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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การปฏิบัติในการบริหารยาทางการพยาบาล เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกิดจากการบริหารยาทางการพยาบาล  

นโยบาย 

พยาบาลให้การบริหารยาทางการพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐานและผู้ป่วยปลอดภัย 

ขอบเขต 

การบริหารยาทางการพยาบาลกับผู้ป่วยทุกรายในความรับผิดชอบของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ค าจ ากัดความ 

การบริหารยาทางการพยาบาล หมายถึง  พยาบาลให้การบริหารยาทางการพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐาน และผู้ป่วยปลอดภัย  

โดยใช้หลัก 10 R ได้แก่ 

 

 

 

1. Right Drug    /  ชนิดของยาท่ีจะให้ยา ถูกต้อง                                       

2. Right Patient / ผู้ป่วยที่จะรับยาถูกคน 

3. Right Dose  /  ขนาดของยาที่ให้ถูกต้อง 

4. Right Route /  วิธีการให้ถูกต้อง 

5. Right Time and Frequency / ให้ยาได้ถูกต้องตามเวลา 

6. Right Document / การบันทึกการให้ยาท่ีถูกต้อง 

7. Right to Refuse /  บันทึกและรายงานแพทย์เมื่อผู้ป่วยปฏิเสธการรับยา ได้ถูกต้อง 

8. Right History and Assessment / การประเมินและตรวจสอบประวัติการแพ้ยาได้ถูกต้อง 

9. Right Drug-Drug Interaction and Evaluation / การตรวจสอบปฏิกิริยาต่อกันของยาและมีการประเมินผลได้
ถูกต้อง 

10. Right to Education and Information / ให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับยาแก่ผู้ป่วยและญาติได้ถูกต้อง 
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มีข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหารยาฯ มีดังน้ี   

1. การซักประวัติการใช้ยา/การแพ้ยา และการทบทวนรายการยา (Right History and Assessment) 

1.1 พยาบาลซักประวัติผู้ป่วยรับใหม่/รับย้ายทุกราย เมื่อพบผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ยา 

(อ้างอิง PMK-PPH-013 : การคัดกรองประวัติแพ้ยาในอดีต) 
1.2 การทบทวนรายการยา (Medication Reconciliation : MR)  

1) Print เอกสาร Medication Reconciliation (MR) ของผู้ป่วยรับใหม่ไว้ในหน้าป้าย 
2) ทบทวนรายการยาผู้ป่วยรับใหม่กับ เอกสาร Medication Reconciliation (MR) ภายใน 24 ชั่วโมง หากข้อมูลรายการยา            

ไม่ตรงกัน ให้บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงในเอกสาร MR และสื่อสารกับแพทย์เจ้าของไข้  แล้วลงลายมือชื่อ วันที่ และเวลา            
ก ากับ (อ้างอิง PMK-WND-026 การปฏิบัติในการบริหารจัดการยาท่ีผู้ป่วยน าติดตัวมาจากบ้าน) 

2. การรับแผนการรักษาของแพทย ์

2.1 ระบุชื่อ-สกุล อายุ AN ของผู้ป่วยโดยการเขียนหรือใช้ Sticker ติดที ่ใบสั่งการรักษา ทุกแผ่น 
2.2 พยาบาลผู้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยปฏิบัติดังน้ี 

1) กรณีผู้ป่วยใน มีตรวจเย่ียมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาแก่แพทย์ รับทราบแผนการรักษา 
รวมทั้งหารือหรือซักถามได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย 

2) กรณีผู้ป่วยรับใหม่ /รับย้าย ท่ีมีแผนการรักษาของแพทย์มาพร้อมกับผู้ป่วย ต้องตรวจสอบแผนการรักษา โดยพยาบาล
ตรวจสอบ ชื่อยา รูปแบบของยา ขนาด ความแรง วิธีใช้ หากไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีปัญหา / ข้อสงสัย ห้ามคาดเดา 
ให้สอบถามแพทย์ผู้สั่งการรักษาทันที 

3) กรณีที่เป็น Standing orders (จัดพิมพ์หรือตรายาง) ต้องมีลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งหากมีการ
แก้ไขแผนการรักษาต้องมีลายเซ็นแพทย์ก ากับในส่วนที่แก้ไข 

