
การพฒันาระบบการจัดการยาภายในหน่วยงานวสัิญญวีิทยา 
(The Development of Drug management system in Anesthesia) 

1. ช่ือเร่ือง   : กล่องยาเจ้าระเบียบ 
2. รายละเอยีดของกลุ่ม   : Medical control งานวสิญัญีวทิยา โรงพยาบาลสิรินธร 
3.รายละเอยีดของหน่วยงาน :  
 งานวิสัญญีวิทยาให้บริการระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยท่ีมารับการผ่าตดัในห้องผ่าตดั ทุกเพศ ทุกวยั ทุกกลุ่มโรค 
ทุกกลุ่มปัญหา ตั้งแต่นอ้ยจนถึงยุง่ยากซบัซอ้น ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีขอ้จ ากดัในดา้นการผา่ตดัเฉพาะทาง เช่น การผา่ตดั
หัวใจ การผ่าตดัปอด การผ่าตดัโรคอ่ืนโดยมีโรคหัวใจเป็นโรคประจ าตวัขั้นรุนแรง เป็นตน้  ความตอ้งการการดูแลหลงั
ผา่ตดัในหน่วยงานพิเศษ เช่น CCU เป็นตน้ โดยมีหนา้ท่ีให้บริการรับปรึกษาผูป่้วยก่อนให้การระงบัความรู้สึก ให้ค  าแนะน า
และตรวจเยี่ยมประเมินอาการก่อนให้การระงบัความรู้สึก ทั้งผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก แกปั้ญหาภาวะสุขภาพของผูป่้วยร่วมกบั
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ศัลยแพทย ์อายุรแพทย ์เภสัชกร เทคนิคการแพทย ์ เป็นต้น วางแผนและเลือกวิธีการระงับ
ความรู้สึกให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย โดยให้ผูป่้วยและญาติมีส่วนร่วมให้การระงบัความรู้สึกและดูแลเฝ้าระวงัทั้ง
ขณะและหลงัระงบัความรู้สึกอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนดูแลในห้องพกัฟ้ืนและเยี่ยมประเมินภายหลงัการระงบัความรู้สึกท่ีหอ
ผูป่้วยภายใน 24-48 ชัว่โมง รวมถึงให้การช่วยเหลือในการใส่ท่อช่วยหายใจและเปิดหลอดเลือดด าส่วนกลางและส่วนปลายเพ่ือให้
สารน ้ านอกหน่วยงาน เม่ือไดรั้บการร้องขอ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บการระงบัความรู้สึกอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นไดรั้บการคุม้ครองตามสิทธ์ิ และเกิดความพึงพอใจ และเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายจึงมีการศึกษาและ
พฒันาระบบการดูแลผูป่้วย เทคนิคการระงบัความรู้สึกท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  
4. มูลเหตุจูงใจ  
 ในปัจจุบันการให้บริการทางด้านวิสัญญีมีวิธีการให้การระงบัความรู้สึกท่ีหลากหลายมากข้ึน  แต่ในการ
บริการมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ ความปลอดภยัของผูป่้วย (safe anesthesia) ตามเป้าหมายหลกัของสถาบันพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่ีตอ้งการมุ่งเน้นความปลอดภัย  ซ่ึงใช้ตัวย่อเป็นค าว่า SIMPLE โดยมีหัวขอ้หลักซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารยาคือ M = medication safety และจากการปฏิบติังานวสิัญญีวิทยา  พบวา่ มียาท่ีใชใ้นงานวสิัญญี
เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นยาท่ีมีความเส่ียงสูง (HAD) รวมถึงมีผูป้ฏิบติังานร่วมกันหลายคนทั้ งวิสัญญีแพทย ์วิสัญญี
พยาบาล มีการหยิบยาท่ีตอ้งการใชเ้องจากตูเ้ก็บยา ท าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการใชย้าไดสู้ง มีปัญหาวา่จ านวนยา
ไม่ตรงกบัจ านวนท่ีบนัทึกไว ้ไม่ทราบวา่มียาสูญหายหรือหักลบยอดการใชย้าผิดพลาด มีการพบหลอดยาเปล่าท่ีใชแ้ต่ไม่มี
การบนัทึกการให้ยา  ท าให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการให้ยาไดสู้ง  เกิดผลกระทบต่อผูป่้วยไดท้ั้งในระดบัเล็กนอ้ย  ปาน
กลาง  และรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวติ  อีกทั้งยงัท าใหเ้กิดความล่าชา้ในตรวจสอบยาท่ีมีทั้งหมดดว้ย 
5. ส ารวจสภาพปัจจุบัน  
 ขั้นตอนการปฏิบติังาน : วิสัญญีแพทยแ์ละวิสัญญีพยาบาล เตรียมรถดมยา เคร่ืองดมยา และยาท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ในแต่ละวนัตามหอ้งผา่ตดัท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ระจ าการโดยต่างคนต่างจดัยาของตวัเอง หยบิยาเอง เก็บยาเอง จากตูท่ี้
จดัเก็บยา 
 
