
 

 

 

 

โรงพยาบาลฟากท่า 

วิธีปฏิบัติงาน 

เรื่อง 

 

การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

 

หน่วยงาน เภสัชกรรม 

เอกสารเลขท่ี.................................................... 

ชื่อ – สกุล ลายเซ็น วัน/เดือน/ป ี
ผู้จัดท า ภญ.สาทริยา  ไทยปัจจุบัน 

จพ.ปรียานุช  เช้ือบาง 
  

ผู้ทบทวน ภก.วัชรินทร์  บ ารุงเกตุ   
ผู้อนุมัติ พญ.พรสวรรค์  มีชิน   

 

บันทึกการประกาศใช้ / ทบทวนปรับปรุงเอกสาร 
 

การปรับปรุงคร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการประกาศใช้ / ปรับปรุงเอกสาร 
1  Himpro 
2  HosXp 3 
3  HosXP4 
   
 
 
 
 

  



 

โรงพยาบาลฟากท่า 
Faktha  Hospital 

ฉบับที่ : 
หน้า    1                      จ านวน   4   หน้า 

วิธีปฏิบัติงานเลขที่ :  WI-PHARM-OPD วันที่เริ่มใช้ : 
เรื่อง : งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก วันที่แก้ไข : 
แผนก : เภสัชกรรม แผนกที่เก่ียวข้อง : งานผู้ป่วยนอก 
ผู้จัดท า : ภญ.สาทริยา  ไทยปัจจุบัน, จพ.ปรียานุช  เชื้อบาง ผู้อนุมัติ :พญ.พรสวรรค์  มีชิน 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง ใช้ยาถูกวิธี ถูกขนาด ถูกเวลา ปลอดภัย และพึงพอใจในการรับบริการ 

2. ขอบเขต 

2.1. ผู้ป่วยนอกทุกราย 

3. ผูร้ับผิดชอบ 

3.1. เภสัชกร 
3.2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
3.3. พนักงานห้องยา 

4. เคร่ืองมือ /อุปกรณ์ 

4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP  

      5. ค านิยามศัพท ์      

    5.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP คือ  ซอฟต์แวรแ์อปพลิเคชัน ส าหรับสถานพยาบาล 

      6. วิธีปฏิบัติ 

6.1  เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รับใบสั่งยาพร้อม OPD Card ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ป่วย ชื่อยา 
และขนาดยาที่แพทย์สั่งจ่าย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้เขียนลงพร้อม OPD Card (กรณีที่ OPD Card ของ
แพทย์มีปัญหา เช่น ขนาดของยาไมเ่หมาะสม เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยา เป็นต้น ให้ปรึกษากับแพทย์
ผู้สั่งใช้ยาทางโทรศัพท์ เพ่ือท าการแก้ไขก่อน) 

6.2 เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พนักงานห้องยา พิมพ์ฉลากยาและใบสั่งยา โดยคีย์ HN หรือ ชื่อ-สกุล  
     ผู้ป่วย ในโปรแกรม HosXP พร้อมทั้งอ่านข้อความ Pop-up alert ซึ่งเป็นข้อความแจ้งเตือนต่างๆทุกครั้ง  
     จากน้ันตรวจสอบสิทธ์ิ กรณีต้องช าระค่าบริการ สง่ต่อไปยังห้องใบเสร็จเพ่ือช าระเงินและออก 
     ใบเสร็จรับเงิน 

6.3  เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พนักงานห้องยาน าฉลากยาที่พิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมใบสั่งยาให้ผู้จัดยา  
      (เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พนักงานห้องยา)  
      ท าการจัดยา และลงลายมือชื่อลงใน OPD Card ในช่องผู้จัดทุกครั้ง 
 
 
 



วิธีปฏิบัติงานเลขที่ :  WI-PHARM-OPD หน้า : 2/4 
เรื่อง :งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

