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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 1/9 
วันที่ประกาศใช้ : 24  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ความหมาย : การบ่งชี้ผู้ป่วยเพ่ือการยืนยันตัวผู้ป่วย โดยใชต้ัวบ่งชี้อย่างน้อย 2 อย่าง 
วัตถุประสงค ์: เพ่ือให้บุคลากรมีวิธีปฏิบัติในการระบุตัวผู้ป่วยในกระบวนการดูแลรักษาที่เป็นแนวทางเดียวกันและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เป้าหมาย :  1. ผู้ป่วยในทุกรายได้รับการระบุตัวผู้ป่วย โดยใช้อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้  
                2. ผู้ปว่ยนอกได้รับการระบุตัวผู้ป่วย โดยใช้ ชือ่ -  สกุลในเป็นตัวบ่งชี ้ 
                3. บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนใช้แนวทางปฏิบัติในการระบุตัว 
ผู้ปฏิบัติ : แพทย์ พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์ทุกคน และเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนที่เก่ียวข้องทุกคน 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ :  

 1. ป้ายชื่อส าหรับใส่ข้อมือหรือข้อเท้า โดยแยกสีตามเพศ เพศชายสีฟ้า เพศหญิงสีชมพู 
 2. ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินหรือสีด า 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล    
 1. Process indicator : การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด  

      2. Outcome indicator : รายงานอุบัติการณ์การเกิดความผิดพลาด เช่น อุบัติการณ์ความผิดพลาดใน
การระบุตัวผู้ป่วย, อุบัติการณ์การเกิดความผิดพลาดในการรักษา/ผ่าตัด/หัตถการ ผิดคน เป็นต้น 
วิธีปฏบิัต ิ

ขั้นตอน เหตุผล 
กรณีรับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD/ER) 
1. เรียกชื่อ สกุลผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยเดินเข้ามา ถามซ้ าอีกครั้ง โดยใช้
ค าถามปลายเปิด “คุณชื่ออะไร นามสกุลอะไร ค่ะ/ครับ” 
2. ตรวจสอบ กับแฟ้มประวัติผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกันก่อนเข้ารับการ
ตรวจรักษา 
3. กรณีที่ ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้หรือผู้ป่วยเด็ก ให้ญาติหรือ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการระบุตัวทุกครั้ง       

 
- เพ่ือการให้บริการถูกคน 
 
- ตรวจสอบเพื่อการให้บริการถูกคนกับแฟ้ม
ประวัติ 
- เพ่ือยืนยันการบ่งชี้ตัวผู้รับบริการให้
ถูกต้อง 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 2/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

4. ต้องระบุตัวผู้ป่วยในทุกขั้นตอนของการให้บริการเช่น ตรวจภายใน
ฉีดยา, หัตถการใน OR minor เป็นต้น 
5. กรณีผู้ป่วยต้องสังเกตอาการ หรือต้องเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน 
ต้องติดป้ายข้อมือทุกราย โดยปฏิบัติดังนี้ 
   5.1 เตรียมป้ายชื่อผู้ป่วย โดยแยกสีตามเพศ เพศชายสีฟ้า เพศหญิง
สีชมพู 
   5.2 สอบถามชื่อ สกุลผู้ป่วย โดยใช้ค าถามปลายเปิด “คุณชื่ออะไร 
นามสกุลอะไร ค่ะ/ครับ และขอทราบชื่อมารดา ค่ะ/ครับ 
   5.3 กรณีไม่ทราบชื่อมารดา ขอทราบ วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย 
   5.4 กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิดให้ใช้เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) แทน 
6. เขียนป้ายชื่อพร้อมระบุตัวบ่งชี้ผู้ป่วย อย่างน้อย 2 อย่าง  ด้วย
ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน หรือสีด า (ห้ามใช้หมึกซึม) ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลในข้อ 5 
7. ตรวจสอบป้ายชื่อที่เขียนโดยให้ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ปกครองอ่านทวน
ข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนน าไปติดที่ข้อมือผู้ป่วย 
8. กรณีผู้ป่วยไม่มีญาติ/ ไม่สามารถตรวจสอบชื่อ นามสกุล และ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ป่วยได้ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  หรือมีระดับ
ความรู้สึกตัวลดลง  ก าหนดให้ใช้ระบุชื่อและนามสกุล ตามเพศที่
แท้จริงของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้  
        8.1 กรณีผู้ป่วยเป็นผู้ชาย ก าหนดให้ใช้ชื่อว่า “ชายไทย หรือ
ชายต่างชาติ ไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล  
        8.2 กรณีผู้ป่วยเป็นผู้หญิง ก าหนดให้ใช้ชื่อว่า“หญิงไทย หรือ
หญิงต่างชาติ ไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล”        

- เพ่ือป้องกันการตรวจรักษาผิดคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการ
ผู้ป่วย 
 
- เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้อง 
 
- เพ่ือบ่งชี้ผู้ป่วยป้องกันความผิดพลาดใน
การให้บริการผู้ป่วย 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 3/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

        8.3  กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กผู้ชาย ก าหนดให้ใช้ชื่อว่า  
“เด็กชายไทย หรือเด็กชายต่างชาติไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบนามสกุล”  
        8.4  กรณีผู้ป่วยเป็นเดก็ผู้หญิง ก าหนดให้ใช้ชื่อว่า 
“เด็กหญิงไทย หรือเด็กหญิงต่างชาติ ไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุล” 
    ทั้ง 4 กลุ่มนี้ ให้ใส่เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) เป็นล าดับต่อไปตาม
ระบบโรงพยาบาล 
9. เขียนป้ายชื่อตามข้อมูลในข้อ 8 ด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน หรือสีด า 
โดยเพ่ิมวิธีการเข้าไป identify  (Double check) โดยพยาบาล 2 คน 
 
กรณีรับใหม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) 
1. รับใหม่จาก OPD/ER ตรวจสอบป้ายชื่อกับแฟ้มประวัติผู้ป่วยให้
ถูกต้องตรงกัน 
2. กรณีไม่มีป้ายชื่อผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 5 - ข้อ 9 ตามกรณีรับ
บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD/ER)      
3. ต้องท าการระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้ 2 ตัวบ่งชี้  ในทุกขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ยา การให้เลือด การเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ การรักษา และการท าผ่าตัดหรือหัตถการกับผู้ป่วย โดยการ
สอบถามชื่อ สกุล และชื่อมารดา โดยใช้ค าถามปลายเปิดทุกราย 
4. แนะน า/ดูแลให้ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมป้ายข้อมือตลอดเวลาที่อยู่
โรงพยาบาล (โดยเฉพาะกลุ่ม)  
      4.1 ผู้ปว่ยที่ไม่รู้สึกตัว หรือระดับความรู้สึกตัวลดลง 
      4.2 ผู้ป่วยต่างชาติที่มีข้อจ ากัดการสื่อสารด้านภาษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการระบุตัว 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการ
ผู้ป่วย 
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วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 4/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

5. ก่อนให้การบริการทุกครั้ง ให้ทุกหน่วยงานมีการทวนซ้ าและ
ตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติ (double check) เช่น การย้าย
หน่วยงาน ส่งตรวจพิเศษต่าง ๆ  ส่งผ่าตัด/หัตถการ  ส่งขอค าปรึกษา 
เป็นต้น 
หมายเหตุ  1. ห้ามใช้สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย ในการติดป้ายชื่อ 

2. ห้ามใช้หมายเลขห้องของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยอยู่ หรือเตียง
ผู้ป่วยในการระบุตัวผู้ป่วย  
              3. กรณีผู้ป่วยเด็กที่สื่อสารไม่ได้หรือทารกแรกเกิด ให้
ญาติ/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการระบุตัวผู้ป่วยทุกครั้ง  

 การระบุตัวทารกแรกเกิด (Newborn) 
  1. กรณีคลอดบุตร 
     1.1. เมื่อทารกคลอด พยาบาล Circulate อุ้มทารกให้มารดา
ตรวจดูเพศของทารก 
     1.2. พยาบาล Circulate เตรียมป้ายชื่อผู้ป่วย โดยแยกสีตามเพศ  
เพศชายสีฟ้า เพศหญิงสีชมพู 
     1.3. เขียนป้ายข้อมือ โดยใช้ 2 ตัวบ่งชี้ คือชื่อ สกุลของมารดา, วัน 
เดือน ปีและเวลาเกิดของทารก ซึ่งระบุค าว่า เด็กชาย/เด็กหญิงบุตร
นาง……….... (ในช่องว่าง ใส่เป็นชื่อ นามสกุล ของมารดา) และเขียน 
วัน เดือน ปีและเวลาเกิดของทารก 
     1.4 ทวนสอบข้อมูล (Double check) ในป้ายชื่อของทารกกับ
มารดา โดยให้มารดาอ่านทวน เมื่อมารดายืนยันความถูกต้องแล้ว ติด
ป้ายชื่อที่ข้อมือขวาของทารก (กรณีที่ไม่มีแขนข้างขวา หรือแขนหักให้
ใส่แขนซ้าย ถ้าไม่มีแขนทั้งสองข้างให้ใส่ที่ข้อเท้าตามล าดับ) 
 

- เพ่ือเป็นการตรวจสอบให้ถูกคน ป้องกัน
ความผิดพลาดในการให้บริการผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือการยืนยันเพศของทารก 
 
- เพ่ือความชัดเจนในการระบุตัวผู้ป่วย 
 
- เพ่ือการบ่งชี้ทารกแรกเกิดให้ถูกต้อง 
 
 
 
