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ช่ือหน(วยงาน 
 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (ร านยาเภสัช ม.อ.) 
 

จุดมุ(งหมายในการจัดตั้ง 
 
 เพ่ือใช เป(นสถานปฏิบัติการสําหรับการฝ+กปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร�ด านเภสัชกรรมชุมชน 
เป(นสถานให บริการเผยแพร1  ความรู  ให คําปรึกษาแนะนําด านยาและสุขภาพแก1ผู มารับบริการ และให บริการ
จําหน1ายยาและเวชภัณฑ�ท่ีถูกต อง  ตามมาตรฐานของหลักวิชาการและตามกฎหมาย   
 
สถานท่ีตั้ง 
 

 ต้ังอยู1ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ถนนกาญจนวณิช ตําบลหาดใหญ1 อําเภอหาดใหญ1 จังหวัด
สงขลา หน1วยงานใกล เคียง คือ สถานีบริการน้ํามัน (บางจาก)  และ ป:อมยามรักษาการประตูสงขลานครินทร�  

 
การติดต(อ 
 

หมายเลขโทรศัพท�               074-288961-4 
หมายเลขโทรศัพท�/โทรสาร     074-213058   
หมายเลขโทรศัพท�ภายใน       8961-4 
 

ประวัติความเป/นมาโดยย(อ 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร านยาเภสัช ม.อ.)   เป(นหน1วยงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติความเป(นมา  ดังนี้ 
  ปI พ.ศ. 2528  จัดต้ัง “สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร านยาเภสัช ม.อ.)” ซ่ึงเป(นหน1วยงานท่ีได 
จัดต้ังข้ึนเป(นการภายในของคณะเภสัชศาสตร�  โดยมีสํานักงานชั่วคราว ต้ังอยู1ท่ีชั้นท่ี 1 อาคาร 2 คณะเภสัช
ศาสตร�  

         ปI พ.ศ. 2531-ปNจจุบัน  ได รับงบประมาณจัดสร างอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาคาร 2 
ชั้น)   ได ย ายมายังอาคารดังกล1าว โดยเปOดให บริการ เฉพาะชั้น 1  ซ่ึงมีการแบ1งพ้ืนท่ีใช ประโยชน� ดังนี้ บริเวณ
ลานเอนกประสงค� เป(นสถานท่ีจัดบอร�ดและโปสเตอร�เพ่ือให ความรู เรื่องยาและสุขภาพแก1ผู รับมาบริการและ
ประชาชนท่ัวไป   และบริเวณภายในอาคาร  ประกอบด วย ห องจําหน1ายยาและเวชภัณฑ�  บริเวณแสดงสื่อแผ1น
พับความรู     คลังสินค า บริเวณให คําปรึกษาด านยา  ห องทํางานของบุคลากร และห องพักสําหรับคณาจารย�ท่ีมา
ปฏิบัติงาน     
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  ปI พ.ศ. 2544  ได จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เป(นครั้งแรก โดยใช ข อมูลระหว1างวันท่ี 1 มิถุนายน 
2544-31 มีนาคม 2545 องค�ประกอบท่ีใช ในการประเมิน มีดังนี้  
   องค�ประกอบท่ี  1 ปณิธาน วิสัยทัศน� พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปI  
   องค�ประกอบท่ี  2 การเรียนการสอน 
   องค�ประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการสู1สังคม 
   องค�ประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 
   องค�ประกอบท่ี  8 การเงินและงบประมาณ 
   องค�ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ  
   
ข3อมูลบุคคลอ3างอิง 
 
 ท่ีปรึกษา   1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร�   
                                                 (ผู ช1วยศาสตราจารย� ดร.สิริรัศม์ิ   ปORนสุวรรณ) 
      2. รองคณบดีฝSายบริหาร      
                                                 (ผู ช1วยศาสตราจารย�ณรงค�ศักด์ิ     สิงห�ไพบูลย�พร) 
 ท่ีปรึกษาฝSายธุรกิจ  1. เภสัชกรติณณ�ชัย      ชุติภัทรเจริญสิน 
      2. เภสัชกรหญิงสุปราณี     แก วประดับ 
 ผู ตรวจสอบบัญชีอนุญาต   1. รองศาสตราจารย�สมแก ว      รุ1งเลิศเกรียงไกร  
 ผู บริหารปNจจุบัน   1. ผู ช1วยศาสตราจารย� ดร.จินดาพร   ภูริพัฒนาวงษ�  
         (1  ตุลาคม 2552-30 เมษายน 2554) 
            2. ผู ช1วยศาสตราจารย� ดร.มาลี    โรจน�พิบูลสถิตย�              
         (1 พฤษภาคม 2554-ปNจจุบัน) 
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บทสรุปสําหรับผู3บริหาร 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได ดําเนินงานโดยยึดตามพันธกิจในทุกด าน ซ่ึงมีผลสําเร็จในการ
ดําเนินพันธกิจหลักในช1วง มิถุนายน 2553-พฤษภาคม 2554 ดังนี้ 
 ด านการเรียนการสอน การฝ+กปฏิบัติของนักศึกษาเภสัชศาสตร� สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได 
สนับสนุนงานด านการเรียนการสอนโดยการทํางานประสานร1วมกับฝSายฝ+กปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะ ภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิกและอาจารย�เภสัชกรท่ีมาปฏิบัติงาน จัดหาตําราทางวิชาการ  ข อมูลทางคอมพิวเตอร�ออนไลน� 
พร อมวัสดุ ครุภัณฑ�ทางการแพทย�เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและฝ+กปฏิบัติงาน โดยมีผลการดําเนินงาน
สําเร็จลุล1วงตามประสงค� 
 ด านการให บริการยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได รับการรับรองเป(นร านยาคุณภาพของสภา
เภสัชกรรม  ท่ีให บริการท่ีได มาตรฐานตรงตาม  5  มาตรฐาน  คือ มาตรฐานท่ี 1 สถานท่ี อุปกรณ� และสิ่ง
สนับสนุนบริการ มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 3 การบริการเภสัชกรรมท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม และมาตรฐานท่ี 5 การให บริการและการมีส1วนร1วมใน
ชุมชนและสังคม เป(นบริการท่ีไม1ได มุ1งเน นเฉพาะการขายยา แต1เป(นบริการแบบวิชาชีพท้ังในส1วนของผลิตภัณฑ� 
และบริการข อมูลและข อแนะนํา เพ่ือส1งเสริมให เกิดการใช ยาท่ีเหมาะสมในชุมชน ทําให เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของระบบบริการสุขภาพโดยรวม   

