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สภาเภสัชกรรม
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ส่ วนที่ 1
เกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
คานา
สภาเภสัชกรรมพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ เป็ นที่ยอมรับของประชาชนและ
สังคม จาเป็ นจะต้ องกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของเภสัชกรและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่
เป็ นปัจจุบนั อันเภสัชกรทุกคนจาเป็ นต้ องยึดถือและพยายามเร่งปฏิบตั ิร่วมกัน เพื่อเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
ผลักดันให้ วิชาชีพมีบทบาทที่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ แก่ประชาชนโดยตรง และทาให้ สงั คมเกิดความ
เชื่อมัน่ ว่าเภสัชกรเป็ นวิชาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบตั ทิ ี่จะให้ บริการและดูแลเรื่ องยาให้ กบั ประชาชน ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดจากวิชาชีพเภสัชกรรม
นอกเหนือจากเจตนารมย์ดงั กล่าว ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่คกุ คามความคงอยู่ของวิชาชีพใน
ประเด็นต่างๆ เช่นการให้ บคุ ลากรอื่นปฏิบตั ิการแทนในสถานปฏิบตั ิงานต่างๆ การที่เภสัชกรละเลยการ
ปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 อาจทาให้ สงั คมลดการให้ ความสาคัญกับ
วิชาชีพ
โดยเฉพาะในสภาพที่ระบบสาธารณสุขกาลังจะผ่านกระบวนการปฏิรูปครัง้ ใหญ่โดย
พระราชบัญญัติการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
นับเป็ นจุดเปลี่ยนที่เป็ นวิกฤติสมควรเป็ นเวลาที่ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนได้ ให้ ความสาคัญและร่วมมือกันสร้ างเภสัชกรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและปฏิบตั งิ านที่ได้ มาตรฐานวิชาชีพอย่างแจ่มชัดเป็ นรูปธรรม และมีการปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนให้ เป็ นปกติ
วิสยั เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนี ้ถือเป็ นความรู้ความสามารถหลักทางวิชาชีพ
สาหรับผู้ที่จะเริ่มเข้ าสู่การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย เป็ นการสร้ างมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ และเพื่อสภาเภสัชกรรมใช้ เป็ นแนวทางการพิจารณามาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรมและประเมินผลของสถาบันผลิตเภสัชกรในกรณีตา่ งๆ
รวมทังใช้
้ ในการเป็ นแนวทางการสอบ
ความรู้ผ้ ขู อขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป ส่วนการเพิ่มพูนความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบตั งิ านในสาขาต่างๆที่มีหลากหลาย สามารถทาได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังการได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามแต่สถานการณ์ของแต่ละสถาบัน

เกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 มีดงั นี ้
1. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ความหมายตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.
2537 มาตราที่ 12 เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องสมาชิก
2. มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

4
2.1 ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538
2.2 มีเจตคติที่ดีตอ่ การให้ บริการเภสัชกรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 มีเจตคติที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
3. มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในระบบยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื น้ ฟูสภาพแก่ผ้ ปู ่ วยและประชาชนทังในระดั
้
บบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ได้ แก่
1) มีความรู้ในกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพยา
2) ประเมินปัญหาสุขภาพและความต้ องการยาของชุมชน คัดเลือก จัดซื ้อ จัดหายา/ผลิตภัณฑ์ยา
ที่มีคณ
ุ ภาพมาเพื่อให้ บริการแก่ผ้ รู ับบริการอย่างเหมาะสม
3) เตรี ยมผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้ องการในผู้รับบริการแต่ละราย
4) ประเมินสุขภาพเบื ้องต้ นเพื่อให้ คาแนะนาที่เหมาะสมในการปฎิบตั ิตวั แก่ผ้ รู ับบริการ รวมทัง้
การส่งต่อในกรณีที่จาเป็ น
5) กาหนดแผนการใช้ ยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละรายและดูแลการใช้ ยาให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยเน้ นการส่งเสริมความร่วมมือของผู้รับบริการ
6) ติดตาม ป้องกัน แก้ ไขปั ญหาการใช้ ยาของผู้รับบริการและชุมชนและแจ้ งแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องอย่าง
เป็ นระบบ
7) ให้ ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ แก่ผ้ รู ับบริการ ชุมชน และบุคลากรทางสาธารณสุข
อย่างถูกต้ อง ทันสมัยและเชื่อถือได้
8) มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.2 รู้ขีดความสามารถของตนเองในการเตรี ยมยา การดูแลรักษายา และการใช้ ยา รู้จกั ปรึกษาหารื อ
และ/หรื อส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
4. มีการประกอบวิชาชีพเป็ นไปอย่างเหมาะสม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมควรมีความรู้ความเข้ าใจและ
ทักษะในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
4.1 รู้หลักการบริหารงานทัว่ ไปและการบริ หารงานด้ านเภสัชกรรมและสาธารณสุขของประเทศ
4.2 สามารถนาความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จาเป็ นมาประยุกต์ใน
การประกอบวิชาชีพ
4.3 ติดต่อสื่อสารและการสร้ างมนุษยสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ประชาชนทัว่ ไป ผู้ร่วมงาน
และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ
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4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์และแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
4.5 รู้กฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พระราชบัญญัติประกันสังคม ตลอดจนกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆของสภาเภสัชกรรม
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
5.1 ความสามารถให้ ความรู้และคาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วย ญาติ และประชาชนทัว่ ไป
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ เภสัชกรอื่น นิสิต/นักศึกษา และผู้ร่วมงานทุกระดับ
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 ฉบับนี ้ควรมีการทบทวนคุณสมบัตแิ ละ
รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับ
สถานการณ์อยูเ่ สมอ

เกณฑ์ ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
เภสัชกรต้ องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านในระบบยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ อง
กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และความรู้ความการฟื น้ ฟูสภาพแก่ผ้ ปู ่ วยและประชาชนทัง้
ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1: มีความรู้ ในกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพยา
เป้ าหมาย
เพื่ออธิบายให้ บคุ ลากรในวงการสาธารณสุขและประชาชนเข้ าใจถึงปัจจัยด้ านกระบวนการผลิต
และการประกันคุณภาพยาที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. อธิบายหลักการที่สาคัญในกระบวนการผลิตและประกันคุณภาพยา
2. บ่งชี ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาได้
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
1. การระบุชนิด / รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก
2. การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เหมาะกับชนิด / รูปแบบของยา
3. การสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายความส าคัญ ของรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและกระบวนการผลิ ต ยาต่ อ
ประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์
Table of Specifications
1. การคานวณทางเภสัชศาสตร์

