบาน”  ณ เทศบาลเมืองคอหงส  วันที่ 8 
พฤษภาคม 2551     

2. เภสัชกรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รวมฟงบรรยายและศึกษาดูงาน “รานยา
คุณภาพ”  ณ รานยาเภสัช ม.อ.  สาขา 1 และสาขา 2  วันที่ 12 มิถุนายน 2551  
 3. รานยาเภสัช ม.อ. จัดนิทรรศการรณรงค  “การใชยาอยางพอเพยีง”  ในโครงการสัปดาหเภสัช’ 
51  คร้ังที่ 9 ซ่ึงจัดกิจกรรมทีร่านยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 และ สาขา 2 มีการรณรงคใหประชาชนนํายาทีใ่น
บานมาปรึกษาเภสัชกร  ในโครงการและจดัอบรมอาสาสมัครตูยาประจําบาน เร่ือง ความปลอดภัยใน
การใชยา อาการไมพึงประสงคของยา การดูยาหมดอายแุละยาเสื่อมสภาพ วันที่ 25  มถุินายน-  
1 กรกฎาคม 2551    

4. รานยาเภสัช ม.อ.  จัดประชุม เร่ือง   “โรคผิวหนังทีพ่บบอยในรานยาและแนวทางการรักษา”  
ใหกับคณาจารยเภสัชกรที่มหีนาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรประจํา
สถานปฏิบัติการฯ  เภสัชกรรานยาในจังหวัดสงขลาและใกลเคียง  รวมถึง เภสัชกรประจําแหลงฝกของ
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

คณะเภสัชศาสตร และนักศกึษาคณะเภสัชศาสตร จํานวน 77 คน วันที ่  27 กรกฎาคม 2551     ซ่ึง
คาใชจายการประชุมดังกลาว เปนเงนิ 20,000.- บาท ไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณ  ป 2551 ผลการ
ประเมินจากผูเขารวมประชุมจํานวน 50 คน อยูในระดับดี   (3.92) 

5.  รานยาเภสัช ม.อ. เขารวมกิจกรรม “ม.อ.วิชาการ” ประจําป 2551 ณ บริเวณหนาตึกคณะเภสัช
ศาสตร  ในโครงการ “กาย ใจ แจมใส มุงใสใจคุณภาพอยางพอเพียง”  วันที่ 17-21 สิงหาคม 2551   

6.  คณบดีและคณาจารย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศกึษาดูงาน “การดําเนินงานสถานปฏิบัติกรรม
ชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.)”  สาขา 1 และ  2  วันที่ 27  มนีาคม 2552 

 
รานยาคณะเภสัชศาสตร ไดมีสวนรวมในการชวยพัฒนารานยาในจังหวัดสงขลา และใกลเคียง ให

เปน “รานยาคณุภาพ” ตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนาแหลงฝกราน
ยา และชุมชนตาง ๆ ในรูปแบบของการอบรม โดยมีวิทยากรที่เปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ และผูจดัการ
รานยา รวมทั้งมีรานยาคณะฯเอง ที่เปนตนแบบของรานยาคุณภาพ และรูปแบบบริการที่มีมาตรฐาน เปน
ตัวอยางใหกับผูเขารวมอบรม 
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รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

  
 การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร  อยูภายใตการควบคุมดูแลของผูจัดการฯ เภสัชกร
ประจําราน และคณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  ดังนี้ 
     ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ผลัดที่ 1) 

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่  9  มีนาคม - 10 เมษายน 2552 ดังรายละเอยีดคือ  
1.  นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   จํานวน 2  คน  

  2.  นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน  2  คน  
          ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ผลัดที่ 2) 

   ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่  20 เมษายน - 22  พฤษภาคม  2552 ดังรายละเอียดคือ  
1. นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   จํานวน 2  คน  

          2. นักศกึษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  2  คน  
          ฝกปฏิบัติงานเฉพาะทางสาขาเภสัชกรรมคลินิก 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ช้ันปที่ 5 (หลักสตูร 5 ป)  สาขาบริบาลทาง
เภสัชกรรม   
  1.  ฝกปฏิบัติงาน วันที่ 27 ตลุาคม - 4 ธันวาคม 2551  (ผลัดที่ 1)  จํานวน 2  คน 
 2.  ฝกปฏิบัติงาน วันที่  15  ธันวาคม 2551 - 23  มกราคม  2552  (ผลัดที่ 2) จํานวน 1  คน  

ฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมดานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ช้ันปที่ 6   (หลักสูตร 6 ป)   สาขาบริบาล
ทางเภสัชกรรม   