ด านการบริการวิชาการแก1สังคมโดยมุ1งเพ่ิมพูนความรู ให ผู รับบริการและประชาชน เพ่ือประโยชน�ด าน
การใช ยาและส1งเสริมสุขภาพ  การดําเนินงานเป(นในลักษณะท่ีให บริการในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเอง 
และให ความร1วมมือกับหน1วยงานภายในหรือภายนอกคณะในการจัดกิจกรรมให ความรู กับชุมชน นอกจากนี้ยังได 
ให บริการในรูปแบบอ่ืนได แก1 ร1วมบริจาคยาเพ่ือช1วยเหลือผู ประสบภัยน้ําท1วม  หรือจําหน1ายยาให กับผู ต องการนํา
ยาไปร1วมช1วยเหลือผู ประสบภัยน้ําท1วมโดยจําหน1ายในราคาต นทุน เป(นต น 

ด านการบริหารยาและเวชภัณฑ�ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได ควบคุมระบบการบริหารให มียาท่ี
มีคุณภาพ มีความหลากหลายในชนิด  ไม1มียาหรือผลิตภัณฑ�เสื่อมสภาพหรือหมดอายุในชั้นจําหน1ายยา   

ในด านธุรกิจซ่ึงเป(นการหารายได เพ่ือนํามาใช จ1ายในการดําเนินกิจการของหน1วยงาน ในปIการศึกษา 
2553 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได เปOดบริการเพ่ิมในวันอาทิตย� โดยเริ่มต้ังแต1เดือนมิถุนายน 2553  โดย
มียอดขายในวันอาทิตย�เป(นเงิน 191,671 บาท อย1างไรก็ตามเนื่องจากมีการแข1งขันในธุรกิจยาค1อนข างสูง การ
เพ่ิมรายได โดยการเพ่ิมยอดขายเพียงอย1างเดียวก็ทําได ไม1มากนัก หากพิจารณาในเรื่องตัวเลขของผลดําเนินงาน
จะเกิดภาพตัวเลขท่ีขาดทุนถ าหากคิดค1าใช จ1ายซ่ึงเป(นเงินเดือนค1าจ างของบุคลากร ท้ังนี้หากคํานึงว1าสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเป(นหน1วยงานท่ีทํางานภายใต ระบบราชการและเป(นสถานศึกษา ดังนั้นบุคลากรท่ี
ทํางานนอกเหนือจากทํางานในส1วนท่ีเป(นกิจการบริการยาของร านแล ว ยังต องทํางานด านข อมูลเอกสารและการ
ประสานงานกับหน1วยงานต1าง ๆ ในคณะเพ่ือสนับสนุนงานการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย
ของคณะ ดังนั้นการคิดค1าใช จ1ายของกิจการควรหักส1วนเงินเดือนของบุคลากรลง     
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วิสัยทัศน8 
 

ร านยาเภสัช ม.อ. เป(นแหล1งให ความรู และบริการทางด านยาและสุขภาพของชุมชนด วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเหมาะสม 

 
พันธกิจและวัตถุประสงค8 
 

1.  สอนและฝ+กหัดการปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรมชุมชนแก1นักศึกษาเภสัชศาสตร� ท้ังในด านการ
ให บริการยาแก1ผู รับบริการและการบริหารงานในร านยา 

2.  เป(นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย1าง ท่ีมีการบริการเวชภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
ตามมาตรฐานแก1ประชาชน โดยเน นในเรื่องการประหยัด ประสิทธิภาพ และความสมเหตุสมผลในการใช ยาเป(น
สําคัญ 

3.  ให ความรู ด านการใช ยาและการสาธารณสุขแก1ผู มารับบริการและประชาชน 
4.  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบข อมูลทางเภสัชกรรม เพ่ือประโยชน�ทางการศึกษาวิทยาศาสตร�

สุขภาพและบริการด านเครือข1ายงานเภสัชสนเทศ 
5.  ส1งเสริมพัฒนาบทบาทและหน าท่ี ของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและบริการ

เภสัชกรรมชุมชน ให มีบริการท่ีอยู1ในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด านการคุ มครองผู บริโภคด านยา 
6.  มีระบบการบริหารเวชภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน นับต้ังแต1การจัดหา การเก็บรักษา การ

ควบคุม และการกระจาย เพ่ือผู รับบริการได รับยาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนให ธุรกิจมีผลกําไรท่ี
เหมาะสม 
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กลยุทธ8 ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) และผลการดําเนินงาน 

  ในการดําเนินงานของร านยาเภสัช ม.อ ในปIการศึกษา 2553 นั้นได  ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก  
นอกจากนั้นยังได ดําเนินงานท่ีเป(นการสนับสนุน และเอ้ือประโยชน�ต1อดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร�  โดย
กําหนดตัวชี้วัดและวัดความสําเร็จเป(นเชิงปริมาณสําหรับพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค�และพันธกิจหลัก ตัวชี้วัด ผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
1. สอนและฝ+กหัดปฏิบัติงานด าน
บริการและบริหารเภสัชกรรม
ชุมชน 
 

• จํานวน นศ. ท่ีฝ+กงานท่ีร านยาต1อปI  
การศึกษา 
• จํานวน นศ ท่ีมาดูงานหรือฝ+ก
ปฏิบัติงานระยะสั้น 
• จํานวนรายวิชาท่ีใช สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนเป(นสถานท่ีฝ+กงาน 

