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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการจัด การด้ า นยาของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด
เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสารวจและแบบสัมภาษณ์ ประชากรที่ศึกษาคือโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดร้ อยเอ็ด 60 แห่ งและกลุ่มตัวอย่างคือครู พยาบาล 60 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดื อนมี นาคม - กรกฎาคม 2560
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า โรงเรี ยนมีการให้บริ การห้องพยาบาลเต็มรู ปแบบร้อยละ 55
ตั้ง แต่ ก ารแจ้ง ครู ป ระจ าชั้น เพื่ อ น าส่ ง ห้ อ งพยาบาล ผู ป้ ่ วยบัน ทึ ก ข้อ มู ล การให้ บ ริ ก าร ซั ก ประวัติ ก ารแพ้ย าและ
โรคประจาตัวก่อนจ่ายยา และครู พยาบาลจ่ายยาและทาแผล รวมถึงการส่ งต่อโรงพยาบาล ขณะที่โรงเรี ยนร้อยละ 43.33
ให้บ ริ การในบางขั้น ตอน และพบว่ามี โรงเรี ยน 1 แห่ งไม่ มี การบันทึ กข้อมู ล และนักเรี ยนสามารถมาหยิบ ยาได้เอง
จากการศึ ก ษา พบว่า ร้ อ ยละ 99.21 ของคุ ณ ครู พ ยาบาลไม่ ไ ด้จ บการศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์โ ดยตรง
ร้อยละ 71.67 เคยอบรมเรื่ องการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น ขณะที่ ร้อยละ 23.33 ไม่เคยอบรมเรื่ องการใช้ยา
และการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นเนื่ องจากเป็ นมารั บหน้าที่ ใหม่ จากการสอบถามด้านการจัดการด้านยา พบว่าคุ ณ ครู
พยาบาลส่ วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดทาบัญชีรายการยา การบันทึกข้อมูลสถิติการให้บริ การและการจัดเก็บและรักษายา
ให้มีคุณ ภาพ ร้ อยละ 95, 93.33และ90 ตามลาดับ ครู พยาบาลส่ วนใหญ่ เห็ นว่าควรจัดทาแผนจัดซื้ อทุ กปี และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอโดยให้งานพัสดุเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อและควรมีกรอบยาระดับจังหวัดเพื่อเป็ นเกณฑ์อา้ งอิงในการจัดซื้ อยา
ที่เหมาะสม ควรมีบุคลากรที่มีความรู ้โดยตรงมาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคุณครู พยาบาล และกาหนดบทบาทหน้าที่ การจ่ายยา
โดยคุณครู พยาบาลหรื อนักเรี ยนที่ ผ่านการอบรมเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเกิ ดความผิดพลาด และอยากให้มี
โครงการจัดอบรมฟื้ นฟูองค์ความรู ้เรื่ องการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกปี
ABSTRACT
This research aims to interview school nursing room teachers and examine a management of risk medicine
and degradation drugs in high schools in Roi Et province by using descriptive statistics method for analyzing cross
sectional data from surveys and interview. A population is 60 schools and a sample is 60 school nurse teachers from
March to July 2017. The results suggest that 55% of group sample schools is full of nursing services; begin with let
an advisory teacher know, then a nursing room teacher provide medicines or wound healing, and end up with
transfers students to the hospital, while 43.33% is half service and there is 1.67% has no nursing service—students
take a medicine themselves. Furthermore, the results also find that the results of interview find that 99.21% of school
nursing room teachers do not graduated from school of medical sciences, 71.67% used to attend medicine usage and
first aid program, and other 23.33% is newcomer nursing room teachers, who never attended any program. In term of
* นักศึกษา หลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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opinion interview, most teachers agree with medicine listing (95%), data recording and collection of service statistics
(93.33%), medicine storage and stability (90%). Moreover, nursing room teachers think that the school should have 4
main important keys: first, an enough an annually buying plan and budget, second, suitable medicine supply rules,
third, skilled nursing room teachers or at least approval students who attended the program, and lastly, an annually
knowledge restoration of medicine usage and first aid program.
คาสาคัญ: การจัดการด้านยา โรงเรี ยน
Keywords: Medication management, School
บทนา
