
 

แนวปฏบิัติในการเข้ารบับริการเรือนปฐมพยาบาล 

ว่าด้วยการเบิกเวชภณัฑ์และการเบิกกระเป๋ายา 

๑. การเบิกเวชภัณฑ์ กรณรีายบุคคล  

๑. การเบิกเวชภัณฑ์ กรณีรายบุคคล เช่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา             

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยลงชื่อ – สกุล และแจ้งอาการเบื้องต้น มีโรคประจาตัว

อะไร หรอืแพ้ยาอะไร เป็นต้น เจ้าหนา้ที่ทาการจา่ยยาตามอาการของผู้ป่วย  

๒. กรณีนอนพัก เช่น วิงเวียนศรีษะ หน้ามืดเป็นลม ปวดท้องประจาเดือน ปวดท้องแผล          

ในกระเพาะอาหาร ปวดเกร็งในช่องท้อง ท้องร่วง เป็นต้น เจ้าหน้าที่ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น              

และจา่ยยาตามอาการ คอยสังเกตอาการเป็นระยะๆ เมื่อมีอาการดีขึ้นใหก้ลับไปนอนพักที่บ้าน  

๓. กรณีส่งต่อโรงพยาบาล เช่น เป็นลมชัก ไส้ติ่งแตก ท้องร่วงรุนแรง มีแผลฉกรรน มีโรค 

แทรกซ้อน หรือมีโรคประจาตัว เป็นต้น เจ้าหน้าที่ทาการส่งต่อโรงพยาบาล โดยประสาน                     

หน่วยยานพาหนะ หน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือเรียกรถพยาบาล 

เพื่อทาการรักษาต่อไป  

๒. การเบิกยาและเวชภัณฑ์/กระเป๋ายา กรณีหน่วยงาน คณะ สาขาวิชาต่างๆ หอพัก              

ภายในมหาวิทยาลัย  

๑. การเบิกยาและเวชภัณฑ์/กระเป๋ายา กรณีหน่วยงาน คณะ สาขาวิชาต่างๆ หอพัก                 

ภายในมหาวิทยาลัย ให้ขอแบบบันทึกข้อความจากเรือนพยาบาล หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์ 

ฝา่ยอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

๒. กรอกข้อมูล ระบุความจาเป็นที่ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์/กระเป๋ายา จานวนคน และวันรับ

เวชภัณฑ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน โดยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่าย หรือรักษาการในขณะนั้นลงชื่อ

ก ากับ กรณีเร่งดว่นสามารถโทรศัพท์แจง้เจา้หนา้ที่ลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๑ ช่ัวโมง ก่อนรับเวชภัณฑ์  

๓. ผูเ้บิกยาและเวชภัณฑ์/กระเป๋ายา ให้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบเอกสารด้วยทุกครั้ง 

กรณีกระเป๋ายา ให้นักศึกษาให้แนบบัตรนักศึกษาตัวจรงิเท่านัน้  

๔. กรณีกระเป๋ายา ให้ระบุวันรับ – ส่งคืนกระเป๋ายา ให้ชัดเจน กรณีไม่ส่งคืนตามก าหนดเวลา 

จะไม่มีสิทธิ์ขอเบิกกระเป๋ายาอีกภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อรับกระเป๋ายาแล้ว ต้องทาการดูแล 

รักษา เป็นย่างดี และกรณีกระเป๋ายาชารุด สูญหาย หรือเสื่อมจากสภาพเดิม ผู้เบิกต้องชดใช้

ค่าเสียหายดังกล่าว  

 

 

 

 



หมายเหตุ ยาและเวชภัณฑ์/กระเป๋ายา ๑ ชุดประกอบด้วยรายการยาและเวชภัณฑ์ ดังนี้ 
 

ชื่อยาสามัญ ข้อบ่งใช้ จ านวน/เม็ด 

๑. พาราเซตามอล  บรรเทาอาการปวด/ลดไข้  จ านวน ๑๕ เม็ด  

๒. คลอเฟนิรามีน  แก้แพ/้ลดน้ ามูก  จ านวน ๑๕ เม็ด  

๓. บรอมเฮกซิน  แก้ไอขับเสมหะ  จ านวน ๑๐ เม็ด  

๔. เด็กโตรเมโธแฟน  แก้ไอไม่มีเสมหะ  จ านวน ๑๐ เม็ด  

๕. ไดเมนฮัยดริเนท  บรรเทาอาการอาเจียน เมารถ  จ านวน ๑๐ เม็ด  

๖. ดอมเพอริโดน  บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน  จ านวน ๑๐ เม็ด  

๗. ไดโครฟีเนค  บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ  

คลายกล้ามเนือ้  

จ านวน ๑๐ เม็ด  

๘. เมดิเทน  บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 

ปวดฟัน  

ปวดประจ าเดือน  

จ านวน ๑๕ เม็ด  

๙. บุสโคแพน  บรรเทาอาการปวดเกร็ง                

ในช่องท้อง  

จ านวน ๑๐ เม็ด  

๑๐. อะลูมินัมไฮดรอก  

ไซต์  

๑๑. ยาธาตุน้ าขาว  

๑๒. ยาธาตุน้ าแดง  

ลดกรดในกระเพาะอาหาร          

ชนิดเม็ด  

แก้ปวดท้อง ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ  

แก้ปวดท้อง ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ  

จ านวน ๒๐ เม็ด  

จ านวน ๑ ขวด  

จ านวน ๑ ขวด  

๑๓. แอนตาซิล เยล  ลดกรดในกระเพาะอาหาร           

ชนิดน้า  

จ านวน ๑ ขวด  

๑๔. โลเพอร์ราไมด์  

๑๕. ผงน้ าตาลเกลือแร่  

แก้ท้องรว่ง  

ลดอาการท้องเสีย อาเจียน  

จ านวน ๑๐ เม็ด  

จ านวน ๑ ซอง  

๑๖. ยาขมเม็ดน้ าเต้าทอง  แก้รอ้นใน ไข้ กระหายน้ า  จ านวน ๑ ซอง  

๑๗. คาโนโลน  ป้ายแผลในปาก  จ านวน ๑ ซอง  

๑๘. ยาหม่อง  แก้ฟกช้ า แมลงกัด ต่อย  จ านวน ๑ กล่อง  

๑๙. เย็นเตร็ก ครีม  

๒๐. ส าลีแอมโมเนีย  

แผลพุพอง เป็นหนอง               

บรรเทาอาการหน้ามดื วิงเวียน  

จ านวน ๑ หลอด  

จ านวน ๑ กระปุก  

๒๑. ชุดท าแผล  สาหรับท าแผล  จ านวน ๑ ชุด  
 