1.   ฝกปฏิบัติงาน วันที่ 16 มนีาคม - 24  มีนาคม 2552    จํานวน 2  คน 
2.   ฝกปฏิบัติงาน วันที่ 27 เมษายน - 5  มิถุนายน 2552   จํานวน 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การฝกปฏบิัตงิานของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
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 ศึกษาดูงานรานยา 
       นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปที่ 2 
(หลักสูตร 6 ป)  ศึกษาดูงานรานยา ในรายวิชา ประสบการณดานเภสัชกรรมปฏิบัติ  (561-201)  สาขา 1 
และสาขา  2    จํานวน รวม 35  คน    ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม จํานวน (คน) หมายเหตุ 
วันที่  8 พ.ย.51      ศึกษาดูงาน 7 สาขา1   = 3  คน/สาขา  2  = 4  คน 
วันที่ 15 พ.ย.51 ศึกษาดูงาน 6 สาขา 1 และ 2  สาขาละ 3 คน 
วันที่ 22 พ.ย.51 ศึกษาดูงาน 6 สาขา 1 และ 2  สาขาละ 3 คน 
วันที่ 29 พ.ย.51  ศึกษาดูงาน 6 สาขา 1 และ 2  สาขาละ 3 คน 
วันที่ 13 ธ.ค.51 ศึกษาดูงาน 6 สาขา 1 และ 2  สาขาละ 3 คน 

 
ฝกปฏิบัติกรณีศึกษารานยา 
1. นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปที่ 5 

(หลักสูตร 6 ป)  ฝกปฏิบัติและเก็บขอมูลกรณีศึกษา ในรายวิชา แนะนําการฝกปฏิบัติงานการบริบาล
เภสัชกรรม  (561-551)  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่รับผิดชอบ    จํานวน 64 คน  เวลา 08.30-
12.30 น. และ 12.30-16.30 น.  ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 และสาขา 2  ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม จํานวนนักศึกษา (คน) 
วันที่  29  ต.ค.51        ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่   5 พ.ย.51 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่ 12 พ.ย.51 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่ 19 พ.ย.51 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่  7 ม.ค.52 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่ 14 ม.ค.52 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่ 21 ม.ค.52 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
วันที่ 28 ม.ค.52 ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา สาขา 1 และ 2 สาขาละ 4 คน 
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 2.  นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปที่ 4 
(หลักสูตร 5 ป)   ในรายวิชาปฏิบัติการเภสชักรรมจายยา  (561-443)  ภายใตการควบคมุดูแลของอาจารย
ที่รับผิดชอบ    จํานวน  141 คน  เวลา 08.30-12.30 น. และ 12.30-16.30 น.  ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1   
ดังนี ้
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม จํานวนนักศึกษา (คน) 

วันที่  7  พ.ย.51 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่  14  พ.ย.51 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่   21 พ.ย.51 
13.00-16.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 28 พ.ย.51 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 12  ธ.ค.51 
13.00-16.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่  19 ธ.ค.51 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 9 ม.ค.52 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 16 ม.ค.52 
09.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 23 ม.ค.52 
9.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
6  คน 

วันที่ 30 ม.ค.52 
9.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
5  คน 

วันที่ 6 ก.พ.52 
9.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
5  คน 

วันที่ 13 ก.พ.52 
9.00-12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

ฝกปฏิบัติงาน
กรณีศึกษารานยา 

6  คน 
5  คน 
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 3.  นักศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ช้ันปที่ 4 
(หลักสูตร 6 ป)  ฝกปฏิบัติและเก็บขอมูลในกรณีศึกษา ในรายวิชาปฏิบัตกิารเภสัชกรรมจายยา 1 (561-
444)  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่รับผิดชอบ    จํานวน  33 คน  เวลา 08.30-12.30 น. และ 
12.30-16.30 น.  ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1   ดังนี ้
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม 
วันที่  11 พ.ย.51 
วันที่ 18  พ.ย. 51     
วันที่ 25  พ.ย.51    

13.00-16.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 5 คน) 

วันที่  13  พ.ย.51  
วันที่  20 พ.ย.51     
วันที่  27  พ.ย.51    

09.00-12.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่   2  ธ.ค.51 
วันที่   9  ธ.ค.51     
วันที่ 16  ธ.ค.51    

13.00-16.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่ 30  ธ.ค.51 
วันที่  6 ม.ค.52     
วันที่ 18 ม.ค.52    

09.00-12.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่ 30  ธ.ค.51 
วันที่  6 ม.ค.52     
วันที่ 13 ม.ค.52    