ห้องพยาบาลในโรงเรี ยนแต่ละแห่ งมีรูปแบบการบริ การที่แตกต่างกัน ทั้งการเข้าถึงบริ การ ขั้นตอนการรักษา
การเก็บรั กษาและการจ่ายยา ข้อมู ลที่ ศึกษาพบว่าในห้องพยาบาลบางแห่ งมี ยาอันตรายและยาปฏิ ชีวนะไว้ให้บริ การ
(กัญญดาและคณะ, 2555) และไม่ได้กาหนดตารางในการตรวจสอบยาหมดอายุหรื อมีการตรวจสอบไม่สม่าเสมอทาให้
พบยาหมดอายุหรื อยาเสื่ อมสภาพที่ช้ นั ยาจานวนมาก (อังศุรัตต์และกรแก้ว, 2559) หากไม่มีระบบการจัดการด้านยาที่ดี
เพี ย งพอมี โ อกาสเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ คุ ณ ครู ห ยิบ ยาโดยไม่ ท ราบว่ายานั้น หมดอายุ ท าให้ นัก เรี ย นได้รั บ อัน ตรายและ
ผลข้างเคียงจากยาได้ การศึ กษาการจัดการยาในโรงเรี ยนที่ ผ่านมามี ขอ้ จากัดในการนาข้อมู ลมาใช้พฒั นาระบบยาใน
โรงเรี ยนของจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่ องจากมีปัจจัยและความแตกต่างแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการกาหนดนโยบายของเขตพื้นที่
การศึกษาและความร่ วมมือของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาจึงศึกษาการจัดการด้านยาในโรงเรี ยนเพื่อนาข้อมูลไปใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการด้านยาในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาการจัดการด้านยาและสั ม ภาษณ์ ความคิ ดเห็ นของครู พ ยาบาลต่ อ
การจัดการด้านยาในห้องพยาบาลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา แบบภาคตั ด ขวาง (Cross sectional descriptive Research)
โดยศึกษาการจัดการด้านยา และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู พยาบาลเกี่ยวกับการจัดการด้านยาในห้องพยาบาลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดประชากร คือ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 60 แห่ ง และกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครู พยาบาล 60 คน โดยสุ่ มแบบบังเอิญ โรงเรี ยนละ 1 คน ใช้แบบสารวจการจัดการด้า นยาและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นครู พยาบาล ซึ่ งผูว้ ิจยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง 3 ส่ วน ด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงเรียน
การศึ กษาครั้ งนี้ เก็บข้อมู ลในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาทุ กแห่ งที่ อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา
จังหวัดร้ อยเอ็ด จานวนทั้งสิ้ น 60 แห่ ง เป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 จานวน 59 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.33
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โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 1 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.67 จานวนนักเรี ยนต่ าสุ ด 102 คน จานวนสู งสุ ด
3,762 คน จานวนนักเรี ยนเฉลี่ย 779.05 (628.01) คน จานวนครู พยาบาลต่าสุ ด 1 คน จานวนครู พยาบาลสู งสุ ด 8 คน
จานวนครู พยาบาลเฉลี่ย 2.13 (1.12) คน จานวนครู พยาบาลในโรงเรี ยน 60 แห่ งมีท้ งั หมด 127 คน มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.57 ระดับปริ ญญาตรี 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.38 ระดับปริ ญญาโท 28 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.05 มีครู พยาบาลที่จบสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์โดยตรงเพียง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.79 ครู พยาบาลที่ไม่ได้
จบสาขาวิทยาศาสตร์ โดยตรง จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.21 ความสะดวกในการเดินทางในการเข้าถึงบริ การ
พบว่า โรงเรี ยนอยูใ่ กล้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล ใช้ระยะเวลาที่ใช้เดินทางน้อยที่สุด 1 นาที มากที่สุด 15
นาที ใช้ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย 6.75 (2.77) นาที โรงเรี ยนอยูห่ ่ างจากโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาที่ใช้เดินทางน้อยที่สุด 3
นาที และระยะเวลาเดินทางมากที่สุด 35 นาที ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย 13.45 (6.01) นาที ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้ อมูลทัว่ ไป
ประเภทโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรี ยนต่าสุ ด (คน)
จานวนนักเรี ยนสู งสุ ด (คน)
จานวนนักเรี ยนเฉลี่ย (คน) (S.D.)
จานวนครู พยาบาล
จานวนครู พยาบาลต่าสุ ด (คน)
จานวนครู พยาบาลสู งสุ ด (คน)
จานวนครู พยาบาลเฉลี่ย (คน) (S.D.)
วุฒิการศึกษาของคุณครู พยาบาล

