
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การฉีดยา 

 

วัตถุประสงค : 
เพื่อใหผูปวยไดรับการฉีดยาอยางถูกตอง ปลอดภัย  และไมเกิดภาวะแทรกซอน 

ขอบเขต : 
 ผูปวยทุกรายท่ีไดรับการรักษาโดยการฉีดยาท่ีมารับบริการในทุกแผนกของโรงพยาบาล  
ข้ันตอนการปฏิบัติ : 
 การฉีดยาเขาช้ันกลามเนื้อ 
 การเลือกตําแหนงฉีด 
 1. กลามเนื้อสะโพก  
 2. กลามเนื้อตนขา  
 3. กลามเนื้อตนแขน  
 วิธีฉีดยาเขาช้ันกลามเนื้อ 

1. ลางมือ 
2. ตรวจสอบคําส่ังการใหยากับ OPD card /ชารทผูปวยเตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทย 
3. เตรียมยาตามหลัก 7 R ประกอบดวย Right drug (ถูกชนิด) , Right dose (ถูกขนาด) , Right 

method (ถูกวิถีทาง) , Right time (ถูกเวลา), R ight patient (ถูกคน), Right record (บันทึก
ถูกตอง), Right technique (ถูกเทคนิค) 

4. นํายาท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวพรอม  OPD Card (ER, OPD) ไปท่ีเตียง ตรวจสอบผูปวย ชนิดยาท่ีจะ
ฉีด ใหตรงกับ OPD card (ER, OPD)  

5. อธิบายใหผูปวยทราบถึงชนิด ผลการรักษา ผลขางเคียงของยา และอาการแพยา จัดทาใหสุขสบาย
และเห็นบริเวณท่ีจะฉีดอยางชัดเจน 

6. ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดดวยสําลีชุบ Alcohol 70 % เช็ดวนจากบริเวณท่ีจะฉีดออกไป
ดานนอกเปนบริเวณกวางประมาณ 2-3 นิ้วรอใหน้ํายาแหง 

7. ตรึงผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดใหตึง ดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ี โดยใหมีชองวางระหวางนิ้วท้ังสอง บอก
ผูปวยวากําลังจะฉีดยา 

8. แทงเข็มอยางรวดเร็วทํามุม 60 – 90 องศา กับผิวหนังใหถูกตองกับตําแหนงฉีดลึก1.5-2 นิ้ว 
9. ปลอยมือท่ีตรึงผิวหนังมาจับหัวเข็มไว ดึงแกนในกระบอกฉีดยาข้ึนเล็กนอยระวังอยาใหเข็มเคล่ือนท่ี 
10. ถาไมมีเลือดยอนกลับใหเดินยาเขาไปอยางชาๆ 
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11. ใชสําลีชุบAlcohol 70% กดบริเวณท่ีแทงเข็ม ขณะดึงเข็มออกอยางรวดเร็วในทิศทางเดียวกันกับท่ี
แทงเขาไป 

12. หลังดึงเข็มออกกดบริเวณท่ีฉีดยาอยางนุมนวลดวยสําลีชุบ  Alcohol 
13. สวมปลอกเข็มโดยใชกระบวนการ One Hand Technique 
14. ลางมือ 
15. บันทึก  เวลา ช่ือผูฉีด ในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
16. ใหสังเกตอาการแทรกซอนหลังฉีดยาอยางนอย 15 นาที 
 
การฉีดยาเขาทางหลอดเลือดดํา 

 วิธีฉีดยาเขาทางหลอดเลือดดํา 
1. ลางมือกอนและหลังการฉีดยา 
2. สวมถุงมือสะอาด 
3. ตรวจสอบคําส่ังการใหยากับ OPD card /ชารทผูปวยเตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทย 
4. นํายาท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวพรอม  OPD Card (ER, OPD) ไปท่ีเตียง ตรวจสอบผูปวย ชนิดยาท่ีจะ

