
9. บริการเภสัชสนเทศ 
(Drug Information Service: DIS) 

 
องคประกอบของการใหบริการเภสัชสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. โครงสรางของหนวยบริการเภสัชสนเทศที่เปนไปตามมาตรฐาน 
2. การใหบริการทั้งแบบตั้งรับและแบบเชิงรุก อาทิ การจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ มีการนํา

ขอมูลที่พบจากการใหบริการเภสัชสนเทศแบบตั้งรับมาสรางเปนองคความรูใหม นําเสนอ
หรือเผยแพรออกไปในเชิงรุกเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยนําไปใชประโยชนตอในการ
ดูแลผูปวย และแกปญหาขององคกรได 

3. ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งใน
เรื่องความทันตอเวลาที่ตองการใชขอมูล ความนาเชื่อถือของขอมูล พฤติกรรมบริการของ
ผูใหบริการ ตลอดจนประโยชนที่ไดรับจากขอมูล 

4. ระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการในประเด็นที่สําคัญตางๆ อาทิเชน 
ความเพียงพอของขอมูลภูมิหลัง ความเหมาะสมของเอกสารอางอิงที่ใช ความครบถวน 
ตรงประเด็นหรือตรงตอความตองการของผูรับบริการ และที่สําคัญที่สุดก็คือ ความถูกตอง
ของขอมูล 

 
หนาที่สําคัญของหนวยใหบรกิารเภสัชสนเทศ คือ 

1. การใหบริการรับ-ตอบคําถามทางดานยา ปริมาณคําถามที่ใหบริการบงบอกถึงปริมาณ
งานของหนวยบริการ ในกรณีคําถามที่ตองการคําตอบอยางเรงดวน มักจะเปนคําถามที่
ผูรับบริการตองการขอมูลไปใชอยางรวดเร็ว เชน คําถามประเภทพิษและการแกพิษ 
หนวยบริการตองสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วทันตอเวลาที่ผูรับบริการตองการใช
ขอมูล 

2. สนับสนุนงานบริการทางคลินิก (clinical service) เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาของ
ผูปวย 

3. สนับสนุนขอมูลยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลและการกําหนดนโยบาย
ในการใชยาของโรงพยาบาล 

 
นิยามที่เกี่ยวของ 

“โครงสรางของหนวยบริการเภสัชสนเทศ” หมายถึง บุคลากร สถานที่ เวลาในการใหบริการ 
การจัดระเบียบการทํางาน เอกสารอางอิง และวัสดุอุปกรณที่จําเปนอื่นๆ ในการใหบริการเภสัชสนเทศ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร โมเด็ม โตะ เกาอี้ เปนตน 

 “คําถามเรงดวน” หมายถึง คําถามที่ผูรับบริการตองการใชขอมูลทันทีหรือภายในเวลาที่กําหนด 
ซึ่งศูนยเภสัชสนเทศควรจะกําหนดชวงเวลามาตรฐานสําหรับการใหบริการคําถามเรงดวน เชน ภายใน 10 
นาที เปนตน 
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“การใหบริการเภสัชสนเทศเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาของผูปวย” หมายถึง การ
ใหบริการเภสัชสนเทศที่จะตองอาศัยขอมูลผูปวยมาประกอบการพิจารณาใหบริการ และขอมูลที่ใหบริการ
ไปอาจถูกนําไปใชในการดูแลรักษาผูปวย 

 “ขอมูลยาที่นําเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (drug monograph)” 
หมายถึง ขอมูลที่เปนกลาง มีเอกสารอางอิงที่ชัดเจน มีการนําเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห วิจารณ
หรือเปรียบเทียบ  

“องคความรูที่หนวยบริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใชประโยชนที่สอดคลองกับปญหา
ขององคกร” หมายถึง ผลงานซึ่งอาจอยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน แผนพับ แผนปลิว หรืออาจอยูใน
รูปของแนวทางปฏิบัติ (guideline) นโยบายการใชยา (drug use policy) เปนตนซึ่งองคความรูเหลานี้จะ 
เกิดจากการนําความรูที่ไดจากการใหบริการเภสัชสนเทศมาใชประโยชนในการแกปญหาขององคกร ทําให
เพิ่มคุณคาของการทํางาน  
 
ตัวชี้วัดดานบริการเภสัชสนเทศ ประกอบดวย 

1. คุณภาพโครงสรางของหนวยบริการเภสัชสนเทศ 
2. การสนับสนุนขอมูลยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy and Therapeutic 

Committee: PTC) 
3. ระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการ 
4. ระบบการตรวจสอบความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5. รอยละของจํานวนขอมูลยา (drug monograph) ที่จัดทําเปรียบเทียบกับจํานวนรายการยาที่

นําเสนอเพื่อพจิารณาทั้งหมด 
6. สัดสวนของการใหบริการเภสชัสนเทศเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาของผูปวยตอการใหบริการ

เภสัชสนเทศทั้งหมด 
7. จํานวนคําถามทั้งหมดที่ใหบรกิาร 
8. รอยละของคําถามเรงดวนทีส่ามารถตอบไดภายในเวลาที่กําหนด 
9. จํานวนองคความรูที่หนวยบรกิารเภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใชประโยชนที่สอดคลองกบัปญหา

ขององคกร 
 

การนําไปใช / รูปแบบการนําเสนอ 
1. นําเสนอขอมูลใหแกหัวหนากลุมงาน/หัวหนางานหนวยบริการเภสัชสนเทศทราบ เพื่อวิเคราะหหา

แนวทางในการแกไข ปรับปรุง และหาโอกาสในการพัฒนาบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. นําเสนอขอมูลในรูปของตารางหรือแผนภูมิเปรียบเทียบกรณีที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยแกนนอน

เปนเดือน แกนต้ังเปนรอยละหรือสัดสวน แลวนําเสนอใหผูปฏิบัติหนาที่ทราบโดยทั่วกัน 
3. นําไปทบทวนในกลุมผูใหบริการ เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใหบริการ และ

คุณภาพขอมูลที่ใหบริการ ตลอดจนจํานวนองคความรูที่หนวยบริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพร
ใชประโยชนที่สอดคลองกับปญหาขององคกร 

4. นําไปใชเทียบเคียงคุณภาพกับหนวยบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน 
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ชื่อตัวชี้วัด คุณภาพโครงสรางของหนวยบริการเภสัชสนเทศ 
วัตถุประสงค เพื่อใหโครงสรางของหนวยบริการเภสัชสนเทศเปนไปตามมาตรฐาน 
 
เกณฑการพิจารณา 

เกณฑ การดําเนินการ 

 เต็ม
รูปแบบ 

ทํา
บางสวน 

ยังไมไดทํา 

1. มีจํานวนเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยบรกิาร
เภสัชสนเทศอยางนอย 1 คน (ดูขอจํากัด) 

   

2. มีการกําหนดคณุสมบัติของเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่
ในหนวยใหบรกิารเภสัชสนเทศ โดยจะตองมี
คุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี ้

• ผานการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกปฏิบัติงานทางดาน
การใหบริการขอมูลเภสัชสนเทศ (drug 
information service) 

• ผานการฝกอบรมทางดานการประเมิน
วรรณกรรม (literature evaluation) 

• มีประสบการณในการทํางานเภสัชกรรมไมนอย
กวา 2 ป (ถามีประสบการณในการบริบาล
ผูปวยทาง 
เภสัชกรรมก็จะยิ่งทําใหเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน) 

• มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งโดยวาจาและการ
เขียน 

• มีใจรักในงานบริการ 

   

3. มีแฟมประวัติการฝกอบรมของเภสัชกรที่ปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยใหบริการเภสัชสนเทศ 

   

4. มีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่เพียงพอตอการ
ใหบริการ ดังนี ้

• โตะ เกาอี้สําหรับเจาหนาที่และผูมารับบริการ 

• ตูหรือชัน้เก็บหนังสือ/เอกสาร 

• โทรศัพท/โทรสาร/โมเด็ม 

• คอมพิวเตอร/เครื่องพิมพ 

• เครื่องถายเอกสาร 
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การดําเนินการ 
เกณฑ เต็ม

รูปแบบ 
ทํา

บางสวน 
ยังไมไดทํา 

5. มีบัญชีรายการเอกสารอางอิงที่แสดงใหเหน็ถึงความ
ครอบคลุมในการใหบริการเภสัชสนเทศอยางนอย 6 
ประเภท ดังนี ้

• ขอมูลยาทั่วไป (drug monograph) 

• การใชยาในหญิงสตรีมีครรภและใหนมบุตร 
(pregnancy and lactation) 

• พิษและการแกพิษ (poisoning) 

• อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug 
reaction) 

