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คํานํา 
  
 รายงานประเมินตนเองของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  (รานยาเภสัช ม.อ.)  คณะ 
เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2552  ( 1 มิถุนายน 2552-31 
พฤษภาคม 2553)   ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม     และรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในรอบปท่ีผานมา    เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 สถานปฏิบัติการฯ   มีรูปแบบการทํางานเพ่ือรองรับมาตรฐานของการใหบริการทางวิชาการ
สูชุมชน และมาตรฐานดานความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคม และชุมชนภาคใต ซ่ึงเปนท้ัง
การใหบริการแบบคิคคาบริการ เชน การใหบริการยาและเวชภัณฑ เปนตน และการใหบริการแบบ
ไมคิดมูลคา เชน การใหคําปรึกษาดานยา การจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการในโอกาสตาง ๆ 
เปนตน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้    คงเปนเปนประโยชนท่ีจะทําใหทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ    ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามศักยภาพของ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยา ม.อ.)  ท้ังนี้เพ่ือใหรานยาเภสัช ม.อ.   เปนสวนหนึ่งในการ
ท่ีจะทําใหคณะเภสัชศาสตร  บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงคการบริการวิชาการดานเภสัชศาสตร
แกสังคมในรูปแบบการใหบริการดานยาและผลิตภัณฑ  ตลอดจนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ตอไป 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ) 
               รองคณบดีฝายปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

9  มิถุนายน 2553 
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บทที่ 1  
 

ขอมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหนวยงาน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) คณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
2.  ประวัติความเปนมา 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร หรือ “รานยาเภสัช ม.อ.” เปนหนวยงานท่ี
ไดจัดตั้งขึ้นเปนการภายในของคณะเภสัชศาสตรตั้งแต ป พ.ศ.2528 ในครั้งแรกมีสถานท่ีตั้งอยูท่ีช้ันท่ี 1 
อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2531 คณะเภสัชศาสตร ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และเม่ืออาคารหลังใหมสรางเสร็จแลว สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  จึงไดยายมายังท่ีตั้งใหมอยางถาวร ซ่ึงเปนอาคาร 2 ช้ัน ตั้งอยูบริเวณปากทางเขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประตูสงขลานครินทร) ดานทิศเหนือของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
สําหรับจุดมุงหมายในการจัดตั้งสถานปฏิบัติการฯ คือเพ่ือใหเปนแหลงสนับสนุนทางการเรยีนการสอน
และฝกปฏิบัติการของนักศึกษาเภสัชศาสตร และเปนแหลงใหบริการเผยแพร แนะนํา ใหคําปรึกษาใน
เรื่องยาแกผูมารับบริการ และประชาชนท่ัวไป รวมถึงเพ่ือใหบริการทางดานยาและเวชภัณฑอยางถูกตอง
มีมาตรฐานตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมายใหกับประชาชนผูมาใชบริการ 

การบริหารงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(รานยาเภสัช ม.อ.) ไดถือระเบียบวาดวย
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2539 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในการ
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ัวไป รวมท้ังการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานปฏิบัตกิาร
เภสัชกรรมชุมชน ซ่ึงจะแยกออกจากระบบบริหารของคณะเภสัชศาสตร เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการฯ จะอาศัยอํานาจตาม
หมวด 2 การดําเนินงานแหงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2539 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2531  โดยระเบียบดังกลาวกําหนดให
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร เปนคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
และมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบายการบริหาร และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติการฯ 
โดยคณบดีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ภายใตความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ  
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ป พ.ศ. 2545 สภาเภสัชกรรมไดจัดทําโครงการรานยาคุณภาพขึ้นมาเพ่ือยกระดับของรานยาใน
ประเทศไทย และมาตรฐานขึ้นมาในอีกระดับหนึ่ง เปนสถานท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับประชาชนผูมาใช
บริการ ซ่ึงเปนการคุมครองผูบริโภคในอีกทางหนึ่ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนของโครงการนี้ ประกอบกับเปนหนวยงานดานการศึกษาซ่ึงจะตองเปนแบบอยางกับสังคม
ภายนอก คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ จึงไดมีมติใหเขารวมโครงการนี้กับทางสภาเภสัชกรรม 
และไดรับการรับรองเปน “รานยาคุณภาพ” จนถึงปจจุบัน 

 
3.  สถานที่ตั้งและชวงเวลาที่ใหบริการ 

สาขา 1         
สถานท่ีตั้ง   ทางเขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประตูสงขลานครินทร) 

                            คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
          โทรศัพท 0-7428-8962 – 3, โทรสาร 0-7421-3058 
             ชวงเวลาท่ีใหบริการ  จันทร-ศุกร เวลา 08.30-18.00 น. และ 
          เสาร          เวลา 10.00-17.00 น.     
 สาขา 2                  
  สถานท่ีตั้ง                  เลขท่ี 65 และ 67 ถนนศุภสารรังสรรค    
           อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  โทรศัพท 074-350823 
 ชวงเวลาท่ีใหบริการ  จันทร-ศุกร เวลา 08.30-20.00 น. 
          เสาร-อาทิตย   เวลา 08.30-17.00 น.     
 หมายเหตุ  :  สาขา 2 ไดยุติกิจการเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2553                  

 
4.  ภารกิจหลัก 
             สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เปนแหลงสนับสนุนดานการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร และเปนแหลงใหบริการเผยแพร แนะนํา ใหคําปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก 
ผูมารับบริการและประชาชนท่ัวไป รวมถึงการใหบริการจําหนายยาและเวชภัณฑอยางถูกตองมีมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมายใหกับประชาชนผูมาใชบริการ 
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5.  วิสัยทัศน 
รานยาเภสัช ม.อ. เปนแหลงใหความรู และบริการทางดานยา และสุขภาพของชุมชนดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเหมาะสม 
 

6.  พันธกิจและวัตถุประสงค 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดําเนินงานภายใตพันธกิจและวัตถุประสงค ดังนี ้
1.   สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน แกนักศึกษา 

เภสัชศาสตร 
2. บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน โดยเนนการประหยัด 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมเหตุผลในการใชยาเปนสําคัญ 
3.  บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับสัตว โดยเนนการประหยัด 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสมเหตุผลในการใชยาเปนสําคัญ 
4.  วิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลทางเภสัชกรรม เพ่ือประโยชนทางการศึกษาวิทยาศาสตร

สุขภาพและบริการดานขายงานเภสัชสนเทศ 
 5.  เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอยาง ในการบริการประชาชนใหไดรับบริการ
ดานเวชภัณฑท่ีมีมาตรฐานอันเหมาะสม 

6.  พัฒนาสงเสริมบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ ของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนและบริการเภสัชกรรมชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คุมครองผูบริโภคดานยา 

7.  แนะนําและเพ่ิมพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแกประชาชน 
 
7.  ผูบริหาร 

7.1 รองคณบดีฝายสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  (ผูจัดการ)  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ 

7.2  รองผูจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม 
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8.  บุคลากร 
 บุคลากรนอกเหนือจากผูบริหารและคณาจารยท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน    มีดังนี ้

8.1 ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการพัสด ุ    1 คน 
8.2  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเภสัชกร   2 คน 
8.3  พนักงานเงินรายได ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  1 คน 
8.4  พนักงานเงินรายได ตําแหนงพนักงานธุรการ   2 คน 
8.5  ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานหองยา   1 คน 

