
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การรับคําสั่งแพทย 
วัตถุประสงค   

1. เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลท่ีถูกตองตามแผนการรักษาของแพทยอยางครบถวน 
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานของพยาบาลเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และเปน

เครื่องมือส่ือสารในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
3. เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานท่ีจะมีผลเสียหายทางกฎหมายตอหนวยงานและ

โรงพยาบาล 
คําจํากัดความ   

 คําส่ังการรักษาของแพทย หมายถึง ขอความท่ีแพทยเขียนส่ังการรักษาผูปวยท่ีเขามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 
 คําสั่งการรักษา  มี 2 ชนิด คือ 

1. คําส่ังครั้งเดียวใชไดตลอดไป (  Standing order หรือ Continuing order ) เปนคําส่ังการรักษาท่ี
ใหกับผูปวยแตละรายในการใหยาหรือกิจกรรมท่ีผูปวยปฏิบัติไปตามเวลาท่ีกําหนด จนกวาจะมีคําส่ัง
ยกเลิก 

2. คําส่ังครั้งเดียวใชไดหนึ่งวัน ( Order for one day ) เปนคําส่ังการใหยาหรือกิจกรรมท่ีมีระยะเวลา  
              การส้ินสุดในตัวเอง ใชภายใน 24 ช่ัวโมง 
              2.1 คําส่ังใชครั้งเดียว ( Simple order ) เปนคําส่ังใหยาหรือกิจกรรมท่ีใหครั้งเดียว/ตามรอบเวลา  
                   อาจใชเวลาท่ีแพทยส่ังหรือเวลาท่ีผูปฎิบัติสะดวกท่ีสุดแลวนับใหครบรอบ 24 ชม. 

2.2 คําส่ังท่ีตองใหทันที ( Stat order ) เปนคําส่ังท่ีใหยาหรือกิจกรรมครั้งเดียวและตองใหทันที       
                   ภายในเวลา 30 นาที ยกเวน ER  ตองใหภายใน 15 นาที 
อุปกรณ      

1. ปากกาหมึกสีแดง และ สีน้ําเงิน 
2. DOCTOR’S ORDER AND PROGRESS NOTES ผูปวยใน 
3. แบบใบบันทึกสัญญาณชีพ (DIRECTORATE OF MEDICAL SERVICE)  
4. แบบฟอรมบันทึกการใหยาผูปวย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  
1. แพทยเขียนคําส่ังการรักษาในใบส่ังการรักษา  
2. พยาบาลหัวหนาเวร ทบทวนคําส่ังการรักษา โดยปฏิบัติดังนี้ 

             2.1 ตรวจสอบใบคําส่ังการรักษา โดยตรวจสอบ ช่ือ-สกุล HN. และ AN. ใหตรงกับผูปวย  
2.2 อานคําส่ังใหละเอียดถ่ีถวนและทําความเขาใจ หากมีขอสงสัยใหสอบถามแพทยผูส่ังการรักษา        
     ทันที 
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 3. ลงช่ือรับคําส่ังการรักษา โดย 
3.1 เขียนช่ือ-สกุล RN ผูรับคําสั่ง  ใหอานออก  ใตช่ือแพทยดวยปากกาหมึกสีแดง โดย ระบุ ว.ด.ป.

และเวลา ท่ีรับคําส่ัง 
3.2 คําส่ังใดๆท่ีนําไปปฏิบัติแลว ให ระบุเวลา และ เขียนช่ือ กํากับ  
3.3 การรับคําส่ัง ในกรณี  off คําส่ังการรักษา  Continuing order  ใหแพทยเขียนคําส่ัง  off ในวันท่ี

ส่ัง และยอนกลับไปเขียนคําส่ัง  off ในวันท่ีเริ่มส่ังดวย และ ใหพยาบาลเขียน ช่ือ-สกุล  ว.ด.ป. 
เวลา ท่ีรับคําส่ัง off ท้ังสองท่ี                                                               

3.4 การรับคําส่ัง ในกรณี คําส่ังใหยาท่ีตองใหทันที  (Stat order) ใหลอกคําส่ังลงในใบ  order one  
day ดวยทุกครั้ง 

