
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                     ช่วยเภสัชกร 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานช่วยเภสชักรในงานเภสชักรรม ซ่ึงมีลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการช่วยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไปท่ีไม่มีปัญหาและอนัตรายและช่วยจดัหา 

จดัซือ้ บรรจุใสภาชนะเก็บรักษา  เบิกจ่าย  และจําหน่ายยาให้คนไข้ตามคําสัง่แพทย์ภายใต้การควบคุม 

ของเภสชักร และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

    ผู้ ช่วยเภสชักร        1               ระดบั        1 

    ผู้ ช่วยเภสชักร        2               ระดบั        2 

    ผู้ ช่วยเภสชักร        3               ระดบั        3 

    ผู้ ช่วยเภสชักร        4               ระดบั        4 

    ผู้ ช่วยเภสชักร        5               ระดบั        5 
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ช่ือตําแหน่ง                 ผู้ช่วยเภสัชกร  1 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรท่ีไม่ยาก  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มี 

ความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานสูง ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสัง่ 

หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างแน่ชดั  หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 จดัและบรรจุยาใส่ภาชนะ  เขียนสลากยา  คิดเงินค่ายา  จ่ายยาให้คนไข้ตามท่ีแพทย์ส ัง่ 

จดัเตรียมและทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ   

ตลอดจนทําความสะอาดภาชนะท่ีใช้บรรจุยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ  จดัเตรียมตวัยาและเคมีภัณฑ์ และช่วย 

เภสชักรผสมและปรุงยา  ทํานํา้เกลือ  นํา้กลัน่  เบิกและจ่ายยา  นํา้กลัน่  นํา้เกลอื และเคร่ืองใช้ในการ

รักษาพยาบาลไปตามตึกคนไข้  ช่วยจดัทําบญัชีและทะเบียนการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ 

ต่ํากว่านีแ้ละผ่านการฝึกงานผู้ ช่วยเภสชักรมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี   หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาผู้ ช่วยเภสชักร ผู้ ช่วยพยาบาล หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้เกี่ยวกบัการช่วยผสมและปรุงยาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความรู้สามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่วยเภสชักรท่ีค่อนข้างยาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ 

หรือความชํานาญงานท่ีค่อนข้างสูง ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือตามคําสัง่ หรือแบบหรือ 

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรในงานเภสชักรรม  เช่น จดัและบรรจุยา 

ใส่ภาชนะ  เขียนสลากยา  คิดเงินค่ายา  จ่ายยาให้คนไข้ตามท่ีแพทย์ส ัง่  ควบคุมดูแลและดําเนินการ

จดัเตรียม ตวัยาเคมีภัณฑ์ ภาชนะท่ีใช้บรรจุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผสมและปรุงยา นํา้กลัน่ 

นํา้เกลือ ฯลฯช่วยเภสชักรผสมปรุงยา  นํา้กลัน่  นํา้เกลือ ฯลฯ    ผสมและปรุงยาท่ีมีสูตรหรือสว่นผสมอย่าง

แน่นอนไม่ยุ่งยากและเป็นยาทัว่ไป ท่ีไม่มีอนัตรายตามคําสัง่ของเภสชักร  ช่วยดําเนินการในการจดัหา  จดัซือ้ 

เบกิยา เวชภัณฑ์  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเคร่ืองมือแพทย์  จดัทําทะเบียนและบญัชีการเบิกจ่ายยาและ

เวชภัณฑ์ต่าง ๆ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ ช่วยเภสชักร 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 1  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ผู้ ช่วยเภสชักร 1  ข้อ 2  หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรทางการพยาบาล ซ่ึงมีหลกัสูตรการศึกษาต่อจากชัน้ประโยค 

มัธยมศึกษาตอนปลาย อีกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือหลกัสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ํากว่าหลกัสูตรดงักล่าว 

หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผู้ ช่วยเภสชักร 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถ

ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานช่วยเภสชักรท่ียากพอสมควร  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ

หรือความชํานาญงานสูงพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรในงานเภสชักรรม  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น  จดั  จ่าย  และจําหน่ายยาให้กบัคนไข้  จดัเตรียมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการผสมและปรุงยา  ช่วยเภสชักรผสมและปรุงยา  ผสมและปรุงยาทัว่ไปท่ีไม่มีปัญหายุง่ยาก 

ตามคําสัง่ของเภสชักร ดําเนินการตามขัน้ตอนหรือกระบวนการในการจดัหา  จดัซือ้  และเบิกยาจากต้นสงักดั  

ตรวจรับยาตรวจสอบเกี่ยวกบัการหมดอายุของยาในสต๊อก  จดัทําบญัชี และทะเบียนการเบิกจ่ายยาและ 

เวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกบัจํานวนในทะเบียนหรือบญัชี 

การเบกิจ่ายหรือไม่จดัทําสถิติผลงานและรายงานประจําเดือน  ประจําปี  ของหน่วยงานเภสชักรรมท่ีสงักดั  

เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ ช่วยเภสชักร 1 หรือผู้ ช่วยเภสชักร 2  และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

ช่วยเภสชักรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้เพ่ิมเป็น 3 ปี สําหรับผู้มี 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ ช่วยเภสชักร 2  ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผู้ ช่วยเภสชักร  2  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้นปฏิบติัโดยผู้มีความรู้

ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การ

ตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักรในงานเภสชักรรม  โดยปฏิบติั 

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  จดั  จ่าย  และจําหน่ายยาให้กบัคนไข้ จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

และอปุกรณ์ในการผสมและปรุงยา  ช่วยเภสชักรผสมและปรุงยา  ดําเนินการจดัหาและจดัซือ้ยาและ 

เวชภัณฑ์ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบการหมดอายขุองยาในสต๊อก  ตรวจสอบการจดัทําบญัชีและ 

ทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกบั 

จํานวนในทะเบียนหรือบญัชีการเบิกจ่ายหรือไม่  จดัทําสถิติและรายงานผลงานของหน่วยงานเภสชักรรม 

ท่ีสงักดั  เป็นต้น  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง 

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะ 

ต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานช่วยเภสชักร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผู้ ช่วยเภสชักร  3  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                 ผู้ช่วยเภสัชกร  5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานช่วยเภสชักรท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการช่วยเภสชักรในงานเภสชักรรม เช่น การจดั จ่ายและ

จําหน่ายยาให้กบัคนไข้  การจดัเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการผสมและปรุงยา  ช่วยเภสชักรผสมและ

ปรุงยา  ผสมและปรุงยาตามคําสัง่ของเภสชักร  ดําเนินการจดัหาและจดัซือ้ยาและเวชภัณฑ์ตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย  ตรวจสอบการหมดอายุของยาในสต๊อก  ตรวจสอบการจดัทําบญัชีและทะเบียนการเบิกจ่ายยา  

และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๊อกว่าถูกต้องตรงกบัจํานวนในทะเบียนหรือบญัชี

การเบิกจ่ายหรือไม่  จดัทําสถิติและรายงานผลงานของหน่วยงานเภสชักรรมท่ีสงักดัให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ ช่วยเภสชัการ 1 หรือผู้ ช่วยเภสชักร 2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานช่วยเภสชักร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ ช่วยเภสชัการ 1 หรือผู้ ช่วยเภสชักร 2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานช่วยเภสชักร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผู้ ช่วยเภสชักร  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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