


หัวขอ้ ประเด็นการประเมนิ 5 4 3 2 1 ระดับทีไ่ด ้ หลักฐาน/แหลง่ขอ้มลู หมายเหต/ุขอ้เสนอแนะ
1.1 การบรหิารจัดการระบบยา 

และงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

ดา้นสาธารณสขุ

- มเีภสัชกร อยูใ่น

คณะกรรมการ พชอ. อยา่ง

นอ้ย 1 คน

- มคีณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบ าบัด ในการจัดการ

ระบบยาในเครอืขา่ยสขุภาพ

ระดับอ าเภอ

1.มคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการทัง้ 2 

คกก และมเีภสัชกร

รับผดิชอบ

2. มแีผนการปฏบิัตกิาร

และปฏบิัตงิานจรงิตาม

แผนอยา่งนอ้ย ปีละ 4 

ครัง้

1.มคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการทัง้ 2 

คกก และมเีภสัชกร

รับผดิชอบ

2. มแีผนการปฏบิัตกิาร

และปฏบิัตงิานจรงิตาม

แผนอยา่งนอ้ย ปีละ2 

ครัง้

1.มคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คกก และมี

เภสัชกรรับผดิชอบ

2. มแีผนการปฏบิัตกิาร

และปฏบิัตงิานจรงิตาม

แผนอยา่งนอ้ย ปีละ 1 

ครัง้

1.มคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ 1 

คณะกรรมการ ไมม่ี

แผนการปฏบิัตกิารและ

ไมม่กีารออกปฏบิัตงิาน

จรงิ

1.ไมม่คี าสั่ง แผนการ

ปฏบิัตกิาร และไมม่ี

การออกปฎบิัตงิานจรงิ

* ค าสั่งแตง่ตัง้ คณะกรรมการ 

พชอ. และคณะกรรมการเภสัช

กรรมและการบ าบัดฯ ระดับ

อ าเภอ และมเีภสัชกร

* มแีผนการปฏบิัตกิาร

* สมดุเยีย่ม หรอืผลปฏบิัตงิาน 

หรอืเอกสารอืน่ๆ 

* ฯลฯ

*เป็นคณะอนุกรรมการ ของ 

พชอ.ก็ได ้

*การออกปฏบิัตงิาน ไมก่ าหนด

ชว่งเวลา ความถี ่ใหม้หีลักฐาน

การออกปฏบิัตงิาน

*แผนปฏบิัตกิาร เป็นดา้นใดก็ได ้

 ใหม้เีภสัชกรทีท่ างาน 

ประสานงาน กับ รพ.สต.

*ค าสั่งคณะกรรมการ พจิารณา

จากปีลา่สดุ

1.2 การคัดเลอืก การสง่มอบยา

ทีป่ลอดภัย และมคีณุภาพ

1.2.1 การคัดเลอืก การสง่มอบยา

ทีป่ลอดภัย และมคีณุภาพ

มบีัญชรีายการยา และ

เวชภัณฑ ์และหลักเกณฑ ์

หรอืขอบเขตในการสั่งใชย้า

ทีส่อดคลอ้งกับศักยภาพผูส้ั่ง

ใชย้ารวมถงึมยีาชว่ยชวีติ

ครบทกุรายการ และมคีูม่อื

การใชย้าชว่ยชวีติ ไดแ้ก ่

1.Adrenaline injection 

1:1000

2.Steroid injection เชน่ 

Dexamethasone injection

 หรอื Hydrocortisone 

injection

3.Chlorpheniramine 

injection

4.Glucose 50% injection

5.ยาอมใตล้ิน้เพือ่ขยาย

หลอดเลอืดหัวใจ

1.มบีัญชรีายการยา 

และเวชภัณฑ ์รพ.สต.

2. มหีลักเกณฑ ์หรอื

ขอบเขตในการสั่งใช ้

ยาทีส่อดคลอ้งกับ

ศักยภาพผูส้ั่งใชย้า

3. ไมม่รีายการยา NED

 หรอื มแีตไ่ดรั้บอนุมัติ

จากผูต้รวจราชการฯ 

หรอือยูร่ะหวา่งการขอ

อนุมัต ิ(แจง้ สสจ.แลว้)

4. มยีาชว่ยชวีติใน รพ.

สต. และคูม่อืการใชย้า

ชว่ยชวีติ

1.มบีัญชรีายการยา 

และเวชภัณฑ ์รพ.สต.

2. มรีายการยา NED 

หรอื มแีตไ่ดรั้บอนุมัติ

จากผูต้รวจราชการฯ 

หรอือยูร่ะหวา่งการขอ

อนุมัต ิ(แจง้ สสจ.แลว้)

3. มยีาชว่ยชวีติใน รพ.

สต. และคูม่อืการใชย้า

ชว่ยชวีติ

1.มบีัญชรีายการยา 

และเวชภัณฑ ์รพ.สต.

2. มรีายการยา NED 

และยังไมไ่ดรั้บอนุมัติ

จากผูต้รวจราชการฯ 

หรอือยูร่ะหวา่งการขอ

อนุมัติ

3. มยีาชว่ยชวีติใน รพ.

สต. และคูม่อืการใชย้า

ชว่ยชวีติ

1.มบีัญชรีายการยา 

และเวชภัณฑ ์รพ.สต.

2. มรีายการยา NED 

และยังไมไ่ดรั้บอนุมัติ

จากผูต้รวจราชการฯ 

หรอือยูร่ะหวา่งการขอ

อนุมัติ

3. มยีาชว่ยชวีติใน รพ.

สต.

มไีมค่รบในขอ้ 1-3

1.มบีัญชรีายการยา 

และเวชภัณฑ ์รพ.สต.

2. มรีายการยา NED 

และยังไมไ่ดรั้บอนุมัติ

จากผูต้รวจราชการฯ 

หรอือยูร่ะหวา่งการขอ

อนุมัติ

3. มยีาชว่ยชวีติใน รพ.

สต.

* สังเกต Emergency box

* บัญชรีายการยา เวชภัณฑ ์

และยาชว่ยชวีติ

* คูม่อืการใชย้าชว่ยชวีติ

* หนังสอืขออนุมัตยิา NED

* หลักเกณฑห์รอืขอบเขตใน

การสั่งใชย้าทีส่อดคลอ้งกับ

ศักยภาพผูส้ั่งใชย้า

* บัญชรีายการยา แยกเป็นตาม

ระดับผูส้ั่งใช ้ และมบีัญช ี

เวชภัณฑม์ใิชย่า  ดว้ย

* รายการยาชว่ยขวีติฉุกเฉนิ 

ก าหนดตามเกณฑก์ารขึน้

ทะเบยีนของสปสช. ก าหนด

รายการขัน้ต า่ ไมก่ าหนดจ านวน

 ขึน้กับ PTC ของ CUP

1.2.2 มเีภสัชกร/ เจา้หนา้ที่

รับผดิชอบการจัดยา และสง่

มอบยา มคีวามรูด้า้นยา 

(โรงพยาบาลมกีารจัดอบรม

ความรูด้า้นยาใหก้ับ

เจา้หนา้ที ่รพ.สต. อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้)

1. มกีารจัดอบรมเรือ่ง

ยา โดยเภสัชกร

โรงพยาบาล อยา่ง

นอ้ยปีละ 2 ครัง้

2. มคีูม่อื / สือ่การใชย้า

 ใน รพ.สต.

1. มกีารจัดอบรมเรือ่ง

ยา โดยเภสัชกร

โรงพยาบาล อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้

2. มคีูม่อื / สือ่การใชย้า

 ใน รพ.สต.

1. มกีารจัดอบรมเรือ่ง

ยา โดยเภสัชกร

โรงพยาบาล อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้

1. มคีูม่อื / สือ่การใชย้า

 ใน รพ.สต.

1. ไมม่ทีกุขอ้ * แผนการอบรม

* มหีลักฐานผา่นการอบรม เชน่

 หนังสอืเชญิอบรม

* คูม่อืการใชย้าทีจ่ าเป็น 

หรอืสอือืน่ๆ (อาจเป็นคูม่อืฯของ

 รพ. หรอื จังหวัดก็ได)้

* การจัดอบรมโดยเภสัชกร ใช ้

รูปแบบ บรูณาการกับการประชมุ

  อบรมอืน่ๆ ได ้

แบบประเมนิการด าเนนิงานเภสชักรรมปฐมภมู ิจงัหวดันครราชสมีา ปี 2561

หนว่ยบรกิาร ....................................................................................................  อ าเภอ.............................................................................. จงัหวดั...............................................................................

1. งานเภสชักรรม และ RDU 
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1.2.3 มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า และผูป่้วยทีใ่ชย้า

เสีย่งสงู เชน่ Warfarin 

ระหวา่ง รพ.สต. และ รพ. 

เพือ่ลดปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การใชย้า

1. มฐีานขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า

2. มฐีานขอ้มลูผูป่้วยที่

ใชย้าเสีย่งสงู เชน่ 

Warfarin

3 มกีารบันทกึขอ้มลู

ผูป่้วยแพย้าโดยการ

ตดิสติ๊กเกอรใ์น Family

 Folder หรอืวธิกีารอืน่

ใด

4. มกีารบันทกึขอ้มลู

ผูป่้วยทีใ่ชย้าเสีย่งสงู 

เชน่ Warfarin โดย

การตดิสติ๊กเกอร ์ใน 

Family Folder หรอืวธีี

การอืน่ใด

5. มแีนวทางหรอืการ

ออกบัตรแพย้าเบือ้งตน้

 ใหแ้กผู่ป่้วย ไป

ประเมนิแพย้าตอ่ที่

โรงพยาบาลโดยเภสัช

กร

1. มฐีานขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า

2. มฐีานขอ้มลูผูป่้วยที่

ใชย้าเสีย่งสงู เชน่ 

Warfarin

3 มกีารบันทกึขอ้มลู

ผูป่้วยแพย้าโดยการ

ตดิสติ๊กเกอรใ์น Family

 Folder หรอืวธิกีารอืน่

ใด

4. มแีนวทางหรอืการ

ออกบัตรแพย้าเบือ้งตน้

 ใหแ้กผู่ป่้วย ไป

ประเมนิแพย้าตอ่ที่

โรงพยาบาลโดยเภสัช

กร

1. มฐีานขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า

2. มกีารบันทกึขอ้มลู

ผูป่้วยแพย้าโดยการ

ตดิสติ๊กเกอรใ์น Family

 Folder หรอืวธิกีารอืน่

ใด

3. มแีนวทางหรอืการ

ออกบัตรแพย้าเบือ้งตน้

 ใหแ้กผู่ป่้วย ไป

ประเมนิแพย้าตอ่ที่

โรงพยาบาลโดยเภสัช

กร

1. มฐีานขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า

2. มแีนวทางหรอืการ

ออกบัตรแพย้าเบือ้งตน้

 ใหแ้กผู่ป่้วย ไป

ประเมนิแพย้าตอ่ที่

โรงพยาบาลโดยเภสัช

กร

1. มฐีานขอ้มลูผูป่้วย

แพย้า

* ฐานขอ้มลูผูป่้วยแพย้า และ

ผูป่้วยทีใ่ชย้าเสีย่งสงู เชน่ 

Warfarin ในคอมพวิเตอร ์หรอื

ไฟลข์อ้มลู

* Family Folder

* มแีนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 

กรณีแพย้า

*ทบทวนฐานขอ้มลู Warfarin 

อยา่งนอ้ยปีละครัง้

1.2.4 มรีะบบการเฝ้าระวังการแพย้า

รุนแรง และตดิตามผลการ

เฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุม่

เสีย่งสงูทีเ่กนิ SJS, TEN 

(Sulfa group, Allopurinol, 

Phenobarbital, Phenytoin,

 Carbamazepine, GPO 

vir, NVP เป็นตน้

1. มทีะเบยีน หรอื

รูปแบบอืน่ใด ในการ

เฝ้าระวังตดิตามการแพ ้

ยารุนแรง  และเป็น

ปัจจบุัน

2. มเีอกสาร ในการให ้

ขอ้มลูเพือ่เฝ้าระวังการ

แพย้ารุนแรง ส าหรับ

ผูป่้วย

3. มกีารตดิตาม

ผลลัพท ์การเฝ้าระวัง 

อยา่งเป็นระบบ

1. มทีะเบยีน หรอื

รูปแบบอืน่ใด ในการ

เฝ้าระวังตดิตามการแพ ้

ยารุนแรง  และเป็น

ปัจจบุัน

2. มเีอกสาร ในการให ้

ขอ้มลูเพือ่เฝ้าระวังการ

แพย้ารุนแรง ส าหรับ

ผูป่้วย

3. มกีารตดิตาม

ผลลัพท ์การเฝ้าระวัง

1. มทีะเบยีน หรอื

รูปแบบอืน่ใด ในการ

เฝ้าระวังตดิตามการแพ ้

ยารุนแรง  แตไ่มเ่ป็น

ปัจจบุัน

2. มเีอกสาร ในการให ้

ขอ้มลูเพือ่เฝ้าระวังการ

แพย้ารุนแรง ส าหรับ

ผูป่้วย

1. มกีารใหข้อ้มลูผูป่้วย

เพือ่เฝ้าระวังการแพย้า

รุนแรง

1. ไมม่รีะบบการตดิตาม

เฝ้าระวังการแพย้า

รุนแรง

* ระบบตดิตาม / ทะเบยีน

ตดิตามผูป่้วยเฝ้าระวังการแพย้า

รุนแรง 

* มเีอกสารเฝ้าระวังแพย้ารุนแรง 

* มรีะบบการตดิตาม

*สุม่จาก Hos xp การใชย้ากลุม่

เสีย่งทีต่อ้งเฝ้าระวังแพย้ารุนแรง

1.3 คลังยาและเวชภัณฑ์

1.3.1 คลังยาและเวชภัณฑ์

 มสีถานทีเ่ก็บยา และ

เวชภัณฑท์ีเ่หมาะสม มคีวาม

มั่นคง ถาวร มรีะบบป้องกัน

การสญูหาย (มกีญุแจ 2 ดอก

 โดยมเีจา้หนา้ทีถ่อืคนละ

ดอก)

1. ประตมูกีญุแจล็อค 2

 ชัน้  (มกีญุแจ 2 ดอก)

2. มคี าสั่งมอบหมายให ้

 เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ 

คนละ 1 ดอก

3.มคี าสั่งมอบหมายให ้

เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ 

นอกเวลาราชการ

1. ประตมูกีญุแจล็อค 2

 ชัน้  (มกีญุแจ 2 ดอก)

2. มคี าสั่งมอบหมายให ้

 เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ 

คนละ 1 ดอก

1. ประตมูกีญุแจล็อค 2

 ชัน้  (มกีญุแจ 2 ดอก)

2. ไมม่คี าสั่งมอบหมาย

ให ้เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ

1. ประตมูกีญุแจล็อค 1

 ชัน้ 

2. มคี าสั่งมอบหมายให ้

 เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ

1. ประตมูกีญุแจล็อค 1

 ชัน้ 

2.ไมม่คี าสั่งมอบหมาย

ให ้เจา้หนา้ทีถ่อืกญุแจ

*คลัง ควรมโีครงสรา้ง สัดสว่น 

แยกเฉพาะ มคีวามแข็งแรง มี

ผูรั้บผดิชอบเขา้ถงึคลัง 

* กรณีไมม่ปีฏบิัตงิานนอกเวลา

ราชการ ประเด็นค าสั่ง

มอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีถ่อื

กญุแจ นอกเวลาราชการ ไม่

ตอ้งประเมนิก็ได ้



หัวขอ้ ประเด็นการประเมนิ 5 4 3 2 1 ระดับทีไ่ด ้ หลักฐาน/แหลง่ขอ้มลู หมายเหต/ุขอ้เสนอแนะ

แบบประเมนิการด าเนนิงานเภสชักรรมปฐมภมู ิจงัหวดันครราชสมีา ปี 2561

หนว่ยบรกิาร ....................................................................................................  อ าเภอ.............................................................................. จงัหวดั...............................................................................

1. งานเภสชักรรม และ RDU 

1.3.2  สถานทีเ่ก็บยา และ

เวชภัณฑม์คีวามสะอาด 

อากาศถา่ยเทสะดวก 

ป้องกันแสงแดด และ

ความชืน้ สามารถป้องกัน

สัตวแ์ละแมลงได ้

1. มกีารบันทกึอณุหภมูิ

 และความชืน้

2. บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ เป็นปัจจบุัน 

อยา่งนอ้ย 6 เดอืนนับ

แตว่ันตรวจ

3. ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

 (อณุหภมูไิมเ่กนิ 25 ºC

   และความชืน้ไมเ่กนิ 

70% )

4. คลังยาสามารถ

ป้องกันสัตวแ์ละแมลงได ้

1. มกีารบันทกึอณุหภมูิ

 และความชืน้

2. บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ ไมเ่ป็นปัจจบุัน

3. ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

 (อณุหภมูไิมเ่กนิ 25 ºC

   และความชืน้ไมเ่กนิ 

70% )

4. คลังยาสามารถ

ป้องกันสัตวแ์ละแมลงได ้

1. มกีารบันทกึอณุหภมูิ

 และความชืน้

2. บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ เป็นปัจจบุัน

3. ไมผ่า่นเกณฑ์

มาตรฐาน (อณุหภมูไิม่

เกนิ 25 ºC   และ

ความชืน้ไมเ่กนิ 70% )

4. คลังยาสามารถ

ป้องกันสัตวแ์ละแมลงได ้

1. มกีารบันทกึอณุหภมูิ

 และความชืน้

2. บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ไมเ่ป็นปัจจบุัน

3. ไมผ่า่นเกณฑ์

มาตรฐาน (อณุหภมูไิม่

เกนิ 25 ºC   และ

ความชืน้ไมเ่กนิ 70% )

4. คลังยาสามารถ

ป้องกันสัตวแ์ละแมลงได ้

มขีอ้ใดขอ้หนึง่ใน 3 ขอ้

1. ยาถกูแสงแดด

2. ไมม่กีารบันทกึ

อณุหภมูแิละความชืน้

3. คลังยาไมส่ามารถ

ป้องกันสัตว ์และแมลง

ได ้

* ประตมูกีญุแจล็อค 2 ชัน้

* ค าสั่ง หรอืบันทกึมอบหมาย

ใหเ้จา้หนา้ทีถ่อื กญุแจคนละ

ดอก 

* ไมม่กีลิน่อับชืน้ ยาไมถ่กู

แสงแดด

* เครือ่งวัดอณุหภมู ิและ

ความชืน้ 

* แบบบันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ (กรณี PCU รพ. 

ประเมนิทีค่ลังทีเ่ก็บยาส าหรับ 

รพ.สต.)

1.3.3  มกีารจัดเก็บยา และ

เวชภัณฑอ์ยา่งเหมาะสม 

แยกเป็นหมวดหมู ่มป้ีายชือ่

ยา แตล่ะรายการ ไมว่างยา 

และเวชภัณฑบ์นพืน้โดยตรง

1. ไมพ่บยา และ

เวชภัณฑว์างบนพืน้

โดยตรง

2. มป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑท์กุรายการ

3. มกีารแยกประเภทยา

 เวชภัณฑม์ใิชย่า วัสดุ

การแพทย ์และวัสดุ

อืน่ๆ ชดัเจน

1. ไมพ่บยา และ

เวชภัณฑว์างบนพืน้

โดยตรง

2. มป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑท์กุรายการ

1. ไมพ่บยา และ

เวชภัณฑว์างบนพืน้

โดยตรง

2. ไมม่ป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑท์กุรายการ

1. พบยา และเวชภัณฑ์

วางบนพืน้โดยตรง

2. มป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑท์กุรายการ

1. พบยา และเวชภัณฑ์

วางบนพืน้โดยตรง

2. ไมม่ป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑท์กุรายการ

* ไมพ่บยา และเวชภัณฑว์าง

บนพืน้โดยตรง

* มป้ีายชือ่ยา และเวชภัณฑ ์

ทกุรายการ

1.3.4 การควบคมุ และการเบกิจา่ย

เวชภัณฑ ์มบีัญชคีวบคมุการ

เบกิจา่ย (stock card) และ

ลงขอ้มลูเป็นปัจจบุัน การ

เบกิจา่ยมใีบเบกิ-บันทกึการ

จา่ยทีถ่กูตอ้งตรงกับ

ทะเบยีนควบคมุคลังยา

1. สมุ stock card นับ

ยา 10 รายการ ตรงทกุ

รายการ

2. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ. และมกีารลง

นามครบถว้น (ผูเ้บกิ ผู ้

จา่ย ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

3. ใบเบกิยาจากคลังยา

 รพ. สอดคลอ้งกับ 

stock card 

4. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ.สต.ไปยังจดุจา่ย

 และมกีารลงนาม

ครบถว้น (ผูเ้บกิ ผูจ้า่ย 

ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

5. ใบเบกิยาจากคลังยา

 รพ.สต. สอดคลอ้งกับ 

stock card

1. สมุ stock card นับ

ยา 10 รายการ ตรงทกุ

รายการ

2. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ. และมกีารลง

นามครบถว้น (ผูเ้บกิ ผู ้

จา่ย ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

3. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ.สต.ไปยังจดุจา่ย

 และมกีารลงนาม

ครบถว้น (ผูเ้บกิ ผูจ้า่ย 

ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

1. สมุ stock card นับ

ยา 10 รายการ ตรง 

มากกวา่หรอืเทา่กับ 5 

รายการ

2. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ. และมกีารลง

นามครบถว้น (ผูเ้บกิ ผู ้

จา่ย ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

3. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ.สต.ไปยังจดุจา่ย

 และมกีารลงนาม

ครบถว้น (ผูเ้บกิ ผูจ้า่ย 

ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

1. สมุ stock card นับ

ยา 10 รายการ ตรง

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 5 

รายการ

2. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ. และมกีารลง

นามครบถว้น (ผูเ้บกิ ผู ้

จา่ย ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

3. มใีบเบกิยาจากคลัง

ยา รพ.สต.ไปยังจดุจา่ย

 และมกีารลงนาม

ครบถว้น (ผูเ้บกิ ผูจ้า่ย 

ผูรั้บ ผูอ้นุมัต)ิ

1. ไมม่ ีstock card 

หรอืทะเบยีนควบคมุยา

อยา่งอืน่

2. ไมม่ใีบเบกิยา จาก

คลังยา รพ.

3. ไมม่ใีบเบกิยาจาก

คลังยา รพ.สต.ไปจดุ

จา่ย

* สุม่ รบ.301  stock card และ

ตรวจนับยาในคลัง 10 รายการ

* รบ.301 หรอื stock card  

รพ.สต. ขอ้มลูจ านวนรับ และ

วันทีไ่ดรั้บยาตอ้งสอดคลอ้งกับ

ขอ้มลูใบเบกิยาจาก รพ. ทีรั่บยา

เขา้คลัง รพ.สต.

* สุม่ใบเบกิยา จากคลังยา รพ.

สต. ไปยังจดุจา่ยและ 

สอดคลอ้งกับ รบ.301

1.3.5 การส ารองยา และเวชภัณฑ ์

มยีาในคลังจ านวนเพยีงพอ

1. ไมม่ยีาขาด stock 

ในคลังยา

1. มยีาขาด stock ใน

คลังยา แตม่ยีาในจดุ

จา่ยยา

1. มยีาขาด stock ใน

คลังยา หรอืจดุจา่ยยา 

นอ้ยกวา่ 5 รายการ

1. มยีาขาด stock  ใน

คลังยา และจดุจา่ยยา 

มากกวา่หรอืเทา่กับ 5 

รายการ

1. มยีาขาด stock ใน

คลังยา หรอืจดุจา่ยยา 

10 รายการ

* สุม่ รบ.301  stock card และ

ตรวจนับยาในคลัง 10 รายการ 

หรอืจดุจา่ย

*สุม่ยาปฏชิวีนะ ยาโรคเรือ้รัง 

(ถา้ม)ี และ Life saving drug

1.3.6 อัตราส ารอง ยา และ

เวชภัณฑ ์ไมเ่กนิ 1.5

1. อัตราส ารอง ไมเ่กนิ 

1.5

1. อัตราส ารอง 

มากกวา่ 1.5 แตไ่มเ่กนิ

 2

1. อัตราส ารอง 

มากกวา่ 2 แตไ่มเ่กนิ 

2.5

1. อัตราส ารอง 

มากกวา่ 2.5 แตไ่มเ่กนิ

 3

1. อัตราส ารอง 

มากกวา่ 3

* อัตราคงคลัง = มลูคา่คงคลัง

สิน้เดอืน / มลูคา่ใชย้อ้นหลัง

เฉลีย่ 3 เดอืน
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1. งานเภสชักรรม และ RDU 

1.3.7 ไมพ่บยา และเวชภัณฑท์ี่

มใิชย่า เสือ่มสภาพ หรอื

หมดอาย ุทัง้ในคลัง และจดุ

บรกิารผูป่้วย

1. ไมพ่บยาหรอื

เวชภัณฑม์ใิชย่า 

เสือ่มสภาพ หรอื

หมดอายุ

2. ระบวุันเปิด วัน

หมดอายขุองยา 

Multiple dose หรอืยา

 pre-pack

3. มกีารจัดเรยีงยา 

แบบ First expired 

First Use

1. ไมพ่บยาหรอื

เวชภัณฑม์ใิชย่า 

เสือ่มสภาพ หรอื

หมดอายุ

2. ระบวุันเปิด วัน

หมดอายขุองยา 

Multiple dose หรอืยา

 pre-pack

1. ไมพ่บยาหรอื

เวชภัณฑม์ใิชย่า 

เสือ่มสภาพ หรอื

หมดอายุ

2. ไมไ่ดร้ะบวุันเปิด วัน

หมดอายขุองยา 

Multiple dose หรอืยา

 pre-pack

1. พบยาหรอืเวชภัณฑ์

มใิชย่า เสือ่มสภาพ 

หรอืหมดอายุ

2. ระบวุันเปิด วัน

หมดอายขุองยา 

Multiple dose หรอืยา

 pre-pack

1. พบยาหรอืเวชภัณฑ์

มใิชย่า เสือ่มสภาพ 

หรอืหมดอายุ

2. ไมไ่ดร้ะบวุันเปิด วัน

หมดอายขุองยา 

Multiple dose หรอืยา

 pre-pack

* สุม่ดวูันหมดอาย ุและลักษณะ

ภายนอกของยา และเวชภัณฑ์

ทีม่ใิชย่า (สุม่ 10 รายการ เป็น

ยา 7 รายการ เวชภัณฑม์ใิชย่า 

3 รายการ)

ยา Multiple dose และยา 

pre-pack  (ยาฉีด multiple 

dose 1 เดอืนหลังเปิด, 

น ้าเกลอืลา้งแผง 24 ชั่วโมง, 

ยานับเม็ด และยาแบง่บรรจ ุ1 ปี )

1.3.8  ตูเ้ย็นเก็บยา 1. มคีรบทัง้ 7 ขอ้ 1. มขีอ้ 1, 2, 3, 4, 6, 7 1. มขีอ้ 1, 2, 3, 6, 7 1. มขีอ้ 1, 2, 6, 7 1. ไมม่ขีอ้ 1, 2, 6, 7

1.3.9 ตูเ้ย็นเก็บวัคซนี

หวัขอ้การประเมนิ 

1. อณุหภมูขิณะตรวจ 2 - 8

 ºC  และอณุหภมูชิอ่งแช่

แข็งอยูร่ะหวา่ง -15 ถงึ -25

 ºC (เฉพาะตูเ้ย็นเก็บวัคซนี)

2. การจัดเก็บยาเป็นไปตาม

หลักวชิาการ

3. บันทกึอณุหภมู ิสม า่เสมอ

เป็นปัจจบุัน

4. เทอรโ์มมเิตอร ์ได ้

มาตรฐานมสีติ๊กเกอรรั์บรอง

ผา่นการสอบเทยีบ และไม่

หมดอายุ

5. เก็บยา และวัคซนีเป็น

สัดสว่น ไมป่ะปน และเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย

6. ไมม่อีาหาร และเครือ่งดืม่

7. ฝาตูเ้ย็นมขีวดน ้าส ีหรอื

เตมิเกลอื หรอืปิดโฟม เพือ่

ควบคมุอณุหภมูิ

1. มคีรบทัง้ 7 ขอ้ 1. มขีอ้ 1, 2, 3, 4, 6, 7 1. มขีอ้ 1, 2, 3, 6, 7 1. มขีอ้ 1, 2, 6, 7 1. ไมม่ขีอ้ 1, 2, 6, 7

1.3.10  จดุจา่ยยา มสีถานทีจั่ดเก็บ

ยา และเวชภัณฑท์ีเ่หมาะสม

 มคีวามปลอดภัย ป้องกัน

การสญูหาย (มกีารล็อคตู/้ 

หอ้ง กรณีไมใ่ชง้าน และมผีู ้

ถอืกญุแจ ชดัเจน)

1.มกีารบันทกึอณุหภมู ิ

และความชืน้

2.บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้เป็นปัจจบุัน

3. ผา่นเกณฑ ์

(อณุหภมูไิมเ่กนิ 30  ºC

  และความชืน้ไมเ่กนิ 

70%)

4. มป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑ ์ครบทกุ

รายการ

1.มกีารบันทกึอณุหภมู ิ

และความชืน้

2.บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้เป็นปัจจบุัน

3. ผา่นเกณฑ ์

(อณุหภมูไิมเ่กนิ 30  ºC

  และความชืน้ไมเ่กนิ 

70%)

4. มป้ีายชือ่ยา และ

เวชภัณฑ ์ไมค่รบทกุ

รายการ

1.มกีารบันทกึอณุหภมู ิ

และความชืน้

2.บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้เป็นปัจจบุัน

3. ไมผา่นเกณฑ ์

(อณุหภมูไิมเ่กนิ 30  ºC

  และความชืน้ไมเ่กนิ 

70%)

1.มกีารบันทกึอณุหภมู ิ

และความชืน้

2.บันทกึอณุหภมูแิละ

ความชืน้ไมเ่ป็นปัจจบุัน

3. ไมผา่นเกณฑ ์

(อณุหภมูไิมเ่กนิ 30  ºC

  และความชืน้ไมเ่กนิ 

70%)

พบขอ้ใดขอ้หนึง่ ใน 3 

ขอ้

1. ยาถกูแสงแดด

2. ไมม่กีารบันทกึ

อณุหภมูแิละความชืน้

3.พบยาวางทีพ่ืน้

โดยตรง

*ตูเ้ก็บยา / หอ้ง มกีญุแจล็อค 

*มคี าสั่งผูถ้อืกญุแจตูย้า /หอ้ง

*ยาไมถ่กูแสงแดด

*มแีบบบันทกึอณุหภมู ิและ

ความชืน้

*มป้ีายชือ่ยา และเวชภัณฑท์กุ

รายการ

*ป้ายขือ่ยา ตรงกับการจัดวางยา

1.4 การใชย้าอยา่งปลอดภัย 

และมคีวามสมเหตผุล

* ตรวจสอบจากเทอรโ์มมเิตอร์

ในตูเ้ย็น 

* บันทกึการวัดอณุหภมูติูเ้ย็น 

และชอ่งแชแ่ข็ง
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1. งานเภสชักรรม และ RDU 

1.4.1 การใชย้าอยา่งปลอดภัย 

และมคีวามสมเหตผุล

มกีารสง่มอบยาใหผู้ป่้วย

อยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสม

โดยยาทีส่ง่มอบตอ้งมขีอ้มลู

ครบถว้น โดยระบสุถานที่

บรกิาร ชือ่ผูป่้วย วันทีจ่า่ยยา

 ชือ่ยา วธิใีช ้ขอ้ควรระวังใน

การใชย้า และมกีารเฝ้าระวัง

การเกดิอบุัตกิารณ์ความ

คลาดเคลือ่นทางยา 

(Medication Error)

1. มกีารสง่มอบยา ที่

ถกูตอ้งตามมาตรฐาน

2. ยาทีส่ง่มอบมขีอ้มลู

ครบถว้น ระบสุถานที่

บรกิาร  ชือ่ผูป่้วย  

วันทีจ่า่ยยา ชือ่ยา 

วธิใีช ้ขอ้ควรระวังใน

การใชย้า

3. มกีารบันทกึ

อบุัตกิารณ์ความคลาด

เคลือ่นทางยา 

(Medication Error) 

4. มแีนวทางป้องกัน

ความคลาดเคลือ่นทาง

ยา ใน รพ.สต.

1. มกีารสง่มอบยา ที่

ถกูตอ้งตามมาตรฐาน

2. ยาทีส่ง่มอบมขีอ้มลู

ครบถว้น ระบสุถานที่

บรกิาร  ชือ่ผูป่้วย  

วันทีจ่า่ยยา ชือ่ยา 

วธิใีช ้ขอ้ควรระวังใน

การใชย้า

3. มกีารบันทกึ

อบุัตกิารณ์ความคลาด

เคลือ่นทางยา 

(Medication Error)

1. มกีารสง่มอบยา ที่

ถกูตอ้งตามมาตรฐาน

2. ยาทีส่ง่มอบมขีอ้มลู

ครบถว้น ระบสุถานที่

บรกิาร  ชือ่ผูป่้วย  

วันทีจ่า่ยยา ชือ่ยา 

วธิใีช ้ขอ้ควรระวังใน

การใชย้า

1. มกีารสง่มอบยา ยัง

ไมค่รบถว้นตาม

มาตรฐาน

2. ยาทีส่ง่มอบมขีอ้มลู

ครบถว้น ระบสุถานที่

บรกิาร  ชือ่ผูป่้วย  

วันทีจ่า่ยยา ชือ่ยา 

วธิใีช ้ขอ้ควรระวังใน

การใชย้า

1. มกีารสง่มอบยา ยัง

ไมค่รบถว้นตาม

มาตรฐาน

2. ยาทีส่ง่มอบมขีอ้มลู

ไมค่รบถว้น

* ซองยา, ฉลากยา

* สาธติการจา่ยยาใหดู้

* บันทกึอบุัตกิารณ์ความ

คลาดเคลือ่นทางยา 

(Medication Error)

* มแีนวทางป้องกันความ

คลาดเคลือ่นทางยา ใน รพ.สต.

1.4.2 มกีารจัดท าเครือ่งมอืเพือ่

สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสม

เหตผุล เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บ

ยาถกูตอ้ง ปลอดภัย ไดแ้ก ่

ฉลากยาเพือ่สง่เสรมิการใช ้

ยาสมเหตผุล ฉลากชว่ย 

และสือ่สง่เสรมิการใชย้าที่

สอดคลอ้งกับ OTOP

1. ฉลากยาเป็นไปตาม

มาตรฐานเพือ่สง่เสรมิ

การใชย้าอยา่งสม

เหตผุล ไดแ้ก ่มฉีลาก

ยาภาษาไทย และ มี

ฉลากยาเสรมิ

2. มฉีลากชว่ยในการ

ใชย้า

3. มสีือ่สง่เสรมิการใช ้

ยาทีป่ลอดภัย

1. ฉลากยาเป็นไปตาม

มาตรฐานเพือ่สง่เสรมิ

การใชย้าอยา่งสม

เหตผุล ไดแ้ก ่มฉีลาก

ยาภาษาไทย และ มี

ฉลากยาเสรมิ

2. มฉีลากชว่ยในการ

ใชย้า

1. ฉลากยาเป็นไปตาม

มาตรฐานเพือ่สง่เสรมิ

การใชย้าอยา่งสม

เหตผุล ไดแ้ก ่มฉีลาก

ยาภาษาไทย หรอื มี

ฉลากยาเสรมิ

2. มฉีลากชว่ยในการ

ใชย้า

1. ฉลากยาเป็นไปตาม

มาตรฐานเพือ่สง่เสรมิ

การใชย้าอยา่งสม

เหตผุล ไดแ้ก ่มฉีลาก

ยาภาษาไทย หรอื มี

ฉลากยาเสรมิ

1. ฉลากยายังไม่

เป็นไปตามมาตรฐาน

เพือ่สง่เสรมิการใชย้า

อยา่งสมเหตผุล

* ฉลากยาเพือ่สง่เสรมิการใช ้

ยาอยา่งสมเหตผุล

* ฉลากชว่ย เชน่ การใชย้า

หยอดตา การใชย้าเหน็บ การ

ผสมยาผงแหง้ส าหรับเด็ก

* สือ่สง่เสรมิการใชย้าที่

สอดคลอ้งกับ OTOP

*สือ่สง่เสรมิการใชย้า ใหส้อด

คลัองกับ OTOP เชน่ ยาทีห่า้ม

ใช ้หรอืตอ้งระวังในคนไข ้CKD

 stage3 เป็นตน้ ถา้ OTOP 

เป็นเรือ่งไตวาย  หรอื ยาทีท่ า

ใหง้ว่ง กรณี OTOP เป็นเรือ่ง

อบุัตเิหตจุราจร เป็นตน้
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1. งานเภสชักรรม และ RDU 

1.4.3 มกีารสง่เสรมิการใชย้าอยา่ง

สมเหตผุล

1. มแีนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล

ตามเกณฑ ์ระดับ 4 

ทกุขอ้ และมขีอ้

ตอ่ไปนี้ทกุขอ้

1.1 รอ้ยละของการใช ้

ATB ในโรคตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจ ไมเ่กนิ 

รอ้ยละ 20

1.2 รอ้ยละของการใช ้

ATB ในโรคทอ้งร่วง

เฉียบพลัน ไมเ่กนิ รอ้ย

ละ 20

1. มแีนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล

ตามเกณฑ ์ระดับ 3 

ทกุขอ้ และมขีอ้

ตอ่ไปนี้ทกุขอ้ 

1.1 มแีนวทางการเฝ้า

ระวังการใชย้าในหญงิ

ตัง้ครรภ ์หญงิใหน้มบตุร

1.2 มแีนวทางการเฝ้า

ระวังการใชย้าในผูป่้วย

ไตเรือ้รัง ระดับ 3 ขึน้ไป

 กับการใชย้า NSAIDs

1.3 มแีนวทางการเฝ้า

ระวังการใชย้ากลุม่ 

NSAIDs ซ ้าซอ้น 

1.4 มแีนวทางการเฝ้า

ระวังการใชย้าในผูป่้วย

สงูอายทุีใ่ชย้ากลุม่ 

long-acting 

benzodiazepine 

(ไดแ้ก ่

chlordiazepoxide, 

diazepam, 

dipotassium 

chlorazepate)

1. มแีนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล

ในโรคตอ่ไปนี้ทกุขอ้

1.1 มแีนวทางการใช ้

ATB ในโรคตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจ 

1.2 มแีนวทางการใช ้

ATB ในโรคทอ้งร่วง

เฉียบพลัน

1.3 มแีนวทางการใช ้

ATB ในบาดแผลสด 

จากอบุัตเิหตุ

1.4 มแีนวทางการใชย้า

 อยา่งสมเหตผุลใน

ผูป่้วยกลุม่โรค NCD

1. มแีนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล

ในโรคตอ่ไปนี้ทกุขอ้

1.1 มแีนวทางการใช ้

ATB ในโรคตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจ 

1.2 มแีนวทางการใช ้

ATB ในโรคทอ้งร่วง

เฉียบพลัน

1.3 มแีนวทางการใช ้

ATB ในบาดแผลสด 

จากอบุัตเิหตุ

1. ยังไมม่แีนวทางการ

ด าเนนิงานสง่เสรมิการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล

* สอบถาม สังเกต ดอูาการ

* แนวทางการใชย้าปฏชิวีนะ 

ในโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ

* แนวทางการใชย้าปฏชิวีนะ 

ในโรคทอ้งร่วงเฉียบพลัน

* แนวทางการใชย้าปฏชิวีนะ 

ในบาดแผลสดจากอบุัตเิหตุ

* แนวทางการใชย้ากลุม่โรค 

NCD

* ขอ้มลูรอ้ยละ การใชย้า

ปฏชิวีนะในโรคตดิเชือ้ทางเดนิ

หายใจ, ทอ้งร่วงเฉียบพลันจาก

โปรแกรม HDC/ ฐานขอ้มลู 43

 แฟ้ม

*ขอ้มลูผลลัพธ ์การใชย้า

ปฏชิวีนะ ดงึขอ้มลู จาก HDC  

ในวันประเมนิ

* แนวทางการใชย้าอยา่งสม

เหตผุล ท าเป็นภาพรวม จาก

จังหวัด ก็ได ้

1.4.4 มกีารตดิตามการใชย้า และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพของผูป่้วย

 โรคเรือ้รังทีบ่า้น

1. มกีารก าหนด

กลุม่เป้าหมายในการ

ตดิตามการใชย้า และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพของ

ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

2. มกีารตดิตามเยีย่ม 

และแนะน าการใชย้า

โรคเรือ้รัง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ตอ่เนื่องทีบ่า้นโดย

เภสัชกร และทมี สห

วชิาชพี ร่วมกับทมี รพ.

สต.

3. มกีารบันทกึขอ้มลู

การเยีย่มบา้นผูป่้วยใน 

Family Folder หรอื

วธิกีารอืน่ใด

1. มกีารก าหนด

กลุม่เป้าหมายในการ

ตดิตามการใชย้า และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพของ

ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

2. มกีารตดิตามเยีย่ม 

และแนะน าการใชย้า

โรคเรือ้รัง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ตอ่เนื่องทีบ่า้นโดย

เภสัชกร และทมี สห

วชิาชพี ร่วมกับทมี รพ.

สต.

1. มกีารก าหนด

กลุม่เป้าหมายในการ

ตดิตามการใชย้า และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพของ

ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

2. มกีารตดิตามเยีย่ม 

และแนะน าการใชย้า

โรคเรือ้รัง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ตอ่เนื่องทีบ่า้นโดยทมี 

รพ.สต.

3. มกีารบันทกึขอ้มลู

การเยีย่มบา้นผูป่้วยใน 

Family Folder หรอื

วธิกีารอืน่ใด

1. มกีารตดิตามเยีย่ม 

และแนะน าการใชย้า

โรคเรือ้รัง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ตอ่เนื่องทีบ่า้นโดยทมี 

รพ.สต.

2. มกีารบันทกึขอ้มลู

การเยีย่มบา้นผูป่้วยใน 

Family Folder หรอื

วธิกีารอืน่ใด

1. มกีารตดิตามเยีย่ม 

และแนะน าการใชย้า

โรคเรือ้รัง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ

ตอ่เนื่องทีบ่า้นโดยทมี 

รพ.สต.

* สอบถาม และดกูารบันทกึ

ขอ้มลูเยีย่มบา้นใน Family 

folder หรอืวธิกีารอืน่ใด

คะแนนรวม ขอ้ 1.1 + 1.2 +1.3+1.4
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2.1 งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

บคุลากร

- มเีภสชักร รว่มใน

คณะกรรมการ พชอ. โดยมี

บทบาทเป็น manager งาน 

คบส.รว่มกับ สสอ.เพือ่วางแผน

 ขบัเคลือ่นกลไกประชารัฐ 

(PIRAB) จัดท าแผนปฏบิตักิาร

 การตดิตามประเมนิผล และ

การคนืขอ้มลู งาน คบส.

- มคีณะท างานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค ระดบัอ าเภอ

1. มกีารด าเนนิงานใน

เกณฑร์ะดบั 4ทกุขอ้

2. มกีารวางแผน

ขบัเคลือ่นงาน คบส.โดย

กลไกประชารัฐ (PIRAB) 

3. มกีารตดิตามประเมนิผล

 และ การคนืขอ้มลูงาน 

คบส.ใหค้ณะกรรมการ 

พชอ.

1. มกีารด าเนนิงานใน

เกณฑร์ะดบั 3 ทกุขอ้

2. มแีผนการปฏบิตักิาร / 

แผนด าเนนิการดา้นคบส. 