2.3 คัดลอกยาและวิธีบริหารยาลงใน Medication Administration Record (MAR) แยกรายการยาตามคู่มือ การบันทึกยาใน  
ใบ MAR  กองการพยาบาล โดยระบุเวลาท่ีวางแผนให้ยาไว้ในช่อง Time 
1) หากเป็นกลุ่มยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)  ให้ปั๊มตรายาง “H” (สีแดง) หรือ เขียนตัวอักษร H พร้อม

วงกลมด้วยปากกาสีแดงไว้หน้าชื่อยา และให้ทบทวนค าสั่งซ้ าอีกครัง้  
2) กรณีค าสัง่การรักษาของแพทย์มีการใช้ยาขนาดพิเศษ เช่น  2 เม็ด  , 3/4 เม็ด ,  0.5 เม็ด ,  250 mg   เป็นต้น                   

ให้วงกลมรอบขนาดยาด้วยปากกาสีแดง 
2.4 พยาบาลลงลายมือชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง พร้อมระบุวันที่และเวลารับค าสั่งการรักษาอย่างชัดเจนทุกครั้ง 

3. การเก็บรักษายาในหอผู้ป่วย 

3.1 ยารับประทานให้เก็บในภาชนะ/กล่อง/ช่องเก็บยาของผู้ปว่ย โดยตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเลขเตียง/ห้องผู้ป่วย ให้ถูกต้อง   
กรณีย้ายเตียง/ย้ายห้อง ให้ย้ายยาทุกชนิดของผู้ป่วยใส่ในช่องเก็บยาให้ตรงกับเลขเตียงใหม่/ห้องใหม่ พร้อม ระบชุือ่  นามสกุล 
HN,AN หรือ ติด Sticker ชื่อของผู้ป่วย 

3.2 ยา Floor stock ให้จัดเก็บเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และหมวดหมู่ตามระบบ FIFO (First In First Out) หรือ FEFO               
(First Expire date First Out ) 
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1) ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD) ที่เป็นยาฉีดและยาน้ าให้แยกจัดเก็บในที่เฉพาะ และต้องระบุให้ชัดเจนว่า             

HAD และภายในที่จัดเก็บต้องมีการแยกเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ โดยติดสัญลักษณ์ H ที่ Ampule/Vial /บรรจุภัณฑ์ /กล่อง  
หรือภาชนะที่หอผู้ป่วยจัดท าข้ึน ท้ังน้ีไม่อนุญาตให้จัดเก็บ  KCL injection เป็นยา Floor stock ในหอผู้ป่วยที่ไม่            
จ าเป็นในการบริหารยาอย่างเร่งด่วน  

กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้ให้ด าเนินการดังน้ี 
 เวลา 8.00 - 20.00 น. ให้พยาบาลเบิก KCL Injection ตามข้ันตอนการปฏิบัติ และ โทรศัพท์ประสานกับเภสัชกรห้องยา      

ใน หมายเลข 93345 และ 93228 เพ่ือรับยาภายใน 30 นาที 
 เวลา 20.00 – 08.00น. ให้พยาบาลเบิก KCL Injection ทีห่้องยาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยโทรศัพท์ประสานกับเภสัชกร      

ห้องยา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หมายเลข 93408 เพ่ือขอเบิกด่วนและรับยาภายใน 30 นาที 
2) ยาเสพติด แยกเก็บในที่เฉพาะ มีกุญแจเปิด – ปิด เรียบร้อย ควบคุมการใช้ยาโดยหัวหน้าทีมการพยาบาล ภายใต้การก ากับ     

ดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย / หน่วย 
3.3 ยา / สารละลาย / ยาท่ีผสมจากกองเภสชักรรม เก็บให้ถูกต้องตามคู่มือการเก็บรักษายาของกองเภสัชกรรม  เพ่ือให้ยามี   

ประสิทธิภาพคงที่ดังน้ี 
1) ยาท่ีต้องเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น ต้องเก็บเข้าตู้เย็นทันที และเก็บตามระบบ FIFO/FEFO 
2) ตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น (ห่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง) ให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 

 2 – 8 องศาเซลเซียส 
3) ยาท่ีเก็บในอุณหภูมิห้อง : อุณหภูมิห้อง ต้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 

