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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสารวจความรู้ ทัศนคติ เนื้อหา กิจกรรมและอุปสรรคของเภสัชกรชุมชน เขตกรุงเทพมหานครที่นาไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม โดยมีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การสารวจการให้ บริการสร้ าง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่ า ร้ อยละของคะแนน
ความรู้ ทัศนคติ และอุปสรรคการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน คือ 67.5, 85.8 และ 70.6 ตามลาดับ เภสัช
กรชุมชนส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญ และระบุถึงความสามารถที่ทาได้ ในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ า
นมในร้ านยา แต่ไม่เคยทากิจกรรมมาก่อนหน้ านี้ 2) การสร้ างและพัฒนารูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพด้ วย 6 เครื่องมือ ได้ แก่
คู่มือการปฏิบัติงาน แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้ านม อุปกรณ์ให้ ความรู้กับผู้มารับบริการในรูปแบบของแผ่นพับ แผ่นพลิก
โปสเตอร์ และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้ าร้ านแบบ X– stand 3) การนารูปแบบจากขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้ จริงใน 3 ร้ านยาที่ถูกคัดเลือก
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 10 วัน และนามาปรับปรุงเพื่อนาไปใช้ อกี ในครั้งที่ 2 ระยะเวลา 20 วัน ร้ อยละของคะแนนความพึงพอใจ ในครั้งที่ 1
และ ครั้งที่ 2 ของผู้มารับบริการ เท่ากับ 81.8 และ 90.8 ของเภสัชกรผู้ให้ บริการ เท่ากับ 92.9 และ 85 ตามลาดับ
โดยสรุป การให้ บริการสร้ างเสริม สุข ภาพโรคมะเร็งเต้ า นมมีประโยชน์สาหรับผู้รับ บริก ารและสามารถนาไปใช้ ได้ ในร้ านยา ทั้งนี้
อุปสรรคที่พบ ได้ แก่ เวลาที่จากัดของผู้รับบริการ และความไม่เพียงพอของจานวนเภสัชกรในการให้ บริการ ดังนั้นการนาไปใช้ ในอนาคต
ควรปรับปรุงในด้ านเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ ให้ ส้นั เข้ าใจง่ายและใช้ เวลาที่รวดเร็ว
คาสาคัญ: รูปแบบ มะเร็งเต้ านม การสร้ างเสริมสุขภาพ ร้ านยา เภสัชกรชุมชน
Abstract
This research aimed to explore knowledge, attitude, content, activities and obstacles of community pharmacists in Bangkok,
leading to develop a model regarding health promotion service in breast cancer. This study was divided into three stages. 1)
Exploring breast cancer health promotion service through questionnaires. The results demonstrated percentage of community
pharmacists’ knowledge, attitude and obstacles in breast cancer health promotion were 67.5, 85.8 and 70.6, respectively. Most
community pharmacists paid attention to the services and had capabilities to perform activities in drugstores; however, they have
never implemented in drugstores. 2) Establishing and developing six tools of the breast cancer health promotion service model as
practice manuals, breast cancer risk assessment form, educational materials including pamphlets, flipcharts and posters, and
outdoor X– stand banners for service advertising. 3) Applying the service model from the second stage to three drugstores for
use in the 1st period of ten days, then enhanced and further used for the 2nd period of twenty days. The study presented
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percentage of satisfaction in breast cancer health promotion service in the 1st and 2nd period by customers were 81.8 and 90.8,
and by pharmacists were 92.9 and 85, respectively.
In summary, the model of health promotion service of breast cancer seems benefit to customers and can be apply for uses in
drugstores. However, possible obstacles may be found such as no time of customers for attending and less number of
pharmacists for service providing. Therefore, the model of health promotion service in breast cancer in the future shall be
improved in brief content and easy understanding of health education materials, and short duration for service providing.
Keywords: Model, Breast Cancer, Health promotion, Drugstore, Community Pharmacist