• มี นศ.มาฝ+กปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัช
กรรมและศึกษาดูงานในรายวิชาต1าง 
ๆ อย1างต1อเนื่อง เป(นไปด วยความ
เรียบร อยตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว  

2. เป(นสถานบริการเภสัชกรรม
ชุมชนรูปแบบตัวอย1าง ท่ีมีการ
บริการเวชภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยตามมาตรฐานแก1
ประชาชน  

• ไม1พบยาหมดอายุ หรือใกล วัน
หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ อยู1บนชั้น
วางยาเพ่ือจําหน1าย 
 

 
 

• จ1ายยา และส1งมอบยาโดยเภสัชกร 
 

 
• ได รับการต1ออายุการรับรองร านยา
คุณภาพโดยสภาเภสัชกรรม 
 

• จากการตรวจสอบโดยสุ1มเพ่ือทํา
การตรวจสอบยาหมดอายุ หรือใกล 
หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ โดย
คณะกรรมการบริหารฯ เดือนละสอง
ครั้ง รวม 12 ครั้ง ไม1พบยาเสื่อม หรือ 
ยาหมดอายุ 
• มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดแต1ละ
ช1วงเวลาทําการของร านยา ร อยละ 
100 
• ร านยาเภสัช ม.อ. ได รับการรับรอง
เป(นร านยาคุณภาพในปI 2546 และ
ได รับการต1ออายุจนถึงปI 2555 

3. ให ความรู ด านการใช ยาและการ
สาธารณสุขแก1ผู มารับบริการและ
ประชาชน 

• มีการทําสื่อเผยแพร1ให ความรู กับ
ผู รับบริการและประชาชน 

• ทําแผ1นพับ แจกให ความรู กับผู มารับ
บริการและประชาชน  ประมาณ  
500 แผ1น   

4. ส1งเสริมพัฒนาบทบาทและ
หน าท่ีของเภสัชกรประจําสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและ
บริการเภสัชกรรมชุมชน ให มี
บริการท่ีอยู1ในระดับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด าน
การคุ มครองผู บริโภคด านยา 

• เภสัชกรได รับการเข าอบรมทาง
วิชาการท่ีเก่ียวข อง 

• เภสัชกรเข าร1วมประชุมวิชาการท่ี
เก่ียวข องกับการให บริการ จํานวน   
3 ครั้ง 
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นอกจากนี้ในปIการศึกษา 2553 ร านยาได ดําเนินการเปOดบริการทุกวัน เริ่มต้ังแต1เดือนมิถุนายน 2553  
ท้ังนี้เพ่ือเป(นการบริการให กับชุมชนได ทุกวันและเป(นการเพ่ิมผลกําไรให กับร านยาเพ่ือสนองต1อมาตรการในการ
เพ่ิมรายได ของคณะ โดยในปI 2553 ร านยามียอดขายในวันอาทิตย�เป(นเงิน 191,671 บาท 
 
จุดแข็ง จุดควรพิจารณา และข3อเสนอแนะ 
 
  ในการนี้ได วิเคราะห�จุดแข็ง  จุดควรพัฒนา และข อเสนอแนะ เพ่ือนําไปสู1การให บริการท่ีมีคุณภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. เป(นร านยาของคณะเภสัชศาสตร� ท่ีได รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให เป(นร านยาคุณภาพ จึงทํา

ให ร านยาเภสัช ม.อ. เป(นท่ียอมรับและเชื่อม่ันในบริการด านยาและเวชภัณฑ�จากชุมชน 
2. ให บริการจ1ายยาโดยคณาจารย�เภสัชกรและเภสัชกรซ่ึงเป(นผู ท่ีมีความรู ด านยาเป(นอย1างดี ตลอดเวลา

ทําการ ทําให ผู รับบริการม่ันใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในยาท่ีได รับ 
3.  ให บริการด านคําแนะนํา คําปรึกษาด านยา และข อมูลทางด านสุขภาพแก1ผู รับบริการและประชาชน

ท่ัวไปโดยใช ระบบสารสนเทศและเอกสารทางวิชาการในการสืบค นข อมูลด านยาโดยไม1คิดมูลค1า 
4.  เป(นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนท่ีมีคณาจารย�เภสัชกรและเภสัชท่ีมีความรู ด านยาเป(นผู สอน

และ/หรือฝ+กงานให กับนักศึกษา เปรียบเสมือนห องปฏิบัติการจริงสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�ได เรียนรู โดยนํา
ความรู ท่ีมีมาปฏิบัติจริง 

5. เป(นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนท่ีมีนักศึกษาจากหลายสถาบันมาร1วมฝ+กปฏิบัติงานทําให เกิด
การเรียนรู และทํางานร1วมกันระหว1างนักศึกษาต1างสถาบัน 

6. เป(นร านยาท่ีมีระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ�ท่ีดีและถูกต องตามหลักวิชาการ โดยใช โปรแกรม
สําเร็จรูปในการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ� (InnoPharma®) ท่ีสามารถค นหารายการยาตามชื่อการค า แจ ง
จํานวนสินค าคงเหลือ วันหมดอายุ แจ งราคาต1อหน1วยท่ีลดลงในการซ้ือจํานวนมาก เป(นต น ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการให บริการ 

7. มีการนําสถิติในการจําหน1ายยาและเวชภัณฑ�ต1าง ๆ มาวิเคราะห�เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานด านการ
ให บริการ เพ่ือให สอดคล องกับความต องการของผู มาใช บริการ 

จุดควรพัฒนา 
1. สถานท่ีตั้งอยู1ในทําเลท่ีไม1ดีนักสําหรับร านยา ทําให ผู รับบริการส1วนใหญ1เป(นบุคลากรและ นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยท่ีเป(นผู มาใช บริการเป(นประจํา อาจต องมีการประชาสัมพันธ�การบริการยาและบริการวิชาการ
ของร านยาไปยังชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให มีผู รับบริการมากข้ึนและหลากหลายข้ึนซ่ึงจะเป(นผลดีต1อ
การเป(นท่ีฝ+กปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาและต1อผลทางธุรกิจของร านยา 