 
9.  รายชื่อคณะกรรมการ  ตามคําส่ังคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 9.1  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  (ตั้งแต 13 ก.พ.51-12 ก.พ.53) 
                     1.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    ท่ีปรึกษา 
         2.  รองคณบดีฝายบริหาร    ท่ีปรึกษา 
         3.  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีปรึกษา 
         4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  สูรพันธุ  ประธานกรรมการ 
         5.  อาจารย ดร.ธนภร  อํานวยกิจ   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 6.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 7.  ประธานคณะกรรมการฝกงานเชิงวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารยนัฏฐา  แกวนพรัตน  กรรมการ 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ กรรมการ 
 10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรฉัตร  งอสุรเชษฏ กรรมการ 
 11. ผูชวยศาสตราจารยกร  ศรเลิศลํ้าวาณิช  กรรมการ 
 12.  อาจารย ดร.ณัฐาศิร ิ ฐานะวุฑฒ   กรรมการ 
 13.  อาจารย ดร.วรนุช  แสงเจริญ   กรรมการ 
 14.  อาจารย ดร.ลือลักษณ   ลอมล้ิม   กรรมการ 
 15.  นางสาวนิภาภัทร  ชีวศรีรุงเรือง   กรรมการ 
 16  นางสาวจริยา  แสงศรีคํา    กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางศิริมาส  จันทวงศ    ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

             รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552_สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 
 

5 

9.2  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ตั้งแต 13 ก.พ.53 เปนตนไป) 
                     1.    คณบดีคณะเภสัชศาสตร    ท่ีปรึกษา 
         2.   รองคณบดีฝายบริหาร    ท่ีปรึกษา 
         3.   เภสัชกรติณณณชัย   ชุติภัทรเจริญสิน  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
         4.   เภสัชกรหญิงสุปราณี   แกวประดับ  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 5.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร   ภูริพัฒนาวงษ ประธานกรรมการ 
 6.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม รองประธานกรรมการ 
 7.   ประธานคณะกรรมการฝกงานเชิงวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารยนัฏฐา   แกวนพรัตน  กรรมการ 
 9.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี  โรจนพิบูลสถิต กรรมการ 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  สูรพันธุ  กรรมการ 
 11. อาจารย  ดร.ศิริพา   อุดมอักษร  กรรมการ 
 12. อาจารย ดร.วิลาวัณย   ทองเรือง  กรรมการ 
 13. อาจารย ดร.สุกัญญา   เดชอดิศัย  กรรมการ 
 14. อาจารย ดร.ลือลักษณ   ลอมล้ิม   กรรมการ 
 15. อาจารย ดร.วรนุช   แสงเจริญ  กรรมการ 
 16. นางสาวจริยา    แสงศรีคํา  กรรมการ 
 17. นางสาวนิภาภัทร   ชีวศรีรุงเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางศิริมาส    จันทวงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 9.3  คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ 
        1.   ผศ.ดร.ศรีรัตน  กสิวงศ 
        2.   ผศ.รักษเกียรต ิ  จิรันธร 
        3.   ดร.ธนภร  อํานวยกิจ 
        4.  รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล 
        5.  นางสาวพิมพวรา  ตันเวชศิลป 
        6.  นางสาวนิภาภัทร  ชีวศรีรุงเรือง 
        7.  นางสาวจริยา  แสงศรีคํา 
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9.4  คณะกรรมการฝายการจัดการความรู 
1.  นางศิริมาส  จันทวงศ 

9.5  คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
1.  นางศิริมาส  จันทวงศ  

9.6  คณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป 2552  
1.  นางนงนุช    สุขศรีสังข 

9.7  คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม 5 ส  
1.  นางสาวนิภาภัทร   ชีวศรีรุงเรือง 
2.  นางนงนุช    สุขศรีสังข 

9.8  คณะทํางานการใหบริการเลิกบุหรี่  
1.  นางสาวนิภาภัทร   ชีวศรีรุงเรือง 
2.  นางสาวจริยา          แสงศรีคํา 

9.9  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
  1.  นางสาวนิภาภัทร   ชีวศรีรุงเรือง 
  2.  นางสาวจริยา          แสงศรีคํา 
  3.  นางศิริมาส  จันทวงศ 
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บทที่ 2 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553  โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 นั้น   ไดมีการดําเนินงานในเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องและสอดคลอง
กับภารกิจหลัก  พันธกิจ  และวัตถุประสงค ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดังนี้ 

 
1.  การใหบริการดานยา และเวชภัณฑ 

การใหบริการทางดานยา และเวชภัณฑของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช 
ม.อ.) จะมีเภสัชกร หรือคณาจารยเภสัชกรใหบริการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ โดยเวลาท่ีใหบริการเปน 
ดังนี ้

รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ในเวลาราชการวันจันทร-ศุกร  เวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลา
ราชการ วันจันทร-ศุกร  เวลา 16.30-18.00 น. วันเสาร เวลา 10.00-17.00 น. โดยในเวลาราชการจะมีเภสัช
กรปฏิบัติงาน 2 คน และนอกเวลาราชการจะมีเภสัชกรปฏิบัติงาน 1 คน   

 รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2   เปดบริการวันจันทร-ศุกร ตั้งแต 08.00-20.00 น.  และวันเสาร-
อาทิตย  เวลา 08.00-17.00 น.   โดยมีเภสัชกรปฏิบัติงาน 1 คน 
 ในการนี้ไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการใหบริการท่ีมี
คุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

จุดแข็ง 
1.  เปนรานยาคุณภาพท่ีไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพระดับประเทศ 
2.   บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณดานยาเปนอยางดี   และใหบริการโดย

เภสัชกรตลอดเวลาทําการ ทําใหไดรับความเช่ือถือจากผูมาใชบริการ 
3.   มีการใชระบบสารสนเทศและเอกสารทางวิชาการในการสืบคนขอมูลดานยา ใหกับผูมาใช

บริการ   
4. เปนรานยาของคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงชุมชนใหการยอมรับ และเช่ือม่ันในการมารับบริการ 
5. เปนแหลงใหคําแนะนําและบริการดานสุขภาพแกประชาชนท่ัวไป 
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จุดควรพัฒนา 
1.  การประชาสัมพันธตองครบถวนตามรูปแบบการบริการท่ีมีในรานยา  
2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารในการบริหาร และดําเนินงานตาง ๆ ของรานยา 
3.  บุคลากรในรานยาตองจัดใหมีแนวการปฏิบัติงาน และส่ือสารไปยังผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีความชัดเจนในนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการอํานวยการฯ 
2. จัดใหมีการประเมินผลดานการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
 

2. การฝกปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงคหนึ่งท่ีสําคัญในการจัดตั้งสถานปฏิบัติการฯ คือจะตองเปนแหลงฝกทางวิชาชีพดาน

เภสัชกรรมชุมชนใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตรท่ังในการฝกปฏิบัติงานท่ัวไป กึ่งเฉพาะทาง และเฉพาะทาง 
ท้ังทางดานเภสัชกรรมคลินิก และเภสัชกรรมชุมชน เปนแหลงเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริงโดยมีเภสัชกร 
และคณาจารยเภสัชกรเปนผูดูแลการฝกปฏิบัติ สถานปฏิบัติการฯ มีความสามารถรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตรมาฝกปฏิบัติงานไดตลอดท้ังป และจากคณะเภสัชศาสตรจากหลายสถาบัน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

2.1  การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
                     (1)  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง  (ช้ันปท่ี 5 สาขาเภสัชกรรมคลินิก) 
                    วันท่ี 26 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2552   จํานวน 1 คน 

                          (2)  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  4  คน และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  1 คน) 
           วันท่ี   8  มีนาคม – 9 เมษายน 2553   จํานวน  2  คน 