4) ยาท่ีต้องเก็บพ้นแสง (ฉลากยามีสัญลักษณ์ * หน้าชื่อยา) ให้เก็บในซองยาสีน้ าตาล / กล่องหรือภาชนะปิดกระดาษ ไม่ให้         

แสงผ่าน 

4. การจัดเตรียมยา 
4.1 จัดยาในสถานที่ที่เหมาะสม สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวน 
4.2  ลดการรบกวนพยาบาลผู้จัดเตรียมยา / แจกยา  
4.3 ตรวจสอบรายการยากับแผนการรักษาของแพทย์ก่อนการจัดเตรียมยา โดยพยาบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วย ตรวจสอบ 

รายการยาของผู้ป่วยในการดูแลทุกคนให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือ ชื่อก ากับ อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ในช่อง 
Confirm by (Nurse’s signature) ด้านล่างของ MAR  

4.4  พยาบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วย เป็นผู้จัดยาผู้ป่วย ถ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย เมื่อจัดยาเสร็จแต่
ละรายการ ให้ลงลายมือชื่อก ากับทันทีในช่องเวลาด้านบนของรายการยาใน MAR   

4.5 ยาฉีดที่ผสมหรือบรรจุใน Syringe ให้มีการระบุ ชื่อผูป้่วย ชื่อยา ความเข้มข้นของยา บน Syringe และให้บรรจุยาที่เตรียม         
ทั้งหมดในถาด ที่มีฝาปิด (Tray) ส่วนยาท่ีผสมใน Piggy bag ให้เขียนชื่อผู้ป่วย ชื่อยาและความแรงของยาให้ครบถ้วน 

4.6 ยา Small dose ให้จัดเตรียมพิเศษเฉพาะราย หากเหลือให้จ าหน่ายทิ้งทั้งหมด เช่น Fentanyl, Morphine, Pethidine ฯลฯ         
4.7 ในการเตรียมยา Multi-used drug ให้ปฏิบัติตามคู่มือของ Infection control ในเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อน และ           
      การเก็บรักษา ส่วนระยะเวลาหลังการเปิดใช้ให้ปฏิบติัตามคู่มือของกองเภสัชกรรม 
 
 

A 
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   4.8 กรณียาฉีดที่ผสมแล้วเก็บไว้ใช้ใน Dose ต่อไป (บรรจุใน Vial) ระบุรายละเอียด เตียง ชื่อสกุลของผู้ป่วย ความเข้มข้นของยา             
        วันและเวลาผสม วันและเวลาหมดอายุหลังการผสม ชื่อผู้ผสม โดยบันทึกลงใน Sticker ชื่อผู้ป่วย  (ก าหนดเวลา และอุณหภูมิ  
        ของการเก็บยา ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการเก็บรักษายากองเภสชักรรม) 

4.9 จัดยาท่ีบรรจุ ฟอยล์ แยกจากยาเม็ดเปลือย (ยาท่ีบรรจุฟอยล์ให้ฉีกฟอยล์ออกก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วยรับประทาน) 
4.10  ยาน้ าให้เทใส่แก้วยาเมื่อจะน าไปให้ผู้ป่วยรับประทาน ห้ามเทเตรียมไว้ล่วงหน้า 

5. การแจกจ่าย / และดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้อง  

5.1 พยาบาลผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบก่อนให้ยาทุกครัง้ ต้อง Double check / Independent double check ขณะส่ง
มอบยากับผู้ป่วย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของชนิดยา (Right Drug) ความเข้มข้นของยา (Right Dose) และวิธีการให้ 
(Right Route) 

5.2  ระบุผู้ป่วยให้ถูกต้อง โดยถามชื่อ-นามสกุล ตรวจสอบป้ายข้อมือ และป้ายชื่อที่หัวเตียงผู้ป่วย  (Right Patient / Client) 
5.3 ให้ข้อมูลและค าแนะน า เรื่อง ชื่อ ประเภท ขนาด ลักษณะ วิธีการใช้ และ ผลข้างเคียงของยา แก่ผู้ป่วย / ญาติ เพ่ือให้ความ           
      ส าคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารยา (Right to Education and Information) 
5.4 ให้ผู้ป่วยรับประทานยาทันที หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาต่อหน้าให้พยาบาลน ายากลับมาก่อน   หากไม่สามารถรอให้ผู้ป่วย