2. คณาจารย�เภสัชกรท่ีมาปฏิบัติหน าท่ีมีเป(นจํานวนมากทําให การควบคุมมาตรฐานการให บริการและ
การสอนนักศึกษาให อยู1ในระดับเดียวกันได ยาก 
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3. เนื่องจากคณะมีร านยาเพียงร านเดียวสําหรับการเรียนการสอน ซ่ึงทําให การจัดตารางของการให 
นักศึกษาท่ีมีจํานวนมากเข าดูงานหรือฝ+กปฏิบัติงานท่ีร านยาได จํากัด การมีร านยาสาขาท่ี 2 อาจเป(นแนวทางใน
การแก ปNญหาดังกล1าว  

4. การทําให เภสัชกรประจําร านยา (ซ่ึงเป(นตําแหน1งพนักงานมหาวิทยาลัย) อยู1รับราชการได ในระยะยาว
ยังไม1สามารถทําได  ร านยายังประสบปNญหากับการเข าและลาออกของตําแหน1งดังกล1าวอยู1ตลอดเวลาทําให การ
ทํางานและการพัฒนาบุคลากรในส1วนนี้ไม1สามารถทําได  ซ่ึงจะส1งผลกระทบมากต1อการดําเนินงานและต1อการเรียน
การสอนในร านยา การสร างความก าวหน าในสายงานให กับตําแหน1งดังกล1าวอาจเป(นทางหนึ่งท่ีช1วยทําให คนทํางาน
อยู1กับตําแหน1งดังกล1าวได ในระยะยาว 

ข อเสนอแนะ 
1.  ร านยาดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารฯ เป(นส1วนใหญ1แล วนําเสนอเรื่องเพ่ือขอความเห็นและ

มติอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการฯ การรับนโยบายบริหารจากคณะกรรมการอํานวยการฯ ยังมีน อย  
2. คณะฯ ควรหาแนวทางในการจูงใจให ตําแหน1งเภสัชกรร านยาอยู1ปฏิบัติงานราชการในตําแหน1ง

ดังกล1าวกับคณะฯ ได นาน 
3. การบริการของร านยาควรมีการประเมินการทํางานและแก ไขจุดบกพร1อง เพ่ือให เกิดการพัฒนางาน

ในทิศทางท่ีดีข้ึน ในปNจจุบันร านยาทํางานในลักษณะงานบริการประจําวันเพ่ือให งานบริการสําเร็จลุล1วง ทันเวลา 
การทํางานเพ่ือพัฒนางานจึงมีน อย เช1น การสํารวจความพึงพอใจ/ข อคิดเห็น/ข อเสนอแนะ ของผู รับบริการหรือ 
นักศึกษาท่ีมาฝ+กปฏิบัติงานท่ีร านยา มักจะไม1ได ทํา  

 
มาตรฐานร3านยา 
 

1. การเป(น “ร านยาคุณภาพ” 
   ร านยาเภสัช ม.อ. ได รับการรับรองเป(นร านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 

2546 และได รับการต1ออายุจนถึงปI 2555  ในโครงการรับรองคุณภาพและมาตรฐานร านยาจากของสภาเภสัช
กรรม  

   ร านยาคุณภาพ หมายถึง ร านยาท่ีมีมาตรฐานด านต1าง ๆ มากกว1าเกณฑ�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากําหนดในกฎหมาย มีการบริการท่ีแตกต1างจากร านขายยาท่ัวไป เป(นบริการท่ีไม1ได มุ1งเน นเฉพาะ
การขายยา แต1เป(นบริการแบบวิชาชีพท่ีบริการท้ังในส1วนของผลิตภัณฑ� (Product service) และในส1วนของ
บริการข อมูลและข อแนะนํา (information service) ส1งผลให เกิดการใช ยาท่ีเหมาะสมในชุมชน  ร านยาท่ีได รับ
การรับรองร านยาคุณภาพจะต องผ1านการพิจารณาตามมาตรฐาน 5 ข อ ดังนี้ 

   มาตรฐานท่ี  1  สถานท่ี อุปกรณ�และสิ่งสนับสนุนบริการ 
    เพ่ือให มีองค�ประกอบทางกายภาพท่ีเหมาะสม  และสนับสนุนให เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพ  โดยการ
จัดแบ1งพ้ืนท่ีเป(นสัดส1วนท่ีเพียงพอ   และเหมาะสมสําหรับการให บริการ แสดงให เห็นอย1างเด1นชัดระหว1างพ้ืนท่ีท่ี
ต องปฏิบัติการโดยเภสัชกรและพ้ืนท่ีบริการอ่ืน ๆ  มีการจัดหมวดหมู1ของยา  ผลิตภัณฑ�สุขภาพ  และการเก็บ
รักษาท่ีเอ้ือต1อการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ� ตลอดจนต องจัดหาอุปกรณ�และสิ่งสนับสนุนการให บริการท่ีดีแก1
ประชาชน  



รายงานประจําป
ประเมินคุณภาพ (มิ.ย.53-พ.ค.54)                                                        สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

8 

 

     มาตรฐานท่ี  2  การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ 
    เพ่ือเป(นการประกันว1ากระบวนการบริหารจัดการจะเป(นไปตามกระบวนการคุณภาพอย1างต1อเนื่อง   