    วันท่ี 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553   จํานวน  3  คน 
                     (3)   การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเฉพาะสาขา (ช้ันปท่ี 6 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม) 
                      วันท่ี  27 กรกฏาคม – 4 กันยายน 2552  จํานวน  1   คน 
                   วันท่ี  14 กันยายน – 22 ตุลาคม 2552  จํานวน 1   คน 
       วันท่ี  26 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2552  จํานวน  2   คน 
       วันท่ี  14 ธันวาคม 2552 – 22 มกราคม 2553 จํานวน 2   คน 
       วันท่ี    1 กุมภาพันธ – 12 มีนาคม 2553  จํานวน 2   คน 
       วันท่ี    3 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2553  จํานวน  2  คน 
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 2.2  การศึกษาดูงาน 
        (1)  การศึกษาดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร  สาขาบริบาลเภสัชกรรม  ช้ันปท่ี 2 

(หลักสูตร 6 ป) 
รายวิชา 561-201  ประสบการณดานเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 

   วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2552   สาขา 1 จํานวน 4   คน 
วันท่ี  8 พฤศจิกายน 2552  สาขา 2 จํานวน 4   คน 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2552 สาขา 1 จํานวน 4  คน 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 สาขา 2 จํานวน 4  คน 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2552 สาขา 1 จํานวน 4  คน 

      สาขา 2 จํานวน 4  คน 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2552 สาขา 1 จํานวน 4  คน 

      สาขา 2 จํานวน 4  คน 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2552  สาขา 1 จํานวน 4  คน 

                      (2)  การศึกษาดูงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 3 (หลักสูตร 5 ป)   
   วันท่ี 9 กรกฎาคม 2552    จํานวน 11  คน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2552    จํานวน 11  คน 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2552    จํานวน   6  คน 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 16 สิงหาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2552    จํานวน 10  คน 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2552    จํานวน 10  คน 

(3)  การศึกษาดูงานนักศึกษาเภสัชศาสตร  ช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระหวางวันท่ี  
5-9 ตุลาคม 2552   ณ สาขา 1 และสาขา 2  จํานวน 1 คน 
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2.3  การฝกปฏิบัติ และเก็บขอมูลกรณีศึกษา 
        (1)   รายวิชา  561-444  ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา 1  นักศึกษาเภสัชศาสตร   

ช้ันปท่ี 4  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) 
   เดือนตุลาคม 2552         จํานวน1 วัน     รวม  5  คน 

เดือนพฤศจิกายน 2552       จํานวน 6 วัน     รวม  30  คน 
เดือนธันวาคม 2552          จํานวน 6 วัน      รวม  30 คน 
เดือนมกราคม 2553           จํานวน 8 วัน     รวม  40  คน 
เดือนกุมภาพันธ 2553  จํานวน  3 วัน   รวม  15   คน 

         (2)   รายวิชา  561-544  ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา 2 นักศึกษาเภสัชศาสตร  
ช้ันปท่ี 5 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) 
   เดือนมิถุนายน 2552         จํานวน 5 วัน    รวม  20  คน 

เดือนกรกฎาคม 2552        จํานวน 5 วัน    รวม  20  คน 
เดือนสิงหาคม 2552          จํานวน 7 วัน     รวม  31 คน 
เดือนกันยายน 2552           จํานวน 7 วัน     รวม  28  คน 

         (3)  รายวิชา  561-503  ทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร   
ช้ันปท่ี 5  สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) 

เดือนสิงหาคม 2552     จํานวน 6 วัน     รวม  40  คน (สาขาละ 20 คน) 
เดือนกันยายน 2552        จํานวน 4 วัน    รวม  26  คน (สาขาละ 13  คน) 
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ตารางสรุปการฝกปฏิบัติงาน / ศึกษาดูงาน / ฝกปฏิบัติและเก็บขอมูลกรณีศึกษา  
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร  ปการศึกษา 2552 

ป 2552 ป 2553 การฝกปฏิบัติงาน / ศึกษาดูงาน /  
ฝกปฏิบัติและเก็บขอมูลกรณีศึกษา 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

 ฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ช้ันปท่ี 6 

 
      

รายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา 2    
(561-544)  ช้ันปท่ี 5 หลักสูตร 6 ป 

 

โครงการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการฯ ช้ัน
ปท่ี 3 หลักสูตร 5 ป 

 

รายวิชาทักษะในการบริบาลทางเภสัช
กรรม (561-503) ช้ันปท่ี 5 หลักสูตร 6 ป 

 

รายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา 1 
(561-444) ช้ันปท่ี 4 หลักสูตร 6 ป 

 

ศึกษาดูงาน ช้ันปท่ี 4 (ม.ศิลปากร)                               
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะสาขา 
ช้ันปท่ี 5 

 

รายวิชา ประสบการณดานเภสัชกรรม
ปฏิบัติ (561-201) ช้ันปท่ี 2 หลักสูตร 6 ป 

 

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ช้ันปท่ี 4  
 

จากขอมูลดานการฝกปฏิบัติงานขางตน จะเห็นไดวา สถานปฏิบัติการฯ มีนักศึกษามาฝกงาน
ตลอดป ซ่ึงในบางชวงเวลาจะมีนักศึกษามาฝกปฏิบัติงานจํานวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพท้ังดาน
การใหบริการ และการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเอง เพ่ือการฝกปฏิบัติงาน และการใหบริการดานยา 
และผลิตภัณฑแกผูรับบริการท่ีมีคุณภาพนั้น ควรจะตองกําหนดใหมีจํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดย
จํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสมในการฝกปฏิบัติงานตอเภสัชกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีนั้นควรกําหนดไวไมเกิน 2 
คน (ไมนับรวมถึงนักศึกษาท่ีมาศึกษาดูงาน ซ่ึงสามารถรับไดเพ่ิมจากท่ีกําหนดไว รวมแลวไมควรเกิน 5 
คนตอเภสัชกร 1 คน) ซ่ึงจําเปนจะตองมีการหาแนวทางในการบริหารจัดการ นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 
รวมกับฝายดําเนินการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพตอไป   ท่ีผานมาไดใชแนวทางแกไขปญหาดวยการจัดตาราง
ฝกปฏิบัติงานนักศึกษา (หลักสูตร 6 ป) โดยกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหเปนวันทําการปกติ แทนวัน
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เสาร หรือวันอาทิตย ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหซํ้าซอนกับวันทําการปกติ ท่ีเปนวัน
เรียนของบางรายวิชาท่ีมีนักศึกษามารับกรณีศึกษาจริง ณ รานยา พบวา สามารถแกไขปญหาดังกลาวได
เปนอยางดี  

ปจจุบัน รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 ไดปดใหบริการไปแลว ทําใหรานยาจะมีนักศึกษาจํานวนมาก 
จึงตองมีการหาแนวทางในการบริหารจัดการนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน รวมกับฝายดําเนินการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพตอไป  

ในการนี้ไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จุดแข็ง 
1.  มีเภสัชกร และคณาจารยเภสัชกรท่ีมีความรู สามารถฝกงานใหกับนักศึกษาเปนอยางด ี
2.  สามารถจัดการฝกงานไดท้ังฝกปฏิบัติท่ัวไป กึ่งเฉพาะทาง และเฉพาะทาง 
2.  มีระเบียบ คูมือ และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3.  มีนักศึกษาจากหลายสถาบันมารวมฝกปฏิบัติงาน 
จุดควรพัฒนา 
1.  การจัดการเรื่องเวลา และจํานวนของนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีสถาบันตองการ และปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูรับบริการดวย 
2.  ปรับปรุงระบบ/คูมือในการฝกปฏิบัติงานใหทันตอสถานการณของวิชาชีพ 
3.  เพ่ิมความสามารถของเภสัชกรเพ่ือรองรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาใหครบทุกดาน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ของนักศึกษา/สถาบัน ท่ีมาฝก