และ มกีารออกปฏบิตังิาน

จรงิ

1. มกีารด าเนนิงาน ใน

เกณฑร์ะดบั 2 ทกุขอ้

2. มแีผนการปฏบิตักิาร /

แผนด าเนนิการดา้น คบส.

1. มกีารด าเนนิงานใน

เกณฑ ์ระดบั 1 ทกุขอ้

2. มเีภสชักร รว่มใน

คณะกรรมการ พชอ.โดย

มบีทบาทเป็น Manager 

งาน คบส. รว่มกับ สสอ.

1. มคีณะท างานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค ระดบัอ าเภอ
* มคี าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

พชอ. / คณะท างานคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอ 

* มแีผนการปฏบิตักิาร

* สมดุเยีย่ม หรอืผลการ

ปฏบิตังิาน หรอืเอกสารอืน่ๆ

* เภสชักร เป็นคณะอนุกรรมการ 

ของ พชอ. ก็ได ้

* PIRAB = P : Partner,  I : 

Invest,  R : Regulate and 

Legislate,  A : Advocate , B : 

Build Capacity

2.2 มกีารจัดท าฐานขอ้มลู 

- รา้นคา้

- แผงลอยจ าหน่ายอาหารแปร

รปู (อย.), อาหารปรงุจ าหน่าย 

(CFGT), อาหารสด (ป้ายทอง)

- ตลาดสด, ตลาดนัดคลองถม

- สถานวีทิยใุนชมุชน 

(ทีถ่กูตอ้ง และเป็นปัจจบุนั)

1. มกีารจัดท าฐานขอ้มลู

ครบทกุประเภท แยกราย

หมูบ่า้น

2. จัดท าฐานขอ้มลูเป็น

ปัจจบุนั

3. มกีารปรับปรงุ

ฐานขอ้มลูปีละ 1 ครัง้

1. มกีารจัดท าฐานขอ้มลู

ครบทกุประเภท

2. จัดท าฐานขอ้มลูเป็น

ปัจจบุนั

1. มกีารจัดท าฐานขอ้มลู

2. จัดท าฐานขอ้มลูเป็น

ปัจจบุนั

1. มกีารจัดท าฐานขอ้มลู 1. ไมม่กีารจัดท า

ฐานขอ้มลู
* ทะเบยีนสรปุขอ้มลู คบส.ของ 

รพ.สต. แยกรายหมูบ่า้น บนัทกึ

ขอ้มลูลงโปรแกรม JHCIS แยก

รายหมูบ่า้น

2.3 มกีารด าเนนิการตรวจสอบเฝ้า

ระวงัอาหารสด อาหารแปรรปูใน

รา้นคา้  รา้นช า  ตลาดนัด  รถ

ขายอาหารสด โดยชดุทดสอบ

อยา่งงา่ย

1. มกีารด าเนนิการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหาร

สด อาหารแปรรปู โดย

ชดุทดสอบอยา่งงา่ย

2. มกีารแกปั้ญหาอยา่ง

นอ้ย 1 ประเด็นปัญหา 

เชน่ ตรวจสอบเชงิรกุ ท า

ประชาคมแกไ้ขปัญหา, 

จัดโครงการอบรม

3. มกีารมสีว่นรว่มของ

ภาคเีครอืขา่ย เชน่ อสม. 

ผูป้ระกอบการ, คร ู 

นักเรยีน อย.นอ้ย

1. มกีารด าเนนิการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหาร

สด อาหารแปรรปู โดย

ชดุทดสอบอยา่งงา่ย

2. มกีารแกปั้ญหาอยา่ง

นอ้ย 1 ประเด็นปัญหา

1. มกีารด าเนนิการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหาร

สด อาหารแปรรปู โดย

ชดุทดสอบอยา่งงา่ย

2. ใหค้วามรู ้หรอื

ค าแนะน ากับ

ผูป้ระกอบการ รา้นคา้  

รา้นช า  รถขายอาหารสด

1. มกีารด าเนนิการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงัอาหาร

สด โดยชดุทดสอบอยา่ง

งา่ย

1. ไมม่กีารด าเนนิงาน

ตรวจสอบ เฝ้าระวงั
* สรปุผล การด าเนนิงาน / 

บนัทกึการด าเนนิงาน

2.4 รา้นคา้ / รา้นช า และบา้นผูป่้วย

โรคเรือ้รัง ไมพ่บผลติภัณฑ์

สขุภาพ ผดิกฏหมาย

1. ไมพ่บผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมาย ทีร่า้นคา้ / รา้นช า

2. ไมพ่บยากลุม่เสีย่งที่

บา้นผูป่้วยโรคเรือ้รัง

3. ไมพ่บผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมายทีบ่า้นผูป่้วยโรค

เรือ้รัง

1. ไมพ่บผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมาย ทีร่า้นคา้ / รา้นช า

2. ไมพ่บผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมายทีบ่า้นผูป่้วยโรค

เรือ้รัง

1. ไมพ่บผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมาย ทีร่า้นคา้ / รา้น

ช า  หรอื ทีบ่า้นผูป่้วยโรค

เรือ้รัง

1. พบผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมายทัง้รา้นคา้ / รา้น

ช า และบา้นผูป่้วยโรค

เรือ้รัง

1. พบผลติภัณฑผ์ดิ

กฏหมายทัง้รา้นคา้ / รา้น

ช า และบา้นผูป่้วยโรค

เรือ้รัง

2. พบวา่ผูป่้วยโรคเรือ้รัง 

บรโิภคยากลุม่เสีย่ง หรอื

ผลติภัณฑผ์ดิกฏหมายที่

บา้น

* สุม่ตรวจอาหาร และขนมตาม

แบบบนัทกึการสุม่ตรวจรา้นคา้

แนบทา้ย

* สุม่เยีย่มบา้นผูป่้วยโรคเรือ้รัง

* สุม่ รา้นช า/ รา้นคา้ 2 หลงั 

* สุม่ บา้นผูป่้วย 2 หลงั

แบบประเมนิการด าเนนิงานเภสชักรรมปฐมภมู  ิจงัหวดันครราชสมีา ปี 2561

หนว่ยบรกิาร ....................................................................................................  อ าเภอ.............................................................................. จงัหวดั...............................................................................

2. งานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (คบส.)



หัวขอ้ ประเด็นการประเมนิ 5 4 3 2 1 ระดบัทีไ่ด ้ หลกัฐาน/แหลง่ขอ้มลู หมายเหต/ุขอ้เสนอแนะ

แบบประเมนิการด าเนนิงานเภสชักรรมปฐมภมู  ิจงัหวดันครราชสมีา ปี 2561

หนว่ยบรกิาร ....................................................................................................  อ าเภอ.............................................................................. จงัหวดั...............................................................................

2. งานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (คบส.)

2.5 ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ รา้นช า มี

องคค์วามรูด้า้นผลติภัณฑ์

สขุภาพ

1. ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ 

รา้นช า มอีงคค์วามรูด้า้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ ครบ 

ทัง้ 3 ขอ้

2. ผูป่้วยโรคเรือ้รังมี

ความรูเ้กีย่วกับยากลุม่

เสีย่ง  และ ผลติภัณฑ์

สขุภาพผดิกฏหมาย

1. ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ 

รา้นช า มอีงคค์วามรูด้า้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ ครบ 

ทัง้ 3 ขอ้

2. ผูป่้วยโรคเรือ้รังมี

ความรูเ้กีย่วกับยากลุม่

เสีย่ง  หรอื ผลติภัณฑ์

สขุภาพผดิกฏหมาย

1. ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ 

รา้นช า มอีงคค์วามรูด้า้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ ครบ 

ทัง้ 3 ขอ้

1. ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ 

รา้นช า มอีงคค์วามรูด้า้น

ผลติภัณฑส์ขุภาพ ไมค่รบ

 ทัง้ 3 ขอ้

1. ผูจ้ าหน่ายในรา้นคา้ 

รา้นช า ไมม่อีงคค์วามรู ้

ดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพ

* ผูจ้ าหน่ายรา้นคา้ มคีวามรู ้

เกีย่วกับฉลากอาหาร 

1. ด ูอย.