• การเก็บรักษาและความคงตัวของยา (storage & 
stability) 

• เภสัชบําบัด (pharmacotherapy) 
 

   

6. มีการปรับปรุงเอกสารอางอิงใหมีความทันสมัย อยาง
นอยทุก 2 ป  

   

7. เวลาในการใหบริการจะตองไมนอยกวา  7 ชั่วโมงตอ
วัน หรือทุกวัน-เวลาราชการ 

   

8. มีระบบการใหบริการนอกเวลาทําการ    
9. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่จําเปนในการ

ใหบริการเภสัช-สนเทศ 
   

10. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ใหบริการและแสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการนําขอมูลกลับมาใชประโยชน 

   

 
การเก็บขอมลู 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

จํานวนเภสัชกรที่ปฏิบัติ
หนาที ่

ขอมูลโครงสราง / การแบง
งานของกลุมงานเภสัชกรรม 

นับจํานวนเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ 
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา 

คุณสมบัติของเภสัชกรที่
ปฏิบัติหนาที่ 

แฟมบรหิารงานบุคคลของ
กลุมงานเภสัชกรรม 

ตรวจสอบคุณสมบัติของเภสัชกร
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา 

ประวัติการฝกอบรมของ
เภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ 

แฟมประวัติการฝกอบรมของ
บุคลากรของกลุมงานเภสัช
กรรม 

ตรวจสอบประวัติการฝกอบรม
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา 
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เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

รายการวัสดุ อุปกรณ และ
ครุภัณฑที่มีใชในหนวย
ใหบริการเภสัชสนเทศ 

บัญชีรายการวสัดุ อุปกรณ 
และครุภัณฑทีม่ีใชในหนวย
ใหบริการเภสัชสนเทศ 

ตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณและ
ครุภัณฑที่มีใชในหนวยใหบรกิารเภสัช
สนเทศเปรียบเทียบกับเกณฑการ
พิจารณา 

รายชื่อเอกสารอางอิงที่มีใช
ในหนวยใหบรกิารเภสัช
สนเทศ 

บัญชีรายชื่อเอกสารอางอิงที่มี
ใชในหนวยบรกิารเภสัช
สนเทศ

ดูความครอบคลุมของเอกสารอางอิงที่มี
วาครบตามประเภทของการใหบริการ
เภสัชสนเทศตามที่กําหนดในเกณฑการ
พิจารณาหรือไม 

รายชื่อเอกสารอางอิงที่มีใช
ในหนวยใหบรกิารเภสัช
สนเทศ 

บัญชีรายชื่อเอกสารอางอิงที่มี
ใชในหนวยบรกิารเภสัช
สนเทศ

ดูความเคลื่อนไหวของการปรับปรุงบญัชี
รายการเอกสารอางอิงเปรียบเทียบกับ
เกณฑการพิจารณา 

เวลาในการใหบริการเภสัช
สนเทศ 

ระเบียบปฏิบัติงาน ดูเวลาในการใหบริการเภสัชสนเทศ
เปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณา 

ระบบการใหบริการเภสัช
สนเทศนอกเวลาทําการ 

ระเบียบปฏิบัติงาน ดูวามีระบบในการใหบริการเภสัช-สนเทศ
นอกเวลาทําการหรือไม 

แนวทางการปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน ดูวามีคูมือการปฏิบัติงานที่จําเปนหรอืไม 
ระบบการจัดเก็บขอมูล โปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บ

ขอมูล 
ดูวามีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ใหบริการ
และแสดงใหเหน็ถึงความสามารถในการ
นําขอมูลกลับมาใชประโยชนไดอยางไร 

 
ขอจํากัด / ขอยกเวน 

สําหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีจํานวนเภสัชกรนอย อาจไมจําเปนตองมีเภสัชกรปฏิบัติหนาที่ใน
หนวยใหบริการเภสัชสนเทศเต็มเวลา แตควรจะมีเภสัชกรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลัก 
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ชื่อตัวชี้วัด   การสนับสนุนขอมูลยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy 
and Therapeutic Committee: PTC) 

วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินวาเภสัชกรในหนวยบริการเภสัชสนเทศมีสวนรวมในการใหขอมูลยาเพื่อประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการยา หรือกําหนดนโยบายในการใชยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาลหรือไม 
 
เกณฑพิจารณา  

การดําเนินการ 
เกณฑ เต็ม

รูปแบบ 
ทํา

บางสวน 
ยังไมไดทํา 

1. มีการจัดทําขอมูลยา (drug monograph) เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด โดยเภสัชกรจาก
หนวยบริการเภสัชสนเทศ 

   

2. เภสัชกรจากหนวยบริการเภสัชสนเทศเปนผูนําเสนอขอมลู
ยาในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

   

 
การเก็บขอมลู 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

ขอมูลยาที่นําเสนอตอ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัด 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด 

ดูวามีการจัดทําขอมูลยาเพื่อ
ประกอบการพจิารณาปรับปรุง
บัญชีรายการหรือไม อยางไร 

บทบาทของเภสัชกรประจําหนวย
บริการเภสัชสนเทศในการประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัด 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด 

ดูวาเภสัชกรประจําหนวยบรกิาร
เภสัชสนเทศมีบทบาทในฐานะ
เปนผูใหขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงบัญชรีายการยา
หรือไม 

 
เกณฑมาตรฐาน 

หนวยบริการเภสัชสนเทศจะตองมีสวนรวมในการใหนําเสนอขอมูลยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัด 

 
หมายเหตุ 

ดูตัวอยางโครงสรางของ drug monograph ที่ภาคผนวก ง 
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ชื่อตัวชี้วัด  ระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการ 
วัตถุประสงค เพื่อเปนการประกันคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการจากหนวยเภสัชสนเทศ 
 
เกณฑการพิจารณา 

การดําเนินการ 
เกณฑ เต็ม

รูปแบบ 
ทํา

บางสวน 
ยังไมไดทํา 

มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการ     

 
การเก็บขอมลู  

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ของขอมูลที่ใหบริการ 

1. แนวทางปฏิบัติเรื่อง ระบบ
การตรวจสอบคุณภาพของ
ขอมูลที่ใหบริการ 

2. แบบบันทึกการตรวจสอบ
คุณภาพของขอมูลที่ใหบริการ 

1. ดูแนวทางปฏิบัติเรื่อง ระบบ
การตรวจสอบคุณภาพของ
ขอมูลที่ใหบริการ 

2. การสัมภาษณผูปฏิบัติหนาที่
เพื่อแสดงการรบัรูและการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว 

 
เกณฑมาตรฐาน 

หนวยบริการเภสัชสนเทศจะตองมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่ใหบริการ
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ชื่อตัวชี้วัด  ระบบการตรวจสอบความพึงพอใจของผูรับบริการ 
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยเภสัชสนเทศ 
 
เกณฑการพิจารณา 

การดําเนินการ 
เกณฑ เต็ม

รูปแบบ 
ทํา

บางสวน 
ยังไมไดทํา 

มีระบบการตรวจสอบความพึงพอใจของผูรบับริการที่
ชัดเจนและสม่าํเสมอ  

   

 
การเก็บขอมลู  

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
การใหบริการของหนวยเภสัช
สนเทศ 

จากผูรับบริการซึ่งอาจเปนบุคลากรใน
โรงพยาบาล หรือผูปวย 

โดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กําหนดใหมีการประเมินเปนระยะๆ ไมตํ่ากวา 6 เดือน/ครั้ง 
 
หมายเหตุ 
 ดูตัวอยางแบบบันทึกการใหบริการขอมูลยาที่ภาคผนวก จ 
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ชื่อตัวชี้วัด   รอยละของจํานวนขอมูลยา (drug monograph) ที่จัดทําเปรียบเทียบกับจํานวน
รายการยาที่นําเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมด 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาศักยภาพในการใหบริการขอมูลยาของหนวยบริการเภสัชสนเทศ เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการยา หรือกําหนดนโยบายในการใชยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาล (Pharmacy and Therapeutic Committee: PTC) 
 
สูตรการคํานวณ 

รอยละของจํานวนขอมูลยา (drug monograph) ที่จัดทําเปรียบเทียบกับจํานวนรายการยาที่
นําเสนอเพื่อพจิารณาทั้งหมด =  
     จํานวนขอมูลยาที่จัดทําเพ่ือนําเสนอตอ PTC ทั้งหมด X 100 
   จํานวนรายการยาทั้งหมดที่นําเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 
 
การเก็บขอมลู 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

1. ขอมูลยาที่นําเสนอตอ PTC 
2. รายการยาที่นําเสนอเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงบัญชรีายการ
ยาของโรงพยาบาล 

