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_____________________________________________________________________________ 

บทน า 

การจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบยาในโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งต่อ
ผู้รับบริการ และบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินการเป็นทีม โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานมาร่วมกันบริหารจัดการระบบงานที่ส าคัญ หนึ่ งใน
คณะกรรมการในโรงพยาบาลที่มีส าคัญในการบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพและระบบยา คือ คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee: PTC) 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย แนวทางการรักษาโรค และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบยาใน
โรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้อ านวยการโรงพยาบาล ท าหน้าที่ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมท าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการ และมีเภสัชกรจากงานต่างๆ ในกลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกันท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

จากการศึกษาของพัชราภรณ์ สุดชาฎา และคณะ พบว่า อุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ได้แก่ การขาดการก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด และการขาดการประเมินหลังจากการน านโยบายไปใช้จริง 

เภสัชกรเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการด้านยาและระบบบริการในโรงพยาบาล ร่วม
พัฒนาระบบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลยาและการบริการ ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดในโรงพยาบาล ดังนั้น เภสัชกรจึงจ าเป็นต้องประเมินและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้ที่ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ  
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เพราะเภสัชกรเป็นผู้ที่ต้องร่วมคิด ร่วมก าหนดนโยบาย จัดท าแนวปฏิบัติและแผนด าเนินการ บริหารจัดการระบบ 
ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลต่างๆ จากการ
ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร และโอกาสพัฒนาการ
ด าเนินการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดในโรงพยาบาล: ความส าคัญ 

 โรงพยาบาลภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee, PTC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เพ่ือท า
หน้าที่บริหารจัดการเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ   

 องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า PTC เป็นเครื่องมือหนึ่งในการท าให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม โดยบทบาท
หน้าที่ส าคัญของ PTC คือ ความรับผิดชอบดูแลก ากับระบบยาในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกยา 
การจัดซื้อจัดหา การกระจายยา และการใช้ยา โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีต้นทุนประสิทธิผล
และมีคุณภาพในการรักษาท่ีดีที่สุด 

คุณลักษณะบทบาทของเภสัชกรในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 

บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรโรงพยาบาล นอกจากต้องพัฒนาบทบาทหน้าที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรมโรงพยาบาล ซึ่งก าหนดโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ 
ที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรม แต่ในการท างานของเภสัชกรในโรงพยาบาลซึ่งต้องท าหน้าที่ เป็นกรรมการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ และเลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ  จ าเป็นต้องปะเมินและ
พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในระบบสุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกได้ให้
แนวคิด คือ “Seven-star pharmacist” ซึ่งรายละเอียดของแต่ละคุณลักษณะและบทบาท แสดงไว้ ดังนี้ 

1. ผู้ให้การดูแล (Caregiver): เภสัชกรสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น 
ความรู้ทางคลินิก ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการ
ระบบยา การบริการสุขภาพ และพัฒนาการด าเนินการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับบุคลากรสุขภาพ
ในวิชาชีพอ่ืนๆ  

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้ให้การดูแล” ได้แก่ “เภสัชกรที่รับผิดชอบงานบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยในจ าเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาบทบาทของผู้ให้การดูแล” 

2. ผู้สื่อสาร (Communicator): เภสัชกรต้องประสานระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรสุขภาพ
อ่ืนๆ เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรสุขภาพและ
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สมาชิกในชุมชน ทักษะการสื่อสารที่ดีของเภสัชกรจะช่วยท าให้ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ และเกิด
ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพเพราะผู้ป่วยเข้าใจ และยอมรับค าแนะน าจากเภสัชกร  

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้สื่อสาร” ได้แก่ “เภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชสนเทศ มีความจ าเป็นที่ต้อง
ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบยา รวมทั้งสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เข้าใจได้ง่าย ต่อผู้ป่วยและประชาชน” 

3. ผู้ตัดสินใจ (Decision-maker): เภสัชกรสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการเลือกใช้และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ยา สารเคมี เครื่องมือ 
กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ เภสัชกรต้องแสดงบทบาทส าคัญในการร่วมก าหนดนโยบายด้านยาทั้งใน
ระดับกลุ่มงาน ระดับโรงพยาบาล และระดับชาติ เภสัชกรในโรงพยาบาลต้องร่วมตัดสินใจในการคัดเลือก
ว่ายาใดเป็นยาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นยาในบัญชียาโรงพยาบาล เภสัชกรต้องสามารถประเมิน 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินเลือกกระบวนการรักษาที่เหมาะสม 

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้ตัดสินใจ” ได้แก่ “หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และหัวหน้างานต่างๆ ต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ข้อมูล และหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ เพ่ือการพัฒนาระบบยา 
และระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” 