ตอบสนองความต องการท่ีแท จริงของผู มาใช บริการและป:องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพ  
มาตรฐานนี้ครอบคลุม บุคลากร กระบวนการคุณภาพ  ท่ีมุ1งเน นให ร านยามีกระบวนการ  และเอกสารท่ีสามารถ
เป(นหลักประกันคุณภาพบริการ โดยผู มีหน าท่ีปฏิบัติการเป(นเภสัชกรท่ีสามารถประกอบวิชาชีพตามใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยู1ปฏิบัติหน าท่ีตลอดเวลาท่ีเปOดทําการ 
     มาตรฐานท่ี  3  การบริการเภสัชกรรมท่ีดี 
     เพ่ือให ผู มีหน าท่ีปฏิบัติการให บริการเภสัชกรรมบนพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย1างมี
คุณภาพ  และก1อให เกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผู มาใช บริการ  
        มาตรฐานท่ี  4  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม 
     เพ่ือเป(นการควบคุมกํากับให ร านยาเกิดการปฏิบัติท่ีสอดคล องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข อง และมุ1งหมาย
ให เกิดการปฏิบัติท่ีเป(นไปตามจรรยาบรรณแห1งวิชาชีพ  
     มาตรฐานท่ี  5  การให บริการและการมีส1วนร1วมในชุมชนและสังคม 
     เพ่ือให ร านยาให บริการแก1ชุมชน ตลอดจนให เกิดการมีส1วนร1วมกับชุมชนในการดําเนิน 
การค นหาและแก ไขปNญหาท่ีเก่ียวข องด านยาและสุขภาพของชุมชนโดยตรง โดยไม1มีผลิตภัณฑ�บั่นทอนต1อสุขภาพ
อยู1ในส1วนท่ีรับอนุญาต เช1น บุหรี่ สุรา เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล�  เป(นต น   

   
   2. คุณภาพการให บริการด านยาของร านยาเภสัช ม.อ. 

   เป(นการให บริการโดยเภสัชกรตามข้ันตอน และวิธีปฏิบัติท่ีถูกต องตามหลักวิชาการ เช1น  
การซักประวัติ ประเมินอาการผู ปSวยเบ้ืองต นในการเลือกและจ1ายยา การให คําแนะนําการใช ยาและการปฏิบัติตัว
ท่ีเหมาะสมสําหรับผู ปSวย เพ่ือให การใช ยาเป(นไปอย1างถูกต อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยการปฏิบัติอยู1
บนพ้ืนฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข อง นอกจากนี้
เพ่ือให การซักประวัติเป(นไปในแนวทางเดียวกัน ได จัดทําแนวทางการซักประวัติและติดในบริเวณท่ีเภสัชกร
สามารถมองเห็นได ชัดเจน  

   
  สถานปฏิบัติการฯ มีการจัดแบ1งพ้ืนท่ีสําหรับการบริการ ดังนี้  
  1.  พ้ืนท่ีสําหรับการวางยา มีการจัดยาแยกเป(น  2  ประเภท ท่ีผู รับบริการสามารถเลือกยาได เองและ

ยาท่ีต องให เภสัชกรเลือก (หมวดยาอันตราย ตามกฎหมาย) 
  2.  พ้ืนท่ีสําหรับการให บริการจ1ายยา (ซักประวัติ มอบส1งยา และคิดราคายา) 
  3.  พ้ืนท่ีสําหรับให คําปรึกษาโดยเภสัชกร  การให คําแนะนํา และบริการอ่ืน ๆ เฉพาะราย แยกเป(น

สัดส1วน 
  4.  พ้ืนท่ีสําหรับข อมูลข1าวสารต1าง ๆ แก1ผู มารับบริการและบุคคลท่ัวไป 
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 3. บริการท่ีมีในร านยาเภสัช ม.อ.  
   3.1  บริการจําหน1ายยาและเวชภัณฑ�อย1างถูกต อง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตาม

กฎหมายให กับประชาชนผู มาใช บริการ และการจัดสัดส1วนพ้ืนท่ีบริการตนเอง เพ่ือให ผู รับบริการสามารถเลือก
สินค าได ตามความต องการ 

   3.2  การให บริการโดยไม1คิดค1าบริการ 
        •  การบริการให คําแนะนํา คําปรึกษา เก่ียวกับการใช ยา การป:องกันโรค และการส1งเสริม

สุขภาพ เป(นต น  
        •  การประชาสัมพันธ�ด านสุขภาพด วยโปสเตอร�และแผ1นพับเผยแพร1 เรื่องยา โรค และสุขภาพ

และความรู ด านต1าง ๆ ท่ีสอดคล องกับสถานการณ�ขณะนั้น เช1น  การใช ยาลดไข    ความรู เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ า 
ชิคุนกุนยา เป(นต น 

       •  การบริการค นคว าข อมูลทางวิชาการและถ1ายทอดความรู ให กับผู รับบริการ 
       •  บริการวัดความดันโลหิต  ชั่งน้ําหนัก วัดส1วนสูง 
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การเป/นสถานฝCกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร8 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  เปรียบเสมือนเป(นห องปฏิบัติการด านเภสัชกรรมชุมชนให กับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร� ท้ังในด านการเรียนการสอนในรายวิชาและการฝ+กปฏิบัติงานท่ัวไป ซ่ึงมีท้ังในลักษณะของ
ฝ+กปฏิบัติงานก่ึงเฉพาะทางและเฉพาะทาง การเรียนรู ด วยการฝ+กปฏิบัติจริงโดยมีเภสัชกรและคณาจารย�เภสัชกร 
เป(นผู ดูแล  สถานปฏิบัติการฯ มีความสามารถรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�มาฝ+กปฏิบัติงานได ตลอดท้ังปI    
ดังรายละเอียดต1อไปนี้ 

 

ประเภทการฝCกงาน นศ.ช้ันป
/หลักสูตร ระยะเวลาท่ีฝCก 
จํานวน
(คน) 

1. การฝ+กปฏิบัติงาน 
1.1 ก า ร ฝ+ ก ป ฏิ บั ติ ง า น
วิชาชีพเภสัชกรรม (ท่ัวไป) 
1.2 การฝ+กปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพ เฉพาะสาขา 

 
4/สาขาเภสัชกรรม หลักสูตร 
5 ปI และ 6 ปI 
6/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 