จานวน (n = 60) ร้ อยละ
59

98.33

1

1.67

102
3,762
779.05 (628.01)
1
8
2.13 (1.12)
จานวน (n=127) ร้ อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
วุฒิการศึกษาทีจ่ บสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จบสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ไม่จบสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ระยะเวลาที่ใช้ เดินทาง จากโรงเรียน ถึง รพ.สต.
ระยะเวลาเดินทางน้อยที่สุด (นาที)
ระยะเวลาเดินทางมากที่สุด (นาที)
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย (นาที) (S.D.)

2

1.57

97
28

76.38
22.05

1
126

0.79
99.21

1
15
6.75 (2.77)
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
ระยะเวลาที่ใช้ เดินทาง จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย (นาที) (S.D.)
ระยะเวลาเดินทางมากที่สุด (นาที)
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย (นาที) (S.D.)

จานวน (n = 60) ร้ อยละ
3
35
13.45 (6.01)

ลักษณะของห้ องพยาบาล
ลักษณะทางกายภาพของห้องพยาบาลในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น ลักษณะของห้องพยาบาลที่แยกเป็ นสัดส่ วน
และจานวนเตียงที่มีไว้ให้บริ การ ดังนี้ ห้องพยาบาลแยกเป็ นสัดส่ วน จานวน 57 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 95 จัดมุมพยาบาลที่
บริ เวณเฉพาะ จานวน 3 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 5 จานวนเตี ยงให้น อนพัก มี จานวนเตี ยงต่ าสุ ด 2 เตี ยง สู งสุ ด 12 เตี ยง
จานวนเตียงเฉลี่ย 5.25 (1.65) เตียง คุณครู พยาบาลอยูป่ ระจาห้องพยาบาล จานวน 24 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 40 เนื่ องจากมี
ครู พยาบาลมากกว่า 1 คนสลับกันเป็ นเวรประจาห้องพยาบาล ไม่มีครู พยาบาลอยูป่ ระจาห้องตลอดเวลา จานวน 36 แห่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 60 เพราะคุณครู พยาบาลทุกคนมีชวั่ โมงการสอน สอนน้อยที่สุด 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มากที่สุด 25 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ มีการสอนเฉลี่ย 16.35 (3.28) ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่ครู พยาบาลที่มีชวั่ โมงการสอนน้อย เป็ นครู ที่ใกล้
เกษี ยณและได้รับมอบหมายงานให้เป็ นครู พยาบาล ส่ วนครู พยาบาลที่ มีชว่ั โมงการสอนมากๆ เป็ นครู พยาบาลสอน
ประจาวิชาหลัก เช่ น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครู พยาบาลจ่ ายยาเองร้ อยละ 100 แต่ในกรณี ที่ครู
พยาบาลไม่อยูห่ อ้ ง ครู ประจาชั้นจะเป็ นผูจ้ ่ายยามีจานวน 6 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 10 นักเรี ยนแกนนาเป็ นคนจ่ายยา จานวน
6 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 10 นักเรี ยนหยิบยาเองจานวน 8 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 13.33 และจ่ายยาโดยบุคคลอื่นได้แก่ หัวหน้า
ห้องหรื อนักเรี ยน อย.น้อย จานวน 10 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของห้องพยาบาลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
ลักษณะของห้ องพยาบาล
จานวน (n = 60)
ลักษณะทัว่ ไป
- เป็ นห้องพยาบาล แยกเป็ นสัดส่ วน
57
- จัดเป็ นบริ เวณแต่ไม่ได้แยกเป็ นห้อง
3
- จานวนเตียงน้อยที่สุด (เตียง)
2
- จานวนเตียงมากที่สุด (เตียง)
12
- จานวนเตียงเฉลี่ย (เตียง) (S.D.)
5.25 (1.65)
การเข้ าถึงบริการห้ องพยาบาล
คุณครู พยาบาลอยู่ทหี่ ้ องพยาบาล
- ตลอดเวลาทาการ
24
- อยูบ่ างช่วงเวลา
36
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของห้องพยาบาลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด (ต่อ)
ลักษณะของห้ องพยาบาล
จานวน (n = 60)
คุณครู พยาบาลมีชั่วโมงการสอน
มี
60
คุณครู พยาบาลมีชั่วโมงการสอน
- จานวนชัว่ โมงการสอนน้อยที่สุด (ชม.)
3
- จานวนชัว่ โมงการสอนมากที่สุด (ชม.)
25
- จานวนชัว่ โมงการสอนเฉลี่ย (ชม.) (S.D.)
16.35 (3.28)
บทบาทหน้ าทีก่ ารจ่ ายยา
จานวน (n = 60)
ผูท้ ี่มีหน้าที่จ่ายยาในห้องพยาบาลได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- คุณครู พยาบาล
60
- คุณครู ประจาชั้น
6
- นักเรี ยนแกนนา
6
- นักเรี ยน
8
- อื่นๆ (หัวหน้าห้องหรื อนักเรี ยนอย.น้อย)
10

