กระบวนการจ่ายยาผูป้ ่วยนอก
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพนัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปว่ ยได้รับยาพร้อมคาแนะนาการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
รวมทัง้ ได้รับบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เภสัชกร

1. รับใบสั่งยาและตรวจสอบ
คาสั่งการใช้ยา

จพง.เภสัชกรรม

2. จัดยาตามคาสั่งการใช้ยาของแพทย์

เภสัชกร

3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

1.รับใบสั่งยา พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน
ของคาสั่งการใช้ยา
2. พิมพ์ฉลากยา จัดลาดับคิว
3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย
พร้อมแยกใบสั่งยาตามสิทธิ
4. บันทึกเวลารับใบสั่งยาและ
เวลาตรวจสอบใบสั่งยาเสร็จ
5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

2

นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของฉลากยา
2. จัดยาให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
ตามลาดับความเร่งด่วน
๓. ลงลายมือชื่อผู้จดั ยา

10

นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาสั่งใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
2. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา
ตามลาดับคิว ความเร่งด่วน
๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

2

นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เภสัชกร

4. จ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา

จุดควบคุมความเสี่ยง

1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา
ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน ปอดภัย
สาหรับผู้ป่วยแต่ละราย
2. จ่ายยาพร้อมคาแนะนา
3. ใช้คาถามหลัก
prime question ในการจ่ายยา
๔. ลงลายมือชื่อผู้จา่ ยยา

ระยะเวลา

6

นาที

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความกว้างของ columm 28.00

ความกว้าง 23.00

งานบริการผู้ป่วยนอก

เพือ่ ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม
คาแนะนาการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

1. กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์
ฉลากยา

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 23.00

6.00

คาสั่งใช้ยาผิดขนิด
สั่งยาทีม่ ีข้อห้ามใช้
สั่งยาไม่ครบจานวน
สั่งยาไม่ครบรายการ
แพทย์เขียนคาสั่งใช้ยา
การทาหัตการ
ในใบสั่งยา
มีความคลาดเคลื่อน
ในการรับคาสั่งการใช้ยา
พิมพ์ยาผิด visit
พิมพ์ QN/HN ผิด

แพทย์พิมพ์ยาผิด
ไม่ได้ดูข้อมูลการแพ้ยา
ไม่ใช้โปรแกรมนัด
ผู้ป่วยมาระหว่างนัด สั่งยาไม่ครบ
คาสั่งใช้ยามีหลายระบบ

3

ลายมืออ่านยาก
ผู้ป่วยมาหลาย visit
ดูข้อมูลผิด ไม่ทวนชื่อ-สกุล

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ความกว้างของ columm
6.00 6.00 6.00

1

3 ปานกลาง

ลาดับ
ความเสี่ยง

11.00

3

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

2. กระบวนการจัดยา

3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจ่ายยา

4. การจ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
พิมพ์ฉลากยาซ้า
ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา
พิมพ์รายการยาไม่ครบ
จัดยาผิดคน
จัดยาผิดชนิด
จัดยาผิดจานวน
จัดยาไม่ครบรายการ
จัดยาผิดคิว
จับคู่ใบสั่งยาผิดคน
เรียงลาดับคิวผิด
จานวนยาผิด
ชนิดยาผิด
จ่ายจานวนยาผิด
จ่ายชนิดยาผิด
จ่ายยาผิดคน
จ่ายยาผิดชนิด
จ่ายยาผิดคิว
ผู้ป่วยไม่เข้าใจการใช้ยา
ผู้ป่วยรอรับยานาน

ปัจจัยเสี่ยง
ไม่ลงลายมือชื่อผู้พิมพ์
ผู้ป่วยยื่นใบสั่งยาผิด
แพทย์สั่งยาไม่ครบ
ใส่ยาผิดตะกร้า
อ่านฉลากยาผิด
ดูจานวนผิด จัดผิด
ฉลากยาแยกจากกัน
ไม่เรียงตะกร้าตามคิว
อ่านชื่อผิด ชื่อ-สกุลคล้ายกัน
ไม่เรียงตะกร้าตามคิว
นับจานวนผิด
อ่านฉลากยาผิด ยาเปลี่ยนแผง

ระดับความเสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

4

1

4 ปานกลาง

4

1

4

4 ปานกลาง

2

1

5

5

คะแนน

ระดับ

สูง

1

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึน้
1. ปัจจัยเสี่ยง
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น
เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี
ร้อยละ 2 ต่อปี
ร้อยละ 1 ต่อปี

ระดับคะแนน โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้
1. ปัจจัยเสี่ยง
ร้อยละของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น
กระทบกับหน่วยงานทัง้ ในและนอกองค์กร
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25

ระดับคะแนน โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(1)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ

(๒)
ความเสี่ยง

(๓)
การควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่

(๔)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๕)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(๖)
การปรับปรุง
การควบคุม

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00
การควบคุมยัง
ไม่เพียงพอ

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

คาสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์
สั่งยาทีม่ ีข้อห้ามใช้
สั่งยาไม่ครบจานวน
สั่งยาไม่ครบรายการ
แพทย์เขียนคาสั่งใช้ยา
การทาหัตการ
ในใบสั่งยา

มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติใน
การคัดกรอง
ใบสั่งยา

คาสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์ กาหนดระเบียบ
สั่งยาทีม่ ีข้อห้ามใช้
ปฏิบัติ
สั่งยาไม่ครบจานวน
การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
สั่งยาไม่ครบรายการ
แพทย์ยังเขียน
คาสั่งใช้ยา การทาหัตถ
การในใบสั่งยา

ต.ต.63
เภสัชกรผู้รับผิดชอบ
งานบริการผู้ป่วยนอก
มี.ค.-63
เภสัชกรผู้รับผิดชอบ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

งานบริการผู้ป่วยนอก
เพือ่ ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม
คาแนะนาการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ
1. กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์
ฉลากยา

ระยะเวลารอรับยา
%Prescribing error
%Transcrib error
%Prescribing error

(1)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ

(๒)
ความเสี่ยง

(๓)
การควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่

(๔)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๕)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(๖)
การปรับปรุง
การควบคุม

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

2. กระบวนการจัดยา

3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจ่ายยา

คาสั่งใช้ยา
มีหลายระบบ
มีความคลาดเคลื่อน
ในการรับคา
สั่งการใช้ยา
พิมพ์ยาผิด visit
พิมพ์ QN/HN ผิด
พิมพ์ฉลากยาซ้า
ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา
พิมพ์รายการยาไม่ครบ
จัดยาผิดคน
จัดยาผิดชนิด
จัดยาผิดจานวน
จัดยาไม่ครบรายการ
จัดยาผิดคิว

มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์
ใบสั่งยา
ตรวจสอบโดยภสัชกร
จุดคัดกรองใบสั่งยา
ตรวจสอบโดยภสัชกร
จุดตรวจสอบยา
ก่อนจ่าย

คาสั่งใช้ยามี
ปรับปรุงฐานข้อมูล
หลายระบบ
ระบบยาให้ถูกต้อง
มีความคลาดเคลื่อน
ครบถ้วน
ในการรับคาสั่งการใช้ยา
พิมพ์ยาผิด visit
พิมพ์ QN ผิด
พิมพ์ฉลากยาซ้า
พิมพ์ฉลากยา
ไม่ครบ

มีวิธีปฏิบัติ
ในการจัดยา
มีการตรวจสอบยา
โดยจุด ตรวจสอบยา
ก่อนจ่าย

จัดยาผิดชนิด
จัดยาผิดจานวน
จัดยาไม่ครบรายการ

จัดระบบการจัด
วางยาตามกลุ่ม
ตามตัวอักษร
หมุนเวียนคนแทนได้

จับคู่ใบสั่งยาผิดคน
เรียงลาดับคิวผิด

มีการตรวจสอบยา
โดยจุดจ่ายยา

จับคู่ใบสั่งยาผิดคน
จานวนยาผิด

ระบบตะกร้าสีมีคิว
เพิม่ จนท.

%ความคลาดเคลื่อน
ตรวจสอบยาก่อนจ่าย

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

(1)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ

(๒)
ความเสี่ยง

(๓)
การควบคุมภายใน
ทีม่ อี ยู่

(๔)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๕)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(๖)
การปรับปรุง
การควบคุม

มีวิธีปฏิบัติ
การตรวจสอบ
ยาก่อนจ่าย
วิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายยา
ใช้ Prime Question
ในการจ่ายยา

%Dispensing error

ชนิดยาผิด

กรณีเร่งด่วน

%Dispensing error
Waiting time
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

จ่ายยาผิดคน
จ่ายยาผิดชนิด
จ่ายยาผิดคิว
ผู้ป่วยรอรับยานาน

ระบบตะกร้าสีมีคิว
จ่ายยาช่องทางด่วน
วิธีปฏิบัติการให้
คาปรึกษาด้านยา
ประกันเวลารอรับยา
Post-dispensing error

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

จานวนยาผิด
ยาผิดชนิด
4. การจ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา

จ่ายยาผิดคน
จ่ายยาผิดชนิด
จ่ายยาผิดคิว
ผู้ป่วยไม่เข้าใจ
วิธีการใช้ยา
ผู้ป่วยรอรับยานาน

ชื่อผู้รายงาน ศรีโรจน์ โตวัฒนกูร
( นางศรีโรจน์ โตวัฒนกูร )
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
วันที.่ ................. / กันยายน /2563

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

แบบสอบถามด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคย
เกี่ยวกับด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ข้อสรุปคาตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
แบบสอบถามด้านการบรารเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์ฉลากยา
๑.รับใบสั่งยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน
2. พิมพ์ฉลากยา จัดลาดับคิว
3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบสั่งยาตามสิทธิ
4. บันทึกเวลารับใบสั่งยาและเวลาตรวจสอบใบสั่งยาเสร็จ
5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดยา
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
2. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา
1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
2. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามลาดับคิว
๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4 การจ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา
1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปอดภัย
2. จ่ายยาพร้อมคาแนะนา
3. ใช้คาถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

แบบสอบถามด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
คาถาม
มี / ใช่
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์ฉลากยา
 ๑.รับใบสั่งยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน 
 2. พิมพ์ฉลากยา จัดลาดับคิว
 3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบสั่งยาตามสิทธิ
 4. บันทึกเวลารับใบสั่งยาและเวลาตรวจสอบใบสั่งยาเสร็จ
 5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดยา
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
2. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
 ๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา
1. ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
2. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามลาดับคิว
 ๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4 การจ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา
 1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปอดภั
 2. จ่ายยาพร้อมคาแนะนา
 3. ใช้คาถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
 ๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

ไม่มี / ไม่ใช่ คาอธิบาย / คาตอบ

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที.่ ............./........................./.................



แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุด 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
(3)
(4)
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ทีม่ อี ยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00
งานบริการผู้ป่วยนอก
เพือ่ ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม
คาแนะนาการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ
1. กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์
มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ฉลากยา
วิธปี ฏิบัติใน
การคัดกรอง
ใบสั่งยา

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ดาเนินการแล้ว

การนิเทศติดตาม
โดย ทีมระบบยา
และหัวหน้ากลุ่มงานฯ
ผลการดาเนินการ
เรียบร้อย

มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์

คาสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์
สั่งยาทีม่ ีข้อห้ามใช้
สั่งยาไม่ครบจานวน
สั่งยาไม่ครบรายการ
แพทย์ยังเขียน
คาสั่งใช้ยา การทาหัตถ
การในใบสั่งยา
คาสั่งใช้ยามี

กาหนดระเบียบ
ปฏิบัติ
การส่งต่อข้อมูล
ผู้ป่วย

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ต.ต.63
งานบริการเภสัช
ผู้ป่วยนอก
มี.ค.-63

(3)
(4)
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ทีม่ อี ยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

ใบสั่งยา
ตรวจสอบโดยภสัชกร
จุดคัดกรองใบสั่งยา
ตรวจสอบโดยภสัชกร
จุดตรวจสอบยา
ก่อนจ่าย

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

หลายระบบ
มีความคลาดเคลื่อน

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

ระบบยาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

ในการรับคาสั่งการใช้ยา
พิมพ์ยาผิด visit
พิมพ์ QN ผิด
พิมพ์ฉลากยาซ้า
พิมพ์ฉลากยา
ไม่ครบ

2. กระบวนการจัดยา

มีวิธีปฏิบัติ
ในการจัดยา
มีการตรวจสอบยา
โดยจุด ตรวจสอบยา
ก่อนจ่าย

จัดยาผิดชนิด
จัดยาผิดจานวน
จัดยาไม่ครบรายการ

จัดระบบการจัด
วางยาตามกลุ่ม
ตามตัวอักษร
หมุนเวียนคนแทนได้

กาลังดาเนินการ

3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจ่ายยา

มีการตรวจสอบยา
โดยจุดจ่ายยา
มีวิธีปฏิบัติ
ยาก่อนจ่าย

จับคู่ใบสั่งยาผิดคน
จานวนยาผิด
ชนิดยาผิด

ระบบตะกร้าสีมีคิว
เพิม่ จนท.กรณี
เร่งด่วน

ดาเนินการแล้ว

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

(3)
(4)
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงาน
ทีม่ อี ยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

4. การจ่ายยาพร้อมให้คาแนะนา

วิธีปฏิบัติ
ในการจ่ายยา
ใช้ Prime Question
ในการจ่ายยา

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

จ่ายยาผิดคน
จ่ายยาผิดชนิด
จ่ายยาผิดคิว
ผู้ป่วยรอรับยานาน

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ระบบตะกร้าสีมีคิว
จ่ายยาช่องทางด่วน
วิธีปฏิบัติการให้
คาปรึกษาด้านยา
ประกันเวลารอรับยา

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

Post-dispensing error
สถานะดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
 = ดาเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลายมือชื่อ ศรีโรจน์ โตวัฒนกูร
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

