กระบวนการเบิกจ่ายยายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
งานคลังยาเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลปากพนัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2ดาเนินการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.
พ.ศ. 2559
ชื่อผู้รับผิดชอบ

จุดควบคุมความเสี่ยง

5

นาที

1. สั่งจ่ายยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2

1. ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/
วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ข้อมูลครบถ้วน
2. ข้อมูลการสั่งจ่ายใน HOSXP

1. ใบสั่งจ่ายยาเสพติด/
วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ข้อมูลครบถ้วน

20

นาที

1. ตรวจสอบความครบถ้วน
ของใบเบิกพัสดุ
จานวน amp ยาเปล่า
สาเนาคาสั่งแพทย์(IPD)

5

นาที

แพทย์เจ้าของ
ไข้

พยาบาล
วิชาชีพ

2. เตรียมยาและลงบันทึกรายการยาเสพติด
ให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ให้แพทย์
ลงนาม ลงนามผู้ใช้และพยาน

พยาบาล
ชาชี
เจ้าวิหน้
าทีพ่คลัง

ระยะเวลา

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

3. เขียนใบเบิกยาเสพติด
/วัตถุกฤทธิ์ในประเภท 2 พร้อมด้วยใบสั่ง
จ่าย amp ยาเปล่า สาเนาใบคาสั่งใช้ยา
ส่งห้องยาในเวลาราชการช่วงเช้า

ชื่อผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ประจาตึก

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยา
เสพติด

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยา
เสพติด

เภสัชกรที่
รับผิดชอบยา
เสพติด

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

4. ส่งใบเบิก พร้อมเอกสารหลักฐานที่
หน่วยดูแลยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

5. รับใบเบิก พร้อมด้วยหลักฐานใบสั่งจ่าย
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ
amp ยาเปล่า สาเนาคาสั่งใช้ยา /
โปรแกรม HOSXP

5. ตัดเบิก จาก stock ในโปรแกรมบริหาร
คลังเวชภัณฑ์ พร้อมพิมพ์ใบเบิกเวชภัณฑ์

5. จ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 ตามใบเบิกเวชภัณฑ์ พร้อมลงนามผู้จ่าย
ยา

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

1. ตรวจสอบลายมือชื่อของ
หัวหน้าหน่วยเบิกในใบเบิก
และเอกสารอื่นๆครบถ้วน

10

นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารทัง้ หมด
2. ตรวจสอบลายมือชื่อ
ในใบเบิกครบถ้วน

10

นาที

1. ใบเบิกเวชภัณฑ์

5

นาที

5

นาที

1. ตรวจสอบรายการ จานวน
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2 ทีไ่ ด้รับ
ตรงตามใบเบิก

ชื่อผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ประจาตึก

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

6. รับยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ใน
ประเภท 2 ตามใบเบิก พร้อมลงนามผู้รับ
ยา ส่งให้พยาบาลประจาตึก จัดเก็บตาม
มาตรฐาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

1. รายการยา จานวน ถูกต้อง
ตามใบเบิก

ระยะเวลา

5 นาที

รวมระยะเวลาทัง้ หมด 60 นาที

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพนัง
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญ / ขั้นตอน
ความกว้างของ columm 28.00

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความกว้าง 23.00

กระบวนการเบิกจ่ายยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท
ประเภท ๒
เพือ่ ให้การเบิกจ่ายยาเสพติดและ
งานคลังยาเวชภัณฑ์
วัตถุออกฤทธิป์ ระเภท ๒ ดาเนิน
การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นไปพรบ.ยาเสพติด วัตถุออก
ตาม
ฤทธิ
ต่อจิ์ตและประสาท

ความเสี่ยง

ความกว้าง 17.00

1.ปริมาณยาทีใ่ ช้จริง
ไม่ตรงกับทีแ่ พทย์สั่ง

ปัจจัยเสี่ยง

ความกว้าง 23.00

1.ผู้เบิกไม่เห็น
คาสั่งใช้ยาของแพทย์

2.การนายาเสพติด,วัตถุ 1.ไม่ได้ส่งคืนยาเสพติด
ออกฤทธิฯ์ ทีผ่ สมแล้ว ,วัตถุออกฤทธิท์ ี่
ไปใช้ในทางทีผ่ ิด
ผสมแล้วเหลือใช้
มากับซากและใบเบิก