- เพ่ือเป็นการยืนยัน/ทวนสอบการบ่งชี้ตัว
ทารกแรกเกิด 



5 
 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

  

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 5/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

    1.5.  กรณีแฝด 2 พยาบาลห้องคลอด/ห้องผ่าตัดให้ระบุ  
แฝดพีเ่ด็กชาย/เด็กหญิงบุตรนาง..................... 
แฝดน้องเด็กชาย/เด็กหญิงบุตรนาง.................. 
    1.6. กรณีทารกแฝด 3 มากกว่า 1 ครอบครัว 
   เจ้าหน้าที่ห้องคลอด/ห้องผ่าตัด เป็นผู้ระบุล าดับของทารก ตาม 
เวลาที่เกิด ได้แก่  
      1.6.1 ก าหนดให้ระบุชื่อสมมุติของทารกเป็นชุดข้อมูล ดังนี้ 
      ครอบครัวที่ 1 ก าหนดชือ่ทารกเป็น แฝด 1 แฝด 2 แฝด 3  
      ครอบครัวที่ 2 ก าหนดชือ่ทารกเป็น แฝด A, แฝด B, แฝด C  
      ครอบครัวที่ 3 ก าหนดชือ่ทารกเป็น แฝด ก, แฝด ข, แฝด ค 
      1.6.2 ระบุชื่อในป้ายข้อมือ เช่น 
      แฝดคนที่ 1 เด็กชาย/เดก็หญิงบุตรนาง.............................. 
      แฝด A เด็กชาย/เด็กหญิงบุตรนาง..................................... 
      แฝด ก. เด็กชาย/เด็กหญิงบุตรนาง..................................... 
    1.7. กรณีย้าย NICU   
    พยาบาล NICU เขียนป้ายชื่อ 2 ชุด ประกอบด้วยป้ายชื่ออันที่ 1 
ใส่ที่ข้อมือซ้าย และป้ายชื่ออันที่ 2 ใส่ที่ข้อเท้าของบุตร ซึ่งระบุค าว่า  
เด็กหญิง/เด็กชายบุตรนาง…….................................... วันเกิด
.................... เวลา...............  (ในช่องว่าง ใส่เป็นชื่อ นามสกุล ของ
มารดา) และใส่วัน เดือน ปี และเวลาเกิดของทารก 
2. กรณีผ่าตัดคลอด 
    2.1. วิสัญญีแจ้ง เพศทารกแรกเกิด เวลาที่คลอด ให้ทีมแพทย์ 
พยาบาล และทีมให้ทราบพร้อมกัน 

- เพ่ือการล าดับการคลอดและระบุตัวทารก
ให้แน่ชัด 
 
- ป้องกันการสับสนหรือเพ่ือการระบุตัวที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เนื่ องจากใน NICU ไม่มีมารดายืนยัน 
ป้องกันป้ายข้อมือหลุด ก็จะเหลือป้ายข้อ
เท้าแทน 
 
 
 
 
- เพ่ือการบันทึกข้อมูลให้ตรงกัน 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 6/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

2. ทีมวิสัญญีเขียนป้ายข้อมือทารกและตรวจสอบกับพยาบาลห้อง
คลอด แล้วน าไปผูกท่ีข้อมือข้างขวาของทารกแรกเกิด 
3. เมื่อทารกมาถึงหอผู้ป่วยหลังคลอด เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง เทียบกับแฟ้มประวัติผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกัน 

เป้าหมายที่ 3 การระบุตัวผู้ป่วยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : 
การเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ (Specimen Collection) 
ส าหรับการวิเคราะห์ทางคลินิก 
   1. การบ่งชี้เมื่อเจาะเลือด 
       1.1 เตรียม tube เลือด โดยติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุชื่อ นามสกุล 
และเลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) ของผู้ป่วยที่ tube เลือดที่เตรียมไว้ 
และให้ผู้ป่วยทวนสอบสติ๊กเกอร์นั้นด้วยตัวเองก่อนการเจาะเลือด 
       1.2 ก่อนเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ผู้เจาะเลือดต้องสอบถามชื่อ 
นามสกุล โดยสอบถามกับผู้ป่วยโดยตรง แล้วตรวจกับหลักฐานที่ระบุ
ตัวผู้ป่วยกับใบ request หรือแฟ้มผู้ป่วย หรือป้ายข้อมือของผู้ป่วย 
       1.3 เมื่อเจาะเลือดเสร็จ ให้ใส่ specimen ที่ได้ ลงใน tube ที่
เตรียมไว้ตามข้อ 1.1 โดยท าต่อหน้าผู้ป่วย 
       1.4 ให้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งส่งตรวจ เช่น ปริมาณ การแข็งตัว
ของเลือด ชนิดของ tube เป็นต้น 
   2. การชี้บ่งเมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจอ่ืน ๆ เช่น Urine, Stool, Sputum 
เป็นต้น 
       2.1 ก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อ นามสกุล และ
เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) โดยสอบถามกับผู้ป่วยโดยตรง แล้วตรวจกับ 

- เพ่ือการทวนสอบให้ถูกต้องตรงกัน 
 
- ป้องกันการรักษาพยาบาลผิดคน หรือส่ง
บุตรผิดคน 
 
 
 

 
- ลดความผิดพลาดในการตรวจวิเคราะห์ 
และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- เพ่ือยืนยันสิ่งส่งตรวจด้วยกันกับผู้ป่วย 
 
 
- เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการตรวจ
วิเคราะห์ 
 
 
 
 
- เพ่ือตรวจสอบสิ่งส่งตรวจใหถู้กชนิด ถูกคน 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 7/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ขั้นตอน เหตุผล 

หลักฐานที่ระบุตัวผู้ป่วยกับใบ request หรือแฟ้มผู้ป่วย หรือป้าย
ข้อมือของผู้ป่วย 
      2.2  ติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจ าตัวผู้ป่วย 
(HN) ของผู้ป่วย ที่ tube หรือภาชนะ ที่เตรียมไว้ และให้ผู้ป่วยทวน
สอบสติ๊กเกอร์นั้นด้วยตัวเองก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
     2.3 เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเสร็จ ให้ใส่ specimen ที่ได้ลงในภาชนะท่ี
เตรียมไว้ต่อหน้าผู้ป่วย 
3. การชี้บ่งสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ 
      3.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการท าการตรวจสอบสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อ 
นามสกุล และ เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) ของสิ่งส่งตรวจ ให้ตรงกับใน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือใบ request ในทุกขั้นตอน 
      3.2 กรณีพบความไม่ถูกต้องในการระบุตัวผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการ
ต้องปฏิเสธการตรวจนั้นและติดต่อหน่วยงานที่ส่งตรวจ จนกว่าจะ
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากหน่วยงานที่ส่ง 

 
 
- เพ่ือการตรวจสอบซ้ า 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการตรวจ
วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เอกสารอ้างอิง 

1. JCI International Patient Safety Goals Updated 9 February 2012 
2. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 8/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
        1.1 ผู้ปฏิบัติ : แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนและผู้เกี่ยวข้อง 

           1.2 ติดป้ายข้อมือโดยแยกสีตามเพศ เพศชายสีฟ้า  เพศหญิงสีชมพู 
   2. เชิงกระบวนการ การปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
          2.1. ใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 2 ตัว ในการระบุตัวผู้ป่วยทุกครั้ง ไม่รวมถึงการใช้ 
                 หมายเลขห้องหรือต าแหน่งที่ผู้ป่วยอยู่ 
          2.2 ผู้ป่วยได้รับการระบุตัวก่อนการให้การรักษาและท าหัตถการต่างๆ 
          2.3 ผู้ป่วยได้รับการระบุตัวก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
          2.4 ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
          2.5 กรณคีลอดบุตร อุ้มทารกให้มารดาดูเพศทารก แล้วเขียนป้ายข้อมือ และให้ 
               มารดาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปผูกที่ข้อมือข้างขวาของทารก 
          2.6 กรณีผ่าตัด มีการสอบถามหรือให้ผู้ป่วยขานชื่อ– สกุล ของตนเองทุกครั้ง 
               ที่มาถึงห้องผ่าตัด ให้ ชื่อ – สกุล ตรงกับเวชระเบียนและป้ายระบุตัวผู้ป่วย 
    3. เชิงผลลัพธ์ 
         3.1 จ านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วย 
         3.2  จ านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการรักษา/ผ่าตัด/หัตถการผิดคน 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติ Work instruction รหัสเอกสาร: WI-NUR-052 
เรื่อง : การระบุตัว 

(Patient Identification) 
แก้ไขครั้งท่ี  0 ฉบับท่ี  1 หน้าที่ 9/9 
วันที่ประกาศใช้ : 18  กุมภาพันธ์  2565 

จัดท าโดย 
      คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติด้านการพยาบาล 

ตรวจสอบโดย  
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย 
นางชลลดา  สุขรัตน ์

 

                 

 Flow การระบุตัวผู้ป่วยรับใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณรีู้สึกตัว 

สอบถาม ชื่อ สกุลผู้ป่วย และ  

(1) ชื่อ สกุล มารดาของผู้ป่วย  

กรณีไม่รู้สึกตัว/ สื่อสารไม่ได้. 

ซักประวัติจากญาติ/ผู้ปกครอง 
สอบถาม ชื่อ สกุลผู้ป่วย และ  

(3) เลขประจ าตัวผู้ป่วย 

(HN) 

(2) วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย 

ไม่มีญาติ 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามล าดับ 
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เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