2. ดวูนัผลติ

3. ทราบตวัอยา่งรายการยาที่

หา้มขายในรา้นคา้, 

เครือ่งส าอางทีห่า้มจ าหน่าย, 

อาหารทีห่า้มจ าหน่าย

* ผูป่้วยโรคเรือ้รังมคีวามรู ้

เกีย่วกับยากลุม่เสีย่ง และ

ผลติภัณฑส์ขุภาพ ผดิกฏหมาย

รายละเอยีดตามแบบ บนัทกึ

การสุม่ตรวจรา้นคา้ แนบทา้ย

* สุม่ รา้นช า/ รา้นคา้ 2 หลงั 

* สุม่ บา้นผูป่้วย 2 หลงั

2.6 มกีารพัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค 

เชน่ อสม. คร/ูนักเรยีน  อย.นอ้ย

 ผูป้ระกอบการรา้นคา้ แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร  ผูป่้วยโรค

เรือ้รัง  เครอืขา่ยเจา้หนา้ทีท่ี่

ปฏบิตังิานคุม้ครองผูบ้รโิภคใน

ระดบัอ าเภอ

1. มกีารจัดอบรมใหแ้ก่

กลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่

ไดแ้ก่

1.1 นักเรยีน

2. ผูป้ระกอบการ

3. ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

4. เครอืขา่ย คบส.

1. มกีารจัดอบรมใหแ้ก่

กลุม่เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 

3 กลุม่

1. มกีารจัดอบรมใหแ้ก่

กลุม่เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 

2 กลุม่

1. มกีารจัดอบรมใหแ้ก่

กลุม่เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 

1 กลุม่

1. ไมม่กีารด าเนนิการ

พัฒนาศกัยภาพผูบ้รโิภค
* แผนการด าเนนิงานประจ าปี / 

สรปุผลงาน หรอืหลกัฐานการ

ด าเนนิงาน

* สมัภาษณ์ เครอืขา่ยคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

พจิารณา หลกัฐานปีงบปัจจบุนั 

และปีงบทีผ่า่นมา

2.7 เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคใน

พืน้ที ่มสีว่นรว่มในการแกไ้ข

ปัญหาดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคทีส่อดคลอ้งกับ OTOP

1. มโีครงการ หรอื

กจิกรรมเชงิรกุ เพือ่แกไ้ข

ปัญหาดา้น คบส. ในพืน้ที่

 จ านวน 2 กลุม่ขึน้ไป  และ

2. มกีารมสีว่นรว่มของ

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

3. ประเด็นการแกไ้ข

ปัญหาสอดคลอ้งกับ 

OTOP

1. มโีครงการ หรอื

กจิกรรมเชงิรกุ เพือ่แกไ้ข

ปัญหาดา้น คบส. ในพืน้ที่

 จ านวน 2 กลุม่ขึน้ไป  และ

2. มกีารมสีว่นรว่มของ

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

3. ประเด็นการแกไ้ข

ปัญหาไมส่อดคลอ้งกับ 

OTOP

1. มโีครงการ หรอื

กจิกรรมเชงิรกุ เพือ่แกไ้ข

ปัญหาดา้น คบส. ในพืน้ที่

 จ านวน 1 กลุม่ขึน้ไป  และ

2. มกีารมสีว่นรว่มของ

เครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค

1. มโีครงการ หรอื

กจิกรรมเชงิรกุ เพือ่แกไ้ข

ปัญหาดา้น คบส. ในพืน้ที่

 จ านวน 1 กลุม่ขึน้ไป

1. ไมม่กีารด าเนนิการ

โครงการ หรอืกจิกรรมเชงิ

รกุ เพือ่แกไ้ขปัญหาดา้น 

คบส.

* แผนการด าเนนิงานประจ าปี / 

สรปุผลงาน หรอืหลกัฐานการ

ด าเนนิงาน

* สมัภาษณ์ เครอืขา่ยคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค

พจิารณา หลกัฐานปีงบปัจจบุนั 

และปีงบทีผ่า่นมา

ลงชือ่ผูรั้บการนเิทศ ………………….. ลงชือ่ผูน้เิทศ ……………………

ลงชือ่ผูรั้บการนเิทศ ………………….. ลงชือ่ผูน้เิทศ ……………………

คะแนนรวม 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7



ล ำดับ name_hos name_office code_office 1_1.1staff 1_1.2.1select 1_1.2.2pharm 1_1.2.3ADR 1_1.2.4Serv/ADR 1_1.3.1key 1_1.3.2stock 1_1.3.3lebel 1_1.3.4card 1_1.3.5reserve 1_1.3.6Exp1_1.3.7refrigerator_drug1_1.3.8refrigerator_drug 1_1.3.9refrigerator_vac 1_1.3.10dispen_drug 1_1.4.1medsafety 1_1.4.2tool 1_1.4.3RDU 1_1.4.4NCD 1_sumscore 1_sumtotal 1_percent

1 0 95 0

2 0 95 0

3 0 95 0

4 0 95 0

5 0 95 0

6 0 95 0

7 0 95 0

8 0 95 0

9 0 95 0

10 0 95 0

11 0 95 0

12 0 95 0

13 0 95 0

14 0 95 0

15 0 95 0

16 0 95 0

17 0 95 0

18 0 95 0

19 0 95 0

20 0 95 0

21 0 95 0

22 0 95 0

23 0 95 0

24 0 95 0

25 0 95 0

26 0 95 0

27 0 95 0

28 0 95 0

29 0 95 0

                                                                                ตารางกรอกคะแนนงานเภสัชปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561



ล ำดับ name_hos name_office code_office 2_2.1staff 2_2.2database 2_2.3survey 2_2.4laws 2_2.5known 2_2.6customer 2_2.7partnership 2_sumscore 2_sumtotal 2_percent sumscore sumtotal sumpercent

1 0 35 0 0 130 0

2 0 35 0 0 130 0

3 0 35 0 0 130 0

4 0 35 0 0 130 0

5 0 35 0 0 130 0

6 0 35 0 0 130 0

7 0 35 0 0 130 0

8 0 35 0 0 130 0

9 0 35 0 0 130 0

10 0 35 0 0 130 0

11 0 35 0 0 130 0

12 0 35 0 0 130 0

13 0 35 0 0 130 0

14 0 35 0 0 130 0

15 0 35 0 0 130 0

16 0 35 0 0 130 0

17 0 35 0 0 130 0

18 0 35 0 0 130 0

19 0 35 0 0 130 0

20 0 35 0 0 130 0

21 0 35 0 0 130 0

22 0 35 0 0 130 0

23 0 35 0 0 130 0

24 0 35 0 0 130 0

25 0 35 0 0 130 0

26 0 35 0 0 130 0

27 0 35 0 0 130 0

28 0 35 0 0 130 0

29 0 35 0 0 130 0

ตารางกรอกคะแนนงานเภสัชปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561


