
แนวทางการจ่ายยา Remdesivir  100  mg/20 ml  inj. รพ.ล าพูนและ รพ.ชุมชน/เอกชน จังหวัดล าพูน 

1.แพทย์สั่งใช้ยา 
          1.1 แพทย์โรงพยาบาลล าพูน   ส่ังใช้ยา Remdesivir 100 mg/20 ml  inj.  ได้ปรึกษาและได้รับการอนุมัติการส่ังใช้ 
           ยา Remdesivir 100 mg/20 ml inj  จาก นพ.ปริญญา   เรอืนวิไล / นพ. กิตติชัย  เออา้ย /พญ. แสงระวี   จูห้อง  
          1.2 แพทย์โรงพยาบาลชุมชน/เอกชนในจังหวัดล าพูน(Node รพ.ล าพูน)ส่ังใช้ยา Remdesivir 100mg/20 ml inj. 
           ได้ปรึกษาและได้รับการอนุมัติการส่ังใช้ยา Remdesivir 100 mg/20 ml  inj  จาก  นพ.ปริญญา  เรือนวิไล / 
           นพ. กิตติชัย  เออ้าย/ พญ. แสงระวี  จูห้อง  
2. เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน/เอกชน  โทรแจ้งเภสัชกรเวรห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ(ER)  พร้อมแจ้งข้อมูล ช่ือโรงพยาบาล  
ช่ือ-สกุล  เพศ  อายุ  เลขบัตรประชาชน  13 หลัก  ผู้ป่วยที่ใช้ยา Remdesivir inj  และระบุเกณฑ์การพิจารณาให้ยา 
Remdesivir  100  mg/20 ml  inj.  
3. เภสัชกรเวรห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ (ER)  

3.1 กรณีโรงพยาบาลล าพูน เภสัชกรตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้ยาให้ถูกต้องครบถ้วน  มีลายเช็นแพทย์ผู้รักษา  
ระบุเกณฑ์การพิจารณาให้ยา  ระบุได้ปรึกษาและได้รับการอนุมัติการส่ังใช้ยา Remdesivir 100 mg/20 ml   inj  

3.2 กรณีโรงพยาบาลชุมชน/เอกชนในจังหวัดล าพูน (Node  รพ.ล าพูน)   เภสัชกรรับแจ้งและเขียนเอกสาร
ประกอบการใช้  Remdesivir  100 mg/20 ml inj    ช่ือ-สกุล   เพศ   อายุ   เลขบัตรประชาชน  13  หลักผู้ป่วย
และเกณฑ์การพิจารณาให้ยา  Remdesivir  100 mg/20 ml inj. เพ่ือเต รียมให้  นพ.ปริญญา เรือนวิไล/            
นพ. กิตติชัย  เออ้าย /พญ.แสงระวี  จูห้อง เซ็นใบประกอบการใช้ยาที่ห้องจ่ายยา  ER  ภายหลัง  

4. การเบิกยาจากห้องยา  โรงพยาบาลล าพูน 
4.1 โรงพยาบาลล าพูน 

-พยาบาลหอผู้ป่วย  Fax  order  มาเพ่ือเบิกยา   เมื่อจะมารับยาให้น าเอกสารก ากับการใช้ยา   
 Remdesivir 100 mg/20 ml inj  ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน มายื่นรับยาห้องจ่ายยา  ER    
-เภสัชกรตรวจสอบข้อมูล  เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน   
-จ่ายยาครบตามแนวทางการรักษา 

4.2 การเบิกยา Remdesivir  inj  ไปใช้ที่โรงพยาบาลชุมชน/เอกชน (Node  รพ.ล าพูน)     
4.2.1 เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน/เอกชน  ประสานงาน เภสัชกรประจ าห้องยา ER  ต้องการการเบิกยา  
Remdesivir  100 mg/20 ml inj  (ตามที่ได้แจ้งไว้)   โทร  053-569100  ต่อ  71146 

     ในเวลาราชการ   ผู้รับผิดชอบได้แก่  เภสัชกรห้องยา  ER  (ภญ.กัญญารัตน์) 
    นอกเวลาราชการ  ผู้รับผิดชอบได้แก่  เภสัชกรเวรจ่ายยาตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) 