กระจายยาเท่านั้น แต่ ยังมีบทบาทในการเป็ นที่พ่ึ งด้ าน
สุขภาพของคนในชุมชน ให้ บริการข้ อมูลข่าวสารด้ านยา
มะเร็งเต้ านมเป็ นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง และโรคภัยต่างๆ ตลอดจนการแนะนาและส่งต่อไปยัง
ทั่วโลก จากสถิติปี ค.ศ. 2012 ผู้หญิงที่เป็ นมะเร็งเต้ า แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ดังตัวอย่ างของ
นมมีจานวน 1.7 ล้ านคน และประมาณ 522,000 คน เภสัช กรชุ ม ชนประเทศกาตาร์ มี โ อกาสสนั บ สนุ น
เสียชีวิตจากมะเร็งเต้ านม (World Health Organization, ให้ บริการกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพโรคมะเร็งเต้ านมเพื่อ
2013) และสถิ ติ ส าธารณสุ ข ของส านั ก นโยบายและ เป็ นประโยชน์กับประชาชน เช่ น การให้ ความรู้การคัด
ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2556 พบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจาก กรองโรคมะเร็งเต้ านม ได้ แก่ การตรวจมะเร็งเต้ านมด้ วย
มะเร็ง เต้ า นมจ านวน 3,246 คน เพิ่ มขึ้น จากปี พ.ศ. ตัวเอง การตรวจเต้ านมโดยบุค ลากรสาธารณสุข การ
2555 ถึง 350 คน และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นทุกปี (สานัก ตรวจด้ วยเครื่องแมมโมแกรม (El Hajj, & Hamid,
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ า 2013, pp. 376-385) โดยวิธกี ารให้ แผ่นพับ แสดง
มะเร็งเต้ านมเป็ นปัญหาสาคัญของผู้หญิงทั่วโลก ที่รัฐบาล โปสเตอร์ ห รื อ วี ดี โ อ ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ตอบค าถาม
และประชาชนต้ องให้ ความสนใจในการป้ องกัน สร้ า ง เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ผ้ รู ับบริการร้ านยา และส่งต่อแพทย์
เสริมสุขภาพ และรักษาเพื่อให้ ผ้ ูหญิงมีสุขภาพดีท้งั กาย เพื่ อรับการวินิจฉั ยเพิ่ มเติม (Kachroo, 2006, pp.
และใจ การตรวจมะเร็งเต้ านมในระยะเริ่มต้ นสามารถลด 406-407) สาหรับประเทศไทยยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนใน
อัตราการเจ็บป่ วยและอัตราการตายได้ (Semira, & บทบาทการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ า
Monalina, 2012, pp. 4427-4429) The National นมของ เภสัชกรชุมชน ผู้วิจัยจึงสารวจความรู้ ทัศนคติ
Committee for Quality Assurance (NCQA) 2005 เนื้อหา กิจกรรมและอุปสรรค ในการให้ บริการสร้ างเสริม
รายงานว่าการตรวจมะเร็งเต้ านมด้ วยเครื่องแมมโมแกรม สุข ภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นมของเภสั ช กรชุ ม ชน เขต
สามารถคัด กรองมะเร็ง เต้ า นมได้ ประมาณร้ อยละ 85 กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเป็ นรูปแบบการให้ บริการ
ก่อนที่ผ้ หู ญิงจะตรวจพบว่ามีก้อนมะเร็งในอีก 1 ถึง 3 ปี สร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมสาหรับให้ บริการ
ข้ างหน้ า (Kachroo, 2006, pp. 406-407) ดังนั้นการ กับผู้รับบริการที่ร้านยา
คัดกรองมะเร็งเต้ านมเบื้องต้ น จึงมีความสาคัญในการ
ตรวจหามะเร็งเต้ านมก่อนที่จะเป็ นโรค
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
ในปั จ จุ บัน องค์ กร/สมาคมทางวิ ช าชี พ เภสัช กรรม
จ านวนมากสนั บ สนุ น ให้ เภสั ช กรมี บ ทบาทในเรื่ อง
การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง วิ จั ย และพั ฒ นา
สาธารณสุข เช่ น องค์การอนามัยโลก ได้ สนับสนุ นให้ (research and development) มีการด าเนิ นงาน 3
เภสัชกรร่วมรณรงค์การสร้ างเสริมสุขภาพและเพิ่มความ ขั้นตอน คือ
ตระหนักในเรื่องสุขภาพและการป้ องกันโรคแก่ประชาชน
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจการให้บริการสร้างเสริม
(World Health Organization, n.d.) ซึ่งสอดคล้ องกับ สุข ภาพในโรคมะเร็ งเต้า นมของเภสัชกรชุม ชน เขต
ร้ านยาในขณะนี้ท่มี ใิ ช่เป็ นเพียงแหล่งในการจาหน่ายหรือ กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ความรู้ ทัศนคติ เนื้อหา
บทนา
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กิจกรรม และอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพใน
โรคมะเร็งเต้ านม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เภสัชกร
ชุ ม ชนที่มี ห น้ า ที่ ป ฏิบั ติ ก ารในร้ านยาคุ ณ ภาพ ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 189 ร้ าน (สานักงานโครงการ
พัฒนาร้ านยา, ม.ป.ป.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ เภสัชกรชุมชนที่มหี น้ าที่ปฏิบตั กิ ารในร้ านยาคุณภาพ
ในกรุงเทพมหานคร ร้ านละ 1 ท่าน จานวน 129 ร้ าน
จากการคานวณโดยใช้ สตู รทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
(Yamane, 1967)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความรู้
ทัศนคติ เนื้อหา กิจกรรมและอุปสรรคต่อการให้ บริการ
สร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ จากงานวิจัยของ (El Hajj, &
Hamid, 2013, pp. 376-385) มาแปลเป็ นภาษาไทย
และปรั บ ปรุ ง ให้ มีค วามเหมาะสมที่ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้วิจัยแล้ ว ร่วมกับงานวิจัยอื่น (Semira, & Monalina,
2012, pp. 4427-4429) เพื่อให้ ได้ แบบสอบถามที่มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น และมีการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้ อหา (content validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคานวณค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ประกอบด้ วย 6 ส่วน รายละเอียดแบบสอบถามการสร้ าง
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เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชนและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ดังตารางที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมู ล 3 วิธี คือ (1) ทาการแจก
แบบสอบถามให้ กลุ่มเป้ าหมายในงานประชุมทางวิชาการ
ของสมาคมเภสัช กรรมชุ มชน (ประเทศไทย) จ านวน
1 ครั้ง (2) ผ่านตัวแทนร้ านยาที่มีสาขา จานวน 2 ครั้ง
และ (3) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง
จานวน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมด คือ 66 วัน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการ
ให้บริ การสร้างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ งเต้านมของ
เภสัชกรชุมชน ได้ แก่ 1. คู่มอื การปฏิบัติงานรูปแบบการ
ให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัช
กรชุ มชน 2. แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงและให้ ความรู้
ค าแนะน าค าปรึ ก ษาเรื่ อ งการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพใน
โรคมะเร็งเต้ านมโดยเภสัชกร 3. เนื้อหาและกิจกรรม
เกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมที่ได้
จากการสารวจในส่วนที่ 4 ของขั้นตอนที่ 1 ที่เภสัชกร
ชุมชนให้ ความสาคัญและสามารถทาได้ ในร้ านยา มากกว่า
ร้ อยละ 60 ร่วมกับข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพิจารณาในการคัดเลือกกิจกรรม

ตารางที่ 1 รายละเอียดแบบสอบถามการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1
ประเภทคาถาม
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

จานวน
(ข้อ)
11

2. ความรู้

13

3. ทัศนคติ
3.1 ทัศนคติด้านบวก
3.2 ทัศนคติด้านลบ

11
9
2

ลักษณะการตอบ

เกณฑ์การให้คะแนนและการวิเคราะห์

คาถามปลายเปิ ด, เลือก
คาตอบ
2 ตัวเลือก คือ ถูก หรือ
ผิด

ไม่มีคะแนน วิเคราะห์เชิงพรรณนา

5 ตัวเลือก คือ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, เห็น
ด้ วย,
เฉยๆ, ไม่เห็นด้ วย,
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ถูก = 1 คะแนน, ผิด = 0 คะแนน, รวม 13 คะแนน
การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ มาก (คะแนน 11-13)
ปานกลาง (คะแนน 8-10) และ น้ อย (คะแนนน้ อยกว่า 8)
การตอบระบุเห็นด้ วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยให้ คะแนน
ด้ านบวก = 5-1 (ตามลาดับ) ด้ านลบ = 1-5 (ตามลาดับ),
รวม 55 คะแนน การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ดี (คะแนน
44-55)
ปานกลาง (คะแนน 33-43) และ ควรปรับปรุง (คะแนนน้ อย
กว่า 33)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภทคาถาม

จานวน
(ข้อ)
4. เนื้อหาและกิจกรรม
20
4.1 เนื้อหา
11
4.2 กิจกรรมการจัดหา
5
อุปกรณ์ให้ ความรู้
4.3 กิจกรรมการส่งต่ อ
2
โรงพยาบาลฯ
4.4 ระยะเวลาที่
1
เหมาะสมในการให้ บริการ
4.5 ความคิดเห็น
1
เพิ่มเติม

5. อุปสรรค

12

6. ความยินดีในการ
ทดลองใช้ *

1

ลักษณะการตอบ

ข้ อย่อย 4.1-4.3 จะมี 3
ด้ าน ดังนี้ ความสาคัญ
(ใช่ , ไม่ใช่),
ความสามารถทาได้ ใน
ร้ านยา (ได้ , ไม่ได้ ) และ
ความถี่ในการทากิจกรรม
ก่อนหน้ า (ทุกวัน, ทุก
สัปดาห์, ทุกเดือน, ไม่
เคย)
ข้ อย่อย 4.4-4.5 คาถาม
ปลายเปิ ด
3 ตัวเลือก คือ มาก,
ปานกลาง, น้ อย

