
8. งานบริบาลเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical care) 

 
งานบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 ขอ  ไดแก 

• สงเสริมใหการใชยาเปนไปอยางปลอดภัย (promote patient safety) 

• เพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษา (improve quality of care) 

• การรักษาเปนไปอยางคุมคา (cost-effective care) 

• เพิ่มความพึงพอใจของผูปวย (increase patient satisfaction) 
  

ผูปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมจะตองเปนเภสัชกรเทานั้น และเภสัชกรจะสามารถประกอบ
กิจกรรมดานบริบาลเภสัชกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยองคประกอบ ดังนี้ 

1. การทํางานอยางตอเนื่อง และมีเวลาในการใหบริการที่เพียงพอ 
2. ความสามารถในการเขาถึงขอมูลผูปวยที่สัมพันธกับกิจกรรมทางบริบาลเภสัชกรรมที่ทํา โดยการ

เขาถึงขอมูลควรจะสามารถทําไดดวยความสะดวก ในเวลาที่เหมาะสมและสัมพันธกับกิจกรรมที่
ทํา ตัวอยางขอมูลที่นอกเหนือจากขอมูลทั่วไปของผูปวยไดแก โรครวม คาทางหองปฏิบัติการ
บางอยางเชน การทํางานของไต ระดับยาในเลือด ระดับอิเลคโตรไลทในเลือด เปนตน 

3. ความครอบคลุมของเวลาที่ใหบริการก็เปนอีกสวนหนึ่งของโครงสรางงาน ที่อาจชวยบอกถึง
ประสิทธิภาพของงานโดยออม ระยะเวลาของการใหบริการควรมีความครอบคลุมผูปวย
กลุมเปาหมายสวนใหญไดอยางเพียงพอ 

4. การบันทึก สงตอ และจัดเก็บขอมูล  ควรมีการบันทึกกิจกรรมทางบริบาลเภสัชกรรมไว 2 สวน
ไดแก บันทึกขอมูลการทํางานของฝายเภสัชกรรม และการบันทึกขอมูลลงในเวชระเบียนผูปวย 
ประโยชนของการบันทึกขอมูลสําหรับฝายเภสัชกรรมคือ เพื่อเอื้อตอการสรางระบบสงตอขอมูล
กิจกรรมดังกลาวระหวางเภสัชกรในกลุมที่รับผิดชอบงานดานบริบาลเภสัชกรรม นอกจากนี้ยัง
นําไปใชในการตรวจสอบความถูกตองและสรุปประเมินผลการทํางานของฝายเภสัชกรรมดวย ใน
สวนของการบันทึกขอมูลลงในเวชระเบียนผูปวย ประโยชนที่ไดคือ เพื่อใชในการสื่อสารระหวาง
บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย สงเสริมการแสดงบทบาทวิชาชีพเภสัชกร 
แสดงใหเห็นถึงความยอมรับการทํางานเปนทีมสหสาขาอยางแทจริงในระดับองคกร รวมไปถึงเปน
หลักฐานการปฏิบัติงานซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
 
สําหรับการสงเสริมใหการใชยาเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในสวนของความ

ปลอดภัย จัดไดวาเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากผลเสียจากการใชยาเปนสาเหตุของการเสียชีวิตหรือเจ็บปวย
ของผูปวยที่สําคัญ นอกจากนั้นยังอาจสงผลเสียตอความสัมพันธของผูปวยและบุคลากรทางการแพทยได
อีกดวย ซึ่งผลเสียจากการใชยาที่เกิดรุนแรงมักพบในยากลุมที่มีความเสี่ยงสูง เชน ยาที่มีดัชนีการรักษา
แคบ ยาที่มีอาการขางเคียงที่รุนแรง เปนตน ดังนั้นเปาหมายอันดับแรกของการดูแลการใชยาจึงควรให
ความสําคัญกับการใชยาอยางเหมาะสม  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการใชยาของยาที่มีความเสี่ยงสูง 
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ดวยลักษณะงานที่หลากหลาย กิจกรรมแตละอยางในงานบริบาลเภสัชกรรมอาจตองการตัวชี้วัดที่
ไมเหมือนกันได อยางไรก็ตาม ในชวงที่งานบริบาลเภสัชกรรมยังอยูในชวงเริ่มตน และการปฏิบัติงานยังไม
แพรหลายมากในกลุมของสถานพยาบาล ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพเนื่องจากขอจํากัด
ของหลักสูตรการศึกษาทางเภสัชศาสตร การพัฒนาตัวชี้วัดในสถานการณดังกลาวจึงเสนอใหคัดเลือกสวน
ที่เปนพื้นฐานในดานโครงสรางและกระบวนการกอน สวนของตัวชี้วัดทางผลลัพธควรคัดเลือกเฉพาะตัวที่
สําคัญสูงสุดกอนไดแก ความปลอดภัยของผูปวย สวนตัวชี้วัดทางผลลัพธอื่นๆ เชน การเพิ่มคุณภาพการ
รักษา ทําใหการรักษาเปนไปอยางคุมคา และการเพิ่มความพึงพอใจของผูปวย อาจใหความสําคัญในระดับ
รอง โดยตั้งเปาหมายวา จะนํามาใชในอนาคตตอไป เม่ืองานมีความกาวหนามากขึ้นโดยรวม 
 
