
แบบการตรวจประเมินดานบริการเภสัชกรรม 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 

 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จาํนวน........................เตียง 

 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป          โรงพยาบาลทันตกรรม                                โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย          โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต                        โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 

      โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย            โรงพยาบาลเฉพาะทาง..............................................................................................................................................................         

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

1. หัวหนาแผนกช่ือ………………………………………………………………………เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ ภ.………………..…อายุ…...............…ป 
วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี             ปริญญาโท สาขา……………………………………….……..      อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………. 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล/โรงพยาบาลแหงนี้…………………………………………………….………………………….………..…ป  

2. บุคลากร   
เภสัชกรประจํา (Full time) (มีใบประกอบวิชาชีพ)  ……………...……………… คน เภสัชกรประจํา (Full time) (ยังไมมีใบ
ประกอบวิชาชีพ)  ……………...……………… คน 
เภสัชกรบางเวลา (Part time)  ……………...……………… คน พนักงานผูชวย  ……………...……………… คน 
อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...คน 

เภสัชกรประจํา (Full time)  หมายถึง เภสัชกรท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ท้ังนี้ตองไมนอยกวาสัปดาหละ 40 ชม. โดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร หรือมีขอตกลงจากผู
อนุญาตประกอบกิจการ 
เภสัชกรปฏิบัติงานบางเวลา  (Part time)  หมายถึง เภสัชกรท่ีปฏิบัติงาน นอยกวาสัปดาหละ 40 ชม. 

3. ปริมาณงาน 
จํานวนหนวยจายยา  …………………………………………………..……………………………………………………….…… หนวย 
จํานวนใบสั่งยา OPD  เฉลี่ย …………………………………………………..……………………………………………………….…… ใบ/วัน 
จํานวนผูปวยใน   เฉลี่ย …………………………………………………..……………………………………………………….…… คน/วัน 
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สวนที่ 2 เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานบริการเภสัชกรรม 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. ดานสถานท่ี  
1.1  มีความสะอาด และเปนระเบียบ 
1.2  มีแสงสวาง และการระบายอากาศเพียงพอ ไมมีกลิ่นอับทึบ 
1.3  มีการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บริเวณจายยา 

บริเวณใหคําแนะนําผูปวย เก็บรักษายา และบริเวณการ
ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย) และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูปวย 

1.4  สถานท่ีมีความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.5  มีความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการ 
 

 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
 
 
 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 

 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
 

    

2. ดานบุคลากร 
2.1  หัวหนาแผนกเภสัชกรรมและเภสัชกรในแผนก ตองไดรับใบ

ประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุขหรือใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาเภสัชกรรม 

2.2  มีเภสัชกรปฏิบัติงานตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ( 30 เตียง มีเภสัชกร 1 คน  
และเภสัชกรเพ่ิม 1 คนตอ 1 - 60 เตียง ท่ีเพ่ิมข้ึน ) 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลาในเวลาท่ีเปดทําการระหวาง
เวลา 08.00 - 20.00 นาฬิกา รวมท้ังในเวลา 20.00 - 
08.00 นาฬิกา 

 
- ดูจากทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมและสัญญาการจาง 
 
- ดูจากทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรมและสัญญาการจาง 
- ดูจากตารางเวรเภสัชกร 
- ดูจากตารางเวรเภสัชกร 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

 ๒.๓ มีแผนปายแสดงชื่อและชื่อสกุลของผูประกอบวิชาชีพเภสัช 
       กรรม ระบุเลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหอานไดใน 
       บริเวณ ท่ีผูปวยมาติดตอขอใชบริการ 
๒.๔ มีทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและสํา เนา 
        ใบประกอบวิชาชีพ 

 

- ดูจากแผนปายแสดงชื่อและชื่อสกุล
ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 
- ดูจากทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรมและสัญญาการจาง 
 

    