4. ลงบันทึกคําส่ังการรักษา  
               4.1 บันทึกคําส่ังการรักษาลงในแบบฟอรมการใหยา  ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  โดย 
                    4.1.1  ยารับประทาน ,อาหาร feed เขียนดวยปากกาหมึกสีน้ําเงิน 
                    4.1.2  คําส่ังให off ยา หรือ กิจกรรม ใหเขียนดวยปากกาหมึกสีแดง  
                    4.1.3  คําส่ังใหเพิ่มหรือลดขนาดของยาหรือกิจกรรมให off คําส่ังเดิม แลวรับคําส่ังใหมลงใน 
                            แบบฟอรมการใหยา 

5. พยาบาลผูรับคําส่ังการรักษามอบหมายงาน ตามคําส่ังแพทย ใหสมาชิกทีมการพยาบาลนําไปปฏิบัติ 
6. กรณีสงผูปวยเขา OR กอนเขา ward ให OPD ทุกOPD, ER, และ ANC ปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ถารับคําส่ังท้ังหมด ใหผูรับคําส่ังการรักษาปฏิบัติตามขอ3.1 แตถารับคําส่ังบางสวน ใหปฏิบัติ
ตามขอ 3.2 และเปนผูสงเวรเกี่ยวกับขอมูลการเจ็บปวย ให Ward ทราบ  

6.2 ถา OR เปนผูรับคําส่ังการรักษาสวนท่ีเหลือท้ังหมด ใหปฏิบัติตามขอ 3.1 แตถารับคําส่ังการ
รักษาบางสวนใหปฏิบัติตามขอ 3.2 การสงขอมูลการรักษาเพิ่มหลังเขา OR ให OR เปนผูสงเวร
ให Ward ทราบ             

การรับคําสั่งการรักษาทางโทรศัพท 
1. การรับคําส่ังแพทยควรเปนการรับคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษรซึ่งเปนการปฏิบัติท่ีปลอดภัยท่ีสุด 
2. กรณีเรงดวนหรือฉุกเฉินท่ีจําเปนตองรับคําส่ังดวยปากเปลาหรือทางโทรศัพท ควรมีพยาบาล หรือ

เจาหนาท่ีทางการพยาบาลรวมรับรูดวย โดยปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ขานช่ือแพทยท่ีส่ังการรักษาทางโทรศัพท 
2.2 พูดตามท่ีแพทยส่ังทางโทรศัพท 
2.3 เมื่อแพทยส่ังการรักษาเสร็จ ขอทวนคําส่ังการรักษาอีกครั้ง 
2.4 ลงบันทึกคําส่ังการรักษาในใบส่ังการรักษา  ดวยปากกาหมึกสีน้ําเงิน และบันทึกดวยวา   

“รคส.แพทย..... ” (ช่ือแพทยผูส่ังการรักษา) เขียน ช่ือ-สกุล RN ผูรับคําส่ังใหอานออกใตช่ือ
แพทยดวยปากกาสีแดง โดยระบุ ว.ด.ป. และเวลาท่ีรับคําส่ัง 

2.5 ติดตามแพทยผูส่ังการรักษาทางโทรศัพทมาลงช่ือรับรองคําส่ังการรักษานั้นภายใน 24 ชม. 
หมายเหตุ   
- การรับผูปวย ** เมื่อรับผูปวยใหม ใหเขียนขอความวา  “ รับเวลา...........น. ” ดวยหมึกสีน้ําเงิน ในใบบันทึก
สัญญาณชีพ                        
- การจําหนายผูปวย  ** ใหบันทึกขอความวา “ D/C,Dead,Refer เวลา............น. ” ดวยหมึกสีแดง ในใบ
บันทึกสัญญาณชีพ      
- ระดับ Fundus  ใหใช สัญลักษณ * สีแดง  
- การประเมิน Pain ใหใช กากบาท สีแดง 
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เคร่ืองช้ีวัด : 
             รายงานอุบัติการณการรับคําส่ังการรักษาผิดพลาด = 0 % 
 

ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 
 
 

ลงช่ือ         
                                                              (นางอุบล   สิงหแกว) 
                                                                                  หัวหนากลุมการพยาบาล 
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โรงพยาบาลหางดง 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI – NUR - 031 
 

เรื่อง :  การรับคําสั่งแพทย 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 

ผูจัดทํา  : 
คณะกรรมการ 

กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 
  

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การรับคําสั่งแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 



สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               

 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การรับคําสั่งแพทย 
สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูม ิ 9  
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10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
 


	WI - NUR - 031
	เอกสารอ้างอิง WI/NUR/31
	ครั้งที่ทบทวน..2../2562

