บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในหัวขอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมือง
พิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษา
สามารถสรุปได 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดของแพทย
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดของแพทย จําแนก
ตามประเภทของสถานพยาบาล
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดของแพทย จําแนก
ตามการมีสวนในการตัดสินใจนํายาลดระดับน้ําตาลในเลือดเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จากการศึกษาพบวา ในการศึกษานี้แพทยสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยู
ระหวาง 20 - 30 ป ประจําอยูโรงพยาบาลรัฐบาล และที่มีจํานวนเตียง 151-300 เตียง
แพทยสวนใหญมีจํานวนการตรวจรักษาผูปวยโดยเฉลี่ยตอสัปดาหอยูระหวาง 51 -100
คน โดยมีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ตองจายยาลดน้ําตาลในเลือดเพื่อการรักษาโดยเฉลี่ย
ตอสัปดาหอยูระหวาง 10 - 20 ราย ซึ่งแพทยสวนใหญไมมีคลินิกสวนตัวหรืองานนอกเวลาที่มี
โอกาสในการจายยาลดระดับน้ําตาลในเลือดและไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดของแพทย
จากการศึกษาพบวา แพทยใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเปนลําดับที่ 1 ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมากเปนลําดับที่ 2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนลําดับที่ 3 และ ปจจัยดานการจัด
จําหนายเปนลําดับที่4 ตามลําดับ
โดยแพทยใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคาในระดับมาก ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง
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ดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ซึ่ง แพทยใหความสําคัญระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยามี
การใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา
ตัวยามีความปลอดภัยสูง ตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมี
ขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได
ปจจัยดานการราคาที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลื อดในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ซึ่งแพทยใหความสําคัญระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก เปน
ยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของยา
ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งแพทยใหความสําคัญระดับปานกลาง ปจจัยยอย ที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ไดแก สามารถแกปญหาในการจัดสงไดรวดเร็ว และไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่ง แพทยใหความสําคัญระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย ในระดับมาก ไดแก
มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยของไทย มีบทความหรือรายงานผล
การใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ การโฆษณาในวารสารทางการแพทย และมีการจัด
ประชุมวิชาการ (Symposium) โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดของแพทย จําแนกตาม
ประเภทของสถานพยาบาล
ตาราง 23 สรุประดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดใน
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทย โดยจําแนกตามประเภทของสถานพยาบาล
ประเภทของ
สถานพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชน

ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานการจัด
ดานการสงเสริม
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
จําหนาย
การตลาด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของแพทยที่ประจําอยูทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในระดับมาก
ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดใน
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทยที่ประจําอยูทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล
เอกชนในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลรัฐบาล
ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก
ในขณะที่แพทยที่ประจําอยู
โรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญในระดับปานกลาง
แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่ มีผลตอ
การสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยามีการใชมานานจน
มั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยาเปนที่นิยม
ใชอยางแพรหลาย และตัวยามีความปลอดภัยสูง
แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลเอกชนให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยามีการใชม านานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการ
ใชยา (Evidence Base) ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได และตัวยามีความ
ปลอดภัยสูง
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แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาที่มีผลตอการสั่ง
จายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยา
ลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคา
ยาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน
และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลด
น้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาล
ในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผล
ตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
โดยปจจัยยอยดานการจัด
จําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก สามารถ
แกปญหาในกรจัดสงไดรวดเร็ว ไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท และการรักษา
คุณภาพในขณะจัดสง แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ไดแก
ไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท
แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจ จัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มีบทความหรือ
รายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยของไทย
มีบทความหรือรายงานผลการใชยาใน
วารสารทางการแพทยตางประเทศ มีการออกราน(Booth)ในงานประชุมวิชาการ การโฆษณาใน
วารสารทางการแพทย
และมีการจัดประชุมวิชาการ(Symposium)โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมา
บรรยาย แพทยที่ประจําอยูในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญตอปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มี
ผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
โดยปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มี
บทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยของไทย
มีการจัดประชุมวิชาการ
(Symposium)โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย ความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา มี
บทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ
และมีการออกราน
(Booth)ในงานประชุมวิชาการ
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ตาราง 24 สรุประดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดใน
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทย โดยจําแนกตามการมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขา
การมีสวนในการ
ตัดสินใจนํายาเขา
มี
ไมมี

ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานการจัด
ดานการสงเสริม
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
จําหนาย
การตลาด
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของแพทยทั้งที่มีสวนและไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใน
ระดับมาก ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลใน
เลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทยทั้งที่มีสวนและไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขา
เปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ในระดับปานกลางไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด
แพทยที่มีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยา
มีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base)
ตัวยามีความปลอดภัยสูง และตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย แพทยที่ไมมีสวนในการตัดสินใจ
นํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยา
ลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการสั่งจายยาลด
น้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยใน
การใชยา (Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย ตัว
ยามีความปลอดภัยสูง และตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิงที่เชื่อถื อได
แพทยที่มีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยปจจัยยอยดาน
ราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแ ก ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของยา ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน และเปนยาที่อยู
ในบัญชียาหลักแหงชาติ แพทยที่ไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ให