13.00-16.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่   8 ม.ค.52 
วันที่  11 ม.ค.52     
วันที่ 20 ม.ค.52    

09.00-12.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่ 22 ม.ค.52 
วันที่  29 ม.ค.52     
วันที่    5 ก.พ.52    

09.00-12.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 

วันที่ 27 ม.ค.52 
วันที่   3 ก.พ.52     
วันที่  10 ก.พ.52    

13.00-16.00 น. 
ฝกปฏิบัติงานกรณีศึกษารานยา 

(จํานวน 4 คน) 
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 เก็บขอมูลโครงการวิจยั 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา
เภสัชกรรมคลินิก  จํานวน 1  คน   เก็บขอมลูเกี่ยวกับโครงการวิจยั เร่ือง “การคัดกรองหาบุคคลที่อยูใน
ระยะกอนเปนความดันโลหติสูงและมีปจจัยเสี่ยงอ่ืนตอโรคหัวใจรวมหลอดเลือด โดยเภสัชกรชุมชน” 
ณ รานยาเภสชั ม.อ. สาขา 1 ระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2551-31 พฤษภาคม 2552       
  โครงงานนักศกึษาเภสัชศาสตร  
 นักศึกษาเภสัชศาสตร  ช้ันปที่ 5 (หลักสูตร 5 ป)  ทําการเก็บขอมูลหรือทําโครงงานเกี่ยวของกับ
รานยาภสัช ม.อ. ดังนี้ 

1.   ปจจัยที่มีผลตอการมาใชบริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  (รานยาเภสชั ม.อ.
สาขา 2)  คณะเภสัชศาสตร   

2.  โครงงาน เร่ือง “รูปแบบบริการเพิ่มคุณคาสําหรับสตรีวัยหมดประจําเดือนในรานยาเภสัช ม.อ. 
(สาขา 2)” 

3.  โครงงาน เร่ือง “การพัฒนารูปแบบบริการเพิ่มคุณคาสําหรับผูมีปญหาสิว ฝา และผิวพรรณ ณ 
รานยาเภสัช ม.อ. (สาขา 2)” 

4.  โครงงาน เร่ือง “การพัฒนารูปแบบบริการเพิ่มคุณคาสําหรับผูมีปญหาสิว ฝา และผิวพรรณ ณ 
รานยาเภสัช ม.อ. (สาขา 2)” 

5.  โครงงาน การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง “ผลิตภัณฑเสริมอาหารในรานยา” 
 
จากขอมูลดานการฝกปฏิบัติงานขางตน จะเห็นไดวา รานยาคณะฯ มีนักศึกษามาฝกงานทั้งสอง

สาขาตลอดป  และในบางชวงมีจํานวนนักศึกษาจํานวนมาก  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพการ
ใหบริการ และการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ผานมา ไดใชแนวทางแกไขปญหาดวยการจัดตารางฝก
ปฏิบัติงานนักศึกษา (หลักสูตร 6 ป) โดยกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหเปนวันทําการปกติ แทนวันเสาร
หรือวันอาทิตย เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหซํ้าซอนกับวันทําการปกติ ที่เปนวันเรียนของบางรายวิชาที่มีนักศึกษา
มารับกรณีศึกษาจริง ณ รานยา  พบวา สามารถแกปญหาดังกลาวลงไดเปนอยางดี นักศึกษามีจํานวนไม
มากเกินไป อยางไรก็ดี การสํารวจสอบถามจํานวนที่ตองการรับนักศึกษาฝกงาน ยังขาดการรวมศูนย
ของทุกหลักสูตร รานยาจึงตองพิจารณารับนักศึกษาฝกปฏิบัติงานรวมจากทุกแหลงในจํานวนที่
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการฝกปฏิบัติงานและการใหบริการ   จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานหนาราน ณ เวลาหนึ่ง ไมควรเกิน 2 คน/เภสัชกร 1 คน ซ่ึงในเวลาทําการ มีเภสัชกรปฏิบัติงาน 
2 คน ดังนั้นควรมีนักศึกษา 4 คน  ทั้งนี้ไมนับรวมนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานรานยา ซ่ึงสามารถรับได
เพิ่มเติมจากจํานวนที่กลาว 
 



