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บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประเด็นปัญหาท่ีควรปรับปรุง ของคู่มือการ
ปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูง (ฉบบัเดิม)ของโรงพยาบาลปากน ้ าชุมพร  2) จดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูงของโรงพยาบาลปากน ้ าชุมพร (ฉบับปรับปรุง) และ3) 
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรหลงัจากทดลองใชคู้่มือการปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียง
สูงของโรงพยาบาลปากน ้าชุมพร (ฉบบัปรับปรุง) 
 การศึกษาน้ีด าเนินการในโรงพยาบาลปากน ้ าชุมพร มีวิธีการศึกษา 4 ขั้นตอน เร่ิมจาก 
1) การทบทวนวรรณกรรมและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูง 2) การวเิคราะห์คู่มือ
การปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูงของโรงพยาบาลปากน ้ าชุมพร (ฉบบัเดิม) 3) พฒันาคู่มือ
การปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูงของโรงพยาบาลปากน ้ าชุมพร (ฉบบัปรับปรุง) และน าไป
ทดลองใช้ในหน่วยงานท่ีมีการใช้ยาท่ีมีความเส่ียงสูง คือ แผนกฉุกเฉิน และแผนกผูป่้วยใน เป็น
เวลา 7 เดือน และ 4) ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผูใ้ชคู้่มือโดยใชแ้บบสอบถาม 
 ผลการศึกษา คือ 1) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูงของโรงพยาบาล
ปากน ้ าชุมพร (ฉบับปรับปรุง) ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบด้วย เน้ือหา 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหน่ึง คือ 
นโยบาย ค าจ  ากดัความ และระเบียบวิธีปฏิบติัในภาพรวม และส่วนท่ีสองคือ รายละเอียดวิธีการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัยาท่ีมีความเส่ียงสูงแต่ละตวั ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสั่งยา การจดัยา การตรวจสอบยา 
การบริหารยาแก่ผูป่้วย และการตรวจติดตาม และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผูใ้ช้
คู่มือ พบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกบัคู่มือการปฏิบติังานส าหรับยาท่ีมีความเส่ียงสูงของ
โรงพยาบาลปากน ้าชุมพร (ฉบบัปรับปรุง) อยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ  คู่มือปฏิบติังาน ยาท่ีมีความเส่ียงสูง โรงพยาบาลชุมชน 
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Abstract 

 

 

The objectives of this study were: 1) to identify the problematic issues 

needed for revision of an old-version manual for High Alert Drugs of Paknam 

Chumphon Hospital; 2) to develop a revised version of manual for High Alert Drugs 

of Paknam Chumphon Hospital; and 3) to evaluate satisfaction of the hospital staff of 

the revised version of the manual after implemented. 

 
The study was conducted at Paknam Chumphon Hospital following 4 

major stages: 1) a review of related literatures and relevant standards for High Alert 

Drugs; 2) an analysis of the old-version manual, 3) development of the revised-

version manual for High Alert Drugs of Paknam Chumphon Hospital and a 7-month 

implementation of the manual at the emergency and the in-patient departments, and 4)  

a survey of satisfaction of the revised manual.  

 

 

The results of the study were that :1) the revised practical manual for High 

Alert Drugs of Paknam Chumphon Hospital consists of two parts –(1) policy, 

definitions, and standard operation procedures, and (2) a protocol for the use of High 

Alert Drugs, including prescribing, dispensing, administration, and monitoring; and 2) 

the hospital staff’s satisfaction of the revised manual for High Alert Drugs of Paknam 

Chumphon Hospital was at a high level.   
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