 
วันท่ี 7 มี.ค.-8 เม.ย.54 
วันท่ี 18 เม.ย-20 พ.ค.54 
วันท่ี 3 พ.ค.-11 มิ.ย.53 
วันท่ี 21 มิ.ย.-30 ก.ค.53 
วันท่ี 2 ส.ค.-10 กย.53 
วันท่ี 1 พ.ย.-9 ธ.ค.53 
วันท่ี 14 ก.พ.-25 มี.ค.54 
วันท่ี 16 พ.ค.-24 มิ.ย.54 

 
3* 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

2. การศึกษาดูงานในรายวิชา 
ต1าง ๆ  
    2.1 รายวิชา 561-201  
 
    2.2 รายวิชา 561-444  
         
    2.3 รายวิชา 561-503 
 
    2.4 รายวิชา 561-551 
 
 
    2.5 รายวิชา 561-544 
     

 
 
2/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 
4/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 
5/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 
5/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 
 
5/สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลักสูตร 6 ปI) 

 
 
วันท่ี 20 พ.ย.53-9 ม.ค.54 
 
วันท่ี 16 พ.ย.53-10 ก.พ.54 
วันท่ี 21 มิ.ย.-23 ก.ย.53 
วันท่ี 17 ส.ค.-16 ก.ย.53 
 
วันท่ี 3,10,17,24 พ.ย.53 
วันท่ี 1,8 ธ.ค.53 
วันท่ี 5,12 ม.ค.54 
วันท่ี 21 มิ.ย-23 ก.ย.53 
วันท่ี 3 พ.ค.53-12 ม.ค.54 

 
 

35 
 

32 
 
 

39 
 
 

39 
 
 

39 

 
* นศ. จํานวน 1 คน  เป(น นศ. ท่ีมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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จากข อมูลด านการฝ+กปฏิบัติงานข างต น จะเห็นได ว1า สถานปฏิบัติการฯ มีนักศึกษามาฝ+กงานตลอดปI ซ่ึง
ในบางช1วงเวลาจะมีนักศึกษามาฝ+กปฏิบัติงานจํานวนมาก ซ่ึงส1งผลกระทบต1อคุณภาพด านการฝ+กปฏิบัติงานของ
นักศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสมในการฝ+กปฏิบัติงานต1อเภสัชกรท่ีปฏิบัติหน าท่ีนั้นควรกําหนดไว ไม1เกิน 2 
คน นักศึกษาท่ีมาศึกษาดูงานควรเป(น 4 คนต1อเภสัชกร  1 คน ซ่ึงทางร านยามีการบริหารจัดการในเรื่องนักศึกษา
ฝ+กปฏิบัติงานร1วมกับฝSายดําเนินการฝ+กปฏิบัติงานวิชาชีพ   เช1น จัดตารางฝ+กปฏิบัติงานนักศึกษา (หลักสูตร 6 ปI) 
โดยกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห�เป(นวันทําการปกติ แทนวันเสาร� หรือวันอาทิตย� เพ่ือหลีกเลี่ยงวันทําการปกติ 
ท่ีเป(นวันเรียนของบางรายวิชาท่ีมีนักศึกษามารับกรณีศึกษาจริง ณ ร านยา  
 
งานสนับสนุนด3านการบริการวิชาการ 
 
 การบริการทางวิชาการแก1สังคมเป(นภารกิจหลักประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร� โดยมุ1งยกระดับ และ
เพ่ิมพูนความรู  กระจายโอกาส และส1งเสริมการศึกษาและถ1ายทอดเทคโนโลยี ไปสู1ท องถ่ิน ประชาชน    ในส1วน
ของร านยาเภสัช ม.อ. ได ให บริการวิชาการ ดังนี้ 
 

1. การให บริการด านยา เวชภัณฑ� และการบริการให ความรู แก1ผู รับบริการและประชาชน 
   การให บริการทางด านยาและเวชภัณฑ� มีเภสัชกร หรือคณาจารย�เภสัชกรให บริการตลอดเวลาท่ีเปOด

ทําการ  คือ  วันจันทร�-ศุกร�  เวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาราชการ เวลา 16.30-18.00 น. วัน
เสาร�-อาทิตย�เวลา 10.00-17.00 น. โดยในเวลาราชการจะมีเภสัชกรปฏิบัติงาน 2 คน และนอกเวลาราชการมี
เภสัชกรปฏิบัติงาน 1 คน  ปOดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ� 

   มีบริการให คําปรึกษาทางด านยาและสุขภาพทางไกล ประชาชนหรือผู รับบริการสามารถโทรศัพท�มา
ขอคําปรึกษาทางด านยาและสุขภาพ โดยมีคณาจารย�และเภสัชกรเป(นผู ตอบคําถามและให คําแนะนําตลอดเวลา
ทําการ ให บริการตรวจดูยาหมดอายุและยาเสื่อมสภาพให กับประชาชนท่ีนํายามาปรึกษา   เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช ยา 

 
          2. การถ1ายทอดองค�ความรู แก1หน1วยงานอ่ืนและการจัดอบรมให ความรู  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

   2.1  จัดประชุมวิชาการ   เรื่อง  การเลือกยาต านจุลชีพสําหรับรักษาโรคติดเชื้อในชุมชนในร านยา   
ให กับคณาจารย�เภสัชกร เภสัชกรท่ีเป(นแหล1งฝ+กปฏิบัติงานให กับนักศึกษา และเภสัชกรชุมชนในจังหวัดสงขลา
และใกล เคียง  จํานวน  53  คน วันท่ี  24  มิถุนายน 2553  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให เภสัชกรชุมชน ทราบถึง
การเลือกใช ยาต านจุลชีพได อย1างถูกต อง  เหมาะสม ในการรักษาอาการติดเชื้อในชุมชน  ค1าใช จ1ายการประชุม  
ได รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ  ปI 2553 เป(นเงิน 20,000.-บาท  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู เข าร1วม
ประชุม จํานวน 32 คน อยู1ในระดับดี   (3.93) 
   2.2  ให บริการด านการศึกษาดูงานกับผู บริหารและบุคลากร  ภาควิชาสัตวศาสตร� คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน 8 คน  วันท่ี 8 มิถุนายน 2553 