2 ตัวเลือก คือ ยินดี หรือ
ไม่ยินดี

เกณฑ์การให้คะแนนและการวิเคราะห์

ไม่มีคะแนน วิเคราะห์เชิงพรรณนา

มาก = 3 คะแนน, ปานกลาง = 2 คะแนน, น้ อย = 1 คะแนน,
รวม 36 คะแนน การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ มาก
(คะแนน 29-36) ปานกลาง (คะแนน 22-28) และ น้ อย
(คะแนนน้ อยกว่า 22)
ไม่มีคะแนน วิเคราะห์เชิงพรรณนา

* ความยินดีของผู้ตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้ รปู แบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมในร้ านยาที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ้น

ขั้น ตอนที่ 3 การนารู ป แบบการให้บ ริ ก ารสร้า ง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้านมของเภสัชกรชุมชนไป
ทดลองใช้จริ งในร้านยา จานวน 3 ร้ านที่ถูกคัดเลือก
จากเกณฑ์ท่กี าหนด คือ 1. เภสัชกรร้ านยาหรือผู้จัดการ
ร้ า นยายิ น ดีใ ห้ มีการจั ด โครงการสร้ า งเสริ มสุข ภาพใน
โรคมะเร็งเต้ านมในร้ านยา 2. มีผลรวมของระดับความรู้
ระดับทัศนคติ และระดับอุปสรรค เกี่ยวกับการสร้ างเสริม
สุขภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นมที่ได้ จากการตอบกลับของ
แบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 มากที่สดุ โดยเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่ อคัดเลือกร้ านยาจากขั้นตอนที่ 1 เข้ า สู่
การศึกษาขั้นตอนที่ 3 ดังตารางที่ 2 ถ้ ามีร้านยาที่อยู่ใน

เกณฑ์ท่กี าหนดมากกว่ า 3 ร้ าน จะทาการสุ่มอย่ างง่ าย
ต่อไป โดยทดลองใช้ ท้งั หมด 2 ครั้ง คือ ช่ วงที่ 1 เป็ น
เวลา 10 วัน ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
และเภสัชกรผู้ให้ บริการ เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบให้ ดีข้ ึน และช่วงที่ 2 เป็ นเวลา 20 วัน
และประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการและเภสัช
กรผู้ให้ บริการอีกครั้ง รายละเอียดแบบประเมินความพึง
พอใจต่ อ รู ป แบบการให้ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม สุข ภาพใน
โรคมะเร็ง เต้ า นมในร้ า นยาที่ผ้ ู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ นและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อคัดเลือกร้ านยาจากขั้นตอนที่ 1 เข้ าสู่การศึกษาขั้นตอนที่ 3 มีคะแนนเต็ม 9 คะแนน
ระดับจากขั้นตอนที่ 1\ คะแนน
1
2
3
ความรู้
น้ อย
ปานกลาง
มาก
ทัศนคติ
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
อุปสรรค
มาก
ปานกลาง
น้ อย
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ตารางที่ 3 รายละเอียดแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมในร้ านยาที่ผ้ วู ิจัย
พัฒนาขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
แบบประเมิน จานวน (ข้อ)
การตอบ
เกณฑ์การให้คะแนนและการวิเคราะห์
1. ผู้ม ารั บ
13
5 ตัวเลือก คือ การตอบรายข้ อระบุมากที่สดุ -น้ อยที่สดุ โดยให้ คะแนน = 5-1 (ตามลาดับ)
บริการ
มากที่สดุ , มาก, รวมคะแนน 65 คะแนน การวิเ คราะห์แบ่ งเป็ น 3 ระดับ คือ มาก (คะแนน
ปานกลาง, น้ อย, 52-65) ปานกลาง (คะแนน 39-51) และ น้ อย (คะแนนน้ อยกว่า 39)
น้ อยที่สดุ
2. เภสัชกร
28
5 ตัวเลือก คือ การตอบรายข้ อระบุมากที่สดุ -น้ อยที่สดุ โดยให้ คะแนน = 5-1 (ตามลาดับ)
ผู้ให้ บริการ
มากที่สดุ , มาก, รวมคะแนน 140 คะแนน การวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ มาก (คะแนน
ปานกลาง, น้ อย, 112-140) ปานกลาง (คะแนน 84-111) และ น้ อย (คะแนนน้ อยกว่า 84)
น้ อยที่สดุ

ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจการให้บริการสร้างเสริม
สุข ภาพในโรคมะเร็ งเต้า นมของเภสัชกรชุม ชน เขต
ตารางที่ 4 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ (N=59)
ชาย
หญิง
รูปแบบร้านยา (N=59)
ร้ านยาเดี่ยว
ร้ านยาที่มีสาขา
จานวนลูกค้าโดยเฉลีย่ ต่อวัน (N=34)
0 – 50
51 – 100
101 - 150
151 – 200
มากกว่า 200
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทีร่ า้ นยาทา
เลิกบุหรี่ (N=41)
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (N=41)
คัดกรองโรคเบาหวาน (N=41)
เยี่ยมบ้ าน (N=41)
อื่น ๆ* (N=41)

กรุงเทพมหานคร พบว่า งานวิจัยนี้ได้ รับการตอบกลับ
ของแบบสอบถามทั้ง หมดจ านวน 59 ฉบั บ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 45.7 ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง 129 คน โดยมี
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4

จานวน

ร้อยละ

12
47

20.3
79.7

26
33

44.1
55.9

6
16
6
4
2

17.6
47.1
17.6
11.8
5.9

25
36
32
13
6

61
87.8
78
31.7
14.6

* ให้ ความรู้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการสร้ างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค เช่น การวางแผนครอบครัวในสตรีวัยเจริญพันธุแ์ ละคู่สมรส

แบบสอบถามได้ ปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผลการค านวณค่ า ความเชื่ อมั่น ดัง นี้
ความรู้ (0.53) ทัศนคติ (0.64) เนื้อหาและกิจกรรมใน
ด้ านมีความสาคัญในร้ านยา (0.94) มีความสามารถทา

ได้ ในร้ านยา (0.6) ความถี่ในการทากิจกรรมก่อนหน้ านี้
ในร้ านยา (0.99) และอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้ างเสริม
สุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม (0.75)
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ผลการตอบด้ านความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อ
การสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกร
ชุมชนและระดับความรู้แสดงในตารางที่ 5 และ 6
ตามลาดับ คาถามทัศนคติเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพ
ในโรคมะเร็งเต้ า นมของเภสัช กรชุ มชน พบว่ ามากกว่ า
ร้ อยละ 80 มีความเห็นด้ วยและเห็นด้ วยอย่ างยิ่งใน
ทัศนคติด้านบวก โดยเฉพาะ “ฉันคิดว่าการให้ คาแนะนา
การคั ด กรองมะเร็ง เต้ า นมเบื้ องต้ น กั บ ผู้ ห ญิ ง เป็ นสิ่ ง
สาคัญ” เห็นด้ วยและเห็นด้ วยอย่างยิ่งมากที่สดุ (ร้ อยละ
96.7) สาหรับทัศนคติด้านลบเภสัชกรชุ มชนมากกว่ า
ร้ อ ยละ 70
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยและไม่ เ ห็น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง

โดยเฉพาะ “ฉั น คิ ด ว่ า การให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา
เกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมไม่ใช่
หน้ าที่ของเภสัชกร” ไม่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
มากที่สุด (ร้ อ ยละ 86.4) ส าหรั บค าถามอุ ป สรรค
เกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของ
เภสัชกรชุ มชน พบว่ ามีระดับอุปสรรคที่แตกต่ างกัน ซึ่ง
“ไม่ มี อุ ป กรณ์ ใ ห้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ มะเร็ ง เต้ านมแก่
ผู้รับบริการ” เป็ นอุปสรรคมากที่สุด (ร้ อยละ 79.7)
ระดับทัศนคติและระดับอุปสรรคการสร้ างเสริมสุขภาพ
ในโรคมะเร็งเต้ านมที่เภสัชกรชุมชนแสดงในตารางที่ 7
และ 8

ตารางที่ 5 ผลการตอบด้ านความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน
ความรูใ้ นด้าน....
จานวนคน (ร้อยละ)
1. ความสาคัญของโรคมะเร็งเต้ านม
2. ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้ านม
2.1 อายุ
2.2 การใช้ ฮอร์โมนทดแทนและอายุท่มี ีประจาเดือน
ครั้งแรก
2.3 การมีประวัติในครอบครัว
2.4 การดื่มสุรา
2.5 การมีนา้ หนักเกินก่อนหมดประจาเดือน
3. อาการของโรคมะเร็งเต้ านม
4. การคัดกรองมะเร็งเบื้องต้ น
4.1 การคัดกรองมะเร็งเต้ านมเบื้องต้ น
4.2 การตรวจมะเร็งเต้ านมด้ วยตนเอง
4.3 การแนะนาของ American Cancer Society
5. การรักษาโรคมะเร็งเต้ านม
5.1 การผ่าตัดเก็บเต้ านมร่วมกับการฉายแสง
5.2 การใช้ ยา tamoxifen
6. สิทธิหลักประกันสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม

ตอบถูกต้อง
51 (91.1)

ตอบผิด
5 (8.9)

รวม
56 (100)

54 (94.7)
53 (93)

3 (5.3)
4 (7)

57 (100)
57 (100)

55 (96.5)
35 (61.4)
22 (40)
51 (89.5)

2 (3.5)
22 (38.6)
33 (60)
6 (10.5)

57 (100)
57 (100)
55 (100)
57 (100)

51 (89.5)
2 (3.6)
9 (15.8)

6 (10.5)
54 (96.4)
48 (84.2)

57 (100)
56 (100)
57 (100)

42 (75)
8 (15.1)
50 (90.9)

14 (25)
45 (84.9)
5 (9.1)

56 (100)
53 (100)
55 (100)

ตารางที่ 6 ระดับความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน จานวน 50 คน
(คะแนนเฉลี่ย 8.78 คะแนน จาก 13 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5 จากคะแนนเต็ม)
ระดับคะแนน
จานวนคน
ร้อยละ
การแปลผล
11 – 13 คะแนน (ร้ อยละ 80 ขึ้นไป)
8 – 10 คะแนน (ร้ อยละ 60-79)
น้ อยกว่า 8 คะแนน (น้ อยกว่าร้ อยละ 60)

9
38
3

18
76
6

ความรู้มาก
ความรู้ปานกลาง
ความรู้น้อย

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(2)

27

ตารางที่ 7 ระดับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน จานวน 59 คน
(คะแนนเฉลี่ย 47.2 คะแนน จาก 55 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 85.8 จากคะแนนเต็ม)
ระดับคะแนน
จานวนคน
ร้อยละ
การแปลผล
44 – 55 คะแนน (ร้ อยละ 80 ขึ้นไป)
42
71.2
ทัศนคติดี
33 – 43 คะแนน (ร้ อยละ 60-79)
17
28.8
ทัศนคติปานกลาง
น้ อยกว่า 33 คะแนน (น้ อยกว่าร้ อยละ 60)
0
0
ทัศนคติควรปรับปรุง
ตารางที่ 8 ระดับอุปสรรคของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน จานวน 59 คน
(คะแนนเฉลี่ย 25.4 คะแนน จาก 36 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 70.6 จากคะแนนเต็ม)
ระดับคะแนน
จานวน
ร้อยละ
การแปลผล
29-36 คะแนน (ร้ อยละ 80 ขึ้นไป)
13
22
อุปสรรคมาก
22-28 คะแนน (ร้ อยละ 60-79)
36
61
อุปสรรคปานกลาง
น้ อยกว่า 22 คะแนน (น้ อยกว่าร้ อยละ 60)
10
17
อุปสรรคน้ อย

สาหรับความคิดเห็นของเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม พบว่า เนื้อหา
เกี่ ย วกั บ การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพในโรคมะเร็ ง เต้ านม
กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ให้ ความรู้และกิจกรรมการส่ง
ต่อโรงพยาบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับมะเร็ง เภสัชกร
ชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในร้ านยา สามารถทา
ได้ ในร้ านยาของตนเอง ยกเว้ น การให้ ความรู้เรื่องการ
รักษา และการจัดบอร์ดให้ ความรู้ แต่ไม่เคยทากิจกรรม
ก่ อ นหน้ า นี้ ในร้ า นยา และความคิ ด เห็น ของเภสัช กร
ชุ ม ชนเกี่ย วกับ ระยะเวลาที่เ หมาะสมในการให้ บริ ก าร
เฉลี่ยเท่ากับ 17.5 นาที
เภสั ช กรชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามยิ น ดี ใ ห้ ผู้ วิ จั ย จั ด
โครงการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมในร้ านยา
จานวน 38 คน (ร้ อยละ 70.4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
54 คน)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการ
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้านมของ