- 15 - 

รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 
การใหบริการของรานยาเภสัช ม.อ.  เปนการใหบริการโดยเภสัชกรตามขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ  เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนตรงตามความตองการ เชน การซักประวัต ิ ประเมิน
อาการผูปวยเบื้องตน การใหขอมูล คําแนะนํา วิธีการสงมอบยา ฯลฯ  และพิจารณาเลือกยาอยางมี
หลักการ  ในกรณีที่ผูใชยารักษาตนเองหรอืซ้ือใหผูอ่ืน  เพื่อใหการใชยาเปนไปอยางถูกตอง ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ  โดยการปฏิบัติบนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานรานยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบ
ขอบังคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วของ  
 รานยาคณะฯ มีการจัดแบงพืน้ที่สําหรับการบริการ ดังนี ้  
 -  มีการจัดยาเปนหมวดหมู  โดยแยกเปนสวนที่สามารถเลือกไดเองและตองใหเภสัชกรเลือกให
เนื่องจากเปนหมวดยาอันตราย ตามกฏหมาย 
 -  พื้นที่สําหรับใหคําปรึกษาโดยเภสัชกร  การใหคาํแนะนํา และบริการอื่น ๆ เฉพาะราย แยก
เปนสัดสวน 
 -  พื้นที่สําหรับขอมูลขาวสารตาง ๆ แกผูมารับบริการและบุคคลทั่วไป 

 การบริการที่มีในรานยาเภสัช ม.อ. มีดังนี้ 
 1. บริการจําหนายยาและเวชภัณฑอยางถูกตอง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตาม
กฎหมายใหกบัประชาชนผูมาใชบริการ และการจัดสัดสวนพืน้ที่บริการตนเอง เพื่อใหผูรับบริการ
สามารถเลอืกสินคาไดตามความตองการ 

2.  การใหบริการโดยไมคิดคาบริการ 
                 2.1  การบริการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกีย่วกบัการใชยา การปองกันโรค และการสงเสริม
สุขภาพ เปนตน  
                 2.2  การประชาสัมพันธดานสุขภาพดวยโปสเตอรและแผนพับเผยแพร เร่ืองยา โรค และ
สุขภาพและความรูดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับสถานการณขณะนั้น เชน เทคนิคการใชยาพนสูด เทคนิค
การใชยาอมใตล้ิน ภูมิแพ  ไมเกรน การใชยาลดไข  ภาวะทองเสีย โรคเบาหวาน และชิคุนกุนยา เปนตน 
                 2.3  การบริการคนควาขอมูลทางวิชาการและถายทอดความรูใหกับผูรับบริการ 
                 2.4  จัดทําแฟมประวัตกิารใชยาของผูปวย (Patient drug profile) ในกลุมผูรับบริการบางกลุม 
เชน ผูใชยาเปนประจํา  ผูปวยโรคเร้ือรัง และผูที่มีปญหาการใชยา เปนตน 

       2.5  บริการวัดความดันโลหิต  ช่ังน้ําหนกั วดัสวนสูง 
 3. จัดทําแนวทางการซักประวัติ และติดในบริเวณที่เภสัชกรสามารถมองเห็นไดชัดเจน นอกจากนี้
เพื่อใหการซักประวัติเปนไปในแนวทางเดยีวกัน  

การใหบริการของรานยาเภสัช ม.อ. 



- 16 - 

รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

 
 
 สถานปฏิบัติการฯ  ไดดําเนินงานตามตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานปฏิบัติการฯ โดย
สอดคลองตามวัตถุประสงค  วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะ และมหาวิทยาลัย และมีการรูปแบบการ
ดําเนินงานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน 

1. ยอดขายและจาํนวนผูรับบรกิาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ยอดขายรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552
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จํานวนผูรับบริการ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ต้ังแต 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552
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ยอดขายรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

มิ.ย.-51 ก.ค.-51 ส.ค.-51 ก.ย.-51 ต.ค.-51 พ.ย.-51 ธ.ค.-51 ม.ค.-52 ก.พ.-52 มี.ค.-52 เม.ย.-52 พ.ค.-52

เดือน

ยอดขาย

 
 



- 18 - 

รายงานประจําปประเมินคุณภาพ (มิ.ย.51-พ.ค.52)  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 

จํานวนผูรับบริการ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552
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จํานวนผูรับบริการ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2
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 รานยาเภสัช ม.อ. มีรายไดเฉลี่ยและจํานวนผูรับบริการตอเดือน สาขา 1 คือ  252,970.7 บาท  และ 
1,794 คน และสาขา 2  คือ 103,012.80 บาท และ  1,375  คน ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบขอมูลพบวา  
 สาขา 1      
 ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุด ในเดือนกันยายน 51 เทากับ 100.34% และนอยที่สุด ในเดือนตุลาคม 51  
เทากับ 16.68%  
 ผูรับบริการเพิ่มขึ้นสูงสุด ในเดือนพฤษภาคม 52 เทากับ 19.73% และนอยที่สุดในเดือนเมษายน 
52  เทากับ -9.29% 
 สาขา   2   
 ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุด ในเดือนตุลาคม 51 เทากับ 66.10% และนอยที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ52  
เทากับ 1.49% 
 ผูรับบริการเพิ่มขึ้นสูงสุด ในเดือนธันวาคม 51 เทากับ 143.76% และนอยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ 
52  เทากับ 36.76% 