6
1.1 สามารถคานวณปริมาณสารในสูตรตารับ
1.2 ปริมาณสาร ที่ได้ จากการวิเคราะห์
1.2.1 น ้าหนักและจานวนสมมูล ต่อสูตรโมเลกุล
1.2.2 ปริมาณสารร้ อยละของฉลากระบุ (percentage labeled amount)
1.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้ อมูลทางสถิตใิ นเรื่ องต่อไปนี ้
1.3.1 อธิบายความหมายของเลขนัยสาคัญ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD, RSD), ความสัมพันธ์เชิง
เส้ นตรง (linearity), สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient), การสุม่ ตัวอย่างฯลฯ
1.3.2 อธิบายความหมายและประเมินค่า precision และ accuracy
1.3.3 อธิบายและประเมินความหมายของการทดสอบทางสถิติ เช่น t-test, F-test เป็ นต้ น
2. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสารเคมีและอนุภาคและการประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตยาและการประกัน
คุณภาพ
2.1 อธิบายความสาคัญของคุณสมบัตทิ างกายภาพของยา ได้ แก่
2.1.1 ความสาคัญของขนาดอนุภาค รูปร่างและพื ้นที่ผิวของอนุภาคต่อประสิทธิภาพและการออก
ฤทธิ์ของยา
2.1.2 อธิบายความสาคัญของพหุสณ
ั ฐาน (polymorphism) และการเกิด eutectic mixture ของ
ยาต่อประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ของยา
2.2 อธิบายความสาคัญของโครงสร้ างทางเคมีตอ่ คุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของยา ได้ แก่
2.2.1 อธิบายความสาคัญของสูตรโครงสร้ างทางเคมีตอ่ คุณสมบัตทิ างเคมีที่สาคัญ เช่น ความ
เป็ นกรดด่าง ความคงตัว ปฏิกิริยาการเสื่อมสลายที่สาคัญ เป็ นต้ น
2.2.2 อธิบายความสาคัญของสูตรโครงสร้ างทางเคมีตอ่ คุณสมบัตทิ างกายภาพที่สาคัญ เช่น การ
ละลาย การดูดกลืนพลังงานแสง เป็ นต้ น
2.3 อธิบายหลักการของกระบวนการต่างๆและความสาคัญในกระบวนการผลิตยา ได้ แก่
2.3.1 อธิบายหลักการและความสาคัญของการผสมยารูปแบบของแข็ง-ของแข็งและของแข็งของเหลว
2.3.2 อธิบายหลักการและความสาคัญของการลดขนาดอนุภาค
2.3.3 อธิบายหลักการและความสาคัญของการดูดซับ
2.3.4 อธิบายหลักการและความสาคัญของการทาให้ แห้ ง
2.3.5 อธิบายหลักการควบคุมการละลายและอัตราการละลาย
2.3.6 อธิบายหลักการและความสาคัญของการทาไร้ เชื ้อ (sterilization) และเทคนิคปลอดเชื ้อ
(aseptic techniques) ในกระบวนการผลิตยา
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2.3.7 อธิบายความสาคัญของสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม (pharmaceutical necessities) ต่อ
คุณภาพของยา
2.3.8 อธิบายหลักการและความสาคัญของการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาต่อคุณภาพ
ของยา
2.3.9 อธิบายหลักการและความสาคัญของ GMP ในการผลิตและประกันคุณภาพยา
2.3.10 อธิบายความหมายและความสาคัญของกระบวนการในการควบคุมและการประกันคุณ ภาพยา
2.3.11 อธิบายหลักการและกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ในการนามาผลิต
ผลิตภัณฑ์ยา ได้ แก่ วัคซีน อินสุลิน
2.3.12 อธิบายหลักการสกัดเตรี ยมยาจากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพตามเภสัชตารับ
3. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆ
3.1 สามารถอธิบายหลักการทางเภสัชกายภาพ (physical pharmacy) ที่สาคัญและเกี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ยา ได้ แก่
3.1.1 เทคนิคการเพิ่มการละลาย โดยใช้ ตวั ทาละลายร่วม (cosolvency) การใช้ สารรูปเกลือ (salt
forma- tion) การใช้ สารประกอบเชิงซ้ อน (complexation) และการใช้ สารลดแรงตึงผิวทาให้ เกิดไมเซลล์
(micelle formation)
3.1.2 หลักการคานวณปรับโทนิกซิตี (tonicity adjustment)โดย sodium chloride equivalent
method และ White-Vincent method การเลือกใช้ isotonic buffered diluting solutions ที่เหมาะสม
3.1.3 ความสาคัญของ pH ต่อการละลาย (solubility) การเสื่อมสลาย (degradation) การดูดซึม
(absorp- tion) ของยา และการคานวณ pH และการปรับ pH โดยใช้ บฟั เฟอร์
3.1.4 ความสาคัญของความเข้ ากันไม่ได้ (incompatibility) ได้ แก่ ชนิด สาเหตุและเทคนิคการ
ป้องกันความเข้ ากันไม่ได้
3.1.5 ความสาคัญของความคงตัว (stability) จลนศาสตร์ การเสื่อมสลายของยา ปัจจัยที่มีผลและ
เทคนิคในการเพิ่มความคงตัวของยาในผลิตภัณฑ์ยา อธิบายหลักการและความสาคัญของการทดสอบ
ความคงตัว (stability test) อายุการใช้ ยา (shelf-life)
3.2 สามารถอธิบายชนิด ประโยชน์และการเลือกใช้ อย่างเหมาะสมของสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม
(pharmaceu- tical necessities) ที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ
3.3 สามารถอธิบายความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่
- คาจากัดความ
- จุดเด่น ความคล้ ายคลึงหรื อความแตกต่างจากยารูปแบบอื่น
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- คุณสมบัตขิ องตัวยาสาคัญ
- ส่วนประกอบที่สาคัญของสูตรตารับ
- หลักการและขันตอนวิ
้
ธีการเตรี ยม
- การประเมินคุณสมบัตทิ ี่สาคัญของผลิตภัณฑ์
- บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆที่ควรมีความรู้ ได้ แก่
3.1 ผลิตภัณฑ์ยาผง (powders) ยาแกรนูล (granules) ยาแคปซูลแข็ง (hard capsules) ยาแคปซูล
อ่อน (soft capsules) ยาเม็ด (tablets) ยาเม็ดเคลือบ (coated tablets)
3.2 ผลิตภัณฑ์ยาสารละลาย ได้ แก่ ยาน ้าปรุง (waters) ยาน ้าเชื่อม (syrups) ยาอิลิกเซอร์
(elixirs)และยาสปิ ริต (spirits)
3.3 ผลิตภัณฑ์ยากระจายตัว ได้ แก่ยาคอลลอยด์ (colloids) ยาน ้าผสม(mixtures) ยาน ้าแขวนตะกอน
(suspen- sions) ยาอิมลั ชัน (emulsions) ยาโลชัน (lotions) ยาถูนวด (liniments) ยาครี ม (creams) ยา
ขี ้ผึ ้ง (ointments) ยาเพสต์ (pastes) ยาเจล (gels) และยาเหน็บ (suppositories)
3.4 ผลิตภัณฑ์ยาตา หู จมูกและคอ (eye, ear, nose and throat preparations)
3.5 ผลิตภัณฑ์ยาฉีด
3.6 ผลิตภัณฑ์ควบคุมการปลดปล่อยยา (controlled released products) และระบบการนาส่งยา
(drug delivery systems) ชนิดที่มีผลิตภัณฑ์จาหน่ายในประเทศไทย
3.7 ผลิตภัณฑ์ยาโดยการสกัด ได้ แก่ tinctures, fluidextracts และ extracts
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. การระบุชนิด / รูปแบบของยาจากลักษณะภายนอก
2. ตรวจสอบลักษณะของยาที่เสื่อมคุณภาพ ยาหมดอายุ
3. การแนะนาการใช้ และการเก็บรักษายาบางชนิดที่สาคัญ
4. การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เหมาะกับชนิด / รูปแบบของยา
5. การสื่อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาและกระบวนการผลิตยาต่อ
ประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2: ประเมินปั ญหาสุขภาพและความต้ องการยาของชุมชน คัดเลือก จัดซือ้
จัดหายา/ผลิตภัณฑ์ ยาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ บริการแก่ ผ้ ูรับบริการอย่ างเหมาะสม
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ยาและผลิตภัณฑ์ยาที่มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับความต้ องการของชุมชน
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
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1. ประเมินปัญหาสุขภาพของชุมชน
2. วางแผนและบริหารการให้ บริการทางยาได้
3. ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเคมี ชีวเภสัชกรรมและเภสัชกรรมในการคัดเลือกยาและผลิตภัณฑ์ยาได้
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
Table of Specifications
1. อธิบายหลักการบริหารระบบยา ซึง่ ประกอบด้ วยการคัดเลือกยา การจัดหายา การกระจายยาและการ
ใช้ ยา ทังในระดั
้
บชุมชนและระดับประเทศ
2. อธิบายหลักการประเมินความต้ องการยาของชุมชน
2.1 อธิบายหลักการและแนวคิดพฤติกรรมผู้บริ โภค
2.2 อธิบายหลักการบริ หารด้ านการสาธารณสุขและการบริหารระบบสาธารณสุขไทย ได้ แก่
2.2.1 แผนพัฒนาสาธารณสุข
2.2.2 นโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับงานเภสัชกรรม
2.2.3 นโยบายยาหลักแห่งชาติ
2.2.4 งานสาธารณสุขมูลฐานและบทบาทของเภสัชกร
2.2.5 ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย
2.2.6 อธิบายความหมายและหลักการเบื ้องต้ นของ Pharmacoeconomics
2.2.7 อธิบายความหมายและหลักการเบื ้องต้ นของระบาดวิทยาและ Pharmacoepidemiology
3. อธิบายหลักการจัดซื ้อจัดหายา
3.1 อธิบายการบริหารเวชภัณฑ์คงคลัง การจัดซื ้อเวชภัณฑ์
3.2 อธิบายหน้ าที่ของเภสัชกรในพระราชบัญญัติตา่ งๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายยาและควบคุม
เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
3.3 อธิบายความหมายของวัตถุที่เป็ นยา ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพและบทลงโทษ
ที่เกี่ยวข้ อง
3.4 ระบุประเภทของยา ได้ แก่ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามัญประจาบ้ าน ยาแผนโบราณ
3.5 อธิบายความสาคัญของอายุการใช้ ยา คาเตือน เอกสารกากับการใช้ ยา
4. อธิบายความสาคัญและการประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชเคมี เภสัชวิทยา และเภสัชกรรมในการคัดเลือก
ยาและผลิตภัณฑ์ยา
4.1 หลักการคัดเลือกยาจากข้ อมูลด้ านเภสัชเคมีและเภสัชวิทยา ได้ แก่
4.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชเคมีในการคัดเลือกยาให้ เหมาะสมกับโรค
4.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเเภสัชวิทยาในการคัดเลือกยาให้ เหมาะสมกับโรค
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4.2 หลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาจากข้ อมูลด้ านชีวเภสัชกรรม (biopharmaceutics) และเภสัช
จลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชกรรม (pharmaceutics) ได้ แก่
4.2.1 อธิบายและแปลผลการทดสอบการละลายนอกกาย (In vitro dissolution test)
4.2.2 อธิบายความหมายและความสาคัญของชีวปริ มาณออกฤทธิ์ (bioavailability) และชีวส
มมูล (bioequivalence)
4.2.3 แปลผลและเปรี ยบเทียบพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic
parameters) ต่างๆของยา ได้ แก่ อัตราการดูดซึม (absorption rate) ความเข้ มข้ นสูงสุด (peak
concentration) เวลาที่ได้ ความเข้ มข้ นสูงสุด (peak time) และพื ้นที่ภายใต้ เส้ นโค้ ง (AUC) ของความ
เข้ มข้ นของยาในพลาสมากับเวลา
4.2.4 อธิบายความสาคัญของรูปแบบ (dosage form) ของยาต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของยา
4.2.5 อธิบายความสาคัญของวิธีการให้ ยา (route of administration) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของ
ยา
4.2.6
อธิบายความสาคัญของข้ อมูลการประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาต่อการ
คัดเลือกยา
4.2.7 อธิบายความสาคัญของข้ อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาต่อการคัดเลือกยา
5. ความสาคัญของภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาต่อการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการกระจายยา
5.1 เลือกชนิดของภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับยารูปแบบต่างๆ
5.2 อธิบายข้ อดีข้อเสียของวัสดุตา่ งๆที่ใช้ ทาบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
5.3 อธิบายสภาวะการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ยาได้ อย่างเหมาะสม
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3: เตรี ยมผลิตภัณฑ์ ยาในรู ปแบบที่เหมาะสมกับความต้ องการในผู้รับบริการ
แต่ ละราย
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบและลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. อธิบายความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆได้
2. ประยุกต์ความรู้ด้านคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพที่มีความสาคัญต่อการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ยาแต่ละ
รูปแบบ
3. เลือกสูตรตารับพื ้นฐานที่เหมาะสมกับตัวยาและผู้ป่วย
4. อธิบายขันตอนการเตรี
้
ยมผลิตภัณฑ์ยาตามสูตรตารับ
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5. เลือกใช้ และอธิบายเทคนิคในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ยาได้ อย่าง
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
สามารถเตรี ยมยาตามสูตรตารับที่กาหนดโดยใช้ เทคนิคที่ถกู ต้ อง
Table of Specifications
1. อธิบายความหมายของตัวย่อภาษาละตินที่ใช้ ในสูตรตารับได้
2. สามารถคานวณทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การคานวณชัง่ และตวง
2.2 ความแรงของยาในรูปร้ อยละและอัตราส่วน
2.3 การเจือจางและเพิ่มความเข้ มข้ น
2.4 การคานวณโดย alligation medial และ alligation alternate
2.5 การลดและขยายสูตรเพื่อใช้ ในการเตรี ยมยา
2.6 การคานวณอิเล็กโทรไลต์ millimole, milliequivalent และ milliosmole
2.7 การคานวณขนาดใช้ ยา (dosage)
3. อธิบายเทคนิคพื ้นฐานทางเภสัชกรรมที่สาคัญในการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆ
3.1 เทคนิคการชัง่ สาร
3.2 เทคนิคการตวงสาร
3.3 การใช้ aliquot Method และ stock Solution ในการชัง่ ตวงสาร
3.4 เทคนิคการกรอง สารช่วยกรอง และอุปกรณ์ที่ใช้
3.5 เทคนิคการให้ ความร้ อน
3.6 เทคนิคการบดและการผสม
4. สามารถเตรี ยมผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่างๆในหลักการต่อไปนี ้
4.1 ระบุสตู รตารับผลิตภัณฑ์ยาเตรี ยม ชนิด ประโยชน์และความสาคัญของส่วนประกอบที่สาคัญ
4.2 เทคนิคและขันตอนการเตรี
้
ยมตารับ
4.3 ลักษณะที่ดีของตารับ
4.4 การประเมินคุณสมบัตทิ ี่สาคัญของตารับ
4.5 การบรรจุและเก็บรักษาตารับ
รูปแบบยาเตรี ยมที่กาหนด ได้ แก่
ระบบยาน ้าใส ได้ แก่ ยาสารละลาย ยาน ้าเชื่อม ยาอิลิกเซอร์
ระบบกระจายตัว ได้ แก่ ยาแขวนตะกอน ยาอิมลั ชัน ยาครี ม ยาขี ้ผึ ้ง และ ยาเจล
ยาฉีดผสมที่ให้ ทางหลอดเลือดดา (intravenous admixtures)
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การเจือจางน ้ายาฆ่าเชื ้อ (antiseptic solution)
การเจือจางยารูปแบบต่างๆให้ มีความแรงตามที่กาหนดสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย/ผู้ป่วยเด็ก
การเตรี ยมยารูปแบบของเหลวโดยการเติมผสมกระสายลงในยาผง (reconstitution)
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. สามารถเตรี ยมยาตามสูตรตารับที่กาหนดโดยใช้ เทคนิคที่ถกู ต้ อง
1.1 การชัง่ ผงยาโดยการเลือกใช้ กระดาษ การใช้ ช้อนเขา และการเคาะผงยาลงเมื่อใกล้ ถึงน ้าหนัก
ที่ต้องการ
1.2 การชัง่ ของเหลวข้ น ๆ เช่น mineral oil หรื อ glycerin เมื่อในสูตรตารับกาหนดเป็ น W/W
1.3 การเลือกใช้ กระบอกตวงให้ เหมาะสมกับปริมาตรของของเหลวและเทคนิคในการตวง
1.4 การทดสอบการตวงของเหลว 3 ลักษณะ เช่น สารละลายใส, สารละลายสีเข้ ม, Mineral oil
เป็ นต้ น
1.5 การทา geometric dilution เช่น
การผสมผงยาทังในโกร่
้
ง และบน slab
การใช้ ผงยาและน ้าตาล lactose หรื อแป้งเป็ นสารจือจาง
1.6 การบดผงยา การผสมผงยาด้ วยโกร่ง
1.7 การกรอง การพับกระดาษกรอง
1.8 การหลอม เทคนิคการใช้ ความร้ อน
1.9 การ levigate ผงถ่านกับ ointment หรื อ cream สีขาวบน slab
1.10 การ Calibrate ของเหลวจานวนน้ อยที่ มีอุปกรณ์ ขนาดเกิ นความเที่ยงตรง เช่น ให้ ตวงนา้
0.8 ml โดยมีกระบอกตวง 10 ml และมี dropper ให้
2. เทคนิคการทา aliquot ยา จากยาเม็ด เพื่อให้ ได้ ขนาดความแรงต่อมื ้อพอดีสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย
3. เทคนิคในการผสมยาน ้าให้ ได้ ความเข้ มข้ นหรื อสัดส่วนที่กาหนด
4. การเจือจางยาให้ มีความแรงตามที่กาหนด เช่น แอลกอฮอล์ น ้ายาฆ่าเชื ้อ
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4: ประเมินสุขภาพเบือ้ งต้ นเพื่อให้ คาแนะนาที่เหมาะสมในการปฏิบัตติ ัวแก่
ผู้รับบริการ รวมทัง้ การส่ งต่ อในกรณีท่ จี าเป็ น
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการได้ รับการดูแลและคาแนะนาปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. อธิบายกระบวนการและหลักการสืบค้ นและประมวลข้ อมูลจากผู้รับบริ การ
2. อธิบายหลักการประเมินปัญหาสุขภาพของผู้รับบริ การ
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3. อธิบายหลักการให้ คาแนะนาหรื อส่งต่อผู้รับบริการไปยังสถานบริการสาธารณสุขระดับอื่นได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
1. สื่อสารในลักษณะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้ อมูลได้ อย่างมีเป้าหมายและเหมาะสม
2. ให้ คาแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผ้ รู ับบริ การได้ อย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพ
Table of Specifications
1. อธิบายพื ้นฐานของปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ ในด้ านลักษณะของปัญหา และสาเหตุสาคัญ
1.1 ปัญหาความเจ็บป่ วย ในด้ านพยาธิสภาพของอาการ/โรคที่พบบ่อยในบริ การสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ (ภาคผนวก 1)
1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ยา (drug related problems) (ภาคผนวก 2)
1.3 ปัญหาด้ านสุขภาพอื่นๆที่มกั พบในชุมชน เช่น ปัญหาโภชนาการ
2. อธิบายหลักการสื่อสารและเสริมสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.1 หลักการสื่อสารระหว่างบุคคลทังทางวาจาและไม่
้
ใช่วาจา
2.2 การประยุกต์ใช้ ทกั ษะการสื่อสารในการปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2.1 ความสาคัญและหลักการสัมภาษณ์ประวัตทิ างสุขภาพของผู้มารับบริ การอย่างมีระบบ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลจาเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2.2.2 ความสาคัญและหลักการให้ คาแนะนาทางสุขภาพ
2.2.3 ความสาคัญและหลักการสื่อสารกับบุคลากรการแพทย์อื่นๆ
2.3 อธิบายหลักการสร้ างมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้ป่วย และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขอื่นๆ
3. แสดงหลักการประเมินปั ญหาสุขภาพและปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยาในลักษณะองค์รวม โดยพิจารณา
จาก
3.1 การสัมภาษณ์
3.2 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากประวัตผิ ้ มู ารับบริการ
3.2.1 บอกความหมายของภาษาละติน ศัพท์ทางการแพทย์/เภสัชกรรม คาย่อทางการแพทย์/
เภสัชกรรมที่ใช้ บอ่ ยในการเขียนใบสัง่ ยาและแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วยเฉพาะที่เป็ นสากลและเกี่ยวข้ องกับการใช้
ยา
3.2.2 อธิบายความหมายของใบสัง่ ยาและแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย
3.2.2.1 โครงสร้ าง และส่วนประกอบแต่ละส่วน
3.2.2.2 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับยาที่จะเชื่อมโยงไปสูก่ ารคัดกรอง/ประเมินปัญหาที่เกี่ยว
กับยา
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3.2.3 อธิบายระบบบันทึกข้ อมูลและความหมายของข้ อมูลส่วนต่างๆที่บนั ทึกในแฟ้มประวัตผิ ้ ปู ่ วย
ที่ใช้ ในบริ -การสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
3.3 บันทึกข้ อมูลการประเมินปัญหาเพื่อจัดทาบันทึกประวัตผิ ้ รู ับบริการและเพื่อการส่งต่อข้ อมูล
ระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้ องเหมาะสม
4. ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่พบโดยการให้ คาแนะนาปรึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพหรื อการส่งต่อแก่สถานบริ การสาธารณสุขในระดับที่เหมาะสม
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. สื่อสารในลักษณะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้ อมูลได้ อย่างมีเป้าหมายและเหมาะสม
ตังค
้ าถามเพื่อหาข้ อมูลต่อไปนี ้
ความกังวลต่อสุขภาพของผู้มารับบริ การ
สภาพแวดล้ อมอันอาจนามาซึง่ ปัญหาสุขภาพ
2. ให้ คาแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผ้ รู ับบริ การได้ อย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพ
2.1 ให้ คาแนะนาด้ านสุขอนามัย โภชนาการ การออกกาลังกายที่ดี รวมถึงทางเลือกอื่นๆในการ
ส่งเสริมและป้องกันโรค และบรรเทาอาการที่ไม่ต้องรักษาด้ วยยา
2.2 อธิบายให้ เข้ าใจสาเหตุและวิธีการส่งต่อหรื อรับการรักษาระดับต่างๆ
ระดับต้ องใช้ ยา
ระดับต้ องพบแพทย์
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5: กาหนดแผนการใช้ ยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ ละราย และดูแลการ
ใช้ ยาให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้ นการส่ งเสริมความร่ วมมือของผู้รับบริการ
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ผ้ มู ารับบริการได้ รับยาในชนิด ขนาด ระยะเวลา และวิธีการที่เหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. พิจารณาเลือกสรรยาแต่ละชนิดให้ เหมาะสมแก่ผ้ ปู ่ วยแต่ละราย
2. กาหนดแผนการใช้ ยาที่เหมาะสม
3. คาดการณ์และป้องกันปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยาที่อาจเกิดขึ ้น
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
สามารถปฏิบตั งิ านตามหลักการจ่ายยาที่ดี
Table of Specifications
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1. ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ในการเลือกสรรยาแต่ละชนิดให้ เหมาะสมและอย่างสมเหตุสมผลกับ
ผู้รับบริ การแต่ละราย ในกลุม่ อาการหรื อโรคต่างๆ (ภาคผนวก 3) โดยพิจารณาหลักการใช้ ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (rational drug use) และการประเมินการใช้ ยา (drug use evaluation) เพื่อการประกัน
คุณภาพการใช้ ยา
2. ตัดสินใจใช้ ยา/จ่ายยาแก่ผ้ รู ับบริ การอย่างถูกต้ องภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
2.1 ทราบคานิยามของยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ และยาเพิกถอนทะเบียน
2.2 ระบุประเภทของยา ได้ แก่ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามัญประจาบ้ าน วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 3 และ 4 และ ยาเสพติดประเภท 3
3. กาหนดแผนการใช้ ยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการที่สง่ เสริมให้ เกิดความร่วมมือในการใช้ ยา โดย
พิจารณาจากสภาพและองค์ประกอบแวดล้ อมของผู้ป่วย
4. อธิบายหลักการของการจ่ายยาที่ดี เพื่อให้ มีการใช้ ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุ้มค่า โดย
พิจารณาจาก
4.1 มาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายยาและส่งมอบยาโดยเภสัชกร
4.2 ปัญหาที่สามารถป้องกันหรื อแก้ ไขได้ โดยกระบวนการจ่ายยาที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น ความคลาดเคลื่อน
ในการใช้ ยา ความไม่ร่วมมือในการใช้ ยา และ ปัญหาการใช้ ยาอื่นๆ (ภาคผนวก 2)
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. สามารถปฏิบตั งิ านตามหลักการจ่ายยาที่ดี (ภาคผนวก 4)
การหยิบยาและเก็บยาจากชันยา
้
นับเม็ดยาด้ วยถาดนับเม็ดยา
เขียนฉลากยา (วิธีการรับประทานยา)
เขียนฉลากการให้ ยาด้ วยวิธีการอื่น ๆ
เลือกใช้ ฉลากช่วยในกลุม่ ยาที่จาเป็ นอย่างเหมาะสม
ตรวจสอบยาที่จดั แล้ วกับใบสัง่ ยา
2. หาข้ อมูลเพื่อจ่ายยาตามอาการในโรคที่ไม่รุนแรงและเพื่อส่งต่อในกรณีที่เป็ นโรคที่ควรจะได้ รับการ
รักษาจากแพทย์โดยเร็ ว
2.1 อ่านผลทางห้ องปฏิบตั กิ าร เช่น FBS, BP, cholesterol
2.2 การแนะนาการตรวจเพิ่มเติมและส่งต่อผู้ป่วย
2.3 การแนะนาอาการอื่น ๆ ที่มาพร้ อมโรคและหายพร้ อมโรค
2.4 การแนะนาระยะเวลาการรักษาโรค
2.5 การแนะนาความแตกต่างของการรักษาโรคที่สาเหตุและการรักษาตามอาการ
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2.6 แนะนาผู้ป่วยในการดูแลตนเองเบื ้องต้ นในโรค/อาการบางอย่าง เช่น ท้ องเสีย
3. แนะนาการปฏิบตั ติ วั ผู้ป่วยในการใช้ ยา
3.1 การใช้ ยาในโรคเรื อ้ รัง
3.2 การใช้ ยาหลายตัวร่วมกัน
3.3 การลืมรับประทานยา
3.4 การแพ้ ยาและผลข้ างเคียงของยา
3.5 การเก็บรักษายา
3.6 การสังเกตยาหมดอายุ
4. แนะนาการใช้ ยาที่มีเทคนิคพิเศษ การใช้ ยาที่มีลกั ษณะพิเศษอื่นๆ เช่น
การผสมยาปฏิชีวนะที่เป็ นผงแห้ ง
การผสมผงเกลือแร่( ORS)
การใช้ ยาสูดพ่น (inhalations)
การใช้ การสวนล้ างน ้ามูกโดยใช้ น ้าเกลือ
การระบุจาแนกยาที่ไม่สามารถตัดแยกเม็ดได้ และให้ คาแนะนาที่ถกู ต้ อง
5. ทักษะในการตอบคาถามเกี่ยวกับ Drug Identification เฉพาะยาที่เป็ นรายการในบัญชียาหลัก
แห่งชาติและมีลกั ษณะภายนอกที่ชดั เจนและพบบ่อย
6. อธิบายการใช้ ยาตาม พ.ร.บ. วิชาชีพ เฉพาะยาที่สาคัญที่ใช้ บอ่ ย
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 6: ติดตาม ป้ องกัน แก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยาของผู้รับบริการและ
ชุมชน และแจ้ งแก่ ผ้ ูท่ เี กี่ยวข้ องอย่ างเป็ นระบบ
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการและชุมชนในสถานบริการชุมชนระดับต้ นมีการใช้ ยาอย่างปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. ประเมินและสรุปปัญหาของการใช้ ยาในด้ านต่างๆ
2. อธิบายวิธีการป้องกัน และแก้ ไขปัญหาการใช้ ยา
3. อธิบายการบันทึกและรายงานปัญหาการใช้ ยาอย่างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
1. สามารถสื่อสารผู้ป่วยถึงแผนการประเมินผลการรักษา และการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยา เพื่อให้ เกิดการเฝ้าระวังโดยตัวผู้ป่วยเอง
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2. สามารถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ ยาที่พบในระหว่างการรักษา
พร้ อมกับให้ ข้อเสนอแนะทางแก้ ไขปัญหาที่พบ
Table of Specifications
1. อธิบายหลักการติดตามปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยา (ภาคผนวก 2)
2. บอกความหมายหรื อขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยา
3. บอกชื่อยาหรื อกลุม่ ยาที่เป็ นสาเหตุข้างต้ น ซึง่ พบบ่อยและมีความสาคัญ
4. บอกลักษณะเด่นของปัญหาการใช้ ยาที่เกิดกับร่างกายแต่ละระบบ ในการกาหนดรูปแบบการติดตาม
ติดตามปัญหาการใช้ ยา
5. บอกองค์ประกอบที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาและปัญหาการใช้ ยา
6. อธิบายวิธีการดาเนินการแก้ ไขในกรณีที่มีการใช้ ยาอย่างไม่เหมาะสม
7. ป้องกันหรื อแก้ ไขปัญหาความรู้ความเข้ าใจ และความร่วมมือในการใช้ ยาโดยต้ องรู้ /สามารถ
7.1 บอกสาเหตุและปัญหาของการไม่ใช้ ยาตามสัง่ (non-compliance to drug therapy regimen)
7.2 บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการแนะนาและให้ คาปรึกษาด้ านยา
7.3 บอกองค์ประกอบพื ้นฐานและขันตอนในการท
้
าการแนะนาและให้ คาปรึกษาด้ านยา
7.4 บอกเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ผู้ป่วยเพื่อรับบริการตามลาดับความสาคัญ
8. บอกวิธีการบันทึกและรายงานการติดตามผลต่อหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้ องอย่างมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมตาม
ขันตอน
้
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. สามารถสื่อสารผู้ป่วยถึงแผนการประเมินผลการรักษา และการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ ยา เพื่อให้ เกิดการเฝ้าระวังโดยตัวผู้ป่วยเอง
1.1 การสื่อสารอาการไม่พงึ ประสงค์ขณะจ่ายยา
1.2 การสื่อสารผลการรักษาที่คาดหมายและไม่คาดหมาย
2. สามารถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ ยาที่พบในระหว่างการ
รักษา พร้ อมกับให้ ข้อเสนอแนะทางแก้ ไขปัญหาที่พบ
2.1 การเขียนสรุปปัญหาการใช้ ยาแจ้ งแก่บคุ ลากรการแพทย์ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 การแจ้ งปัญหาการใช้ ยาแก่บคุ ลากรการแพทย์ที่เกี่ยวข้ องโดยวาจา
2.3 กรอกแบบฟอร์ มรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 7: ให้ ข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพอื่นๆ แก่ ผ้ ูรับบริการ ชุมชนและ
บุคลากรทางสาธารณสุขอย่ างถูกต้ องทันสมัย และเชื่อถือได้
เป้ าหมาย
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เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการ
ชุมชนและบุคลากรทางสาธารณสุขได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นๆอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เพื่อตอบคาถามที่เกี่ยวกับยาหรื อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องสาหรับผู้รับบริการและชุมชนในเรื่ องของยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ รวมทังการ
้
ปฏิบตั ิตน ในการให้ บริ การทางเภสัชกรรมทุกประเภท
3. ให้ ข้อมูลทางยาที่ทนั สมัยเชื่อถือได้ แก่บคุ ลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
1. สามารถสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
2. มีกระบวนในการตอบคาถามทางยา
Table of Specifications
1. อธิบายคาจากัดความ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการให้ บริการเภสัชสนเทศ (drug information
service, DIS)
2. อธิบายองค์ประกอบพื ้นฐานที่ควรมีสาหรับ DIS
3. อธิบายกระบวนในการตอบคาถามทางยา
4. อธิบายประเภท และประโยชน์ของแหล่งข้ อมูลระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
5. บอกชื่อแหล่งข้ อมูลในระดับต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นเอกสารและข้ อมูลทางอิเล็กโทรนิก ทังข้
้ อมูลยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
6. อธิบายกระบวนการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลประเภทต่างๆอย่างเป็ นระบบ
7. อธิบายกระบวนการคัดเลือกและประเมินเอกสารที่สืบค้ นได้ อย่างเป็ นระบบโดยประยุกต์หลักการและ
แนวทางการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจยั หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง
8. สามารถสื่อสารให้ ความกระจ่างแก่ชมุ ชนเกี่ยวกับข้ อสงสัยทางยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่น
9. สามารถเก็บรวบรวมบันทึกการปฏิบตั งิ านให้ ข้อมูลทางยา
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. กระบวนในการตอบคาถามทางยา
1.1 การถามข้ อมูลพื ้นหลังของคาถามอย่างเหมาะสม
1.2 สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
1.3 เลือกหนังสือตาราตรงหรื อมีคาตอบให้ คาถามที่กาหนด
1.4 เลือกหรื อใช้ ฐานข้ อมูลทุตยิ ภูมิทางยาโดย
การกาหนดคาสาคัญจากคาถามที่กาหนด
การเลือกบทความที่นา่ จะมีคาตอบ

