
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน จุดควบคุมความเสี่ยง

   1.รับใบส่ังยา พร้อมตรวจสอบ 2 นาที
ความถกูต้อง ปลอดภัย ครบถว้น 
ของค าส่ังการใช้ยา
   2. พมิพฉ์ลากยา จดัล าดับคิว

3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย
พร้อมแยกใบส่ังยาตามสิทธิ

4. บันทึกเวลารับใบส่ังยาและ
เวลาตรวจสอบใบส่ังยาเสร็จ
   5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบความถกูต้อง 10 นาที
สมบูรณ์ของฉลากยา

2. จดัยาให้ถกูต้อง ครบถว้น 
ตามล าดับความเร่งด่วน
  ๓. ลงลายมือชื่อผู้จดัยา

1. ตรวจสอบความถกูต้องของ 2 นาที
ค าส่ังใช้ยา การจดัยา พมิพฉ์ลาก
   2. ตรวจสอบยากอ่นจา่ยยา
ตามล าดับคิว ความเร่งด่วน
   ๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ระยะเวลา

กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพนัง

วตัถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปว่ยได้รับยาพร้อมค าแนะน าการใช้ยาทีถู่กต้อง ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้อยา่งถูกต้อง
                        รวมทัง้ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

1. รับใบส่ังยาและตรวจสอบ          
ค าสั่งการใช้ยา 

2. จัดยาตามค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา 

เภสัชกร 

จพง.เภสัชกรรม 

เภสัชกร 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

   1. ตรวจสอบยากอ่นจา่ยยา 6 นาที
ให้ถกูต้อง ครบถว้น ปอดภัย
ส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย
   2. จา่ยยาพร้อมค าแนะน า
   3. ใช้ค าถามหลัก
prime question ในการจา่ยยา
   ๔. ลงลายมือชื่อผู้จา่ยยา

4. จ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า 

เภสัชกร 



คะแนน ระดบั

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 23.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 23.00 6.00 6.00 6.00 6.00 11.00

งานบริการผู้ป่วยนอก เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม
ค าแนะน าการใช้ยาทีถู่กต้อง
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ได้รับบริการ
ทีส่ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

1. กระบวนการส่ังใช้ยาและพิมพ์ ค าส่ังใช้ยาผิดขนิด แพทย์พิมพ์ยาผิด 3 1 3 ปานกลาง 3
ฉลากยา ส่ังยาทีม่ีข้อห้ามใช้ ไม่ได้ดูข้อมูลการแพ้ยา

ส่ังยาไม่ครบจ านวน ไม่ใช้โปรแกรมนัด
ส่ังยาไม่ครบรายการ ผู้ป่วยมาระหว่างนัด ส่ังยาไม่ครบ
แพทย์เขียนค าส่ังใช้ยา ค าส่ังใช้ยามีหลายระบบ
การท าหัตการ

ในใบส่ังยา
มีความคลาดเคล่ือน ลายมืออ่านยาก
ในการรับค าส่ังการใช้ยา
พิมพ์ยาผิด visit ผู้ป่วยมาหลาย visit
พิมพ์ QN/HN ผิด ดูข้อมูลผิด ไม่ทวนชื่อ-สกุล

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง

ความกว้างของ columm

กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / 
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง



คะแนน ระดบั

ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

ล าดับ
ความเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ

ระดบัความเสี่ยง
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / 
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

พิมพ์ฉลากยาซ้ า ไม่ลงลายมือชื่อผู้พิมพ์
ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา ผู้ป่วยยื่นใบส่ังยาผิด
พิมพ์รายการยาไม่ครบ แพทย์ส่ังยาไม่ครบ

2. กระบวนการจัดยา จัดยาผิดคน ใส่ยาผิดตะกร้า 4 1 4 ปานกลาง 4
จัดยาผิดชนิด อ่านฉลากยาผิด

จัดยาผิดจ านวน ดูจ านวนผิด จัดผิด
จัดยาไม่ครบรายการ ฉลากยาแยกจากกัน
จัดยาผิดคิว ไม่เรียงตะกร้าตามคิว

