


สมาชิกทีม :  
1. นางสุวารีวรรณ จริะเสวกดลิก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

2. นางสาวบุญช่วย พึ่งจีน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. นางสาวประไพศรี ร่ืนจติร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

4. นางสาวอภริดี ธรรมจารี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5. นางสาวพชัรินทร์ ตัง้ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

6. นางสาวธัญภทัร ฤทธิขาบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

7. นางสาวกาญจนา พุ่มหมอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

8. นางสาวเกศรินทร์ มาตด้วง พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

9. นางสาววัชรี ตาค า พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

10. นางสาวอัญทติา พลสีดา พยาบาลวิชาชีพปฏบิัตกิาร 

11. นางสาวเรือนขวัญ ด าข า พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

12. นางสาวมัตตกิา โปร่งไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

13. นางสาวปาณิสรา กรัตสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 

14. นายยุทธชัย เคนคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏบิตักิาร 



เป้าหมาย : 

ลดอบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือน 
ของการบริหารยาเคมีบ าบดั 
 ในหอผูป่้วยรงัสีรกัษา ข.  

ศนูย ์



จากสถิติข้อมลูความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาเคมีบ าบดั 
ปี พ.ศ. 2557-2559  

ด/ป ความคลาดเคล่ือน 
จ านวน
ครัง้ 

ระดบัความ
รนุแรง 

ม.ค. 2557  แพทยส์ัง่ยาเคมีให้ผูป่้วยท่ีมีภาวะซีด 1 E 

ก.ย. 2557 ให้ยาท่ีมีความเข้มข้นน้อยกว่าท่ีแพทยส์ัง่  2 D 

ให้ยาท่ีมีความเข้มข้นมากกว่าท่ีแพทยส์ัง่  1 D 

ให้ยาผิดคน  
(ยาชนิดเดียวกนัแต่ความเขม็ข้นต่างกนั) 1 D 

ต.ค. 2557 ไม่ได้ฉีดยา premed ก่อนให้ยาเคมีบ าบดั 1 D 



จากสถิติข้อมลูความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาเคมีบ าบดั 
ปี พ.ศ. 2557-2559  

ด/ป ความคลาดเคล่ือน 
จ านวน
ครัง้ 

ระดบัความ
รนุแรง 

มี.ค. 2558 ให้ยาเคมีบ าบดัแต่ละตวัไม่ถกูล าดบัก่อนหลงั 1 D 

มิ.ย. 2558 ผูป่้วยได้รบัยาเคมีบ าบดัโดยอตัราการไหล 
(rate) ไม่ตรงตามแพทยส์ัง่  

1 D 



กิจกรรมการพฒันา : 

1. แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลง  
  การบรหิารยาเคมบี าบดัซึง่เป็นยา high alert drug  พยาบาลตอ้งมคีวาม
ระมดัระวงัในการใหย้าอยา่งยิง่ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยาครบถว้น ถกูตอ้ง และ
ปลอดภยั   
  เมือ่มคีวามคลาดเคลื่อนในการบรหิารยาเคมบี าบดัเกดิขึน้ ทมีการพยาบาลได้
รว่มประชุมเพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหา(Root Cause Analysis) และก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัความคลาดเคลื่อนของการบรหิารยาเคมบี าบดั   โดยใชแ้นวคดิ
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 



กิจกรรมการพฒันา : 

2. ประเดน็การพฒันา 
 ประชุมทมีประกอบดว้ย แพทยแ์ละพยาบาล เพือ่คน้หาสาเหตุของปญัหา 
   รว่มกนั  
 น าแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตังิานทีเ่ป็น 
   ปญัหา เพือ่คน้หารอ่งรอยของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
 ก าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหม ่และประกาศใหบุ้คลากรรบัทราบและปฏบิตั ิ
   ตามแนวทางปฏบิตัใิหม ่
 หวัหน้านิเทศการปฏบิตัติามแนวทางการบรหิารยาเคมบี าบดัทีป่รบัปรงุใหม ่ 
   อยา่งต่อเน่ือง 
 เกบ็ขอ้มลูวเิคราะหท์ุกเดอืน 

  



Comprehensive Scan  
Cause Effect 

Problem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Root Cause Analysis  

ความคลาดเคล่ือน
ของการบริหาร  
ยาเคมีบ าบดั 

People Process 

Equipment 

เคร่ือง Infusion Pump 
 ไม่เพียงพอ 

 

