


 

 

 

 

 

เจา้ของผลงาน 

ศูนยดู์แลผูป่้วยแบบประคบัประคอง โรงพยาบาลยโสธร 

สมาชกิ 

พว.นาถฤด ี สุลสีถริ 

พญ.พนมพร เฉลมิชาต ิ

พว.นภาพร ตัง้พูลผลวนิชย ์

พว.แกว้ดอกฟ้า ราชอาษา 

นางเบญจมาศ  แสนพนัธ ์



  



 

 

 

 

 

ลดจ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดในการบรหิารยา
มอรฟี์นน ้าแกป้วดทีอ่าจปะทุขึน้ในผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ย 
ส าหรบัผูดู้แล 

 เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัความปลอดภยัจากการบรหิารยา  
 
 

วตัถุประสงค ์

  ไม่มอีุบตักิารณ ์ความผดิพลาดในการบรหิารยา
มอรฟี์นน ้าแกป้วดทีอ่าจปะทุขึน้ในผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ย
(ส าหรบัผูดู้แล)  

 ( อุบตักิารณบ์รหิารยาคลาดเคลือ่นเท่ากบั 0 %) 
 
 

เป้าหมาย /เคร ือ่งชีว้ดั 



 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
9 พ.ค. – 29 ก.ค. 59 

DO 

Check 

Action 

Plan 

9-19 พ.ค. 

23 พ.ค. – 30 ม.ิย.  

1-15 ก.ค. 

18-29 ก.ค. 

วธิกีาร 

- รวบรวม  
- วเิคราะหข์อ้มูล 
- วางแผน  

- ลงมอืปฏบิตั ิ

- การตรวจสอบผล 

- การปรบัปรุง 



 

 

 

 

 

รายการความคลาดเคลือ่น จ านวน รอ้ยละ 

- ไม่ไดใ้หย้า (ไม่รู,้ไม่เขา้ใจ) 10 23.81 

- ลมืใหย้า  10 23.81 

- ผดิเวลา  11 26.19 

- ผดิขนาด (เพิม่ยาเอง) 11 26.19 

รวม 42 100.00 

 ขอ้มูลจากการสมัภาษณผู์ดู้แลทีม่ารบับรกิาร 



 

 

 

 

 

วเิคราะหส์าเหต ุ

การบรหิาร
ยาผดิพลาด 

คน 

อุปกรณ/์ ระบบ 

ขาดความรูค้วามเขา้ใจ 

ลมืใหย้า 

ไม่รูก้ารประเมนิปวด 

ใหย้าไม่ถูก(ขนาด/เวลา/วธิ)ี 

ทศันคตเิชงิ
ลบ 

กงัวล กลวัตดิยา 

ไม่เขา้ใจ 
งานยุ่ง ไม่รู ้

ไม่มีคู่มือบนัทึก 

การใหย้า 

ไม่บนัทึก 

วธิกีาร 

ใหย้าไม่ถูก ขนาด/เวลา/วธิ ี

กงัวลใจ 

ลมื 

ไม่มีใบประเมิน 

ความปวด 

ไม่มีแนวทางให้
ค าปรกึษา 

ใหย้าตามทีเ่ขา้ใจ 



 

 

 

 

 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข การตรวจสอบ 

1. คน 
1.1ขาดความรู ้ 
  ความเขา้ใจ 
ในการประเมนิ
อาการ 

กระบวนการแกไ้ข 

มทีศันคต ิ
เชงิลบต่อยา
มอรฟี์น 

-ใหค้วามรู-้อธบิาย 
ใหค้ าแนะน า เร ือ่งยา 
มอรฟี์น การใหย้า-
ผลขา้งเคยีงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ และการ
ประเมนิอาการปวด 

-ใหก้ารปรกึษาดา้นยา 
-อธบิายความส าคญัใน
การใหย้าตามค าส ัง่ 
-ใหพู้ดคุยกบัผูเ้คย
ไดร้บัยามอรฟี์น 

-มคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
การใหย้ามอรฟี์นน ้า 
-สามารถประเมนิ
อาการปวดทีป่ะทุขึน้ 
-มกีารบนัทกึขอ้มูล 
 

-เขา้ใจการใหย้า  
-สามารถใหย้าได้
ถูกตอ้งตามค าส ัง่
แพทย ์
 



 

 

 

 

 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข การตรวจสอบ การ
ปรบัปรุง 

1.2 ไม่ไดใ้ห้
ยาตามค าส ัง่
แพทย ์
-ลมื 
-ไม่ไดจ้ด 
 บนัทกึไว ้
 

-จดัท า-จดัหา
คู่มอืผูป่้วย 
และแบบบนัทกึ
ขอ้มูลการใหย้า 
-ย า้ความส าคญั
จ าเป็นใหผู้ป่้วย
ไดร้บัยาถูกตอ้ง 

-ตรวจสอบ
จากสมุด
บนัทกึและ
อาการของ
ผูป่้วยเมือ่มา
พบแพทย/์
การเยีย่ม
บา้น/ไลน)์ 

ปรบัปรุง 
สมุด
บนัทกึ 
และ 
ใบ
บนัทกึ
การให้
ยา 

กระบวนการแกไ้ข 



 

 

 

 

 

กระบวนการแกไ้ข 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข การตรวจสอบ การ
ปรบัปรุง 

2. อปุกรณ ์
/ระบบ 
2.1ไมม่ี
คูม่อืการ
แบบบนัทกึ
ขอ้มูลการ
ไดร้บัยา 

-จดัท า-
จดัหา คูม่อื
บนัทกึขอ้มูล
รายการยา
ตามค าส ัง่
แพทย ์

 -มกีาร
บนัทกึ
ขอ้มูล 
การใหย้าได ้
ถูกตอ้งตาม
ค าส ัง่แพทย ์

ปรบัปรุง
แบบ
ประเมนิ
ความ
ปวด- 
ใบ
บนัทกึ
ใหม่ 



 

 

 

 

 

ปัญหา แนวทางการ
แกไ้ข 

การตรวจสอบ การ
ปรบัปรุง 

2.2 ไม่มใีบ/
แบบประเมนิ
ความปวด 
 
2.3 ยงัไม่มี
แนวทาง 
การในการให้
ค าปรกึษาดา้น
ยา 
 

-จดัท าแบบ/ใบ
ประเมนิความปวด 
 
-จดัท าแนวทาง
การใหค้ าปรกึษา
ดา้นยา 
-สอน-ให้
ค าปรกึษา 
-แนะน าในการ
ประเมนิ 
-และบนัทกึขอ้มูล 

 -ใชแ้บบ/ใบ
ประเมนิความปวด 
ประกอบการใหย้า
แกป้วด  
-และบนัทกึมาส่ง
พยาบาล 
-ตรวจสอบจาก
สมุดบนัทกึและ
อาการของผูป่้วย
เมือ่มาพบแพทย/์
การเยีย่มบา้น/
ไลน ์) 

-ผูดู้แล 
 4 คน 
ไม่ได้
บนัทกึ
ตามที่
แนะน า 
ขอ
บนัทกึ
ตามที่
เขา้ใจ 
 

กระบวนการแกไ้ข 



 

 

 

 

 

ปัญหา แนวทางการแกไ้ข การตรวจสอบ การ
ปรบัปรุง 

3. วธิกีาร 
3.1ไม่ไดใ้หย้า 
       ( กงัวล) 
3.2  ใหย้าไม่ถูก 
    ขนาด 
3.3 ใหย้าไม่ถูก 
    เวลา 
3.4 ไม่ถูกวธิ ี
 (อุบตักิารณ์
ความคลาด
เคลือ่นจาการ
บรหิารยา  
จ านวน 42 คร ัง้ 
อยู่ระดบั A-C)  

-ใหค้ าปรกึษา
แนะน า 
-บอกความส าคญั 
 ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
-สาธติ ใหท้วนซ า้ 
 วธิกีารใหย้าและ 
 ประเมนิความปวด 
 - เน้นการใหย้า 
  อย่างถูกตอ้งตาม  
เวลา ขนาด วธิ ี
- สอนวธิกีารเขยีน 
 บนัทกึขอ้มูล 