นิยามที่เกี่ยวของ 
 “การบริบาลทางเภสัชกรรม”  หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรตอการใชยารักษาโรค 
โดยมีวัตถุประสงคใหผูปวยไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการใชยา ซึ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย ดังนั้น 
เภสัชกรจึงควรมีบทบาทโดยตรงในการวินิจฉัยทางเภสัชกรรมเพื่อคนหา แกไขและปองกันปญหาที่
เกี่ยวกับการใชยาของผูปวยเฉพาะราย 

 “ยาที่มีความเสี่ยงสูง” หมายถึง ยาที่มีความเสี่ยงตอการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
รักษา และกอใหเกิดอันตราย อาจถึงแกชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใชยาหรือบริหารยา 
 
ตัวชี้วัดงานบริบาลเภสัชกรรม ประกอบดวย 

1. รอยละของเวลาปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร 
2. ความสามารถในการเขาถึงขอมูลผูปวย 
3. ความครอบคลุมของเวลาที่ใหบริการ 
4. การมีระบบการบันทึก สงตอและจัดเก็บขอมูลกิจกรรมที่ทําอยางเปนทางการ 
5. รอยละของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม 
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ชื่อตัวชี้วัด    รอยละของเวลาปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร 
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความเปนไปไดในการใหบริการดานบริบาลเภสัชกรรมอยางตอเนื่อง 
 
สูตรการคํานวณ  

รอยละของเวลาที่เภสัชกรใชในการทํางานบริบาลเภสัชกรรม =  
จํานวนชั่วโมงที่เภสัชกรใชในการทํางานบริบาลเภสัชกรรม  x 100 

จํานวนชั่วโมงทํางานตามปกติทั้งหมด 
 
การเก็บขอมลู 
เก็บอะไร จํานวนชั่วโมงที่เภสัชกรปฏิบัติหนาที่ดานบริบาลเภสัชกรรม 
ที่ไหน  ขอมูลภาระงานจากฝายเภสัชกรรมหรือคําสั่งแตงต้ังเภสัชกรใหทําหนาที่เปนสวนหนึ่ง 

ของทีมสหสาขาในการดูแลผูปวย โดยระบุหนาที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ และขอบเขตของการปฏิบัติงาน 

อยางไร  ประเมินจากตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่รับผิดชอบงานโดยดูสัดสวนของเวลา  
(จํานวนชั่วโมง) ที่เภสัชกรใชในการทํางานบริบาลเภสัชกรรม เทียบกบัเวลาทํางานตาม
เวลาปกติทั้งหมด (ประมาณ 40 ชั่วโมง/อาทิตย) เปนรอยละ สรุปปละ 1 ครั้ง 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 โรงพยาบาลที่มีการดําเนินงานดานบริบาลเภสัชกรรม เภสัชกรท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ดานนี้ ควรใชเวลามากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมดในการใหบริการงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม 
 
ขอจํากัด / ขอยกเวน ยกเวนในกรณีที่อัตรากําลังคนไมเอื้ออํานวย 
 
การนําไปใช / รูปแบบการนําเสนอ 

1. ใชประกอบการวางแผนอัตรากําลังของเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรม 
2. สรางแบบประเมินตนเองเพื่อประเมินระบบหรือแนวทางตามเกณฑพิจารณา โดยอาจมีระดับการ

ประเมินเปน 3 ระดับ เชน ยังไมมีการดําเนินการ มีการดําเนินการบางสวน และมีการดําเนินการ
เต็มรูปแบบ 

 
หมายเหตุ 

กรณีที่หนวยงานมีเภสัชกรผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดานบริบาลเภสัชกรรมมากกวา 1 
คน ใหแยกคํานวณรอยละของเวลาปฏิบัติงานสําหรับเภสัชกรแตละคน 
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ชื่อตัวชี้วัด  ความสามารถในการเขาถงึขอมูลผูปวย 
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความเปนไปไดในการทํางานดานบริบาลเภสัชกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
เกณฑพิจารณา 

การประเมินทําไดโดยการสัมภาษณเภสัชกรงานบริบาลเภสัชกรรมถึงวิธีการในการเขาถึงขอมูล
ผูปวย ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล เวลาที่ใชในการเขาถึงขอมูล และลักษณะของขอมูลที่ไดรับวา 
สัมพันธกับกิจกรรมที่ทําหรือไม  
 
