
การใช้ค าย่อของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 เพ่ือให้การสั่งจ่ายยาในโรงพยาบาลมีความถูกต้องรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาล 
ลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา เพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดได้ก าหนดบัญชี
ค าย่อที่ให้ใช้ในการสั่งยาของโรงพยาบาลดังนี้ 

ตัวย่อ ความหมาย/หมายเหตุ 
วิตามินต่างๆ เช่น Vit.Bco, Vit.B 1-6-12, Vit.C, Vit.K, MTV เป็นต้น   
ชื่อการค้าของยา เช่น FBC, OMVI เป็นต้น   
วัคซีนต่างๆ เช่น  TT, dT, MMR เป็นต้น   
Antiretroviral drugs  เช่น EFV, AZT, d4T เป็นต้น   
Antituberculosis drugs เช่น INH, PZA    
mg Milligram 
mcg Microgram 
ac Before  meal 
pc After  meal 
OD Once  daily 
BID Twice  daily 
TID Three  times  a day  
qid Four  times  a  day 
AM Alum milk  
ASA gr.I Aspirin (81 mg)  
ASA gr.V  Aspirin (300 mg) 
CPM  Chlorpheniramine  
MFM Metformin  
GB Glibenclamine  
D2 Diazepam (2 mg) 
D5 Diazepam (5 mg) 
E. KCL  Potassium chloride elixir 
HCTZ   Hydrochlorothiazide  
KCL  Potassium chloride 
M. car  Carminative Mixture  
MOM Milk of magnesia  
M. tussis  Tussis mixture  
MTX  Methotrexate  
NPH  Neutral protamine Hagedorn insulin  
RI Regular insulin 
ORS  Oral rehydration salt  
Para  Paracetamol  
PGS  penicillin G sodium  
Pen V  Penicillin V sodium  
TA  Triamcinolone (ระบุความแรงและรูปแบบของยาว่าเป็น cream หรือ 

lotion ) 
NTG  Nitroglycerine  
SMW  Special mouth wash  
PTU Propylthiouracil 
CaCO3, Chalk cap Calcium carbonate 
ISDN Isosorbidinitrate 
VRS  Ventolin respiratory solution 
MST Morphine sulfate tablet 
 



 

รายการยาที่ห้ามสั่งเป็นอัตราส่วน 
(ก าหนดอัตราส่วนยาต่อตัวท าละลายอย่างชัดเจน) 

1.  Actrapid inj (RI)   
RI……….units + D5W/NSS……….ml IV infusion rate………units/hr  

2.  Potassium chloride inj.(KCl ): 20 mEq/10 ml  
KCl ……mEq + NSS …..ml IV drip in …… hr or……..ml/hr  

3.  50% Magnesium sulfate ( 1 g/2 ml)  
50% MgSO4 …….. ml + NSS/D5W........ml   IV drip in…….hr or….... ml/hr  

4.  Heparin inj : 25,000/5 ml (5,000/ml)  
Heparin ………. units iv bolus  
Heparin … units + D5W/NSS … ml infusion   rate…..units/hr ขอเพ่ิม or ……. ml/hr  

5.  Morphine sulfate inj : 10 mg/ml   
Morphine inj. ….. mg  IV push in…… min q…. h     
Morphine inj. (1 mg/ml) infusion rate ……mg/hr or ………ml/hr ( conc ไม่มากกว่า 5 mg/ml)  

6.  Dilantin inj. (Phenytoin sodium) :  250 mg/5 ml     
Loading dose : Dilantin….mg + NSS …ml IV drip in …….min (not more than 20-30 mins)  
Maintainance dose :  Dilantin …mg + NSS …ml IV drip q …hr   

7.  Norepinephrine inj (Levophed) : 4 mg/4 ml  
Levophed ……..mg + D5W up to ………ml infusion rate …….ml/hr  

8.  Dobutamine inj : 250 mg/20 ml  
Dobutamine …. mg + NSS/D5W up to …ml  infusion rate … ml/hr  

9.  Diazepam inj (Valium) : 10 mg/2 ml  
Diazepam ..mg  IV bolus in …min (rate not more than 1 ml/min)  
Diazepam ……..mg. + NSS ……….ml IV infusion rate…….ml/min  

10. 10% Calcium gluconate inj.:   
10% Calcium gluconate …g.+ D5W/NSS 100 ml IV drip …ml/hr  

    10% Calcium gluconate …….ml   IV drip……ml/hr  
**ควรใช้ D5W เป็นสารละลาย เนื่องจาก NSS อาจท าให้ Calcium ถูกขับออกเร็ว**  
*** IV drip rate not more than 1.5 ml of 10% Calcium gluconate /mins***  

 