2.  การจัดซื้อ  
     การจัดซื้อดาํเนินการโดยผูจัดการฯ และนําเขา (Stock-in) โดยเภสชักรประจําราน และทําการ

ตรวจรับโดยกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงในการสั่งซื้อจะตรวจสอบ
สินคาคงเหลือจากโปรแกรมคอมพิวเตอรและจากการตรวจนับ อางอิงจากจํานวนสถิติการขายใน 1 
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เดือน กําหนดใหผูขายจดัสงสินคาที่สาขา 1 และจะแบงสินคามาจําหนายที่สาขา 2 สัปดาหละ 1-2 คร้ัง 
หลังจากดําเนนิการดานเอกสาร  
 3.  สินคาคงคลัง 
   รานยาเภสัช ม.อ. มีการตรวจสอบสินคาคงคลัง  สินคาที่มีการเคลื่อนไหวนอย สินคาใกล
หมดอายุ  เพื่อการบริหารจัดการในการดําเนินการแลกเปลี่ยน สงคืน ในขั้นตอนตอไป เชน  ยาหมดอายุ 
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ ดังนี้  
    3.1  ควบคุมผานทางโปรแกรม InnoPharma โดยมอบหมายใหเปนหนาที่ของเภสัชกรประจํา
รานในการลง Stock in ของยาแตละตัว จะตองลงเลขที่ผลิต และวันที่หมดอายุทุกครั้ง  และทําการ
ตรวจสอบยาที่หมดอายุผานทางโปรแกรม     InnoPharma ในวันจันทรสุดทายของเดือน (ทั้ง 2 สาขา) 
กําหนดยาที่จะเก็บคือ 360 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจสอบ หลังจากนั้นแยกเก็บยาดังกลาวไวบนชั้นวางยา
หมดอายุ พรอมทั้งทํารายการยาหมดอายุประจําเดือน เพื่อสงใหผูจัดการทราบ และแจงบริษัทยาเพื่อมา
รับคืนยาตอไป  

    ในการปฏิบตัิงานจริงไมสามารถคืนยาหรือเปลี่ยนยากบัผูแทนหรือบริษัทยาไดทั้งหมด 
เนื่องจากมีปญหาในการติดตอกับผูแทนหรอืบริษัทยา เชน ผูแทนยาไมเขามารับยาคืน มีวิธีการแกไข
โดยติดตอใหผูแทนเขามารบัยาคืนเมื่อมาติดตอรับเงินคาเวชภณัฑ  ซ่ึงในกรณีนี้จะไดผลเฉพาะบริษัทที่
ตัวแทนยาและผูรับเงินเปนบคุคลเดียวกัน  และเพื่อปองกนัไมใหมียาหมดอายุ  ควรจาํกัดปริมาณยาที่ไม
สามารถเปลี่ยนคืนได ไมใหมีในคลังสินคามากเกินไป 

3.2  ติดรหัสสีที่ผลิตภัณฑ เพื่อแสดงปที่หมดอายุ โดยติดบนผลิตภัณฑที่มีการเคลื่อนไหว
นอยและยาที่บรรจุในขวด ซ่ึงจายโดยการนับเม็ดยา และติดปายรายการกําหนดรหัสสีไวในบริเวณที่
เภสัชกรสามารถมองเห็นไดชัดเจน เพื่อใหเภสัชกรและคณาจารยที่ทําหนาที่ใหบริการหนารานทราบวา
แตละสี หมายถึงยาหมดอายุในปใด   