การเก็บขอมลู 
เก็บอะไร ความสามารถในการเขาถึงขอมูล 
ที่ไหน ฝายเภสัชกรรม 
อยางไร สัมภาษณเภสัชกรผูรับผิดชอบงาน ปละ 1 ครั้ง 
 
เกณฑมาตรฐาน   

ทุกโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม  เภสัชกรที่ไดรับมอบหมายตองสามารถ
เขาถึงขอมูลผูปวยไดเม่ือจําเปน  
 
ขอจํากัด / ขอยกเวน 

สามารถใชไดเฉพาะโรงพยาบาลที่มีเภสัชกรปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
 
การนําไปใช / รูปแบบการนําเสนอ 

 ควรนําเสนอผูบริหารเปนรายงานเพื่อใหเกิดการกําหนดนโยบายใหเภสัชกรที่ไดรับมอบหมาย
สามารถเขาถึงขอมูลผูปวยไดเม่ือจําเปน  เพือ่ใหสามารถใชความรูของวิชาชีพใหเปนประโยชนแกผูปวย
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ชื่อตัวชี้วัด  ความครอบคลุมของเวลาที่ใหบริการ 
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความเปนไปไดในการทํางานดานบริบาลเภสัชกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
เกณฑพิจารณา   
 งานบริบาลเภสัชกรรมควรมีชวงเวลาของการใหบริการครอบคลุมตลอดเวลาราชการเปนอยาง
นอย หรือ อาจมีลักษณะเปนชวงเวลาสําหรับคลินิกเฉพาะ (special clinic) ทุกครั้งที่มีการใหบริการ เชน 
คลินิกเบาหวานทุกวันอังคารและพฤหัส คลินิก warfarin ฯลฯ) ในขณะที่เวลาอื่นๆ ผูรับบริการก็สามารถ
เขาถึงไดเมื่อจําเปน หรือมีบริการตลอดเวลาที่หนวยงานเภสัชกรรมเมื่อมีผูปวยในกลุมเปาหมายเขารับ
บริการ 
 
หลักฐาน / การเก็บขอมูล 

เอกสารที่เปนโครงการบริบาลเภสัชกรรม ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งควรระบุ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบโครงการ ผูปฏิบัติงาน สถานที่ที่ปฏิบัติงาน เวลาทําการ เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน   

มีเภสัชกรใหบริการดานบริบาลทางเภสัชกรรมในชวงเวลาที่มีผูปวยกลุมเปาหมายตามที่
โรงพยาบาลกําหนด 
 
ขอจํากัด / ขอยกเวน 

เฉพาะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
 
การนําไปใช / รูปแบบการนําเสนอ 

นําเสนอหัวหนาหรือผูบริหาร เพื่อใชประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน และกําหนดอัตรากําลัง
ของเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรม 

 
หมายเหตุ 

กิจกรรมดานการบริบาลทางเภสัชกรรมของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกบับริบท
ของแตละโรงพยาบาล
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ชื่อตัวชี้วัด    การมีระบบการบันทกึ สงตอและจัดเก็บขอมูลกิจกรรมที่ทําอยางเปนทางการ 
วัตถุประสงค 

เพื่อประเมินกระบวนการทํางานดานบริบาลเภสัชกรรมวา เปนไปอยางมีระบบ ตรวจสอบได และ
ไดรับความยอมรับในระดับองคกร 
 
เกณฑพิจารณา   

 ตรวจสอบบันทึกขอมูลการทํางานของเภสัชกรและการบันทึกขอมูลลงในเวชระเบียนผูปวย  
 
การเก็บขอมูล  
เก็บอะไร บันทึกขอมูลการทํางานของฝายเภสัชกรรมและบันทึกของเภสัชกรในเวชระเบียนผูปวย 
ที่ไหน ฝายเภสัชกรรมและเวชระเบียน 
อยางไร ตรวจสอบวามีบันทึกดังกลาวหรือไม มีระบบสงตออยางไร ในสวนของการสรุปผลงาน 
 ทางบริบาลเภสัชกรรม ควรทําทุก 6 เดือน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

ทุกโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม  ควรจัดต้ังโครงการโดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของงานไวลวงหนา 
 
ขอจํากัด / ขอยกเวน เฉพาะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม 
 
การนําไปใช / รูปแบบการนําเสนอ 

1. นําเสนอในลักษณะแผนภูมิ (flow chart) แสดงระบบการบันทึก สงตอและจัดเก็บขอมูล 
2. นําไปใชประเมินประสิทธิภาพของงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาใหงานมีความกาวหนามากขึ้น  
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ชื่อตัวชี้วัด  รอยละของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของงานเภสัชกรรมในการสงเสริมใหมีการใชยาอยางเหมาะสม และลด
อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการใชยา (medication error: ME) โดยเนนที่ยาที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย 

