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หลกัของการใหย้าเพือ่ความปลอดภยั

การประเมนิผูป่้วยกอ่นไดร้ับยา

1.การซกัประวตั ิ

 ประวตัเิกีย่วกบัโรคและยาทีไ่ดร้ับ

 ประวตักิารแพย้าและอาหาร

 การประเมนิดา้นจติสงัคม



2.การตรวจรา่งกาย

 พยาบาลจะตอ้งประเมนิสภาพรา่งกาย
ของผูป่้วยและตรวจวดัอณุหภมู ิชพีจร 
การหายใจ ความดนัเลอืด



3.การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

 มยีาหลายตวัทีก่อ่นใหย้า ผูป่้วย
จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร เพือ่เป็นขอ้มลูใน
การประเมนิกอ่นใหย้า เชน่ ผูป่้วย
โรคหวัใจ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 
(Electrocardiogram) กอ่นไดรั้บ
ยาโรคหวัใจ



การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร(ตอ่)

 ผูป่้วยโรคไตตอ้งไดรั้บการตรวจ
เลอืดหาหนา้ทีก่ารท างานของไต
กอ่นไดรั้บยาปฏชิวีนะกลุม่
Aminoglocoside



การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ตอ่)

 ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาขบัปัสสาวะ (Diuretics) 
จะตอ้งหาระดบัโพแทสเซยีมในเลอืด
ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ อาจตอ้งตรวจเพาะหาชนดิ
ของเชือ้ (Culture) บรเิวณทีส่งสยั เชน่ 
บาดแผล เลอืด (Hemoculture) หรอืดู
จากผลการเจาะเลอืดหาระดบัเม็ดเลอืด
ขาว ทัง้นีเ้พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการดกูาร
ออกฤทธิข์องยา



การวางแผนการใหย้า

 การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัค าสัง่การ
รักษาของแพทย ์และค านวณขนาดของ
ยาทีผู่ป่้วยไดร้ับ ตรวจสอบชือ่ยาและการ
ออกฤทธิข์องยา ผลขา้งเคยีงของยาและ
อาการไมพ่งึประสงคข์องยา



องคป์ระกอบของค าสัง่การรักษา 
(Medication Order)

ชือ่และนามสกลุผูป่้วย เพือ่ป้องกนัความ
ผดิพลาดในการใหย้าทีผู่ป่้วยชือ่ซ ้ากนัได ้

วนั เดอืน ปี และเวลาทีส่ัง่ยา

ชือ่ยาควรเป็น Generic name หรอื Trade 
name ทีเ่ขยีนชดัเจนและถกูตอ้ง ซึง่ถา้
พยาบาลมขีอ้สงสยัตอ้งเปิดคูม่อืการใชย้า หรอื
สอบถามแพทย์



องคป์ระกอบของค าสัง่การรักษา 
(Medication Order)(ตอ่)

ขนาดของยา อาจเป็นมลิลกิรัม กรัม หรอื
เกรน โดยทัว่ไปใชร้ะบบเมตรกิ

วถิทีางทีใ่หย้าและวธิกีารใหท้ีเ่ฉพาะ 
(Route of administration) โดยมากใช ้
ตวัยอ่

เวลาและความถีใ่นการใหย้า มักเขยีนเป็น
ตวัยอ่

ลายเซน็ชือ่ผูส้ัง่ยา เพือ่เป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย



ชนดิของค าสัง่ในการรักษา

 ค าสัง่ครัง้เดยีวใชไ้ดต้ลอดไป (Standing Order)
เป็นค าสัง่การใหย้าอยา่งตอ่เนือ่งกนัไปจนกวา่จะมี
ค าสัง่งดยา หรอืก าหนดระยะเวลาไวพ้อครบก าหนด 
ค าสัง่นีจ้ะถกูยกเลกิโดยอตัโนมัต ิเชน่ Ampicillin 
250 mg O t.i.d a.c. x 5 วัน

 ค าสัง่ใชย้าครัง้เดยีว (Single dose) เป็นค าสัง่ใหย้า
เพยีงครัง้เดยีว ตามเวลาทีก่ าหนดให ้เชน่
Diazepam 10 mg IM. On call to the operation 
room (Operation room) หมายถงึใหย้ากอ่นไป
หอ้งผา่ตัด



ชนดิของค าสัง่ในการรักษา(ตอ่)

 ค าสัง่ทีต่อ้งใหท้นัที (Stat 
order)

 ค าสัง่ใหย้าเมือ่จ าเป็น (PRN 
order)



ตวัยอ่ทีใ่ชเ้กีย่วกบัการใหย้า
ตารางที1่. ตวัยอ่เกีย่วกบัลกัษณะของยา

ตวัยอ่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

amp.

aq. 

cap.

elix.

sol.

tab.

tinct.

ung. 