   รานยาเภสัช ม.อ. มีรายการยาหมดอายุทัง้หมด 320 รายการ และสามารถทําการเปลี่ยน และรับ
คืนยากับทางบริษัทได 101 รายการ (31.56%) คิดเปนมูลคา 81,556.02 บาท และทางบริษัท ไดคืนยา เพื่อ
ชดเชยยาที่คืนไปรวมทั้งสิ้น 112 รายการ คิดเปนมูลคา 78,618.67 บาท  เมื่อรวมกับรายการใบลดหนี ้
34,125.37 บาท จะไดรายการยา/ เวชภณัฑ รับคืนจากบริษัท เปนมูลคารวม 112,744.04 บาท  จะเห็นได
วาการที่สามารถเปลี่ยนและรับคืนยา/ เวชภัณฑที่หมดอายุกับทางบริษทั ทําใหชวยลดการสูญเสียมูลคา
ของยา/ เวชภณัฑโดยเปลาประโยชน และยังชวยลดรายจายจากการสั่งยาใหม เนื่องจาก ยาบางรายการ
สามารถเปลี่ยนจากยาหมดอายุ เปนยาใหมที่รับคืนกับทางบริษัทได โดยไมตองสั่งยาใหม 
    อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนคืนยา/ เวชภณัฑหมดอายกุบัทางบริษัท ยังคงมีอุปสรรคอยูบาง เชน 
ผูแทนยามกีารเปลี่ยนแปลงบอย รวมทั้งแผนกที่จัดจําหนายยา ก็มีการเปลี่ยนแปลงบอยเชนกนั ทําให
การโทรศัพทเพื่อติดตอใหทางผูแทนยา หรือบริษัทยา มารับคืนยา/ เวชภัณฑหมดอาย ุขาดความตอเนื่อง  
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ตารางสรุปการดําเนินการเปลี่ยนคืนยา/ เวชภัณฑท่ีหมดอายุกับทางบรษิัท 

รายการ จํานวนรายการยา/ 
เวชภัณฑ 

มูลคา (บาท) 

รายการคืน 

ยาหมดอายุที่รอดําเนินการ 166 ไมมีการเก็บ
ขอมูล 

ยาหมดอายุที่บริษัทรับคืนแลว กําลังรอเปลี่ยน 53 ไมมีการเก็บ
ขอมูล 

ยาหมดอายุที่ทาํการเปลี่ยนและรับคืนกับทาง
บริษัทแลว 

101 81,556.02 

รวม 320 - 

รายการรับ 

ยา/ เวชภณัฑทีท่างสถานปฏิบัติการฯ ไดรับคืนจาก
บริษัท 

112 78,618.67 

ใบลดหนี ้ - 34,125.37 
รวม  112,744.04 

 
 4.  การเงินและบัญชี 

 การดําเนนิงานดานการเงิน เปนการทําหนาที่บันทกึการขายพรอมรับชําระเงิน ตรวจสอบ
ยอดขายประจาํวันบันทกึไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ นําสงเงินจากการขายฝากธนาคาร รายงาน
ยอดขายประจาํเดือน  ตลอดจนรายรับ-รายจาย ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ควบคุมโดยการจัดทําระบบรายรับ-
รายจาย  จัดทําระบบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีทั่วไป  และเก็บหลักฐานเพื่อทําการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีอนุญาตปละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบความถูกตองและแสดงขอมูลตามงบ
ดุล งบกําไรขาดทุน  มีระบบการจัดสรร การตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1.  มีการนําเสนอรายงานการเงินตอคณะกรรมการอํานวยการคณะเภสัชศาสตรเพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาการวางแผน ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะการเงิน เดือนละ 1 คร้ัง 
  2. จัดสรรกําไรสุทธิ 30%  จากการดําเนินงานนําสงเปนเงนิรายไดคณะเภสัชศาสตร ทุกป 
  3.  แยกการบริหารการเงินออกจากงบประมาณของคณะเภสัชศาสตร   

 4.  เงินสดหมนุเวยีนสวนที่ไมมีความจําเปนตองใช จะนาํฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินตามมติที่คณะกรรมการอํานวยการ คณะเภสัชศาสตร  
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    5.  คณะกรรมการอํานวยการ คณะเภสัชศาสตร แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูสอบ
บัญชี 
 5.  การสื่อสารในหนวยงาน 
                มีการกําหนด Group Mail ช่ือ Pharmacy-drugstore-team สําหรับกลุมทีมงานบุคลากรรานยา
เภสัช ม.อ. ทั้ง 2 สาขา เพื่อการติดตามงานที่ไดรับมอบหมายที่ไมเปนทางการและเปนทางการควบคูกัน   
เปนการสอบถามปญหาจากการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อแลกเปลี่ยน รับรู  วิเคราะหปญหาและ
แกปญหารวมกัน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพที่ดีใน
การทํางานรวมกัน ในชวงเวลาที่ไมมีการกําหนดการประชุมทีมบุคลากรรานยาขณะนั้น แตยังขาดความ
ตอเนื่องในการติดตามงาน ซ่ึงอาจจําเปนตองกําหนดการประชุมบอยข้ึน 