ร้ อยละ
100.00

ร้ อยละ
100.00
10.00
10.00
13.33
16.67

ลักษณะการให้ บริการ
ห้องพยาบาลทุ กแห่ งมี การจัดบริ การหลักคื อ การรั กษาอาการเจ็บ ป่ วยเบื้ องต้น การปฐมพยาบาล เมื่ อ เกิ ด
อุบ ัติเหตุก่อนนาส่ งโรงพยาบาล และทาแผลที่ เกิ ดจากอุ บตั ิ เหตุ เล็กน้อย รองลงมาคือ การให้คาปรึ กษาด้านการดู แล
สุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยแก่คุณครู นักเรี ยน และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 96.67 ส่ วนกรณี นกั เรี ยนมีอาการเจ็บป่ วยมากหรื อเกิด
อุบตั ิเหตุรุนแรง ครู พยาบาลจะแจ้งผูป้ กครองให้ทราบและนาส่ งโรงพยาบาล ร้อยละ 91.67 และห้องพยาบาลมีบริ การ
แจ้งข่าวสารและแจกเอกสารให้ความรู ้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพร้อยละ 91.67 กรณี นกั เรี ยนเจ็บป่ วยมีการติดต่อคุณครู ประจา
ชั้น เพื่ อ แจ้ง ให้ ผู ้ป กครองรั บ ทราบอาการ หรื อ รั บ กลับ บ้าน ร้ อ ยละ 83.33 ในกรณี มี โ รคระบาดโรงเรี ย นมี ก าร
ประสานงานกับทีมงานสาธารณสุ ข เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนป้ องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาลร้อยละ 83.33 ส่ วน
การแจ้งทีมงานระบาดวิทยา เมื่อมีการระบาดของโรคในโรงเรี ยน ร้อยละ 63.33โรงเรี ยนมีการให้บริ การตรวจสุ ขภาพ
นักเรี ยนทุกระดับชั้นร่ วมกับทีมดูแลสุ ขภาพนักเรี ยนจากโรงพยาบาลร้อยละ 60 และโรงเรี ยนอีกร้อยละ 40 ทาโครงการ
บริ การตรวจสุ ขภาพพิเศษจากบริ ษทั เอกชน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงลักษณะการให้บริ การในห้องพยาบาลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ขั้นตอนการให้ บริการ
ในการให้บริ การห้องพยาบาล เมื่อมีการเจ็บป่ วยให้นักเรี ยนแจ้งคุณครู ประจาชั้นเพื่อนาส่ งห้องพยาบาล
พบว่า มี การปฏิ บตั ิร้อยละ 88.33 เมื่อมาถึงห้องพยาบาลให้นักเรี ยนลงชื่ อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริ การ มีนักเรี ยน
ปฏิบตั ิ ร้อยละ 95 จากนั้นคุณครู พยาบาลจะสอบถามประวัติการแพ้ยา ปฏิบตั ิร้อยละ 55 และให้สอบถามประวัติโรค
ประจาตัวด้วย ปฏิบตั ิร้อยละ 60 เมื่อมีการซักประวัติเสร็ จคุณครู จะบันทึกข้อมูลการให้ยาในสมุดบันทึกสถิติและสมุด
สุ ขภาพประจาตัวนักเรี ยน ดาเนิ นการร้อยละ 68.33 คุณครู มีการจ่ายยาหรื อทาแผลให้กบั นักเรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ 98.33
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงร้อยละของโรงเรี ยนที่มีข้ นั ตอนการให้บริ การห้องพยาบาล
จากการสั ง เกตระหว่ า งการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และน ามาวิ เคราะห์ รู ป แบบในการปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอน
การให้บริ การห้องพยาบาลในโรงเรี ยน สามารถแบ่งรู ปแบบการให้บริ การในห้องพยาบาลได้เป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1: การบริ การเต็มรู ปแบบ ร้อยละ 55
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการเจ็บป่ วย นักเรี ยนแจ้งคุณครู ประจาชั้นเพื่อส่ งห้องพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมารับบริ การห้องพยาบาล ให้ผปู ้ ่ วยลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริ การ
ขั้นตอนที่ 3 สอบถามผูป้ ่ วยเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา ชื่อยา อาการที่แพ้และประวัติโรคประจาตัว
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลการให้ยาในสมุดบันทึกสถิติและสมุดสุ ขภาพประจาตัวนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 5 ครู พยาบาลจ่ายยาหรื อทาแผลให้กบั ผูป้ ่ วย
รู ปแบบที่ 2: การบริ การบางส่ วน ร้อยละ 43.33
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการเจ็บป่ วย นักเรี ยนแจ้งคุณครู ประจาชั้นเพื่อส่ งห้องพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมารับบริ การห้องพยาบาล ให้ผปู ้ ่ วยลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริ การ
ขั้นตอนที่ 3 ครู พยาบาลจ่ายยาหรื อทาแผลให้กบั ผูป้ ่ วย
รู ปแบบที่ 3: การบริ การไม่เป็ นรู ปแบบ ร้อยละ 1.67
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเจ็บป่ วย นักเรี ยนมาห้องพยาบาลเอง
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมารับบริ การห้องพยาบาล ให้ผปู ้ ่ วยลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริ การ