19
1.5 การตอบตรงประเด็นโดยวาจาและ/หรื อเขียนอย่างสัน้
1.6 การเขียนอ้ างอิงตามหลักสากล
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 8: มีความรู้ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เป้ าหมาย
เพื่อให้ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติ
ยา พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ และ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรมและข้ อบังคับต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์ เชิงปั ญญา สามารถ
1. อธิบายหลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ตอ่ จิต
ประสาท และพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. อธิบายหลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมและข้ อบังคับต่างๆ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม
3. อธิบายสิทธิผ้ ปู ่ วย/ผู้บริโภคที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
วัตถุประสงค์ เชิงทักษะ
จัดแยกประเภทยาและยากับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
Table of Specifications
1. พระราชบัญญัตยิ า
1.1 อธิบายหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัตยิ า
1.2 บอกนิยามศัพท์ของ ยา ผลิต ขาย ขายส่ง สารออกฤทธิ์ ความแรง ฉลาก ตารับและเอกสารกากับ
ยา
1.3 แยกประเภทต่างๆของยา ได้ แก่ ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสามัญประจาบ้ าน ยาสมุนไพร
ยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ และยาที่ต้องติดตามการใช้ ในสถานพยาบาล
1.4 แยกความแตกต่างของฉลากระหว่างยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่ องสาอาง
1.5 อธิบายหน้ าที่ของเภสัชกรประจาสถานประกอบการผลิต ขาย นาหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร
ตามที่กฎหมายกาหนด
1.6 อธิบายลักษณะหรื อคุณสมบัตยิ าที่ห้ามผลิต ขาย นาหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักร เช่น ยา
ปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ ยาชุด ยาที่เพิกถอนทะเบียนตารับ เป็ นต้ น
1.7 อธิบายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง ตารับยา วัตถุที่เป็ นยา โรคหรื ออาการของโรคที่ห้าม
โฆษณา
1.8 อธิบายสาระของกฎหมายในการควบคุมการโฆษณายา
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2. พระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาทและพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ
2.1 สามารถแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท และยาเสพติดให้ โทษที่ใช้ เป็ นยา
2.2 อธิบายสาระของกฎหมายและหน้ าที่ของเภสัชกรในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท
และยาเสพติดให้ โทษที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้ แก่ การอนุญาตให้ มีไว้ ครอบครอง
การขาย
3. พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรมและข้ อบังคับของสภาเภสัชกรรม
3.1 อธิบายหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม
3.2 บอกนิยามศัพท์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาทหน้ าที่ของ
สภาเภสัชกรรมและสมาชิก
3.3 อธิบายหลักการและสาระสาคัญในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพ ได้ แก่ การควบคุมผู้ที่มิใช่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ การกล่าวโทษ/กล่าวหาผู้ประกอบ
วิชาชีพ ขันตอนการด
้
าเนินการเมื่อมีผ้ กู ล่าวโทษ/กล่าวหา การพักใช้ /เพิกถอนใบอนุญาต
3.4 อธิบายหลักการและสาระสาคัญของข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
เภสัชกรรม ข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยข้ อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.5 อธิบายหลักการและสาระสาคัญของคาประกาศสิทธิผ้ ปู ่ วยที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
ตารางกาหนดด้ านทักษะ
1. จัดแยกประเภทของยาต่างๆ ได้ แก่ ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาสามัญประจาบ้ าน ยาสมุนไพร
ยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ และยาที่ต้องติดตามการใช้ ในสถานพยาบาล
2. จัดแยกยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่ องสาอาง
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ภาคผนวก 1
การประเมินสุขภาพเบือ้ งต้ น
อาการที่เภสัชกรสามารถประเมินและให้ การดูแลผู้ป่วย โดยการแนะนาการปฏิบตั ติ น การแนะนา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหรื อยาระงับ/บรรเทาอาการ ได้ แก่
1. ไข้
2. ปวดท้ อง แน่นท้ อง ท้ องอืด
3. ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ
4. ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเมื่อย ปวดกระดูก
5. ปวดข้ อ ปวดแขน ปวดขา
6. ปวดฟั น เลือดออกตามไรฟั น
7. บวม
8. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
9. เจ็บคอ คัดจมูก น ้ามูกไหล จาม เลือดกาเดาออก
10. ไอ
11. ผื่น คัน แผล ฝี สิว ผิวหนังเปลี่ยนสี ผมร่วง
12. ซีด
13. เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน สะอึก
14. ท้ องเดิน
15. ท้ องผูก
16. ตกขาว คันช่องคลอด
17. ปัสสาวะลาบาก ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ
18. เคืองตา ตาแดง
19. หูอื ้อ
20. หน้ ามืด เป็ นลม
21. นอนไม่หลับ เครี ยด วิตกกังวล
22. อ้ วน
23. อาการขาดวิตามิน
24. อาการแพ้ ทางผิวหนัง
25. ติดเชื ้อที่ผิวหนัง
26. บาดแผลเบื ้องต้ น
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

