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การสํารองยานอกเวลาทําการของหองไตเทียม 
WI -MNS-PHA-003/2563 

 
 

ผูจัดทํา ...................................................... 
                   นางสาววราภรณ  แสงนัย 
 ตําแหนง                 เภสัชกร 
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 ตําแหนง             หัวหนางานเภสัชกรรม 

 
 
   สถานะเอกสาร 

                                ควบคุม                          ไมควบคุม 
 
                                สําเนา               
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บันทึกการประกาศใช 

แกไขครั้งท่ี วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศใชเอกสารท้ังฉบับ 

   

   

   

 

บันทึกการแกไข/ทบทวนเอกสาร 

 

 
 
 
 

แกไข 
ครั้งท่ี 

 
วัน/เดือน/ป 

 
หนาท่ี รายละเอียดการแกไข/ทบทวน ผูแกไข/ทบทวน 
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1. วัตถุประสงค (Purpose ) 

1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการสํารองยากรณีมีผูมารับบริการฟอกไตนอกเวลา  
 

2. การใชงาน ( Application) 
เปนเอกสารท่ีใชเปนแนวทางสําหรับการจัดเตรียมและเบิกจายยาสําหรับกรณีมีผูมารับบริการฟอกไต

นอกเวลาของศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค  
 

3. เอกสารอางอิง ( Reference) 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัตคิรบ 60ป (ปรับปรุง  

มกราคม 2558) 
 

4. คําจํากัดความ ( Terminology and Abbreviation) 
4.1 ยาสํารอง หมายถึง ยาท่ีผูปวยมีความจําเปนตองใช  โดยวัตถุประสงคหลักของการสํารองยา  คือ  

ใหมียาท่ีจําเปนและพรอมใชตลอดเวลา  เพ่ือประสิทธืภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผูปวย 
 

5. หลักการ (Principle) 
 เนื่องจากปจจุบันศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษจังหวัดนครสวรรค ไดเปดงานบริการดานการฟอกไต

ตามมาตรฐานการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม โดยเปดบริการทุกวันจันทร-ศุกร ทุกวันแมเปนวันหยุดราชการ 
เนื่องจากหองจายยาหยุดทําการในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ ทางหองจายยาและหองไตเทียมจึงได
รวมกันจัดทําแนวทางการปฏิบัติการสํารองยาสําหรับผูมารับบริการฟอกไตยอกเวลาข้ึน เพ่ือใหเปนแนวทางใน
การทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนและความปลอดภัยตอผูมารับบริการอยางสูงสุด   
 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
6.1 เจาหนาท่ีไตเทียมเรียกดูขอมูล จํานวนคนไข และจํานวนรายการยาท่ีใช ในชวงวันหยุดราชการท่ีมี

การฟอกไต 

6.2 เจาหนาท่ีไตเทียมลงบันทึกขอมูล วันท่ีผูปวยมารับบริการ  ชื่อนามสกุลผูปวย เลขHN ชื่อยาท่ีใช  

จํานวนยาท่ีใช วันท่ีเบิกยาหรือวันท่ีรับยาจากหองยา ลงในแบบฟอรมสํารองยานอกเวลาทําการของหองไตเทียม 

6.3 เจาหนาท่ีนําแบบฟอรมสํารองยานอกเวลาทําการของหองไตเทียมมาเบิกยาท่ีหองจายยา 

6.4 เภสัชกรตรวจสอบรายการ จํานวนยาท่ีใช แลวจัดใหเจาหนาท่ีไตเทียม  

6.5 เจาหนาท่ีไตเทียมลงชื่อรับยา เภสัชกรลงชื่อจายยา 
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6.6 ในวันเปดทําการวันแรกหลังจากวันหยุดทําการ  เจาหนาท่ีไตเทียมทําการพิมพใบสั่งยาตามการใช

จริง ณ วันหยุดทําการ แลวนํามาคูกับแบบฟอรมสํารองยานอกเวลาทําการของหองไตเทียมมาท่ีหองจายยา

เพ่ือใหเภสัชกรทําการตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลระหวางใบสั่งยากับแบบฟอรมสํารองยานอกเวลาทําการของ

หองไตเทียม เม่ือขอมูลถูกตองตรงกัน ใหเภสัชกรลงชื่อในชองตรวจสอบแลวพรอมท้ังลง วันท่ี/เดือน/ป ท่ีทําการ

ตรวจสอบ  

6.7 กรณีมีการใชยาใน Emergency box นอกเวลาทําการ   

6.7.1 ใหเจาหนาท่ีไตเทียมเก็บซากยาท่ีใช  เม่ือถึงวันเปดทําการวันแรกหลังจาก 

วันหยุดทําการ  ใหเจาหนาท่ีไตเทียมนําซาก พรอมใบสั่งยาท่ีมีการคียสั่งใชยานั้นๆแนบมาพรอมกับ 

emergency box เพ่ือทําการเติมยาท่ีหองจายยา  

6.7.2 เภสัชกรตรวจสอบซากยาเทียบกับใบสั่งยา ถาถูกตองใหทําการเติมยาลงใน  

emergency box ใหครบ หลังจากนั้นใหทําการข้ันตอนระบบการบริหารกลองยาฉุกเฉินของหนวยไตเทียม  

 
7. แบบฟอรมสํารองยานอกเวลาทําการของหองไตเทียม 

 
ว/ด/ป 

มารับ

บริการ 

ชื่อ-นามกสุลผูปวย เลข HN ชื่อยา จํานวน

ยา 

วันท่ีเบิก

ยา 

เจาหนาท่ี

ไตเทียมผู

เบิกยา 

เภสัชกร

ผูจายยา 

เภสัชกรผู

ตรวจสอบ 

(ว/ด/ป ท่ี

ตรวจสอบ) 

         

         

         

         

         

         

.         

         

 
 