 4.2.2  ขณะมารับยาห้องยา ER   แจ้งช่ือโรงพยาบาล  ช่ือ-สกุล ผู้ป่วย  จ านวนผู้ป่วย  จ านวนยา 
Remdesivir inj ที่เบิก (ที่ได้แจ้งข้อมูลการใช้ยาตามเอกสารประกอบการใช้ Remdesivir 100mg/20ml inj)   
4.2.3  เภสัชกรห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ  (ER)  ตรวจสอบข้อมูล  เอกสารเอกสารประกอบการใช้ Remdesivir    
100 mg/20 ml inj  ให้ถูกต้องครบถ้วน   จ่ายยาตามจ านวนที่เบิก หรือที่ห้องยา ER  ได้จัดเตรียมไว้ 

  5. เภสัชกรประจ าห้องจ่ายยาตึกอบุัติเหตุ  (ER)  
5.1 โทรแจ้ง นพ.ปริญญา เรือนวิไล/นพ. กิตติชัย เออา้ย/พญ.แสงระวี  จูห้อง เพ่ือเช็นเอกสารประกอบการใช้  
      Remdesivir 100mg/20ml inj   
5.2 รวบรวม  น าส่งเอกสารประกอบการใช้ Remdesivir 10 mg/20 ml inj  ไปงานบริหารเวชภัณฑ์เพ่ือเบิกยาจาก      
     รพ. นครพิงค์   หรือตามระบบ 

                                                                     กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลล าพูน   
                                                                             18  พฤษภาคม  2565 



แนวทางการจ่ายยา Remdesivir  100  mg/20 ml  inj. รพ.ล าพูนและ รพ.ชุมชน/เอกชน จังหวัดล าพูน 

 ผูป้่วย COVID-19 มีความจ าเป็นต้องใช้ยา Remdesivir 10 mg/20ml inj ตามแนวทางการรกัษา 

ปรกึษาและได้รบัการอนุมัติการสั่งใช้ยา จากแพทย์โรงพยาบาลล าพนู 
 นพ.ปริญญา   เรือนวิไล /นพ. กิตติชัย  เออ้าย/พญ. แสงระวี  จูห้อง 

โรงพยาบาลชุมชน/เอกชน 
1. ประสานงาน เภสัชกรห้องยา ER ต้องการ
การเบิกยา  Remdesivir 100 mg/20 ml inj   
 โทร  053-569100  ต่อ  71146    
2.แจ้งช่ือ-สกุล  เพศ  อายุ  เลขบัตรประชาชน  
13  หลัก  ผู้ป่วยและเกณฑ์การพิจารณาให้ยา 
Remdesivir  100 mg/20 ml inj. 
3.เบิกยาที่ห้องยา ER 
4.เภสัชกรจ่ายยาตามเอกสารก ากับการใช้ยา 

โรงพยาบาลล าพูน 
1 .น า เอกสารประกอบการใ ช้ย า 
Remdesivir  100 mg/20 ml inj      
ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง  ครบถ้วน มายื่น
ห้องยา ER เพ่ือเบิกยา 
2.เภสัชกรตรวจสอบเอกสารก ากับยา 
3.เภสัชกรจ่ายยาตามเอกสารก า กับ
การใช้ยา 

 

เภสัชกรประจ าห้องยา ER 
1. โทรแจ้ง นพ.ปริญญา เรือนวิไล/นพ. กิตติชัย เออ้าย/พญ.แสงระวี  จูห้อง เพ่ือเช็นเอกสาร 
    ประกอบการใช้   Remdesivir 100mg/20ml inj   
2. รวบรวม  น าส่งเอกสารประกอบการใช้ Remdesivir 10 mg/20 ml inj  ไปงานบริหาร 
   เวชภัณฑ์เพ่ือเบิกยาจากโรงพยาบาลนครพิงค์ หรือตามระบบ 

       
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลล าพูน 
          18 พฤษภาคม  2565                                                         
กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลล าพูน  
กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลล าพูน   
                                                                             
25  เมษายน  2565 
 


