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ประกาศสภาการพยาบาล 
เรื่อง  หามมิใหยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดํา 

 
 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๗.๒  และ  ขอ  ๑๘.๒  แหงขอบังคับสภาการพยาบาล  วาดวยขอจํากัด
และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภาการพยาบาลโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่   
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหน่ึง  ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง  
หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง  หามมิใหยาหรือสารละลายทางหลอด
เลือดดํา  ดังตอไปนี้ 

  ๑.๑ กลุมสารละลายทึบรังสี  (Contrast  media)  ทุกชนิด 
  ๑.๒ กลุมยาระงับความรูสึกที่ใหทางหลอดเลือดดํา  (Intravenous  anesthetic  agents)  

ไดแก  ไธโอเพ็นทัล  โซเดียม  (Thiopental  sodium)  คีตามีน  ไฮโดรคลอไรด  (Ketamine  hydrochloride)   
พรอโพฟอล  (Propofol)  เอโทมีเดท  (Etomidate)  ยกเวน  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหน่ึง  
หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง  ที่ผานการอบรมวิสัญญีพยาบาลและ
ปฏิบัติงานในหองผาตัดของสถานพยาบาลที่มิใชสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  ๑.๓ กลุมยาเคมีบําบัด  เวนแตไดปฏิบัติตามขอ  ๒ 
ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหน่ึง  ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง  

หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง  อาจใหกลุมยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา
ไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ ตองผานการอบรมการใหยาเคมีบําบัดตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด  
และไดรับใบรับรองจากสภาการพยาบาล 

  ๒.๒ ตองเปนกลุมยาเคมีบําบัดที่ไดมีการเตรียม  หรือผสมเรียบรอยแลว  จากผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบที่มิใชผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหน่ึง  ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ  
ชั้นหน่ึง  หรือ  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ชั้นหน่ึง 

  ๒.๓ ตองใหกลุมยาเคมีบําบัดไดเฉพาะทางหลอดเลือดดําสวนปลายหรือทาง 
หลอดเลือดดําที่เปดไวแลวโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓ ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสุพรรณ 

นายกสภาการพยาบาล 
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