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บันทึกการประกาศใช้ 

แก้ไขครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 

 1 มีนาคม 2565 ประกาศใช้เอกสารทั้งฉบับ 

   

   

   

 

บันทึกการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร 

 

 

แก้ไข 
ครั้งที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
หน้าที ่ รายละเอียดการแก้ไข/ทบทวน ผู้แก้ไข/ทบทวน 
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1. วัตถุประสงค์ (Purpose ) 
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส ารองยากรณีมีผู้มารับบริการฟอกไตนอกเวลา  
 

2. การใช้งาน ( Application) 
เป็นเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดเตรียมและเบิกจ่ายยาส าหรับกรณีมีผู้มารับบริการฟอกไต

นอกเวลาของศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  
 

3. เอกสารอ้างอิง ( Reference) 
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี (ปรับปรุง  

มกราคม 2558) 
 

4. ค าจ ากัดความ ( Terminology and Abbreviation) 
4.1 ยาส ารอง หมายถึง ยาที่ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้  โดยวัตถุประสงค์หลักของการส ารองยา  คือ  

ให้มียาที่จ าเป็นและพร้อมใช้ตลอดเวลา  เพื่อประสิทธืภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 

5. หลักการ (Principle) 
 เนื่องจากปัจจุบันศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ ไดเ้ปิดงานบริการด้านการฟอกไต

ตามมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทุกวันแม้เป็นวันหยุดราชการ 
เนื่องจากห้องจ่ายยาหยุดท าการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทางห้องจ่ายยาและห้องไตเทียมจึงได
ร่วมกันจัดท าแนวทางการปฏิบัติการส ารองยาส าหรับผู้มารับบริการฟอกไตยอกเวลาขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การท างานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการอย่างสูงสุด   
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
6.1 เจ้าหน้าที่ไตเทียมเรียกดูข้อมูล จ านวนคนไข้ และจ านวนรายการยาที่ใช้ ในช่วงวันหยุดราชการที่มี

การฟอกไต 
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6.2 เจ้าหน้าที่ไตเทียมลงบันทึกข้อมูล วันที่ผู้ป่วยมารับบริการ  ชื่อนามสกุลผู้ป่วย เลขHN ชื่อยาที่ใช้  
จ านวนยาที่ใช้ วันที่เบิกยาหรือวันที่รับยาจากห้องยา ลงในแบบฟอร์มส ารองยานอกเวลาท าการของห้องไตเทียม 

6.3 เจ้าหน้าที่น าแบบฟอร์มส ารองยานอกเวลาท าการของห้องไตเทียมมาเบิกยาท่ีห้องจ่ายยา 
6.4 เภสัชกรตรวจสอบรายการ จ านวนยาที่ใช้ แล้วจัดให้เจ้าหน้าที่ไตเทียม  
6.5 เจ้าหน้าที่ไตเทียมลงชื่อรับยา เภสัชกรลงชื่อจ่ายยา 
6.6 ในวันเปิดท าการวันแรกหลังจากวันหยุดท าการ  เจ้าหน้าที่ไตเทียมท าการพิมพ์ใบสั่งยาตามการใช้

จริง ณ วันหยุดท าการ แล้วน ามาคู่กับแบบฟอร์มส ารองยานอกเวลาท าการของห้องไตเทียมมาท่ีห้องจ่ายยา
เพ่ือให้เภสัชกรท าการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างใบสั่งยากับแบบฟอร์มส ารองยานอกเวลาท าการของ
ห้องไตเทียม เมื่อข้อมูลถูกต้องตรงกัน ให้เภสัชกรลงชื่อในช่องตรวจสอบแล้วพร้อมทั้งลง วันที่/เดือน/ปี ที่ท าการ
ตรวจสอบ  

6.7 กรณีมีการใช้ยาใน Emergency box นอกเวลาท าการ   
6.7.1 ให้เจ้าหน้าที่ไตเทียมเก็บซากยาท่ีใช้  เมื่อถึงวันเปิดท าการวันแรกหลังจาก 

วันหยุดท าการ  ให้เจ้าหน้าที่ไตเทียมน าซาก พร้อมใบสั่งยาที่มีการคีย์สั่งใช้ยานั้นๆแนบมาพร้อมกับ 
emergency box เพ่ือท าการเติมยาที่ห้องจ่ายยา  

6.7.2 เภสัชกรตรวจสอบซากยาเทียบกับใบสั่งยา ถ้าถูกต้องให้ท าการเติมยาลงใน  
emergency box ให้ครบ หลังจากนั้นให้ท าการข้ันตอนระบบการบริหารกล่องยาฉุกเฉินของหน่วยไตเทียม  
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7. แบบฟอร์มส ำรองยำนอกเวลำท ำกำรของห้องไตเทียม 
 

ว/ด/ป 
มารับ
บริการ 

ชื่อ-นามกสุลผู้ป่วย เลข HN ชื่อยา จ านวน
ยา 

วันที่เบิก
ยา 

เจ้าหน้าที่
ไตเทียมผู้
เบิกยา 

เภสัชกร
ผู้จ่ายยา 

เภสัชกรผู้
ตรวจสอบ 
(ว/ด/ป ที่
ตรวจสอบ) 

         

         
         

         
         

         

.         
         

 