3. ตรวจสอบความถูกต้อง จับคู่ใบส่ังยาผิดคน อ่านชื่อผิด ชื่อ-สกุลคล้ายกัน 1 4 4 ปานกลาง 2
ก่อนจ่ายยา เรียงล าดับคิวผิด ไม่เรียงตะกร้าตามคิว

จ านวนยาผิด นับจ านวนผิด
ชนิดยาผิด อ่านฉลากยาผิด ยาเปล่ียนแผง

4. การจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า จ่ายจ านวนยาผิด 1 5 5 สูง 1

จ่ายชนิดยาผิด
จ่ายยาผิดคน
จ่ายยาผิดชนิด
จ่ายยาผิดคิว
ผู้ป่วยไม่เข้าใจการใช้ยา
ผู้ป่วยรอรับยานาน



เกินร้อยละ 5 ต่อปี 5 สูงมาก
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 4 สูง
ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 3 ปานกลาง

ร้อยละ 2 ต่อปี 2 น้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี 1 น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถ่ีที่จะเกิดขึน้

1. ปัจจัยเส่ียง

โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบัคะแนน โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง



กระทบกับหน่วยงานทัง้ในและนอกองค์กร 5 สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรต้ังแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป 4 สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75  3 ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49  2 น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสีย่ง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสีย่งที่จะเกิดขึน้

1. ปัจจัยเส่ียง

ร้อยละของผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้น ระดบัคะแนน โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง



(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ

ทีม่อียู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์

งานบริการผู้ป่วยนอก ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00
เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม การควบคุมยัง
ค าแนะน าการใช้ยาทีถู่กต้อง ไม่เพียงพอ
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ได้รับบริการ
ทีส่ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

1. กระบวนการส่ังใช้ยาและพิมพ์ ค าส่ังใช้ยาไม่สมบูรณ์ มีเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ ระยะเวลารอรับยา ค าส่ังใช้ยาไม่สมบูรณ์ ก าหนดระเบียบ ต.ต.63
ฉลากยา ส่ังยาทีม่ีข้อห้ามใช้ วิธีปฏิบัติใน %Prescribing error ส่ังยาทีม่ีข้อห้ามใช้ ปฏิบัติ เภสัชกรผู้รับผิดชอบ

ส่ังยาไม่ครบจ านวน การคัดกรอง %Transcrib error ส่ังยาไม่ครบจ านวน การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย งานบริการผู้ป่วยนอก
ส่ังยาไม่ครบรายการ ใบส่ังยา %Prescribing error ส่ังยาไม่ครบรายการ ม.ีค.-63
แพทย์เขียนค าส่ังใช้ยา แพทย์ยังเขียน เภสัชกรผู้รับผิดชอบ
การท าหัตการ ค าส่ังใช้ยา การท าหัตถ
ในใบส่ังยา การในใบส่ังยา

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย
กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2563

ความเสี่ยง การประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่



(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ

ทีม่อียู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์

ความเสี่ยง การประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

ค าส่ังใช้ยา มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์ ค าส่ังใช้ยามี ปรับปรุงฐานข้อมูล
มีหลายระบบ ใบส่ังยา หลายระบบ ระบบยาให้ถูกต้อง
มีความคลาดเคล่ือน ตรวจสอบโดยภสัชกร มีความคลาดเคล่ือน ครบถ้วน
ในการรับค า จุดคัดกรองใบส่ังยา ในการรับค าส่ังการใช้ยา
ส่ังการใช้ยา ตรวจสอบโดยภสัชกร พิมพ์ยาผิด visit
พิมพ์ยาผิด visit จุดตรวจสอบยา พิมพ์ QN ผิด
พิมพ์ QN/HN ผิด ก่อนจ่าย พิมพ์ฉลากยาซ้ า
พิมพ์ฉลากยาซ้ า พิมพ์ฉลากยา
ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา ไม่ครบ
พิมพ์รายการยาไม่ครบ