ปฏิบัติงานท่ีรานยาเภสัช ม.อ. 
2.  สนับสนุนใหเภสัชกรเพ่ิมศักยภาพของตนเองเพ่ือรองรับการฝกปฏิบัติงานใหครบถวน 

 
3.  การบริการวิชาการสูสังคม 
               การบริการวิชาการสูสังคมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนนั้น จัดเปนภารกิจท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของคณะฯ ซ่ึงการใหบริการวิชาการสูสังคมนี้แบงกลุมเปาหมายออกเปนสองกลุมใหญคือ 
กลุมเภสัชกร ซ่ึงมีการใหความรูกับคณาจารยเภสัชกร เภสัชกรในเขตจังหวัดสงขลา และใกลเคียง ชุมชน 
องคกรวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข โดยการจัดประชุมวิชาการดานเภสัชกรรม ความรูดาน
เภสัชภัณฑ เภสัชผลิตภัณฑ โดยรูปแบบการใหบริการจะเปนการจัดประชุมวิชาการแบบใหเปลา และ
กลุมชุมชน และประชาชนท่ัวไป โดยการใหบริการวิชาการจะอยูในรูปแบบการใหคําแนะนํา ปรึกษา ให
ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองการในการใชยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และอ่ืน ๆ ขณะมารับบริการท่ีรานยา หรือ
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จัดผานกิจกรรมตาง ๆ รวมกับองคกรตาง ๆ เชน คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน เทศบาล หรือจังหวัด ไมวาจะ
เปนการใหความรูในรูปแบบของบอรดนิทรรศการ   การจัดกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1  รณรงคใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผล ใน 3  โรค 
หลัก คือ เจ็บคอ ทองเสีย และแผลเลือดออก โดยการจัดบอรดวิชาการ  ใหคําแนะนํา แจกแผนพับให
ความรู   ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 และ 2 วันท่ี  26  มิถุนายน- 2  กรกฎาคม 2552 

3.2  เภสัชกรจากโรงพยาบาล และเภสัชกรผูรับอนุญาตหรือเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในรานยา 
และเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 17 คน รวมฟงบรรยายและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนารานยาจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง “แนวทางในการพัฒนารานยาสูรานยาคุณภาพ”     
 วันท่ี 11  กรกฎาคม 2552      

3.3  คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 9  คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การใหบริการดานยาและเวชภัณฑ ณ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.30-
12.00 น.  

3.4 รวมรณรงคกับองคกรวิชาชีพ (คภ.สสส.) ในการคัดคานการจัดงานบุหรี่โลก (TAB INFO 
ASIA 2009) โดยจัดกิจกรรมท่ีรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 และ สาขา 2 มีการใหขอมูลการจัดงาน และ
รณรงคใหประชาชนรวมลงช่ือคัดคานการจัดงานบุหรี่โลก  ซ่ึงกิจกรรมนี้จัดในเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2552    

3.5  คณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และหัวหนาสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พะเยา  เยี่ยมชมการบริหารจัดการและการใหบริการรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 วันท่ี  12 กุมภาพันธ 2553 

3.6  จัดประชุมวิชาการ เรื่อง   “What’s new in the treatment of allergic skin diseases” ใหกับ
คณาจารยเภสัชกร เภสัชกรท่ีเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา และเภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขลา
และใกลเคียง จํานวน 54 คน วันท่ี  28 มีนาคม 2553 โดยไดรับการสนับสนุนวิยากรดานวิชาการจาก 
บริษัท บางกอกโบทานิกา จํากัด  ผลการประเมินจากผูเขารวมประชุม จํานวน 32 คน อยูในระดับดี   
(3.93) 

3.7   การจัดบอรดวิชาการเผยแพรความรูทางวิชาการดานยาและสุขภาพ  บริเวณหนารานและ
ภายในรานยาเภสัช ม.อ. ท้ัง 2 สาขา 

3.8  จัดทําแผนพับวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูและประชาสัมพันธการใชยา และเวชภัณฑท่ี
ถูกตองกับผูรับบริการ เปนเอกสารท่ีไมคิดมูลคา โดยจัดอยูในสวนของ “เอกสารความรู” และผูมาใช
บริการสามารถเลือกและนําไปใชประโยชนในเรื่องท่ีสนใจได  

3.9  บริการใหคําปรึกษาทางดานยาและสุขภาพทางไกล ประชาชน หรือผูรับบริการสามารถ
โทรศัพทมาขอคําปรึกษาทางดานยาและสุขภาพ ซ่ึงคณาจารย และเภสัชกร เปนผูตอบคําถาม และให
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คําแนะนําตลอดเวลาทําการของสถานปฏิบัติการฯ 
   ในการนี้ไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  จุดแข็ง 
 1.  สามารถจัดหาบุคลากรมีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับแกวงการวิชาชีพ ชุมชน และ
ประชาชนมาใหบริการวิชาการสูชุมชนแบบไมคิดมูลคา 

2.  ใหความรวมมือในการดําเนินงานเพ่ือการณรงคในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอสวนรวม 
 3.  มีบริการใหคําปรึกษาดานยา ท่ีมีกระบวนการสืบคนไดรับคําตอบภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 4.  มีบริการและโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

จุดควรพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการสูสังคมใหกลุมเปาหมาย 
ขอเสนอแนะ 
1.  จัดทําแบบสอบถามความตองการใหจัดรูปแบบการบริการวิชาการสูสังคมจากกลุมเปาหมาย 

 
4.  การจําหนายยาและเวชภัณฑ  

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุม มีการใหบริการจําหนายยา ผลิตภัณฑ และเวชภัณฑ โดยมียอด
การจําหนายยาและเวชภัณฑ ป 2552 ในสาขา 1  ยอดขายรวมท้ังส้ิน 838,763.33 บาท เพ่ิมขึ้น 27.63%  
เม่ือเทียบกับป 2551 และสาขา 2 ยอดขายรวมท้ังส้ิน 104,110.50 บาท  (ปการศึกษา 2552 มียอดขายเพียง 
10 เดือน เทานั้น) เพ่ิมขึ้น 0.08  %  เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
 จากการเปรียบเทียบยอดขายและจํานวนผูมาใชบริการรานยาเภสัช ม.อ. ท้ัง 2 สาขา พบวา มี
ยอดขายสูงสุดจากการเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2552 และ 2551 คือ เดอืนกรกฎาคม 2552 มี
ยอดขายเพ่ิมขึ้นสูงสุด คิดเปน 126.69% และ 130.35% ในสาขา 1 และ 2 ตามลําดับ   เนื่องจากในชวง
เวลาดังกลาวมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 ทําใหสินคาประเภทเจลลางมือ และผาปดจมูก 
ไดรับความนิยมสูงในชวงเวลาดังกลาว สงผลทําใหยอดขาดสูงกวาเดือนอ่ืน ๆ มาก และสอดคลองกับ
จํานวนผูมาใชบริการ ในชวงเวลาเดียวกันเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดคือ 70.01% และ 4.59%  ในสาขา 1 และ 2 
ตามลําดับ  และยอดขายท่ีมีความแตกตางนอยท่ีสุดของสาขา 1 คือ 1.30% ในเดือนมีนาคม 2553 
เนื่องจากเปนชวงปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขา 2 มีความแตกตางนอยท่ีสุด 
คือ 5.61% ในเดือนตุลาคม 2552  และจํานวนผูมาใชบริการสาขา 2  มีจํานวนลดลงทุกเดือนยกเวนเดือน
กรกฎาคม 2552 รายละเอียด ดังนี ้
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ยอดขายรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2552- 31 พฤษภาคม 2553
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ยอดขายรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2552- 31 มีนาคม 2553
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เปรียบเทียบยอดขายรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1
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ผูรับบริการรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552
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เปรียบเทียบจํานวนผู รับบริการรานยาเภสัช ม.อ. สาขา 1