โอกาส

6.00

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ความกว้างของ columm
6.00 6.00 6.00

ลาดับ
ความเสี่ยง

11.00

2

3

6 ปานกลาง

2

2

4

8

1

สูง

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 งาน.เภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล ปากพนัง
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
การควบคุมทีม่ ีอยู่
ยังไม่เพียงพอ

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ตรวจสอบการเบิกจ่าย
1. ใบเบิก
2. ใบสั่งจ่าย
3. สาเนาคาสั่งแพทย์
4. ซากยาเสพติด
,วัตถุออกฤทธิฯ์

1. ตรวจสอบใบเบิก
2. ตรวจนับจานวน
ซากยา
3.ตรวจสอบใบ
สั่งจ่าย
4. ตรวจสอบคาสั่ง
ใช้ยาของแพทย์

1. เบิกยาไม่ตรง
คาสั่งใช้ยาของแพทย์
2. รายงานประจา
เดือน คลาดเคลื่อน
3. การบันทึก
โปรแกรม HOSXP
คลาดเคลื่อน

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

งานเบิกจ่ายยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค รพ.ปากพนัง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การเบิกจ่ายยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ดาเนินการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562
และพรบ.วัตถุออกฤทธิต์ ่อจิต
และประสาท พ.ศ 2559

มีการเบิกยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิฯ์
ไม่ตรงตามคาสั่งใช้ยา

1.ทาระเบียบปฏิบัติ
การเบิกจ่าย
ยาเสพติดฯ/
วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
เพิม่ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบคาสั่งใช้ยา
ของแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
ก.ค.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

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

โดยให้หน่วยเบิก
แนบสาเนาคาสั่ง
ทุกครั้ง
2. ชี้แจงระเบียบ
ปฏิบัติหน่วยเบิก
2.การนายาเสพติด,วัตถุ ตรวจสอบการเบิกออกฤทธิฯ์ ทีผ่ สมแล้ว จ่าย
1. ใบเบิก
ไปใช้ในทางทีผ่ ิด
2. ใบสั่งจ่าย
3. สาเนาคาสั่งแพทย์
4. ซากยาเสพติด,
วัตถุออกฤทธิฯ์

1. ตรวจสอบใบเบิก
2. ตรวจนับจานวน
ซากยาและตรวจสอบ
ข้อมูลการทาลาย
ยาทีเ่ หลือ
ในใบสั่งจ่าย
4. ตรวจสอบคาสั่ง
ใช้ยาของแพทย์

1.หน่วยเบิกไม่ได้
ส่งคืนน้ายาทีเ่ หลือ

1.ทาระเบียบปฏิบัติ
การเบิกจ่าย
ยาเสพติดฯ/
วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
เพิม่ ขั้นตอนการ
การส่งคืนน้ายา
ทีเ่ หลือ
โดยหน่วยเบิกส่งคืน
น้ายาทีเ่ หลือทุกครั้ง
2.ชี้แจงระเบียบ
ปฏิบัติแก่หน่วยเบิก

ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
ก.ค.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

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

ชื่อผู้รายงาน บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล
( นางสางบวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล )
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
วันที.่ ................. / กันยายน/2563

(๗)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
/ กาหนดเสร็จ

แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคย
เกี่ยวกับด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 จากงานคลังเวชภัณฑ์ ข้อสรุปคาตอบจะต้องมาจากการสังเกตการ
ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
1. แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
๑. การเขียนคาสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
๒. การบันทึกข้อมูลการใช้ยาใน HOSxp
ขั้นตอนที่ 2 การลงบันทึกข้อมูลในใบสั่งจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
๑. บันทึกข้อมูลการใช้ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท ๒ ในใบสั่งจ่ายยาเสพติดฯ
๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล การลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ ผู้ใช้ และพยาน
ขั้นตอนที่ 3 การเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
๑. บันทึกข้อมูลการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ในใบเบิกยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
๒. ส่งมอบซาก และสาเนาคาสั่งแพทย์ พร้อมใบเบิกยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
3. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
๒. การตรวจสอบลายมือชื่อ หัวหน้าผู้ขอเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ขั้นตอนที่ 4 การตัดรายการเบิกจากโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์
๑. ตัดรายการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 ในโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์
๒. ระบุจานวนเบิกให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๕ การเบิกจ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อหน่วยเบิก ประเภทรายการ และจานวนยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท
2 ให้ถูกต้องตามใบเบิก
๒. ผู้รับ ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และวันทีท่ รี่ ับ ทุกครั้ง

