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คู่มือการให้บริการ :  คู่มือการรับบริการ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจตติยภูมิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน : คู่มือการรับบริการ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเภสัชกรรม 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : ผู้ที่มารับบริการ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 
จ านวนผู้มารับบริการต่อเดือน ประมาณ 100  คน 

 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : คู่มือการรับบริการ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
 5.1 ประเภทช่องทาง :  
1. ติดต่อด้วยตนเองหรือญาติ น าใบสั่งยาหรือส าเนา
ค าสั่งการรักษามายื่นขอรับบริการ ณ ห้องจ่ายยาชั้น 
1 อาคารบริการ 9 ชั้น  
 2. สถานที่ตั้งห้องจ่ายยาห้องจ่ายยาชั้น 1 อาคารเลิศ
ประชารักษ ์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
3. รูปแบบการให้บริการ: บริการตลอด 24 ชั่วโมง    
4. โทรศัพท์/โทรสาร : 034 – 225843, 034 – 
388743 
หมายเหตุ สอบถามด้านการใช้ยา ต่อ 9119 หรือ 
9120 
 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 

 วันจันทร์ วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
 วันเสาร์   วันอาทิตย์ 
 วันหยุดราชการ 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 

 บริการตลอด 24 ชั่วโมง    
    08.30 -12.00 น.          08.30 – 16.30 น.    
    พักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.      
    16.30 – 20.00 น.      
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
เป็นผู้ที่มีสิทธิในกรรับยาที่มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. บัตรประจ าตัวผู้ป่วยรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
3. หลักฐานแสดงการช าระเงิน (ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย) 

 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วยเวลา 

(นาที) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. ผู้ป่วยยื่นใบสั่งยา/ส าเนาค าสั่ง
การรักษา 

ยื่นที่ห้องจ่ายยา 
หมายเลข ช้ัน 1 ช่อง 7 

บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง    

2 นาที/ราย เจ้าหน้าท่ี 
ห้องยา 

 

2. บันทึกค าสั่งใช้ยาลงในระบบ
คอมพิวเตอร ์

เจ้าหน้าท่ีห้องจ่ายยา
บันทึกค าสั่งใช้ยาลงใน
ระบบคอมพิวเตอร ์
หากพบปัญหาเภสัชกร
จะต้องท าการตดิต่อ
แพทย์เพื่อทบทวนค าสั่ง
ใช้ยา 
หากเป็นยาที่ต้องได้รับ
ต่อเนื่องจะต้องบันทึก
ในระบบคอมพิวเตอร์
แล้วประมวลเพื่อจ่ายยา
ในทุกวันตอนเช้า 

บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง    

10 นาที/ราย เภสัชกร 
เจ้าหน้าท่ี 
ห้องยา 

 

3. รับยา หลังจากจัดยาตามใบสั่ง
ยาเรียบร้อยแล้ว เภสัช
กรจะเป็น ผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัด
ยา ผู้ป่วยแตล่ะรายและ
ส่งยาให้เภสัชกรทีจ่่าย
ยาที่ช่องบริการ
หมายเลข 6  

บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง    

2 นาที/ราย เภสัชกรประจ า
ห้องจ่ายยา 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 14 นาท ี
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8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
     (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย, ถ้าเป็นงานใหม่ข้ามข้อนี้ไป) 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน ส่วนงานรับผิดชอบ 
จ านวน 

เอกสารฉบับจริง 
จ านวน 

เอกสารส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การของรัฐ 
4. หนังสือเดินทาง 
5. บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
6. ทะเบียนสมรส 
7. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
8. สูติบัตร 
9. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
10. เอกสารอ่ืนๆ 

     

2 ............................      

9.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงานรับผิดชอบ 

 
จ านวนเอกสาร

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร

ส าเนา 
หน่วยนับเอกสาร 

(ฉบับ/ชุด) 
หมายเหตุ 

       
       

10. ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่..........) 
รายละเอียดค่าบริการ : ตามสิทธิการรักษา 
ค่าบริการ : (บาท/ร้อยละ) 
หมายเหตุ : ขั้นต่ าที่ใช้บัตรเครดิตได้ 1,000 บาท 
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11. ช่องทางรับช าระค่าบริการ 
1. ช าระด้วยตนเองที่ห้องการเงินผู้ป่วยใน ชั้น 1 

 

12. ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน 
1. ผ่าน web site 

 

 

13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร :  
ขอรับเอกสาร : (สถานที่รับแบบฟอร์มเอกสาร หรือ เว็บไซต์ที่ดาวโหลดไฟล์เอกสาร) 

 

14. หมายเหตุ 
 
 
 
 

 

 

 