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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

(เดือน)

(จํานวน)

ปกศ.52
ปกศ.51
ปกศ.50

 
 
 

เปรียบเทียบจํานวนผูรับบริการ รานยาเภสัช ม.อ. สาขา 2

0

500

1,000

1,500

2,000

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
เดือน

(จํานวน)

ปกศ.52

ปกศ.51

ปกศ.50

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

             รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552_สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) 
 

19 

ในการนี้ไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จุดแข็ง 
1. คณาจารย และเภสัชกรปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีไววางใจของผูมาใชบริการ 
2. ไดรับความเช่ือถือจากผูมาใชบริการ 
3.  มีโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ (InnoPharma®) ท่ีสามารถคนหา

รายการยาตามช่ือการคา แจงจํานวนสินคาคงเหลือ วันหมดอายุ แจงราคาตอหนวยท่ีลดลงในการซ้ือ
จํานวนมาก เปนตน ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 

4. มีการนําสถิติในการจําหนายยาและเวชภัณฑตาง ๆ มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน
ดานการใหบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูมาใชบริการ 

จุดควรพัฒนา 
1.  บุคลากรบางสวนไมมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
2.  สถานท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีไมคอยเหมาะสม ผูรับบริการมองไมชัดเจน  
3.  คณาจารยเภสัชกรท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีมีเปนจํานวนมาก อาจทําใหมาตรฐานการใหบริการท่ีผูมา

ใชบริการไดรับแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูมาใชบริการทราบถึงการบริการท่ีมีในรานยาเภสัช ม.อ. 
2.  ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ 

 3.  ควรมีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ เพ่ือจะไดดําเนินการใหสอดคลองและตรงกับ
ความตองการ และประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบผานส่ือตาง ๆ  

 
5.  การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 

   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยาเภสัช ม.อ.) ไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการ 
แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
      1.  เงินงบประมาณ 

      1.1  เงินงบประมาณ ป 2552 หมวดคาตอบแทน ใชสอย เปนเงิน 50,000.- บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารจัดการท่ีดําเนินงานตามนโยบาย เชน คาวัสด ุ คาซอมแซมและบํารุงรักษา   

      1.2  เงินงบประมาณ ป 2552  งบเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  
(โครงการสัมผัสรานยา) เปนเงิน  20,000.- บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือทางวิชาการ
สําหรับใชประกอบการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร 
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2.  เงินรายได 
      2.1 เงินรายได ป 2552 คณะเภสัชศาสตร  เปนเงิน 100,000.-บาท  เพ่ือปรับปรุงสถาน  ปฏิบัติ

การฯ เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑบางรายการเส่ือมสภาพจากการใชงานตามปกติ  และการปรับปรุงสถานท่ี
เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

        2.2  เงินรายไดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซ่ึงเปนรายไดจากการจําหนายยาและ
เวชภัณฑ  เพ่ือเปนคาใชจายในบริหารจัดการ รวมเปนเงิน  4,361,325.39 บาท   ดังนี ้

               2.2.1  คายาเวชภัณฑ   เปนเงิน    4,099,849.89  บาท 
                            2.2.2  คาใชจายในการขายและบริหาร เปนเงิน       261,475.50  บาท 
    ระบบสารสารเทศ 

     สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  มีการใชระบบสารสนเทศ ดังนี ้
1. มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ InnoPharma® มาใชในการ

จัดการบริหารงานขาย ซ่ึงเปนระบบ real time สามารถเช่ือมขอมูลการขาย และขอมูลตาง ๆ ของรานยา 
นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถใชในการบริหารจัดการ ผูบริหารสามารถนําขอมูลท่ีผานการประมวลผล
แลวนําไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน เชน การจัดการคลังสินคา  การกําหนดราคายา  การติดตามยา
ท่ีใกลวันหมดอาย ุ การประมวลผลการส่ังซ้ือและการขาย  เปนตน 

2. สถานปฏิบัติการฯ มี  Group Mail เพ่ือใชในการบริหารจัดการ  ดังนี ้
2.1 pharmacy-drugstore@group.psu.ac.th   
        สําหรับคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในกลุมเมลนี้จะใชใน

การติดตอประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานตาง ๆ ของคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ  
2.2   pharmacy-drugstore-team@group.psu.ac.th  
        สําหรับบุคลากรรานยาเภสัช ม.อ. ท้ัง 2 สาขา เพ่ือการติดตามงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีไม

เปนทางการและเปนทางการควบคูกัน   เปนการสอบถามปญหาจากการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือ
แลกเปล่ียน รับรู  วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกัน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปน
ปจจุบันจากสาขา 1 ไปยังสาขา 2 

3. มีระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถใหบริการสืบคน
ขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานดานใหคําปรึกษาดานยา การสงเสริม
สุขภาพ และฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา  เปนตน 
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              การส่ือสารในหนวยงาน 
1. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมกาบริหารสถานปฏิบัติการฯ ทุกเดือนโดยจัดการประชุมทุกวัน

พุธท่ี 1 ของเดือน 
2. กําหนดใหมีการประชุมบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธท่ีสามของเดือน เพ่ือมอบหมายงาน 

ติดตามงาน แลกเปล่ียนขอคิดเห็น รวมแกไขปญหาเกิดขึ้น วางแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  ในบาง
กรณีจะนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นหรือสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน 

3. สามารถเช่ือมโยงขอมูลดานยาและเวชภัณฑไดท้ัง 2 สาขา 
4. มีระบบเครือขายของคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนชองทางส่ือสาร

ในการปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ  
              การเงินและบัญชี 

 การดําเนินงานดานการเงิน เปนการทําหนาท่ีบันทึกการขายพรอมรับชําระเงิน ตรวจสอบ
ยอดขายประจําวันบันทึกไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ นําสงเงินจากการขายฝากธนาคาร รายงาน
ยอดขายประจําเดือน  ตลอดจนรายรับ-รายจาย ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ควบคุมโดยการจัดทําระบบรายรับ-
รายจาย  จัดทําระบบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีท่ัวไป  และเก็บหลักฐานเพ่ือทําการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีอนุญาตปละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและแสดงขอมูลตามงบ
ดุล งบกําไรขาดทุน  มีระบบการจัดสรร การตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
  1.  มีการนําเสนอรายงานการเงินตอคณะกรรมการอํานวยการคณะเภสัชศาสตรเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาการวางแผน ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะการเงิน เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. จัดสรรกําไรสุทธิ 30%  จากการดําเนินงานนําสงเปนเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร ทุกป 
  3.  แยกการบริหารการเงินออกจากงบประมาณของคณะเภสัชศาสตร   

 4.  เงินสดหมุนเวียนสวนท่ีไมมีความจําเปนตองใช จะนําฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินตามมติท่ีคณะกรรมการอํานวยการ คณะเภสัชศาสตร  
    5.  คณะกรรมการอํานวยการ คณะเภสัชศาสตร แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูสอบบัญชี
และดําเนินการตรวจสอบบัญชีปละ 1 ครั้ง  โดยทําการตรวจสอบเอกสารการรับ-จายเงินพรอมท้ังจัดทํา
รายงานทางการเงิน   เ ม่ือส้ินสุดปงบประมาณ    และไดรายงานใหคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ทราบตามลําดับ 
              6.  มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยหนวยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
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 7.  มีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการขอมูลดานการเงินและบัญชี เพ่ือความความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร ในการสืบคนดานตาง ๆ ท่ีตองการทราบ เชน รายการคาใชจายประเภทตาง ๆ  
เจาหนี้การคา  เปนตน 