 
สูตรการคํานวณ 
รอยละของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม = จํานวนผูปวยที่ไดรับยาอยางเหมาะสม x 100 

          จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยานั้น 
 
การเก็บขอมลู 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

ตัวต้ัง: จํานวนผูปวยที่ไดรับยา
อยางเหมาะสม 

นับจํานวนผูปวยที่ไดรับยาอยาง
เหมาะสมกับสภาวะผูปวย 

ตัวหาร: จํานวนผูปวยทั้งหมดที่
ไดรับยานั้น 

คําสั่งการใชยา ใบสั่งยา 
หรือขอมูลการจายยา 

นับจํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยา
นั้น ในชวงเวลาที่สุมตรวจ 

 
โดยเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง จากนั้นสุมสํารวจในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อศึกษาวาผูปวย

ไดรับยาเปาหมายอยางเหมาะสมหรือไม ตัวอยางเชน 
 

ยาที่มีความเสี่ยงสูง ขนาดยาที่เหมาะสม 

enoxaparin มีการปรับขนาดยาตามคา creatinine clearance ของผูปวย 
warfarin มีการปรับขนาดยาตามคา INR ของผูปวย เพื่อใหไดคา INR เปาหมาย 
digoxin มีการปรับขนาดยาตามการทํางานของไตของผูปวย 
unfractionated heparin ใชขนาดยาที่เหมาะสมกับน้ําหนักตัวผูปวย 
aminoglycosides มีการปรับขนาดยาตามการทํางานของไตของผูปวย 
chemotherapy มีการปรับขนาดยาตามการทํางานของตับหรือไตของผูปวยตามความ

เหมาะสมของยาแตละชนิด 
เกณฑมาตรฐาน 

อัตราการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม ควรเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่มีการใหบริการทาง
บริบาลเภสัชกรรมโดยเภสัชกร  
 
ขอจํากัด / ขอยกเวน 

1. รายการยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุในตารางขางตน เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของกลุมยาที่มีความเสี่ยง
สูงเทานั้น 

2. รายการยาที่มีความเสี่ยงสูงอาจแตกตางกันในแตละโรงพยาบาล ขึ้นกับนโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆ 
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รูปแบบการนําเสนอ / การนําไปใช 
1. จัดทํากิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อลดอันตรายจากการใชยาที่มีความเสี่ยงสูง โดย

เปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงของอัตราการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสมกอนและ
หลังจากการจัดทํากิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรม (pre-post intervention) ดังกลาว  จากนั้น 
ทําการสุมตรวจเปนระยะๆ วามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยางไร อาจนําเสนอดวยแผนภูมิ
เปรียบเทียบผล โดยแกนนอนเปนเวลาที่สุมตรวจแยกตามรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงที่สุมตรวจ 
และแกนตั้งเปนรอยละ 

2. นําเสนอทีมนําทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการใชยาดังกลาว รวมทั้งกรรมการระบบยาของ
โรงพยาบาล เพื่อจัดทํานโยบาย หรือมาตรการที่ทําใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

 
ตัวอยาง  

หนวยงานเลือกสํารวจการใชยา enoxaparin ซึ่งจัดเปนยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิด low 
molecular weight heparins หากไมมีการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับการทํางานของไตจะทําใหเกิดภาวะ
เลือดออกได อาจเริ่มตนโดยการสุมตรวจคําสั่งใชยา enoxaparin ยอนหลังเปนระยะเวลา 1 เดือน พบวา มี
ผูปวยที่ไดรับยาในชวงเวลาดังกลาวทั้งหมด 58 ราย ในจํานวนนี้ มีผูปวยที่มี creatinine clearance นอย
กวา 30 ml/min ซึ่งตองไดรับการปรับขนาดยา 20 ราย แตปรากฏวา มีผูปวยเพียง 5 รายเทานั้นที่ไดรับ
การปรับขนาดยาจริง 

รอยละของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม = 100
58

5)2058( x+−  = 74.1 

จากนั้น หนวยงานดําเนินการกิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรม (ทํา intervention) เพื่อสงเสริม
ใหมีการใช enoxaparin อยางเหมาะสม แลวเก็บขอมูลในเดือนถัดมา พบวา มีผูปวยที่ไดรับยาในชวงเวลา
ดังกลาวทั้งหมด 64 ราย ในจํานวนนี้ มีผูปวยที่มี creatinine clearance นอยกวา 30 ml/min ซึ่งตองไดรับ
การปรับขนาดยา 25 ราย แตมีผูปวย 23 รายที่ไดรับการปรับขนาดยาจริง 

รอยละของการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางเหมาะสม = 100
64

23)2564( x+−  = 96.9 

 นําเสนอในรูปแผนภูมิเปรียบเทียบ pre-post intervention เชน 
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