 
6.4. เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่จัด ก่อนจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย 
6.5. เภสัชกร เรียกรับยาตามล าดับก่อน-หลัง เมื่อผู้ป่วยมารับยาให้ท าการทบทวนชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย 
 พร้อมทั้งขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ป่วยเพ่ือตรวจสอบเลขบัตร 13 หลักของผู้ป่วยกับใบสั่งยาให้ 
 ตรงกัน ซักถามประวัติแพ้ยา และอาการเบื้องต้น 
6.6. เภสัชกร จ่ายยาให้กับผู้ป่วยเมื่อตรวจสอบว่าผู้ที่มารับยาถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้ยาแก่ 

ผู้ป่วย ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยาลงใน OPD Card ทุกครั้ง 

      7. เคร่ืองชีว้ัดคุณภาพ     

7.1 ตัวชี้วัด Medication Error ผู้ป่วยนอกไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนด 

7.2 ไม่พบผู้ป่วยแพ้ยาซ้ า 

 

8. เอกสารอา้งอิง   

       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติงานเลขที่ :  WI-PHARM-OPD หน้า : 3/4 
เรื่อง :งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

กระบวนการของหน่วยงาน (Top-Down Flow Chart) 
 งานบริการผู้ป่วยนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบใบส่ังยา และสต๊ิกเกอร์ 

พิมพ์ใบส่ังยา และสต๊ิกเกอร์ 

 

ติดสต๊ิกเกอร์บนซองยา 
เบิกยาและเวชภัณฑ์ 

ส ารองคลัง 

Pre-pack ยา จัดยา 

การให้ค าปรึกษาด้านยา/ 

Medication reconciliation 

 

ตรวจสอบการจัดยาและใบส่ังยา 

  จ่ายยาและให้ค าแนะน าการใช้ยา 

พร้อมท้ังค้นหาปัญหาจากการใช้ยา 

ประเมินแพ้ยา 

รับใบส่ังยา/OPD Card
ผู้ป่วยนอก 

1 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

3 นาที 

3 นาที 

3 นาที 3 นาที 5 นาที 



วิธีปฏิบัติงานเลขที่ :  WI-PHARM-OPD หน้า : 4/4 
เรื่อง :งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

วิธีใช้งานโปรแกรม HosXP เพื่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

1.เปิดหน้าต่างโปรแกรม HOS XP >>>ใส่รหสัผู้ใชค้ือ pharm และรหัสผ่านคือ Tt0839536442 กดเข้าสู่ระบบ 

 
2.กดเลือกสาขา รพช.ฟากท่า  

 
3.กดเลือกห้องท างาน >>> ห้องจ่ายยานอก 

 
 



4.กดเข้า Diapensary >>> เลือก Print sever >>> กด stop และ กด stat อีกรอบ 

 
5. กดเข้า Diapensary >>> เลือก  OPD Dispensing Dispense 

 
6. พิมพ์ HN คนไข้ในช่อง HN >>> กด Enter  

 



7. กด บันทึก(F9) >>> กด ยืนยัน (F9) อีกครั้ง 

 
8.การแก้ไขรายการยา หรือแก้ไขจ านวนยา 

-พิมพ์ HN ที่ต้องการแก้ไข >>> กด Enter >>> กด แก้ไขใบสั่งยา >>> เลือกรายการที่ผิดแก้ไขให้ถูกต้อง 

>>> กดเพ่ิม >>> กดบันทึก (F9) 

 

 

 

 



9.การปริ้นสติกเกอร์ยา ER 

- เข้าไปท่ี Application >>> กดเลือก Report senter 

 
-พิมพ์ค าว่า sticker ในช่อง Find ตรงขวามือ >>> เลือก sticker ยา รพ.ฟากท่า 

 

 

 

 

 



-กด Print >>> พิมพ์รายการที่ต้องการ >>> กดตกลง>>> ใส่วิธีใช้ >>> กดตกลง  

 
-กด print >>> เลือก เครื่องปริ้นที่เป็น TSC TDP-247 >>> กด OK 

 

 

 

 