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ความสําคัญตอปจจัยดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน
และ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
แพทยที่มีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ไดแก ไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท และสามารถแกปญหาในกรจัดสงไดรวดเร็ว
แพทยที่ไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจั ย
ยอยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก
สามารถแกปญหาในกรจัดสงไดรวดเร็ว
แพทยที่มีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยของไทย มีบทความ
หรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ
มีการจัดประชุมวิชาการ
(Symposium)โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย ความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา และการ
โฆษณาในวารสารทางการแพทย
แพทยที่ไมมีสวนในการตัดสินใจนํายาเขาเปนยาในบัญชี
โรงพยาบาล ใหความสําคัญตอปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีผลต อการสั่งจายยาลดน้ําตาลในเลือด
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการสั่งจายยาลด
น้ําตาลในเลือดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสาร
ทางการแพทยของไทย มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ
การโฆษณาในวารสารทางการแพทย และมีการจัดประชุมวิชาการ(Symposium)โดยมีวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงมาบรรยาย
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อภิปรายผล
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมืองพิษณุโลก
ในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไดใชแนวความคิดสวน
ประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) เปนประเด็นที่สนใจ โดยทุกปจจัยเปนเครื่องมือที่ตองใชรวมกันเพื่อ
สนองความตองการของตลาดเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจรวมทั้งเปนสิ่งกระตุนที่มีผลตอการ
ตัดสินใจสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โดยอภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด และวรรณกรรมที่ทบทวน มี
รายละเอียดดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่จัดจําหนายในประเทศ
ไทยมีดวยกันหลายชนิด จากการศึกษาพบวาแพทยสวนใหญใหความสําคัญ ระดับมากกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา
(Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยามีความปลอดภัยสูง ตัวยาเปนที่นิยมใช
อยางแพรหลาย และตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได ไดถูกให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ฐิตา ตันติวัฒน (2548) ที่ศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของแพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และพิรุณพร เพียรธรรม
(2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการสั่งใชยาลดระดับความดันโลหิตสูงในผูปวยของแพทย
ประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑถูกใหความสําคัญในระดับ
มาก เนื่องจาก โรคความดันโลหิตสูง และ เบาหวานชนิดที่ 2 เปนโรคที่ตองรับประทานยาในการ
ควบคุมความดันโลหิต หรือระดับน้ําตาล เพื่อไมใหเกิดโรคแทรกซอนทั้งทางดานหัวใจ ไต และ
ระบบประสาท อันจะกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตเชนเดียวกัน แพทยจึงใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา เพื่อความสามารถในการ
ควบคุมโรคใหเกิดการดําเนินของโรคชาที่สุดเชนเดียวกัน ในดานของปจจัยยอยนั้นในการศึกษานี้
ใหความสําคัญกับ ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base) มากที่สุด
เปนอันดับ 1 ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจากในชวงป 2550-2553 มีการรวบรวมผลการศึกษาของยา
Rosiglitazone พบวาทําใหเกิดผลตอหัวใจในการใชระยะยาว คือทําใหเกิดโรคหัวใจลมเหลว มวล
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กระดูกลดลง และอาจมีสวนทําใหเกิด โรคหัวใจขาดเลือด จึงทําใหมีการถอนตัวจากการทําตลาด
ของยา Rosiglitazone ทั่วโลกในป 2553 ทําใหแพทยที่รักษาผูปวยเบาหวานมีการตื่นตัวดานความ
ปลอดภัยของยาเปนอยางมากการใหความสําคัญกับขอมูลดานการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยใน
การใชยา (Evidence Base) จึงถูกใหความสําคัญเปนอยางมาก
ปจจัยดานราคา
จากการศึกษาพบวาแพทยสวนใหญใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยดานราคา โดยมุง ให
ความสําคัญตอ การเปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา ซึ่งตางจากการศึกษาของ ศิริพิม อราม