รายงานการ
ประชุม PTC 

นับจํานวนขอมูลยาที่จัดทําเพื่อนําเสนอตอ PTC 
ทั้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวนรายการยาทั้งหมดที่
นําเสนอเพื่อพจิารณาปรับปรุงบัญชรีายการยาของ
โรงพยาบาลในรูปของรอยละ โดยสรุปทุก 3 เดือน 
หรือตามความถี่ในการพิจารณายาของ PTC 

 
เกณฑมาตรฐาน 

โรงพยาบาลเปนผูกําหนดเกณฑเปาหมาย โดยหนวยบริการเภสัชสนเทศจะตองมีสวนรวมในการ
ใหนําเสนอขอมูลยาแก PTC 
 
หมายเหตุ 

ดูตัวอยางโครงสรางของ drug monograph ที่ภาคผนวก ง 
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ชื่อตัวชี้วัด สัดสวนของการใหบริการเภสัชสนเทศเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาของผูปวย
ตอการใหบรกิารเภสัชสนเทศทัง้หมด 

วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินความถี่ของการใหบริการเภสัชสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาของผูปวย

เทียบกับปริมาณการใหบริการเภสัชสนเทศทั้งหมดในรอบ 1 เดือน 
 
สูตรการคํานวณ 
No. การใหบรกิารเภสัชสนเทศเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาของผูปวย : No. การใหบริการเภสชั-
สนเทศทั้งหมด 
 โดย No. = จํานวนรายงาน 
 
การเก็บขอมลู  

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

1. จํานวนรายงานการใหบริการเภสัช-
สนเทศเพื่อประโยชนในการแกไข
ปญหาของผูปวย 

2. จํานวนรายงานการใหบริการเภสัช-
สนเทศทั้งหมด 

แบบบันทึกการ
ใหบริการ 
เภสัชสนเทศ 
 

นับจํานวนรายงานการใหบรกิารเภสัช-
สนเทศเพื่อประโยชนในการแกไขปญหา
ของผูปวยเปรยีบเทียบกับจํานวน
รายงานการใหบริการเภสัชสนเทศ
ทั้งหมดในรอบ  1 เดือน สรุปทุกเดือน 

 
ขอจํากัด / ขอยกเวน  

ขอมูลที่เก็บไดมาจากแบบรายงานการใหบรกิาร ถาโรงพยาบาลขนาดเล็กบางแหงที่ไมมี
ผูรับผิดชอบงานบริการเภสัชสนเทศโดยตรง และไมมีการบันทึกการใหบริการในระบบรายงานที่ชัดเจน ไม
ตองทําตัวชี้วัดขอนี้
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ชื่อตัวชี้วัด  จํานวนคําถามทั้งหมดที่ใหบริการ 
วัตถุประสงค เพื่อดูปริมาณงานของหนวยบริการเภสัชสนเทศ 

 
สูตรการคํานวณ 
 จํานวนคําถามทั้งหมดที่ใหบรกิารในรอบ 1 เดือน  
 
การเก็บขอมลู  
 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

จํานวนคําถามทั้งหมดที่
ใหบริการ 

แบบบันทึกการใหบริการเภสชั-
สนเทศ 

นับจํานวนคําถามจากแบบบันทึกการ
ใหบริการเภสัชสนเทศ เดือนละ 1 ครั้ง 
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ชื่อตัวชี้วัด รอยละของคําถามเรงดวนที่สามารถตอบไดภายในเวลาที่กําหนด  
วัตถุประสงค เพื่อใหการบรกิารเภสัชสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอเวลาที่ผูรับบริการ

ตองการใชขอมูล 
 
สูตรการคํานวณ 

รอยละของคําถามเรงดวนทีส่ามารถตอบไดภายในเวลาที่กําหนด = 
                    จํานวนคําถามเรงดวนที่สามารถตอบไดภายในเวลาที่กําหนด X 100 
                         จาํนวนคําถามเรงดวนทั้งหมดในรอบ 1 เดือน 
   
การเก็บขอมลู 

เก็บอะไร ที่ไหน อยางไร 

1. จํานวนคําถามเรงดวนที่
สามารถตอบไดภายใน
เวลาที่กําหนด 

2. จํานวนคําถามเรงดวน
ทั้งหมด 

แบบบันทึกการใหบริการ 
เภสัชสนเทศ 

นับจํานวนรายงานคําถามเรงดวนทั้งหมด
ที่สามารถตอบไดภายในเวลาที่กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนรายงานคําถาม
เรงดวนทั้งหมดในรูปของรอยละ  
สรุปรายงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
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ชื่อตัวชี้วัด    จํานวนองคความรูที่หนวยบริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใชประโยชนที่ 
สอดคลองกับปญหาขององคกร 

วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินความสามารถของหนวยเภสัชสนเทศในการสรางองคความรูใหมจากการใหบริการ

เภสัชสนเทศที่เปนประโยชน และสอดคลองกับปญหาขององคกร 
 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนองคความรูที่หนวยบริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใชประโยชนที่สอดคลองกับปญหา
ขององคกรในรอบ 1 เดือน หนวยเปน เรื่องตอเดือน 
 
การเก็บขอมลู  

เก็บอะไร เก็บที่ไหน เก็บอยางไร 

จํานวนองคความรูที่หนวยบรกิาร
เภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใช
ประโยชนที่สอดคลองกับปญหา
ขององคกร  

แบบบันทึกขอมูลองคความรูที่
หนวยบริการเภสัชสนเทศ
นําไปเผยแพรใชประโยชนที่
สอดคลองกับปญหาขององคกร 

นับจํานวนองคความรูที่หนวย
บริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพร
ใชประโยชนทีส่อดคลองกับ
ปญหาขององคกรในรอบ 1 เดือน 

 
เกณฑมาตรฐาน 

จํานวนองคความรูที่หนวยบริการเภสัชสนเทศนําไปเผยแพรใชประโยชนที่สอดคลองกับปญหา
ขององคกรตองไมนอยกวา 1 เรื่องตอเดือน 
 
ตัวอยาง 

ตัวอยางที่ 1 หนวยใหบริการเภสัชสนเทศแหงหนึ่งถูกถามคําถามเรื่อง ยาที่หามใชในผูปวยที่
ทํา myelogram และจากการสืบคนขอมูลเพื่อตอบคําถาม เภสัชกรผูทําหนาที่ใหบริการเห็นโอกาสของการ
พัฒนาวา มีรายการยาหลายรายการที่หามใชทั้งกอนและหลังการทํา myelogram การตอบคําถามหรือ
ใหบริการแกผูรับบริการเพียงคนเดียวไมสามารถทําใหผูปวยที่ทํา myelogram ทั้งหมดปลอดภัย  จึงไดนํา
ขอมูลไปหารือตอในทีมรักษาและจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวย myelogram กําหนดบทบาท
หนาที่ของแตละวิชาชีพ และในสวนของหนวยบริการเภสัชสนเทศก็ไดใหการสนับสนุนทีมรักษาโดยการ
จัดทํารายการยาที่หามใชทั้งกอนและหลังการทํา myelogram  
 

ตัวอยางที่ 2 หนวยบริการเภสัชสนเทศแหงหนึ่งถูกถามคําถามเรื่อง การรักษาผูปวยที่เกิด 
extravasation จากการไดรับยาเคมีบําบัด เนื่องจากมีผูปวยเกิด extravasation อยูที่หอผูปวยแตพยาบาล
ไมทราบวาจะตองทําอยางไรบาง จากการสืบคนขอมูลเพื่อใหบริการ เภสัชกรที่ทําหนาที่พบวามียาเคมี
บําบัดหลายรายการที่อาจทําใหเกิด extravasation และแนวทางในการดูแลผูปวยอาจมีความแตกตางกัน
ไปในแตชนิดของยา นอกจากนี้ยังพบขอมูลในเชิงการปองกันการเกิด extravasation ดวย จึงเห็นโอกาสใน
การพัฒนาวาไมควรที่จะตอบคําถามหรือใหบริการแกผูรับบริการเทานั้น แตควรสรางเปนแนวทางปฏิบัติ
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ทั้งในแงการปองกันการเกิด extravasation และการรักษากรณีที่พบปญหาแลว จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ดังกลาว นําเสนอแกคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อใหกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลในการ
ดูแลผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิด extravasation ตอไป 
 

ตัวอยางที่ 3  หนวยบริการเภสัชสนเทศแหงหนึ่งถูกถามคําถาม เรื่อง การรักษาพิษจากการ
ไดรับ IV magnesium sulfate เกินขนาด เภสัชกรผูใหบริการไดสอบถามขอมูลภูมิหลังของคําถาม  พบวา 
แพทยที่สั่งยาใหผูปวยไมทราบวาตองปรับขนาดยา magnesium sulfate ในผูปวยที่มีภาวะไตบกพรอง จึง
ทําใหผูปวยไดรับยาเกินขนาด จนเกิดพิษจากยา หลังจากตอบคําถามเพื่อใหการรักษาแลว หนวยบริการ
เภสัชสนเทศจึงไดจัดทําขอมูลการใชยา IV magnesium sulfateและนํายาดังกลาวเขาสูบัญชีรายการยาที่มี
ความเสี่ยงสูง (high alert drug) ของโรงพยาบาล กําหนดระเบียบปฏิบัติในการใชยาและนําเสนอให
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกคนทราบ 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางโครงสรางขอมูลยาที่นําเสนอแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั 
(DRUG MONOGRAPH) 

 
ชื่อยาทั่วไป (Generic Name): 

ชื่อการคา (Brand Name): 

บริษัทผูผลิต/ จัดจําหนาย (Manufacturer/ Distributor): 

รูปแบบ/ ความแรง/ ขนาดบรรจุ (Dosage form/ Strength): 

กลุมยา (Classification): 

ยาคลายกันท่ีมีอยูแลวในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล (Similar drug): 

สรุปขอมูลยาโดยยอและคําแนะนําในการพิจารณายา (Summary and Formulary recommendation): 
ควรสรุปวายาดังกลาวควรไดรับการพิจารณาบรรจุเขาในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลหรือไม เพราะอะไร และ
เมื่อเขามาแลวจะมีสถานการณใชเปนแบบใด เชน จะมีการจํากัดการใชหรือมีการประเมินการใชหรือไม อยางไร 
รวมถึงจะมียาตัวใดถูกถอดออกจากบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลหรือไม  
 
ขอบงใชท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (Approved Indication): 
 

เภสัชวิทยา (Pharmacology): (กรณีที่มียาคลายกันควรทําขอมูลเชิงเปรียบเทียบ) 
 
ประสิทธิภาพยาทางคลินิก (Clinical Efficacy): (กรณีที่มียาคลายกันควรทําขอมูลเชิงเปรียบเทียบ) 
 
เภสัชจลนศาสตร (Pharmacikinetics): (กรณีที่มียาคลายกันควรทําขอมูลเชิงเปรียบเทียบ) 
 
ขอควรระวัง/ ขอหามใช (Precaution/ Contraindication): 
 

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reaction): (กรณีที่มียาคลายกันควรทําขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ) 
 

ขนาดและวิธีการบริหารยา (Dosage and Administration): (กรณีที่มียาคลายกันควรทําขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ) 
 

เปรียบเทียบคาใชจายดานยา (Cost Comparison): 
ควรทําเปนตารางเปรียบเทียบคาใชจายดานยากับยาคลายกันที่มีอยูแลวในโรงพยาบาลหรือยาที่ไดรับการเสนอ
เขาพรอมกันและเปนยาในกลุมเดียวกัน หรือใชในขอบงใชเดียวกัน  
การเปรียบเทียบคาใชจายดานยาควรเปรียบเทียบในหนวยที่สามารถเปรียบเทียบกันได เชน คาใชจายตอการ
รักษา 1 วัน หรือคาใชจายตอ 1 course ของการรักษาเปนตน 
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ภาคผนวก จ 

 ลําดับคําถาม ..….….. 

ตัวอยางแบบบันทกึการใหบริการขอมูลยา 
 
โรงพยาบาล    รหัสคําถาม วันที่เก็บเขาฐานขอมูล 

เกี่ยวกับผูถาม 

ชื่อผูถาม 
ที่อยู 

% Fax: e-mail: 
ประเภทผูถาม 01 แพทยทั่วไป 02 แพทยเฉพาะทาง 03 ทันตแพทย 04 เภสัชกร 05 พยาบาล 
 06 นักวิทย 07 นักสาธารณสุข 08 นักศึกษา 09 ประชาชน/ ผูปวย 06 อื่นๆ 
วิธีถาม 01 วาจา 02 แบบขอรับบริการ 03 โทรศัพท/ โทรสาร 04 e-mail 05 ไปรษณีย 
 06 อื่นๆ     
จุดประสงคของการถาม 01 เพื่อแกปญหาผูปวย 02 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน 03 เพื่อเพิ่มเติมความรู 
 04 เพื่อศึกษา/ วิจัย 05 อื่นๆ  
วันที่/ เวลาที่ถาม ความรีบดวน 01 ทันที (ภายใน 10 นาที) 02 ภายใน 1 วัน 03 อื่นๆ ระบุ 