Ampule

Water

capsule 

elixir

solution 

tablet 

tincture 

ointment 

ยาหลอด

น ้า

ยาทีม่ปีลอกหุม้

ยาน ้าทีม่แีอลกอฮอลอ์ยา่งออ่น
สารละลาย

ยาเม็ด

ทงิเจอร์

ยาขีผ้ ึง้



ตารางที2่. ตวัยอ่เกีย่วกบัขนาดและการใชย้า

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

aa.

add.

C

cc

Contin

Dil

of each

add to

With

Cubic centrimeter

let it to be 

continued

dilute

อยา่งละเทา่ๆกนั

เตมิจนครบ

ดว้ย , กบั

1 ซซีี

ใหต้อ่ไป

ท าใหเ้จอืจาง



ตารางที2่. ตวัยอ่เกีย่วกบัขนาดและการใชย้า

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

gm.

gr.

gtt.

mEg

mg.

Oz.

Gram

Grain

Drop,drops

Millieguivalent

Milligram

ounce

กรัม

เกรน

หยด

มลิลอิคิววิาเลนท์

มลิลกิรัม

ออนซ์



ตารางที2่. ตวัยอ่เกีย่วกบัขนาดและการใชย้า

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

Per

S

Sig

tsp , t

tbsp ,T

By

Without

write on label

Teaspoonful

tablespoon

โดยทาง

ปราศจาก

ขนาดทีบ่อกไว ้

ชอ้นชา

ชอ้นโตะ๊



ตารางที3่. ตวัยอ่เกีย่วกบัเวลา

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

a.c.

Bid

h.

h.s.

O.D.

p.c.

before meals

twice aday

Hour

Hour of sleep

Everyday

after meals

กอ่นอาหาร (7, 11, 15น.)

วันละ 2 ครัง้ (6 , 18 น.)

ชัว่โมง

กอ่นนอน (20 น.)

ทกุๆวนั

หลังอาหาร



ตารางที3่. ตวัยอ่เกีย่วกบัเวลา

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

p.r.n.

q.

q.hr.

q.2hr.

q.4hr.

q.6hr.

as needed,according to 

necessity

each, every

every hour

every 2 hours

every 4 hours

every 6 hours

เมือ่จ าเป็น

ทกุๆ

ทกุชัว่โมง

ทกุ 2 ชัว่โมง

ทกุ 4 ชัว่โมง

ทกุ 6 ชัว่โมง



ตารางที3่. ตวัยอ่เกีย่วกบัเวลา

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

q.8hr.

q.12hr.

q.i.d

Stat

t.i.d.

every 8 hours

every 12 hours

four time a day

Immediately

three time a day

ทกุ 8 ชัว่โมง

ทกุ 12 ชัว่โมง

วันละ 4 ครัง้ (8, 12, 
17,20 น.)

ทนัททีนัใด

วันละ 3 ครัง้ (8, 12, 17
น.)



ตารางที4่. ตวัยอ่เกีย่วกบัวถิทีางทีใ่ห ้

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

H. 

I.M. ,M

I.V. , V

inj.

inhal.

Hyperdermic

Intramuscular

Intravenous

an injection

an inhalation

ใตผ้วิหนังชัน้ลกึ

เขา้ชัน้กลา้มเนือ้

เขา้หลอดเลอืดด า

การฉีดยา

การสดูดม หรอืพน่ยา



ตารางที4่. ตวัยอ่เกีย่วกบัวถิทีางทีใ่ห ้

ตวัยอ่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

P.O. ,O

r.

Sc.

Sl.

Vag.

By mouth

By rectal

Subcutaneous

Sublingual

Vaginal

ทางปาก

ทางทวารหนัก

ภายใตผ้วิหนัง

อมใตล้ิน้ทาง

ชอ่งคลอด



มาตราสว่นและการค านวณยา

มาตรา
เทยีบ

ระบบเมตรกิ 
(Metric)

ระบบอะโปตคิารสี์

(Apothecary)
ระบบเฮาสโ์ฮลด ์
(HouseHold)

น ้าหนัก

ปรมิาตร

60 mg 

10 mg

0.06 ml                          
5(4) ml                           

15 ml                             

30ml                              

180 ml                           
240 ml

1 grain 

1/6 grain

1 minim

1 fluid dram

4 fluid drams

1 fluid ounce

6 fluid ounces

8 fluid ounces

1 drop

1 teaspoonful

1tablespoonful

2tablespoonful

1 teacupful

1 glassful





การปฏบิตักิารใหย้า

ยดึหลกัปฏบิัตถิกูตอ้ง 10 ประการ (10R) ดงันี้

 ถกูตอ้งตามชนดิของยา (Right drug)

 ถกูตอ้งตามขนาด (Right dose)

 ถกูตอ้งตามวถิทีาง (Right route หรอื
method)

 ถกูตอ้งตามเวลา (Right time)

 ถกูตอ้งตรงกบัผูป่้วย (Right patient)



การปฏบิตักิารใหย้า

ยดึหลกัปฏบิัตถิกูตอ้ง 10 ประการ (10R) ดงันี้

 สทิธใินการปฏเิสธ (Right to refuse)

 ความรูท้ีถ่กูตอ้ง (Right knowledge)

 ค าถามหรอืความทา้ทายทีถ่กูตอ้ง (Right 
question or challenges)

 ค าแนะน าทีถ่กูตอ้ง (Right advice)

 การตอบสนองหรอืผลลัพธท์ีถ่กูตอ้ง (Right 
response or outcome)



Right drug (ถกูตอ้งตามชนดิของยา )

•อา่นค าสัง่การรักษาใหเ้ขา้ใจ
•ตรวจสอบชือ่ยาใหต้รงกบั แผนการรักษาตอ้ง
อา่นฉลากยา 3 ครัง้คอื
กอ่นหยบิยา กอ่นรนิยาและกอ่นเกบ็เขา้ตูย้า

•การใหย้าจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัยาทีใ่ห ้



ยาทีถ่กูตอ้ง ระหวา่งการเตรยีม

■ คณุรูห้รอืไมว่า่จะหายาไดจ้ากทีไ่หน ยา

ทัง้หมดอยูใ่นทีเ่ดยีวและมฉีลากชดัเจนหรอืไม่

■ เป็นยาทีก่ าหนดหรอืไม่ มยีาทีม่ชี ือ่คลา้ยกนั

หรอืไม่

■ หากเหมาะสม พยาบาลหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้น

สขุภาพคนอืน่ตรวจยาแลว้หรอืยัง





Ogden & Fluharty, 2012



Ogden & Fluharty, 2012











ในกรณีทีไ่มม่ฉีลากยาหรอืฉลากยา
เลอะเลอืน ควรสง่คนืแผนกเภสชั
กรรม เพือ่ตรวจสอบวา่เป็นยาชนดิใด

สงัเกตลกัษณะของยา ถา้มสีหีรอืกลิน่
ผดิปกตไิมค่วรใหผู้ป่้วย ควรสง่คนื
แผนกเภสชักรรม

ในกรณีทีช่ ือ่ยาคลา้ยๆกนั ควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่น



Right doseถกูตอ้งตามขนาด

อา่นค าสัง่การรักษาใหเ้ขา้ใจ

การค านวณขนาดยา ควรพจิารณา อายทุีใ่หไ้ด ้
โดยผูป่้วยไมเ่กดิอนัตราย และขนาดยาต า่สดุที่
ยานัน้จะใหผ้ลในการรักษา

ตอ้งทราบตวัยอ่ตา่งๆ ทีบ่ง่ขนาดยาไดแ้ก่ mg, 
gtt, gr.

สามารถจ ามาตราสว่นในระบบตา่งๆ อะโปตคิา
รสีแ์ละเมตรกิไดอ้ยา่งแมน่ย า



ปรมิาณทีเ่หมาะสม
■ ขนาดยาเหมาะสมหรอืปกตสิ าหรบัยาที่
ก าหนดหรอืไม่
■ หากเหมาะสม พยาบาลหรอืผู้เชีย่วชาญ
ดา้นสุขภาพคนอืน่ไดต้รวจสอบขนาดยา
หรอืการค านวณแลว้หรอืไม่



ควรอา่นฉลากยาโดยละเอยีดโดยเฉพาะขนาด
ยาทีบ่รรจใุนแตล่ะขวดหรอืแตล่ะเม็ด

การใหย้าควรนับจ านวนใหถ้กูตอ้งตามขนาดที่
ตอ้งการ

การรนิยาน ้าใหถ้กูตอ้ง ควรยกแกว้ยาระดบั
เดยีวกบัสายตาใชน้ิว้หวัแมม่อืจรดลงบนสเกลที่
บอกระดบัยาทีต่อ้งการ

ในกรณีทีผู่ป่้วยชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้ควร
ชว่ยเหลอืผูป่้วยอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหไ้ดย้าได ้
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น



การค านวณยา กรณีทีเ่ป็นยาเม็ด

สตูร    

ขนาดยาทีแ่พทยส์ัง่ (มลิลกิรัม) = จ านวนเม็ดยาทีผู่ป่้วยไดรั้บ

ขนาดของยาทีผ่ลติตอ่เม็ด (มลิลกิรัม) 

Example  Amoxicillin 500mg PO is ordered.   Amoxicillin 1   
cap=250 mg

500 = 2  caps

250



250mg   = 1 tab

500mg   =  1 tab x500mg

250mg
=  2tabs



กรณีทีย่าเป็นของเหลว

สตูร 

ขนาดยาทีแ่พทยส์ ัง่xปรมิาตรของยาในขวด (ml)=ปรมิาตรยา (ml) ทีไ่ดร้บั  

ขนาดของยาทีร่ะบไุวใ้นฉลากยา ( mg)

Example The order states Kantrex 400 mg IM q 12 hr. The drug is 

supplied as 0.5 g /2 ml. How many milliliters will the nurse administer?

400mg x 2ml =  1.6 ml

500mg



Right time ถกูตอ้งตามเวลา

อา่นค าสัง่ใหเ้ขา้ใจ

ตอ้งทราบตวัยอ่เวลาใหแ้มน่ย า เชน่ 
t.i.d., p.c. , q.i.d.

ตอ้งทราบเวลาในการใหย้าในแตล่ะ
แหง่และใหย้าใกลเ้วลามากทีส่ดุ คอื 
ชว่ง 15 นาท ีกอ่นหรอืหลงัเวลาที่
ก าหนดไว ้



ช่องว่างระหว่างเวลาระหว่างการ
บริหารยาแต่ละครัง้เพียงพอ
เพียงพอ สัน้เกินไปหรือนาน
เกินไปหรือไม่



Right method (route)ถกูตอ้งตามวถิทีาง

อา่นค าส่ังในการรกัษาให้เข้าใจ
ต้องทราบตวัยอ่ของวถิทีางตา่งๆ ทีใ่ห้ยา
อยา่งแมน่ย า เช่น IM, Sc.

ให้ยาตรงตามวถิทีางทีแ่พทยใ์ห้การรกัษา
หรอืวถิทีางทีย่านั้นดดูซมึเข้ารา่งกายไดด้ี

ปฏบิตัติามวธิกีารให้ยาแตล่ะวถิทีางอยา่ง
ถกูต้อง



Right patientถกูตอ้งตรงกบัผูป่้วย

ผูป่้วยรายนีไ้ดรั้บการสัง่ยาหรอืไม่

มกีารตรวจสอบแถบชือ่ และนามสกลุของผูป่้วย
หรอืไม ่มตีวัระบทุีช่ดัเจนหรอืไม่

ถามชือ่ และนามสกลุของผูป่้วยทกุครัง้กอ่นให ้
ยา

ผูป่้วยทราบหรอืไมว่า่ก าลงัไดร้ับยาและเพราะ
เหตใุด

ในรายทีผู่ป่้วยหหูนวก หรอืไมรู่ส้กึตวัตอ้ง
ระมัดระวงัใหม้ากยิง่ขึน้ ใหต้รวจสอบชือ่ และ
นามสกลุของผูป่้วยกบัป้ายขอ้มอืหรอืสอบถาม
จากญาติ



Right to refuse (patient and nurse) สิทธิ
ในการปฏิเสธ (ผูป่้วยและพยาบาล)

Immediately before administration

 คณุสามารถใช้วิจารณญาณทางคลินิกของคณุและปฏิเสธท่ีจะ
ให้หรือละเว้นยาได้หรือไม่ คณุมีเหตผุลส าหรบัเรื่องน้ีหรือไม่
และคณุสามารถสาธิตหรืออธิบายเรื่องน้ีกบัผูอ่ื้นได้หรือไม่

 คณุรู้หรือไมว่่าต้องท าอย่างไรหากผูป่้วยปฏิเสธยาตามท่ี
ก าหนด

 คณุสามารถระบุอปุสรรคในการให้ยาและระบแุนวทางท่ี
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี (เช่น อาการกลืนล าบาก
หรือความสบัสน) ได้หรือไม่



Right knowledge(ความรูท้ีถ่กูตอ้ง)
Immediately before administration

 คณุรู้หรือไมว่่าต้องมีการตรวจสอบอะไรบา้งก่อนการบริหารยา
 คณุรู้วิธีเตรียมและจดัการยาให้สอดคล้องกบัแนวทาง นโยบาย

รพ.หรือไม่
 คณุรู้ความชอบของผูป่้วยหรือไม่
 Do you understand the pharmacokinetics, pharmacodynamics, 

action, possible interactions, side-effects, expected positive 
outcome(s), and/or the possible occurrence of adverse effects 
(toxicity), or overdose of the drug(s) you are administering?

 คณุเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัยาบางชนิดหรือไม่



Right questions or challenges

ค าถามหรือความท้าทายท่ีถกูต้อง
■ น่ีเป็นใบส่ังยาทีถู่กต้อง ยาทีเ่หมาะสมกบั
สภาพของผู้ป่วยหรอืไม่
■ ใบส่ังยาเขยีนอย่างถูกต้องและชดัเจน 
พรอ้มค าแนะน าทีช่ดัเจนหรอืไม่
■ การเขยีนสามารถอา่นไดง้า่ยหรอืไม่
■ คุณสามารถส่ือสารกบัผู้เชีย่วชาญคนอืน่ 
ๆ ไดห้รอืไม ่ หากจ าเป็น
■ มกีารเข้าถงึทรพัยากรทีม่อียู ่ (สูตรยา
และ/หรอืแผน่พบัขอ้มลูผลติภณัฑ)์ หรอืไม่



Right advice (ค าแนะน าท่ีถกูต้อง)
After administration

■ ผู้ป่วยรู้เกีย่วกบัยาหรอืไม่
ถา้ไม่
คุณสามารถให้ค าแนะน า
/ รายละเอยีด 
/ ข้อมลูเกีย่วกบัยาน้ี
/ ยาเหลา่น้ีกบัผู้ป่วยไดห้รอืไม่



Right response or outcome

การตอบสนองหรือผลลพัธท่ี์ถกูต้อง
■ คุณรู้หรือไม่ว่าการตอบสนอง/ผลลัพธ์ที่
คาดหวงัของยาคอือะไร
■ คุณทราบวธิกีารสังเกต/ตรวจหาปฏกิริยิาการ
แพ้ ปฏกิริยิาระหวา่งยา ผลข้างเคยีง และขอ
ความช่วยเหลอืหรอืไม่
■ คุณรู้หรอืไมว่า่จะต้องกรอกบนัทกึการบรหิาร
ยาให้สอดคล้องกับแนวทาง รพ .และจัดท า
เอกสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรและ
เมือ่ใด



Oral medication

ขอ้หา้ม ไมค่วรใหย้าทางปากแกผู่ป่้วย
ในกรณีตอ่ไปนี้

ไมส่ามารถกลนืได ้

ไมรู่ส้กึตวั

มอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน อยา่งรนุแรง

มอีาการทอ้งเดนิอยา่งรนุแรง



หลกัปฏบิตัใินการเตรยีมยา
 หยบิบัตรใหย้า (Medication card) ของผูป่้วยทกุ

แผน่ จากทีเ่ก็บบัตรใหย้า

 ตรวจสอบบัตรใหย้ากบัใบค าสัง่การรักษาในรายงาน
ผูป่้วย (Chart) และคารเ์ด็กซ ์(Kardex) เพือ่ความ
ถกูตอ้งเกีย่วกบัชือ่-สกลุ ของผูป่้วย ชือ่ยา ขนาดยา 
วถิทีางและเวลา ในกรณีทีต่รวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มลู
ไมต่รงกนั ใหย้ดึค าสัง่การรักษาเป็นหลกั

 แยกบัตรใหย้าทีต่อ้งการใหไ้วด้ว้ยกนั บัตรใหย้าที่
เหลอืเก็บเขา้ที่









หลกัปฏบิตัใินการเตรยีมยา

เตรยีมยาตามขัน้ตอน ดงันี้

 หยบิบตัรใหย้า อา่นชือ่ยา ชนดิ ขนาด 
วถิทีาง และเวลา

 หยบิภาชนะบรรจยุาชนดิทีต่อ้งการ อา่น
ชือ่ยา ขนาด ถา้ตรงกบับตัรใหย้า ใหแ้ยก
ออกไว ้

 ค านวณขนาดยาทีต่อ้งการ

 ลา้งมอืใหส้ะอาด



หลกัปฏบิตัใินการเตรยีมยา

 กอ่นน ายาออกจากภาชนะทีบ่รรจใุหอ้า่นชือ่ยา และ
ขนาดใหต้รงกบับตัรใหย้า และอา่นบตัรใหย้าอกี
ครัง้

 น ายาออกจากภาชนะทีบ่รรจตุามขนาดทีต่อ้งการ
ใสใ่นภาชนะตามชนดิของยา วางบตัรใหย้าไวใ้กล ้
กนั

 กอ่นทิง้หรอืเก็บภาชนะบรรจยุาเขา้ทีใ่หอ้า่นชือ่ยา 
และขนาดใหต้รงกบับตัรใหย้าอกีครัง้





หมายเหตุ
 ในกรณีทีเ่ตรยีมยาเม็ด ใหใ้ชช้อ้นตกัหรอืเท
จากภาชนะบรรจลุงในถว้ยยา หา้มใชม้อื
หยบิ

ในกรณีทีเ่ตรยีมยาน ้า

 จับขวดยาใหห้ันดา้นทีม่ฉีลากออกใหผู้เ้ห็น
ไดช้ดั ขณะรนิยาทกุครัง้

 ยาน ้าชนดิแขวนตะกอนใหเ้ขยา่ขวดทกุครัง้
กอ่นรนิยา





หมายเหต(ุตอ่)

 เปิดฝาขวดยาวางหงาย

 มอือกีขา้งถอืแกว้ยกใหส้งู อยูใ่นระดับ
สายตา ใชน้ิว้หัวแมม่อืวางตรงระดบัที่
ตอ้งการ

 รนิยาขนาดทีต่อ้งการ โดยไมใ่หป้าก
ขวดสมัผัสกบัแกว้ยา

 การตวงยาทีม่สีว่นผสมของน ้ามัน ให ้
อา่นระดบัยาทีโ่คง้ลา่งของแกว้ยา











การใหย้าเฉพาะ (Topic medication)

1.การใหย้าทางผวิหนัง   (Skin  
application )  หมายถงึการใหย้าทา
บรเิวณผวิหนัง  เพือ่การรักษาเฉพาะที่
ภายนอกผวิหนังซึง่ยาถกูเตรยีมในรปู
ของโลชัน่  (Lotion) ,ครมี ( Cream) 
, ขีผ้ ึง้  (Oinment)



วตัถปุระสงค์

•เพือ่รักษาโรคผวิหนัง

•เพือ่บรรเทาอาการคนั

•เพือ่ท าใหผ้วิหนังชุม่ชืน้และป้องกนัการ
ท าลายเซลลข์องผวิหนัง

•เพือ่ขยายหลอดเลอืด



ขอ้ควรระวงัส าหรับพยาบาล
ในกรณีทีย่าบรรจอุยูใ่นหลอด  ใหบ้บียา

จากกน้หลอดชา้ๆโดยไมใ่หป้ากหลอดสมัผัสกบั
ไมพั้นส าลี
ขอ้ควรระวงัส าหรับผูป่้วย

1.กอ่นทายาทกุครัง้ควรท าความสะอาด
บรเิวณผวิหนังโดยการอาบน ้าเพือ่ชะลา้งหรอืเชด็
ถ ูแลว้ซบัใหแ้หง้

2.ถา้ตอ้งการทายา ใหห้ลกีเลีย่งการ
สมัผัส  เชด็ถ ูหรอืเกาบรเิวณนัน้

3.การทายาทีเ่ป็นน ้ามัน ลา้งมอืใหส้ะอาด
กอ่นเทยาลงบนฝ่ามอื ถมูอืเขา้ดว้ยกนัแลว้ทายา
บรเิวณทีต่อ้งการ



การหยอดตาและป้ายตา (Eye instillation)

หมายถงึยาทีใ่ชห้ยอดตาซึง่อยูใ่นรปูของ
สารละลาย หรอืขีผ้ ึง้ทีป่ราศจาก  เชือ้ โดย
จะหยอดลงไปบรเิวณ Conjunctival sac ซึง่
ยาทีห่ยอดหรอืป้ายตามักจะสลายตวัเมือ่อยู่
ในทีม่อีากาศรอ้นและความชืน้สงู ดงันัน้จงึ
ควรเก็บไวใ้นตูเ้ย็น เมือ่ใชจ้งึน าออกมาทิง้ไว ้
ทีอ่ณุหภมูหิอ้งสกัระยะหนึง่กอ่นหยอด



วตัถปุระสงค์

เพือ่ลดการอกัเสบและตดิเชือ้

เพือ่ใหร้มูา่นตาหดหรอืขยาย ชว่ยในการ
วนิจิฉัยโรค หรอืการรักษา

เพือ่ใหย้าชาเฉพาะที่



ขอ้ควรระวงัส าหรบัพยาบาล
ยาหยอดตาทีเ่ปิดใชแ้ลว้มอีายกุารใชง้าน

ไมเ่กนิ 1 เดอืน
ขอ้ควรระวงัส าหรบัผูป่้วย
1.กรณีทีห่ยอดตา 2 ขา้ง ตอ้งเชด็และหยอดตาขา้ง
ทีส่ะอาดกอ่นทกุครัง้
2.ถา้ตามสี ิง่ทีข่บัหลั่ง (Eye discharge) ใหเ้ชด็ตา
ซ ้าจนสะอาด โดยพลกิส าลหีรอืใชส้ าลกีอ้นใหม่
3.กรณีใชข้ีผ้ ึง้ป้ายตา (Eye Ointment) ใหบ้บียาลง
เปลอืกตาลา่งจากหวัตาไปหางตา โดยไมใ่หป้ลาย
ของหลอดยาสมัผัสตาผูป่้วย ใหผู้ป่้วยหลับตา กลอก
ตาไปมา
4.ไมค่วรใชย้าหยอดตา/ขีผ้ ึง้ป้ายตา รว่มกบัผูป่้วย









การหยอดจมกู (Nasal   instillation)

หมายถงึ การใหย้าประเภททีใ่ชห้ยอดหรอื

พน่เขา้ไปในโพรงจมกู



วตัถปุระสงค์

เพือ่ลดการคัง่ภายในโพรงจมกู

เพือ่ใหห้ลอดเลอืดหดตวั ระงับเลอืดออก













การหยอดห ู(Ear instillation)

หมายถงึ การใหย้าทีใ่ชห้ยอดหซูึง่อยูใ่นรปูของ

สารละลาย

วัตถปุระสงค์

เพือ่ลดการอกัเสบและตดิเชือ้

เพือ่ใหข้ีห้ทูีอ่ดุตัน (Impacted cerumen) 
ออ่นตวั กอ่นเอาออก









การเหน็บยาทางชอ่งคลอด 
(Vaginal suppository)

หมายถงึ การใหย้าทางชอ่งคลอด
ซึง่อยูใ่นรปูของยาเม็ด (Tablets) 
หรอืยาเหน็บ (Suppository)

วตัถปุระสงค์

 เพือ่ลดการอกัเสบและตดิเชือ้