ขั้นตอนที่ 3 นักเรี ยนหยิบยาเองหรื อทาแผลเอง
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงร้อยละของโรงเรี ยนที่มีรูปแบบขั้นตอนบริ การต่างๆ
3. ความรู้ ของครู พยาบาล
ด้านความรู ้ ของครู พยาบาล พบว่า ครู พยาบาลส่ วนมากไม่ได้จบการศึ กษาสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
โดยตรง คิดเป็ นร้อยละ 99.21 แต่ส่วนใหญ่คุณครู พยาบาลได้รับการอบรมเรื่ องการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คิดเป็ น ร้อยละ 76.67 และไม่เคยอบรม ร้อยละ 23.33 เนื่องจากเป็ นครู พยาบาลที่มารับหน้าที่ใหม่
4. การจัดการด้ านยาในห้ องพยาบาล
4.1 การวางแผน
ในการจัดการด้านยาในการวางแผนและการจัดทาบัญชี รายการยา พบว่า โรงเรี ยนที่ มีแผนจัดซื้ อยา
จานวน 57 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 95 โดยใช้งบประมาณหมวดบริ หารงานทัว่ ไป แต่โรงเรี ยนอีกจานวน 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 5
ไม่ มี การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ อยา ผูบ้ ริ ห ารมี น โยบายให้ป ระสานงานท าหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ขอ
สนับสนุนยาจากโรงพยาบาลหรื อ รพ.สต. จึงไม่มีขอ้ มูลงบประมาณการจัดซื้ อในแผนงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยน
ในส่ ว นการจัด ท าบัญ ชี ร ายการยาของโรงเรี ย น จ านวน 53 แห่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88.33 ไม่ มี บ ัญ ชี
รายการยา จานวน 7 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.67 จานวนรายการยาน้อยที่ สุด 5 รายการ จานวนรายการยามากที่ สุด 40
รายการ จานวนรายการยาเฉลี่ย 15.98 (4.84)
4.2 การจัดซื้อจัดหา
ในส่ วนของการจัดซื้ อจัดหายา งานพัสดุโรงเรี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดซื้ อยา จานวน 45 แห่ ง คิดเป็ น
ร้อยละ 75 ครู ห้องพยาบาลเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อ จานวน 15 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 25 ในการจัดซื้ อยาจะมีการกาหนดว่าจะซื้ อยาปี
ละ 1 ครั้ ง ปี ละ 2 ครั้ ง หรื อหมดแล้วค่อยซื้ อ จากการศึ กษา พบว่า โรงเรี ยนซื้ อยาปี ละ 2 ครั้ ง จานวน 40 แห่ ง ร้ อยละ
66.67 โรงเรี ยนที่ซ้ื อยาปี ละ 1 ครั้ง มีจานวน 12 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และโรงเรี ยนที่ยาหมดแล้วค่อยซื้ อ จานวน 4
แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 6.67 ในการจัดซื้ อยามีงบประมาณจาก 2 แหล่งคืองบประมาณของโรงเรี ยน และการบริ จาค พบว่า
โรงเรี ย นใช้งบประมาณโรงเรี ย นจัด ซื้ อ ยา จ านวน 56 แห่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.33 และโรงเรี ย นได้รั บ บริ จ าคจาก
โรงพยาบาลหรื อรพ.สต.จานวน 4 แห่ ง ร้อยละ 6.67 ในแต่ละปี มี การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ อยา พบว่าได้รับ
งบประมาณมูลค่าน้อยที่สุด 1,000 บาท และ มูลค่ามากที่สุด 30,000 บาท แหล่งที่จดั ซื้ อยา ส่ วนใหญ่เป็ นร้านขายยา 54
แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 90 ซื้ อยาจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล จานวน 11 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 18.33 ซื้ อยา
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จากโรงพยาบาล 4 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และซื้ อยาจากแหล่งอื่นๆ ร้านขายเครื่ องเขียนหรื อร้านชา อีก 6 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการจัดการด้านยา การวางแผน และการจัดซื้ อจัดหายา
การจัดการด้ านยาในโรงเรียน
1. การวางแผน
1.1 แผนจัดซื้ อยา
มี
ไม่มี
1.2 บัญชีรายการยา
มี
ไม่มี
1.3 รายการยาในโรงเรี ยน
รายการยาต่าสุ ด
รายการยาสู งสุ ด
รายการยาเฉลี่ย
2. การจัดซื้อจัดหายา
2.1 ผูจ้ ดั ซื้ อจัดหายา
งานพัสดุโรงเรี ยน
งานอนามัยโรงเรี ยน (ครู พยาบาล)
2.2 แหล่งงบประมาณ
งบประมาณโรงเรี ยน
เงินบริ จาค
งบประมาณที่ได้รับเฉลี่ย (บาท)
2.3 ความถี่ในการซื้ อยา
ปี ละ 1 ครั้ง
ปี ละ 2 ครั้ง
หมดแล้วค่อยซื้ อ
2.4 แหล่งที่จดั ซื้ อจัดหายา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้านขายยา
ร้านขายเครื่ องเขียน ร้านชา
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
โรงพยาบาล