 
 
 



แผนผงัการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : แผนผงันีส้ าหรับเจ้าหน้าที ่1 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย  
6. วเิคราะห์สาเหตุ   
 จากการปฏิบติังานการให้การระงบัความรู้สึก พบว่ามีความเส่ียงท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนทางยาไดสู้งมาก 
เน่ืองจากยาระงบัความรู้สึกทุกชนิดเป็นยาในกลุ่มท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษ (High Alert Drug) และตอ้งใชใ้นภาวะเร่งด่วน
บ่อย ยาแต่ละชนิดมีการเตรียมท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนัตามความตอ้งการท่ีจะใช้ เช่น ยาท่ีเตรียมใช้ในผูป่้วยสูงอายุ, 
ผูป่้วยเด็ก, ผูป่้วยอว้น, ผูป่้วยตั้งครรภ ์และในคนปกติ รวมทั้งในแต่ละวนัมีการใหก้ารระงบัความรู้สึกผูป่้วยต่อเน่ืองกนั
หลายหอ้ง หลายราย อีกทั้งมีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีระงบัความรู้สึกหลายคน จึงอาจเกิดความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 
ซ่ึงผลจากการคลาดเคล่ือนอาจก่อให้เกิดความรุนแรงถึงกบัเสียชีวิตได ้ และยงัมียาท่ีตอ้งมีการควบคุมพิเศษอีกดว้ย 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการบริหารยาและป้องกนัการสูญหายของยา จึงมีแนวคิดท่ีจะหาวธีิป้องกนัท่ีเป็นวธีิการเชิง
ระบบในการบริหารความเส่ียงแบบเชิงรุกท่ีจะให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติังานในการให้ยาแก่ผูรั้บบริการได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบงานท่ีสามารถประกันความปลอดภัยให้เกิดข้ึนแก่ผู ้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. วธีิการแก้ไข แนวทางการแกไ้ขปรับปรุงและการน าสู่การปฏิบติั 
แนวทางที ่1 การเตรียมการ 
 1. ก าหนดสถานท่ีเพ่ือจดัเก็บยาทั้งหมด  ไดแ้ก่ 
  ยาทัว่ไปท่ีใชบ่้อย   จดัเก็บตู ้G1ฝ่ังซา้ย 
  ยา HAD จดัเก็บตู ้G1ฝ่ังขวา 
 
    

 

 

 

 

 

  คลงัยาควบคุมพิเศษ (Narcotic) ใหญ่  จดัเก็บตู ้G2 

รับset case ประเมินและวางแผน 
การระงับความรู้สึก 

เลือกเทคนิคการระงับความรู้สึก 

เตรียมเครื่องดมยาสลบ 
และอุปกรณ์เฝ้าระวัง 

จัดยาที่ต้องการใช้โดยหยิบจากตู้เก็บ
ยา 

ผสมยา เตรียมความพร้อม 
ให้การระงับความรู้สึก 



  คลงัยาควบคุมพิเศษ (Narcotic) ยอ่ย  จดัเก็บตู ้G3 
 

 