ริดสีดวง
Allergic rhinitis
แผลในปาก
หิด
เหา
รังแค
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ภาคผนวก 2
ปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยา
ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยา (drug related problems) มีลกั ษณะ ดังนี ้
1. การไม่ได้ รับยาที่สมควรจะได้ รับ (untreated indication)
ผู้ป่วยมีอาการหรื อโรคที่มีข้อบ่งใช้ ยา แต่ไม่ได้ รับยา อาจเป็ นผลจาก
1.1 ไม่ได้ รักษาอาการหรื อภาวะที่นาผู้ป่วยมาพบแพทย์
1.2 ไม่ได้ รักษาอาการหรื อภาวะที่เกิดขึ ้นใหม่หลังได้ รับการรักษาไประยะหนึง่
1.3 หยุดสัง่ ใช้ ยาที่ผ้ ปู ่ วยต้ องใช้ ในการควบคุมหรื อรักษาอาการหรื อโรคที่เป็ นขณะนัน้
1.4 ลืมสัง่ ยาที่ควรให้ เพื่อเสริ มฤทธิ์ในการรักษา
1.5 ผู้ป่วยไม่ได้ รับยาที่ควรใช้ สาหรับป้องกันอาการหรื อโรค
2. การเลือกใช้ ยาที่ไม่เหมาะสม (improper drug selection)
ผู้ป่วยใช้ หรื อได้ รับยาที่ไม่เหมาะสมกับโรคหรื ออาการหรื อสภาพของตน ทาให้ อาการหรื อโรคยัง
เป็ นปัญหา อาจเป็ นผลจาก
2.1 การเลือกใช้ ยาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา ไม่เหมาะสมกับโรค
2.2 การเลือกใช้ ยาที่ไม่ได้ ให้ ผลดีที่สดุ เท่าที่มีหลักฐานยืนยันในขณะนัน้
2.3 การเลือกใช้ ยาที่เป็ นข้ อห้ ามใช้
2.4 การเลือกใช้ ยาที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดการแพ้ ยา
2.5 การใช้ ยาที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ยาที่ปลอดภัยสาหรับผู้ป่วยรายนัน้
2.6 การเลือกใช้ ยาที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ค้ มุ ค่าในทางเศรษฐกิจ
2.7 การเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะที่เชื ้อดื ้อต่อยานัน้
3. การใช้ ยาในขนาดต่ากว่าการรักษา (subtherapeutic dosage)
ผู้ป่วยมีโรคหรื ออาการที่รักษาด้ วยยาที่มีขนาดต่ากว่าการรักษา อาจเป็ นผลจาก
3.1 การกาหนดขนาดยาในขนาดที่ต่าเกินไป
3.2 ความเข้ มข้ นของยาต่ากว่าระดับที่ได้ ผลในการรักษา
3.3 ระยะเวลาระหว่างมื ้อของยาห่างกันมากเกินไป
3.4 การเลือกวิธีการให้ ยาด้ วยวิถีทางที่ไม่เหมาะสม
3.5 การเลือกใช้ รูปแบบยาที่ไม่เหมาะสม ทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับยาน้ อยเกินไป
3.6 การเปลี่ยนแปลงสูตรตารับยา หรื อเปลี่ยนยี่ห้อยาทาให้ ได้ รับยาน้ อยกว่าเดิม
3.7 การใช้ ยาเสื่อมสภาพหรื อยาที่หมดอายุ
3.8 การเปลี่ยนวิธีการให้ ยาแต่ไม่ได้ ปรับขนาดการให้ ยาให้ ถกู ต้ อง
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4. การใช้ ยาในขนาดที่มากเกินไป (overdosage)
ผู้ป่วยมีโรคหรื ออาการที่ได้ รับยารักษาในขนาดสูงเกินไป อาจเป็ นผลจาก
4.1 การกาหนดยาในขนาดที่สงู เกินไป
4.2 ระดับยาในเลือดสูงจนถึงระดับที่ก่อให้ เกิดภาวะพิษ
4.3 การบริ หารยาด้ วยอัตราเร็วมากเกินไป
4.4 ระยะเวลาในการบริ หารยาแต่ละมื ้อถี่เกินไป
4.5 เกิดการสะสมของยา ทาให้ ระดับยาในเลือดสูงเกินไป
4.6 การบริ หารยาด้ วยวิถีทางที่ไม่เหมาะสม
4.7 การเปลี่ยนแปลงสูตรตารับยา หรื อเปลี่ยนยี่ห้อยาซึง่ ทาให้ ได้ รับยามากกว่าเดิม
4.8 การเลือกรูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับยามากเกินไป
4.9 การเปลี่ยนวิธีการให้ ยาแต่ไม่ได้ ปรับขนาดการให้ ยาให้ ถกู ต้ อง
5. การไม่ได้ รับยาที่แพทย์สงั่ (failure to receive medication)
ผู้ป่วยเกิดโรคหรื ออาการอันเป็ นผลมาจากการไม่ได้ รับยาที่ควรได้ รับ อาจเป็ นผลจาก
5.1 แพทย์ลืมสัง่ ยา
5.2 เภสัชกรจ่ายยาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่ครบตามแพทย์สงั่
5.3 ความไม่ร่วมมือของตัวผู้ป่วยเอง
6. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา (adverse drug reaction)
ผู้ป่วยเกิดโรคหรื ออาการอันเป็ นผลมาจากปฏิกิริยาของยากับผู้ป่วย อาจเป็ นผลจาก
6.1 การเกิดอาการข้ างเคียงจากการใช้ ยา
6.2 การแพ้ ยา
6.3 การเกิดอาการพิษของยา
6.4 ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
6.5 การเกิดโดยไม่สามารถคาดเดาได้ (idiosyncrasy)
6.6 การบริ หารยาที่ไม่เหมาะสม ทาให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
7. การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยา (drug interaction)
ผู้ป่วยเกิดโรคหรื ออาการอันอาจเป็ นผลมาจากอันตรกิริยาต่อไปนี ้
7.1 การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยากับยา
7.2 การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยากับอาหาร
7.3 การเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยากับผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
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8.
การได้ รับยาที่โดยไม่มีข้อบ่งใช้ ทางวิชาการหรื อไม่มีข้อมูลยืนยันถึงข้ อบ่งใช้ ทางวิชาการ (invalid
indication) ได้ แก่
8.1 การใช้ ยาในทางที่ผิด (drug abuse)
8.2 การใช้ ยาในข้ อบ่งใช้ ที่ไม่ได้ รับการรับรองผลการรักษา
8.3 การใช้ ยาโดยไม่มีโรคหรื ออาการที่เป็ นข้ อบ่งใช้ หรื อใช้ ยาโดยไม่มีความจาเป็ น
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ภาคผนวก 3
กลุ่มโรคและกลุ่มยา
กลุ่มโรค
กลุม่ โรคต่างๆที่เภสัชกรสามารถอธิบายความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับโรค
การปฏิบตั ติ นที่สาคัญของ
ผู้ป่วยและการจัดแบ่งกลุม่ ยาที่ใช้ รักษาโรค เพื่อให้ บริ การแนะนาเกี่ยวกับโรคตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยให้
แพทย์ มีดงั นี ้
1. กลุม่ โรคของระบบต่างๆ
1.1. โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disorders)
1.2. โรคทางเดินหายใจ (respiratory disorders)
1.3. โรคทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders)
1.4. โรคไต (renal disorders)
1.5. โรคระบบประสาท (neurologic disorders)
1.6. โรคจิตประสาท (psychiatric disorders)
1.7. โรคต่อมไร้ ทอ่ และต่อมมีทอ่ (endocrine and exocrine disorders)
1.8. โรคสูตนิ รี เวช (gynecologic and obstetric disorders)
1.9. โรคภูมิค้ มุ กัน (immunologic disorders)
1.10 โรคกระดูกและข้ อ (bone and joint disorders)
1.11 โรคตา หู จมูก และคอ (eyes, ears, nose and throat disorders)
1.12 โรคผิวหนัง (dermatological disorders)
1.13 โรคระบบเลือด (hematologic disorders)
2. โรคติดเชื ้อ (infectious disorders)
3. โรคมะเร็ง (oncologic disorders)
4. โรคทางโภชนาการ (nutritional disorders)
5. อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา (Adverse Drug Reactions)

กลุ่มยา
ยากลุม่ ต่างๆที่สาคัญ และตัวอย่างยาที่ใช้ อย่างน้ อยตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ แก่
1. กลุม่ ยาที่เภสัชกรสามารถเลือกสรร แนะนา กาหนดแผนการใช้ ยา ติดตาม ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยาได้ ได้ แก่
1.1 antihistamines, decongestants, antitussives, bronchodilators, mucolytics
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1.2 antacids, H2-antagonists, antidiarrheals, laxatives
1.3 analgesics, antimigraines
1.4 contraceptives
1.5 non-steroid antiinflammatory drugs (NSAID), muscle relaxants
1.6 antipruritics, antiacnes, sunscreens
1.7 iron supplement, folic acid
1.8 antibacterials, antifungals, antiparasitics, antiseptics
1.9 calcium supplement, vitamins
1.10 demalotological products
1.11 EENT Preparations
1.12 สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ประมาณ 20 ชนิด
2. กลุม่ ยาที่เภสัชกรสามารถพิจารณาติดตามการใช้ ยา ป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ ยา
2.1 diuretics, -blockers, calcium antagonists, angiotensin converting enzyme
inhibitors (ACEI)
2.2 antidiabetics, antithyroids, antihyperlipidemics
2.3 steroids
2.4 antimalarials, antivirals, antituberculous agents
2.5 anticancers
2.6 vaccines
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ภาคผนวก 4
หลักการจ่ ายยาที่ดี
การจ่ายยาที่มีประสิทธิภาพ นัน่ คือ ยาถูกต้ อง จ่ายรวดเร็ ว มีประสิทธิผลและไม่เกิดอันตรายจาก
การใช้ ยา
เภสัชกรมีหน้ าที่ตามกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอันที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยที่ต้องใช้ ยาทราบถึง
สาเหตุที่ต้องใช้ ยา และทราบถึงข้ อมูลที่สาคัญในการใช้ ยาให้ ได้ ผลและปลอดภัย นัน่ คือทราบวิธีใช้ การ
เก็บรักษา อาการข้ างเคียงที่พบบ่อยและการหลีกเลี่ยง รวมทังต้
้ องแน่ใจว่ายาที่ผ้ ปู ่ วยต้ องใช้ นนมี
ั ้ ความ
จาเป็ นและเหมาะสมในการรักษาภาวะผิดปกติในผู้ป่วยแต่ละราย
ประเด็นสาคัญของการรักษาด้ วยยาคือ
ต้ องมีกระบวนการที่ชว่ ยให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ ยาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัด ซึง่ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้ องกับพันธกิจของเภสัชกรซึง่ ทาหน้ าที่
บริการผู้ใช้ ยาหรื อผู้ป่วย ในอันที่จะทาให้ การใช้ ยานันเพิ
้ ่มคุณภาพชีวิตแก่ผ้ ปู ่ วย มิใช่เกิดความสิ ้นเปลือง
โดยเปล่าประโยชน์หรื อเกิดอันตรายแก่ผ้ ใู ช้ อย่างไม่สมควร
รวมทังค
้ าประกาศสิทธิของผู้ป่วยซึง่ แถลง
ร่วมกันโดยแพทยสภา, สภาการพยาบาล, สภาเภสัชกรรม, ทันตแพทยสภาและคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปในปี 2540 (1 ) เภสัชกรจึงจาเป็ นต้ องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ สามารถรองรับความ
จาเป็ นดังกล่าว
โดยข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยข้ อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ.2540(2) ซึง่ กาหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านของเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพให้ เกิดความชัดเจนนัน้ ได้
กาหนดเรื่ องการจ่ายยาไว้ ในข้ อ 4 ในเรื่ องการปรุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรื อผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ และข้ อ 5 การปรุงยาและการขายยา
ตามกฎหมายว่าด้ วยยาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
“ข้ อ 4. การปรุ งยาและจ่ ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม หรื อผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของยาที จ่ ะจ่าย และส่งมอบยาให้กบั ผูป้ ่ วยที ม่ ารับบริ การ
4.2 ติ ดตามและประเมิ นปัญหา เพือ่ วางแผนและประสานงานกับผูป้ ระกอบวิ ชาชี พทางการแพทย์
สาขาอืน่ ทีเ่ กี ่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที เ่ กิ ดจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย
4.3 ให้คาปรึ กษาปัญหาด้านยาแก่ผปู้ ่ วยและประชาชนที ม่ ารับบริ การ
4.4 ปรุงยา ผสมยา ตามคาสัง่ (ใบสัง่ ) ของผูป้ ระกอบวิ ชาชี พเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิ ชาชี พทันตก
รรม หรื อผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์
4.5 ให้คาปรึ กษา แนะนาและให้ข้อมูลด้านยาแก่บคุ ลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ
4.6 ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ ทีถ่ ูกต้องตามกฏหมายและมี คณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการที ด่ ี ในการ
ผลิ ตยา ไว้บริ การ
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4.7 ต้องแสดงชื ่อยา ความแรง ขนาดการใช้ ทีช่ ดั เจนทุกครั้งทีม่ ี การจาหน่าย จ่ายหรื อส่งมอบ
ให้กบั ผูม้ ารับบริ การ
4.8 ต้องให้คาแนะนาเกี ่ยวกับยาที จ่ ่ายหรื อส่งมอบให้กบั ผูม้ ารับบริ การ ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) ชื ่อยา
2) ข้อบ่งใช้
3) ขนาดและวิ ธีการใช้
4) ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี ) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug
Reaction) ทีอ่ าจเกิ ดขึ้น
5) ข้อควรระวังและข้อควรปฏิ บตั ิ ในการใช้ยาดังกล่าว
6) การปฏิ บตั ิ เมื ่อเกิ ดปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าว
4.9 ต้องจัดทารายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามแบบฟอร์ มที ่กาหนด
4.10 ต้องให้ข้อมูลด้านยาที ถ่ ูกต้อง เป็ นกลางและมี หลักฐานอ้างอิ งทีช่ ดั เจน เชื ่อถือได้
4.11 ต้องจัดทาบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ในกรณี ทีพ่ บว่ายาที ผ่ ปู้ ่ วยได้รับอาจ
ก่อให้เกิ ดปัญหาจากการใช้ยา
ข้ อ 5. การปรุงยาและการขายยาตามกฏหมายว่ าด้ วยยา
5.1 จาหน่าย จ่าย หรื อส่งมอบ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
ยาเสพติ ดให้โทษ ด้วยตนเอง
5.2 ให้คาแนะนาปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยและประชาชนที ม่ ารับบริ การ
5.3 ปรุงยา ผสมยา ตามใบสัง่ ของผูป้ ระกอบวิ ชาชี พเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิ ชาชี พทันตกรรม หรื อ
ผูป้ ระกอบการบาบัดโรคสัตว์
5.4 ต้องแสดงตนให้สาธารณชนทราบว่าเป็ นผู้ประกอบวิ ชาชี พเภสัชกรรม หรื อใส่ชดุ ปฏิ บตั ิ งาน
ตามที ส่ ภาเภสัชกรรมกาหนด
5.5 ต้องปฏิ บตั ิ งานในสถานทีซ่ ึ่งเหมาะสมต่อการประกอบวิ ชาชี พ
5.6 ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์ ทีถ่ ูกต้องตามกฏหมายและมี คณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการที ด่ ี ในการ
ผลิ ตยา ไว้บริ การ
5.7 ต้องเลื อกสรรยาที ถ่ ูกต้องเหมาะสมกับสภาวะการเจ็ บป่ วยของผูป้ ่ วยหรื อประชาชนที ่มารับ
บริ การเพือ่ จาหน่าย จ่ายหรื อส่งมอบให้กบั ผูม้ ารับบริ การ
5.8 ต้องแสดงชื ่อยา ความแรง ขนาดการใช้ ทีช่ ดั เจนทุกครั้งทีม่ ี การจาหน่าย จ่าย หรื อส่งมอบ
ยาให้กบั ผูม้ ารับบริ การ
5.9 ต้องให้คาแนะนาเกี ่ยวกับยาทีจ่ าหน่าย จ่าย หรื อส่งมอบให้กบั ผูม้ ารับบริ การในประเด็นต่างๆ
ดังนี ้
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1)
2)
3)
4)