เกี่ยวกับคําถาม 

คําถาม: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
หัวขอสืบคน (keywords) 
ประเภทคําถาม 01 Identification 02 Availability 03 Pharmacokinetics 04 Pregnancy/ Nursing 
 05 Interaction 06 Formulation 07 ADR/ Side Effects 08 Toxicity/ Poisoning 
 09 Dosage/ 

Administration 
10 Therapeutic Use/ 
Efficacy/ Indication 

11 Compatibility/ 
Stability 

12 Herbal/ Conventional 
Medicines 

 13 Storage 14 Contraindication/ 
Precaution 

15 Legal/ Regulatory/ 
Law 

16 Cost/ 
Pharmacoeconomics 

 17 Pharmacology/ 
Mechanism of action 

18 Alternative Medicine 19 Compounding 20 Others …… 
……………….. 

ขอมูลผูปวย  M       F อายุ          ป          เดือน นํ้าหนัก          กก. LBW              กก. สูง           ซม. 

ขอมูลอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การสืบคนขอมูล 

แหลงขอมูล (เลือกได>1) 01 เอกสาร 1๐ 02 เอกสาร 2๐ 03 เอกสาร 3๐ 04 DIS Database 
 05 CD-ROM 06 On-line (Internet) 07 Drug File 08 อื่นๆ 
คําตอบ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแบบบันทึกการใหบริการขอมูลยา (ตอ) 
 

เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงที่สืบคน
แตไมพบคําตอบ 

01 AHFS 02 Drug Facts and 
Comparison 

03 Drug Information 
Handbook 

04 JPR 05 PDR 

 06 USPDI Vol I 07 DrugDex® 08 Martindales 09 Poisindex ® 01 Identidex® 
 10 MIMs/ MIMs 

Annual 
11 Handbook on 
Injectable Drugs 

12 Drug Interaction 
Facts 

13 Pregnancy& 
Lactation 

14 Textbook of 
ADR 

 15 
Pharamcothera. 

16 Text. Of 
Therapeutics 

17 Applied Therapeutics 19 Harrison 20 Conn’s 
Current Therapy 

 21 Clinical Drug 
Data 

22 Pharmaceutical 
Codex 

23 Remington 24 USP/ NF 25 Merck Index 

 26 Goodman 
and Gilman 

27 USPDI Vol II 28. Medication Teaching 
Manual 

29 Medline/ IPA/ 
Embase 

30 Internet 

 31 Others (ระบุ) 
เอกสารอางอิงที่ใชในการตอบคําถาม: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วิธีสงคําตอบ 01 วาจา 02 ลายลักษณอักษร 03 โทรศัพท/ โทรสาร 04 e-mail 05 ไปรษณีย 06 อื่นๆ 
วัน/ เวลาที่ตอบกลบั ระยะเวลาที่สืบคน ระยะเวลาที่กรอกแบบรับคําถาม 
ระยะเวลาที่เขียนคาํตอบ (กรณีสงคําตอบเปนลายลักษณอักษร) ผูสืบคนขอมูล ผูตอบคําถาม 
วันที่ตรวจสอบคําตอบ ผูตรวจสอบคําตอบ หัวหนางานวิชาการ  
วันที่แกไขคําตอบ คร้ังที่แกไขคําตอบ ผูแกไขคําตอบ 

การประเมินความครบถวนของแบบบันทึก 01 ครบ 02 ไมครบ 03 อื่นๆ ระบุ ผูประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความครบถวนของคําตอบ 01 ครบถวน 02 ไมครบถวน 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
ความชัดเจนของคําตอบ 01 ชัดเจน 02 ไมชัดเจน 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
ความตรงประเด็นความตองการ 01 ตรงประเด็น 02 ไมตรงประเด็น 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
การนําไปใชประโยชน 01 นําไปใช 02 ไมนําไปใช ระบุเหตุผล …………….. 03 ประเมินไมได เพราะ ………… 
ความทันตอเวลา/ ความตองการ 01 ทันเวลา 02 ไมทันเวลา 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
ผูประเมินความพึงพอใจ ………………………………………………………………… 

การประเมินคุณภาพของคําตอบ 

ความถูกตองของคําตอบ 01 ถูกตอง 02 ไมถูกตอง 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
ความเหมาะสมของเอกสารอางอิง 01 เหมาะสม 02 ไมเหมาะสม 03 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………… 
ผูประเมินคุณภาพของคําตอบ ………………………………………………………………… 
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