๓. เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ ยาและเวชภัณฑ (กฎกระทรวง
กําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือเครื่องใช ยาและเวชภัณฑฯ 
พ.ศ. 2558) 
3.1 มีตูเย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑอ่ืนหรือตูท่ีตองควบคุม

อุณหภูมิ พรอมเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ 

3.2 ในกรณีท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติด
ใหโทษ ใหมีสถานท่ีหรือตูเก็บท่ีมีกุญแจปดและเปดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 มีอุปกรณนับเม็ดยา อยางนอยสองชุด  
3.4 มีตูหรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑอ่ืน 

 

 
 
 

- การสังเกตและดูแบบบันทึกการ
ติดตามอุณหภูมิ 

- การสั ง เกตและดูแบบบัน ทึกการ
ติดตามอุณหภูมิ 

- การสังเกตการปฏิบัติจริง 
- การสังเกตการปฏิบัติจริง 

 

    

๔.  ดูจากประกาศ แผนพับ หรือแฟมเอกสารหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรพิวเตอรแสดงอัตราคายาและสารอาหารท่ีใหทาง  
เสนเลือด 

     ๔.๑ แสดงรายละเอียดสิทธิของผูปวยท่ีพึงไดรับจากการประกอบ 
        วิชาชีพเภสชักรรม 
 

 
 
 
 

- ดูจากประกาศสิทธิของผูปวยท่ีพึง
ไดรับจากการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมของโรงพยาบาล 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

       อยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย (ตามมาตรฐานวิชาชีพ) 
๔.๓ แสดงตนใหผูปวยสามารถทราบไดวาเภสัชกรผู ใดเปน 
       ผูใหบริการ เพ่ือใหเปนไปตามสิทธิของผูปวยท่ีจะไดรับทราบ 
       เก่ียวกับประเภทผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการแกตน 
๔.๔  มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสัดสวน กรณีเปน 
       ขอมูลสวนตัวเพ่ือเคารพในสิทธิของผูปวย 

 

 
- ดูจากซองยาหรือฉลากยาท่ีจายใหแก

ผูปวยและการสังเกตการปฏิบัติในการ
ใหคําแนะนําผูปวย 

- ดูจากปายแสดงตนและปายแสดง
เภสัชกร ท่ีปฏิบั ติ งานในชว ง เวลา
ดังกลาว 

- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
 

    

๕. การใหบริการเภสัชกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพตาม 
    ลักษณะการประกอบวิชาชีพตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด  
5.1  มาตรฐานท่ัวไป 

(1)  เภสัชกรผูปฏิบัติทุกคนมีการศึกษาตอเนื่อง ( เขารวม 
 ประชุม/อบรม) ทุกปอยางนอย 10 CE Credits ตอป 

(2)  มีการจัดทําบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล และมีการ 
Update ขอมูลทุกป 

5.2  การบริการจายยาผูปวย 
(1)  เภสัชกรไดเห็นสําเนาหรือคําสั่งแพทยโดยตรง 
(2)  ซองยาหรือฉลากยามีขอมูลครบถวนท้ังชื่อผูปวยและ 

ขอมูลท่ีบงชี้ตัวผูปวยไดอยางถูกตอง  ขนาด  จํานวน   
ขอบงใช วิธีการใชยา และรวมถึงขอควรระวัง คําเตือน
หรือฉลากชวยท่ีจําเปน  และควรมีการลงวันเดือนปท่ี
จายยา รวมดวย 

(3)  มีการสงมอบยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 
 

 
 
 

- ดูจากบันทึกประวัติการเขารวม 
   ประชุม/อบรมของปท่ีผานมา 
- ดูจากบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 

 
 

- การสังเกตการปฏิบัติจริงและดูจาก
ใบสั่งยา 

- ดูจากซองยาหรือฉลากยาท่ีจายใหแก
ผูปวย 

 
 