4. ผู้น า (Leader): เภสัชกรต้องมีบทบาทเป็นผู้น าในระบบสุขภาพในการตัดสินใจ สื่อสารและจัดการงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้น าคือ ผู้ที่สามารถสร้างความคิด วิสัยทัศน์ และกระตุ้นทีมให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ บทบาทของเภสัชกรที่เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลต้องสามารถท าให้เกิด
คุณภาพการรักษาที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านยา และเกิดผลลัพธ์ในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้น า” ได้แก่ “หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และหัวหน้างานต่างๆ ต้องฝึกฝน
ตนเองในการเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล น ามาพัฒนางาน และ
เป็นผู้ทีห่มั่นเรียนรู้พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานให้ร่วมเป็นผู้น าในองค์กร” 

5. ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learner): เภสัชกรต้องเรียนรู้ ติดตามข้อมูลวิทยาการต่างๆ ในการดูแล
รักษาโรค ความรู้เรื่องยา กฎหมายต่างๆ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” ได้แก่ “เภสัชกรทุกคนในกลุ่มงานเภสัชกรรม ต้องพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต” 

6. ผู้จัดการ (Manager): เภสัชกรต้องท าหน้าที่เป็นผู้จัดการทั้งทรัพยากร คน เงิน และข้อมูลต่างๆ ที่มี 
พร้อมทั้งพัฒนาและดูแลนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระบบประกันคุณภาพ ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ผู้จัดการ” ได้แก่ “เภสัชกรที่ท างานด้านวิจัยพัฒนา จ าเป็นที่ต้องฝึกฝนทักษะ
การเป็นผู้จัดการโครงการ งานวิจัยต่างๆ ให้สามารถด าเนินการภายใต้งบประมาณ ระยะเวลา และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

7. ครู (Teacher): เภสัชกรสามารถอบรมและให้ความรู้แก่เภสัชกร ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ ทั้งในเรื่องยา การดูแลรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และเรื่องต่างๆ ที่จะท าให้
เกิดสุขภาวะส าหรับผู้ป่วย 

เภสัชกรที่ควรมีบทบาท “ครู” ได้แก่ “เภสัชกรที่ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษา ต้องมีทักษะ
ความเป็นครูที่สามารถออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้
ความรู้กับประชาชน และบุคลากรในโรงพยาบาล” 

9 ค าพ่อสอน: แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง 

คุณลักษณะและบทบาทของเภสัชกร 7 ลักษณะที่กล่าวมา จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เกิด
ประโยชน์สุขแก่เภสัชกร เพ่ือนร่วมงาน ประชาชน และสังคมโดยรวม เภสัชกรควรพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ตั้งปณิธาน เดินตามรอยของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยปฏิบัติตาม “9 ค าพ่อสอน” ได้แก่ 

1. ความเพียร  

“จักท ำกำรสิ่งใดใจอย่ำท้อ อย่ำรีรอวันเวลำให้หมุนข้ำม 

จงตั้งมั่นในควำมเพียรพยำยำม ผลส ำเร็จจักงดงำมดั่งตั้งใจ” 

2. ความพอดี  

“ประเมินตนให้เหมำะสมกับทุกสิ่ง ควรประวิงให้เหมำะจริงในทุกอย่ำง 

ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปในแนวทำง ทุกสิ่งสร้ำงเสร็จได้ด้วยพอดี” 

3. ความรู้ตน  

“จงรู้ตัวรู้ตนอยู่เสมอ อย่ำพลั้งเผลอหยิ่งผยองต้องฝึกฝน 

มีสติรู้ชอบประกอบตน จะเป็นคนเต็มคนสมบูรณ์เอย” 

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้  

“จงอย่ำหวังเอำแต่ได้ในวันนี้ เมื่อมั่งมีมำกมำยจงแบ่งผล 

เป็นผู้ให้มำกกว่ำรับไม่อับจน เกิดเป็นคนแบ่งปันเถิดประเสริฐเอย” 
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5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ  

“มำรยำทสุภำพชนจงรักษำ มีสัมมำคำรวะไม่กล้ำแข็ง 

อ่อนโยนได้ไม่อ่อนแอแม้อ่อนแรง มีใจแกร่งรู้เอื้อเพ่ือส่วนรวม” 

6. พูดจริง ท าจริง  

“เกียรติคุณของคนเก่งที่เด่นชัด คือซื่อสัตย์ต่อวำจำรู้หน้ำที่  

รักษำสัจหัดมุ่งมั่นหมั่นท ำดี ส่งชีวีประสบผลดลบันดำล” 