นภา (2551) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยารักษาโรคตาของ
จักษุแพทยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และ พิรุณพร เพียรธรรม (2552) ไดศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการสั่งใชยาลดระดับความดัน โลหิตสูงในผูปวยของแพทยประจําโรงพยาบาล
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ที่พบวาปจจัยดานราคาถูกใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนื่องมาจากใน
การรักษาโรคตาตองมีการรักษาที่เฉพาะ และหากไมมีประสิทธิภาพอาจใหสูญเสียการมองเห็นซึ่ง
เปนสิ่งที่ผูปวยยากที่จะยอมรับ ปจจัยดานผลิตภัณฑจึงถูกใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ใน
ขณะเดียวกันราคาจึงเปนสิ่งที่ถูกใหความสําคัญนอยที่สุดตางจากยาลดระดับน้ําตาลในการรักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มียามากมายหลายชนิด และสวนใหญเปนยารับประทาน ใหแพทยเลือกใช
ซึ่งมีราคาที่แตกตางกันในตลาดรวมทั้งขอจํากัดดานการสั่งใชตามสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลของ
ผูปวยที่มากขึ้นในปจจุบัน ราคาจึงถูกใหความสําคัญในอันดับแรก ในความแตกตางกับยาลดระดับ
ความดันโลหิตสูง เนื่องมาจากวายาลดระดับความดันโลหิตสูง ที่ใชในปจจุบันนั้นไมมีการเขามา
ของกลุมใหมๆ ยาในกลุมเดียวกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยไมมีความแตกตางกันมาก
นักการแขงขันดานราคาจึงสูงทําใหยาลดระดับความดันโลหิตสูงมีราคาที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับยา
ลดระดับน้ําตาลในเลือดทําใหปจจัยดานราคาจึงอยูในระดับปานกลาง ตางจากการศึกษานี้ที่ปจจัย
ดานราคาอยูในระดับสูง และจากการศึกษาของฐิตา ตันติวัฒน (2548) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
แพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไมมีปจจัยยอยใดมีความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ตางกับการศึกษานี้ที่ปจจัยยอย เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจาก
ยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา ถูกใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด อันเนื่องมาจาก ในปจจุบัน โรงพยาบาลสวนใหญถูกจํากัดดานตนทุน ทั้งในดาน
การจํากัดงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ในการใหคารักษาตอรายแกผูปวยหลักประกันสุขภาพทั่ว
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หนา การจํากัดการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ และเนื่องมาจากเศรษฐถานะของผูปวยในจังหวัด
เชียงใหมกับพิษณุโลกที่ตางกัน
ปจจัยดานการจัดจําหนาย
จากการศึกษาพบวาแพทยสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายในระดับ
ปานกลาง โดยปจจัยที่แพทยใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการแกปญหาใน
การจัดสงไดรวดเร็ว และการไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท สอดคลองกับ
การศึกษาของ ฐิตา ตันติวัฒน (2548) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอการสั่งใช
ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทยประจําโรงพยาบาลใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และพิรุณพร เพียรธรรม (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการสั่งใช
ยาลดระดับความดันโลหิตสูงในผูปวยของแพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมื องเชียงใหม ที่
ปจจัยดานการจัดจําหนายในระดับปานกลาง และตางจาก ศิริพิม อรามนภา (2551) ไดทําการศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยารักษาโรคตาของจักษุแพทยโรงพยาบาลใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งปจจัยดานการจัดจําหนาย ถูกใหความสําคัญในระดับมาก
เนื่องมาจากวาการรักษาโรคตาตองการการรักษาที่รวดเร็วทันทวงที ยาที่ใชในการรักษาจึงควรมี
พรอมในปริมาณที่เพียงพอ ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยเฉพาะในสวนของ การจัดสงที่รวดเร็ว
ตรงเวลาจึงถูกใหความสําคัญในระดับมาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
การศึกษานี้พบวาแพทยใหความสําคัญระดับปานกลางกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยปจจัยที่แพทยมุงเนนใหความสําคัญ ไดแก มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทาง
การแพทยของไทย มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ การ
โฆษณาในวารสารทางการแพทย และมีการจัดประชุมวิชาการ (Symposium) โดยมีวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงมาบรรยาย สอดคลองกับการศึกษาของ ฐิตา ตันติวัฒน (2548) ไดศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
แพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และพิรุณพร เพียรธรรม (2552) ไดศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการสั่งใชยาลดระดับความดันโลหิตสูงในผูปวยของแพทยประจําโรงพยาบาล
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับปานกลาง และตาง
จาก ศิริพิม อรามนภา (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยา
รักษาโรคตาของจักษุแพทยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปจจัยดานการสงเสริม
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การตลาดอยูในระดับมาก โดยพบวาจักษุแพทยสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยยอย
ดานความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา
ขอคนพบ
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมือง
พิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไดขอคนพบ
ซึ่งอาจมีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
แพทย ดังนี้
แพทยที่ประจําอยูโรงพยาบาลเอกชนที่รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด 11 คนมีสวนใน
การตัดสินใจนํายาลดระดับน้ําตาลในเลือดเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล
แพทยที่ประจําอยูโรงพยาบาลรัฐบาลที่รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 20 คน คิดเปน
สัดสวนเพียงรอยละ 23ของแพทยที่ประจําอยูโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งหมด ที่มีสวนในการตัดสินใจ
นํายาลดระดับน้ําตาลในเลือดเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาล
ปจจัยยอยที่แพทยใหความสําคัญในระดับมากที่มากที่สุด ไดแก ตัวยามีการใชมานานจน
มั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา เปนยาที่อยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน ราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพของยา ตัวยามีความปลอดภัยสูง ตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย และตัวยามีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได ซึ่งทั้งหมดเปนปจจัยยอยจาก ปจจัยสวนประสม
การตลาด 2 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ และดานราคา
ปจจัยยอยดานราคา 3ใน 4 ขอ แพทยใหความสําคัญในระดับมากที่มากที่สุด มีเพียง เปนยา
ที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ แตผูปวยสามารถเบิกได ที่แพทยใหความสําคัญในระดับปานกลาง
แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลรัฐบาล ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนอันดับแรก
สวนแพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก
แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย และ ดาน
การสงเสริมการตลาดในระดับมากซึ่งสูงกวา แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งให
ความสําคัญในระดับปานกลาง
ปจจัยยอยที่แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญระดับที่มากกวาแพทยที่
ประจําในโรงพยาบาลเอกชน และอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย
เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน อยูใน
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ระดับมาก ไดแก สามารถแกปญหาในการจัดสงไดรวดเร็ว การรักษาคุณภาพในขณะจัดสง และการ
โฆษณาในวารสารทางการแพทย
ปจจัยยอยที่แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญระดับที่มากกวาแพทยที่
ประจําในโรงพยาบาลรัฐบาล และอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมี
ขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได อยูในระดับมาก ไดแก มีขนาดยาใหเลือกหลายขนาด(Dosage) เปนยาใหม
นาทดลองใช เปนยา Original จากบริษัทตางประเทศ มีบรรจุภัณฑที่ดี ยามีอายุในการเก็บรักษาได
นาน และความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา
แพทยที่สวนในการตัดสินใจนํายาเขาโรงพยาบาล ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปน
อันดับแรก สวนแพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชนใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปน
อันดับแรก
แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลรัฐบาลใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย และ ดาน
การสงเสริมการตลาดในระดับมากซึ่งสูงกวา แพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งให
ความสําคัญในระดับปานกลาง
ปจจัยยอยที่แพทยที่สวนในการตัดสินใจนํายาเขาโรงพยาบาล ใหความสําคัญระดับที่
มากกวาแพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชน และอยูในระดับมาก ไดแก มีบรรจุภัณฑที่ดี ไดรับ
ความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท และความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมือง
พิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ครั้งนี้มี
ขอเสนอแนะดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมืองพิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ด
ลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระดับมาก และปจจัยยอยที่แพทยให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดไดแก ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา
(Evidence Base) ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ตัวยามีความปลอดภัยสูง ตัวยาเปนที่นิยมใช
อยางแพรหลาย และ ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได บริษัทที่จําหนาย
ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ควรใหความสําคัญกับปจจัยดาน
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ผลิตภัณฑ โดยมุงเนนดานการสื่อสารใหแพทยไดเห็นถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการ
รักษา หากเปนยาใหมที่เปนยา original จากตางประเทศ ควรมีขอมูลอางอิงที่หนักแนนชัดเจนวามี
การศึกษาดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได เนื่องจากยาใหมยังไมมีการใชอยาง
แพรหลาย ขอมูลอางอิงจึงเปนเรื่องสําคัญ ในสวนของยาที่ผลิตในประเทศซึ่งมักเปนตัวยาที่มีการใช
ในการรกษามานานและมีการใชอยางแพรหลายแลวนั้น การสื่อสารกับแพทยในดานการผลิตที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเทายาตนแบบเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น การมีขอมูล
อางอิงวามีการใชยาแลวยางแพรหลายโดยเฉพาะในโรงเรียนแพทยตางๆ หลักฐานยืนยันวามีการ
ทําการศึกษาดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย เปนสิ่งสําคัญที่จะทําให แพทยเชื่อมั่นในตัว
ผลิตภัณฑ และมั่นใจในการใชกับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตอไป
ปจจัยดานราคา
จากการศึกษาพบวาแพทยสวนใหญใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยดานราคา โดยมุงให
ความสําคัญตอ การเปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาเม็ดลด
ระดับน้ําตาลในเลือดควรใหความสําคัญกับการผลักดันใหยาเขาไปเปนสวนหนึ่งในปญชียาหลัก
แหงชาติ เชน จัดตั้งสวนงานที่ทําหนาที่ใหขอมูลกับคณะกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติตั้งแตกลุม
อนุกรรมการดานโรคตอมไรทอ ไปจนถึงคณะกรรมการชุดใหญ และติดตามการประชุมของ
อนุกรรมการและ คณะกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติโดยเฉพาะ เนื่องจากหากยาอยูในบัญชียาหลัก
แหงชาติแลวนั้น ในการสั่งใชยาของแพทยจะสามารถใชไดกับกลุมผูปวยไดทุกกลุม ทั้งกลุม
หลักประกันสุขภาพทั่วหนา กลุมประกันสังคม กลุมขาราชการ โดยไมตองเขียนเหตุผลในการใชยา
เพื่อใหการใชยาของแพทยทําไดงาย และมีกลุมผูปวยที่เขาถึงยาไดเพิ่มมากขึ้น
ใชกลยุทธดานราคา ไดแก การตั้งราคายาใหเหมาะสมกับคุณภาพของยา ดังนั้นการที่
บริษัททําการผลิตและจําหนายยาที่มีคุณภาพก็สามารถตั้งราคาไดสูงมากกวายาที่มีคุณภาพต่ํากวา
ในกรณีที่คุณภาพยาไมแตกตางจากยาของบริษัทคูแขงไมควรที่จะตั้งราคาแตกตางมากนัก เนื่องจาก
จะทําใหเสียราคาทั้งกลุม
ปจจัยดานการจัดจําหนาย
จากการศึกษาพบวาแพทยสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายในระดับปานกลาง
โดยปจจัยที่แพทยใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการแกปญหาในการจัดสงได
รวดเร็ว และการไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับบริษัท ดังนั้นบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย
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ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดควรมีนโยบายดานการดูแลลูกคา เชน มีนโยบายใหพนักงานมีใจรัก
ในการบริการ เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใสใจลูกคา เนื่องจากการจัดสงยาใหรวดเร็ว
และถูกตอง สงผลดีโดยตรงตอการใชยาของแพทยใหมียาพรอมเมื่อมีความตองการในการใช
ปองกันการเปลี่ยนยาเปนยาของคูแขงในกรณีที่ยาขาดสตอก ปองกันการสูญเสียโอกาสในการขาย
ผูแทนยามีสวนที่สําคัญมากในการชวยจัดการดานนี้ เนื่องจากจะเปนผูที่ฝายจัดซื้อหรือแพทยมักจะ
นึกถึงเปนอันดับแรกเมื่อเกิดปญหาดานการจัดจําหนายขึ้น ควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของ
การจัดสง การจัดการกับสินคาเมื่อเกิดปญหาตางๆ กับผูแทนอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการประสานงานระหวางโรงพยาบาลหรือแพทย กับฝายจัดสงสินคา นอกจากนี้ในดาน