 -ใหย้าไดถู้กตอ้งตาม
ค าส ัง่แพทย ์ 
(ถูกขนาด ถูกเวลา 
ถูกวธิ)ี 
-มบีนัทกึการใหย้า 
-ประเมนิความปวด 
 ก่อนและหลงัใหย้า 
- มกีารตดิตามอาการ 
 ขา้งเคยีงจากยา 
( ไม่พบ อุบตักิารณ์
ความคลาดเคลือ่น
จากการบรหิารยา) 

 
- 



 

 

 

 

 

Flow chart (เดมิ)    

 แพทยส์ ัง่จ่ายยา
มอรฟี์นน ้า 

 บรกิารจ่ายยานอก 

 กลบับา้น 
 ไปบรหิารยาทีบ่า้น 

 ตรวจสอบ 

 ความเขา้ใจ 

 ความถูกตอ้ง 

   ของยาทีไ่ด ้

Flow chart (ใหม่)    

 การบรหิารจดัการยา 

 ใหค้วามรู-้การใหย้า/ 

  การประเมินอาการ/บนัทึก 

 มีสมุดบนัทึก /ปากกาให ้

 สอน-ประเมินความปวด 

 อธบิายการบรหิารยา 

 

 บรหิารจดัการ
เหมอืนเดมิ 



 

 

 

 

 

ไม่มอีุบตักิารณ ์ความผดิพลาดในการ

บรหิารยามอรฟี์นน ้าแกป้วดทีอ่าจปะทุขึน้

ในผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ยส าหรบัผูดู้แล  

อุบตักิารณบ์รหิารยาคลาดเคลือ่นเท่ากบั 0 % 

การประเมนิความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 

พงึพอใจในระดบัดมีากคดิเป็นรอ้ยละ 98 



 

 

 

 

 

1. ความคลาดเคลือ่นในการบรหิารยามอรฟี์นน ้าระงบั
อาการปวดในผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ยก่อนและหลงัพฒันา 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

         

         

หลงัการพฒันาอุบตักิารณบ์รหิารยาคลาดเคลือ่น 
เท่ากบั 0 % 

11 คน 11 คน 10 คน 10 คน 



 

 

 

 

 

2. อาการขา้งเคยีงทีพ่บในผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ยที่
ไดร้บัยามอรฟี์นแกป้วด ก่อนและหลงัการพฒันา 

0

5

10

                      

         

         

9 คน 

5 คน 

หลงัการพฒันา 
พบอาการขา้งเคยีงจากยามอรฟี์น ลดลงโดย พบว่า อาการ
ทอ้งผูกพบว่าลดลง ส าหรบัอาการง่วงซมึและอาการคลืน่ไส ้
ยงัพบว่ามจี านวนเท่าเดมิ ท ัง้น้ีอาจมปัีจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
จงึถอืเป็นโอกาสในการพฒันาต่อไป 



  

สรุปผล 

จากการพฒันาคร ัง้นี ้

 ลดจ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดในการบรหิารยา คอื 
 ไม่เกดิอุบตักิารณ์ความผดิพลาดในการบรหิารยา 

 มอรฟี์นน ้าระงบัอาการปวดทีอ่าจปะทุขึน้ในผูป่้วยมะเรง็ 

  ระยะทา้ย และ ผูป่้วยไดร้บัความปลอดภยัจากการใชย้า      
 

ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ 
  ต่อการบรกิารอยู่ในระดบัดมีากคดิเป็นรอ้ยละ 98 
 



  

  
 การจดักระบวนการใหค้วามรู ้ค าแนะน า ใหก้ารปรกึษา  
 เพือ่ป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยาเป็นบรกิารดูแลที ่  
 ควรจดัอย่างต่อเน่ือง 

 การป้องกนัความเสีย่งจากการเกดิอาการขา้งเคยีง 

 จากการใชย้ามอรฟี์นแกป้วด 

      
 

โอกาสพฒันา 

ขอ้เสนอแนะ 



  

ตวัอย่างการบนัทกึ 



การกลบัไปใชช้วีติในชว่งสุดทา้ย  
และจากไปอย่างสงบสุข ไมทุ่กขท์รมาน 
อย่างสมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย.์.. 

ขอบคุณกลัยาณมติรทุกท่าน 