เภสัชกรชุมชน จากผลของแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ใน
การศึกษาขั้นตอนที่ 1 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้ างเสริม
สุ ข ภาพในโรคมะเร็ ง เต้ านม กิ จ กรรมการส่ ง ต่ อ
โรงพยาบาลหรื อองค์กรมะเร็ง และกิจ กรรมการจั ด หา
อุปกรณ์ให้ ความรู้โดยตอบในประเด็นของความสาคัญ
และความสามารถทาได้ ในร้ านยา ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
ของแต่ ละข้ อ นอกจากนั้นผู้วิจัยจะนาข้ อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพิจารณาใน
การคัดเลือกกิจกรรม เพื่อสร้ างและพัฒนาเป็ นรูปแบบ
การให้ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม สุข ภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นม
เพื่อให้ เภสัชกรใช้ ในการให้ บริการแก่ผ้ มู ารับบริการ
สรุ ป เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพใน
โรคมะเร็งเต้ านม กิจกรรมการส่งต่ อโรงพยาบาลหรือ
องค์กรมะเร็ง และกิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ให้ ความรู้ท่ี
น ามาสร้ า งและพั ฒ นาเป็ นรูป แบบการให้ บริ การสร้ า ง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมเพื่อให้ เภสัชกรใช้ ในการ
ให้ บริการแก่ผ้ มู ารับบริการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม กิจกรรมการส่งต่อโรงพยาบาลหรือองค์กรมะเร็ง และกิจกรรม
การจัดหาอุปกรณ์ให้ ความรู้
เนื้ อหาเกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพใน
กิจกรรมการส่งต่อโรงพยาบาลหรือ
กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ให้ความรู ้
โรคมะเร็งเต้านม
องค์กรมะเร็ง
1. ความสาคัญของโรค
1. แนะน าสถานพยาบาลเพื่ อ พบ 1. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านรู ป แบบการ
2. ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดโรค
แพทย์เมื่อพบความผิดปกติของเต้ านม ให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ง
3. สัญญาณเตือนและอาการโรค
2. แนะนาสถานพยาบาลในการตรวจ เต้ านมของเภสัชกรชุมชน
4. อันตรายของโรค
แมมโมแกรม
2. แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงและให้ ความรู้
5. วิธปี ฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรค
คาแนะนาคาปรึกษาเรื่องการสร้ างเสริม
6. วิธกี ารคัดกรอง
สุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมโดยเภสัชกร
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
เนื้ อหาเกีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพใน
โรคมะเร็งเต้านม
7. แนะนาการตรวจด้ วยตนเอง
8. แนะนาการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์
9. แนะนาการตรวจแมมโมแกรม
10. แจ้ งสิทธิประโยชน์การตรวจและการรักษา
โรคมะเร็งเต้ านมของ สปสช.
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กิจกรรมการส่งต่อโรงพยาบาลหรือ
องค์กรมะเร็ง

อุปกรณ์ประกอบให้ ความรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คู่มือการปฏิบตั ิ งานรูปแบบการให้บริการสร้าง
เสริ มสุขภาพในโรคมะเร็ งเต้านมของเภสัชกรชุมชน
ขนาด A4 จานวน 37 หน้ า เป็ นคู่มือสาหรับเภสัชกร
ประจาร้ านยาเพื่อเป็ นแนวทางในการให้ บริการสร้ างเสริม
สุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมแก่ประชาชน ประกอบด้ วย
แผนผัง ขั้น ตอนและแนวทางการให้ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม
สุข ภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นมของเภสัช กรชุ มชน ได้ แ ก่
บทบาทของเภสั ช กรชุ ม ชน วิ ธี ด าเนิ น กิ จ กรรมการ
ให้ บริ ก าร การเปิ ดการสนทนา การซั ก ประวั ติ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงของผู้รับบริการ การให้ บริการเนื้อหา
และกิ จ กรรมสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นม
ขั้ น ตอนการสรุ ป การให้ บริ ก ารสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพใน
โรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรและการประเมินความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการ ดังรูป (A)
2. แบบประเมิ น ปั จจั ย เสี่ ย งและให้ ค วามรู ้
ค าแนะนาค าปรึ ก ษาเรื่ อ งการสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพใน
โรคมะเร็ ง เต้า นมโดยเภสัช กร ขนาด A4 จ านวน 1
หน้ า ใช้ สาหรับประเมินความเสี่ยงในการเป็ นมะเร็งเต้ า
นมและแนวทางในการให้ ความรู้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร
ประกอบด้ วย ข้ อมูล ทั่วไปของผู้รับบริการ ข้ อมู ลเกี่ย ว
ปั จจัยเสี่ยงของผู้รับบริการ ได้ แก่ ปั จจัยเสี่ยงที่ควบคุม
ไม่ได้ การประเมินค่าความเสี่ยงในการเป็ นมะเร็งเต้ านม
ลุกลามใน 5 ปี ต่อไป (5-year risk) / ตลอดอายุ 90 ปี
(lifetime risk) ของผู้หญิงอายุระหว่าง 35 – 85 ปี
อ้ างอิงมาจาก Breast Cancer Risk Assessment Tool
(National Cancer Institute, 2011) ปั จจัยเสี่ยงด้ าน
พฤติกรรม และ อาการผิดปกติของเต้ านม ข้ อมูลการให้
ความรู้และคาแนะนาปรึก ษา สื่อที่ใช้ กับผู้มารับบริการ
และเวลาที่ใช้ ในการให้ บริการ ดังรูป (B)

กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์ให้ความรู ้
3. แผ่นพับ
4. แผ่นพลิก
5. โปสเตอร์
6. ป้ ายประชาสัมพันธ์หน้ าร้ านแบบ
X– stand

3. แผ่นพับ ขนาด A4 ใช้ สาหรับแจกให้ ผ้ ูรับบริการ
ไว้ อ่านที่บ้าน มีจานวน 2 แผ่น ได้ แก่ แผ่นที่ 1 เนื้อหา
ประกอบด้ วย ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท าให้ เกิ ด มะเร็ ง เต้ านม
สัญญาณเตือนและอาการของมะเร็งเต้ านม วิธีการคัด
กรองมะเร็งเต้ านม อันตรายของมะเร็งเต้ านม วิธปี ฏิบัติ
ตัว เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมะเร็ง เต้ า นม ผู้ มี สิท ธิห ลั ก ประกัน
สุขภาพ การแนะนาสถานพยาบาลในการตรวจแมมโม
แกรม แผ่นที่ 2 เนื้อหาประกอบด้ วย วิธีการตรวจเต้ า
นมด้ วยตนเอง เช่น ยืนหน้ ากระจก นอนราบ ขณะอาบนา้
แนะน าสถานพยาบาลเพื่ อพบแพทย์ เ มื่ อ พบความ
ผิดปกติของเต้ านม ดังรูป (C)
4. แผ่นพลิก ขนาด A4 จานวน 15 แผ่น ใช้ สาหรับ
ให้ ความรู้กับผู้มารับบริการ มีเนื้อหาเช่ นเดียวกับ แผ่ น
พับ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ใช้ แสดงกับผู้มา
รับบริการ และส่วนที่ 2 เป็ นคาอธิบายสาหรับเภสัชกร
ในการให้ ความรู้กบั ผู้มารับบริการ ดังรูป (D)
5. โปสเตอร์ ขนาด A3 ใช้ สาหรับติดผนังในร้ านยา
เพื่อให้ ความรู้กบั ผู้มารับบริการ มีจานวน 2 แผ่น ได้ แก่
แผ่ นที่ 1 เนื้ อหาประกอบด้ ว ย ปั จ จัย เสี่ย ง สัญญาณ
เตือนของมะเร็งเต้ านม วิธกี ารคัดกรองมะเร็งเต้ านม วิธี
ปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคมะเร็งเต้ านม และแผ่ นที่ 2
เนื้อหาประกอบด้ วย วิธกี ารตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เช่น
ยืนหน้ ากระจก นอนราบ ขณะอาบนา้ ดังรูป (E)
6. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านแบบ X– stand
ขนาด 60 x 160 cm ใช้ สาหรับวางไว้ หน้ าร้ านเพื่อให้
ความรู้และกระตุ้น ให้ ผ้ ูรั บ บริ ก ารสนใจเกี่ยวกับ มะเร็ง
เต้ านม ดังรูป (F)
ร้ านยาที่มคี วามยินดีให้ จัดโครงการและได้ ผลคะแนน
รวมมากที่สดุ คือ 6 คะแนน จานวน 9 ร้ าน จึงทาการสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อให้ ได้ ร้านยาจานวน 3 ร้ าน
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(A)