รับประทานยาในขณะน้ันได้ อาจมอบหมายให้พยาบาลอื่นเป็นผู้ดูแลต่อ หลังจากผู้ป่วยรับประทานยาแล้ว ให้แจ้งพยาบาลผู้ได้รับ
มอบหมายทราบ ท้ังน้ีการส่งมอบยาต้องอยู่ในเวลา 30 นาที เพ่ือไมใ่ห้เกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องเวลา (Right Time and 
Frequency)  

5.5  กรณีทีผู้ป่วยปฏิเสธการรับยาให้อธิบายถึงผลที่เกิดข้ึนของการไม่รับยาของผู้ป่วยที่ได้รับในทุกด้านอย่างละเอียด โดยการ ปฏิเสธ    
น้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ให้ปรึกษาและรายงานแพทย์เจ้าของไข้ทราบ และท าการบันทึก      
การปฏิเสธการรับยาของผู้ป่วย ใน  Nursing Progress Note (Right to Refuse) 

5.6  ลงลายมือชื่อหลังมอบยาให้ผู้ป่วย ใน MAR  ในแต่ละรายการทันที ให้ลงลายมือชื่อก ากับทันทีในช่องเวลาด้านล่างของ 
     รายการยา พร้อมลงเวลาในช่อง Real Time ให้ตรงกับเวลาจริงที่มอบยาให้กับผู้ป่วย (Right record) โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ          

ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (HAD)  และยาท่ีเริ่มใหม่ทันที (Stat) 
5.7 กรณีบริหารยาทาง Infusion / Syringe pump ให้ปฏิบัติดังน้ี (Right Technique) 

1)  เย่ียมผู้ป่วยและตรวจสอบอัตราการให้ยาเป็นระยะสม่ าเสมอ 
 2)  ตรวจสอบปริมาณและสารละลายที่เหลือ (กรณีไม่ใช้ Infusion / Syringe pump ให้ดูแถบเวลา) อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย   

ทุก 4 ชั่วโมง  และสรุปการบรหิารยาและผลจากการบริหารยาใน Nursing Progress Note 
5.8  กรณีบริหารยา/สารละลายที่มียาหรอือิเล็กโตรไลทท์ี่มีความเข้มข้นสูงทางหลอดเลือดด าอย่างต่อเน่ือง หรือตามเวลาหลายชนิด  
      ให้ปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรกิริยาระหว่างยา ดังน้ี (Right Drug-Drug Interaction and Evaluation) 
       1)  เพ่ิมต าแหน่งหลอดเลือดด า  เพ่ือแยกการให้ของยา/สารละลายฯน้ัน 
       2)  เปลี่ยนสายที่ให้ยา/สารละลายฯ ตามความคงตัวของยา/สารละลายฯน้ัน 
       3)  เย่ียมผู้ป่วยและตรวจสอบอัตราการให้เป็นระยะสม่ าเสมอ พร้อมสังเกตอาการข้างเคียงจากยา/สารละลายน้ันๆ 
5.9  ติดตามผลข้างเคียงของยา ผลลัพธ์ที่เกิดจากยาที่บริหารให้ผู้ป่วยและบันทึกการติดตามใน Nursing Progress Note      
5.10 กรณี นักเรียนพยาบาล / นักศึกษาพยาบาล / พยาบาลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ บริหารยาต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ    
       อาจารย์พยาบาล / พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการบริหารยา 

B 
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5.11  กรณีแพทย์เป็นผู้บริหารยา ให้พยาบาลบันทึกรายการยาและลงเวลาในช่อง Real Time ให้ตรงกับเวลาจริงที่มอบยาให้กับ 
      ผู้ป่วย พร้อมลงลายมือชื่อแพทย์ผู้บริหารยาในช่อง A และลงลายมือชื่อพยาบาลผู้ที่ Double check ยาในช่อง B  
 
หมายเหตุ : ยาท่ีอยู่ในโครงการพิเศษ หรือ Clinical trial แพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นผู้ที่                         
บริหารยาน้ัน ๆ เอง 