ชื ่อยา
ข้อบ่งใช้
ขนาดและวิ ธีการใช้
ผลข้างเคียง (Side effect) (ถ้ามี ) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
(Adverse Drug Reaction) ทีอ่ าจเกิ ดขึ้น
5) ข้อควรระวังและข้อควรปฎิ บตั ิ ในการใช้ยาดังกล่าว
6) การปฏิ บตั ิ เมื ่อเกิ ดปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าว
5.10 ต้องจัดทารายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาตามแบบฟอร์ มทีก่ าหนด
5.11 ต้องจัดทาบันทึกประวัติการใช้ยาของผูป้ ่ วย ในกรณี ทีพ่ บว่ายาที ผ่ ปู้ ่ วยได้รับอาจก่อ
ให้เกิ ดปัญหาจากการใช้ยา”
ในการที่จะปฏิบตั ิตามข้ อบังคับสภาเภสัชกรรม โดยเฉพาะในข้ อที่เภสัชกรต้ องส่งมอบยาให้ กบั
ผู้ป่วยที่มารับบริการด้ วยตนเอง และต้ องให้ คาแนะนาเกี่ยวกับยาที่จ่ายหรื อส่งมอบให้ กบั ผู้มารับบริ การ
อย่างน้ อย 6 ประเด็นดังกล่าวนัน้ เป็ นสิ่งที่พงึ ยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นกิจวัตรของเภสัชกรทุกคน ด้ วยเป็ น
ข้ อบังคับที่แสดงออกซึง่ ความเป็ นวิชาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม
และควรปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นที่ประจักษ์ถึง
บทบาทและหน้ าที่ความเป็ นเภสัชกร ที่สาคัญยิ่งกว่านันคื
้ อ การไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่มี
หลักการชัดเจนในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ ยาของผู้ป่วยนัน้ ย่อมส่งผลเสีย
ทังต่
้ อชีวิต สุขภาพของผู้ป่วยและค่าใช้ จา่ ยมากมายมหาศาล จากปั ญหาการใช้ ยาที่เกิดขึ ้น
ในปัจจุบนั แหล่งที่เภสัชกรให้ บริการจ่ายยาแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ใช้ ยาโดยตรง ได้ แก่ งานบริการในร้ าน
ยา งานบริการในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท จึงควรพิจารณาหารูปแบบการ
ดาเนินการในการดูแลปัญหาดังกล่าว และถือเป็ นความรับผิดชอบในหน้ าที่ในวิชาชีพ
การบริ การเภสัชกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยที่ใช้ ยาเอง ไม่วา่ จะเป็ นผู้ป่วยในก่อนกลับบ้ าน ผู้ป่วยนอก หรื อ
ผู้ป่วยที่ใช้ บริการร้ านยา เป็ นบริการเภสัชกรรมที่เภสัชกรมีความรับผิดชอบสูงต่อการใช้ ยาของผู้ป่วย เป็ น
ที่พงึ่ และเป็ นความหวังที่จะบรรเทาและ/หรื อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ยาที่กล่าวแล้ ว
เพื่อประโยชน์คือ
ความปลอดภัย หายจากโรคหรื ออาการ และลดความสิ ้นเปลืองสูญเสียยาไปอย่างเปล่าประโยชน์
เภสัชกรจะต้ องจ่ายยาแก่ผ้ ปู ่ วยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อบังคับตามกฎหมาย
ดูแลปัญหาการไม่สามารถใช้ ยาตามสัง่ และปัญหาเกี่ยวกับยาอื่นๆ ด้ วยบริการตังแต่
้ ระดับพื ้นฐานได้ แก่
การจ่ายยาและบริ การเฉพาะ เช่น บริการให้ คาปรึกษาด้ านยา
การจ่ ายยา
การจ่ ายยา หมายถึง กระบวนการประเมินการสั่งใช้ ยาหรือประเมินความจาเป็ นในการ
ใช้ ยาและคัดสรรยาตามหลักการวิชาชีพให้ มีความครบถ้ วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากประวัติ
การเจ็บป่ วย
ผลการวินิจฉัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนกฏหมายหรือระเบียบเพื่อ
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ดาเนินการเลือก, จัดเตรียมยา และอุปกรณ์ จาเป็ นอย่ างถูกต้ องเหมาะสม ส่ งมอบแก่ ผ้ ูป่วยแต่ ละ
รายพร้ อมคาแนะนาที่จะทาให้ การใช้ ยามีประสิทธิภาพ ปลอดภัยมากที่สุด
การจ่ายยาที่ดีจะต้ องจัดการให้ ผ้ ทู ี่มารับบริการได้ รับบริการตามสิทธิอนั พึงได้ รับตามคาประกาศ
สิทธิผ้ ปู ่ วยและข้ อบังคับสภาเภสัชกรรมเป็ นอย่างน้ อย
การบริ การเภสัชกรรมจะต้ องมีเภสัชกรเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายยาตลอดเวลาให้ มนั่ ใจว่าผู้ป่วยจะ
ได้ รับบริการที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและสิทธิของผู้ป่วย โดยพิจารณาหลักปฏิบตั เิ บื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
หลักปฏิบัตเิ บือ้ งต้ นในการจ่ ายยา
1. เป้ าหมายในการจ่ ายยา
ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับยาที่สมควรหรื อจาเป็ นในการรักษา บรรเทาหรื อป้องกันอาการ และสามารถใช้ ยา
นันได้
้ อย่างถูกต้ อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
2. หลักปฏิบัตใิ นการจ่ ายยาที่ดี
2.1 ในการจ่ายยาควรมีข้อมูลผู้รับบริการประกอบการจ่ายยา ได้ แก่อายุ น ้าหนัก การวินิจฉัยหรื อ
อาการที่พบ
เพื่อให้ เภสัชกรสามารถประเมินปัญหาเบื ้องต้ น เลือกยาหรื อจัดยาและให้
คาอธิบายความจาเป็ นที่ต้องใช้ ยา
2.2 การจ่ายยาทุกครัง้ ทุกขนาด เภสัชกรควรพิจารณาให้ ผ้ รู ับบริการสามารถใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
และสะดวกเป็ นประการสาคัญ โดยพร้ อมที่จะเตรี ยมยาในรูปแบบหรื อความแรงที่จาเป็ นแก่
ผู้ป่วยเมื่อไม่มียาในลักษณะนันจ
้ าหน่าย หรื อให้ บริการ
2.3 เภสัชกรมีหน้ าที่:
2.3.1 คัดกรองปัญหาของการใช้ ยา
- การสัง่ ใช้ ยาที่ระบุข้อมูลไม่ครบถ้ วน เช่น การกาหนดขนาดหรื อ ความแรงของยา,
ระยะเวลาการใช้ หรื อชื่อยาไม่ชดั เจน
- การใช้ ยาซ ้าซ้ อน
- การใช้ ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาที่มีนยั สาคัญ
- การใช้ ยาที่ขดั กับกฎหมาย
- การใช้ ยาโดยไม่มีความจาเป็ น
- อันตรายจากการใช้ ยา
2.3.2 ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับยาที่จา่ ยแก่ผ้ ปู ่ วยทุกราย ในประเด็นต่างๆ อย่างน้ อยควรเป็ นไป
ตามข้ อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้ วยการปรุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ยา เน้ นให้
ความรู้เรื่ องยาเพื่อป้องกันปั ญหาจากการใช้ ยา
3. ขัน้ ตอนในการจ่ ายยา
ขันตอนที
้
่ 1 ในกรณีท่ มี ีใบสั่งยา
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การรับใบสัง่ ยาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่ ยา
ข้ อมูลส่วนประกอบของใบสัง่ ยา อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
1) ชื่อและสถานที่ตงของสถานพยาบาล
ั้
2) ชื่อ นามสกุล อายุ และเลขที่ของผู้ป่วย
3) วันที่ที่สงั่ ใช้ ยา
4) ชื่อยาและความแรงของยา รูปแบบของยา
5) จานวนหรื อปริมาณยาหรื อระยะเวลาที่ต้องการสัง่ ให้ ผ้ ปู ่ วยในครัง้ นัน้
6) วิธีใช้ ยา
7) ลายมือชื่อแพทย์ผ้ สู งั่ ใช้ ยา และ/หรื อ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่งใช้ ยา
เพื่อช่วยคัดกรองโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนดังต่อไปนี ้ เป็ นอย่างน้ อย
1) ผู้ป่วยมีข้อห้ ามใช้ ยา เช่น แพ้ ยา
2) ขนาดที่อยูใ่ นช่วงการรักษาตามอายุน ้าหนักของผู้ป่วย
3) ยาที่อาจซ ้าซ้ อนโดยไม่เสริ มฤทธิ์
4) ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาที่มีนยั สาคัญ
ขัน้ ตอนที่ 3 ในกรณีรับบริการจากเภสัชกรที่ร้านยา
ต้ องมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอาการเบื ้องต้ นและคัดเลือกยาให้ เหมาะสมกับผู้มารับบริการแต่
ละราย
ขัน้ ตอนที่ 4 การจัดทาฉลากและจัดเตรี ยมยาอย่ างมีคุณภาพ
1) ยาที่จา่ ยต้ องครบถ้ วน มีฉลากถูกต้ อง บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมได้ มาตรฐาน
2) ฉลากยาทุกขนานที่จา่ ยควรพิมพ์ผา่ นคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องพิมพ์อย่างน้ อยต้ องมีข้อมูล
ต่อไปนี ้
(1) วันที่จา่ ยยา
(2) เลขที่จา่ ยยา หรื อเลขที่ใบสัง่ ยา
(3) ชื่อผู้ป่วย
(4) ชื่อยา และความแรง และจานวน
(5) วิธีใช้ ยาที่ชดั เจน เข้ าใจง่าย
(6) ฉลากช่วยคาแนะนาหรื อคาเตือนที่จาเป็ น
(7) ชื่อที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่จา่ ยยา
นอกจากนัน้ ควรมีชื่อแพทย์ผ้ สู งั่ ใช้ ยาและเภสัชกรผู้จา่ ยยาเพื่อกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินกับผู้ป่วย หรื อ
เกิดความผิดพลาดที่เร่งด่วน
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3) ตรวจสอบความถูกต้ องของยาที่จดั เทียบกับคาสัง่ ใช้ ยา
ขัน้ ตอนที่ 5 การจ่ ายยาแก่ ผ้ ูป่วย
เป็ นหน้ าที่ของเภสัชกรในการส่งมอบยาแก่ผ้ ปู ่ วย โดยมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถในการใช้ ยา
ตามสัง่ ลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ ยา และสืบหาอาการไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเป็ นปัญหาของผู้ป่วยแต่
ละราย โดยดาเนินการ
1) สาหรับผู้ป่วยที่เคยใช้ ยาอยูแ่ ล้ ว คัดกรองปัญหา หรื อย ้าความเข้ าใจในเรื่ อง
- การไม่ใช้ ยาตามสัง่ ความเข้ าใจในวิธีใช้ ที่ถกู ต้ อง
- อาการข้ างเคียงที่นา่ จะเกิดแล้ วรบกวนผู้ป่วย
โดยอาจใช้ เทคนิคให้ ผ้ ปู ่ วยสาธิตและบอกเล่า (Show and Tell) มาประยุกต์
2) ผู้ป่วยได้ รับยาครัง้ แรก ต้ องให้ ข้อมูลจาเป็ นอย่างน้ อยตามข้ อบังคับสภาเภสัชกรรม
3) ตรวจสอบความถูกต้ อง สมบูรณ์ของยาที่จะจ่ายแล้ วส่งมอบแก่ผ้ ปู ่ วย
4) ให้ ข้อมูลยาหรื อบริ การคาแนะนาปรึกษาด้ านยา
5) ผู้ที่สมควรได้ รับบริการจากแพทย์ต้องได้ รับการส่งต่ออย่างเหมาะสม
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ส่ วนที่ 2
โครงสร้ างการสอบวัดความรู้ ความสามารถของผู้ขอขึน้ ทะเบียน
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
คณะทางานจัดทาข้ อกาหนดและโครงสร้ างการสอบความรู้ของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผ้ ขู อขึ ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ได้ พิจารณาจัดทาโครงสร้ างการสอบวัดความรู้ความสามารถของผู้สอบ จากเจตนารมย์ของ
สภาเภสัชกรรมที่มงุ่ วัดความรู้ความสามารถของผู้ที่จะเริ่มเข้ าสูว่ ิชาชีพในเชิงบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้ น
ความสามารถในการประยุกต์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ด้านต่างๆเพื่อแสดงความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สาคัญตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 ได้ นอกจากนี ้การพิจารณาจัดโครงสร้ างการสอบความรู้นี ้ ยังมีความมุง่
หมายเพื่อให้ การจัดการสอบแต่ละครัง้ มีความคล่องตัว ใช้ เวลาการสอบสันลงแต่
้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ทา
ให้ สามารถรองรับการสอบที่มีผ้ สู อบจานวนมากขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากข้ อกาหนดของสภาเภสัชกรรมที่ให้ ผ้ เู ข้ า
ศึกษาเภสัชศาสตร์ ทงในมหาวิ
ั้
ทยาลัยของรัฐและเอกชนในปี การศึกษา พ.ศ.2542 ต้ องสอบความรู้เพื่อขอ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเพื่อสามารถจัดสอบได้ บอ่ ยครัง้ ขึ ้นหากมีความจาเป็ น
นอกจากนันอาจช่
้
วยลดค่าใช้ จา่ ยการจัดสอบ
โดยทังสามารถท
้
าให้ เกิดความมัน่ ใจในความเที่ยงและ
ความตรงของการประเมินความรู้ความสามารถนัน้
ลักษณะของรูปแบบข้ อสอบ มีดงั นี ้
1. วัดความรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ด้านต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมได้
2. วัดความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 ในด้ าน
ต่างๆมาสูก่ ารใช้ ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ในการปฏิบตั งิ านได้
3. วัดความรู้ความสามารถโดยมุง่ เน้ นการประยุกต์ความรู้ในการแก้ ปัญหา โดยกาหนดสัดส่วนของ
ข้ อสอบให้ มีลกั ษณะของการวัดความจา (Recall) การวัดความเข้ าใจ (Interpretation) และการแก้ ปัญหา
(Problem-Solving) เท่ากับ 25:25:50
4. วัดความสามารถในการแสดงทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพได้
โครงสร้ างการสอบประกอบด้ วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การสอบตามสถานการณ์กาหนดที่พบในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ คะแนนเต็ม 300 คะแนน
กาหนดสถานการณ์
30
สถานการณ์
จานวนคาถามแบบ MCQ .ใน 1 สถานการณ์
10
ข้ อ (คะแนน)
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Recall:Interpratation:Problem-Solving
25:25:50
ใช้ เวลาการสอบ 2 คาบๆละ 4 ชัว่ โมง
เกณฑ์การตัดสินผ่าน
60
%
ส่วนที่ 2 การสอบทักษะจาเป็ นทางวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใช้ การสอบแบบ OSPE (Objective Structured Pharmaceutical Examination)
จานวนข้ อสอบ
25
ข้ อ
กาหนดสถานีสอบ
30-35 สถานี/ 1ห้ องสอบ
เกณฑ์การตัดสินผ่าน
80
%
การดาเนินการเกี่ยวกับข้ อสอบ ประกอบด้ วยการทางานของคณะทางาน 2 ชุด
1. คณะทางานสร้ างข้ อสอบ แต่งตังจากคณะท
้
างานจากคณะเภสัชสาสตร์ จานวน 12 คณะโดยการ
จัดตังกลุ
้ ม่ ออกข้ อสอบย่อยๆ หลายๆกลุม่ องค์ประกอบของกลุม่ ออกข้ อสอบย่อยนี ้ ควรประกอบด้ วยผู้มี
ความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ เช่น เภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชวิทยา เภสัชเคมี เภสัชศาสตร์
สังคม เภสัชกรรมชุมชน รวมทังผู
้ ้ ทางานในองค์กรวิชาชีพ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน เภสัช
กรผู้ค้ มุ ครองผู้บริโภค เภสัชกรในสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นต้ น ทาหน้ าที่ออกข้ อสอบโดย
กาหนดสถานการณ์กาหนดที่พบในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ และออกข้ อสอบวัดทักษะจาเป็ นทางวิชาชีพ
2. คณะทางานคัดเลือกข้ อสอบ ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ เช่น เภสัชกรรม เภสัช
กรรมคลินิก เภสัชวิทยา เภสัชเคมี เภสัชศาสตร์ สงั คม เภสัชกรรมชุมชน ทาหน้ าที่ในการคัดเลือกข้ อสอบ
ทังในส่
้ วนการสอบตามสถานการณ์กาหนดที่พบในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 20 สถานการณ์ (ส่วนที่ 1) และ
การสอบทักษะจาเป็ นทางวิชาชีพ 25 ข้ อ (ส่วนที่ 2)
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ส่ วนที่ 3
ผังลักษณะข้อสอบความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิ งบูรณาการ(MCQ ) (แสดงตัวอย่าง)
ระบบโรค/อาการ
1.โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรค/อาการ
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด
ไขมันในเลือดสูง
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจวาย

กลุ่มยา
ยาลดความดัน
diuretics
centrally
acting
sympathoplegic drugs
adrenocetor antagonists
alpha and beta blockers
vasodilators
calcium channel blockers
angiotensin converting
enzyme inhibitors
angiotensin
receptor
blocking agents
ยาลดไขมันในเลือด
Cardiac glycoside
Vasodilator
nitrates and nitrites
Antiarrythmics

ผลิตภัณฑ์
ยาแกรนูล (granules)
ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
ยาแคปซูล อ่อน (soft
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
ยา (controlled released
products)
ยาน้าเชื่อม (syrups)
ยาอิลกิ เซอร์ (elixirs)
ระบบนาส่งยา (drug
delivery system) เช่น
TDDS

2.โรคทางเดินหายใจ

ถุงลมโป่ งพอง
หืด
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่
คอ/ทอนซิลอักเสบ
กล่องเสียง/หลอดลมอักเสบ
ปอดอักเสบ
หัด
อีสกุ อีใส
แพ้อากาศ
กระเพาะอาหารอักเสบ/
แผล
ท้องผูก
ท้องเสีย (ติดเชือ้ /ไม่ตดิ
เชือ้ )
อาหารไม่ย่อย

ยาขยายหลอดลม
ยาสเตอร์รอย
ยาแก้ไอ
ยาแก้แพ้/ยาลดน้ามูก
ยาแก้คดั จมูก
ยาแก้ไข้
ยาปฏิชวี นะ

ยาเม็ดชนิดต่าง ๆ
ยาน้าเชื่อม (syrups) ยาอิ
ลิกเซอร์ (elixirs)
แคปซูลแข็ง (hard
capsules)
Metered dose inhaler
ยาสูดดม (inhalants)
ยาหยอดจมูก (nasal
preparations)

ยารักษาโรคกระเพาะ
antacids
H2 receptor antagonists
Proton pump inhibitors
Mucosal
protective
agents

ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคีย้ ว (chewable
tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย

3.โรคทางเดินอาหาร
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คลื่นไส้ อาเจียน
GERD
อาหารเป็ นพิษ
ตับอักเสบ
ริดสีดวงทวาร
แผลเปื่ อยในปาก
ติดเชือ้ ทางเดินอาหาร เช่น
บิด อหิวาต์ ไทฟอยด์

Treatment of H . pyroli
ยาถ่าย/ยาระบาย
ยาแก้ทอ้ งเดิน
-ORS/ORT
-Opiate
-Antidiarrheal drugs
ยาช่วยย่อย
ยาแก้คลื่นไส้
ยาแก้ทอ้ งอืด
ยาแก้อาเจียน
แอนติสปาสโมดิก
ยารักษาริดสีดวงทวาร
ยาป้ ายปาก
ยาฆ่าเชือ้ /ยาต้านจุลชีพ

(controlled released
products)
ยาน้าแขวนตะกอน
(suspensions)
ยาน้าเชื่อม (syrups)
ยาอิมลั ชัน (emulsions)
ยาขีผ้ ง้ึ (ointments)
ยาโลชัน (lotions)
ยาเหน็บ (suppositories)
tinctures, fluidextracts
และ extracts
ยาสวนทวาร (enema)
ยาผง/แกรนูลฟองฟู่
(effervescent salts)
ยาป้ ายปาก
(pastes/paints)
ยาพ่นปาก/คอ (sprays)

4.โรคติดเชือ้

มาลาเรีย
วัณโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคพยาธิ
เอดส์
Opportunistic infection in
HIV

ยารักษา/ป้ องกันมาลาเรีย
ยาวัณโรค
ยาต้านจุลชีพ
ยาถ่ายพยาธิ
ยาเอดส์/ยาต้านไวรัส
ยาป้ องกัน/รักษา

5.โรคต่อมไร้ท่อและต่อมมี
ท่อ

เบาหวาน
ไทรอยด์สงู /คอพอก
ไทรอยด์ต่า

ยาเบาหวาน
ยารักษาไทรอยด์

ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
(controlled released
products)
ยาน้าแขวนตะกอน
(suspensions)
ยาน้าเชื่อม (syrups)
ยาฉีด (injections)
ยาเหน็บช่องคลอด
(vaginal suppositories)
ยาโลชัน/เจล/สเปรย์ไล่ยงุ
(mosquito repellants)
ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
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อาการหมดประจาเดือน

6.โรคกระดูกและข้อ

7.โรคผิวหนัง

8.โรคสูตนิ รีเวช

Hormone replacement
therapy

ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาฉีด (injections)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
(controlled released
products)
ระบบนาส่งยา (drug
delivery system)
ปวดกล้ามเนื้อ/ หลังและอื่น ยาแก้ปวด
ยาถูนวด (liniments)
ข้อเสือ่ ม
preventions – calcium ยาครีม (creams)
supplement
ยาขีผ้ ง้ึ (ointments)
รูมาตอยด์
estrogen replacement
ยาเจล (gels)
calcitonin
ยาแคปซูลแข็ง (hard
เกาต์
Biphosphonates
capsules)
เอ็น/ข้ออักเสบ/
Nsaids
ยาเม็ด (tablets)
ข้อเคล็ดแพลง
Disease-modifying
ยาเม็ดเคลือบ (coated
หมอนรองกระดูกเคลื่อน
antirheumatic drug tablets)
ยารักษาโรคเกาต์
ยาควบคุมการปลดปล่อย
ยาคลายกล้ามเนื้อ
(controlled released
การไม่ใช้ยา
products)
การบริหารกล้ามเนื้อ
ผื่นแพ้
ยาแก้แพ้
ยาครีม (creams)
สิว
ยาทารักษาสิวชนิดต่าง ๆ ยาขีผ้ ง้ึ (ointments)
ฝ้ า
ยาแก้ฝ้า
ยาเจล (gels)
ตาปลา
ยากัดหูด/ตาปลา
ยาเพสต์ (pastes)
แผล
ยารักษาแผลสด/ไฟไหม้
ยาแคปซูลแข็ง (hard
ติดเชือ้ รา
ยาทา/กินฆ่าเชือ้ รา
capsules)
ติดเชือ้ แบคทีเรีย
ยารักษาแผลฝี
ยาเม็ด (tablets)
เริม
ยาต้านไวรัสเริม
ยาเม็ดเคลือบ (coated
หิด/เหา
ยาฆ่าหิด/เหา
tablets)
ผิวแห้ง
ยาทาผิวแห้ง
ยาควบคุมการปลดปล่อย
psoriasis
(controlled released
products)
ระบบนาส่งยา (drug
delivery system)
ตกขาว
ยาเหน็บ/ทารักษาอาการ
ยาเหน็บช่องคลอด
ช่องคลอดอักเสบ
ยาเหน็บ/ทาฆ่าเชือ้ ชนิดที่ ยาเม็ด (tablets)
ช่องคลอดอักเสบติดเชือ้
มักพบ
ยาเม็ดเคลือบ (coated
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9.โรคตา หู จมูก และคอ

10.โรคระบบประสาท

11.โรคทางโภชนาการ

ปวดประจาเดือน
คุมกาเนิด
ตัง้ ครรภ์

ยาแก้ปวด
ยาคุมกาเนิด
ยาทีห่ า้ มใช้ระหว่าง
ตัง้ ครรภ์
ยาบารุงครรภ์

หูอกั เสบ
ตาขาวอักเสบจากการติด
เชือ้
ตาขาวอักเสบจากการแพ้
ริดสีดวงตา
กุง้ ยิง
ต้อหิน
ต้อกระจก
แผลทีต่ า
ไซนัสอักเสบ
เลือดกาเดา
โรคลมชัก
ไมเกรน
ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ
เมารถ
พาร์กนิ สัน

ยาตา/หูทใ่ี ช้ระงับอาการ
Sterile preparation for
ยาตา/หูทเ่ี ป็ นยาต้านจุลชีพ eye
ear, nose and throat
preparations
ยาเม็ด (tablets)
ยาทีใ่ ช้รกั ษาต้อหิน
ยาเม็ดเคลือบ (coated
ยาทีใ่ ช้รกั ษาต้อกระจก
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
ยาต้านจุลชีพ
(controlled released
ยาแก้แพ้/ลดอาการบวม
products)

ปลายประสาทอักเสบ
หลอดเลือดสมอง
อาการขาดวิตามินต่าง ๆ
อาการขาดอาหารในเด็ก
การเสริมอาหารในวัยต่าง
ๆเช่น
แคลเซีย่ ม ฟลูออไรต์

ยาต้านชัก
ยารักษา/ป้ องกันไมเกรน
ยาแก้ปวด
ยาต้านฮิสตามีน
Dopaminergic agent
Dopamine agonists
ยาทีท่ าให้เกิดอาการคล้าย
พาร์กนิ สัน

tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
(controlled released
products)
ยาฉีด (injections)

ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
(controlled released
products)
ระบบนาส่งยา (drug
delivery system)

ความต้องการสารอาหารใน ยาแคปซูลแข็ง (hard
วัย/ภาวะต่าง ๆ
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาน้าแขวนตะกอน
(suspensions)
ยาน้าเชื่อม (syrups)
ยาอิมลั ชัน (emulsions)
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12.โรคจิตประสาท

วิตกกังวล
ซึมเศร้า
นอนไม่หลับ

13.โรคทางเดินปั สสาวะ/ไต กระเพาะปั สสาวะอักเสบ
ไตอักเสบ
ไตวาย
เนโฟรติก

14.โรคภูมคิ มุ้ กัน

ภูมแิ พ้

เอสแอลอี

การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน
โรค
15.โรคมะเร็ง
16.อันตรายของการใช้ยา

17.โรคระบบเลือด

Benzodiazepines
Seratonin reuptake
inhibitors
Antidepressant
Barbiturates

ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาควบคุมการปลดปล่อย
(controlled released
products)
ยาต้านจุลชีพ
ยาแคปซูลแข็ง (hard
ยาแก้ปวดเกร็ง
capsules)
การปรับขนาดยาในโรคไต ยาเม็ด (tablets)
การจากัดอาหาร/เกลือ
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาฉีด (injections)
Oral/intranasal
Intranasal preparation
Antihistamines
ยาแคปซูลแข็ง (hard
Decongestants
capsules)
Corticosteroid
ยาเม็ด (tablets)
Mast cell stabilizer
ยาเม็ดเคลือบ (coated
Antiinflammatory and tablets)
immunosuppressants
ยาน้าแขวนตะกอน
NSAIDs
(suspensions)
Corticosteroids
ยาน้าเชื่อม (syrups)
Antimalarials
ยาอิลกิ เซอร์ (elixirs)
Azathioprine
ยาฉีด (injections)
MeteredC Dose Inhaler
Vaccines
ยาครีม (creams)
Immunization schedule
ยาขีผ้ ง้ึ (ointments)
ยาเจล (gels)

ความเสีย่ ง การป้ องกัน
การรักษา
ADR ลักษณะอาการสาคัญ
ของยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
การใช้ยาในกลุ่มพิเศษเช่น
ตัง้ ครรภ์ ให้นมบุตร ทารก
โลหิตจาง
iron preparation
ทาลัสซีเมีย
vitamins B 12

ยาแคปซูลแข็ง (hard
capsules)
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G6PD

folic acids
erythropoietin
myeloid growth factors

ยาเม็ด (tablets)
ยาเม็ดเคลือบ (coated
tablets)
ยาน้าเชื่อม (syrups)
ยาอิลกิ เซอร์ (elixirs)
ยาฉีด (injections)
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ส่ วนที่ 4
คู่มือการประกันคุณภาพ
การสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรม ปี 2546
--------------------------------------------------------------------------แผนผังการดาเนินงานการสอบความรู้
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
เภสัชกรรม

คณะอนุ กรรมกำรสอบ
ควำมรูฯ้

ศูนย์สอบความรูฯ้

การรับสมัคร
สอบ
บริหำรทัว่ ไป
กำรเงิน

ประธำนกำรจัดสอบ
สอบ

ทะเบียนและ
ประมวลผล
กำรจัดสอบ

คณะทำงำนออก
ข้อสอบชุดต่ำงๆ

คณะทำงำน
เลือกข้อสอบ

คณะทำงำนฝึ ก
ปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพเภสัช
กรรม

ด้ านที่ 1 กรรมการทาหน้ าที่การบริหารการสอบความรู้
การบริ หารการสอบความรู้ดาเนินการโดยมีคณะกรรมการ กรรมการและฝ่ ายต่างๆทาหน้ าที่ตามที่
กาหนด ดังนี ้
คณะอนุกรรมการสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.
พิจารณากาหนดวันเวลาสอบ ตารางสอบ สถานที่ และประธานดาเนินการจัดสอบ
2.
พิจารณาดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ ข้ อสอบที่ดีและมีมาตรฐาน
3.
พิจารณาตัดสินผลสอบเพื่อนาเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณารับรองผลสอบ
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4.
พิจารณาตัดสินโทษผู้กระทาผิดระเบียบการสอบ
ศูนย์ สอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.
จัดทาตารางสอบ คูม่ ือการสอบฯ กาหนดการซื ้อใบสมัครและการรับสมัครทางไปรษณีย์และการ
สมัครด้ วยตนเอง ส่งให้ แก่สานักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อแจกให้ แก่ผ้ สู มัครสอบ
2.
ประสานงานกับสานักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อขอรับรายชื่อและจานวนผู้สมัครสอบ เพื่อส่งมอบ
ให้ แก่ประธานดาเนินการจัดสอบ
3.
ตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียดของผู้สมัครสอบ ได้ แก่ ชื่อและนามสกุล รหัสประจาตัว
ผู้สอบ
และจานวนและชุดวิชาที่สมัครสอบว่าถูกต้ องตรงกับประวัติบนั ทึกการเก็บคะแนนของ
ผู้สมัครสอบ
4.
ยืมเงินรองจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่ายการดาเนินการจัดสอบจากสานักงานเลขาธิการสภาฯ มอบให้ แก่
ประธานการจัดสอบ
5.
ประสานงานกับหน่วยตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ในการขอความร่วมมือส่งตรวจข้ อสอบ จัดซื ้อ
กระดาษคาตอบคอมพิวเตอร์
นากระดาษคาตอบมาส่งเมื่อเสร็จสิ ้นการสอบและมารับผลการ
ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
6.
ตรวจสอบจานวน
การจัดเรี ยงตามลาดับรหัสประจาตัวผู้สอบ และความเรี ยบร้ อยของ
กระดาษคาตอบ
รวบรวมโดยส่งแยกเป็ นรายวิชาสอบให้ แก่หน่วยตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
พร้ อมด้ วยดิสเกตต์ 1 แผ่นเพื่อใช้ บนั ทึกผลสอบโดยโปรแกรมเอกเซล
7.
จัดทาผลการสอบความรู้เพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
8.
จัดทาประกาศผลการสอบความรู้ฯ
โดยแยกเป็ นผลการสอบรายชื่อรวมเรี ยงลาดับตามรหัส
ประจาตัวผู้สอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบไม่ผา่ นแต่เก็บคะแนนได้ รายชื่อผู้สอบไม่ผา่ น
และไม่สามารถเก็บคะแนนได้ มอบให้ ประธานฯเป็ นผู้นาเสนอแก่ คณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมโดยกวดขันกระบวนการต่ างๆก่ อนเข้ าที่ประชุมให้ เป็ นความลับโดยเคร่ งครัด
ตลอดจนจัดทาเอกสารแจ้ งผลสอบรายบุคคลส่งทางไปรษณีย์โดยส่งมอบให้ สานักงานเลขาธิการ
สภาฯ ดาเนินการจัดส่งไปรษณีย์
9.
ประสานงานกับประธานการจัดสอบในการเบิกเงิน
การจัดส่งมอบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทังหมดให้
้
แก่สานักงานเลขาธิการสภาฯ
10. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านว่ามีผ้ ใู ดมีสถานะการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพยังไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
หรื อไม่และแจ้ งให้ แก่สานักงานเลขาธิการสภาฯเพื่อกลัน่ กรองก่อนอนุมตั กิ ารขึ ้นทะเบียน
ศูนย์ สอบความรู้ / สานักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.
จัดทาสาเนาตารางสอบ คูม่ ือการสอบ กาหนดการซื ้อและรับสมัครสอบเพื่อเผยแพร่ให้ แก่ผ้ สู อบ
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2.