- การสังเกตการปฏิบัติในการสงมอบยา

ใหผูปวย 
-  
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

(๔) เภสัชกรแนะนําการใชยาใหกับผูปวย ( ชื่อยา ขอบงใช 
      ขนาดและวิธีการใช  ผลขางเคียงและอาการไมพึง 
      ประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน ขอควรระวังและขอปฏิบัติในการ 
      ใชยาและการปฏิบัติเม่ือเกิดปญหาจากการใชยา ) ตาม 
      มาตรฐานท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 
(๕) มีการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยทุกรายในกรณีท่ีไดรับ 
     ยาท่ีมีวิธีการใชเฉพาะหรือตองใชเทคนิคพิเศษ รวมถึง 
     ผูปวยกลับบาน ( Discharge Counseling ) 
(๖) มีการจัดทําแบบบันทึกการใชยาของผูปวย เพ่ือบันทึก 
     และติดตามการใชยา  และการใหคําแนะนําการใชยา 
     อยางตอเนื่อง 
(๗)  มีการทํา Medication Reconciliation เพ่ือใหผูปวย 
      ไดรับยาท่ีจําเปนอยางตอเนื่องและเหมาะสมในทุก 
      ข้ันตอนท่ีมีการเปลี่ยนสถานท่ี 

- การสังเกตการปฏิบัติในการแนะนํา
การใชยาใหผูปวย 
 
 
 
- การสังเกตการปฏิบัติในการให
คําปรึกษาดานยาแกผูปวย 
 

- ดูจากแบบบันทึกการใชยาและการให
คําแนะนําการใชยาของผูปวย 

 
 

 

    

5.1  การติดตามการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

      (1) มีการจัดทํา Adverse  Product  Report (APR Report) 
             ทุกรายท่ีพบ และจัดสงรายงานไปท่ีสํานักงานคณะกรรม 
             การอาหารและยา 
      (2) มีการออกบัตรแพยาใหผูปวย กรณีพบวามีการแพยา 
           และมีระบบการบันทึกประวัติการแพยาในเวชระเบียน 
           ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน 
       (3) มีการติดตามปญหาการใชยาของผูปวยใน กรณีผูปวย 
            มีการใชยาตอเนื่องและเรื้อรังหรือไดรับยาท่ีอาจเกิด 
            ปญหาการใชยา 

 
- ดูจาก APR Report 
 
 
- ดูจากบัตรแพยา และเวชระเบียน 
 
 
- ดูจากแบบบันทึกการติดตามปญหา
การใชยาของผูปวยใน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

5.3  การเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล 
(1)  มีเภสัชกรรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
(2)  มีสถานท่ีในการเตรียม ผสมยาท่ีเปนสัดสวน สะอาด 

และปองกันการติดเชื้อ เพ่ือใชเตรียมยากรณีท่ีมีการสั่ง
ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย (กรณีท่ีมี  การผสมยา
ตามสั่ง) 

(3)  มีการบันทึกรายละเอียดการผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
(4)  กรณีโรงพยาบาลมีการใหบริการยาเคมีบําบัด มีระบบ

การจัดการเก่ียวกับยาเคมีบําบัดตั้งแตสถานท่ีผลิต 
อุปกรณการเตรียมท่ีเหมาะสม การเก็บ การเคลื่อนยาย 
การปองกันในการจัดสง การกําจัด และระบบการทํา       
ความสะอาดกรณียาหกรั่ว หรือตกแตก   

(5)  ยาท่ีแบงบรรจุจะตองมีฉลากครบถวน และมีการบันทึก
ควบคุมการแบงบรรจุยา และการตรวจสอบข้ันตอน
สําคัญในการแบงบรรจุยาโดยเภสัชกร รวมถึงวัน
หมดอายุของยา                                                                                                                                                               

5.4  การบริหารจัดการดานยา 
(1)  มีระบบควบคุมปองกันยาหมดอายุ 

 
(2)  ยาทุกชนิดมีฉลากกํากับท่ีครบถวน  
(3)  มีการเก็บขอมูลความคลาดเคลื่อนในการสั่ง จัด จายยา 