6.  การประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  มีการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการผลการประเมินเกี่ยวกับการใหบริการ การให
คําแนะนําการใชยา  ตลอดจนการบริการตาง ๆ  จากแบบสอบถาม   จากผูที่เคยใชบริการจากรานยา
เภสัช ม.อ. เปนประจําทกุป  โดยภาพรวมอยูในระดับดี  (3.70) แตมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  รูปแบบ  การตกแตงภายในรานยา (สาขา 1) ควรมีความทันสมัยเทียบเทารานยาภายนอก 
2.  การใหบริการไมเปนตามลําดับกอน-หลัง ในกรณีที่มผูีรับบริการจํานวนมาก 
3.  ควรมีการแบงสัดสวนใหชัดเจนระหวางชองซื้อยา-รับยา และชองชําระเงิน 

ทั้งนี้รานยาจะพิจารณาขอเสนอแนะดังกลาว เพื่อปรับปรุงการใหบริการและพัฒนาในการดําเนินงาน  
ตอไป  
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การดําเนนิงานรานยาคณะเภสัช ม.อ. ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา  มีเปาหมายในการพัฒนา

รานยาในองคประกอบตาง ๆ โดยเฉพาะดานการเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตรทั้ง
จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลยัอ่ืน มีการจดัระบบการบรหิาร
จัดการการฝกงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของศูนยประสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแหง
ประเทศไทย (ศศภท) และของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ทั้งนี้ไดรับความรวมมอือยาง
ดียิ่งจากคณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการเปนอาจารยแหลงฝกใหกับนักศกึษา ชวยสอนและ 
อภิปรายกรณศีึกษา และดแูลการฝกปฏิบัติงาน รวมกับผูจัดการรานยา และเภสัชกรประจําราน รานยา
สาขา 2 ที่เพิ่งเปดทําการมาไดเกือบครบ 2 ป ก็ไดมีสวนในการแบงเบาภาระการรับนกัศึกษาฝกงานราน
ยาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรเภสชัศาสตรที่เนนการฝก
ปฏิบัติจริงมากขึ้น รานยาสาขา 2 ยังเปนแหลงฝกที่มีบริบทแวดลอมตางไปจากรานยาสาขา 1 ทําใหเกิด
การเรียนรูที่หลากหลาย และใกลชิดชุมชนมากขึ้น อันจะเปนโอกาสอันดีในการพฒันาบทบาทเภสัชกร
รานยาที่เขาถึงชุมชน และงาน home health care ที่เภสัชกรจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต  

การมีนักศึกษาเภสัชศาสตรสาขาการบริบาลเภสัชกรรม ช้ันปที่ 6 ฝกปฏิบัติงานเกือบตลอดทุก
ผลัดของการฝกงาน มองในอีกมุมหนึ่ง ถือเปนจุดแข็งที่เปนประโยชนตอการพฒันารานยา นักศึกษา
สามารถชวยในการใหบริการจายยา ภายใตการกํากับดแูลของคณาจารยเภสัชกร และชวยพัฒนางาน
บริบาลเภสัชกรรมในรานยา ทําใหสามารถขยายขอบเขตการบริการไดกวางขวางขึ้น และมีคณุภาพ
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด   

   เปนที่ทราบกันดวีา รานยาเภสัช ม.อ.  เปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการจําหนายจายยา ให
คําแนะนําและความรูดานการใชยา และการดูแลสุขภาพ โดยไมเนนกําไร มีคณาจารยเภสัชกรและ/หรือ
เภสัชกรประจาํสถานปฏิบัติการฯ ใหบริการตลอดเวลาทําการ มีการใหบริการดานวิชาการอยางเต็มที่ 
และผูมาใชบริการใหความเชือ่ถือเปนอยางดี นอกจากนัน้ ยังมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน “รานยา
คุณภาพ” ซ่ึงเปนการันตีคณุภาพระดับประเทศ และเปนตนแบบรานยาในการพัฒนาใหกับรานยาอื่น ๆ 
เหลานี้ถือเปนจุดแข็งที่สําคญัของรานยาคณะฯ ที่มีมานาน จึงเปนโจทยของรานยาที่จะนําเอาจดุแข็ง
เหลานี้เปนชองทางในการนาํเสนอสิ่งที่เปนความรูความเขาใจอันถูกตองใหกับประชาชน ใหมีการใชยา
อยางเหมาะสม และพอเพยีง สามารถจัดการการดูแลตนเองยามเจ็บปวย และมีคณุภาพชีวิตที่ดี  
 การดําเนินธุรกิจรานยา ยอมคํานึงถึงยอดขาย กําไรขาดทุน และยอดผูมารับบริการ ที่จะทําให
รานยาดําเนินกิจการตาง ๆ อยูได และมีกรณีศึกษาที่มากและหลากหลายเพียงพอตอการศึกษา ดงันั้นจึง
เปนโจทยที่สําคัญอีกโจทยหนึ่งสําหรับรานยาในการเพิม่ยอดขาย และยอดผูมารับบริการ ทามกลางการ