แบบสอบถามด้านการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
คาถาม
มี / ใช่
ขั้นตอนที่ 1 การสั่งใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 แพทย์มีการระบุข้อมูลในใบสั่งจ่ายยาเสพติดฯ

 หรือวัตถุออกฤทธิป์ ระเภท 2 ครบถ้วน หรือไม่
 ตรวจสอบข้อมูลการสั่งจ่ายของแพทย์

ตรงกับข้อมูลในระบบโปรแกรมHOSXPหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมยาและลงบันทึกรายการยาเสพติดฯ
หรือวัตถุออกฤทธิ์ ปะเภท 2 ให้แพทย์ลงนาม
ลงนามผู้ใช้ พยาน
 พยาบาลมีการบันทึกข้อมูลในใบสั่งใช้ยา ครบถ้วนหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 การเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 พยาบาลบันทึกข้อมูลการเบิกยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ใน

ในใบเบิก ครบถ้วนหรือไม่
 พยาบาลส่งมอบซาก และสาเนาคาสั่งแพทย์ พร้อมใบเบิก

หรือไม่
 หน่วยงานมีการระบุลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยเบิก

ขั้นตอนที่ 4 การตัดรายการเบิกจากโปรแกรมคลังเวชภัณฑ์
 ใบเบิกมีการตัดโปรแกรมคลังฯเรียบร้อยแล้วหรือไม่

 รายการใบจัดยาจากโปรแกรมถูกต้องตรงตามใบเบิกหรือไม่

ตรงตามใบเบิกหรือไม่
ขั้นตอนที่ ๕ การเบิกจ่ายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 ตรวจสอบหน่วยงาน ประเภท จานวนยาเสพติด/วัตถุออก

ฤทธิใ์ นประเภท 2 ให้ถุกต้อง ตรงตามใบเบิก
 ผู้รับยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 ตรวจสอบความ

ความถูกต้อง ครบถ้วน
 ผู้รับเสพติด/วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2 ลงลายมือชื่อรับ

ในใบเบิก
สรุป : ด้านการการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2

ไม่มี / ไม่ใช่ คาอธิบาย / คาตอบ

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................



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

ความกว้างของ columm 28.00
งานเบิกจ่ายยาเสพติด
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค รพ.ปากพนัง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การเบิกจ่ายยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ดาเนินการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562
และพรบ.วัตถุออกฤทธิต์ ่อจิต
และประสาท พ.ศ 2559

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ความกว้าง 17.00

ตรวจสอบการเบิกจ่าย
1. ใบเบิก
2. ใบสั่งจ่าย
3. สาเนาคาสั่งแพทย์
4. ซากยาเสพติด
,วัตถุออกฤทธิฯ์

1. เบิกยาไม่ตรง
คาสั่งใช้ยาของแพทย์
2. รายงานประจา
เดือน คลาดเคลื่อน
3. การบันทึก
โปรแกรม HOSXP
คลาดเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ
ยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
พ.ค.-63

ดาเนินการแล้ว

การนิเทศติดตาม
โดยหัวหน้ากลุ่มงานฯ
และทีมPTC

1.ทาระเบียบปฏิบัติ
การเบิกจ่าย
ยาเสพติดฯ/
วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
เพิม่ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบคาสั่งใช้ยา
ของแพทย์
โดยให้หน่วยเบิก
แนบสาเนาคาสั่ง
ทุกครั้ง
2. ชี้แจงระเบียบ
ปฏิบัติหน่วยเบิก

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

(5)
ความเสี่ยง
ทีย่ ังมีอยู่

4.หน่วยเบิกไม่ได้
ส่งคืนน้ายาทีเ่ หลือ

สถานะดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
 = ดาเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

1.ทาระเบียบปฏิบัติ
การเบิกจ่าย
ยาเสพติดฯ/
วัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2
เพิม่ ขั้นตอนการ
การส่งคืนน้ายา
ทีเ่ หลือ
โดยหน่วยเบิกส่งคืน
น้ายาทีเ่ หลือทุกครั้ง
2.ชี้แจงระเบียบ
ปฏิบัติแก่หน่วยเบิก

ลายมือชื่อ บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