   ในการนี้ไดวิเคราะหจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จุดแข็ง 
1.  บุคลากรสามารถทํางานไดหลายหนาท่ี 
2.  มีการประชุมเพ่ือเสนอแนวคิดและแนวทางการแกไขปญหา 
3.  นําขอมูลสารสนเทศมาใชประโยชนในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  
4.  มีการรายงานขอมูลดานตาง ๆ  มีการตอบปญหาและรับขอเสนอแนะตางๆ 
5.  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการบริหารงานสามารถตั้งระดับการเขาถึงขอมูลของผูรับผิดชอบ

ได เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 
จุดควรพัฒนา 
1.  บุคลากรมีภาระงานท่ีหลากหลาย ทําใหการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันมีนอย  และจะมี

ปญหาในกรณีท่ีตองการปฏิบัติงานแทนกัน 
2.  ควรมีการสงเสริมดานความรวมมือในการทํางาน 
3.  ควรมีการทบทวนภาระงานท่ีตองปฏิบัติทุกป 
4.  ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรเปนลายลักษณอักษรและมีการดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไว  
ขอเสนอแนะ 
1.  ควรใหความสําคัญและแกไขปญหาท่ีมี 
2.  ควรสนับสนุนใหทุกคนใหมีโอกาสเรียนรูงานใหมท่ีเกี่ยวของ 
3.  สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากรมีความม่ันคงและกาวหนาในอาชีพ เพ่ือสรางขวัญและกําลัง 

ตลอดจนการอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงาน 
 4.  มีการกําหนดแผนการใชจายจากเงินรายไดรานยาเภสัช ม.อ. ในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน มีการ
ดําเนินงานตามแผน และมีการประเมินการใชเงิน ตลอดจนนําผลการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

5.  ควรมีการทบทวนภารกิจหลัก  พันธกิจและวัตถุประสงค  ของหนวยงานใหกับผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เปนประจํา 
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6.  การวิจัย 
     บุคลากรรานยาเภสัช ม.อ. ไดเก็บขอมูลจากผูมาใชบริการรานยาเภสัช ม.อ.  เพ่ือประกอบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
      1.  นางสาวนิภาภัทร  ชีวศรีรุงเรือง   เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง  “ปญหาจากการใชยาอันเกิด
จากการซักประวัติไมครบถวนในรานยา : กรณีการซ้ือยาแทนและการระบุช่ือยา” ณ  รานยาเภสัช ม.อ. 
สาขา 1 และสาขา 2  ระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2552  
                 2.  นางศิริมาส  จันทวงศ   เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง “การตัดสินใจเลือกใชบริการรานยา
เภสัช ม.อ.” ณ  รานยาเภสัช ม.อ. ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552  
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บทที่ 3 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตั้งแตมิถุนายน 2552-พฤษภาคม 2553  
สรุปไดดังนี ้
 ในการปฏิบัติงานของคณาจารยและเภสัชกร มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับสภาเภสัช
กรรมวาดวยขอจํากัด และเง่ือนไขในการประกอบอาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 และเปนไปตามแนว
ทางการประเมินและรับรองคุณภาพรานยาของสภาเภสัชกรรม  ซ่ึงไดรับการรับรองเปน “รานยาคุณภาพ” 
มีการบริการท่ีแตกตางจากรานยาท่ัวไป เปนบริการท่ีไมไดมุงเนนเฉพาะการขายยา แตเปนบริการแบบ
วิชาชีพท่ีบริการท้ังในสวนของผลิตภัณฑ และในสวนของบริการขอมูลและขอแนะนํา สงผลใหเกิดการ
ใชยาท่ีเหมาะสมในชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยรวม  เพ่ือคุณภาพ
และสุขภาพท่ีดขีึ้นของประชาชน ตาม  5  มาตรฐาน  ดังนี ้
 มาตรฐานท่ี  1  สถานท่ี อุปกรณและส่ิงสนับสนุนบริการ 
 เพ่ือใหมีองคประกอบทางกายภาพท่ีเหมาะสม  และสนับสนุนใหเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพ  โดย
การจัดแบงพ้ืนท่ีเปนสัดสวนท่ีเพียงพอ   และเหมาะสมสําหรับการใหบริการ แสดงใหเห็นอยางเดนชัด
ระหวางพ้ืนท่ีท่ีตองปฏิบัติการโดยเภสัชกรและพ้ืนท่ีบริการอ่ืน ๆ  มีการจัดหมวดหมูของยา  ผลิตภัณฑ
สุขภาพ  และการเก็บรักษาท่ีเอ้ือตอการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ตลอดจนตองจัดหาอุปกรณและส่ิง
สนับสนุนการใหบริการท่ีดีแกประชาชน  
 มาตรฐานท่ี  2  การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ 

เพ่ือเปนการประกันวากระบวนการบริหารจัดการจะเปนไปตามกระบวนการคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง   ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูมาใชบริการและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบวิชาชีพ   มาตรฐานนี้ครอบคลุม  บุคลากร  กระบวนการคุณภาพ  ท่ีมุง เนนใหรานยามี
กระบวนการ  และเอกสารท่ีสามารถเปนหลักประกันคุณภาพบริการ โดยผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเปนเภสัช
กรท่ีสามารถประกอบวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยูปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาท่ีเปด
ทําการ 
 มาตรฐานท่ี  3  การบริการเภสัชกรรมท่ีด ี
 เพ่ือใหผูมีหนาท่ีปฏิบัติการใหบริการเภสัชกรรมบนพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางมี
คุณภาพ  และกอใหเกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผูมาใชบริการ  
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    มาตรฐานท่ี  4  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม 
 เพ่ือเปนการควบคุมกํากับใหรานยาเกิดการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และมุง
หมายใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  
 มาตรฐานท่ี  5  การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม 
 เพ่ือใหรานยาใหบริการแกชุมชน ตลอดจนใหเกิดการมีสวนรวมกับชุมชนในการดําเนิน 
การคนหาและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของดานยาและสุขภาพของชุมชนโดยตรง โดยไมมีผลิตภัณฑบ่ันทอน
ตอสุขภาพอยูในสวนท่ีรับอนุญาต เชน บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  เปนตน   

ในสวนการฝกปฏิบัติของนักศึกษาเภสัชศาสตร เปนการเพ่ิมทักษะและประสบการณท่ีเปน
ประโยชน ชวยใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานจริงจากการท่ีมีรายการยา เวชภัณฑ หนังสือทาง
วิชาการ  คอมพิวเตอรออนไลน สําหรับคนควา พรอมดวยวัสดุ ครุภัณฑ อยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
ฝกปฏิบัติงาน ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปน
การสรางความเช่ือม่ันและเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจประการหนึ่งของสถานปฏิบัติการฯ โดยมุงเพ่ิมพูนความรู  
เพ่ือประโยชนดานการใชยาและสงเสริมสุขภาพ  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    การบริการวิชาการจะ
สงผลใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับยาท่ีมีคุณภาพ    นําไปใชไดอยางถูกตอง  เกิดประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกในการสรางเครือขายการ
เรียนรูในแบบตางๆ  

การดําเนินการในปการศึกษา 2552 มีการใหบริการดานยาและเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย  จํานวนเพียงพอ และไมมียาหรือผลิตภัณฑเส่ือมสภาพหรือหมดอายุในช้ันจําหนายยา   

ปจจัยสําคัญของระบบธุรกิจท่ีจะนํามาซ่ึงรายไดของหนวยงาน คือ  การเพ่ิมยอดขายให
สูงขึ้น  แตในปจจุบันนี้การเพ่ิมยอดขาย หรือการตลาดเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ  เนื่องจากมีการแขงขัน
คอนขางสูง มีคูแขงจากกิจการประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมาก  ดังนั้นหากหนวยงานใหความสําคัญเฉพาะ
ยอดขาย  โดยไมไดเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ  จะมีผลใหเกิดความเสียเปรียบทางดาน
การแขงขัน   หากพิจารณาในเรื่องการดําเนินธุรกิจจะทําใหเกิดการขาดทุนตอเนื่อง   และอาจสงผลตอ
ภารกิจหลัก พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได 
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(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร 
พ.ศ.  2539 

 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  พ.ศ. 2531  เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 
(2) และ  15 (10)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ.  2522  และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในคราวประชุมครั้งท่ี  198  (8/2538)  เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน 2538  จึงให
แกไขระเบียบดังตอไปนี ้
 
 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  พ.ศ. 2539” 
 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
                           ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  คณะเภสัชศาสตร  พ.ศ. 2531 
 
 ขอ  4  ในระเบียบนี ้
  “คณบด”ี   หมายความวา คณบดีคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “อาจารยเภสัชกร”  หมายความวา  อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตรท่ีสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีดานเภสัชศาสตรขึ้นไปและเปนเภสัชกรผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในรานยาไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
  “สถานปฏิบัติการ”  หมายความวา  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ท่ีจัดตั้งขึ้น
เปนหนวยงานในคณะเภสัชศาสตร 
  “คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการสถาน
ปฏิบัติการ 
  “คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ 
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  “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ 
  “ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการสถานปฏิบัติการ 
  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของ
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบดีใหเปนผูท่ีปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการ 
  “คลังเวชภัณฑ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือสวนพ้ีนท่ีซ่ึงใชเก็บรักษายา  
ผลิตภัณฑยา  เวชอุปกรณ  และพัสดุอ่ืนๆ  ของสถานปฏิบัติการ 
  “เวชภัณฑ”  หมายความวา  เวชภัณฑท่ีเปนยาและท่ีไมใชยา  เชน  เวชอุปกรณ  
เครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอ่ืน  ๆ  เปนตน” 
 
(ระเบียบ ขอ 4 แกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 302 (9/2550) วันท่ี 8 ธันวาคม 2550) 
 
 ขอ  5  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ ในกรณีท่ีมีปญหา  หรือขอสงสัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี ้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย  และใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

  
 ขอ  6  ใหจัดตั้งสถานปฏิบัติการขึ้น  โดยดําเนินงานในรูปการใหการศึกษาแกนักศึกษาเภสัช
ศาสตรท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ  เพ่ือบริการชุมชนตามวิถีทางแหงวิชาชีพเภสัชกรรม  และใหสามารถพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทางเภสัชกรรม  และองคความรูทางเภสัชศาสตรศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได
ดวยด ี
 ขอ  7  ใหสถานปฏิบัติการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  7.1  สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน  แก
นักศึกษาเภสัชศาสตร 
  7.2  บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน  โดยเนนการ
ประหยัด  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสมเหตุสมผลในการใชยาเปนสําคัญ 
  7.3  บริการจําหนายเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพ  และปลอดภัยสําหรับสัตวโดยเนนการ
ประหยัด  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความสมเหตุสมผลในการใชยาเปนสําคัญ 
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  7.4  วิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลทางเภสัชกรรม  เพ่ือประโยชนทางการศึกษา
วิทยาศาสตรสุขภาพและบริการดานขายงานเภสัชสนเทศ 
  7.5  เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอยาง  ในการบริหารประชาชน
ใหไดรับบริการดานเวชภัณฑท่ีมีมาตรฐานอันเหมาะสม 
  7.6  พัฒนาสงเสริมบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบ  ของเภสัชกรประจํา
สถานปฏิบัติการและเภสัชกรรมชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครอง
ผูบริโภคดานยา 
  7.7  แนะนําและเพ่ิมพูนความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแกประชาชน 
 ขอ  8  สถานปฏิบัติการใหใชช่ือวา  รานขายยาเภสัช  มอ. 

 
หมวด  2 

การดําเนินงาน 
 
 ขอ  9  ใหคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรเปนคณะกรรมการอํานวยการสถาน
ปฏิบัติการและมีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
  9.1  วางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานสถานปฏิบัติการ        

  9.2  ควบคุมดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานปฏิบัติการตามบทบัญญัติแหงระเบียบนี ้ และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยา
และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ  10  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ  ซ่ึง
คณบดีเปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ
แตงตั้งจากอาจารยเภสัชกรคนหนึ่ง  รองประธานกรรมการแตงตั้งจากอาจารยเภสัชกร  ไมเกิน  2  คน  
อาจารยท่ีเปนผูแทนจากภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  อยางนอย  1  คน  แตไมเกิน  2  คน  อาจารยท่ีเปนผูแทน
จากภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  อยางนอย  1  คน  แตไมเกิน  2  คน  ประธานคณะกรรมการการฝกงานเชิง
วิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการ  ไมเกิน  2  คน  และ
อาจารยอ่ืน  ๆ  อีกไมนอยกวา  5  คน  แตไมเกิน  7  คน  เปนกรรมการ 
 ใหประธานกรรมการเลือก  กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 ใหประธานกรรมการเลือกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในคณะเภสัชศาสตรคน
หนึ่งเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 ใหประธานกรรมการเปนผูจัดการ  และรองประธานกรรมการเปนรองผูจัดการ 
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 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2  ป  กรรมการซ่ึงพนตําแหนงตามวาระ  อาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการอาจพนจากตําแหนงเม่ือ 

10.1  ตาย 
10.2  ลาออก 
10.3  เม่ือมหาวิทยาลัยมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 

 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหแตงตั้งกรรมการเพ่ิมใหครบจํานวน  
โดยใหกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมมีวาระเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีพนจากตําแหนง  เวนแต
วาระของกรรมการเหลือไมถึง  90  วัน  จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได” 
(ระเบียบ ขอ 10 แกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 302 (9/2550) วันท่ี 8 ธันวาคม 2550) 
 ขอ  11  ใหคณะกรรมการบริหาร  มีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
  11.1  วางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานปฏิบัติการ
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการอํานวยการไดวางไว 
  11.2  พิจารณาตรวจสอบ  ควบคุม  และดูแลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน  การจัด
จาง  จัดซ้ือเวชภัณฑ  การบริหารคลังเวชภัณฑ  การพัสดุใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  11.3  กําหนดคาตอบแทนของเจาหนาท่ี  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํานวยการแลวจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  11.4  จัดทําตารางเวลาปฏิบัติงานของอาจารยเภสัชกร  และนักศึกษาเภสัชศาสตร
ในสถานปฏิบัติการ  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการใหความเห็นชอบ 
  11.5  ดูแลใหมีการจัดทํางบประมาณ  รายรับ-รายจาย  และงบดุลประจําปของ
สถานปฏิบัติการเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  11.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสถานปฏิบัติการ
อยางนอยปละ  1  ครั้ง  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการและอธิการบดีตามลําดับ  เพ่ือพิจารณาและ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  11.7  พิจารณาสรรหาและเสนอคณบดีเพ่ือแตงตั้งท่ีปรึกษา  หรือผูเช่ียวชาญ  เพ่ือ
ชวยในการดําเนินการของสถานปฏิบัติการ  ตามความจําเปน 
  11.8  หนาท่ีอ่ืน  ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 ขอ  12  ใหผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
  12.1  บริหารงานสถานปฏิบัติการ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ี
คณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารกําหนด 
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  12.2  ใหบริการเรื่องยาแกผูท่ีมาขอรับบริการตามความเหมาะสม 
  12.3  จัดทําบัญชีและรายงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาพระราชบัญญัติวัตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  และกฎหมายอ่ืน  ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
  12.4  ออกคําส่ังปฏิบัติภายใน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  หรือเพ่ือใหมี
ระเบียบวินัยและความเรียบรอย 
  12.5  รับผิดชอบใหความรูแกนักศึกษาเภสัชศาสตร  ในเรื่องการใหบริการและการ
บริหารของสถานปฏิบัติการ 
  12.6  รับผิดชอบการจัดทําบัญชีควบคุมเวชภัณฑในคลังเวชภัณฑเก็บรักษาและ
ควบคุมบัญชียาเสพติดใหโทษและเวชภัณฑท่ีตองควบคุมพิเศษดวยตนเองแตผูเดียว  ตลอดจนรับผิดชอบใน
กรณีการแลกเปล่ียนเวชภัณฑ  การคืนเวชภัณฑท่ีใกลหมดอายุหรือเส่ือมคุณภาพ 
  12.7  ควบคุมการใชจายในรายการตาง  ๆ  ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิ
  12.8  จัดซ้ือเวชภัณฑและวัสดุตาง   ๆ
  12.9  ใหรองผูจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายหรือเม่ือผูจัดการไมอยู 
   

หมวด  3 
การบริหารการเงิน 

 
 ขอ  13  ใหแยกการบริหารการเงินของสถานปฏิบัติการ  ออกจากการบริหารการเงินและ
งบประมาณของคณะเภสัชศาสตร 
 ขอ  14  รายไดของสถานปฏิบัติการ  มีดังตอไปนี ้

14.1 เงินไดจากการจําหนายเวชภัณฑ  และจากการรับฝากขายสินคาของผูอ่ืน 
  14.2  ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย  หรือสถาบันการเงิน 
อ่ืน  ๆ  ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
  14.3  เงินและทรัพยสินอ่ืน  ๆ  ท่ีมีผูบริจาคให 
  14.4  รายไดอ่ืน  ๆ  
 ขอ  15  สถานปฏิบัติการ  อาจมีรายจายดังตอไปนี ้
  15.1  คาใชจายในการซ้ือเวชภัณฑและสินคาตาง   ๆ
  15.2  คาใชจายในการบริหารและดําเนินงาน 
  15.3  คาใชจายอ่ืน  ๆ 
 ขอ  16  ปงบประมาณของสถานปฏิบัติการใหเปนไปตามปงบประมาณของทางราชการ 
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 ขอ  17  การรับเงินคาจําหนายเวชภัณฑ รับชําระหนี้หรือเงินอ่ืนใด   ใหออกใบเสร็จ 
รับเงินของสถานปฏิบัติการเปนหลักฐานทุกครั้ง  ในกรณีท่ีไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินไดใหใชใบแทน 
ใบรับเงินได 
 ขอ  18  ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการรักษาเงินซ่ึงประกอบดวยผูจัดการและ
หรือรองผูจัดการและกรรมการอีก  2  คน  รับผิดชอบการตรวจนับเงินท่ีไดรับประจําวันใหตรงกับหลักฐาน
ในเครื่องเก็บเงิน  และตนขั้วใบเสร็จรับเงินท่ีออกในวันนั้น  แลวใหลงนามกํากับยอดรายวนั  ซ่ึงบันทึกคา
ขายเงินสดประจําวัน  เงินชําระหนี้และเงินรายไดอ่ืนไวเปนหลักฐาน 
 ในกรณีท่ีการตรวจนับเงินท่ีไดรับประจําวัน  ไมตรงกับหลักฐานในเครื่องเก็บเงินและ 
ตนขั้วใบเสร็จรับเงินท่ีออกในวันนั้น  โดยไดพิจารณาและตรวจสอบอยางรอบคอบตามหลักการอันควร 
เปนแลวใหบันทึกช้ีแจงแนบประกอบไวเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ  19  ใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากจัดการ  นําเงินรายไดประจําวันไปฝาก
ธนาคารพาณิชยท่ีคณะกรรมการอํานวยการเห็นชอบ  และ/หรือสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จํากัด  ตามความเหมาะสม  ในนามของสถานปฏิบัติการฯ   ภายในวันเดียวกันหรืออยางชา
ภายในวันทําการถัดไป 
 ใหเก็บรักษาเงินสดและเช็คท่ีไมสามารถนําฝากธนาคารภายในวันเดียวกันกับท่ีไดรับไวใน 
ตูนิรภัยของสถานปฏิบัติการ  และใหอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 ใหสถานปฏิบัติการมีเงินสดเพ่ือสํารองจายไดจํานวนหนึ่ง  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารได
กําหนด  โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงาน 
 ขอ  20  การจายเงินทุกรายการ  ตองมีหลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการลงบัญชีและ
การตรวจสอบการจายเงิน 
 ขอ  21  ใหคณบดีมีอํานาจส่ังจายเงิน  ส่ังซ้ือ  ส่ังจาง  และกอหนี้ผูกพันจากเงินรายไดตาม
ขอ  15  และคณบดีอาจมอบอํานาจใหผูจัดการเปนผูส่ังจายเงินส่ังซ้ือ  ส่ังจางและกอหนี้ผูกพัน 
 ขอ  22  ใหคณะกรรมการอํานวยการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  การกําหนด
ราคา  การตรวจรับ  การควบคุมเวชภัณฑ  ตลอดจนสามารถเรียกตรวจสอบฐานะการเงินและสินคาคงคลัง 
ไดเม่ือจําเปน 
 ขอ  23  ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี
ของสถานปฏิบัติการ  และใหคณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานการเงินประจําป  สงผูสอบบัญชีภายใน   
60  วัน  นับแตวันส้ินปงบประมาณ  และใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน  เสนอตอ
คณะกรรมการอํานวยการภายใน  90  วัน  นับแตวันส้ินปงบประมาณ 
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 ขอ  24  ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไมนอยกวารอยละ  30  นําสงเปนรายไดคณะเภสัช
ศาสตร  ภายใน  90  วัน  นับแตวันส้ินปงบประมาณ 
 

หมวด  4 
หนาที่ของอาจารยเภสัชกร 

 
 ขอ  25  ใหอาจารยเภสัชกรทุกคน  เปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการตามเวลา
ปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกําหนด  และเปนผูทําหนาท่ีฝกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร  ในเรื่องตอไปนี ้

25.1 การสนทนาและซักถามปญหาของผูมาขอรับบริการ 
                                         25.2  การจัดเตรียมยาใหผูมาขอรับบริการตามหลักวิชาการและกฎหมายและเกณฑ
ระเบียบของสถานปฏิบัติการ 
  25.3  การสงมอบและแนะนําวิธีใช  ตลอดจนแนะนําขอควรปฏิบัติอ่ืน  ๆ  ในการ
ใชยา 
  25.4  ใหความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชยา  และการรักษาสุขภาพอนามัยแก
ประชาชนและผูมารับบริการ 
  25.5  การปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน  โดยไมขัดตอจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
เภสัชกรรมตามหลักการอันถูกตองทางเภสัชศาสตร 
  25.6  วิทยาการอ่ืน  ๆ  ทางเภสัชศาสตร  ตามสมควร 
 ขอ  26  ใหอาจารยเภสัชกร  มีหนาท่ีใหบริการ  เรื่องยา  และเวชภัณฑแกประชาชนท่ีขอรับ
บริการตามหลักวิชาการอันสมควร 
 ขอ  27  ใหอาจารยเภสัชกร  มีหนาท่ีใหความรูเรื่องยา  และเวชภัณฑแกประชาชนตามหลัก
วิชาการอันสมควรและเหมาะสม 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  มกราคม  พ.ศ.  2539  
 
 
      (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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