ไม่ก าหนดมาตรการ 
double check 

ยาข้างเตียง  

ไม่ตรวจสอบผล 
Lab ก่อนส่ังยาและ

ก่อนให้ยา 

ขาดความรู้เก่ียวกบัล าดบั 
การให้ยาเคมีบ าบดั  

ไม่สอบถามช่ือผูป่้วย 
ก่อนให้ยากบัผู้ป่วย    

ไม่ double check 
ยาก่อนน าไปให้ผู้ป่วย      

ไม่ได้ตรวจสอบรายการ
ยาในใบ MAR กบัค าสัง่

แพทย ์ 



CQI Cycle 1 (มกราคม 2557) 
อุบัตกิารณ์ สาเหตุ ก าหนดแนวปฏบิัตใิหม่ 

แพทย์สัง่ยาให้ผู้ป่วย
ท่ีมีภาวะซีด  
(ระดบัความรนุแรง =E) 
 

แพทย์/พยาบาลไม่
ตรวจสอบผล Lab 
ก่อนสัง่ยาและก่อน
ให้ยาเคมีบ าบดักับ
ผูป่้วย  

ท าตรายาง stamp บน Doctor’s order 
sheet ประกอบด้วยข้อมลูส าคญัท่ีบนัทึก 
คือ BUN, Cr+, Hct, Hb , นน. ส่วนสงู   
เพ่ือเป็นการส่ือสารแก่ทีมสหสาขา
(แพทย/์พยาบาล/เภสชักร) ท าให้ให้ผูป่้วย
ได้รบัยาเคมีอย่างถกูต้อง  ปลอดภยั 
 
 
 
 
 



ผลลพัธ ์: CQI Cycle 1  
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

• อบุตักิารณค์วามคลาดเคลือ่นของการบรหิารยาเคมบี าบดั  ปี 2557

อุบัติการณ์
CQI วงรอบที่ 1 

CQI วงรอบที่ 2 

อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือน ในช่วงระยะเวลา 
7 เดือน  = 0  



CQI Cycle 2 (กนัยายน 2557) 

อุบัตกิารณ์ สาเหตุ ก าหนดแนวปฏบิัตใิหม่ 
ผูป่้วยได้รบัยาท่ีมี 
ความเข้มข้นน้อยกว่าท่ี
แพทยส์ัง่  2 ครัง้  
(ระดบัความรนุแรง = D) 
ผูป่้วยได้รบัยาท่ีมี 
ความเข้มข้นมากกว่าท่ี
แพทยส์ัง่ 1 ครัง้  
(ระดบัความรนุแรง = D) 
 ให้ให้ยาผิดคน 1 ครัง้ 
(ยาชนิดเดียวกนัแต่
ความเขม็ข้นต่างกนั)  
(ระดบัความรนุแรง = D)  

 ไม่มี double check 
ยาก่อนน าไปให้
ผูป่้วย 

แนวทางปฏิบติัเดิม
ขาดขัน้ตอนการ 
double check ยาท่ี
ข้างเตียงก่อนให้ยา
กบัผูป่้วย 

เม่ือน ายาเคมีบ าบดัไปให้ผูป่้วยต้องมีการ 
Double Check ยา  โดยพยาบาล 2 คนท่ี
ข้างเตียง และเซน็ช่ือก ากบัท่ีข้างขวดยา
ทัง้ 2 คน 
 



Double Check ยา  โดยพยาบาล 2 คน 

CQI Cycle 1  

เซน็ช่ือทนัทีหลงัให้ยา 

เซ็นช่ือข้างขวดทัง้ 2 คน 



ผลลพัธ ์: CQI Cycle 2  

0

1

2

3

4

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

• อบุตักิารณค์วามคลาดเคลือ่นของการบรหิารยาเคมบี าบดั  ปี 2557

อุบัติการณ์

CQI วงรอบที่ 2 

CQI วงรอบที่ 3 



CQI Cycle 3 (ตลุาคม 2557) 
อุบัตกิารณ์ สาเหตุ ก าหนดแนวปฏิบัตใิหม่ 

ผูป่้วยไม่ได้รบัการ
ฉีดยา premed 
ก่อนให้ยาเคมี
บ าบดั 1 ครัง้  

(ระดบัความรนุแรง = D ) 

ไม่ได้ตรวจสอบ
รายการยาในใบ 
MAR กบัค าสัง่
แพทย ์

 พยาบาลเวรดึกตรวจสอบใบ MAR ให้
ตรงกบั Order แพทย ์

  พยาบาล Incharge เวรเช้าตรวจสอบ
ซ า้อีกครัง้ ก่อนมอบหมายให้พยาบาล 

    ผูร้บัผิดชอบน ายาให้ผูป่้วย 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลพัธ ์: CQI Cycle 3  
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• อบุตักิารณค์วามคลาดเคลือ่นของการบรหิารยาเคมบี าบดั

อุบัติการณ์

CQI วงรอบท่ี 3 

 
CQI วงรอบท่ี 4 

 

อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือน ในช่วง
ระยะเวลา 4 เดือน  = 0  



พยาบาล 

CQI Cycle 4 (มีนาคม 2558) 
อบุติัการณ์ สาเหต ุ ก าหนดแนวปฏิบติัใหม่ 

ให้ยาเคมีบ าบดัแต่
ละตวัไม่ถกูล าดบั
ก่อนหลงั  

(ระดบัความรนุแรง = D) 

ขาดความรู้เก่ียว 
กบัล าดบัการให้ยา
เคมีบ าบดั 

เขียนล าดับการให้ยาในใบ MAR และ 
ที่ข้างขวดยาให้เหน็ชัดเจน 
หวัหน้า/Incharge ท าการConference 
ให้ความรู้แก่พยาบาล Leader Team  
 



ผลลพัธ ์: CQI Cycle 4 
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มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาเคมีบ าบดั ปี 2558
CQI วงรอบท่ี 4 

 
CQI วงรอบท่ี 5 

 



พยาบาล 

CQI Cycle 5 (มิถนุายน 2558) 

อบุติัการณ์ สาเหต ุ ก าหนดแนวปฏิบติัใหม่ 
ผูป่้วยได้รบัยาเคมี
บ าบดัโดยอตัรา
การไหล (rate) ไม่
ตรงตามแพทยส์ัง่ 
(ระดบัความ
รนุแรง = D ) 

 

ไม่ได้ใช้เคร่ือง 
Infusion Plump 
Drip ยา เน่ืองจาก
มี Infusion Plump 
ไม่เพียงพอ 
ไม่ได้ตรวจสอบ
อตัราการไหล
(rate) ซ า้หลงัการ
เปล่ียนขวดยาใหม่ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบติั ส าหรบัยาเคมี
บ าบดัท่ีแพทยส์ัง่ให้ยาไปพร้อมๆกนั  
ต้องใช้เครื่อง Infusion Plump Drip 
ยาทกุตวั 

 จดัท าแถบ IV Round เพ่ือช่วยให้
สามารถตรวจเชค็ปริมาณยากบัเวลา
ได้สะดวก  มองเหน็ชดัเจน สะดดุตา 



แถบ IV Round  



ผลลพัธ ์: CQI Cycle 5 
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ม.ิย.-58 ส.ค.-58 ต.ค.-58 ธ.ค.-58 ก.พ.-59 เม.ย.-59 ม.ิย.-59 

อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาเคมีบ าบดั  

CQI วงรอบท่ี 5 

 

ไม่พบความคลาดเคล่ือนของการบริหารยาเคมีบ าบัดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 



บทเรียนท่ีได้รบั : 

  การวเิคราะห ์RCA ไมใ่ชเ่รือ่งยาก แต่ตอ้งอาศยัการเปิดใจกนัและกนั 
ไมอ่คต ิ ไมก่ล่าวโทษ  ไมต่ าหนิ  แต่มุง่แกไ้ขทีต่วัระบบมากกวา่ตวับุคคล 
 การวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา  โดยการมสีว่นรว่มของ 
ทมี รว่มกนัคน้หาปญัหา  และก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหมท่ีเ่กดิจาก
ขอ้ตกลงรว่ม  จะท าใหผู้ป้ฏบิตัใิหค้วามรว่มมอื  รว่มแรงรว่มใจทีจ่ะพฒันา
งานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
 ทมีการพยาบาลเกดิความภาคภูมใิจในงาน และเกดิทศันะคตทิีด่ตี่อ 
กจิกรรมการพฒันาคุณภาพ 



https://m.youtube.com/watch?v=fuDFygn_THg 