2. กระบวนการจัดยา จัดยาผิดคน มีวิธีปฏิบัติ จัดยาผิดชนิด จัดระบบการจัด
จัดยาผิดชนิด ในการจัดยา จัดยาผิดจ านวน วางยาตามกลุ่ม
จัดยาผิดจ านวน มีการตรวจสอบยา จัดยาไม่ครบรายการ ตามตัวอักษร
จัดยาไม่ครบรายการ โดยจุด ตรวจสอบยา หมุนเวียนคนแทนได้
จัดยาผิดคิว ก่อนจ่าย

3. ตรวจสอบความถูกต้อง จับคู่ใบส่ังยาผิดคน มีการตรวจสอบยา %ความคลาดเคล่ือน จับคู่ใบส่ังยาผิดคน ระบบตะกร้าสีมีคิว
ก่อนจ่ายยา เรียงล าดับคิวผิด โดยจุดจ่ายยา ตรวจสอบยาก่อนจ่าย จ านวนยาผิด เพิม่ จนท.



(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ

ทีม่อียู่ การควบคุม    / ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์

ความเสี่ยง การประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

จ านวนยาผิด มีวิธีปฏิบัติ %Dispensing error ชนิดยาผิด กรณีเร่งด่วน
ยาผิดชนิด การตรวจสอบ

ยาก่อนจ่าย
4. การจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า จ่ายยาผิดคน วิธีปฏิบัติ %Dispensing error จ่ายยาผิดคน ระบบตะกร้าสีมีคิว

จ่ายยาผิดชนิด ในการจ่ายยา Waiting time จ่ายยาผิดชนิด จ่ายยาช่องทางด่วน
จ่ายยาผิดคิว ใช้ Prime Question ความพึงพอใจของ จ่ายยาผิดคิว วิธีปฏิบัติการให้
ผู้ป่วยไม่เข้าใจ  ในการจ่ายยา ผู้รับบริการ ผู้ป่วยรอรับยานาน ค าปรึกษาด้านยา
วิธีการใช้ยา ประกันเวลารอรับยา
ผู้ป่วยรอรับยานาน Post-dispensing error

         ชื่อผู้รายงาน    ศรีโรจน์     โตวัฒนกูร
                  ( นางศรีโรจน์  โตวัฒนกูร )

       ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ
                     วันที.่................. / กันยายน /2563



   ๑.รับใบส่ังยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน
   2. พิมพ์ฉลากยา จัดล าดับคิว
   3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบส่ังยาตามสิทธิ
   4. บันทึกเวลารับใบส่ังยาและเวลาตรวจสอบใบส่ังยาเสร็จ
   5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
2. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา

1. ตรวจสอบความถูกต้องของค าส่ังใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
2. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามล าดับคิว 
๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

         1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปอดภัย
         2. จ่ายยาพร้อมค าแนะน า
         3. ใช้ค าถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
         ๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

ขั้นตอนที ่2 กระบวนการจัดยา

ขั้นตอนที ่3 ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจ่ายยา

ขั้นตอนที ่4 การจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า

แบบสอบถามด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซ่ึงคุ้นเคย
เกี่ยวกับด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์

แบบสอบถามดา้นการบรารเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย

ผู้มีความรู้ในเร่ืองนี้

  ขั้นตอนที ่1 กระบวนการสั่งใชย้าและพิมพ์ฉลากยา



ค าถาม ม ี/ ใช่ ไมม่ ี/ ไมใ่ช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ

 ๑.รับใบส่ังยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน  

 2. พิมพ์ฉลากยา จัดล าดับคิว
 3. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบส่ังยาตามสิทธิ

 4. บันทึกเวลารับใบส่ังยาและเวลาตรวจสอบใบส่ังยาเสร็จ
 5. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
2. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
 ๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา

1. ตรวจสอบความถูกต้องของค าส่ังใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
2. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามล าดับคิว
 ๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปอดภั
  2. จ่ายยาพร้อมค าแนะน า
 3. ใช้ค าถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
 ๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................

แบบสอบถามดา้นการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

 ต าแหน่ง.......................................................................
  วันที.่............./........................./.................

