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In process Control in 
Extemporaneous 

Preparation    

ภญ. มณวรตัน ศกัดิพ์านชิ

โครงการแบงยารบัประทานขนาดนอยสาํหรบัผูปวยเฉพาะราย

ฝายเภสชักรรม โรงพยาบาลศิรริาช  

การควบคมุคณุภาพในการผลิต 

Extemporaneous preparation ควรมีการควบคุม

คุณภาพในการผลิตเพื่อ

ใหผูปวยไดรบัยาท่ีมคีวามเขมขนและขนาดถูกตองตามคําส่ัง

การรักษา มีความคงตัวตลอดระยะเวลาที่ผูปวยไดรับยาและ 

แพทยมีความมัน่ใจในการสั่งใช 

การผลิตมีเอกสารครบถวน สามารถติดตาม และตรวจสอบ

ไดเมื่อพบปญหา 

ผูปวยไดรับยาท่ีขั้นตอนการผลิตมีการควบคมุความสะอาด 

การสรางกระบวนการควบคมุคณุภาพใน
การผลติ 

การควบคมุคณุภาพในการผลิตควรเริ่มตนจากเภสัชกรทําหนาท่ี

ตรวจสอบคําส่ังการรักษา เพื่อลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการ

ส่ังยา เพื่อใหผูปวยไดรับยาในขนาดท่ีเหมาะสม 

ในระบบการสงแบงยา หรือเตรียมยาแบบเดมิไมสามารถทําได

เนื่องจากเภสัชกรไมเห็นคําส่ังการรักษา

ประชมุรวมกบัหัวหนาภาควชิากุมารเวชศาสตร รองหัวหนาภาคฯ 

อาจารยแพทย และพยาบาลประจําหอผูปวยท่ีเก่ียวของเพื่อปรบั

ระบบการใหบริการ     

ตวัอยาง : การปรบัระบบเพือ่ลดความ
คลาดเคลื่อน 

ระบบเดิม

หอผูปวยสงใบเบิกโดยพยาบาลเปนผูเขียนขอสงแบง

ยาหรือเตรียมยามาที่ฝายเภสัชกรรม

ตัวอยางคําส่ัง: ขอแบง Captopril (12.5 mg) เปน

ขนาด 1.4 mg 30 ซอง และลงช่ือพยาบาลผูสง 

หอผูปวยจะสงคนงานมารับเมื่อแบงเสร็จ  

ระบบใหม
หอผูปวยสง doctor’s order sheet ที่มคีําสั่งการรักษาสาํหรับ
แบงยา 

ระบุอายุ และน้ําหนักตัวผูปวย 

ขนาดยาตอน้ําหนักตัว 

เวลาในการบริหารยาในผูปวยแตละราย เพื่อจะไดบริหาร
จัดการการแบงยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากแบงยาเสร็จหองแบงยาจะมีคนนํายาไปสงใหหอผูปวย 
ทั้งน้ีเพื่อประกันเวลาในการรอรับยา และพยาบาลประจําหอ
ผูปวยสามารถบริหารยาใหผูปวยไดตรงเวลา

ตัวอยาง : การปรบัระบบเพือ่ลดความ
คลาดเคลือ่น 

Flow การปฎบิตังิาน 

แพทยเขียน
คําส่ังการรักษา
ลง doctor’s 
order sheet 

สงมาที่หอง
แบงยาท้ัง 
copy และใบ
จริง
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สิง่ที่ตองระบใุน doctor’s order sheet เภสชักรตรวจสอบและคาํนวณซ้าํ

Rifampicin
ขนาดยาตอน้ําหนักตวัถกูตองคือ 
10-20 mg/kg/day แบงใหทุก 
12-24 ชม.

ตรวจสอบปริมาณท่ีส่ัง 13 x 20 
mg/kg/day = 260 mg/day

Pyrazinamide
ขนาดยาตอน้ําหนักตวัถกูตองคือ 
20-40 mg/kg/day แบงใหทุก 
12-24 ชม.