      2.3  คณาจารย�จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เยี่ยมชมแหล1งฝ+กและนิสิตท่ีฝ+ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554   
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      2.4  คณาจารย�จากมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 4 คน เยี่ยมชมแหล1งฝ+กและนักศึกษาท่ีฝ+กปฏิบัติงาน
วิชาชีพ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2554 

         2.5  จัดบอร�ดวิชาการเผยแพร1ความรู ทางวิชาการด านยาและสุขภาพ    บริเวณหน าร านและภายใน
ร านยาเภสัช ม.อ. ตามความต องการของประชาชนในขณะนั้น เช1น โรคน้ํากัดเท า แนวทางการเลิกบุหรี่  ควัน
บุหรี่ภัยร ายใกล ตัว และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเป(นประโยชน�ต1อประชาชนและผู สนใจท่ัวไป  

         2.6  จัดทําแผ1นพับวิชาการเพ่ือเผยแพร1ความรู และประชาสัมพันธ�การใช ยา และเวชภัณฑ�ท่ีถูกต องกับ
ผู รับบริการ เป(นเอกสารท่ีไม1คิดมูลค1า โดยจัดอยู1ในส1วนของ “เอกสารความรู ” และผู มาใช บริการสามารถเลือก
และนําไปใช ประโยชน�ในเรื่องท่ีสนใจ  เพ่ือตอบสนองความต องการของประชาชนและสังคม 
  
งานสนับสนุนด3านการบริหารจัดการ    
 
          1. การบริหารงานร าน 

   ร านยาเภสัช ม.อ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการโดยใช ระเบียบว1าด วยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร� พ.ศ. 2539 และแก ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 การบริหารจัดการร านยาถูกแยก
ออกจากระบบบริหารของคณะเภสัชศาสตร� เพ่ือให เกิดความคล1องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
โดยกําหนดให คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร�เป(นกรรมการอํานวยการ   และคณะกรรมการบริหาร
สถานปฏิบัติการฯ (แต1งต้ังโดยคณบดี) ทําหน าท่ีวางแผน และกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน ตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการอํานวยการได วางไว และนําไปปฏิบัติโดยผู จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   
    การดําเนินงานในรอบปIงบประมาณ 2553  มีจํานวนผู มารับบริการโดยเฉลี่ย 2,061 คน/เดือน รายได 
จากการขายเฉลี่ย  330,233  บาทต1อเดือน และได เปรียบเทียบยอดขาย จํานวนผู รับบริการ ต้ังแต1ปIการศึกษา 
2551-2553  ดังรายละเอียดต1อไปนี้ 

   ผลประกอบการดําเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2553) 
•  เงินฝากธนาคาร  เป(นเงิน  4,900,439.75 บาท 
•  สินค าคงเหลือ  เป(นเงิน  1,244,302.84 บาท 
•  รายได รวม   เป(นเงิน  4,877,002.04 บาท 
•  เจ าหนี้การค า  เป(นเงิน    783,142.60 บาท  
•  ค1าใช จ1ายรวม  เป(นเงิน  4,307,700.64 บาท 
•  กําไรสุทธิ   เป(นเงิน     569,301.40 บาท 
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จํานวน
ในเวลา รวม ลูกค3า

วันปกติ วันเสาร8 วันอาทิตย8 (บาท) (คน)
ต.ค.-52 212,376.00      37,188.00   33,292.00   282,856.00        1734
พ.ย.-52 245,564.50      36,799.00   25,929.00   308,292.50        1918
ธ.ค.-52 250,455.00      37,012.00   37,932.00   325,399.00        1905
ม.ค.-53 223,335.00      32,207.00   36,053.00   291,595.00        2315
ก.พ.-53 246,195.00      39,292.00   21,824.00   307,311.00        1903
มี.ค.-53 221,571.00      31,987.00   29,384.00   282,942.00        2021
เม.ย.-53 185,548.00      26,267.00   25,023.75   236,838.75        1438
พ.ค.-53 179,101.00      50,939.00   37,139.00   267,179.00        1404
มิ.ย.-53 423,688.00      63,471.00   42,855.00   28,152.00    558,166.00        2790
ก.ค.-53 270,229.00      51,166.00   41,421.00   22,156.00    384,972.00        2571
ส.ค.-53 238,487.00      44,564.00   33,515.00   30,889.00    347,455.00        2273
ก.ย.-53 265,919.00      40,322.00   33,594.00   29,954.00    369,789.00        2459
รวม 2,962,468.50  491,214.00 397,961.75 111,151.00 3,962,795.25    24,731

เฉล่ีย/เดือน 330,232.94       2,061

เดือน
ยอดขาย (บาท)

นอกเวลา
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 ในการดําเนินกิจการร านยาเภสัช ม.อ. ได รับเงินสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร�  ดังนี้ 
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    การฝ+กปฏิบัติงาน 
•  ค1าวัสดุและค1าตอบแทนแหล1งฝ+กปฏิบัติงาน  

    การบริหารจัดการ 
              •  เงินเดือนบุคลากร   
              •  ค1าสมนาคุณ 
              •  ค1าสาธารณูปโภค  (ไฟฟ:า น้ําประปา และค1าโทรศัพท�/อินเตอร�เน็ต) 
 

2.  การบริหารจัดการสินค า 
               สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คือ มีการวางแผนท่ีชัดเจนและมีฐานข อมูลท่ีถูกต อง 
เป(นปNจจุบัน ร านยาเภสัช ม.อ. จึงใช โปรแกรมสําเร็จรูป  Inno Pharma  ช1วยในการบริหารจัดการสั่งซ้ือยาและ
เวชภัณฑ� การควบคุมสินค าในคลัง   การตรวจสอบและรายงานยาใกล หมดอายุ  เป(นต น  เพ่ือเป(นเครื่องมือใน
การตัดสินใจของผู บริหาร 

     นอกจากนี้ยังมีการจํากัดสิทธิ์ในการรับรู ข อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร� 
โปรแกรม Inno Pharma ตามความสําคัญและเหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบและควบคุมการเข าใช งานได  
ท้ังนี้เพ่ือเป(นการป:องกันความเสียหายในรูปแบบต1าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได  

 
3.  การคัดเลือกยา เวชภัณฑ8 และสินค3าอ่ืน 

       ยา เวชภัณฑ� และสินค าอ่ืน ๆ ท่ีนํามาจําหน1ายในร านยาเภสัช ม.อ. มีเกณฑ�การคัดเลือก ดังนี้ 
     3.1  มีการนําเสนอยาจาก 
   • คณาจารย�หรือเภสัชกร เป(นผู นําเสนอ 

                      • คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเป(นผู นําเสนอ 
           • ผู มาใช บริการร องขอ หรือเรียกหาโดยมีความถ่ีมากกว1า 3 ครั้ง  
      3.2  เภสัชกรประจําร านและผู จัดการร านพิจารณากลั่นกรองยาท่ีนําเสนอมาอีกครั้งแล วดําเนินการ

จัดหาตามความเหมาะสม 
 
   4.  การจัดหายา เวชภัณฑ� และสินค าอ่ืน 
        ยา เวชภัณฑ� และสินค าอ่ืน ๆ ท่ีมีจําหน1ายในร านยาเภสัช ม.อ จัดซ้ือจากแหล1งต1าง ๆ ดังนี้ 

    4.1  บริษัทผู ขาย 
    4.2  ผู แทนขายท่ีมาติดต1อ 
    4.3  ร านค าส1งในอําเภอหาดใหญ1 จังหวัดสงขลา 
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 5.  การบริหารบุคคล 
      บุคลากรร านยาเภสัช ม.อ. นอกจากจากคณาจารย�เภสัชกรซ่ึงหมุนเวียนมาปฏิบัติงานแล ว มี
อัตรากําลังของหน1วยงาน ประกอบด วย  ข าราชการ 1 อัตรา ในตําแหน1งนักวิชาการพัสดุ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
1 อัตรา ในตําแหน1งเภสัชกร และลูกจ างชั่วคราวเงินรายได   2 อัตรา  ในตําแหน1งเจ าหน าท่ีบริหารงานท่ัวไปและ
ตําแหน1งพนักงานสถานท่ี ซ่ึงการปฏิบัติงานจะเน นการประสานงานและการปฏิบัติงานในลักษณะเรียนรู  แบ1งปNน
ความรู ร1วมกัน ในระดับท่ีสามารถทําได   เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติงานแทน  ในกรณีเม่ือเกิดการปSวย หรือลา  
เพ่ือปรับปรุง  แก ไข และค นหาทางเลือกใหม1พร อมประเมินผล      
 
 6.  การพัฒนาบุคคลากร 

      ร านยาเภสชั ม.อ. สนับสนุนให บุคลากรเข าร1วมกิจกรรมในรูปแบบต1าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทาง
วิชาการและความรู ท่ัวไปท่ีทันต1อเหตุการณ�   ท1ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน�ในพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย1างต1อเนื่อง  ดังนี้ 

    นางสาวนิภาภัทร  ชีวศรีรุ1งเรือง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน1งเภสัชกร 
• เข าร1วมประชุม ปรับมุมมอง สู วิกฤติ สู1ทางออก ร านยาของไทย วันท่ี 10 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม

รอยัล ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 
  •  เข าร1วมประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห1งชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง เพศกับบุหรี่ จุดเน น ควรพิจารณา

ในผู หญิง วันท่ี 9-10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด� กรุงเทพมหานคร  
      นางศิริมาส  จันทวงศ�  ข าราชการ ตําแหน1งนักวิชาการพัสดุ 
      •  อบรม หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู1ความสําเร็จ” วันท่ี 8-9 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม

เอเชียน  อําเภอหาดใหญ1 จังหวัดสงขลา 
   •  เข าร1วมประชุมวิชาการศูนย�ประสานงานเครือข1ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร�แห1ง

ประเทศไทย (ศคภท.) เรื่อง “องค�ความรู ว1าด วยุทธศาสตร�การทํางาน” วันท่ี 17-18 มีนาคม 2554  ณ โรงแรม 
บีพี สมิหลาบีช อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
    ร านยาเภสัช ม.อ. ใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1.  ใช การสืบค นข อมูลทางอินเตอร�เน็ต เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติงานด านการให คําปรึกษาด านยา การ
ส1งเสริมสุขภาพ และการฝ+กปฏิบัติงานของนักศึกษา เป(นต น 

2.  ใช โปรแกรม Inno Pharma  เพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ�ในร าน 
3.  ใช ระบบโทรศัพท�  เพ่ือการติดต1อบุคคลและหน1วยงานต1าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
ในกรณีท่ีเกิดปNญหาจากระบบสารสนเทศซ่ึงเป(นระบบออนไลน�  จะแจ งปNญหาท่ีเกิดจากการใช งานไปยัง

หน1วยสารสนเทศและการเรียนรู  คณะเภสัชศาสตร�  เพ่ือดําเนินการแก ไขปNญหาตามข้ันตอนต1าง ๆ ต1อไป 
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การส่ือสารในหน(วยงาน 
 
 ร านยาเภสัช ม.อ. มี Group E-mail  เพ่ือการติดต1อสื่อสารในเรื่องต1าง ๆ ภายในกลุ1ม ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  Group E-mail  คือ  
Pharmacy-drugstore@group.psu.ac.th 

2.  บุคลากร   Group E-mail คือ  Pharmacy-drugstore-team@group.psu.ac.th 
 
ระบบความปลอดภัย 
 
    การบริหารจัดการภายในร านยาเภสัช มอ. มีระบบกล องวงจรปOดเพ่ือคอยตรวจสอบความปลอดภัย
ให กับสินค าและทรัพย�สินในร านยาและเสริมสร างความม่ันใจให กับผู ปฏิบัติงาน 
 
     

 
 

 
 