       ขั้นตอนที ่1 กระบวนการสั่งใชย้าและพิมพ์ฉลากยา

ขั้นตอนที ่2 กระบวนการจัดยา

ขั้นตอนที ่3 ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจ่ายยา

ขั้นตอนที ่4 การจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์ 
ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

งานบริการผู้ป่วยนอก
เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม
ค าแนะน าการใช้ยาทีถู่กต้อง
ปลอดภัย และสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ได้รับบริการ
ทีส่ะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ
1. กระบวนการส่ังใช้ยาและพิมพ์ มีเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ ค าส่ังใช้ยาไม่สมบูรณ์ ก าหนดระเบียบ ต.ต.63 ด าเนินการแล้ว การนิเทศติดตาม
ฉลากยา วิธีปฏิบัติใน ส่ังยาทีม่ีข้อห้ามใช้ ปฏิบัติ งานบริการเภสัช โดย ทีมระบบยา

การคัดกรอง ส่ังยาไม่ครบจ านวน การส่งต่อข้อมูล ผู้ป่วยนอก และหัวหน้ากลุ่มงานฯ
ใบส่ังยา ส่ังยาไม่ครบรายการ ผู้ป่วย ม.ีค.-63 ผลการด าเนินการ

แพทย์ยังเขียน เรียบร้อย
ค าส่ังใช้ยา การท าหัตถ
การในใบส่ังยา

มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์ ค าส่ังใช้ยามี ปรับปรุงฐานข้อมูล

แบบตดิตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด 1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการตดิตามและ
สรุปผลการประเมนิ/

ขอ้คิดเห็น



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์ 

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการตดิตามและ
สรุปผลการประเมนิ/

ขอ้คิดเห็น

ใบส่ังยา หลายระบบ ระบบยาให้ถูกต้อง
ตรวจสอบโดยภสัชกร มีความคลาดเคล่ือน ครบถ้วน

จุดคัดกรองใบส่ังยา
ในการรับค าส่ังการใช้ยา

ตรวจสอบโดยภสัชกร พิมพ์ยาผิด visit
จุดตรวจสอบยา พิมพ์ QN ผิด
ก่อนจ่าย พิมพ์ฉลากยาซ้ า

พิมพ์ฉลากยา
ไม่ครบ

2. กระบวนการจัดยา มีวิธีปฏิบัติ จัดยาผิดชนิด จัดระบบการจัด ก าลังด าเนินการ
ในการจัดยา จัดยาผิดจ านวน วางยาตามกลุ่ม
มีการตรวจสอบยา จัดยาไม่ครบรายการ ตามตัวอักษร
โดยจุด ตรวจสอบยา หมุนเวียนคนแทนได้
ก่อนจ่าย

3. ตรวจสอบความถูกต้อง มีการตรวจสอบยา จับคู่ใบส่ังยาผิดคน ระบบตะกร้าสีมีคิว ด าเนินการแล้ว
ก่อนจ่ายยา โดยจุดจ่ายยา จ านวนยาผิด เพิม่ จนท.กรณี

มีวิธีปฏิบัติ ชนิดยาผิด เร่งด่วน
ยาก่อนจ่าย



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วตัถุประสงค์ 

ความเสี่ยง
ทีย่ังมอียู่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการตดิตามและ
สรุปผลการประเมนิ/

ขอ้คิดเห็น

4. การจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน า วิธีปฏิบัติ จ่ายยาผิดคน ระบบตะกร้าสีมีคิว ด าเนินการแล้ว
ในการจ่ายยา จ่ายยาผิดชนิด จ่ายยาช่องทางด่วน
ใช้ Prime Question จ่ายยาผิดคิว วิธีปฏิบัติการให้
 ในการจ่ายยา ผู้ป่วยรอรับยานาน ค าปรึกษาด้านยา

ประกันเวลารอรับยา

Post-dispensing error

สถานะด าเนินการ ลายมอืชื่อ   ศรีโรจน์   โตวัฒนกูร
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ
 =  ด าเนินการแล้วแตล่่าชา้กว่าก าหนด วันที ่1  เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563
X   =  ยังไมไ่ดด้ าเนินการ              
O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ


