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ค าน า 

ปัจจุบนัมีผูม้ารับบริการคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ เป็น

จ านวนมาก โดยภารกิจหลกัของคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่คือ การใหบ้ริการตรวจรักษาโรคขอ้อกัเสบและโรค

แพภู้มิตวัเอง อาทิ โรคขอ้อักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออกัเสบสะเก็ดเงิน โรคสะเก็ดเงิน โรคขอ้กระดูกสันหลัง

อกัเสบชนิดติดยึดและโรคลูปัสดว้ยยามาตรฐานท่ีมีคุณสมบติัปรับเปล่ียนการด าเนินโรค (disease modifying 

antirheumatic drugs, DMARDs) และยากดภูมิคุ ้มกัน (immunosuppressive drugs) อย่างไรก็ดี มีผูป่้วยจ านวน

หน่ึงไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่เพียงพอหรือเกิดผลข้างเคียงต่อการรักษาด้วยยาดังกล่าว  ยาชีววตัถุ 

(biologic agent) และยาชีววตัถุคล้ายคลึง (biosimilar) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาผูป่้วยกลุ่มน้ี โดย

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีมาน้ีมียาใหม่ ๆ ออกมามากมาย โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั และไดถู้กน ามาใช้

ในการรักษาโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภู้มิตวัเอง  ท าให้ผลการรักษาดีขึ้นมากลดความพิการและขอ้ผิดรูปลง แต่

ยากลุ่มใหม่น้ีมีราคาสูง  มีผลขา้งเคียงบางอยา่งท่ีอนัตรายและพึงระวงั การเลือกใชย้ากลุ่มน้ีจึงตอ้งพิจารณาอยา่ง

รอบคอบ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการบริหารยาอย่างถูกตอ้งก็มีความส าคญัท่ีควบคู่กนัไป เพื่อให้มีความ

ปลอดภยัและไดป้ระโยชน์สูงสุด  

ยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึงท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ

ไทยในปัจจุบนัมีหลายขนาน ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการบริหารยาท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด ดงันั้นเพื่อให้ผูป่้วย

ไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด  คู่มือปฏิบติังานฉบบัน้ี จึงไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้กระบวนการ

ปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอกคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่มเป็นระบบ  มีมาตรฐาน และให้ความรู้เร่ืองการบริหาร

ยา ซ่ึงจะครอบคลุมยาใหม่ ๆ ท่ีพฒันาขึ้นมาในระยะหลงัน้ี  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในคลินิกโรคขอ้และ   

รูมาติสซั่ม  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีแผนกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางการบริหารยากลุ่มดังกล่าวเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั มีความเขา้ใจถึงภาระงาน  ขอบเขตของงานท่ีสามารถพึงปฏิบติั  ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ

และความปลอดภยั  โดยมีการติดตามเพื่อประเมินผลการรักษาและเฝ้าระวงัผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น เพื่อให้

ผูป่้วยไดรั้บบริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ 

         คณะผูจ้ดัท า 

    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

๑.ช่ืองาน 

การใชย้าชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง 

๒. ภารกจิหลกัของหน่วยงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ความเป็นมา  ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม หน่วยโรคขอ้และรูมาติสซั่ม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

มีภารกิจหลกัในการให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภู้มิตวัเอง มีการให้บริการการรักษา

ดว้ยยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ซ่ึงยากลุ่มน้ีหลายตวัมีวิธีบริหารยาท่ีซบัซ้อน มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งหลายแผนก การจดัท าคู่มือปฏิบติังานจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจและรับทราบขอบเขตในการ

ปฏิบติัของตนเองและผูอ่ื้น ทราบถึงความเช่ือมโยง ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อันส่งผลต่อการบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงต่อการละเมิดผู ้ป่วย และลดความขัดแยง้ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ี คู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองการใช้ยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง จึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา

ระบบปฏิบติัราชการของคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

๓. ระเบียบ กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 

คู่มือการปฏิบติังานมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติัราชการ อนัสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีมีธรรมาภิบาล สามารถปฏิบติังาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  นอกจากน้ี คู่มือการปฏิบติังานยงัเป็นส่วนส าคญัเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์ เพื่อคน้หา ประเมิน และจดัการความเส่ียง อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ

พฒันาการปฏิบติังานของหน่วยงานโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

๔. ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนงาน 

คู่มือการปฏิบติังานเร่ืองการใชย้าชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง มีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุมถึงการ

จดักระบวนการปฏิบติังานบริการผูป่้วยนอกของคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม การจดัท าและ/หรือจดัหาเอกสาร

แนะน าขั้นตอนการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง และการจดัอบรมพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานใน

คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่เก่ียวกบัการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการปฏิบติังาน 

๔.๑ ระบบงานบริการผู้ป่วยนอกคลนิิกโรคข้อและรูมาติสซ่ัม ประกอบดว้ย ๔ กระบวนการ ไดแ้ก่ 

๔.๑.๑    จุดบริการเบ็ดเสร็จและงานบริการพยาบาลก่อนพบแพทย์(ระยะเวลา ๒๕นาที) ๑ 



 

       

            -  ผู้รับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธิ 
   -  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน/ใบขับขี่/

Passport/บตัรขา้ราชการ อนุมติัสิทธิโดยการลงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล คดั
แยกอาการและส่งห้องตรวจตามอาการ ชั่งน ้ าหนัก วดัสัญญาณชีพ ประเมินอาการ
ตามความเร่งด่วน ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อนเข้าพบแพทย ์ลงบันทึก
สัญญาณชีพ-น ้ าหนักส่วนสูง-อาการส าคญั-ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต-การผ่าตดั-
ความเส่ียงการแพย้า-ประวติัการใชส้ารเสพติด ใหบ้ตัรคิวผูป่้วยเขา้พบแพทย ์

-  วิธีติดตามประเมินผล ระยะเวลาท่ีผูป่้วยได้รับบริการ อตัราการคดักรองผิดพลาด 

ระยะเวลารอคอยก่อนพบแพทย ์

๔.๑.๒  งานบริการตรวจรักษาและประเมินอาการ/งานบริการพยาบาลหลงัพบแพทย์/ตรวจ     

ทางหอ้งปฏิบติัการงานชนัสูตร/ตรวจทางรังสีวินิจฉยั (ระยะเวลา ๑๐ ถึง ๑๒๐ นาที) 

- ผู้รับผิดชอบ แพทย ์ผูช่้วยเหลือคนไข้ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าท่ีบันทึกขอ้มูล นัก

เทคนิคการแพทย ์เจา้พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีแพทย ์นักรังสีการแพทย ์

เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์เจา้หนา้ท่ีรังสีเทคนิคการแพทย ์เจา้หนา้ท่ีธุรการ คนงาน 

                                       -  หน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตรวจสอบค าสั่งการรักษา ลง

บนัทึกการวินิจฉัย ให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัตวั การนัดคร้ังต่อไป ให้ค  าแนะน าใน

การท าหัตถการ (ถ้ามี) รับค าร้องเจาะเลือด เจาะเลือดและน าส่งส่ิงส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ ท าการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล รับใบส่งตรวจ ตรวจสอบเพื่อระบุตวัผูป่้วย ลงทะเบียนตรวจทางรังสี 

แนะน าผูป่้วยเก่ียวกับการเปล่ียนเส้ือผา้และถอดเคร่ืองประดับ เรียกผูป่้วยเขา้ห้อง

ตรวจรังสีวินิจฉัย จดัท าและถ่ายภาพรังสี ส่งให้รังสีแพทยอ่์านผล รายงานผลวินิจฉัย

ทางรังสีทางระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

                                       -   วิธีติดตามประเมินผล อตัราการวดัผลและรายงานคลาดเคล่ือน ระยะเวลารอคอย  

๔.๑.๓    ห้องยา/ห้องยาเคมีบ าบดั/ห้องเคมีบ าบดัการพยาบาล/คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม/ 

หอ้งฉีดยา-ท าแผล/การเงิน (ระยะเวลา ๔๕ ถึง ๒๔๐ นาที) 

 -  ผู้รับผิดชอบ เภสัชกร เจา้พนกังานเภสัชกรรม ผูช่้วยเภสัชกร อายุรแพทยโ์รคขอ้และ     

รูมาติสซัม่ พยาบาลวิชาชีพ ผูช่้วยเหลือคนไข ้เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

-  หน้าท่ีความรับผิดชอบ รับใบสั่งยาจากผูป่้วย จดัล าดบัคิวให้บริการ คดักรองความ 

ถูกต้องเหมาะสมในการสั่งยา จัดท าฉลากยาและจัดยา ตรวจสอบรายการยาโดย    ๒ 



 

       

เภสัชกร ส่งมอบยาพร้อมให้ค าแนะน าการใช้ยาโดยเภสัชกร เตรียมผสมยาชีววตัถุ

และยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ผสมยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ให้ยาเขา้สู่ร่างกาย

ผูป่้วย ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการรักษาดว้ยยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง การเฝ้า

ระวงัติดตามอาการขา้งเคียงจากการใชย้า กรณีพบอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า

ให้รายงานทางระบบคอมพิวเตอร์และแจ้งอายุรแพทยโ์รคขอ้และรูมาติสซั่มทนัที 

การฉีดยาเขา้ขอ้และ/หรือฉีดยาเฉพาะท่ีโดยอายรุแพทยโ์รคขอ้และรูมาติสซัม่ 

-  วิธีติดตามประเมินผล ระยะเวลารอคอยในการรับยา อตัราความคลาดเคล่ือนในการ

จ่ายยา และจ านวนอุบติัการณ์การจ่ายยาท่ีผูป่้วยแพซ้ ้ า ระยะเวลารอคอยในการไดรั้บ

ยาเขา้สู่ร่างกาย จ านวนอุบติัการณ์ของอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า (%) จ านวน

อุบัติการณ์ของการติดเช้ือแบคทีเรียรุนแรง (%) จ านวนอุบัติการณ์ของการติดเช้ือ   

วณัโรค (%) จ านวนอุบติัการณ์ของการติดเช้ือหลงัการฉีดยาเขา้ขอ้และ/หรือฉีดยา

เฉพาะท่ี (%) 

  ๔.๑.๔  กลบับา้น (ระยะเวลา ๕ นาที) 

-  ผู้รับผิดชอบ เจา้หนา้ท่ีเปลหรือเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 

๔.๒  การจดัท าและ/หรือจดัหาเอกสารแนะน าขั้นตอนการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง 

-  ผู้รับผิดชอบ อายุรแพทยโ์รคขอ้และรูมาติสซัม่ 

-  หน้าที่ความรับผิดชอบ จดัท าและ/หรือจดัหาเอกสารแนะน าขั้นตอนการบริหารยาชีว

วตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง และจดัอบรมพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในคลินิกโรค

ขอ้และรูมาติสซั่มเก่ียวกบัการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ผ่านระบบ 

Zoom meeting (ระยะเวลา ๖๐ นาที) 

-  วิธีติดตามประเมินผล อตัราการไดรั้บยาชีววตัถุและชีววตัถุคลา้ยคลึงท่ีคลินิกโรคขอ้

และรูมาติสซัม่โดยไม่ตอ้งไปหอ้งเคมีบ าบดัการพยาบาลและ/หรือหอ้งฉีดยา-ท าแผล 

(%) อตัราการเขา้อบรมเร่ืองการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึงผา่นระบบ 

Zoom meeting (%)  

 

 

๕. ระยะเวลา 
๓ 



 

       

เก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์หาจ านวนอุบติัการณ์ของ

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า (%)จ านวนอุบติัการณ์ของการติดเช้ือแบคทีเรียรุนแรง (%) จ านวนอุบติัการณ์

ของการติดเช้ือวณัโรค (%) จ านวนอุบติัการณ์ของการติดเช้ือหลงัการฉีดยาเขา้ขอ้และ/หรือฉีดยาเฉพาะท่ี (%) 

จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคล้ายคลึง  จัดท าและ/หรือจัดหา

เอกสารแนะน าขั้นตอนการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง จดัอบรมพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานใน

คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่มเก่ียวกบัการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ผ่านระบบ Zoom meeting ให้

แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

๔ 



 

       

๖. Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอกคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             รอผลตรวจ 

                                                                                                        

                                                                                                         

 

                       ไม่รอผลตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

เวชระเบียน 

ตรวจสอบสิทธิการรกัษา / 

คดักรองผูป่้วย 

หอ้งตรวจอายรุกรรม 

 

กิจกรรมก่อน

พบแพทย ์

 

พบอายรุแพทยโ์รคขอ้และรูมาตสิซั่ม  

คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม 

เจาะเลือด/ตรวจรงัสีวินิจฉยั 

กิจกรรมหลงั 

พบแพทย ์

 
หอ้งยา 

 

หอ้งยาเคมีบ าบดั 

ตรวจสอบค่าใชจ้่าย

และรบัยา 

หอ้งฉีดยา-ท าแผล   
คลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม/ 

หตัถการ 
หอ้งเคมีบ าบดัการพยาบาล 

รบัใบนดั 

 

กลบับา้น 

 

อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน/ 

ส่งต่อคลินิกอ่ืน 

 

รบัเป็นผูป่้วยใน 

 

ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภ้มูิตวัเอง 

รายใหม่หรือมาไมต่รงนดั 

ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภ้มูิตวัเอง

ที่มาตามนดั 

๕ 



 

       

๗. ขั้นตอนการปฏิบติังานการใหบ้ริการผูป่้วยนอกคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๑  ๕ 
นาที 

๑. ผูป่้วยมาเขา้รับบริการท่ี 
     หน่วยงานผูป่้วยนอกของ   
     โรงพยาบาล 
๒. บริการสัมพนัธ์ 

บริการผูป่้วยให้มีความ 
สะดวก และรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เจา้หนา้ท่ี 
     ประชาสัมพนัธ์ 
๒. เจา้หนา้ท่ีเปล 
๓. เจา้หนา้ท่ีเวช 
     ระเบียน 
 

บตัรประชาชน 

๒  ๕ 
นาที 

๑. ตรวจสอบเพื่อระบุตวัตน โดยใช ้
    บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
๒. ตรวจสอบและอนุมติัสิทธิ โดย   
     การลงระบบสารสนเทศของ 
     โรงพยาบาลท่ีเวชระเบียนชั้น ๑ 

๑. คดักรอง/ประเมิน 
    อาการผูป่้วยอยา่ง 
    ถูกตอ้ง ภายใตข้อ้มูลท่ี 
     ครบถว้นสมบูรณ์ 
๒. มีความถูกตอ้งของเวช   
      ระเบียน และสิทธิของ   
      ผูป่้วย 
 
 
 
 
 

๑. ระยะเวลาท่ีผูป่้วย 
    ไดรั้บบริการ 
๒. อตัราการคดักรอง 
      ผิดพลาด 
 

๑. พยาบาลวิชาชีพ 
๒. เจา้หนา้ท่ีเวช 
      ระเบียน 
๓. เจา้หนา้ท่ี 
     ตรวจสอบสิทธิ 

๑. แบบฟอร์มการคดั 
     กรองผูป่้วย 
๒. แนวทางการประเมิน 
      ผูป่้วยภาวะเร่งด่วน / 
      ฉุกเฉิน 
๓. ใบคดักรอง 
๔. ใบน าส่งผูป่้วย เพื่อการ 
     บริการผูป่้วยนอก 
๕. บตัรประชาชน 
๖. แบบฟอร์มร้องขอ มี 
     เวชระเบียนผูป่้วยใหม ่
 
 
 
 

ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบและโรค

แพภู้มิตวัเอง 

รายใหม่หรือมาไม่ตรงนดั/  

มาตามนดั 

เวชระเบียน 

ตรวจสอบสิทธิ

การรกัษา / 

คดักรองผูป่้วย 

๖ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๓  ๑๐ 
นาที 

๑. น าใบนดัติดต่อเจา้หนา้ท่ี 
๒. แยกผูป่้วยตามประเภท 
๓. ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง วดั   

สัญญาณชีพ 
๔. เรียกผูป่้วยเขา้รับบตัรคิว  เพื่อซกั     

ประวติัตามเวลาท่ียื่นใบนดั 
๕. เรียกซกัประวติัผูป่้วยและ  

ประเมินอาการ  (ในกรณีผูป่้วยมี 
อาการเร่งด่วนติดต่อ  
ประสานงานส่ง ER) 

๖. ตรวจสอบความพร้อมของ  
เอกสารก่อนเขา้พบแพทย ์

 ๗. ลงบนัทึกสัญญาณชีพ น ้าหนกั 
      ส่วนสูง อาการส าคญั ประวติั   
      การเจ็บป่วยในอดีต การผา่ตดั    

ความเส่ียง การแพย้า ประวติัการ  
ใชส้ารเสพติด ลงช่ือและเวลาผู ้  
ประเมินและลงบนัทึกใน  
คอมพิวเตอร์ 

๘. ให้บตัรคิวผูป่้วยเขา้พบแพทย ์
 
 
 
 
 

๑. ประเมินสภาพและ 
     อาการจากอาการส าคญั   
     ของผูป่้วย 
๒. มีความสะดวก และ 
     รวดเร็วในการบริการ 
๓. จดัให้ผูป่้วยเขา้รับการ   
     ตรวจตามล าดบั 

๑. ระยะเวลาท่ีผูป่้วย 
    ไดรั้บบริการ 
๒. ระยะเวลารอคอย 
     ก่อนพบแพทย ์

พยาบาลวิชาชีพ ๑. แบบฟอร์มใบรับรอง 
     แพทย ์
๒. แบบฟอร์ม Drug use 
      evaluation 
๓. แบบฟอร์มยานอกบญัชี 
๔.  แบบฟอร์มเหตุผล 
     การใชย้านอกบญัชี 
๕. แบบฟอร์มค าร้อง 
      ตรวจ  ทางรังสีรักษา 
      และเจาะเลือด  ตรวจ   
     หวัใจ 
๖. แบบฟอร์มรับผูป่้วย 
     นอนโรงพยาบาล 
๗. แบบฟอร์มส่งผูป่้วย 
     รักษาต่อตาม   
      โรงพยาบาล 
๘. แบบฟอร์มยินยอม 
      รับการรักษาและ   
      หตัถการ 
๙. ใบนดัผูป่้วย 

กิจกรรมก่อน

พบแพทย ์

 

๗ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๔   พบแพทยเ์พื่อการตรวจรักษา  และ 
วินิจฉยัโรค 

เอ้ืออ านวยให้กระบวนการ 
ตรวจรักษาเป็นไปอยา่ง
สะดวกปลอดภยั 

 ๑. แพทย ์
๒. ผูช่้วยเหลือ   
     คนไข ้
๓. พยาบาล 
      วิชาชีพ 
 

๑. แบบฟอร์มใบรับรอง 
     แพทย ์
๒. แบบฟอร์ม Drug use 
      evaluation 
๓.แบบฟอร์มยานอกบญัชี 
๔. แบบฟอร์มเหตุผล 
     การใชย้านอกบญัชี 
๕. แบบฟอร์มค าร้อง 
     ตรวจทางรังสีรักษา 
๖. แบบฟอร์มรับผูป่้วย 
      นอนโรงพยาบาล 
๗. แบบฟอร์มส่งผูป่้วย 
    รักษาต่อตามโรงพยาบาล 

๕  ๑๐ 
ถึง 
๓๐ 
นาที 

๑.  ตรวจสอบค าส่ังการรักษา ให ้
      ค  าแนะน า  การปฏิบติัตวั การนดั 
      คร้ังต่อไป ค าแนะน าในการ 
      ท าหตัการ (ถา้มี) การนดัคร้ัง 
      ต่อไป (ลงวนัเดือนปี) การ 
      เตรียมตวั  ส าหรับการนดัคร้ัง    
      ต่อไป 
 ๑.๑ กรณีท่ีตอ้งมีการตรวจวินิจฉยั 
        เพ่ิมจะส่งตรวจตามค าส่ังของ 
        การรักษา  และเกบ็แยกประวติั 
        เพ่ือเขา้พบแพทยอี์กคร้ัง 

มอบบตัรนดั และอธิบาย
ความส าคญัของการมาตรวจ
ตามนดั  วิธีการติดต่อเพื่อ
เล่ือนนดั  และการมาตรวจ
ก่อนเวลาถา้มีอาการ 
ก าเริบขึ้นก่อนวนันดั 

 ๑. พยาบาลวิชาชีพ 
๒. ผูช่้วยเหลือ   
     คนไข ้

๑. แบบฟอร์มใบรับรอง 
     แพทย ์
๒. แบบฟอร์ม Drug 
      use evaluation 
๓. แบบฟอร์มยานอก 
      บญัชี 
๔. แบบฟอร์มเหตุผล 
       การใชย้านอกบญัชี 

พบอายรุแพทยโ์รคขอ้

และรูมาติสซัม่ คลินิก

โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

กิจกรรมหลงั 

พบแพทย ์

 

๘ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

    ๑.๒ การเตรียมตวัเอกสาร 
         การนดัคร้ังต่อไป เช่น 
         LAB  หรือตรวจพิเศษอื่นๆ 
๑.๓ ในกรณีมีการส่งต่อแผนกต่างๆ    
        จะส่งตรวจทางคอมพิวเตอร์  

และติดต่อประสานงานยงั  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมใบ 
ส่งต่อ 

๑.๔ ในกรณีท่ีรับรักษาตวัใน 
         โรงพยาบาล  พยาบาลจะ 

ซกัประวติัดูค าส่ังการรักษาของ 
ชุด admit ในกรณีท่ีจะตอ้งให ้
การรักษาพยาบาลทนัที จะท า   
ให้ก่อน และลงบนัทึกแลว้จึง   
 ติดต่อศูนย ์admit เพื่อขอเตียง  
 ผูป่้วย  แลว้จึงติดต่อ   
ประสานงานทางตึกเพื่อส่ง  
ผูป่้วย admit 

๑.๕ ในกรณีรับยากลบับา้นให้ผูป่้วย  
น าใบส่ังยาติดต่อห้องยา  ถา้มี  
นดัคร้ังต่อไปจะพิมพใ์บนดั 
ให้ผูป่้วย 

 
 

   ๕. แบบฟอร์มค าร้อง 
      ตรวจทางรังสีรักษา 
      และเจาะเลือด ตรวจ   
      หวัใจ 
๖. แบบฟอร์มรับผูป่้วย   
     นอนโรงพยาบาล 
๗. แบบฟอร์มส่งผูป่้วย 
      รักษาต่อตาม    
      โรงพยาบาล 
๘. แบบฟอร์มยินยอม 
      รับการรักษาและท า 
      หตัถการ 
๙. ใบนดัผูป่้วย 
 
 

 
 
 
 
 

 

๙ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๖  ๖๐ 
นาที 

เจาะเลือดส่งตรวจทาห้องปฏบิัตกิาร 
๑. รับค าร้องเจาะเลือด 
๒. เจาะเลือด และน าส่งส่ิงส่งตรวจ      
     ทางห้องปฏิบติัการ 
๓. ท าการตรวจวิเคราะห ์
๔. รายงานผลทางระบบสารสนเทศ 
      โรงพยาบาล 
 
 
 
 
ตรวจรังสีวินิจฉัย 
๑.  รับใบส่งตรวจ พร้อมบตัร 
     ประชาชน ตรวจสอบเพื่อระบตุวั    
      ผูป่้วยลงทะเบียนตรวจทางรังสี 
๒. แนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัการเปล่ียน 
      เส้ือผา้และถอดเคร่ืองประดบั 
      (แลว้แต่การตรวจ) 
๓. เรียกผูป่้วยเขา้ห้องตรวจรังสี 
      วินิจฉยั 
๔. จดัท าและถ่ายภาพรังสี 
๕. รายงานผลวินิจฉยัทางรังสีทาง 
     ระบบสารสนเทศของ    
     โรงพยาบาล 

ตรวจประเมิน และรายงาน 
ผลทางห้องปฏิบติัการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ผูป่้วยไดรั้บการ 
    ถ่ายภาพเอกซเรยอ์ยา่ง 
    ถูกตอ้ง ถูกคน ถูกส่วน 
๒. ผูป่้วยท่ีตอ้งการ 
     ผลด่วน  ไดผ้ลในเวลา  
     อนัรวดเร็ว 
๓. ผูป่้วยไดรั้บการป้องกนั   
     อนัตรายจากรังสีตาม   
     มาตรฐาน 
๔. ผลการวินิจฉยัทางรังสี  
     ถูกตอ้ง 

๑. อตัราการวดัผล 
     และรายงาน 
     คลาดเคล่ือน 
๒. ระยะเวลารอคอย 
     อตัราการประกนั   
     เวลารอคอย   
     เอกซเรยท์ัว่ไป 
     ท่ีตอ้งการรายงาน   
      ด่วน( % ) 

๑. นกัเทคนิค 
     การแพทย ์
๒. เจา้หนา้ท่ี 
     เทคนิค   
     การแพทย ์
๓. เจา้พนกังาน 
    วิทยาศาสตร์ 
    การแพทย ์
๔. เจา้หนา้ท่ี   
     ธุรการ 
 
 
๑. รังสีแพทย ์
๒. นกัรังสี 
     การแพทย ์
๓. เจา้พนกังาน   
      รังสีการแพทย ์
๔. เจา้หนา้ท่ีรังสี   
      เทคนิค   
      การแพทย ์
๕. เจา้หนา้ท่ี   
     ธุรการ 
๖.  คนงาน 

๑. ใบส่งตรวจทาง 
     ห้องปฏิบติัการ(LAB) 
๒. ใบส่งตรวจทาง 
     ห้องปฏิบติัการนอก 
     รพ. (LAB นอก) 
๓. แบบฟอร์มขอตรวจ 
     ทางรังสีวินิจฉยั(X-ray     
     Request) 
๔. แบบฟอร์ม Ultrasound 
๕. แบบฟอร์ม X-ray 
       Computer 

เจาะเลือด/ตรวจรงัสีวินิจฉยั 

๑๐ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๗  
 
 
  ส่งปรึกษาคลินิกอ่ืน 
   รับเป็นผูป่้วยใน 
   ส่งรักษาต่อ รพ.อื่น 

๓๐ 
นาที 

๑. กรณีรับการรักษาตัวใน 
    โรงพยาบาล ส่งเขา้พกั 
    ในหอผูป่้วย 
๑.๑   ตรวจสอบเตียงว่าง 
๑.๒  ลงทะเบียนผูป่้วยตามหอ 
         ผูป่้วยนั้นๆ 

 
 
 
 
๒. กรณีส่งตัวไปคลินิกอ่ืน มี 
     ภาวะอื่น ๆ นอกเหนือจากโรค   
     ท่ีมาตรวจ ส่งไปตรวจต่อท่ีคลินิก     
     อื่นโดยบนัทึกส่งตรวจทาง   
     คอมพิวเตอร์ 
 
๓. กรณีส่งตัวไปโรงพยาบาลอ่ืน 
       พยาบาลคลินิกโรคขอ้บนัทึก   
       ขอ้มูลการส่งต่อผา่นระบบ Thai    
       Refer พร้อมเตรียมเอกสารใบ    
       Refer ผล lab x-ray  
 
 
 

๑.  ประสานงานกบั 
     พยาบาลหอผูป่้วยเพื่อ 
     เตรียมความพร้อมใน 
     การรับผูป่้วยใหม ่
๒. อธิบายขั้นตอนการรับ   
 บริการตรวจหรือ 

     วินิจฉยัเพ่ิมเติมคลินิกต่างๆ 
     ประสานงานส่งต่อผูป่้วย    
     รักษาต่อตามหอผูป่้วย 
 
 
 
 
 
 
 
-   ประสานงานผูป่้วย 
    รักษาต่อยงัสถานพยาบาล    
    ตามสิทธิรักษา 
 
 
 
 

อตัราความส าเร็จใน 
การส่งผูป่้วยรักษาต่อ 

๑. เจา้หนา้ท่ี 
    ประชาสัมพนัธ์ 
๒. พยาบาล   
     วิชาชีพ 
๓. เจา้หนา้ท่ี   
     บนัทึกขอ้มูล 
๔. ผูช่้วยเหลือ  
      คนไข ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. พยาบาลวิชาชีพ 
๒.เจา้หนา้ท่ีบนัทึก   
    ขอ้มูล 

๑ แบบฟอร์มการรับ 
    ผูป่้วยเขา้โรงพยาบาล 
    (ชุด admit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. แบบฟอร์มส่งผูป่้วย 
   รักษาต่อตาม 
    สถานพยาบาลอื่น 

ศนูย ์Admit 

ศนูย ์Refer 

๑๑ 



 

       

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๘  ๔๕ 
- 
๖๐ 
นาที 

รับยา 
๑.  รับใบส่ังยาจากผูป่้วย 
๒. จดัล าดบัคิวให้บริการ 
๓.  คดักรองความถูกตอ้ง และความ 
      เหมาะสมในการส่ังยา 
๔. จดัท าฉลาดยาและจดัยา 
๕. ตรวจสอบรายการยาโดยเภสัชกร 
๖.  เตรียมผสม/ ผสมยาชีววตัถุและ   
      ยาชีววตัถุคลา้ยคลึง 
๗.  ส่งมอบยาและให้ค  าแนะน าการ    
      ใชย้าโดยเภสัชกร 
 
งานการเงิน 
๑.  ตรวจสอบค่าใชจ้่าย 
๒. รับช าระค่าใชจ้่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูป่้วยไดรั้บยาอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น และไดรั้บค าแนะน า
ในการใชย้าจากเภสัชกรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

๑. ระยะเวลารอคอย 
     ในการรับยา 
๒. อตัราความคลาด 
      เคล่ือนในการจ่าย 
      ยา 
๓. จ านวนอุบติัการณ์ 
     การจ่ายยาท่ีผูป่้วย 
      แพซ้ ้า 

๑.  เภสัชกร 
๒. เจา้พนกังาน 
      เภสัชกรรม 
๓. ผูช่้วยเภสัชกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เจา้หนา้ท่ี  
     การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แบบฟอร์มบนัทึก 
     ความคลาดเคล่ือน 
     ทางยา 
๒.แบบฟอร์มบนัทึก 
     อาการไม่พึงประสงค ์
     จากการใชย้า 

หอ้งยาเคมีบ าบดั/

การเงิน 

 

๑๒ 



 

       

 

 

ล าดับ ผังการไหลของกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ 

๙  ๒๐-
๒๔๐ 
นาที 

๑.  ให้ยาเขา้สู่ร่างกายผูป่้วย 
๒. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการรักษา     
      ดว้ยยาชีววตัถุและยาชีววตัถุ   
       คลา้ยคลึง 
๓. เฝ้าระวงั  ติดตามอาการขา้งเคยีง   
     จากการใชย้า  กรณีพบอาการไม่   
     พึงประสงคใ์ห้รายงานทางระบบ  
     คอมพิวเตอร์และแจง้อายรุแพทย ์  
     โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 
๔  ฉีดยาเขา้ขอ้และ/ หรือฉีดยา   
     เฉพาะท่ีโดยอายรุแพทยโ์รคขอ้   
     และรูมาติสซัม่ 

๑.  ผูป่้วยไดรั้บยาอยา่งถูกตอ้ง   
      ครบถว้น 
๒.  มีการเฝ้าระวงัติดตาม   
      อาการขา้งเคียงจากการใช ้ 
      ยา 
๓.  มีการรายงานอาการไม่พึง   
      ประสงค ์(ถา้มี) 

๑. ระยะเวลารอคอย   
     ในการไดรั้บยาเขา้   
     สู่ร่างกาย 
๒. จ านวนอุบติัการณ์   
      ของอาการไม่พึง   
      ประสงคจ์ากการ   
      ใชย้า 
๓. จ านวนอุบติัการณ์   
      การติดเช้ือหลงั   
      การฉีดยาเขา้ขอ้   
     และ/หรือฉีดยา   
      เฉพาะท่ี 
๔. จ านวนอุบติัการณ์   
     การติดเช้ือ   
      แบคทีเรียรุนแรง 
๕. จ านวนอุบติัการณ์   
     การติดเช้ือวณัโรค   

 
 
 

 
 

๑.  อายรุแพทย ์ 
     โรคขอ้และ 
      รูมาติสซัม่ 
๒.  พยาบาล   
      คลินิกโรคขอ้   
      และรูมาติสซัม่ 
๓.  ผูช่้วยเหลือ  
      คนไข ้

 

หอ้งเคมีบ าบดัการ

พยาบาล /  

คลินิกโรคขอ้และ 

รูมาติสซั่ม / 

หอ้งฉีดยา-ท าแผล 

 

๑๓ 



 

       

 ๘.     ภาคผนวก 

     -     เอกสารผลงาน เร่ือง แนวทางการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง ๒๕๖๕ 

- เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) เร่ืองวิธีบริหารยา Remicade® 

- เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) เร่ืองวิธีบริหารยา Enbrel® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

       

 

แนวทางการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคล้ายคลงึ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า จงัหวดันนทบุรี 

 

 



 

       

                           ค าน า 

 การจดัท าแนวทางการบริหารยาชีววตัถุและยาชีววตัถุคลา้ยคลึง  คลินิกโรคขอ้  กลุ่มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ยาชีววตัถุและชีววตัถุคล้ายคลึงเฉพาะท่ีมีใน

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยรวบรวมข้อมูลช่ือยา  ตัวท าละลาย  สารน ้ าท่ีใช้ในการเจือจาง  วิธีการให้ยา 

ระยะเวลาในการให้ยา  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน ในคลินิกโรคขอ้และ    

รูมาติสซั่ม  เพื่อการพฒันาและปรับปรุงขยายงานคลินิกโรคขอ้และรูมาติสซั่ม    เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บยาชีววตัถุ

และยาชีววตัถุคลา้ยคลึงภายในคลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มได้เลย โดยไม่ตอ้งไปรับยาท่ีห้องเคมีบ าบัดการ

พยาบาลและหรือห้องฉีดยา-ท าแผล  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการของผูป่้วยคลินิกโรคขอ้และ  

รูมาติสซัม่  กลุ่มงานอายรุกรรม โทร ๓๑๑๕๖ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

ยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลงึ/เลยีนแบบ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกลา้มียาชีววตัถุ (biological agent) และยาชีววตัถุคล้ายคลึง/เลียนแบบ 

(biosimilar) ท่ีใชรั้กษาโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภู้มิตวัเอง ๗ รายการไดแ้ก่ 

  ๑. Remicade® (infliximab) 

๒. Remsima® (infliximab) 

๓. Rixathon® (rituximab) 

๔. Scapho (secukinumab) 

๕. Enbrel® (etanercept) 

๖. Hyrimoz® (adalimumab) 

๗. SIMPONI® (golimumab) 

ยาดงักล่าวขา้งตน้ใช้ในการรักษาโรคขอ้อกัเสบและโรคแพภู้มิตวัเอง ไดแ้ก่ โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์

โรคขอ้อกัเสบสะเก็ดเงิน โรคสะเก็ดเงิน โรคขอ้กระดูกสันหลงัอกัเสบชนิดติดยึด  และโรคลูปัส โดยยาแต่ละ

รายการมีวิธีบริหารยาท่ีแตกต่างกนัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

       

ตารางแสดงรายการยา วิธีการเตรียมยา ระยะเวลาท่ีฉีด และการเฝ้าระวังติดตามอาการข้างเคียง 

 

ล าดับที่ ยา วิธีเตรียมยาและระยะเวลาที่ฉีดยา การเฝ้าระวังติดตามอาการข้างเคียง 
๑ Remicade® (infliximab) 3-5 mg/kg + NSS up to 250 mL IV drip 100 mL/hr Vital signs 

Infusion reaction 
๒ Remsima®(infliximab) 3-5 mg/kg + NSS up to 250 mL IV drip 100 mL/hr Vital signs 

Infusion reaction 
๓ Rixathon®(rituximab) 500 – 1000 mg + NSS up to 250 – 500 mL 

In the absence of infusion toxicity, increase infusion rate by 50 
mg/hr increments every 30 minutes, to a maximum of 400 mg/hr 

Vital signs 
Infusion reaction 

๔ Scapho (secukinumab) 150 mg + sterile water 1 mL subcutaneous injection Injection site reaction 
Allergic reaction 

๕ Enbrel® (etanercept) 50 mg subcutaneous injection Injection site reaction 
Allergic reaction 

๖ Hyrimoz®(adalimumab) 40 mg subcutaneous injection Injection site reaction 
Allergic reaction 

๗ SIMPONI® (golimumab) 50 mg subcutaneous injection Injection site reaction 
Allergic reaction 
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- เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) เร่ืองวธิีบริหารยา Remicade® 

- เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) เร่ืองวธิีบริหารยา Enbrel® 
 



Introduction to dosing and administration
Remicade®
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Assessment

Parameter Pre-treatment

Complete blood count x
Liver function test x
Serum creatinine x
Urine analysis x
TB- QuantiFERON-test (QFT-G) x
TB- Chest X ray x
Pregnancy test (urine) x
CRP/ESR x
HBV/HCV* : HBs Ag, anti HBc, anti HCV x
HIV* : anti HIV x
* Not every dermatologist will be familiar with interpreting these laboratory 
results. Therefore, it is advisable to consult a gastroenterologist before 
initiating therapy. 
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ข้อบง่ใช้

• ลาํไสเ้ลก็อกัเสบ (CD)

• ลาํไสใ้หญ่อกัเสบเรื8อรงั (UC)
• ขอ้กระดกูสนัหลงัอกัเสบตดิยดึ (AS)

• ขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์(RA)

• ขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ (PsA)

• สะเกด็เงนิ (PsO)

Remicade  (Infliximab)
100 mg /vial for IV use (หยดทางหลอดเลือดดาํ) 

week        0          2          6                           Every 8 weeks

®

Loading dose
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Step 1:  Pre-infusion Assessment
• วดัสญัญาณชพี (อุณหภมู,ิ ความดนัโลหติ, อตัราการหายใจ และชพีจร)

• ชั Wงนํ8าหนกั

• ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของเอกสารผา่นการตรวจ วณัโรค และ ไวรสัตบัอกัเสบบี ของผูป่้วย

• ซกัประวตัผิูป่้วย :
o ประวตักิารสมัผสักบัเชื1อวณัโรค หรอืการเดนิทางไปยงัสถานที?ที?มกีารระบาดของวณัโรค หรอืการตดิเชื1อรา 

o ภาวะ Hepatotoxicity, Malignancy, Hematologic events, Neurologic events
o ประวตักิารแพส้ารละลายที?หยดเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ

o ประวตักิารใชย้า

o ประวตักิารรบัภมูคิุม้กนั รวมไปถงึวคัซนีที?ไดร้บัในปัจจบุนั

o ประวตักิารมภีาวะหวัใจลม้เหลว (Congestive Heart Failure)
o กาํลงัมกีารตดิเชื1อในรา่งกายอยู่

o การตั 1งครรภ์
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Step 2:  Gather supplies
อปุกรณ์ที9ต้องใช้ในการให้ยา Remicade

For IV insertion
IV needle or catheter

Gauze, antiseptic wipes, tape

Gloves, tourniquet

0.9% Sodium Chloride for flushing IV 

For Remicade® reconstitution and administration
10 ml and 30ml syringes, 21G needles

Infusion set with in-line, sterile, non-pyrogenic, low-protein binding 
filter with a pore size of 1.2 micron or less*

One 10 ml vial of sterile water for injection for each vial of 
REMICADE to be reconstituted

Alcohol wipes

250 ml bag* of 0.9% Sodium Chloride

IV bag label
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Step 3:  Establish IV Access

• ปฏบิตัติามโปรโตคอลของโรงพยาบาล และปฏบิตัติามหลกั 

Aseptic technique ในการแทงเขม็ IV

• ตรวจสอบตาํแหน่งของเขม็ IV ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งทีWถกูตอ้ง

และเหมาะสมกบัการใหย้า Remicade
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Step 4: Dose calculation 
ใหใ้ชนํ้8าหนกัของผูป่้วยเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณขนาดยา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี8

• ผูป่้วย Psoriasis รายนีG  ต้องใช้ยา Remicade 2 ขวด
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STEP 5:  Prepare for infusion

• ขั 8นตอนแรกใหเ้ตรยีม IV infusion set ต่อกบัขวด `.b% NSS ทีWไมม่ี
ยาผสมอยู่

• เลอืกตําแหน่งหลอดเลอืดดําทีWจะแทงเขม็ใหถู้กต้องเหมาะสม ทําความ

สะอาดบรเิวณทีWจะแทงเขม็ดว้ยแอลกอฮอล์ 70% และใช ้IV catheter
ในการแทงเขม็เขา้หลอดเลอืดดาํ

• เริWมให ้0.9% NSS ทีWไมม่ยีาผสมกบัผูป่้วยโดยปรบัอตัราหยดชา้ๆ เพืWอไมใ่ห้

เลอืดไหลยอ้นเขา้มาใน IV infusion set (keep vein open)
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STEP 6:  Reconstitution

• เปิดฝาขวดยา และ Sterile Water for Injection

• เชด็บรเิวณจุกยางดว้ย Alcohol wipes
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STEP 6:  Reconstitution (Cont.)

• ดดูอากาศเขา้กระบอกฉีดยาทีWต่อดว้ยเขม็ฉีดยาแลว้ t-v` ml

• ดนัอากาศในกระบอกฉีดยาเขา้ไปในขวด Sterile Water for Injection 

จากนั 8นดดูสารละลายดงักลา่วออกมา v` ml

*For	internal	use	only*



STEP 6:  Reconstitution (Cont.)

• ฉีด Sterile Water for Injection 10 ml ในขวดยา Remicade
โดยใชว้ธิเีอยีงขวดเพืWอดนัสารละลายเขา้ทางดา้นผนงัของหลอดแกว้ 

หา้มใชข้วดยาทีWระบบสญูญากาศไมท่าํงาน

• ทิ8งเขม็และกระบอกฉีดยาลงถงัขยะตามนโยบายของโรงพยาบาล
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STEP 6:  Reconstitution (Cont.)

• หา้มเขยา่ เนืWองจากการเขยา่จะทาํใหโ้ครงสรา้งโปรตนีของยาถกูทาํลาย

• หมนุขวดยาเบาๆ หรอืกลิ8งขวดยาในมอืชา้ๆ จนพบวา่สารละลายเป็นเนื8อเดยีวกนั

• ทิ8งสารละลายทีWผสมแลว้ไวป้ระมาณ t นาท ีตรวจดูว่าสารละลายไม่มสีหีรอืสี

ออกเหลอืงอ่อน สารละลายอาจเกดิอนุภาคทีWโปร่งแสง เนืWองจากอนิฟลซิแิมบ

เป็นโปรตนี หา้มใชถ้า้มอีนุภาคทบึแสง สเีปลีWยน หรอืมอีนุภาคแปลกปลอมอยู่

ในหลอด
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STEP 7: Injecting Remicade into IV bag

• Remicade เป็นยาทีWตอ้งใชภ้ายในครั 8งเดยีว และไมผ่สมสารกนับดู 
ดงันั 8นหลงัจากผสมแลว้ควรใชท้นัท ี(ใชภ้ายใน � ชั Wวโมงหลงัการผสมยา)

• ดดู `.b% NSS (ขนาด �t` ml) ออกในปรมิาตรทีWเทา่กบัปรมิาตรของสารละลาย 

Remicade ทั 8งหมดทีWจะใสเ่ขา้ไปในขวด `.b% NSS 

ตวัอย่างเช่น ถา้ผูป่้วยตอ้งใชย้าในขนาด 200 mg (Remicade 2 vials = 20 ml)        

ใหด้ดู `.b% NSS ออกจากขวดในปรมิาณ 20 ml
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STEP 7: Injecting Remicade into IV bag (Cont.)

• ดดูสารละลายทีWผสมแลว้ในขวด Remicade ออก 

ดว้ยวธิ ีAseptic technique (1 ml = 10 mg) 
จะได ้Remicade 100 mg/ 1 vial

• ผสมสารละลาย Remicade ทีWผสมแลว้ทั 8งหมดลงใน

ขวดหรอืถุงสาํหรบัหยดเขา้หลอดเลอืดขนาด �t` ml 
ชา้ๆ 
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STEP 8: Infusion start
• ใหส้ารละลายสาํหรบัหยดเขา้หลอดเลอืดดาํ โดยใชเ้วลาหยดไมน้่อยกวา่ � ชั Wวโมง (Rate IV drip 100 ml/hr) 

• แนะนําใหเ้ริWมการหยดสารละลายยาโดยเรว็ทีWสดุเทา่ทีWจะทาํได ้และภายในเวลา � ชั Wวโมงหลงัจากผสม

• ในสภาวะปราศจากเชื8อ และอุณหภมู ิ�-� องศาเซลเซยีส สามารถเกบ็สารละลายได ้�� ชั Wวโมง หา้มเกบ็

สารละลายสว่นทีWเหลอืมาใชใ้หม่

• หา้มหยด Remicade รว่มกบัสารอืWนในสายสาํหรบัใหย้าทางหลอดเลอืดเสน้เดยีวกนั
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STEP 9: Monitor patient during infusion
• ควรพจิารณาให ้Pre-Med: Paracetamol 500-1000 mg และ Oral antihistamines ก่อนใหย้า 30-60 นาที

• วดัสญัญาณชพี ก่อนเริWมใหย้า, ทุก 30 นาท ีระหวา่งใหย้า และทุกครั 8งทีWมกีารปรบั Rate IV

• Flush IV line ดว้ย 0.9% NSS เพืWอใหม้ั Wนใจวา่ผูป่้วยไดร้บั Remicade ครบตามขนาด สงัเกตอาการต่อเนืWอง

หลงัใหย้า v-� ชั Wวโมง
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Management of Infusion Reactions
(อาการอาจจะเกิดขึ-นหลงัเริ3มให้ยา 9-; ชั 3วโมง)
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ผืWนคนั เวยีนศรีษะ ปวดศรีษะ 

คลืWนไส ้เหงืWอออกมาก 

ใจสั Wน ปวดกลา้มเนื8อ

อาการ

พจิารณาใหย้ากนิ Paracetamol และ
Chlorpheniramine IV

การรกัษา

วดัสญัญาณชพี ทกุ 10 นาที จนกวา่จะ
ปกติ

การติดตาม

ปรบัลด Rate IV เป็น 10 ml/hr
แลว้รอ 20 นาที เพิ@ม Rate IV เป็น 20 

ml/hr x 15 นาที
40 ml/hr x 15 นาที
80 ml/hr จนใหย้าเสรจ็

การปรบั Rate IV

Mild reaction
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ความดนัตํ@า หรอืสงู

(> 20 point SBP) 
แน่นหน้าอก เจบ็หน้าอก เหนื@อยหอบ ใจสั @น

ไขส้งูไมเ่กนิ 38 °C

อาการ

พจิารณาใหย้ากนิ Paracetamol และ
Chlorpheniramine IV 

การรกัษา

วดัสญัญาณชพี ทกุ 5 นาที จนกวา่จะปกติ
การติดตาม

หยดุยา, รอ 20 นาที เพิ@ม Rate IV เป็น
10 ml/hr x 15 นาที
20 ml/hr x 15 นาที
40 ml/hr x 15 นาที
80 ml/hr จนใหย้าเสรจ็

การปรบั Rate IV

Moderate reaction
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หลอดลมหดเกรง็

อาการบวมใตช้ั Iนผวิหนงั

ความดนัตํ@า หรอืสงู

(> 40 point SBP) 
ไขส้งูมากกวา่ 38 °C

อาการ

พจิารณาใหย้ากนิ Paracetamol 
ยาฉดี Dexamethasone, Adrenaline 

หรอื Chlorpheniramine 
ให้ 0.9% NaCl 500-1000 ml/hr

ใหอ้อกซเิจน 4-6 L/min 

การรกัษา

วดัสญัญาณชพี ทกุ 2 นาที จนกวา่จะปกติ
วดั O2 sat

การติดตาม

หยดุยาทนัที

การปรบั Rate IV

Severe  reaction
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Late Infusion Reaction 
(อาการอาจจะเกิดขึ-นหลงัจากให้ยา 9-9@ วนั)

• ผืWนคนั

• ปวดขอ้ต่างๆ

• ปวดกลา้มเนื8อ
• เหนืWอยลา้

• มไีข้
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Any Question?
Thank you
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Insert Group Name or DivisionMyclic Overview



Insert Group Name or Division

• Leave the white needle cap in place
and wait 15 to 30 mins to allow the
Enbrel in the MYCLIC pen to reach
room temperature (may help reduce
potential discomfort when you
inject)