จานวน (n = 60)

ร้ อยละ

57
3

95.00
5.00

53
7

88.33
11.67

5
40
15.98 (4.84)
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45
16

75.00
25.00

57
3
6,467 (4,847)

95.00
5.00

16
40
5

26.67
66.67
8.33

54
6
11
4

90.00
10.00
18.33
6.67

MMP9-10
4.3 การเก็บรักษาและสารองยา
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด 60 แห่ง จากการสารวจความพร้อมของอุปกรณ์จดั เก็บ
ยา พบว่า โรงเรี ยนที่มีตูเ้ ก็บยาพร้อมใช้งานสาหรับให้บริ การผูป้ ่ วย จานวน 51 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 85 โรงเรี ยนมีการเก็บ
รักษายาในห้องพยาบาลที่ความเหมาะสม ร้อยละ 71.43
ประเด็นที่มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม ได้แก่ ห้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, ตูย้ ามีความมัน่ คง มีกุญแจ
ปิ ดตูย้ า ป้ องกันยาสู ญหาย, มีช้ นั วางยาที่ สะอาดไม่เป็ นสนิ ม, มี การจัดวางยาเป็ นหมวดหมู่ชดั เจนและไม่วางยาบนพื้น
โดยตรง ร้อยละ 98.33, 86.67, 81.67, 81.67 และ 80 ตามลาดับ
ประเด็น ที่ ควรมี การพัฒ นา ได้แก่ การจัดตูย้ าให้ห่ างจากหน้าต่าง ประตู เพื่อป้ องกันแสงแดดและ
ความชื้ น มี โ รงเรี ย นที่ จัด ได้เหมาะสม จ านวน 45 แห่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75 และในห้ อ งพยาบาลควรมี ก ารติ ด ตั้ง
เครื่ องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานการเก็บรักษายาที่ดี จึงควรจัดเก็บยาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
เซลเซี ยส มีโรงเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์จานวน 35 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 58.33 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4

แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดที่เก็บรักษายาได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ควรมีการสารองยาในห้องพยาบาลในจานวนที่เหมาะสม ครู พยาบาลควรเก็บยาที่ยงั ไม่ได้
ใช้แยกเก็บในตูเ้ ก็บยาสารอง โดยจะเป็ นคนละตูก้ บั ตูย้ าที่ให้บริ การ โดยการสารองยาจาเป็ นจะต้องคานวณอัตราใช้ให้
เพียงพอต่อการให้บริ การ เนื่ องจากกาหนดไว้ตามแผนงบประมาณในการจัดซื้ อของแต่ละโรงเรี ยน ในการสารวจครั้งนี้
มี โรงเรี ยนที่ มียาไม่ครบตามบัญชี รายการยา จานวน 9 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 15 มี โรงเรี ยนที่ มียาไม่เพียงพอต่อการใช้
จานวน 1 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 1.67 เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ หารได้ทาหนังสื อราชการขอความอนุเคราะห์
ยาจากโรงพยาบาลเป็ นครั้งคราว
4.5 การบันทึกข้ อมูลการใช้ บริการของห้ องพยาบาล
จากการสารวจการบันทึกข้อมูลห้องพยาบาล พบว่า คุณครู พยาบาลส่ วนใหญ่มีการบันทึกอาการป่ วย
ของนักเรี ยนที่ มาใช้บริ การ จานวน 59 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.33 มี การบันทึ กข้อมู ลการใช้บริ การของห้องพยาบาล
จานวน 58 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 96.67 มีการบันทึกยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้จานวน 50 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 83.33
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ข้อมูลที่ ครู พยาบาลมี การบันทึ กน้อย ได้แก่ ข้อมูลการบันทึ กการตรวจสอบยาหมดอายุ จานวน 20
แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ข้อมูลประวัติโรคประจาตัว จานวน 14 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ข้อมูลการติดตามหรื อส่ ง
ต่อผูป้ ่ วย จานวน 11 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 18.33 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5

แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงร้อยละของโรงเรี ยนที่มีการบันทึกข้อมูลการใช้บริ การของห้องพยาบาล
5. ความคิดเห็นของคุณครู พยาบาลต่ อการจัดการด้ านยาและยากลุ่มเสี่ ยงทีพ่ บในห้ องพยาบาลของโรงเรียน
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็ นของคุณครู พยาบาลในการดาเนิ นงานการ
จัดการด้านยาในโรงเรี ยน ดาเนิ นการวิจยั ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
ร้ อยเอ็ด จานวน 60 แห่ งโดยกลุ่มตัวอย่าง คื อ ครู พยาบาลจากโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาที่ สังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้ น 60 คน โดยการสุ่ มคุณครู พยาบาลแบบบังเอิญ (accidental sampling) โรงเรี ยน
ละ 1 คน
จากการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เป็ นเพศหญิ ง และเพศชาย ร้ อ ยละ 98.33และ1.67
ตามลาดับ มี อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี อายุเฉลี่ย 47 ปี ระดับการศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ร้อยละ 73.33 และ 26.67 ตามลาดับ มีประสบการณ์ในการทางานในห้องพยาบาลในที่ทางานนี้ เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า
10 ปี ร้ อยละ 71.67 ท างานในห้องพยาบาลในช่ วงระยะเวลา 10-20 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.33 ท างานในห้องพยาบาล
ในช่วงระยะเวลา 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และทางานดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 3.33
เคยเข้ารับการอบรมความรู ้เรื่ องยา ร้อยละ 76.67 ไม่เคยอบรม ร้อยละ 23.33 และมีคุณครู พยาบาลที่เข้าอบรมความรู ้เรื่ อง
การปฐมพยาบาลและการใช้ยา ครั้ งล่าสุ ดเมื่ อ 1 ปี ที่ ผ่านมา คิ ดเป็ นร้ อยละ 65 ผ่านการอบรมเมื่ อ 2 ปี ที่ แล้ว คิ ดเป็ น
ร้อยละ 5 และเคยผ่านการอบรมมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และยังพบว่ามี คุณครู พยาบาลที่ไม่เคยเข้าร่ วม
การอบรมเลย คิดเป็ น ร้อยละ 23.33 ซึ่ งเป็ นคุณครู พยาบาลคนใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายงานให้ดูแลรับผิดชอบห้อง
พยาบาลแทนคุณครู พยาบาลคนเดิมซึ่ งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่อื่นหรื อทาหน้าที่แทนคุณครู ที่จะเกษียณในปี นี้ ดัง
แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของคุณครู ในห้องพยาบาลของโรงเรี ยน
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (n=60)
1. เพศ
1
ชาย
59
หญิง
47
2. อายุเฉลีย่ (ปี )
20-60 ปี
อายุระหว่าง
3. ระดับการศึกษา
44
ปริ ญญาตรี
16
ปริ ญญาโท
4. ระยะเวลาที่ทางานในห้ องพยาบาล
43
น้อยกว่า 10 ปี
11
10-20 ปี
4
21-30 ปี
2
มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
5. ประสบการณ์ การอบรมความรู้ เรื่ องยา
46
เคย
14
ไม่เคย
6. การอบรมครั้งล่ าสุ ด
ไม่เคย
1 ปี
2 ปี
3 ปี ขึ้นไป

14
39
3
4

ร้ อยละ
1.67
98.33
-

73.33
26.67
71.67
18.33
6.67
3.33
76.67
23.33
23.33
65.00
5.00
6.67

ผลการสัมภาษณ์ครู ส่วนใหญ่ให้ขอ้ คิดเห็นด้านยาเป็ นไปในแนวทางดังนี้
ด้ านงบประมาณ พบว่า มี การจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดซื้ อยาตามสัดส่ วนของเงิ นสนับสนุ นของ
นักเรี ยนในแต่ละปี ซึ่ งพบว่า งบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก
“บางปี ไม่ มงี บประมาณ ต้ องหาเงินซื ้อเอง หรื อไปขอบริ จาคจากโรงพยาบาลใกล้ โรงเรี ยน”
“จัดซื ้อยาจากงบของโรงเรี ยน แต่ ปลายเทอมยาไม่ พอ ต้ องไปขอเบิกจากอนามัย”
“โรงเรี ยนได้ งบมาจัดซื ้อยาจากศิษย์ เก่ า”
“ปี นีไ้ ม่ มงี บต้ องทาหนังสื อไปขอเบิกยาจากอนามัย”
ด้ านการจั ดซื้ อ พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ให้ เจ้าหน้าที่ พ สั ดุ เป็ นผูด้ าเนิ น การจัดซื้ อ ยา แต่ มี บ างแห่ งที่ ค รู
พยาบาลจัดซื้ อเอง
“ครู เสนอเรื่ องขึน้ ไปให้ พัสดุเป็ นคนจัดซื ้อยา”
“ผอ. ให้ พัสดุจัดซื ้อยา ครู มหี น้ าที่แค่ เสนอรายการยาที่ต้องการ”
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“ครู ส่งใบเสนอซื ้อยาไปที่พัสดุให้ ดาเนินการ”
“ครู นี่แหละ เป็ นคนไปซื ้อ พอดีร้ ู จักกับน้ องเภสั ช”
ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ จากการสังเกต พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการให้บริ การตามลาดับขั้นตอน
ตั้งแต่การซักประวัติ ถามอาการ ประวัติการใช้ยา การแพ้ยา และมีการบันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียน แต่พบว่ามีส่วนน้อย
ที่คุณครู ให้นกั เรี ยนหยิบยาและทาแผลเอง
ด้ านการเก็บรักษายา จากการสังเกต พบว่า ห้องพยาบาลได้มาตรฐาน มีการห้องพยาบาลเป็ นสัดส่ วน อากาศ
ถ่ายเทได้ดี มีการจัดเก็บยาเป็ นหมวดหมู่ เก็บยาในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซี ยส ไม่วางยาบนพื้น มีการสารองยา
เพียงพอแต่พบยาหมดอายุในบางรายการ
ด้ านการบันทึกการใช้ บริการของห้ องพยาบาล พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการบันทึกการใช้บริ การห้อง
พยาบาลแต่ไม่พบบันทึกการตรวจสอบยาหมดอายุ ไม่มีการบันทึกข้อมูลประวัติแพ้ยาและโรคประจาตัว
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษานี้ พบว่าการให้บริ การห้องพยาบาลมี ข้ นั ตอนการให้บริ การที่ หลากหลาย การจัดการด้านยาใน
ห้องพยาบาล ยังไม่มีมาตรฐานและรู ปแบบที่ชดั เจน แม้วา่ จะมีการอบรมระดมความคิดเรื่ องกรอบยาโรงพยาบาลไปแล้ว
แต่ยงั พบยาอันตรายและยาเสื่ อมคุ ณ ภาพจานวนมาก และ ไม่ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน พบปั ญ หายาหมดอายุและ
เสื่ อมสภาพในชั้นวางยา สาเหตุเกิ ดจากการไม่มีระบบตรวจสอบยาหมดอายุของยาในแต่ละเดื อน และมี การหยิบยา
ที่ ห มดอายุที ห ลัง มาใช้ก่ อ นควรใช้ห ลัก first expire first out ยาที่ ห มดอายุก่ อ นหยิบ ใช้ก่ อ น ควรก าหนดกรอบยา
ระดับจังหวัดเพื่อเป็ นเกณฑ์อา้ งอิงในการจัดซื้ อยาที่เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ นุชริ นทร์ (2556) ที่วา่ “ทุก
โรงเรี ยนมียาหมดอายุและยาเสื่ อมสภาพไว้บริ การอยูท่ ี่ช้ นั ยา” ดังนั้นเพื่อเป็ นการพัฒนาการบริ การ ห้องพยาบาลและการ
จัดการด้านยาให้มี ม าตรฐาน ควรจัดอบรมความรู ้ เรื่ องมาตรฐานการบริ ก ารห้องพยาบาลและการจัด การด้านยาใน
โรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาณุ โชติ (2556) ที่ว่า “ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องการจัดการด้านยาให้
คุณครู ทุกปี ” การจัดการด้านยาที่เป็ นระบบควรเริ่ มตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานการให้บริ การห้องพยาบาล ซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษารู ปแบบการจัดการด้านยาในประเทศสก๊อตแลนด์ (The Scottish Executive, 2000) ที่ มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่บุคลากรในการดูแลและกาหนดนโยบายระเบียบปฏิบตั ิการใช้ยาในโรงเรี ยน การวางแผนและการฝึ กอบรมผูด้ ูแล
รวมถึงการส่ งมอบยา นอกจากนี้ ควรมี การจัดการด้านยาที่มีเหมาะสม มี การบันทึ กข้อมูลการให้บริ การ จัดทาสถิติ การ
ให้บริ การห้องพยาบาลเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อรับทราบปั ญหาและในการจัดการด้ านยาควรจัดทาแผนจัดซื้ อทุกปี
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอโดยให้งานพัสดุเป็ นผูจ้ ดั ซื้ อและควรมีการสารองยาในปริ มาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การให้บริ การ ซึ่ งพบว่าแตกต่างจากการจัดการด้านยาในสหรัฐอเมริ กาที่ไม่มีการสารองยา ในห้องพยาบาลของโรงเรี ยน
จานวนมาก มีเพียงยาสาหรับดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุ กเฉิ น คุณครู พยาบาลมีบทบาทในการดูแลนักเรี ยนที่นายาประจาตัวมา
รับประทานที่โรงเรี ยน โดยผูป้ กครองต้องลงลายมือชื่อใบยินยอมให้ครู พยาบาลมีอานาจตัดสิ นใจในการให้ยานักเรี ยน
ตามใบสั่งแพทย์ (America Academy of Pediatrics, 2003)
ข้อเสนอแนะควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดการด้านยาที่ดี นอกจากนี้
ควรศึกษาถึงความคุม้ ทุนในการจ้างบุคลากรที่มีความรู ้โดยตรงมาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครู พยาบาล และ ปัจจัยที่สนับสนุนให้
โรงเรี ยนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขรวมทั้งเครื อข่ายบริ การให้การสนับสนุ นการจัดการด้านยาในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
และมีการจัดโครงการอบรมฟื้ นฟูองค์ความรู ้เรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ อาสาสมัครและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้สละเวลาในการให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์
รวมทั้งขอขอบพระคุณบัณฑิ ตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ให้การสนับสนุ นทุ นอุดหนุ น
ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในครั้งนี้
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