 

 

 

 

 

  
 คลงัยาควบคุม(ยาสลบชนิดฉีดและสูดดม)    จดัเก็บตู ้D1ชั้นบน 
 กล่องยาประจ าหอ้งผา่ตดัและยาควบคุมพิเศษ  จดัเก็บตู ้D1ชั้นล่าง 
 ยาท่ีใชใ้นงานวสิญัญีวทิยา (ตอ้งควบคุมอุณหภูมิ)  จดัเก็บในตูเ้ยน็ 

 
 

 

 

 

 

 
  
 
 2. ก าหนดใหมี้การลอ็กกญุแจตูจ้ดัเก็บยาทั้งหมด 
 3. ก าหนดผูถื้อกญุแจ โดยแบ่งกญุแจเป็น 2 ชุด  
  ชุดท่ี1 ประกอบดว้ยกญุแจตู ้G1,G2,G3และ D1 ใหห้วัหนา้หน่วยงานวสิญัญีวทิยาเป็นผูถื้อกญุแจ 
  ชุดท่ี2 ประกอบดว้ยกญุแจตู ้G1,G3และD1 ใหว้สิญัญีพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี MC เป็นผูถื้อกญุแจในเวลา
ราชการ  และวสิญัญีพยาบาลหวัหนา้เวรในแต่ละเวรเป็นผูถื้อกญุแจนอกเวลาราชการ 
 4. ก าหนดหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดูแลรับผิดชอบเร่ืองยา คือ Medical Control (MC) 
 5. ก าหนด Min-Max ยาทั้งหมด 



 6. จดักล่องยาประจ าหอ้งผา่ตดั 1กล่อง/หอ้ง/วนั แยกในและนอกเวลาราชการ โดยก าหนดชนิดและจ านวน
ยาดงัน้ี 
 Cardepine  1 amp. Adrenaline  2 amp. Atropine    6 amp. 
 Prostigmine 3 amp. CPM           2 amp. Dexa          2 amp. 
 Lasix           2 amp. Plasil          5 amp. Zetron        2 amp. 
 Valium         5 amp. Morphine   5 amp. Pethidine    5 amp. 
 Fentanyl       5 amp. Ephedrine   5 amp. Dormicum  5 amp. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 7. ก าหนดใหผู้เ้บิกยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD ในเวลาราชการคือวสิญัญีพยาบาลประจ าหอ้งผา่ตดัต่าง ๆ  
 8. ก าหนดให้ผูเ้บิกยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD นอกเวลาราชการคือวิสัญญีพยาบาลท่ีปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 
 9. ก าหนดใหผู้จ่้ายยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD ในเวลาราชการคือMC 
 10. ก าหนดใหผู้จ่้ายยาควบคุม/ยาควบคุมพิเศษ/ยา HAD นอกเวลาราชการคือวสิญัญีพยาบาลหวัหนา้เวร 
 11. จดัท าแบบบนัทึกการตรวจสอบการใชย้าหน่วยงานวสิญัญีวทิยาโรงพยาบาลสิรินธร 