รับสมัครสอบตามกาหนดวันและเวลาตามที่ได้ แจ้ งไว้ เท่านัน้
การรับสมัครสอบก่อนและหลัง
กาหนดจะไม่สามารถทาได้ ยกเว้ นแต่ได้ รับคาอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากประธาน
คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯเท่านัน้
3.
กาหนดเลขรหัสประจาตัวผู้สอบสาหรับผู้ไม่เคยสมัครสอบมาก่อนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้ ถกู ต้ อง
จัดทาบัตรประจาตัวผู้สอบซึ่งกรอกข้ อความครบถ้ วน ติดรูปถ่าย มีลายเซ็นของผู้สมัครสอบและ
เจ้ าหน้ าที่ และประทับตราสภาเภสัชกรรม มอบให้ แก่ผ้ สู มัครสอบใช้ เป็ นหลักฐานการเข้ าห้ อง
สอบ
การกาหนดเลขรหัสประจาตัวสอบ
ประกอบด้ วยเลข 9 หลัก ซึ่งเป็ นแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน

ก

ข

ค

ส่วน ก (2 หลัก) เลข 46-99
หมายถึง
ปี พ.ศ. ที่สมัครสอบ โดยใช้ เลข 2 ตัวท้ ายของปี พ.ศ.
ส่วน ข (3 หลัก) เลข 001-999
หมายถึง
รหัสประจาสถาบันที่สภาเภสัชกรรมกาหนดให้ โดยเรี ยงตามอักษร ดังนี ้
010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปกติ
021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคสมทบ
030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
040 มหาวิทยาลัยนเรศวร
050 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
060 มหาวิทยาลัยมหิดล
070 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
080 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคปกติ
081 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาค Full Fee
090 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
200 มหาวิทยาลัยรังสิต
300 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

45
510 มหาวิทยาลัยในฟิ ลิบปิ นส์
511 มหาวิทยาลัยในอินเดีย
512 มหาวิทยาลัยในญี่ปนุ่
513 มหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเซีย
520 มหาวิทยาลัยในอเมริกา
530 มหาวิทยาลัยในยุโรป
540 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ส่วน ค (4 หลัก) เลข 0001-9999
หมายถึง
เลขลาดับของผู้สมัครสอบในปี พ.ศ.นัน้
4.
รวบรวม จัดพิมพ์รายชื่อผู้สอบเรี ยงลาดับตามรหัสประจาตัวผู้สอบ เพื่อใช้ เตรี ยมการจัดสอบ โดย
ใช้ โปรแกรมเอกเซล ประกอบด้ วยรายละเอียด ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสประจาตัวผู้สอบ ชุดวิชาที่
สมัครสอบ ส่งมอบให้ แก่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ภายในกาหนดเวลาไม่เกิน 1
สัปดาห์หลังสิ ้นสุดการรับสมัครสอบ
5.
รวบรวม จัดพิมพ์รายชื่อผู้สอบเรี ยงลาดับตามรหัสประจาตัวผู้สอบ โดยใช้ โปรแกรมเอกเซล เพื่อ
ใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการจัดทาระเบียนผู้สอบ ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสประจาตัวผู้สอบ
มหาวิทยาลัยและประเทศที่สาเร็จการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบนั และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
สถานะการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ส่งมอบให้ แก่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ ฯ ภายใน
กาหนดเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังสิ ้นสุดการรับสมัครสอบ
6.
จัดส่งผลสอบรายบุคคลทางไปรษณีย์หลังคณะอนุกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองผล
สอบแล้ ว
7.
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านว่ามีผ้ ใู ดมีสถานะการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพยังไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
หรื อไม่และแจ้ งให้ แก่สานักงานเลขาธิการสภาฯเพื่อกลัน่ กรองก่อนอนุมตั กิ ารขึ ้นทะเบียน
ประธานการจัดสอบ (ประธานสนามสอบ) มีหน้ าที่ ดังนี ้
1.
จัดเตรี ยมสถานที่ ได้ แก่ ห้ องสอบ และที่นงั่ สอบ ให้ เหมาะสมกับจานวนผู้เข้ าสอบ ที่นงั่ ควรระบุ
หมายเลขผู้สอบ และที่นงั่ ไม่แออัดหรื อชิดกันเกินไป
2.
จัดเตรี ยมผู้ควบคุมสอบโดยมีหวั หน้ าห้ องสอบ 1 คน ใช้ ผ้ คู มุ สอบในสัดส่วนประมาณผู้เข้ าสอบ
25 คน/ ผู้คมุ สอบ 1 คน อาจเพิ่มผู้คมุ สอบได้ ตามดุลยพินิจ
3.
จัดเตรี ยมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็ นประกาศรวม 1 ชุดก่อนวันทาการสอบอย่างน้ อย 1
สัปดาห์ ณ สนามสอบเพื่อให้ ผ้ สู มัครสอบได้ ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนการสอบ และจัดเตรี ยม
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4.
5.

6.
7.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ าสอบของชุดวิชาที่ทาการสอบในแต่ละวันพร้ อมระบุห้องสอบและเลขที่นงั่ สอบ
ในตอนเช้ าของวันสอบ
จัดเตรี ยมเอกสารใบเซ็นชื่อเข้ าสอบของแต่ละวิชาสอบ โดยจัดแยกรายชื่อผู้เข้ าสอบตามแต่ละ
ห้ องสอบให้ ชดั เจน สามารถตรวจสอบการเข้ าสอบและขาดสอบได้ สะดวก
จัดพิมพ์สาเนาข้ อสอบโดยควบคุมอย่างใกล้ ชิดโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาความลับของข้ อสอบในทุก
ขันตอนได้
้
แก่ การสาเนา การจัดเรี ยงข้ อสอบ การเก็บรักษาข้ อสอบ ข้ อสอบจะต้ องบรรจุในซอง
ปิ ดผนึกประทับตราสภาและ/หรื อลายเซ็นผู้ควบคุมการสาเนา และรักษาไม่ให้ การฉีกเปิ ดซองก่อน
วันเวลาสอบ
จัดให้ มีการประทับตราสภาเภสัชกรรมบนกระดาษคาตอบสาหรับการตรวจด้ วยคอมพิวเตอร์ และ
กวดขันไม่ให้ ผ้ เู ข้ าสอบได้ กระดาษคาตอบเกิน 1 แผ่น
จัดส่งมอบข้ อสอบให้ แก่หวั หน้ าห้ องสอบและรับมอบข้ อสอบหลังการสอบ

ด้ านที่ 2 การดาเนินการจัดสอบความรู้
การออกข้ อสอบ
1. คณะทางานสร้ างข้ อสอบได้ รับการเสนอชื่อจากคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ กลุม่ ออก
ข้ อสอบกลุม่ ย่อย 1 กลุม่ ควรประกอบด้ วยอาจารย์ซงึ่ มีความเชี่ยวชาญทางด้ านเภสัชวิทยา เภสัชกรรม
คลินิก เภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ในสาขาต่างๆ เช่นเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น
โดยได้ รับการแต่งตังโดยประธานคณะอนุ
้
กรรมการสอบความรู้ฯ
2. คณะทางานสร้ างข้ อสอบออกข้ อสอบตามข้ อกาหนดส่งมอบให้ แก่ประธานคณะอนุกรรมการสอบ
ความรู้ฯ
การเลือกข้ อสอบ
1. คณะทางานเลือกข้ อสอบได้ รับการแต่งตังโดยประธานคณะอนุ
้
กรรมการสอบความรู้ฯ
โดย
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆจานวนตาม
ความเหมาะสม
2. คัดเลือกข้ อสอบที่มีคณ
ุ ภาพ โดยอาจปรับปรุงแก้ ไขข้ อสอบตามความเหมาะสมให้ ได้ ข้อสอบจานวน
มากพอเกินกว่า 2 เท่าของจานวนที่ใช้ สอบในแต่ละครัง้ จัดพิมพ์ข้อสอบทังหมด
้
3. ประธาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯและประธานดาเนินการจัดสอบ ร่วมกันสุม่
ข้ อสอบที่จะใช้ ในการสอบแต่ละครัง้ ก่ อนการสอบไม่ เกิน 1 สัปดาห์ โดยรักษาความลับอย่ าง
เคร่ งครัด
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การจัดเตรียมข้ อสอบ
1. จัดเตรี ยมต้ นฉบับข้ อสอบที่ได้ รับการสุม่ เลือก
2. เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ตรวจทานความถูกต้ องของต้ นฉบับข้ อสอบ
- ส่งต้ นฉบับข้ อสอบให้ แก่ศนู ย์สอบความรู้ฯ 2 สัปดาห์ก่อนกาหนดสอบหรื อตามกาหนดที่ได้ นดั
หมายในการประชุมคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
- ส่งไฟล์ข้อสอบในดิสเกตต์ให้ แก่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯหลังการสอบเสร็จ
สิ ้น
3. ศูนย์สอบความรู้ฯดาเนินการสาเนาข้ อสอบ โดยดาเนินการให้ มี
- จัดให้ มีข้อสอบสารองในห้ องสอบห้ องละไม่เกิน 2 ชุด หน้ าซองข้ อสอบมีข้อความแจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิชาสอบ รหัสวิชาสอบ ห้ องสอบ จานวนผู้เข้ าสอบตามผัง จานวนผู้
เข้ าสอบตามจริง จานวนผู้ขาดสอบ และรายชื่อและรหัสประจาตัวผู้ขาดสอบ ลงลายมือชื่อ
หัวหน้ าห้ องสอบและเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ
- กระดาษคาตอบคอมพิวเตอร์ ให้ มีมาตรฐานตามกาหนดของเครื่ องตรวจข้ อสอบ มีตราประทับ
ของสภาเภสัชกรรมรับรองความถูกต้ อง
- ปิ ดผนึกซองข้ อสอบอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการเปิ ดก่อนการสอบ เก็บรักษาข้ อสอบในที่มิดชิด
ปลอดภัย
การจัดห้ องสอบและเจ้ าหน้ าที่คุมสอบ
1. ประธานการจัดสอบรับผิดชอบในการจองห้ องในสถาบันที่ใช้ เป็ นสนามสอบ
2. ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ออกหนังสือถึงคณบดีของสถาบันที่เป็ นสนามสอบ ขอความ
ร่วมมือใช้ สถานที่ของสถาบันเป็ นสนามสอบ ขอความร่วมมือในการสาเนาข้ อสอบ ขอความร่วมมือให้
บุคลากรของสถาบันในการดาเนินการต่างๆ ได้ แก่ อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ เป็ นต้ น
3. จัดที่นงั่ สอบให้ มีระยะห่างระหว่างผู้สอบแต่ละคนเหมาะสม กาหนดเลขที่นงั่ สอบ และจัดทาแผนผังที่
นัง่ สอบ
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้ าสอบ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่สอบ ชุดวิชาสอบ รหัสชุดวิชาสอบ ห้ อง
สอบ จานวนผู้เข้ าสอบ รหัสประจาตัวผู้สอบ ชื่อผู้สอบ ติดประกาศให้ ทราบที่สภาเภสัชกรรม 1
สัปดาห์ก่อนสอบ และที่สถาบันสนามสอบในช่วงวันสอบ
5. สาหรับการสอบข้ อเขียน จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบในจานวนที่เหมาะสม ในอัตราส่วนเจ้ าหน้ าที่คมุ
สอบ : ผู้สอบ เท่ากับ 1 : 25 ทังนี
้ ้ขึ ้นกับขนาดของห้ อง หากใช้ ห้องขนาดใหญ่มากอัตราส่วนอาจปรับ
เป็ น 1 : 20 ขึ ้นกับดุลพินิจของประธานการจัดสอบ และไม่ควรมีเจ้ าหน้ าที่ในห้ องสอบ 1 ห้ องน้ อยกว่า
2 คน
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6. สาหรับการสอบทักษะทางวิชาชีพ
จัดประชุมอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ทาหน้ าที่กรรมการสอบ
ประชุมชี ้แจงกรรมการแต่ละสถานีข้อสอบเพื่อทาความเข้ าใจข้ อสอบสถานีนนๆ
ั ้ เกณฑ์การให้ คะแนน
โดยจัดให้ มีอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คมุ สถานีสอบละ 1-2 คนตามความเหมาะสมกับข้ อสอบ
7. องค์ประกอบของเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบประกอบด้ วยหัวหน้ าห้ องสอบและเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ หัวหน้ าห้ อง
สอบควรเป็ นอาจารย์และสามารถตัดสินใจในกรณีตา่ งๆได้
การเงิน
1. ศูนย์สอบความรู้ฯ ประสานงานกับประธานการจัดสอบในการเบิกเงินยืมรองจ่ายสาหรับการจัดสอบ
ล่วงหน้ าก่อนการสอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มใบสาคัญการรับเงินของ
สภาเภสัชกรรมให้ เพียงพอ
2. จ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรื ออาจปรับได้ ตามความเหมาะสมขึ ้นกับดุลพินิจและ
ตามแต่กรณี โดยให้ ผ้ รู ับเงินกรอกรายละเอียดให้ ชดั เจนและลงนามอย่างถูกต้ อง
3. ประสานงานกับศูนย์สอบความรู้ฯ เพื่อจัดส่งรายงานสรุปค่าใช้ จ่ายและใบสาคัญค่าใช้ จา่ ยเพื่อเคลียร์
เงินยืมรองจ่ายหลังการสอบเสร็จสิ ้น
การจัดสอบ การรวบรวมและส่ งข้ อสอบเพื่อตรวจวิเคราะห์
1. หัวหน้ าห้ องสอบดาเนินการให้ ผ้ สู อบลงลายมือชื่อเข้ าสอบในใบเซ็นชื่อที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่
สอบ ห้ องสอบ ชุดวิชาสอบ รหัสวิชาสอบ ชื่อผู้สอบ
2. หัวหน้ าห้ องสอบ ควบคุมให้ มีการจัดเก็บและเรี ยงกระดาษคาตอบตามลาดับตามเลขที่นงั่ สอบ ตรวจ
นับให้ ครบถ้ วนตามจานวนผู้เข้ าสอบที่ระบุไว้ หน้ าซองข้ อสอบ เก็บใส่ซองปิ ดผนึก ส่งมอบให้ ประธาน
การจัดสอบทันทีหลังการสอบเสร็จสิ ้นในแต่ละวันสอบ
3. ประธานการจัดสอบรวบรวมกระดาษคาตอบของแต่ละชุดวิชาสอบ พร้ อมรายชื่อผู้เข้ าสอบที่มีการลง
ลายมือชื่อไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ส่งมอบเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯเพื่อส่งมอบศูนย์สอบ
ความรู้ฯ เพื่อส่งตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
การตัดสินผลสอบ
1. คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯทาหน้ าที่ในการตัดสินผลสอบ
และเสนอผลการตัดสินให้ แก่
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อให้ ความเห็นชอบ
2. ตัดสินผลการสอบตามเกณฑ์การการประเมินในการตัดสินผลการสอบความรู้ข้อเขียน
โดยผู้สอบ
จะต้ องได้ คะแนนเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 60 ขึ ้นไปและการสอบทักษะทางวิชาชีพได้ คะแนนเท่ากับ
หรื อมากกว่าร้ อยละ 80 ขึ ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านความรู้นนๆ
ั ้ ในกรณีที่มีความจาเป็ น คณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมอาจกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการสอบผ่านความรู้นนๆได้
ั้
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ผู้สอบที่สามารถสอบผ่านความรู้ตา่ งๆ แต่ไม่ครบตามที่กาหนด สามารถเก็บผลการสอบข้ อเขียน
หรื อการสอบทักษะทางวิชาชีพที่สอบผ่านไว้ ได้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลตามวรรคแรกได้ แต่ให้
เก็บผลการสอบความรู้นนๆได้
ั ้ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศผลสอบความรู้ดงั กล่าว
3. เมื่อคณะอนุกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ วเสร็จและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมแล้ ว
ให้ เลขาธิการสภาเภสัชกรรมประกาศผลการสอบความรู้โดยออกเป็ นประกาศสภา
เภสัชกรรมและให้ คณะอนุกรรมการสอบแจ้ งผลการสอบแก่ผ้ สู อบ