(D)

(B)
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(C)

(E)

(F)

รูปที่ 1 (A) คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน (B) แบบประเมิน
ปั จจัยเสี่ยงและให้ ความรู้คาแนะนาคาปรึกษาเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมโดยเภสัชกร (C) แผ่นพับ (D)
แผ่นพลิก (E) โปสเตอร์ (F) ป้ ายประชาสัมพันธ์หน้ าร้ านแบบ X– stand

ขั้น ตอนที่ 3 การนารู ป แบบการให้บ ริ ก ารสร้า ง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้านมของเภสัชกรชุมชนไป
ทดลองใช้จริงในร้านยา มีการนารูปแบบไปทดลองใช้

จริงในร้ านยา จานวน 3 ร้ าน ซึ่งข้ อมูลทั่วไปของร้ านยา
ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ข้ อมูลทั่วไปของร้ านยาที่ได้ นารูปแบบจากการสร้ างและพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 ไปใช้
จานวนเภสัชกร/นักศึกษาฝึ กงานที่ได้ใช้รูปแบบ
จานวนลูกค้าโดยเฉลีย่
ร้านที่
ประเภทร้าน
ต่อวัน
ช่วงที่ 2 (8 คน)
ช่วงที่ 1 (5 คน)
1
เดี่ยว
50
1/2
1/2
2
มีสาขา
130
1/0
2/1
3
มีสาขา
90
1/0
2/0

ในการศึกษาขั้นตอนนี้ได้ มีการประเมินผลจากความ
พึงพอใจของเภสัชกรผู้ให้ บริการ และผู้รับบริการ จานวน
2 ครั้ง คือในช่วงที่ 1 (10 วันแรก) และ ช่วงที่ 2 ( 20
วัน ต่อมา) คะแนนความพึงพอใจแต่ละด้ านและระดับ
ความพึงพอใจของเภสัชกรแสดงในตารางที่ 11 และ 12
ตามลาดับ คะแนนความพึ งพอใจแต่ ละด้ านและระดับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการแสดงในตารางที่ 13 และ
14 ตามลาดับ
ในส่วนของเภสัชกรผู้ให้ บริการ ทั้ง 2 ช่วง มีความพึง
พอใจมากที่สุดกับ แผ่นพลิก และในช่ วงที่ 2 ได้ มีการ
ปรั บปรุง ขนาดของโปสเตอร์ใ ห้ มีข นาดที่ใหญ่ ข้ ึน เป็ น
ขนาด A2 เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้มารับบริการและ
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สามารถอ่ านข้ อความได้ ชัด เจนขึ้น ตามคาแนะนาของ
เภสัชกรร้ านยา ทาให้ เภสัชกร 5 คนแรกมีความพึงพอใจ
มากขึ้น สาหรับผู้มารับบริการ ในช่วงที่ 1 มีความพึง
พอใจมากที่สุดในด้ านขั้นตอนการให้ บริการ โดยเฉพาะ
ในด้ านย่ อย คือ สถานที่ให้ บริการมีความเหมาะสมและ
การประชาสัมพันธ์การบริการ และช่วงที่ 2 มีความพึง

พอใจมากที่สดุ ในด้ านทัศนคติ ความรู้ และการนาความรู้
เรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมที่ได้ รับไป
ใช้ โดยเฉพาะในด้ านย่ อย คือ ทัศนคติท่ีดีต่อการสร้ าง
เสริมสุขภาพมะเร็งเต้ านม และเวลาโดยเฉลี่ยในการ
ให้ บริการของเภสัชกรทั้ง 2 ช่วง คือ 16.25 นาที

ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของเภสัชกรผู้ให้ บริการต่อรูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในมะเร็งเต้ านม ช่ วงที่ 1 และ 2
ความพึงพอใจ*ต่อ......
จานวนข้อ
คะแนนเฉลีย่ จาก 5
ช่วงที่ 1 (5 คน)
ช่วงที่ 2 (8 คน)
1. คู่มือการปฏิบัติงาน
4
4.7
4.3
่
2. แบบประเมินปั จจัยเสียงและให้ ความรู้
4
4.7
4.0
3. แผ่นพับ
4
4.8
4.2
4. แผ่นพลิก
4
5
4.7
5. โปสเตอร์
4
4.2
4.3
6. X – stand
4
4.5
4.2
7. ภาพรวมกิจกรรม
4
4.5
4.3
*ความพึงพอใจต่อข้ อ 1-6 ประกอบด้ วย 4 ด้ านคือ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความสะดวกที่ใช้
ความพึงพอใจต่ อภาพรวมกิจกรรม ประกอบด้ วย 4 ด้ านคือ เวลาที่ใช้ ความสะดวก ความสามารถในการให้ บริการที่ร้านยาอื่น และ
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
ตารางที่ 12 ระดับความพึงพอใจของเภสัชกรผู้ให้ บริการต่อรูปแบบการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมในการทดลองใช้ ช่ วงที่ 1
และ2
จานวน(คน)
ระดับคะแนน
การแปลผล
ช่วงที่ 1*
ช่วงที่ 2**
คะแนน 112 – 140 คะแนน (ร้ อยละ 80 ขึ้นไป)
4
7
พึงพอใจมาก
คะแนน 84 – 111 คะแนน (ร้ อยละ 60-79)
1
1
พึงพอใจปานกลาง
น้ อยกว่า 84 คะแนน (น้ อยกว่าร้ อยละ 60)
0
0
พึงพอใจน้ อย
*ช่วงที่ 1 มี คะแนนเฉลี่ย 130 คะแนน จาก 140 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 92.9 จากคะแนนเต็ม
**ช่วงที่ 2 มี คะแนนเฉลี่ย 119 คะแนน จาก 140 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 85 จากคะแนนเต็ม
ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อรูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในมะเร็งเต้ านม ช่ วงที่ 1 และ 2
ความพึงพอใจ*ต่อ......
จานวนข้อ
คะแนนเฉลีย่ จาก 5
ช่วงที่ 1 (5 คน)
ช่วงที่ 2 (5 คน)
1. ขั้นตอนการให้ บริการ
3
4.3
4.5
2. รูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ า
6
4.2
4.5
นมของเภสัชกร
3. ทัศนคติ ความรู้ และ การนาความรู้เรื่องการสร้ างเสริม
4
3.3
4.6
สุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมที่ได้ รับไปใช้
*ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้ บริการ ประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ ความสะดวกของขั้นตอน เวลาที่ใช้ และสถานที่ให้ บริการ ความพึง
พอใจต่อรูปแบบการให้ บริการ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน คือ การประชาสัมพันธ์ การให้ คาแนะนาของเภสัชกร แผ่นพับ แผ่นพลิก โปสเตอร์
และ X – stand ความพึงพอใจต่อทัศนคติ ความรู้ และการนาไปใช้ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ การมีทศั นคติท่ดี ี มีความรู้ ความสามารถนา
ความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และการนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้ ผ้ อู ่นื