12. จดัท าใบตรวจนบัยาเสพติด/ยาควบคุม/ยา HAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางที ่ 2 การปฏิบติัการ 
 1. ในเวลาราชการวสิัญญีพยาบาลประจ าหอ้งผา่ตดัเบิกกล่องยาจาก MC และน ากล่องยาคืน MCภายในเวลา 
15.00 น.ของวนัท าการ 
 2. วิสัญญีแพทยแ์ละวิสัญญีพยาบาลผูป้ฏิบัติงานตอ้งบันทึกชนิดยา จ านวนยาท่ีใช้ จ านวนยาท่ีเหลือท้ิง    
ช่ือ-นามสกุลผูป่้วย HN ลงในใบตรวจนับยาเสพติด/ยาควบคุม/ยาHAD ทุกรายท่ีมีการใชย้าอย่างครบถว้น สรุปและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งพร้อมเซ็นช่ือก ากบั ก่อนน ายาส่งคืน MCภายในเวลา 15.00 น. 
 3. เวลา 15.00 น. MC นับยาและตรวจสอบความถูกตอ้งของยาในกล่องกับในใบตรวจนับยาเสพติด/ยา
ควบคุม/ยา HAD และบนัทึกไวใ้นแบบบนัทึกการตรวจสอบการใชย้าหน่วยงานวสิัญญีวทิยาเพ่ือส่งต่อจ านวนยาใหก้บั
หวัหนา้เวรวสิญัญีพยาบาลในแต่ละวนั 
 4. MC จ่ายกล่องยาเวรใหแ้ต่ละหอ้งท่ีมีการรับเวร 
 5. MC กบัหวัหนา้เวรวสิญัญีพยาบาลรับ-ส่งยาโดยการตรวจนบัยาพร้อมกนั พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับทราบทั้ง 2 คน 
 6. MC มารับยาต่อจากหวัหนา้เวรวสิญัญีพยาบาลในวนัถดัไปเวลา 7.30 น.โดยการตรวจนบัยาพร้อมกนัและ
เซ็นช่ือรับทราบก่อนท าหนา้ท่ีจดัยาและตรวจนบัยาต่อไป 
 7. นอกเวลาราชการปฏิบติัเหมือนในเวลาราชการโดยใหห้วัหนา้เวรวสิญัญีพยาบาลปฏิบติัหนา้ท่ีเสมือนเป็น MC  
8. ผลทีไ่ด้รับ 
 1.  ผูป่้วยไดรั้บความปลอดภยัจากการเขา้รับบริการวิสัญญี  ไดรั้บยาท่ีมีคุณภาพ (ไม่มียาท่ีหมดอาย)ุ ลดการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการใหย้า 
 2. หน่วยงานวสิญัญีวทิยามีระบบการจดัการยาท่ีชดัเจน 
  3. หน่วยงานวสิญัญีวทิยามียาหมุนเวยีนใชอ้ยา่งเพียงพอและไม่พบยาหมดอาย ุ
 4. หน่วยงานวิสญัญีวทิยามีระบบการจดัการยาท่ีสามารถป้องกนัยาสูญหายหรือน ายาไปใชใ้นทางท่ีผิด 
  5. หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไปปรับใชห้รือต่อยอด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัจากการใชย้าและลดปัญหา
เร่ืองการสูญหายของยา 
 6. โรงพยาบาลลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีการจดัระบบการเบิก-จ่ายและการจดัยาอยา่งเหมาะสม มีการใชร้ะบบ First 
expire – First use ไม่พบยาหมดอาย ุใชย้าไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
9. การก าหนดมาตรฐาน  
  นวตักรรมน้ีเป็นการจดัระเบียบทรัพยากรท่ีมีในหน่วยงานเท่านั้น โดยเป็นการจดัระบบตูเ้ก็บยา  กล่องใส่ยา 
และใบบนัทึกการใชย้า/ใบตรวจนบัยา ท่ีเรามีอยูแ่ลว้และตอ้งใชอ้ยูป่ระจ าใหเ้ป็นระบบมากข้ึน มีแนวทางท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั ท าใหง่้ายต่อการปฏิบติัและการตรวจสอบ  หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไปปรับใชห้รือต่อยอด เพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภยัจากการใชย้า และลดปัญหาเร่ืองการสูญหายของยาได ้
10. กจิกรรมเร่ืองต่อไป   
 นวตักรรมเส้ืออุ่นรักเพ่ือป้องกนัภาวะหนาวสัน่ในผูป่้วยท่ีมารับการระงบัความรู้สึก 
 
 

 