7. หนังสือเป็นออมสิน  

“มีทรัพย์สินเป็นความรู้อยู่คู่ชีพ ดั่งประทีปคอยส่องทางสว่างใส 

เพราะหนังสือคือแสงทองส่องน าไป สู่ปลายทางส าเร็จไซร้ด้วยปัญญา” 

8. ความซ่ือสัตย์  

“สุจริตจิตมั่นขั้นพ้ืนฐาน บ่มเพาะนานเป็นนิสัยให้เหมาะสม  

หนึ่งความดีคือซื่อสัตย์หัดอบรม ชนชื่นชมเพราะรู้ชอบประกอบธรรม” 

9. การเอาชนะใจตน  

“แข่งอะไรแข่งกับใจสิเที่ยงแท้ ข่มใจแน่ละความชั่วที่มัวหมอง 

ชนะใครชนะใจที่ใฝ่ปอง อย่าล าพองหากมิได้ชนะตน” 

นอกจาก 9 ค าพ่อสอนที่จะสร้างพลังใจและเสริมทักษะชีวิตของเภสัชกร ขอแนะน ากระบวนท่าที่ส าคัญ 
ในหนังสือ “Service is Meditation งานบริการ คือการภาวนา” เขียนโดย นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ เพ่ือให้เภสัชกร 
โดยเฉพาะเภสัชกรที่ต้องรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด ควรน ามาพัฒนาทักษะชีวิต โดยการเรียนรู้กระบวนท่า ได้แก่  

1. การรับฟังอย่างลึกซึ้ง: ทักษะการฟังต้องการการเรียนรู้อย่างจริงจัง และฝึกฟังอย่างจริงใจ 

2. สามค าที่ควรจะไปด้วยกัน: Intension-Attention-No Tension 
2.1 Intension คือ ความตั้งใจ การสร้างความฝันของเรา 
2.2 Attention คือ การเกาะติด หล่อเลี้ยงกับความตั้งใจที่เราได้ตั้งเอาไว้ 
2.3 No Tension คือ การปล่อยทิ้งอย่างผ่อนคลาย 
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“หากเราตั้งใจ (Intention) วาดฝันกับเรื่องนี้เอาไว้ สนใจที่จะดูแลความตั้งใจของเรา
อย่างสม่่าเสมอ (Attention) โดยไม่คาดหวัง (No Tension)” (นพ.วิธาน ฐานะวุฑม์) 

โอกาสพัฒนาการด าเนินการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 

“ไม่ซ้่าเติมตนเอง และหาประโยชน์จากความทุกข์” พระไพศาล วิสาโล 

เภสัชกรเป็นบุคลากรส าคัญที่จะพัฒนาการด าเนินการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ต้อง
เป็นผู้ที่ฝึกฝนพัฒนา ไม่ซ้ าเติมตนเองว่าเป็นผู้ที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการระบบยาและระบบบริการ
สุขภาพในโรงพยาบาล เภสัชกรต้องสามารถจัดการความทุกข์ (ปัญหาการจัดการระบบยา) น ามาพัฒนาสร้าง
นโยบาย แนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสพัฒนา และปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการด าเนินการของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัดในโรงพยาบาล ซึ่งพอจะสรุปปัจจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดค่านิยมของกระทรวง
สาธารณสุข คือ MOPH: M = Mastery O = Originality P = People centered approach H = 
Humility และเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” 

2. การระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ในมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปรับปรุงเดือนมกราคม พ.ศ.  
2558 จัดท าโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

3. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้ก าหนดชื่อโครงการด้วย 6 กุญแจส าคัญ คือ P L E A S E โดย P คือ PTC 
เป็น 1 ใน 6 กุญแจส าคัญในการท าให้โรงพยาบาลเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

4. กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่  15) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดทั้งในระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต ที่
ร่วมกันท างานในเครือข่ายของแต่ละเขตบริการสุขภาพ 

5. แหล่งสนับสนุนข้อมูลการด าเนินการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข [Drug and Medical Supply Information Center 
(DMSIC)]: http://dmsic.moph.go.th/dmsic/index.php?p=1&id=1 
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สรุป 

 เภสัชกรสามารถที่จะพัฒนาตนเอง สร้างเสริม 7 คุณลักษณะ ได้แก่ ผู้ให้การดูแล ผู้สื่อสาร ผู้ตัดสินใจ 
ผู้น า ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้จัดการ และครู โดยเลือกพัฒนาบทบาทตนเองให้เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ และ
เสริมพลังใจด้วยการด าเนินรอยตาม 9 ค าพ่อสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และสร้าง
ความตั้งใจ ดูแลความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่คาดหวัง ใช้โอกาสและปัจจัยสนับสนุนในการ พัฒนาการ
ด าเนินการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร และสังคมโดย
ส่วนรวม 
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