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(2)

31

ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อรูปแบบการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมในการทดลองใช้ ช่วงที่ 1 และ 2
จานวน(คน)
ระดับคะแนน
การแปลผล
ช่วงที่ 1*
ช่วงที่ 2**
คะแนน 52 – 65 คะแนน (ร้ อยละ 80 ขึ้นไป)
2
4
พึงพอใจมาก
คะแนน 39 – 51 คะแนน (ร้ อยละ 60-79)
2
1
พึงพอใจปานกลาง
น้ อยกว่า 39 คะแนน (น้ อยกว่าร้ อยละ 60)
1
0
พึงพอใจน้ อย
*ช่วงที่ 1 มี คะแนนเฉลี่ย 53.2 คะแนน จาก 65 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 81.8 จากคะแนนเต็ม
**ช่วงที่ 2 มี คะแนนเฉลี่ย 59 คะแนน จาก 65 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90.8 จากคะแนนเต็ม

เต้ านมเบื้องต้ น เช่ น การตรวจเต้ านมด้ วยเครื่องแมมโม
แกรม สามารถลดอัตราการตายได้ (Kalager, Zelen,
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจการให้บริการสร้างเสริม Langmark, Adami, 2010, pp. 1203-1210; Njor, et al.,
สุข ภาพในโรคมะเร็ งเต้า นมของเภสัชกรชุม ชน เขต 2012, pp. 33-41) เภสัชกรชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยทา
กรุงเทพมหานคร อัตราการตอบกลับร้ อยละ 45.7 ซึ่ง กิจกรรมการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ า
สูงกว่ างานวิจัยก่อนหน้ านี้ (ร้ อยละ 42.4) (ศักดิ์สิทธิ์ นมและมีอุปสรรคในการให้ บริการ คือ การไม่มีอุปกรณ์
ศรีภา, 2542) อุปสรรคที่มีผลต่ อ การตอบกลั บของ ช่วยในการให้ ความรู้กบั ผู้รับบริการเช่นเดียวกับเภสัชกร
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ ไม่ ใ ช่ ท่ีอ ยู่ จ ริ ง ของร้ า นยาท าให้ ชุมชนในประเทศกาตาร์ (El Hajj, & Hamid, 2013,
แบบสอบถามถูกส่งกลับทางไปรษณีย์ และตัวแทนร้ านยา pp. 376-385) นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่อง จานวน
จากัดจานวนแบบสอบถามที่สามารถกระจายไปยังสาขา เภสัชกรไม่เพียงพอและไม่มเี วลาในการให้ บริการ จึงควร
อื่ น ๆ แต่ ส ามารถสร้ างและพั ฒ นาเป็ นรู ป แบบการ เพิ่ มจ านวนเภสัช กรในร้ า นให้ มากขึ้น และการพั ฒ นา
ให้ บริ ก ารสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพในโรคมะเร็ง เต้ า นมใน รูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ า
นมที่ช่วยเภสัชกรในการให้ ความรู้กบั ผู้มารับบริการ ควร
ขั้นตอนต่อไปได้
จากงานวิจัยในประเทศกาตาร์ท่ไี ด้ อ้างอิงเพื่อพัฒนา ใช้ เวลาสั้น และผู้มารับบริการมีความเข้ าใจ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการ
เป็ นแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ เนื้อหา กิจกรรมและ
อุปสรรคต่อการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ง ให้บริ การสร้างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ งเต้านมของ
เต้ านมของเภสัชกรชุ มชนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ า เภสัชกรชุมชน ในแบบประเมินปั จจัยเสี่ยง ข้ อมูลที่ได้
ร้ อยละของคะแนนความรู้โดยเฉลี่ยของเภสัชกรชุมชนที่ จากการประเมินค่ าความเสี่ยงในการเป็ นมะเร็งเต้ านม
ปฏิบัติงานในร้ านยาคุณภาพในกรุงเทพมหานครเท่ากับ ลุกลามใน 5 ปี ต่อไป (5-year risk) / ตลอดอายุ 90 ปี
67.5 (ระดับความรู้ปานกลาง) ซึ่งมากกว่าเภสัชกรชุมชน (lifetime risk) เป็ นการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของ
ในประเทศกาตาร์ (ร้ อยละ 63) (El Hajj, & Hamid, สตรีท่มี อี ายุและเชื้อชาติ/ชาติพันธุเ์ ดียวกันของประชากร
2013, pp. 376-385) แต่มีคะแนนน้ อยเกี่ยวกับการ ทั่วไปในสหรัฐฯ ถือว่าข้ อมูลที่ดที ่สี ดุ ในขณะนี้เพราะยังไม่
คัดกรองโรคมะเร็งเต้ านมเบื้องต้ น ดังนั้นเภสัชกรจึงควร มีฐ านข้ อ มู ลการประเมิน ค่ า ความเสี่ย งในคนไทย และ
ศึกษาหาความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้ านมเพื่อเพิ่ม อัตราการเกิดมะเร็งเต้ า นมของคนไทยกับชาวอเมริกัน
ระดับความรู้ให้ สงู ขึ้น โดยเฉพาะ การคัดกรองโรคมะเร็ง แตกต่ างกัน ดังนั้นถ้ ามีการใช้ จริงจึงควรนาปั จจัยเสี่ยง
เต้ านมเบื้องต้ น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเภสัชกรควร ของการเกิดมะเร็งเต้ านมในประเทศไทยมาพิจารณาด้ วย
ขั้น ตอนที่ 3 การนารู ป แบบการให้บ ริ ก ารสร้า ง
หาแนวทางในการให้ ความรู้กบั เภสัชกรชุมชน นอกจากนี้
เภสัชกรชุมชนส่วนใหญ่มีทศั นคติท่ดี ีเกี่ยวกับ “ฉันคิดว่า เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้านมของเภสัชกรชุมชนไป
การให้ คาแนะนาการคัดกรองมะเร็งเต้ านมเบื้องต้ นกับ ทดลองใช้จริงในร้านยา ผู้มารับบริการมีความพึง พอใจ
ผู้หญิงเป็ นสิ่งสาคัญ” เนื่องจากการคัดกรองโรคมะเร็ง อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากผู้รับบริการมีความ
อภิปรายผลการศึกษา
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สนใจในรูปแบบและได้ รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านม
โดยเฉพาะคนที่มี ปั จ จั ย เสี่ย ง และร้ อยละของคะแนน
ความพึงพอใจของช่วงที่ 2 มากกว่าช่วงที่ 1 เกิดจากมี
การปรับปรุงขนาดโปสเตอร์ให้ มีขนาดใหญ่ ข้ ึน สาหรับ
เภสั ช กรมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ มากเช่ นกั น
เนื่ อ งจากเภสัช กรมีค วามสนใจและทัศ นคติท่ีดีในการ
ให้ บริการและการมีส่ ือช่ วยในการให้ ความรู้กับผู้มารั บ
บริการ แต่ช่วงที่ 2 มีร้อยละของคะแนนความพึงพอใจที่
ลดลง เนื่ อ งจาก จ านวนเภสัช กรที่ ไ ด้ ใ ช้ รู ป แบบการ
ให้ บริ การมากขึ้น จึ งเกิดความแตกต่ า งระหว่ างบุค คล
ทัก ษะการให้ บริ ก ารและการใช้ ส่ ือ ที่ต่ า งกัน และยั ง มี
อุปสรรค เช่ น จานวนเภสัชกรไม่เพียงพอและไม่มีเวลา
ทาให้ ไม่สะดวกในการให้ บริการ ซึ่งตรงกับผลสารวจใน
ขั้นตอนที่ 1 และเวลาในการให้ บริการจริงน้ อยกว่ าใน
ขั้นตอนการสารวจ
การนารูปแบบบริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ง
เต้ านมไปใช้ ใ นร้ านยา ต้ องคานึงถึงหลายปั จจัย ได้ แ ก่
ร้ า นยาที่น ารู ป แบบไปใช้ ค วรอยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนเนื่ อ ง
ผู้รับบริการสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย การจัดทาอุปกรณ์ใ ห้
ความรู้ท่ีมีค วามชั ด เจนและตรงกับ ความต้ อ งการของ
ผู้รั บบริ การและเภสัช กร จะทาให้ ผ้ ู รั บบริ การมีค วาม
เข้ าใจในมะเร็งเต้ านมได้ ดีย่ิงขึ้นและเภสัชกรที่ให้ บริการ
สามารถใช้ อุป กรณ์ใ นการให้ ค วามรู้กับผู้ รั บบริ การได้
อย่ า งเหมาะสม การจั ด กิ จ กรรมควรให้ บริ ก ารใน
ช่วงเวลาที่ผ้ ูมารับบริการไม่มีความเร่งรีบ ซึ่งแตกต่างกัน
ไปในแต่ ล ะร้ าน เนื่ องจากกิ จ กรรมการให้ บริ การสร้ า ง
เสริมสุขภาพมะเร็งเต้ านมต้ องใช้ เวลาในการจัดกิจกรรม
และจ านวนเภสัช กรหรือบุค ลากรในการให้ บริการควร
มากกว่า 1 คน เนื่องจากเภสัชกรประจาร้ านมีหน้ าที่ใน
การจ าหน่ า ยยาเป็ นอัน ดับแรกอาจจะไม่ มีเ วลาในการ
ให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้สารวจเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานใน
ร้ านยาคุณภาพ เขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการสร้ าง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม พบว่า เภสัชกรชุมชนมี
ความรู้ในระดับปานกลาง มีทศั นคติท่ดี ี และมีความเห็น
ว่ามีอปุ สรรคปานกลาง