            การบริหารยาท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD) ให้ปฏิบัติตาม PMK-PPH-009 : ระเบียบปฏิบัติในการสั่งใช้ยา 
 ที่มคีวามเสี่ยงสูง 
 

6. การรับค าสั่งการรักษาทางโทรศัพท ์
6.1  อ่านทวนสอบค าสั่งแพทย์กับแพทย์ผู้สั่งทันทีทุกครั้ง และบันทึกการสั่งในใบสั่งการรักษา และใน Nursing Progress Note 
6.2 ควรเปิด Speaker phone หรือพูดทบทวนค าสั่งการรักษาของแพทย์ให้พยาบาลที่อยู่เวรร่วมรับทราบหรือมีพยาบาลคู่เวร            
      เป็นพยาน  
6.3  บันทึก ชื่อแพทย์  วัน และ เวลาท่ีสั่งยา ในใบสั่งการรักษา 
6.4  ลงลายมือชื่อพยาบาล นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ เวลาท่ีรับค าสั่งการรักษา 
6.5  ให้แพทย์ที่สั่งการรักษาลงชื่อก ากับในใบสั่งการรักษา ภายใน 24 ชั่วโมง 
6.6  กรณียาทีม่ีความเสี่ยงสูง แพทย์ต้องเขียนค าสั่งการรกัษาหรือลงชื่อก ากับภายในเวลา 8 ชั่วโมง 

  (อ้างอิง PMK-PPH-011: ระเบียบปฏิบัติในการสั่งการใช้ยาโดยวาจาของแพทย์) 

7. การจัดการผู้ป่วยน ามาจากยาที่บ้าน 
ปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติ : การปฏิบัติในการบริหารจัดการยาที่ผู้ป่วยน าติดตัวมาจากบ้าน (PMK-WND-026) 

8. ยาเคมีบ าบัด             

 ให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ: การบริหารยาเคมีบ าบัด (PMK-WND-030) 

9. การประกันคุณภาพการบริหารยา 

 9.1  หัวหน้าหอผู้ป่วย / หน่วย เป็นผู้นิเทศการบริหารยาทางการพยาบาล หรือมอบหมายให้พยาบาลอาวุโสนิเทศฯ โดยประเมิน                  
                  การปฏิบัติ ของพยาบาลโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการบริหารยาทางการพยาบาล  PMK-FND-053 /PMK-FND-059                     
                  อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อครบ 1 เดือน หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการ                     
          บริหารยาทางการพยาบาลของแต่ละแผนกพยาบาล 

9.2  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการบริหารยาทางการพยาบาลของแผนกพยาบาล วิเคราะห์ ทบทวน ผลการนิเทศการบริหาร       
       ยาทางการพยาบาลของทุกหอผู้ป่วย/หน่วย ภายในแผนกพยาบาล และส่งข้อมูลให้แก่หัวหน้าพยาบาลแผนกพยาบาลน้ันๆ 

            9.3  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการบรหิารยาทางการพยาบาล กพย.รพ.รร.6 ประกันคุณภาพการบริหารยาทางการพยาบาล  
                  โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการบริหารยาทางการพยาบาล  PMK-FND-053/PMK-FND-059  ตามแผนการด าเนินงาน        
                  ประจ าปี 
 

B A 
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10. ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 10.1 อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนการบริหารยาทางการพยาบาล : ระดับความคลาดเคลื่อน D-I  
       น้อยกว่า 0.5 ครั้ง/1,000 วันนอน 

 10.2 ร้อยละของหอผู้ป่วยที่ได้คะแนนการประกันคุณภาพการบริหารยามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ท้ัง 5 ด้าน 
       (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 80) 

            10.3 อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนการบริหารยาทางการพยาบาลในกลุ่มยา HAD : ระดับความคลาดเคลื่อน C-I 
                   น้อยกว่า 0.5 ครั้ง/1,000 วันนอน 

11. กรณีมีปัญหาทางการบริหารยาสามารถปรึกษา เภสัชกรกองเภสัชกรรม 

 11.1  เวลา 08.00 – 20.00 น. ติดต่อได้ที่ห้องยาใน อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น G หมายเลข 93345 และ 93328 
 11.2 เวลา 20.00 – 08.00 น. ติดต่อได้ที่ห้องยาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หมายเลข 93408 
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ผนวก ก 

1. ระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา  National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention ได้จัดแบ่งกลุ่มความคลาดเคลื่อนทางยาตามระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนที่สง่ผลลัพธ์ที่ตัวผู้ป่วย  
ออกเป็น 9 ระดับ ต้ังแต่ A ถึง I ดังน้ี 
             Category A  :  เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ยังไม่มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนและไม่มีความ 

                     เสียหายใด “ยังไม”่ 
             Category B  :  มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน แต่ยังไม่ส่งผลถึงผู้มารับบริการ “เกิดขึ้น” 
             Category C  :  มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน ถึงผู้มารับบริการโดยยังไม่ได้รับอันตราย “กับคน” 
             Category D  :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รับบริการ ซึง่ต้องเฝ้าระวัง ติดตามเพ่ิมเติมเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตราย “ส่งผล” 
             Category E  :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รบับริการ ท าให้เกิดอันตรายชั่วคราว และต้องมีการบ าบัดรักษา “รักษา” 
             Category F  :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาลหรืออยู่    
                                 โรงพยาบาลนานข้ึน “ยาวกว่า” 
             Category G  :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวร เช่น เกิดความพิการ “ถาวร” 
             Category H  :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รับบริการ ส่งผลท าให้เกิดอันตรายเกือบถึงแก่ชีวิต จ าเป็นต้องปฏิบัติการช่วยชีวิต     

                หรือเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน “ช่วยชีวิต” 
             Category I   :  เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้รบับริการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต “ซ้ า dead”  
 
2. วิธีปฏิบัติ / ระเบียบปฏิบัติ / แบบประเมิน ที่เกี่ยวข้อง  

1. PMK-WND-025 : วิธีปฏิบัติการบริหารยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
2. PMK-WND-026 : การปฏิบัติในการบริหารจัดการยาท่ีผูป้่วยน าติดตัวมาจากบ้าน 
3. PMK-WND-030 : วิธีปฏิบัติการบริหารยาเคมีบ าบัด 
4. PMK-FND-053 : แบบประเมินคุณภาพการปฎิบัติตามมาตรฐานการบริหารยาทางการพยาบาล 
5. PMK-FND-059 : แบบประเมินคุณภาพการบริหารยาทางการพยาบาลในหน่วย/ห้องผ่าตด/วิสัญญี/OPD 
6. PMK-FND-063 : Drug  Identification  From 
7. PMK-FND-064 : KPI – Medication Reconciliation 
8. PMK-PPH-001 : แนวทางการก าหนดอายุของยา / น้ ายาฆ่าเชื้อ รพ.รร.๖ 
9. PMK-PPH-002  : ระเบียบการคืนยา/เวชภัณฑ์จากผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 
10. PMK-PPH-003 : ระเบียบการจ่ายยาควบคุม 
11. PMK-PPH-004: ระเบียบปฏิบัติการใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล 
12. PMK-PPH-005: ระเบียบปฏิบัติการใช้ยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกันรุนแรง 
13. PMK-PPH-006: ระเบียบปฏิบัติในการสั่งใช้ยาของแพทย์ 
14. PMK-PPH-007: ระเบียบการจ่ายยา DUE 
15. PMK-PPH-008: ระเบียบปฏิบัติในการใช้ยาท่ีผู้ป่วยน าติดตัวมาจากบ้าน 
16. PMK-PPH-009: ระเบียบปฏิบัติในการสั่งใช้ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
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17. PMK-PPH-010 : การติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา (ADR) 
18. PMK-PPH-011 : ระเบียบปฏิบัติในการสั่งใช้ยาโดยวาจาของแพทย์ 
19. PMK-PPH-012 : ระเบียบปฏิบัติการทบทวนการสั่งการรกัษาส าหรับผู้ป่วยใน รพ.รร.6 (Review order) 
20. PMK-PPH-013 : การคัดกรองประวัติแพ้ยาในอดีต 
21. PMK-PPH-014 : การบันทึกและตรวจสอบประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย 
22. PMK-PPH-015 : การบันทึกข้อมูลลงในแบบรายการอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
23. PMK-RM-003 : การบริหารยา Potassium ทางหลอดเลือดด า 
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ผนวก ข 