ฉีด ใหตรงกับ OPD card (ER, OPD)  
5. อธิบายใหผูปวยทราบถึงชนิดของยา ผลการรักษา ผลขางเคียงของยาและการแพยา จัดทาใหนอน

หงายราบหนุนหมอน 1 ใบและเห็นบริเวณท่ีจะฉีดอยางชัดเจน 
6. เลือกเสนเลือดซึ่งจะใชบริเวณสวนปลายกอนไดแกบริเวณหลังมือ แขน หรือ ขอพับ หรือหลังเทาเปน

ทางเลือกสุดทาย 
7. ใช Tourniquest รัดเหนือบริเวณท่ีจะเลือกใชประมาณ 2 นิ้วโดยรดัเปนแบบเงื่อนกระตุกใหปลาย

สายอยูดานบนและใหผูปวยกํามือ 
8. ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดดวยสําลีชุบ Alcohol 70 % เช็ดวนจากบริเวณท่ีจะฉีดออกไป

ดานนอกเปนบริเวณกวางประมาณ 2-3 นิ้วรอใหน้ํายาแหง 
9. แทงเข็มเขาหลอดเลือดดําแลวดึงแกนกระบอกฉีดยาเล็กนอยจนมีเลือดออก แสดงวาเข็มอยูในหลอด

เลือดดํา ปลอยสายยางท่ีรัดเหนือบริเวณเข็มออกเดินยาเขาอยางชาๆ และตรวจสอบตําแหนงเข็มโดย
ดูดเลือดใหไหลกลับออกเล็กนอยเปนระยะๆ สังเกตอาการผูปวยอยางใกลชิด 

10. เมื่อเดินยาหมดใชสําลีกดบริเวณท่ีแทงเข็ม ขณะดึงเข็มออกในทิศทางเดียวกันกับท่ีแทงเขาไป กด
ตําแหนงท่ีแทงเข็มอยางนอย 1 นาที 

11. สวมปลอกเข็ม โดยใชกระบวนการ One Hand Technique 
12. บันทึก เวลา ช่ือ ผูฉีด ใน แบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
13. ใหสังเกตอาการแทรกซอนหลังฉีดยาอยางนอย 15 นาที 
 
การฉีดยาเขาช้ันใตผิวหนัง 

 การเลือกตําแหนงท่ีจะฉีด 
1. ดานนอกของตนแขน 
2. ดานหนาและดานขางของตนขา 
3. หนาทอง 
4. หลังสวนบนใตกระดูกสะบัก 
5. สะโพกบนดานหลัง 
 

WI -NUR -005 
หนา 2/4 



วิธีฉีดยาเขาช้ันใตผิวหนัง 
1. ลางมือกอนและหลังฉีดยา 
2. ตรวจสอบคําส่ังการใหยากับ OPD card /ชารทผูปวยเตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทย 
3. นํายาท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวพรอม  OPD Card (ER, OPD) ไปท่ีเตียง ตรวจสอบผูปวย ชนิดยาท่ีจะ

ฉีด ใหตรงกับ OPD card (ER, OPD)  
4. อธิบายใหผูปวยทราบอธิบายใหผูปวยทราบถึงชนิดของยา ผลการรักษา ผลขางเคียงของยาและการแพ

ยา จัดทาใหสุขสบายและเห็นบริเวณท่ีจะฉีดอยางชัดเจน 
5. ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดดวยสําลีชุบ Alcohol 70 % เช็ดวนจากบริเวณท่ีจะฉีดออกไป

ดานนอกเปนบริเวณกวางประมาณ 2 – 3 นิ้วรอใหน้ํายาแหง 
6. จับผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดยายกข้ึนในขณะแทงเข็มดวยหัวแมมือและนิ้วช้ีในกรณีท่ี  

                  ผูปวยอวนใหตรึงผิวบริเวณท่ีจะฉีดยาใหตึง 
7. แทงเข็มอยางรวดเร็วและนุมนวลทํามุม 45 – 90 องศากับผิวหนังลึก5/8นิ้ว 
8. จับกระบอกฉีดยาใหอยูกับท่ีและดึงแกนในของกระบอกฉีดยาข้ึน ถามีเลือดปรากฏในกระบอกฉีดยาให

ดึงเข็มออก และเปล่ียนตําแหนงท่ีฉีดใหม  
9. ถาไมมีเลือดยอนกลับใหเดินยาเขาไปอยางชาๆ 
10.ใชสําลีชุบ Alcohol 70 % กดบริเวณท่ีแทงเข็ม ขณะดึงเข็มออกอยางรวดเร็วในทิศทาง 

   เดียวกันกับท่ีแทงเขาไป 
11. คลึงบริเวณท่ีฉีดเบาๆ 
12. สวมปลอกเข็ม โดยใชกระบวนการ One Hand Technique 
13. บันทึก เวลา ช่ือ ผูฉีด ใน แบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
14. ใหสังเกตอาการแทรกซอนหลังฉีดยาอยางนอย 15 นาที 
การฉีดยาเขาช้ันผิวหนัง 
วิธีฉีดยาเขาช้ันผิวหนัง 
1. ลางมือกอนและหลังฉีดยา 
2. ตรวจสอบคําส่ังการใหยากับ OPD card /ชารทผูปวยเตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทย 
3. นํายาท่ีเตรียมไวเรียบรอยแลวพรอม  OPD Card (ER, OPD) ไปท่ีเตียง ตรวจสอบผูปวย ชนิดยาท่ีจะ

ฉีด ใหตรงกับ OPD card (ER, OPD)  
4. อธิบายใหผูปวยทราบอธิบายใหผูปวยทราบถึงชนิดของยา ผลการรักษา ผลขางเคียงของยาและการแพ

ยา จัดทาใหสุขสบายและเห็นบริเวณท่ีจะฉีดอยางชัดเจน 
5. ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดดวยสําลีชุบ Alcohol 70 % เช็ดวนจากบริเวณท่ีจะฉีดออกไป

ดานนอกเปนบริเวณกวางประมาณ 2 – 3 นิ้วรอใหน้ํายาแหง 
6. ทําผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดใหตึง 
7. ถือกระบอกฉีดยาใหปลายปาดของเข็มหงายข้ึน แทงทํามุม 0–15 องศากับผิวหนังลึกประมาณ 1/8นิ้ว 
8. เดินยาชาๆ จนเกิดตุมข้ึนท่ีผิวหนังบริเวณปลายเข็ม ถาไมมีตุมใหถอนเข็มออกเล็กนอย 
9. ดึงเข็มออกอยางรวดเร็ว โดยไมนวดหรือคลึงถามีเลือดออก ปดดวยสําลีแหง 
10. ทําเครื่องหมายรอบรอยนูน สังเกตอาการเปล่ียนแปลงตางๆ เชน ชีพจร การหายใจ ลักษณะผิวหนัง

บริเวณท่ีฉีด อยางนอย 15 นาที 
11. สวมปลอกเข็ม โดยใชกระบวนการ One Hand Technique 
12. บันทึก วัน เวลา ช่ือผูฉีดยา บริเวณท่ีฉีดปฏิกิริยาตอบสนองของผูปวยและเวลาท่ีจะอานผลลงใน

แบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด : 
 อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยา = 0 
 อุบัติการณการใหยาผิด = 0 
         

ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 

 

 

                                     ลงช่ือ   
                                                    (นางอุบล  สิงหแกว)  

                                                                                           หัวหนากลุมการพยาบาล 
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โรงพยาบาลหางดง 

 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 005 
 

เรื่อง :  การฉีดยา 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 
  

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การฉีดยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               



 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การฉีดยา 

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  
10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
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