ในส่ ว นของเนื้ อหาและกิจ กรรมเกี่ย วกับ การสร้ า ง
เสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านม เภสัชกรส่วนใหญ่เห็น
ว่ า เนื้ อหาของกิจ กรรม กิจ กรรมการจั ด หาอุป กรณ์ใ ห้
ความรู้ และกิจกรรมการส่งต่อโรงพยาบาลหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับมะเร็ง มีความสาคัญในร้ านยา สามารถทาได้
ในร้ านยาของตนเอง ยกเว้ น การให้ ความรู้เรื่องการรักษา
และการแสดงบอร์ ด ให้ ค วามรู้ แต่ ไ ม่ เ คยทากิจ กรรม
ก่อนหน้ านี้ในร้ านยา
รูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ง
เต้ านมของเภสัชกรชุมชนที่ได้ จากการสร้ างและพัฒนามี
6 ชิ้น ได้ แก่ คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบการให้ บริการ
สร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็งเต้ านมของเภสัชกรชุมชน
คือ คู่มือรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงานในการ
ให้ บริการสาหรับเภสัชกร แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงและ
ให้ ความรู้คาแนะนาคาปรึกษาเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพ
ในโรคมะเร็งเต้ านมโดยเภสัชกร คือ แบบประเมินปั จจัย
เสี่ยงในการเป็ นมะเร็งเต้ านมทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ การ
ประเมินค่าความเสี่ยงในการเป็ นมะเร็งเต้ านมลุกลามและ
ปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรม รวมทั้งรายละเอียดของการให้
คาแนะนาปรึกษาสาหรับเภสัชกร และสื่อที่ใช้ ได้ แก่
แผ่ นพั บ แผ่ นพลิก โปสเตอร์ แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม แ ล ะ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์หน้ าร้ านแบบ X–stand เพื่อกระตุ้นความ
สนใจของผู้รับบริการ
ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและเภสั ช กรผู้
ให้ บริการต่อรูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพใน
มะเร็งเต้ านมของเภสัชกรอยู่ในระดับมาก
การคั ด เลื อ กร้ านยาเพื่ อทดลองใช้ รู ป แบบการ
ให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพในโรคมะเร็ง ควรมากกว่า 3
ร้ านและเกณฑ์ในการคัดเลือกร้ านยา ควรคานึงถึงปั จจัย
อื่น ๆนอกจากระดั บ ความรู้ ระดั บ ทัศ นคติ แ ละระดั บ
อุ ป สรรค เช่ น จ านวนเภสั ช กรผู้ ให้ บริ ก าร การให้
ความส าคั ญ เกี่ย วกับ มะเร็ง เต้ า นมของผู้ รั บ บริ ก ารใน
ชุ ม ชน เป็ นต้ น และควรขยายเวลาในการทดลองใช้
รูปแบบการให้ บริการสร้ างเสริมสุขภาพมะเร็งเต้ านม ให้
มากกว่า 1 เดือน จะทาให้ จานวนผู้มารับบริการมากขึ้น
และทาให้ ทราบความพึ ง พอใจของผู้ มารั บบริ การและ
เภสัชกรมากขึ้นด้ วย
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