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1. วัตถุประสงค (Purpose ) 

1.1 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหองจายยา ใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และ 
เปนแนวทางเดียวกันในการบริการจายยาผูปวยนอก  

1.2 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
1.3 เพ่ือใหผูปวยไดรับยาท่ีถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย  
 

2. การใชงาน ( Application) 
เปนเอกสารท่ีใชเปนแนวทางสําหรับการจัด-จายยาผูปวยนอกของศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ 

จังหวัดนครสวรรค  
 

3. เอกสารอางอิง ( Reference) 
3.1 มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
3.2 ระเบียบปฏิบัติท่ี PR-PH-001 เรื่อง การบริการจายยาผูปวยนอก โรงพยาบาลบึงกาฬ 
3.3 ระเบียบการปฏิบัตหิองจายยาผูปวยนอก PHA-000-2-005-00 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ 
 

4. คําจํากัดความ ( Terminology and Abbreviation) 
4.1 ผูมารับบริการ หรือผูปวย หมายถึง ผูท่ีมารับการตรวจรักษา หรือผูท่ีมาติดตอกับหนวยงานของ

โรงพยาบาล ในกรณีท่ีมารับการรักษาพยาบาล  
                  4.2 ผูปวยนอก หมายถึง ผูท่ีรับการตรวจรักษาตามหองตรวจโรค/หนวยใหบริการ ตรวจวินิจฉัยตางๆ 
       โดยไมตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

4.3 ผูส่ังใชยา คือ แพทยหรือพยาบาลท่ีไดรับคําสั่งจากแพทย  
4.4 ใบส่ังยาผูปวยนอก คือ แบบฟอรมขอมูลผูปวยท่ีผูปวยหรือญาติผูปวยนํามาสงท่ีหอง 
4.5 โปรแกรม Hos xp คือ ซอฟทแวรสั่งการรักษาทางการแพทยของศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ 

จังหวัดนครสวรรค 
4.6 ใบนําทางผูปวยนอก คือ ใบท่ีแจงรายละเอียดวาผูมารับบริการจะตองเขารับบริการท่ีแผนกใดบาง

ตามลําดับ 
 

5. หลักการ (Principle) 
 ศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษจังหวัดนครสวรรค เปนสถานบริการของรัฐท่ีใหบริการดูแล รักษา 

สงเสริม ปองกัน ฟนฟู ผูปวย โดยไดเปดงานบริการผูปวยนอก ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น.  ปจจุบัน
มีการขยายงานดานการบริการผูปวยนอกเพ่ิมข้ึน ทําใหมีผูมารับบริการมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเชนกัน จึงไดเปดรับสมัคร
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บุคลากรเพ่ือมารองรับการขยายงานดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว ตามมาตรฐานเดียวกัน นําไปสูความปลอดภัย และพึงพอใจของผูมารับบริการ จึงไดจัดทําระเบียบการ
ปฏิบัติงานการจายยาผูปวยนอกข้ึน  
 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
6.1 จัดเตรียมความพรอมกอนการบริการจายยา เภสัชกร จัดเตรียมยา วัสดุท่ีใชในการจายยา เปด

คอมพิวเตอร และ อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการบริการเภสัชกรรม ใหพรอมกอนเวลาปฏิบัติงาน 
6.2 การบริการจายยา  
 6.2.1 รับใบสั่งยา เภสัชกรรับใบยาจากหองการเงิน เขาระบบ Hos xp หนา dispensary 

entry แลวคนหาขอมูลผูปวยจากเลข HN หรือ ลําดับท่ีรับบริการ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผูปวยจากใบสั่งยา
เทียบกับขอมูลของผูปวยในระบบ Hos xp ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลยา โดยตรวจสอบชื่อยา ขนาด 
ความแรง วิธีการรับประทาน จํานวนท่ีสั่งจาย ถาไมมีความผิดพลาดใหกด F9 เพ่ือพิมพฉลากยามาสําหรับจัดยา 
แตหากพบความผิดพลาดใหทําการแกไขใหเรียบรอยกอนแลวจึงพิมพฉลากยา (กรณีพบวาความผิดพลาดใหทํา
การลงบันทึกความผิดพลาดนั้นลงในแบบฟอรม แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) 
ดวย)  

 6.2.2 การจัดยา เภสัชกรจัดยาตามฉลากยาใหถูกตองและครบถวน หลังจากนั้นทําการจับคูยา
ใหตรงกับฉลากยา ติดฉลากยาลงบนซองยา ลงลายมือชื่อผูจัดยาในใบสั่งยา จากนั้นสงใหเภสัชกรตรวจสอบ 

