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คูมือการใหบริการ :  คูมือ การรับบริการหองจายยาผูปวยนอก แผนกจักษุ อาคารบริการ 9 ช้ัน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

ตนสังกัดที่รับผิดชอบ : กลุมภารกิจบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: ขั้นตอนการรับบริการหองจายยาผูปวยนอก แผนกจักษุ อาคารบริการ 9 ช้ัน 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานเภสัชกรรม 

3. ขอมูลผูใชงานบริการ 

กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูท่ีมารับบริการท่ีแผนกจักษุ ที่อาคารบริการ 9 ชั้น จํานวนผูมารับ 

บริการตอเดือน ประมาณ 15,000 คน 
 

สวนของคูมือการใหบริการ 

4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน: คูมือการรับบริการหองจายยาผูปวยนอก แผนกจักษุ อาคารบริการ 9 ชั้น 

5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ : 

5.1 ประเภทชองทาง : 

 1. ติดตอดวยตนเองหรือญาติ นําใบสั่งยามายื่น

ขอรับบริการ ณ หองจายยา ภายหลังจากออกมา

จากหองตรวจเรียบรอยแลว 

 2. สถานที่ต้ังหองจายยาแผนกจักษุ อาคารบริการ 

9 ชั้น ชั้น 2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไร

ขิง)  52 หมู 2 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 

3. รูปแบบการใหบริการ: ภายในเวลาราชการ 

4. โทรศัพท/โทรสาร : 034 – 225843 , 034 – 

388743 

หมายเหตุ สอบถามขอมูล คําแนะนําการใชยา ตอ 

9201  

5.2 วันท่ีเปดใหบริการ : 

    วันจันทร     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วันศุกร 

    วันเสาร (ยกเวนวันหยุด ท่ีทางราชการกําหนด ) 

 

5.3 เวลาที่เปดใหบริการ : 

 

      วันจันทรถึงวันศุกร ในเวลาราชการ 

      เวลา 8.00 – 16. 00 น. 

      คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

  วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 16.00 – 20.00 น. 

  วันเสาร  เวลา 8.00 – 14.00 น.      

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
เปนผูท่ีมีสิทธิในกรรับยาท่ีมีเอกสารถูกตอง ครบถวน ประกอบดวย 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. บัตรประจําตัวผูปวย รพ. เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

3. หลักฐานแสดงการชําระเงิน (ในกรณีที่มีคาใชจาย) 

7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวย

เวลา 

(นาที) 

สวนงาน/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1. ผูปวยยื่นใบส่ังยา ภายหลังจากออกจากหองตรวจแลว

ผูปวยนําใบส่ังยามายื่นที่หองจายยา

หมายเลข 31 เจาหนาที่หองยาพิมพ

ฉลากยาและจัดยา พิมพสําเนาใบสั่งยา 

และสงใหเจาหนาที่การเงิน 

จันทร-ศุกร

8.00-20.00 น. 

และ เสาร 8.00-

14.00 น.  

2 นาที/

ราย 

เจาหนาที ่

หองยา 

 

2. ตรวจสอบสิทธิ ์และ

ชําระเงิน 

เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบสิทธิการ

รั กษ า ข อ ง ผู ป ว ย  แ ล ะ ต ร ว จส อ บ

คาใชจาย ถามี เจาหนาท่ีการเงินจะเรียก

ผูปวยชําระเงินที่หองการเงินหมายเลข 

35 แลวแจงผูปวยวาหลังจากชําระเงิน

แลวรอรับยาท่ีชองจายยาหมายเลข 32, 

33 หรือ 34 โดยจะเรียกชื่อผูปวยเพ่ือรับ

ยาภายหลังจากจัดยา และตรวจสอบยา 

เรียบรอยแลว ถาผูปวยไมมีคาใชจาย 

เจาหนาที่หองยาจะ แจงใหผูปวยรอรับ

ยา ในชอง 32, 33 หรือ 34 ตอไป 

จันทร-ศุกร

8.00-20.00 น. 

และ เสาร 8.00-

14.00 น. 

25 นาที/

ราย 

เจาหนาที ่

หองยา และ

เจาหนาที่

การเงิน 

  



 

3 

 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวย

เวลา 

(นาที) 

สวนงาน/

หนวยงาน  

ที่รับผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

3. รับยา แลคําแนะนํา

ในการใชยา 

หลังจากจัดยาตามใบสัง่ยาเรียบรอยแลว 

เภสัชกรจะตรวจสอบความถูกตองใน

การจัดยา ของผูปวยแตละราย และสง

ยาตอใหเภสัชกรท่ีชองจายยาหมายเลข 

32, 33 หรือ 34 เพ่ือเรียกผูปวยใหมารับ

ยา และแนะนาํการใชยาทุกรายการที่

ไดรับ เพื่อความเขาใจ และใชยาไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม  

จันทร-ศุกร

8.00-20.00 น. 

และ เสาร 8.00-

14.00 น. 

2 นาที/

ราย 

เภสัชกร

ประจําหอง

จายยา 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม : 29 นาท ี
 

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

9.1 บัตรประจําตัวประชาชน 

9.2 บัตรประจําตัวผูปวย รพ. เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

9.3 หลักฐานแสดงการชําระเงิน (ในกรณีท่ีมีคาใชจาย) 
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Flow chart กระบวนการรับบริการหองจายยาผูปวยนอก แผนกจักษุ อาคารบริการ 9 ช้ัน 

 ผูขอรับบริการ ผูใหบริการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นใบสั่งยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 – 4 ใชเวลา 29 นาท ี

(1) ใบสั่งยา 

(2) บัตรประจําตัวประชาชน 

(3) บัตรประจําตัว รพ. 

เมตตาประชารักษ (วัดไร

ขิง) 

(4) หลักฐานแสดงการชําระ

เงิน 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์ และชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 จัดยาและตรวจสอบ 

  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 รับยาและฟงคําแนะนํา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

สงใบสั่งยา 
หองจายยา 

จัดยาและสงสําเนา

ใบสั่งยาให้ห้อง

(1) 

ตรวจ

สอบ

สิทธ์ิ

หองการเงิน ตรวจสอบสิทธ์ิและ

ชําระเงิน 

(2),(3) 

หองจายยา 

จัดยาและตรวจสอบ

ยากอนสงมอบ 

รับยาและฟงคําแนะนํา 

(3),(4) 

End 