1. การเบิกยา 

1.1 พยาบาลลงข้อมูลเบิกยาทางคอมพิวเตอร์/ส่งโทรสาร/Scan Doctor order sheet  ไปยังห้องยากองเภสัชกรรม โดย   
      ตรวจสอบ ชื่อ สกุล อายุ   หมายเลขห้อง/เตียงของผู้ป่วยที่ Sticker  ชื่อและความแรงของยา ให้ถูกต้องก่อนลงข้อมูลเบิกยา  
      ทางคอมพิวเตอร์ หรือส่งโทรสาร  
1.2 ตรวจสอบรายการยาทางคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และติดตามผลการเบิกยาให้แน่ใจว่าเบิกยาครบถ้วนทุกรายการ และอยู่ในห้วง

เวลาท่ีจะบริหารยาได้อย่างเหมาะสม 
1.3 กรณีเป็นรายการยาประเมิน (DUE) ยาควบคุม ยารายงานจัดหา ท่ีมีการควบคุมการใช้ หรือยาเกินสิทธ์ิ ให้แจ้งแพทย์ผู้สั่งให้

ปฏิบัติตามระเบียบการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล (PMK-PPH-003, PMK-PPH-004, PMK-PPH-007)  
กรณีต้องใช้ยาด่วนให้พยาบาลขอยืมยาจากห้องยากองเภสัชกรรม 

1.4 กรณียาเคมีบ าบัดส่งโทรสาร / Scan  Doctor order sheet  ไปที่ ห้องผสมยาเคมีบ าบัดของกองเภสัชกรรม  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โทรประสานที่หมายเลข 90315 
ยกเว้นยาเคมีบ าบัดของหน่วยโลหิตวิทยา ที่สามารถผสมยาได้เองที่หน่วยโลหิตวิทยา 

1.5 กรณีเป็นยาท่ีอยู่ในโครงการพิเศษ หรือ  Clinical trial ต้องมีหนังสือยืนยันการใช้ยาจากกองเภสัชกรรม 
 

2. การรับยาที่จ่ายมาจากห้องยา กองเภสัชกรรม 
2.1  พยาบาลตรวจสอบยาทุกชนิดที่ได้รับจากห้องจ่ายยา กองเภสัชกรรม โดยการตรวจสอบยาในใบรายการเบิก (Printout)  
      และ/หรือ Doctor order sheet ให้ถูกต้องตรงกัน 
2.2  ตรวจดู ยา HAD ว่ามี Sticker “H” ติดที่ภาชนะบรรจุ / Amp / vial ยาหรือมีสัญลักษณ์บ่งชี้หรือไม่                              

ถ้าไม่มีให้ประสานกับเภสัชกร ให้ทราบ เพ่ือให้แสดงสัญลกัษณ์บ่งชี้ทุกครั้ง  
2.3 หากได้รับยาไม่ตรงตามใบรายการเบิกในข้อ 1 และ ข้อ 2  ให้ด าเนินการดังน้ี 

- เวลา 8.00 – 20.00 น. ให้แจ้งเภสัชกรทราบที่หมายเลขภายใน 93345 หรือ 93228 เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง 
- หลังเวลา 20.00 น. ให้เก็บรักษายาท่ีรับมาจากห้องยากองเภสัชกรรม และ ใบรายการเบิก(Print out) ไว้และแจ้งเภสัชกร 

ทราบที่หมายเลขภายใน 93345 หรือ 93228 ในเวลา 08.00 – 20.00 น. เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง 
2.4  กรณีรับยาจากห้องผสมยาเคมีบ าบัด  ให้ปฏิบัติดังน้ี 

1)  น าภาชนะรับยาที่มีฝาปิดมิดชิด (ตามกองเภสัชกรรมระบุ) 
2)  พยาบาลตรวจสอบยาท่ีผสมแล้ว หากเรียบร้อยถูกต้องให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Working order จากเภสัชกร 

และเก็บไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
 

3. การคืนยา 
ปฏิบัติตาม PMK-PPH-002 : ระเบียบการคืนยา / เวชภัณฑ์จากผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล  กรณีผู้ป่วยในให้ส่งยาคืน   

             กองเภสัชกรรมทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงที่แพทย์สั่งหยุดการใช้ยา 