 และบริหารยาแกผูปวย ( Medication Error) 
 

 
- ดูจากแบบบันทึกการผลิต 
- การสังเกตโดยดูจากสถานท่ีจริง 
 
 
 
- ดูจากแบบบันทึกการผลิต 
- ดูจากเอกสาร เ ก่ียว กับระบบการ

จัดการเก่ียวกับยาเคมีบําบัด  
- การสังเกต และ สอบถาม 

 
 

- ดูจากฉลากยาท่ีแบงบรรจุ และแบบ
บันทึกควบคุมการแบงบรรจุ 

 
 
- ดูจากเอกสารบันทึกการควบคุม 
- การสังเกตและสอบถาม 
- ดูจากภาชนะบรรจุยา  
- ดูจากเอกสารการเก็บขอมูล   

ความคลาดเคลื่อนในการสั่ง จัด   จาย
ยา และบริหารยาแกผูปวย  

- การสังเกตและสอบถาม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๖. มาตรการความปลอดภัยดานยาเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 
(ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับองคการอนามัยโลก) 

6.1  มีมาตรการเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของยาในกลุมยาท่ีมีรูป
คลาย เสียงคลอง ( Look Alike Sound Alike Medication ) 
 
 

6.2  มีมาตรการปองกันความเสี่ยงในการใชยาในกลุมยาท่ีตอง
ระมัดระวังสูง (High Alert Drugs) 
 

6.3  มีมาตรการลดอาการไมพึงประสงครุนแรงในกลุมท่ีมีอาการ
ไมพึงประสงครุนแรง (Serious Adverse Drug Reaction)  
และการแพยาซํ้า (Repeated ADR) 
 

6.4  มีมาตรการปองกันการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาท่ีรุนแรง ( fatal 
Drug Interaction ) 

6.5  มีระบบการทบทวนและประเมินการใชยา เพ่ือใหเกิดการใช
ยาอยางสมเหตุผล    ( Rational Drug use ) 
 

 
 

- ดูจากเอกสารมาตรการเพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนของยาในกลุมยาท่ีมีรูป
คลาย เสียงคลอง การสังเกต และ
สอบถาม 

- ดูจากเอกสารมาตรการปองกันความ
เสี่ยงในการใชยาในกลุมยาท่ีตอง
ระมัดระวังสูง  

- การสังเกต และสอบถาม 
- ดูจากเอกสารมาตรการลดอาการไมพึง

ประสงครุนแรงในกลุมท่ีมีอาการไมพึง
ประสงครุนแรง  

- การสังเกต และสอบถาม 
 

- ดูจากเอกสารมาตรการลดอาการไมพึง 
  ประสงครุนแรงในกลุมท่ีมีอาการไมพึง 
  ประสงครุนแรง 

    

7. การใชยาปฏิชีวนะ 
  7.1 ปริมาณการใชยาตอไปนี้ทุกขนาดในรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม พ.ศ..................ถึง กันยายน พ.ศ.....................) 

Amoxicillin…………………………............. กิโลกรัม
Norfloxacin………………………………………………... กิโลกรัม
Levofloxacin………………..……..………… กิโลกรัม
Azithromycin…………….…………….………………….. กิโลกรัม 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

Ceftriaxone…………………………………… กิโลกรัม
Ertapemen……………………….………………กิโลกรัม 

Imipenem…………………………………….. กิโลกรัม
Meropenem………………………………………กิโลกรัม 

Doripenem……………….…………………… กิโลกรัม
Vancomycin……………………………......…กิโลกรัม 

 

     

หมายเหตุ กิจกรรมท่ีจะสรุปวา  มีการดําเนินการในแตละระดับ จะตองเปนกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการชัดเจนและตอเน่ือง จนเปนแนวทางปฏิบัติปกติของโรงพยาบาล  หรือมีการดาํเนินการมานานกวา 1 ปแลว 
 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 
 


	แบบการตรวจประเมินด้านบริการเภสัชกรรม