• DO NOT warm Enbrel in any other
way (e.g. do not warm in microwave
or hot water)

Key to Successful Injecting
DO NOT remove the needle cap while allowing the pen to reach room
temperature

Preparing for a Successful Injection

Leave the white needle cap in place and wait at least 15 minutes to allow the Enbrel in the MYCLIC pen to
reach room temperature. Do not store at room temperature for longer than 12 hours



Administration of the Pre-Filled
Pen (Auto-injector)

(ENGLISH VERSION)



Insert Group Name or Division

Choosing an Injection Site

References:
[1] A STEP-BY-STEP GUIDE TO USING ENBREL® 25 mg AND 50 mg SOLUTIONS FOR INJECTION IN PRE-FILLED PENS–MYCLIC® (PP-ENB-EUR-0945 | July 2018)
[2] Pfizer LPD (Package insert) rev no.: 9.1
[3] Pfizer PIL Rev.no. : 6



Insert Group Name or DivisionChoosing an Injection Site

• Do not inject into tender,
bruised, broken or hard
skin

• Avoid scars of stretch
marks

• If you have psoriasis, do
not inject directly into
any raised, thick, red, or
scaly skin



Insert Group Name or DivisionInjecting the Enbrel Solution

• Wash hands with soap
and water

• Using a circular motion,
clean the injection site
with alcohol swab and
allow to dry

• Do not touch area again
before injecting



Insert Group Name or DivisionInjecting the Enbrel Solution

• To avoid damaging the needle
inside the MYCLIC pen, do
not bend or twist the white
needle cap while you are
removing it , and do not re-
attach it once it has been
removed

Key to Successful Injecting
Once you remove the white
needle cap you should
immediately complete the
injection



Insert Group Name or Division

Injecting the Enbrel Solution

Lightly pinching
the skin on either
side of the
injection site may
make the injection
easier and more
comfortable

Key to Successful Injecting
Do not press the green button until the MYCLIC pen has been pressed firmly
against the skin and the safety shield can be no longer seen



Insert Group Name or Division

Injecting the Enbrel Solution

Key to Successful Injecting
•Immediately release your thumb after the first click and move your thumb to the side of the MYCLIC pen
•If the button does not click, the needle shield may not be completely pushed inside MYCLIC. Remove your
thumb from the button, adjust the position of MYCLIC at the injection site and then press the button



Insert Group Name or DivisionInjecting the Enbrel Solution

• If the window is not completely purple, all of the Enbrel solution may not have been
injected. Do not try to use this MYCLIC again. Do not use another MYCLIC without
consulting HCP



Administration of the Pre-Filled
Pen (Auto-injector)

(THAI VERSION)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Administration of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)



Disposing of the Pre-Filled Pen (Auto-injector)

The pen should be used
once only - it should
never be re-used.
Dispose of the used pen
as instructed by your
doctor, nurse or
pharmacist



Storage

• Filled syringes of etanercept must be stored
at 2-8°C  at all times to achieve a shelf life
of 3 years.

• Do not freeze.
• Eetanercept may be stored at temperatures up

to a maximum of 25°C for a single period of
up to four weeks; etanercept should be
discarded if not used within four weeks of
removal from refrigeration.

• Please be sure to store syringes and needles
out of reach and sight of children.

• Do not use after the expiry (EXP) date,
which is printed on the carton.



Approved indication & Dosage

Indications Recommended dose of etanercept

• Rheumatoid Arthritis
(RA)

• Ankylosing spondylitis
(AS)

• Non-radiographic axial
spondyloarthritis

• Psoriatic arthritis (PsA)

50mg once weekly (alternatively, 25mg
twice weekly).

• Plaque psoriasis 50mg once weekly (or 25mg twice
weekly)
Alternatively, 50mg twice weekly up to
12 weeks followed by 50mg once weekly
(or 25mg twice weekly)
Continue treatment up to 24 weeks.
Continuous therapy beyond 24 weeks for
some adult patients

• Polyarticular juvenile
idiopathic arthritis (JIA)

0.4mg/kg (up to a maximum of 25mg per
dose) twice weekly SC

• Paediatric plaque
psoriasis

0.8mg/kg (up to a maximum of 50mg per
dose) once weekly up to 24 weeks



Dosage in special population
• Eetanercept has several features that differentiate it from

the other biologics:
• No dose adjustment need in rheumatology indications for adults - calculated

costs
• No dose adjustment is required in elderly patients. Dosing and

administration are the same as for adults aged 18-64 years
• No dose adjustment is required in patients with renal and/or hepatic

impairment
• No dose adjustment is required based on bodyweight (in treatment of adults)
• Eetanercept can be given in MTX naive patients and as monotherapy without

MTX when continued treatment with MTX is inappropriate
• Pediatric Use
• Etanercept has not been studied in children <2 years of age



Dosage in special population

Breastfeeding and Pregnancy

•Administration of etanercept is not
recommended during pregnancy.

•Pregnancy Category: B

•It is not known whether etanercept is excreted
in human milk or absorbed systemically after
ingestion of the milk.



Contraindications

• Treatment with etanercept is
contraindicated in patients with the
following:

• Hypersensitivity to the active
substance or to any of the
excipients

• Sepsis or risk of sepsis

• Active infections, including
chronic or localised infections



SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR
USE

• Infections
• Serious infections, sepsis, tuberculosis, and opportunistic infections, including

invasive fungal infections, have been reported with the use of etanercept
Patients should be monitored closely for infections before, during and after
treatment. Treatment should be discontinued if serious infection develops.

• Tuberculosis
• Cases of active tuberculosis, including miliary tuberculosis and tuberculosis

with extra-pulmonary location, have been reported in patients treated with
etanercept. Before starting treatment with etanercept, all patients must be
evaluated for both active and inactive (‘latent’) tuberculosis.

• Hepatitis B virus reactivation
• Reactivation of hepatitis B virus (HBV) has been reported. Carriers of HBV

should be monitored for signs and symptoms of active infection.



Drug-Drug Interaction
• There are few medicines that interact with etanercept
• Anakinra

• Abatacept

• Live vaccines should not be given with etanercept



Safety use with Etanercept
• In clinical trials, no interactions were observed when etanercept was

administered with the following medications:

• MTX

• Glucocorticoids

• Salicylates

• Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

• Analgesics

• Digoxin

• Warfarin



Common and very common adverse effects
• The following table of suspected undesirable effects is based on clinical trials and/or

spontaneous post-marketing reporting rates.

Common and very common adverse effects
Infections and infestations
Very Common (>10%) Infections (including upper respiratory tract

infections, bronchitis, cystitis, skin infections)
Immune system disorders
Common (>1% and <10%) Allergic reactions, autoantibody formation

Skin and subcutaneous tissue disorders
Common (>1% and <10%) Pruritus

General disorders and administration site conditions
Very common (>10%) Injection site reactions (including bleeding,

bruising, erythema, itching, pain, swelling)
Common (>1% and <10%) Fever



Insert Group Name or DivisionOther Issue

• “very common” injection site reaction