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
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แขงขันทางการตลาดที่สูง อยางไรก็ด ี การโฆษณาประชาสัมพันธรานยา มีขอจํากัดภายใตกฎหมาย
ควบคุมดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธรานยา ซ่ึงทําใหไมสามารถทําการตลาดในรูปแบบสินคาทั่วไป
ไดเต็มที่  การดําเนินการในสวนนี้ จึงอาศัยคุณภาพบริการที่ลูกคาไดรับและบอกตอ การใหบริการ
ความรูดานยาในชุมชน สถานีวิทยุ และงาน มอ.วิชาการ การจัดทําสื่อส่ิงพิมพเกี่ยวกบัการใชยา และการ
ดูแลสุขภาพ  

รานยาทั้ง  2 สาขา อาจมีปญหาในเรื่องทําเลที่ตั้ง กลาวคอื สาขา 1 มีที่ตั้งหางจากแหลงชุมชน การ
เขาถึงรานไมสะดวกนัก  สวนสาขา 2  แมจะตั้งอยูในแหลงชุมชน แตมีปญหาพื้นที่จอดรถสําหรับลูกคา
ที่มารับบริการมีไมเพียงพอ ปญหาอุปสรรคนี้อาจเปนปจจัยตอจํานวนลูกคาที่เขามารับบริการ ที่ผานมา 
ไดพยายามแกไขปรับปรุงในบางสวน เชน การทําปายแสดงตําแหนงรานยา สาขา 1 ใกลกบัประตู
ทางเขามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร สวนสาขา 2 ไดขอใหทางเทศบาลนครหาดใหญจัดพืน้ที่หนาราน
เปนสวนที่สามารถจอดรถไดช่ัวคราว (เครือ่งหมายจราจรขาว-เหลือง) เปนตน 

 รูปแบบการปฏิบัติงานรานยาคณะเภสัช ม.อ. มีการใหบริการโดยคณาจารยเภสัชกรจากทกุ
ภาควิชา ที่มีตารางเวรปฏิบัติงานลวงหนา (โดยเฉลี่ยคนละ 2  คาบ/เดือน คาบละ 4 ช่ัวโมง) การจัดการ
ดังกลาวไดถือปฏิบัติมาตั้งแตเร่ิมตน ซ่ึงมีขอดีในแงการแบงเบาภาระงานบริการ เพราะมีจํานวนเภสัชกร
ปฏิบัติงานจํานวนมาก คณาจารยเภสัชกรไดมีโอกาสใชทักษะในการจายยา สามารถนําตัวอยางกรณี
ตัวอยางจากสถานการณจริงมาสอนนักศึกษา  ในแงขอเสียนั้น อาจมองในมุมที่วา คณาจารยจากแตละ
ภาควิชามีความสนใจในการบริการรานยามาก-นอยแตกตางกัน การรับภาระงานในสวนนี้ อาจไมเปนที่
ตองการของอาจารยบางทาน การดําเนนิงานในลักษณะนี้จึงพบปญหาอยูบาง รวมถึงปญหาตอการ
จัดการในการดูแลนักศกึษาฝกปฏิบัติงาน ซ่ึงตองอยูในความดแูลของคณาจารยเภสัชกรหนาราน และ
อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะบริการดานการบรบิาลเภสัชกรรมของคณาจารยเภสัชกร ซ่ึงมี
แนวโนมในการขยายงานดานนี้ในรานยาใหมากขึ้น 
 กลาวโดยสรุป  รานยาเภสัช ม.อ. ไดเติบโตและพัฒนางานดานตาง ๆ ขึ้นมาเปนลําดบั ภายใตการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชมุชน และความรวมมืออยางดียิ่งของ
เภสัชกรประจาํราน บุคลากรรานยาทุกทาน และคณาจารยเภสัชกรทุกคน การดําเนนิงานของรานยาใน
ภาคตอ ๆ ไป จะมุงไปสูทิศทางที่เปดสูชุมชนมากขึ้น การดําเนินงานในเชิงรุก และการเปนแหลงฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่มคีุณภาพ 
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