การสั่งยาควรมีหลายชองทางในการสั่ง เชน สามารถสั่งโดยตรงกับบริษัทโดยมีหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดสะดวกหากมีการโทรสั่งเขามาเปนจํานวนมากควรมีการเพิ่มคูสายใหเพียงพอ สามารถสั่ง
กับผูแทนยา การสงโทรสาร หรือการสั่งทางจดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail) ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกมากที่สุดแกลูกคา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
การศึกษานี้พบวาแพทยใหความสําคัญระดับปานกลางกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดย
ปจจัยที่แพทยมุงเนนใหความสําคัญ ไดแก มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทาง
การแพทยของไทย มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ การ
โฆษณาในวารสารทางการแพทย และมีการจัดประชุมวิชาการ (Symposium) โดยมีวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงมาบรรยาย
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดควรใชกลยุทธดานการสงเสริม
การตลาด ดังนี้
ดานการโฆษณา จากการศึกษาครั้งนี้พบวา แพทยสวนใหญใหความสําคัญกับการ
โฆษณาในวารสารทางการแพทยในระดับมาก เชนเดียวกับ การมีบทความวิ ชาการในวารสารทาง
การแพทย ดังนั้นบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดควรใชกลยุทธดานการ
โฆษณาอยางเหมาะสม คือ ควรมีการโฆษณาในวารสารทางการแพทยในเชิงเพื่อแจงขาวสารใหมๆ
เกี่ยวกับขอมูลวิชาการดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ควรมีการลงบทความวิชาการ
เกี่ยวกับการศึกษาของยาในวารสารทางการแพทยอยางตอเนื่องเพื่อจูงใจใหแพทยที่ไมเคยรูจักไดรู
เปนการย้ําเตือนความจําแพทยใหนึกถึงยา และเพิ่มความมั่นใจในการใชยาของบริษัท
ดานการประชาสัมพันธ บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาเม็ดลดระดับน้ําตาลใน
เลือดควรทําการประชาสัมพันธบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารการแพทยไทยและ
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วารสารตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่แพทยใหความสําคัญระดับมาก รวมทั้งมีการจัดใหมีการบรรยาย
ในการประชุมวิชาการ (Symposium) โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงดานเบาหวานเพื่อใหแพทย
กลุมเปาหมายไดเขาถึงขอมูลใหมๆ เสริมความมั่นใจแกแพทยในการใชยา
ดานการสงเสริมการขาย ในปจจัยยอยที่สัมพันธกับดานการสงเสริมการขายแพทย
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง แตพบวาเมื่อดูปจจัยยอยดานผลิตภัณฑแพทยที่ทํางานใน
โรงพยาบาลเอกชนจะใหความสําคัญกับการที่ยาเป นยา Original จากตางประเทศ และเปนยาใหมนา
ทดลองใช ในระดับมาก บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดที่เปนยา
Original หรือยาใหม ควรทํากิจกรรมการสงเสริมการขาย กับแพทยที่ประจําในโรงพยาบาลเอกชน
โดยการเสนอยาตัวอยางใหแพทยทดลองใช เพื่อใหเกิดความมั่นใจและมีการนําเขาในบัญชี
โรงพยาบาลตอไป
ดานพนักงานขาย ผูแทนยาเปนตัวกลางในการติดตอ รับ สง ขอมูลระหวางแพทย
และผูเกี่ยวของอื่นในตลาด กับ บริษัท เนื่องจากแพทยสวนใหญใหความสําคัญระดับปานกลาง กับ
ผูแทนยา แตพบวาแพทยที่ทํางานในโรงพยาบาลเอกชน และแพทยทีทมีสวนในการตัดสินใจนํายา
เขาในบัญชีโรงพยาบาล ใหความสําคัญในระดับมากกับ ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ขายของผูแทน
ยา ซึ่งแพทยทั้งสองกลุมมีบทบาทสําคัญอยางมากในการทํายาเขา และการเพิ่มจํานวนการสั่งใชยา
ได ดังนั้นบริษัทผลิตและจําหนายยาลดระดับน้ําตาลในเลือดควรมีการสรรหาและการคัดเลือก
ผูแทนยาที่มีความรูทางดานวิชาการ เพื่อสามารถตอบคําถามและคุยวิชาการกับแพทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงประเด็นที่แพทยตองการ นอกจากนี้ควรตองมีการจัดฝกอบรมพนักงาน
ควบคูไปดวย เพื่อเปนการฝกทักษะ ความรูและความสามารถในการขาย รวมทั้งผูแทนยาที่มี
ประสิทธิภาพจะตองมีความรูเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑที่ตนเองรับผิดชอบอยางดี รูว ิธีการ
ประเมินลักษณะของลูกคาเพื่อการใหขอมูลเพื่อนําไปถึงการขายอยางเหมาะสมกับลูกคาแคละคน
และรูจักหาขอมูลและประเมินลักษณะของคูแขงเพื่อความไดเปรียบในการ และปจจัยถัดมาที่สําคัญ
คือ ผูแทนควรมีบุคลิก และกิริยามารยาทดี จึงควรมีการฝกอบรมดานบุคลิกลักษณะและกริยา
มารยาทของผูแทนยา นอกจากนี้ผูแทนยาตองมีความสม่ําเสมอในการเยี่ยมแพทยเพื่อใหเกิด
ความสัมพันธที่ดี และเปนการเตือนแพทยใหมีการใชยาอยาง และควรมีระบบการประเมินการ
ทํางานของผูแทนยาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินกิจการ

