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ฉบบัท่ี □ ตน้ฉบบั 

            □  ส าเนาท่ี..... 

ช่ือหน่วยงาน :  งานบริการพยาบาลผูป่้วยใน  วนัท่ีประกาศใช ้

16  ก.พ.64 

แกไ้ขคร้ังท่ี ...1..... 

ผู้ตรวจสอบ: ………………… 

      ( น.ส.ส าราญ  โพธ์ิทอง) 

        หวัหนา้งานผูป่้วยใน 

ผู้อนุมัติ : ………………………………. 

             ( นางวีรวลัย ์ ตนัจริทร์  )                                              

      หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค์ :  

1.1 เพื่อเป็นแนวทางการฉีดยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นจากการฉีดยา 

 

2. ขอบข่าย : ทุกหน่วยงานท่ีให้บริการฉีดยาในโรงพยาบาล 
 

3. อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ  :  
1. ยาตามแผนการรักษาและใบบนัทึกการใหย้า สต๊ิกเกอร์ระบุช่ือ-สกุล ชนิด ขนาด วิธีการให้ 
2. ตวัท าละลายส าหรับผสมยาและเจือจาง เช่น water for injection , physiological saline 

solution 
3. syringe และเขม็ฉีดยาขนาดตามตอ้งการ 
4. ห่อส าลีปราศจากเช้ือ  
5. Alcohol 70%  
6. Tray sterile   
7. ถงัขยะติดเช้ือ ไม่ติดเช้ือ 
8. ภาชนะส าหรับใส่เขม็ใชแ้ลว้ 1 ใบ 
9. ถุงมือ  disposable 

10. ใบเล่ือยส าหรับตดัหลอดยา  
 

4. ความรับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ  
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5.ค าจ ากดัความ :   

           การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ (intramuscular injection) หมายถึง การฉีดยาเขา้ไปในเน้ือเยือ่ชั้นกลา้มเน้ือ 

การฉีดยาเขา้ใตผ้ิวหนงั (subcutaneous injection)  หมายถึง การฉีดยาเขา้ไปในชั้นไขมนัซ่ึงอยูใ่ตผิ้วหนงั 

การฉีดยาเขา้ผิวหนงั (intra dermal injection) หมายถึง การฉีดยาเขา้ไปในผิวหนงัระหวา่งชั้นหนงัก าพร้ากบั

หนงัแท ้

     การฉีดยาเขา้หลอดเลือดด า (intravascular injection) หมายถึง การฉีดยาเขา้ทางหลอดเลือดด า

โดยตรง หรือผา่น NSS lock หรือ heparin lock 

6. เอกสารอ้างองิ :  

ภาควิชาการพยาบาลเบ้ืองตน้ คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. คู่มือปฏิบติัการพยาบาล เบ้ืองตน้. 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 2540 

คณะกรรมการสร้างมาตรฐานการพยาบาล. มาตรฐานการพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บยาฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ใต้

ผิวหนงั และผิวหนงั.[ออนไลน์]. 2543. แหล่งท่ีมา: http://www.med.cmu.ac.th/hospital 

/nis/know/qa/drug3.html [20 พฤศจิกายน 2558] 

กรพร วานิชสรรพ ์. หลกัการใหย้า 6 R .[ออนไลน]์.-. แหล่งท่ีมา: http://www.urnurse.net/pharma-injection-

IM.html [20 พฤศจิกายน 2558] 

WHO. Guidelines on Hand Hygiene in Healtheare 2009: Centers for Disease Control and Prevention 

online Resources, Inc; 2011 May [cited  2015 Nov] Available from 

http//www.cdc.gov/handygine/Guidelines.html 

 

 

 

 

 

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/know/qa/drug3.html
http://www.urnurse.net/pharma-injection-IM.html
http://www.urnurse.net/pharma-injection-IM.html
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       7. ขั้นตอนปฏิบัติการฉีดยา : ยึดหลัก 6 R ได้แก่ Right patient  (ผูป่้วยถูกต้อง) Right Drug (ชนิดยา

ถูกต้อง)  Right Dose (ขนาดยาถูกต้อง) Right time (ขนาดถูกต้อง) Right route (ช่องทางถูกต้อง) Right 

technique (เทคนิคถูกตอ้ง) 

7.1 การเตรียมยา 
1.ตรวจสอบสต๊ิกเกอร์ส าหรับติด Syringe disposable ฉีดยา กบัใบบนัทึกใหย้าของผูป่้วยแต่ละราย
ใหต้รงกนัเก่ียวกบั 

1.1 ช่ือ-สกุลของผูป่้วย เลขท่ีเตียง/หอ้ง 
1.2 ช่ือยา ขนาดของยา วิธีทางใหย้า เวลาท่ีใหย้า และวนัท่ียกเลิกยา (หากมีขอ้สงสัยให้
ตรวจสอบกบัแผนการรักษา และ/หรือ แพทยผ์ูส้ั่งการรักษา) 

2.ตรวจสอบเคร่ืองใชใ้หค้รบ และพร้อมส าหรับใช้ 
3. ดูแลบริเวณเตรียมยาใหส้ะอาด แหง้ และมีแสงสวา่งเพียงพอ 
4. น าขวดยาหรือหลอดยาจากลอ็คยาของผูป่้วย ป้ายช่ือระบุยาช่ือผูป่้วยวางจบัคู่ใหต้รงกบัใบ

สต๊ิกเกอร์ 
5. ตรวจสอบวนัหมดอายขุองยาบนฉลากยา ไม่ใชย้าท่ีหมดอายหุรือยาท่ีมีสีหรือลกัษณะแปลกไป

จากเดิม เช่น มีตะกอน ส่ิงแปลกปลอมเจือปน หรือขวดยาท่ีมีฉลากยาไม่ชดัเจน 
6. ลา้งมือแบบ Hygienic Hand washing  
7.ใช ้Syringe disposable ขนาดท่ีเหมาะสมดูดยาออกจากภาชนะบรรจุดว้ยวิธีปราศจากเช้ือ และ

ค านวณขนาดยาใหถู้กตอ้งตามแผนการรักษา 
7.1 กรณีท่ียาเป็นผง ผสมยาดว้ยตวัท าละลายตามชนิดและจ านวน ท่ีระบุไวส้ าหรับยาแต่ละ

ชนิด ดว้ยวิธีปราศจากเช้ือ 
7.2 กรณีท่ียาบรรจุในหลอดแกว้ หกัหลอดยาอยา่งถูกเทคนิคและปราศจากเช้ือ 
7.3 ยาท่ีจ าเป็นตอ้งเจือจางให้ใช ้syringe ดูดตวัท าละลายก่อนตามปริมาณท่ีตอ้งการ แลว้ดูด

ยาตามขนาดท่ีตอ้งการ 
8. เม่ือดูดยาครบตามความตอ้งการแลว้ เปล่ียนขนาดเขม็ฉีดยาตามความเหมาะสม ตรวจสอบช่ือยา

บนขวด และสต๊ิกเกอร์ยา ให้ถูกตอ้งอีกคร้ัง ติดสต๊ิกเกอร์กบั syringe 
9. วาง Syringe ท่ีบรรจุยาแลว้ บน Tray ท่ีเตรียมไว ้ 
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9.1 ยาท่ีเหลือใช ้และสามารถเก็บไวใ้ชต้่อไปได ้ให้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ติดสต๊ิกเกอร์ระบุวนั
เวลาผสม ยา  วนัหมดอาย ุ เวลา  ขนาดยาท่ีผสม 1 cc =  จ านวนยาเท่าไร พร้อมทั้งช่ือผูเ้ตรียมไวบ้นขวดยา
ใหช้ดัเจน และเก็บยาท่ีเหลือตามระยะเวลาท่ีก าหนดของยาแต่ละชนิด 

9.2 ยาท่ีเหลือใชจ้ากหลอดยาใหดู้ดเก็บไวใ้น Syringe ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือ และใหเ้ขียน 
ช่ือยา วนั เดือน ปี และเวลาท่ีเปิดหลอดยา ความเขม้ขน้ ขนาดของยา รวมทั้งช่ือผูเ้ตรียมยาบน Syringe ไวใ้ห้
ชดัเจน โดยเก็บไวไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมง 

10. ท าความสะอาดบริเวณท่ีจดัเตรียมยาและเก็บของใชเ้ขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 
11. ลา้งมือดว้ย Alcohol  rub 7 ขั้นตอนอีกคร้ัง 
12. น ายาและของใชไ้ปท่ีเตียงผูป่้วย ทกัทายและตรวจสอบช่ือ-สกุลผูป่้วยใหต้รงใบบนัทึกการใหย้า 
13. สวมถุงมือ Disposable (ตามความเหมาะสม) 
14. ฉีดยาใหถู้กตอ้งตามเทคนิค 
15. ใหข้อ้มูลการใหย้ากบัผูป่้วย หรือญาติ 
16. ในกรณีท่ีมีขอ้ปฏิบติัเฉพาะก่อนและหลงัใหย้า ใหป้ฏิบติัตามนั้นอยา่งเคร่งครัด 
17. สังเกตและซกัถามอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นขณะและหลงัฉีดยา 
18. หากใส่ถุงมือเปล่ียนถุงมือทุกคร้ัง หากไม่ไดใ้ส่ถุงมือใช ้Alcohol rub มือ 7 ขั้นตอน:ซ ้าก่อนฉีด

ยาใหผู้ป่้วยรายต่อไป 
19. เก็บของใชใ้นการฉีดยาใหเ้รียบร้อย และลา้งมือ 
20. บนัทึกการใหย้าอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 

7.2 เทคนิคการฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ 
1. เลือกต าแหน่งส าหรับฉีดยา และจดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีเหมาะสม 
2. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะฉีดยาดว้ย alcohol 70  %  โดยเร่ิมจากจุดท่ีจะแทงเข็มแลว้เช็ดวน

ออกไปโดยรอบรัศมีกวา้งประมาณ 2 น้ิว (circular motion)  แลว้รอใหแ้หง้ประมาณ 30 วินาที 
3. ไล่อากาศออกจาก Syringe จนหมดหรือเหลือไว ้0.1-0.2 มล. เพื่อดนัยาออกจากเขม็จนหมด 
4. ท าผิวหนงับริเวณท่ีจะฉีดยาใหตึ้ง ไม่สัมผสับริเวณท่ีจะแทงเขม็ 
5. แทงเขม็ท ามุม 60 องศา -90 องศา กบัผิวหนงัใหลึ้กถึงชั้นกลา้มเน้ือ  
6. ทดสอบวา่ปลายเขม็อยูใ่นหลอดเลือดหรือไม่ ถา้ไม่มีเลือดเขา้กระบอกฉีดยา เดินยาชา้ ๆ จนหมด 
7. ใชส้ าลีแหง้กดตรงต าแหน่งท่ีแทงเขม็ ดึงเขม็ออก ไม่ตอ้งคลึง 
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7.3 เทคนิคการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 

1. เลือกต าแหน่งส าหรับฉีดยา และจดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีเหมาะสม 
2. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะฉีดยาดว้ยส าลีชุบ alcohol 70  %  แบบ circular motion แลว้รอ

ใหแ้หง้ 
3. ไล่อากาศออกจาก syringe จนหมด 
4. ท าผิวหนงัใหตึ้งก่อนแทงเขม็ หรือจบัรวบเน้ือเยื่อบริเวณท่ีจะฉีดยาเขา้หากนั 

5.แทงเขม็ท ามุม 45 องศา หรือ 90องศา ลึกตามขนาดของเขม็ และตามความหนาของชั้นไขมนั 
6.ทดสอบวา่ปลายเขม็อยูใ่นหลอดเลือดหรือไม่ ถา้ไม่มีเลือดเขา้กระบอกฉีดยาเดินยาชา้ ๆ จนหมด 
7.ใชส้ าลีแหง้กดตรงต าแหน่งท่ีแทงเขม็ ดึงเขม็ออก ไม่ตอ้งคลึง 

7.4 เทคนิคการฉีดยาเข้าผิวหนัง 

1. เลือกต าแหน่งส าหรับฉีดยา และจดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีเหมาะสม 
2. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะฉีดยาดว้ยส าลีชุบ alcohol 70  %   แบบ circular motion แลว้รอ

ใหแ้หง้ประมาณ 30 วินาที 
3. ไล่อากาศออกจาก syringe จนหมด 
4. ท าผิวหนงับริเวณท่ีจะฉีดยาใหตึ้ง 
5. แทงเขม็ท ามุม 5 องศา –15องศา กบัผิวหนงั และแทงเขม็ใหป้ลายตดัเขา้ไปในผิวเพียงเลก็นอ้ย ค่อย 

ๆ เดินยาเขา้ไป จนมีตุ่มนูนขึ้นมาประมาณเมลด็ถัว่เขียว (0.5 ซม.) 
6. ดึงเขม็ออก ใชส้ าลีแหง้เช็ดบริเวณท่ีแทงเขม็ เบา ๆ ไม่กดหรือคลึงบริเวณท่ีฉีดยา 
7. ท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบดว้ยปากกา 
8. ติดตามผลตามเวลาท่ีระบุไวส้ าหรับยาแต่ละชนิด 

7.5 การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าโดยตรง 

1. ใหผู้ป่้วยก ามือขา้งท่ีจะฉีดยาใหแ้น่น ใชส้ายรัดหา้มเลือดเหนือบริเวณท่ีจะแทงเขม็ 2- 3 น้ิว  
2.  ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะแทงเขม็ดว้ย alcohol 70  %  รอใหแ้หง้ 30วินาที 
3. ไล่อากาศจากกระบอกฉีดยาจนหมด  
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4.ท าผิวหนงับริเวณท่ีจะแทงเขม็ใหตึ้ง  
5. แทงเขม็เขา้หลอดเลือดด า โดยหงายปลายตดัเขม็ขึ้น เม่ือเลือดเขา้มาในกระบอกฉีดยาใหล้ดมุม
การแทงเลก็ลง ใหเ้ขม็ขนานกบัผิวหนงั ดนัเขม็เขา้ไปในหลอดเลือดด าประมาณ 2/3 ของความยาว
เขม็ ถา้ยงัมีเลือดไหลเขา้มาในกระบอกฉีดยา แสดงวา่เขม็ยงัอยูใ่นหลอดเลือดด า ใหป้ลดสาย 
tourniquet และเดินยาชา้ ๆ จนหมด สังเกตอาการผูป่้วยขณะใหย้า  

6. ใชส้ าลีแหง้กดบนต าแหน่งท่ีแทงเขม็ ถอนเขม็ออก กดส าลีไวส้ักครู่ใหเ้ลือดหยดุ หรือใช้ พลา-
สเตอร์ปิดทบัส าลีไวใ้หแ้น่น 

7.6 วิธีการฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าโดยผ่านชุด  Normal saline lock มีดังนี้ 

1. เตรียมกระบอกฉีดยาบรรจุ NSS 3 cc. ไล่อากาศออกจนหมด  
2. ท าความสะอาด injection plug ดว้ย alcohol 70  % ปล่อยใหแ้หง้ ประมาณ 30 วินาที 
3. ฉีด NSS เขา้ injection plug 1 cc. เพื่อทดสอบวา่ clot หรือไม่ ถา้ฉีดยาก ฝืด ผิดปกติ หา้มใชแ้รงดนั

ฉีดเขา้ไป ถา้สงสัยวา่ clot ให้ off  แลว้เปิดเส้นใหม่  
4. ถา้ไม่มีปัญหา ให ้ฉีดยาเขา้ทาง injection plug จนหมดตามขนาดท่ีผูป่้วยตอ้งไดรั้บ  
5. ฉีด NSS เขา้ injection plug 3 – 5  cc. เพื่อไล่ยา และ lock    

กรณีท่ีใช้ Normal saline lock  
ถา้มีการฉีดยาห่างกนัเกิน 6-8 ชัว่โมง อาจท าให ้clot ได ้จะตอ้งฉีด NSS ทุก 6-8 ชัว่โมง 

7.7 การฉีดยาเข้าหลอดเลือดด าโดยผ่านชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 

1. ตรวจสอบวา่น ้าเกลือไหลดี บริเวณท่ีแทงเขม็ให้น ้าเกลือไม่มีบวม แดง 
2. ใชส้ าลีชุบ alcohol 70  %  เช็ดบริเวณ medication port หรือท่อยางของสายน ้าเกลือ   
3. ใชเ้ขม็เบอร์ 23 หรือ 24 ในการฉีด ไล่อากาศจากกระบอกฉีดยาจนหมด 
4. แทงเขม็เขา้บริเวณ medication port  หรือ ท่อยางท่ีเช็ด alcohol 70  %  ไวแ้ลว้ โดยหงายปลายตดัเขม็

ขึ้น หกัพบัสายใหน้ ้าเกลือเหนือต าแหน่งฉีดยา เดินยาชา้ ๆ จนหมด สังเกตอาการผูป่้วยขณะใหย้า 
5. ใชส้ าลี alcohol 70  %   เช็ดบริเวณท่อยางของสายน ้าเกลือ หลงัถอนเขม็ฉีดยาออก 
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6. กรณีท่ีพบปัญหาดนัยาไม่เขา้ หรือฝืด ใหห้ยดุ และ ถอดเข็มใหน้ าเกลืออนัเดิมทิ้ง และแทงใหม่ก่อน
ใหย้าต่อ หา้มใชแ้รงในการดนัยาเขา้ไป เพราะอาจจะไปดนัล่ิมเลือดใหห้ลุดเขา้ไปในกระแสเลือด 
และไปอุดตนัหลอดเลือดท่ีส าคญัอ่ืนๆได ้ 

ตัวชี้วัด 

 อุบติัการณ์ติดเช้ือ (Cellulites, Abscess) จากการฉีดยา =  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       แบบตรวจสอบข้อปฏิบัติในการฉีดยาทางสายน ้าเกลือ 
ช่ือ-สกุลผูรั้บการประเมิน.......…………………หน่วยงาน……………………ปีงบประมาณ.....………..…. 

ขั้นตอนการปฏิบติั การปฏิบติัคร้ังท่ี1 

วนัท่ี................... 

การปฏิบติัคร้ังที 2 

วนัท่ี................ 
ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า 

1. ตรวจสอบสต๊ิกเกอร์ยากบั ใบบนัทึกใหย้า หรือแผน่ค าสั่งการ
รักษาก่อน 

    

2. เตรียมยา     
3. ตรวจสอบประวติัการแพย้าของผูป่้วยในการใหย้าคร้ังแรก     
4. เตรียมเคร่ืองใชแ้ละยาพร้อมทั้งตวัท าละลายถูกตอ้ง เหมาะสม     
5. ตรวจสอบชนิด ขนาด วนัหมดอาย ุและลกัษณะผิดปกติของยา
ก่อนเตรียมยา 

    

6.ลา้งมือ 7 ขั้นตอน ก่อนเตรียมยา     
7.เตรียมยาใหผู้ป่้วยทีละราย โดยใชห้ลกัปราศจากเช้ือ     
8.ติดสต๊ิกเกอร์ท่ี syringe และวาง syringe ท่ีบรรจุยาแลว้ บนถาด 
สะอาด 

    

9.เก็บยาท่ีเหลือใชไ้วใ้นตูเ้ยน็ พร้อมทั้งเขียนบอกวนั เดือน ปี ท่ี
ผสมและความ เขม้ขน้ของยา พร้อมทั้งช่ือผูเ้ตรียม ไวบ้นขวดยา
อยา่งชดัเจน 

    

10.ลา้งมือหรือใช ้alcohol rub  ก่อนฉีดยาใหผู้ป่้วย อีกคร้ัง     
11.ใส่ถุงมือ disposable     
12.ทกัทายผูป่้วย สอบถามช่ือ – สกุลดว้ยค าถามปลายเปิด ให้
ตรงกบัใบบนัทึกยาหรือตรวจสอบ กบัป้ายขอ้มือ ในกรณีท่ีผูป่้วย
ไม่รู้สึกตวั หรือไม่ 

    

13.สามารถส่ือสารได ้หรือเป็นผูสู้งอาย ุ     
14.แจง้ใหผู้ป่้วยทราบและอธิบายถึงชนิด ฤทธ์ิของยา 
ผลขา้งเคียง รวมทั้งขอ้ 

    

15.แจง้ใหผู้ป่้วยทราบและอธิบายถึงชนิด ฤทธ์ิของยา 
ผลขา้งเคียง รวมทั้งขอ้ 

    

16.ตรวจสอบวา่น ้าเกลือไหลดี บริเวณท่ีแทงเขม็ใหน้ ้าเกลือ ไม่มี
บวม แดง 

    

ภาคผนวก 



ขั้นตอนการปฏิบติั การปฏิบติัคร้ังท่ี1 

วนัท่ี................... 

การปฏิบติัคร้ังที 2 

วนัท่ี................ 
ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า 

17.ท าความสะอาดบริเวณ medication port หรือท่อยางสาย
น ้าเกลือดว้ยส าลีชุบ 2%  chlorhexidine in alcohol ทิ้งให้แหง้ 

    

18.ใชเ้ขม็เบอร์ 23 หรือ 24 ในการฉีด ไล่อากาศจากกระบอกฉีด
ยาจนหมด 

    

19.แทงเขม็เขา้บริเวณ medication port  หรือ ท่อยางท่ีเช็ด 2 % 
Chlorhexidine in alcohol  ไวแ้ลว้   

    

                   ลายเซ็นผูรั้บการประเมิน/ผูป้ระเมิน     
  



 

 

 

 

 

 

 