ด้ านที่ 3 การกาหนดระเบียบการสอบ
การกาหนดหลักฐานการสมัครสอบ
ผู้ขอสอบ จะต้ องยื่นหลักฐานในการสมัครสอบ ดังนี ้
1. คาขอสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดยผู้ขอขึน้ ทะเบียนฯ จะต้ องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์
2. ภาพถ่ าย 1 นิว้ หน้ าตรงท่ าปกติ ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตา ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รู ป
3. ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) และสาเนาปริญญาบัตรจากสถาบันที่สาเร็จการศึกษาซึง่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรื อสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรในกรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ วหรื อ
ใบรับรองการสาเร็จการศึกษาในกรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้ ว หรื อใบรับรองผลการศึกษาและ
ใบรับรองสิทธิ์การสอบจากคณบดีของสถาบันที่ศกึ ษาอยู่ในกรณีที่เป็ นผู้ศกึ ษาในภาค
การศึกษาสุดท้ ายที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้
4. หลักฐานการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพและได้ ผา่ นการประเมินจานวนไม่น้อยกว่า 500 ชัว่ โมง
ระเบียบปฏิบัติในการเข้ าสอบ
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบความรู้ผ้ ขู อขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544 และครัง้ ที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2544)
1.
ผู้เข้ าสอบจะต้ องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย ห้ ามสวมรองเท้ าแตะ
2.
ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าสอบ เข้ าห้ องสอบหลังเริ่มการสอบไปแล้ ว 30 นาที ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ น
ทังนี
้ ้ขึ ้นกับดุลยพินิจของประธานดาเนินการจัดสอบ และผู้เข้ าสอบจะออกจากห้ องสอบได้ ภายหลังการ
สอบดาเนินไปแล้ วอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
3.
ผู้เข้ าสอบจะต้ องนาบัตรประจาตัวผู้สอบซึง่ มีรูปถ่ายและประทับตราสภาเภสัชกรรมและ
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ไปแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบ
4.
ห้ ามนาหรื อพกพาเครื่ องมือสื่อสารทุกประเภทเข้ าห้ องสอบ
5.
ห้ ามนาเครื่ องคานวณเข้ าห้ องสอบ
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6.
ห้ ามผู้เข้ าสอบพกนากระดาษใดๆเข้ าห้ องสอบ
ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ คาสัง่ ในข้ อสอบและคาสัง่ ของกรรมการควบคุมสอบอย่างเคร่งครัด
หากผู้เข้ าสอบฝ่ าฝื นไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบการสอบ กาหนดบทลงโทษตัง้ แต่ การตักเตือน
ภาคทัณฑ์ หรื อจนถึงการตัดสิทธิ์ไม่ ให้ เข้ าสอบรหัสวิชาสอบนัน้
ทัง้ นีข้ นึ ้ กับการตัดสินของ
ประธานดาเนินการจัดสอบ
การควบคุมเกี่ยวกับการส่ อเจตนาทุจริตและการทุจริตการสอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สอบความรู้ผ้ ขู อขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544
และครัง้ ที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544)
1.
ห้ ามผู้เข้ าสอบกระทาการใดๆที่สอ่ เจตนาทุจริ ตการสอบ เช่น การฝ่ าฝื นระเบียบการสอบ
การนาเอกสารหรื ออุปกรณ์ใดๆที่ให้ ข้อมูลทางวิชาการซึง่ ส่อเจตนาทุจริตเข้ าห้ องสอบ การคัดลอกข้ อความ
หรื อนาส่วนหนึง่ ส่วนใดของข้ อสอบออกหรื อพร้ อมจะนาออกจากห้ องสอบฯลฯ
หากผู้เข้ าสอบกระทาการดังกล่ าวข้ างต้ น กาหนดบทลงโทษให้ ปรับตกการสอบรหัสวิชา
สอบนัน้ จนถึงปรับตกทุกรหัสวิชาสอบ และให้ ตัดสิทธิ์การสอบติดต่ อกันไม่ เกิน 2 ปี ทัง้ นีข้ นึ ้ กับ
การตัดสินของคณะอนุกรรมการสอบความรู้ ฯ
2.
ห้ ามผู้เข้ าสอบกระทาการทุจริตการสอบ เช่น การดูเอกสารหรื ออุปกรณ์ที่ให้ ข้อมูลทาง
วิชาการ ในระหว่างเวลาการสอบ การดูข้อสอบผู้สอบอื่น บอกหรื อซักถามผู้สอบอื่นระหว่างเวลาการสอบ
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าสอบแทนตนเอง เป็ นต้ น
หากผู้เข้ าสอบกระทาการดังกล่ าวข้ างต้ น กาหนดบทลงโทษให้ ปรับตกการสอบทุกรหัส
วิชาสอบ และให้ ตัดสิทธิ์การสอบติดต่ อกันไม่ เกิน 5 ปี
ทัง้ นีข้ ึน้ กับการตัดสินของ
คณะอนุกรรมการสอบความรู้ ฯ
ทัง้ นี ้ การตัดสินใดๆของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ถือเป็ นข้ อยุติ
การกาหนดค่ าธรรมเนียมการสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนฯ
1. การสอบความรู้ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถของผู้สอบขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ค่าธรรมเนียมของการสอบความรู้และการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
การสอบความรู้ข้อเขียน
1,000 บาท
การสอบทักษะทางวิชาชีพ
2,000 บาท
2. การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ (เฉพาะผู้จบต่างประเทศ)
การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 500 ชัว่ โมง
15,000 บาท
การฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพ (เพิ่มเติม) 150 ชัว่ โมง 5,000 บาท
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การกาหนดการจัดสอบและการสมัครสอบ
โดยทัว่ ไป กาหนดช่วงการสอบดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 กาหนดสอบประมาณต้ นเดือนมีนาคม
ครัง้ ที่ 2 กาหนดประมาณต้ นเดือนตุลาคม
กาหนดรับสมัคร
แบ่งตามกลุม่ เช่น นิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการสอบ กลุม่
ผู้สาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ แต่ยงั ไม่เคยสมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชัว่ คราว) และยังไม่เคยเข้ าสอบ
กลุม่ ผู้ที่เป็ นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชัว่ คราว)และเคยเข้ าสอบแล้ ว ให้ ตรวจสอบประกาศรายละเอียดบน
เว็บไซต์ ในช่วง 3 เดือนก่อนการสอบอย่างสม่าเสมอ จะกาหนดช่วงวันที่เข้ าไปกรอกข้ อมูลสมัครบน
เว็บไซต์
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ส่ วนที่ 5
รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทางานที่เกี่ยวข้ อง
1. รายนามคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม วาระ
ที่ 3 (พ.ศ.2544-2546)
ภญ. อภิฤดี เหมะจุฑา
1
คณะทางานออกข้ อสอบกลุ่มการจ่ ายยาฯ
(ภญ. เฉลิมศรี ภุม
2
มางกูร)
ประธานคณะทางานออกข้ อสอบกลุ่มผลิตยา (ภญ.พรทิพย์ นิมมาน
3
นิตย์ )
ประธานคณะทางานออกข้ อสอบกลุ่มการบริหารฯ (ภก. วิทยา กุล
4
สมบูรณ์ )
หัวหน้ าภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (ภญ.ปลืม้ จิตต์ โรจน
5
พันธุ์)
หัวหน้ าภาควิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ภญ. มยุรี ตันติ
6
สิระ)
หัวหน้ าภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ภญ. ศรีจันทร์ พรจิรา
7
ศิลป์ )
ผู้แทนหัวหน้ าภาควิชาเภสัชเคมี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ภญ.เพ็ญ
8
ศรี ทองนพเนือ้ )
หัวหน้ าภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (ภญ. นงลักษณ์ เรือง
9
วิเศษ)
10 ผู้แทนนายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (ภก.มังกร
ประพันธ์ วัฒนะ)
11 ผู้แทนนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ภก. ภาสกร นันทธเนศ)
12 ภญ. สุชาดา ชุตมิ าวรพันธ์
13

ภญ. ธิตมิ า เพ็งสุภาพ

14

ภญ. กฤตติกา ตัญญะแสนสุข

15

ภญ. ภัสราภา ชัยกุล

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
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และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้ าที่พิจารณารับรองร่างเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2544
2. คณะอนุกรรมการสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม วาระที่ 4 (พ.ศ. 2547-2549)
ประธานคณะอนุกรรมการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิฤดี เหมะจุฑา
อนุกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
อนุกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ นิมมานนิตย์
อนุกรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ วัชรี เนติสิงหะ
อนุกรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ
อนุกรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย กุลกาญจนาธร
อนุกรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภรณี ไชยาคา
อนุกรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พโยม วงค์ ภูวรั กษ์
อนุกรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
อนุกรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ ศิริ
อนุกรรมการ
11 เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาสน์
อนุกรรมการ
12 เภสัชกรหญิงศุภศิล วิสุทธิ์
อนุกรรมการ
13 เภสัชกรภาสกรนันทธเนศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ชุตมิ าวรพันธ์
อนุกรรมการและ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนและรั บใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม วาระที่ 5 (พ.ศ.2550-2552) แก้ ไขเพิ่มเติม
ประธาน
1 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ชุตมิ าวร
พันธ์
2 ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (เภสัชกร ประดิษฐ์ อนุกรรมการ
งามเจริญผล)
อนุกรรมการ
3 ผู้แทนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชกร สมบัติ แก้ ว
จินดา)
อนุกรรมการ
4 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ นิมมานนิตย์
อนุกรรมการ
5 เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภรณี ไชยาคา

54
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ ภูวรั กษ์
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา อานวยผล
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬา
วัฒนฑล
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชบาไพร โพธิ์สุยะ
เภสัชกรหญิง อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นพรัตน์ นันท
รัตนพงศ์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล พันธุเวทย์
เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารัต เกษตรทัต
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตมิ า เพ็งสุภาพ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะทางานจัดทาข้ อกาหนดและโครงสร้ างการสอบความรู้ ผ้ ูขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2544
ประธาน
1 เภสัชกรหญิง อภิฤดี เหมะจุฑา
ผู้ทางาน
2 เภสัชกรหญิง พิสมัย ทิพย์ ธนทรั พย์
ผู้ทางาน
3 เภสัชกรหญิง วัลลภา ทาทอง
ผู้ทางาน
4 เภสัชกรหญิง นนทิมา วรรธนะภูติ
ผู้ทางาน
5 เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์
ผู้ทางาน
6 เภสัชกรหญิง กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
ผู้ทางาน
7 เภสัชกรหญิง วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ผู้ทางาน
8 เภสัชกรหญิง พรอนงค์ อร่ ามวิทย์
ผู้ทางานและเลขานุการ
9 เภสัชกรหญิง สุชาดา ชุตมิ าวรพันธ์
ผู้ทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
10 เภสัชกรหญิง ภัสราภา ชัยกุล
ผู้ทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11 เภสัชกรหญิง ธิตมิ า เพ็งสุภาพ
ทาหน้ าที่จดั ทาร่างเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2544 ตามผลสรุปการประชุมสัมมนา
ของสภาเภสัชกรรมเรื่ อง การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในช่วงปี พ.ศ.2544
5. คณะทางานมาตรฐานทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมด้ านการเตรียมยา
1 ภญ. รศ.พรทิพย์ นิมมานนิตย์
ประธาน
2 ภญ. วนิดา เดชาวาศน์
ผู้ทางาน
3 ภญ.อ. ดร.ผดุงขวัญ จิตโรวาศน์
ผู้ทางาน
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4 ภญ. รศ.ดร. ญานี พงษ์ ไพบูลย์
ผู้ทางาน
5 ภญ. อ.ดร. วรี ติยะบุญชัย
ผู้ทางาน
6 ภก. รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา
ผู้ทางาน
7 ภก. อ. กรีพล แม่ นวิวัฒนกุล
ผู้ทางาน
8 ภก. อ. สถาพร นิ่มกุลรัตน์
ผู้ทางาน
9 ภญ. อ. ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์
ผู้ทางาน
10 ภญ. ผศ. นัฎฐา แก้ วนพรั ตน์
ผู้ทางาน
11 ภญ. อ. ดร.จินตนา นภาพร
ผู้ทางาน
12 ภญ. รศ. ดร.สุชาดา ชุตมิ าวรพันธ์
ผู้ทางานและเลขานุการ
6. คณะทางานพัฒนามาตรฐานทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมด้ านการจ่ ายยา
1 ภญ.รศ. ดร.โพยม วงศ์ ภูวรั กษ์
ประธาน
2 ภญ.วิมล อนันต์ สกุลวัฒน์
ผู้ทางาน
3 ภก.ธีรวุฒิ พงศ์ เศรษฐไพศาล
ผู้ทางาน
4 ภก.ดร. ศุภกิจ วงศ์ วิวัฒนนุกิจ
ผู้ทางาน
5 ภก.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส
ผู้ทางาน
6 ภก.ผศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
ผู้ทางาน
7 ภญ.ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
ผู้ทางาน
8 ภก.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
ผู้ทางาน
9 ภญ.อ.วรัปศร อนุสรณ์ เสงี่ยม
ผู้ทางาน
10 ภญ.อ.อภิชญา ชนะวงศ์
ผู้ทางาน
11 ภญ.อ.ดร.นา้ ฝน ศรีบัณฑิต
ผู้ทางาน
12 ภญ.อ. ธีราพร ชนะกิจ
ผู้ทางาน
13 ภญ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์
ผู้ทางานและเลขานุการ
14 ภญ.อ.ฐิตมิ า ด้ วงเงิน
ผู้ทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอขอบคุณ
รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิตและ อ.ดร. สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ ์โชค ทีก่ รุณาเรียบเรียงทักษะตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 8
ภญ.ปรียาภรณ์ แก้วมณี และภญ.ภิญญารัตน์ รัตนจามิตร ทีช่ ่วยรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาในส่วน
ของทักษะด้านการจ่ายยา