ตรวจสอบปริมาณท่ีส่ัง13 x 30 
mg/kg/day = 390 mg/day

ระบเุวลาในการบรหิารยาในคําสัง่การรกัษา  

• ขนาดที่ใชในการรักษา 

6-8 mg/kg/day แบงให

ทุก 12-24 ชม.

• ตรวจสอบปริมาณยาที่สั่ง

8.3 kg x 6 mg/kg/day

= 49.8 / 2

= 24.9 mg  √√

รายละเอยีดในแบบบนัทกึการแบงยา 

วันท่ีทําการแบงยา

ชื่อทางการคา และmgตอเม็ด

ของยาที่แบง 

Lot number และ วันหมดอายุ

จํานวนเมด็ยาตองใช และ

ท้ังหมดคดิเปนกี่ mg

น้ําหนักเม็ดยาท่ีชั่งได

จํานวน mg ท่ีตองการแบง

น้ําหนักผงยาที่ตองชั่งตอซอง

ชนดิของสารเพิ่มปริมาณที่ใช

ปริมาณของสารเพิ่มปรมิาณท่ี
ตองใชตอซอง
ปริมาณสารเพิ่มปริมาณทั้งหมด
ท่ีตองชั่ง 

จํานวนซองทีช่ั่งไดตามคํานวณ 

จํานวนซองทีช่ั่งไดจริง

จํานวนซองที่จาย จํานวนซองที่
เหลือ

ลงชื่อผูชั่ง

ลงชื่อเภสชักรผูตรวจสอบ

การควบคมุความถกูตองในแบงยาผง  



3

อปุกรณทีใ่ช

เครือ่งชัง่ทศนยิม 4 
ตาํแหนง 

เครือ่งพมิพ
ผลการชัง่ 

การแบงยาผง

การแบงยาผง

การควบคมุการผลติยาน้ํา 
suspension 

ในแตละ ICON ประกอบดวย 
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การควบคมุการผลิตยา suspension 

เภสชักรกรอกขอมูลลงในแบบบนัทกึการผลติ

เภสชักรทําการกรอกขอมลูลงในชองสฟีา

กรณเีปนยาน้ํา อปุกรณสาํหรบัทาํยาน้าํ 

• ควรเตรียมทีละตํารับ

• เตรียมจํานวนเม็ดยาให
พอดีกับปริมาตรของ 
suspension ที่จะเตรียม

• เตรียมฉลาก และแบบ
บันทึกการผลิตใหพรอม

• ติดฉลากทนัทีหลังเตรียม
ยาเสร็จ

• เภสัชกรคนที่ 2 ตรวจสอบ 
ยาเตรียม และแบบบันทึก
การผลิตอีกคร้ัง กอนลงชื่อผู
ตรวจสอบ และนําสงหอ
ผูปวยตอไป 
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การเตรยีมยา 

กรณเีปนยากลบับาน 

ตํารบัยาน้ําทีม่ใีนปจจบุนั 

Amlodipine suspension 1 mg/mL

Baclofen suspension 5 mg/mL

Captopril suspension 1 mg/mL

Cisapride suspension 1 mg/mL

Clonidine suspension 0.1 mg/mL

Ranitidine suspension 15 mg/mL

Ursodeoxycholic acid suspension 20 mg/mL

Viagra suspension 2.5 mg/mL

Vit D2 suspension 2000 unit/mL

เอกสารควบคมุคณุภาพ 

Drug profile ของผูปวยแตละราย
แบบบนัทึกการแบงยาผง
แบบบนัทึกการผลิตยาน้ํา

SOP 
ทุกกระบวนการที่เก่ียวของกับการผลิต 
ยาน้ํา suspension ทุกสูตร 
ระบุอุปกรณท่ีใช วิธีทํา
ตัวอยางฉลาก
สําเนาเอกสารอางอิงท่ีเปนท่ีมาของสูตร

ขอมูลของยาชนดินัน้ๆ ท่ีเปนประโยชนในการใหขอมูลบุคลาการ

ทางการแพทย หรือ ทํา discharge counseling  

Pharmaceutical Care 
Aspects 

ภญ. มณวรตัน ศกัดิพ์านชิ

โครงการแบงยารบัประทานขนาดนอยสาํหรบัผูปวยเฉพาะราย

ฝายเภสชักรรม โรงพยาบาลศิรริาช  

Pharmaceutical Care Aspects 

การตรวจสอบความถูกตองของคําส่ังการรักษา

เขียนคําส่ังการรักษาถูกตอง ครบถวน

ส่ังโดยใชขนาดยาตอน้ําหนักตัวถูกตอง เหมาะสมกบัอายุของ

ผูปวย

คํานวณปรมิาณที่ส่ังใหรบัประทานถูกตอง 

พบวาเภสัชกรสามารถปองกันความคลาดเคลื่อนท่ีเกิด

จากการสั่งยา small dose ดวย doctor’s order 

sheet ไดท้ังหมด 57 ครั้ง ต้ังแต เม.ย. – ก.ย. 49
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Pharmaceutical Care Aspects

Discharge counseling

เนื่องจากผูดูแลผูปวยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

เขาใจวิธีในการบริหารยาทั้งยาผงและยาน้ํา 

suspension

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับยาท่ีไดรับไดแก

ยาน้ีใชสําหรับรักษาโรคหรอืสภาวะใด

Adverse drug reaction ที่อาจเกดิขึ้นได

Drug interaction กับยาอื่นๆ ทีไ่ดรับรวมกัน  

Pharmaceutical Care Aspects

Discharge counseling 

ยาผง

แนะนําวธิีการบริหารยาใหไดรับยาตามคําสั่งการรักษา 

กระจายยา 1 ซองในน้ําปรมิาณ1-2 mL ปอนใหหมด 
จากนั้นใชน้ําลางภาชนะที่ใสยา ปอนจนกวาไมมผีงยาเหลือ
ติดภาชนะ 

อธิบายวธิีการเกบ็รักษา

วิธีการสังเกตยาเสือ่มคุณภาพ เชน ยาเปล่ียนสี มกีล่ินผดิปกติ 
ผงยาดดูความชื้นมากขึ้น ผงยาเกาะกันเปนกอนกระจายตัว
ยากขึ้น  

Pharmaceutical Care Aspects

Discharge counseling
ยาน้ํา suspension

เขยาขวดกอนรินยา

แนะนําวิธีการปอนยาเด็ก และปริมาณยาที่ใช 

แนะนําใหใชขวดที่เภสัชกรผสมใหแลวกอน

เม่ือยาขวดแรกหมด ใหผสมยาขวดที่เปนผงกับน้ํากระสายยา
ตามวิธีท่ีระบุไวหนาซอง

เก็บยาในตูเย็น

หากมีขอสงสัยหรือพบความผิดปกติใดๆใหโทรแจงเภสัชกร
ทันที

Pharmaceutical Care Aspects

การติดตามหลังจากผูปวยไดรับยา : โทรศัพทสอบถาม

หลังจากไดรบัยาไป 1 สัปดาห และกอนพบแพทยครั้งตอไป 

ผลการรักษา

ความถูกตองของวิธีการบริหารยา

การเก็บรักษา

ปญหาในการบรหิารยาของผูดูแล 

ความสม่ําเสมอในการไดรบัยาของผูปวย 

Adverse drug reaction หรือ Toxicity   

แบบบนัทกึการผลิตยากลบับาน

ขอมูลในการตดิตอผูปวย

บนัทกึผลการติดตาม
ผูปวยทกุครัง้หลงัจาก
โทรศพัทสอบถาม 
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The End 