6.2.3 การตรวจสอบความถูกตองของยากอนจายยา  เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองของยาท่ี
จัดไว ใหถูกตองตรงกับฉลากยา (โดยตรวจสอบชื่อยา ขนาด ความแรง วิธีการรับประทาน จํานวนท่ีสั่งจาย) 
กรณีจัดยาผิดพลาด ใหทําการแกไขใหถูกตอง และลงบนัทึกความผิดพลาดนั้นลงในแบบรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เม่ือเภสัชกรตรวจสอบยาเรียบรอยแลวใหลงชื่อผูตรวจยาในใบสั่งยา 

6.2.4 การจายยา เภสัชกรผูจายยาตรวจสอบความถูกตองของยาอีกครั้ง (โดยตรวจสอบชื่อยา 
ขนาด ความแรง วิธีการรับประทาน จํานวนท่ีสั่งจาย) เทียบกับยา ใบสั่งยา และฉลากยา กรณีมีความผิดพลาด
ใหทําการแกไขใหถูกตอง และลงบันทึกความผิดพลาดนั้นลงในแบบฟอรม แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทาง
ยา (Medication Error) เม่ือตรวจสอบถูกตองเรียบรอยแลวใหเภสัชกรผูจายยาเรียกชื่อผูปวย ตรวจสอบชื่อ-
นามสกุลของผูปวยใหตรงกับใบสั่งยาอีกครั้งหนึ่ง โดยทําการทวนชื่อ-นามสกุลผูปวยอีกครั้ง พรอมท้ังใหผูปวยยื่น
บัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการเปนผูออกใหและสามารถยืนยันตัวตนได จากนั้นจึงจายยาและให
คําแนะนําในการใชยาเบื้องตน โดยอธิบายวิธีการใชยา  อาการขางเคียงของยา สรรพคุณของยา การเก็บรักษา 
เพ่ือใหผูปวยสามารถใชยาไดอยางถูกตอง หลังจากนั้นใหเภสัชกรทําการลงชื่อผูจายยาลงในใบสั่งยา    

      หมายเหตุ 
            -กรณีการจายยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จะตองแนบฟอรมการใชยาเสพ
ติด และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ท่ีแพทยลงลายมือชื่อเรียบรอยและเลขท่ีใบประกอบโรคศิลปแลว 
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เภสัชกรจะตรวจสอบความถูกตองของรายการยา จํานวนท่ีสั่งจาย เม่ือถูกตองจึงจายยาใหแกผูปวย และเก็บ
แบบฟอรมการใชยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ลงบันทึกรายละเอียด 
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ท่ีแผนกกายภาพบําบัด 
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ข้ันตอนการบริการจายยาผูปวยนอก 
  
                   
         
 
 
 
 
                         
                                                
                               
 
 
 
                                                                                    
 
 
               
                              
                
              
 
 
 
           

                       
    

                                            
                    
                                            
 

 

จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ี 

จัดยา 

กรณีการจายยาเสพติด และวัตถุออก
ฤทธ์ิตอจิตและประสาท จะตองแนบ
ฟอรมการใชยาเสพติด และวัตถุออก
ฤทธ์ิตอจิตและประสาท 
กรณผีูปวยตองรับอุปกรณกายภาพ ให
เภสัชกรผูจายยาดึงใบนําทางท่ี
เจาหนาท่ีการเงินประทับตราคําวา 
“ชําระเงินแลว” ใหแกผูปวย 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกตอง 

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
แกไขใหถูกตองแลวทําการบันทึก
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นลงในแบบ
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  

- แบบฟอรมการเก็บขอมูลใหตรงตาม
หัวขอความคลาดเคลื่อนน้ัน 

 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกตอง 

ผูมารบับริการยื่นใบสั่ง
ยาท่ีแผนกการเงิน 

เภสัชกรรับใบสั่งยาจาก
แผนกการเงิน 

พิมพฉลากยา 

เภสัชกรจายยาและใหคําแนะนํา
การใชยาแกผูปวย 
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7. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
7.1 ใบส่ังยาผูปวยนอก XE-FORM-DRUG-OPD 
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7.2 ใบนําทางผูปวยนอก F-MNS-MRS-001/2563 
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 7.3 แบบบันทึกความคลาดเคล่ือนทางยา 

 


