
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  

การบริหารยาเคมีบาํบัด  

ชนิดเมด็รับประทานในผู้ป่วยเดก็ 

สาํหรับพยาบาล 

                                                           กติตมิา  เวศกจิ, พย.บ. 

หวัหน้าหอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจักรี 4  

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  



 ความเป็นมา / ความสาํคัญของโครงการ   

• หอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจกัรี 4  รับผู้ป่วยเดก็โรคมะเร็งที่รักษา

ด้วยยาเคมีบาํบัด  มากเป็นอันดบั 3 ของผู้ป่วยทัง้หมด  

   ( 60 ราย/ ปี )  

• การบริหารยาเคมีบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ 

         - นํา้หนักตวั  อายุ  ผลข้างเคียงจากยา  

         - รูปแบบยาเคมีบาํบัด           ยาเมด็ชนิดรับประทาน  

ห้าม หกั แบ่ง บด หรือทาํให้เมด็ยาแตก  



  
แรงบนัดาลใจ ความเป็นมา / ความสาํคัญของโครงการ   

• พยาบาลผู้บริหารยาเคมีบาํบดั  บุคลากร  ส่ิงแวดล้อมมีความ

เส่ียงต่อ        

        - การสัมผัสผิวหนัง 

        - การสัมผัสทางเดนิหายใจ 

• มีแนวทางการบริหารยาเคมีบาํบัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่

ในส่วนของการบริหารยาชนิดเม็ดรับประทานยังไม่ชัดเจน 

 

 



  
        วัตถุประสงค์ 

• พยาบาลสามารถบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเมด็รับประทานได้

อย่างถูกต้องและปลอดภยั 

• พัฒนาแนวทางการบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเมด็รับประทาน 
 

         ตัวชีวั้ด 

• อัตราการบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดชนิดเมด็รับประทานของ

พยาบาลถูกต้อง 100%   (แบบสังเกต) 



ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 

ขัน้ตอนการจัดทาํคู่มือ 

• รวบรวมข้อมูลของทัง้หมดของยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน 
ผลข้างเคียงและอาการไม่พงึประสงค์จากยา  รวมถงึวธีิการบริหาร
ยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทานที่ถกูต้อง 

• จัดทาํ “คู่มือการบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน   

     หอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจักรี 4" 

• ตรวจสอบความถกูต้องของคู่มือ โดยอาจารย์แพทย์สาขาวชิาโลหติ
วทิยาและอองโคโลยี    และ เภสัชกร ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 

• ปรับปรุงแก้ไขคู่มือก่อนนําไปใช้ปฏบิัต ิ



ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 ขัน้ตอนการนําคู่มือมาใช้ปฏบิตั ิ

       - ประชุมชีแ้จงให้พยาบาลในหอผู้ป่วยทราบ 

       - ขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้ “คู่มือการบริหารยา 

        เคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทานหอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจกัรี 4” 

       - ประเมินผลทุก 3 เดือน 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

• ลดความเส่ียงของการฟุ้งกระจายของยาเคมีบาํบัดชนิด

เมด็รับประทาน ซึ่งอาจก่อให้เกดิพษิแก่บุคลากรทาง

การแพทย์และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

• ลดอัตราการเจบ็ป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร 

 



 

คู่มือการบริหารยาเคมีบาํบัด 

ชนิดเมด็รับประทาน   

     หอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจักรี 4 
 



ยาเคมีบาํบดัชนิดรับประทาน  

ลักษณะของยา มี 5 รูปแบบ คือ 

1. ยาเมด็ชนิด Compressed Tablets 

2. ยาเมด็ชนิด Sugar – coated Tabletes 

3. ยาเมด็ชนิด Film – coated Tabletes 

4. ยา Soft gelatin capsule 

5. ยา Hard gelatin capsule 



ขัน้ตอนการบริหารยารูปแบบต่างๆ 
1.เตรียมอุปกรณ์และพืน้ที่ในการเตรียมยาให้พร้อม 

2.ผู้เตรียมยาผูก CARBON MASK และใส่ถุงมือ NITRITE 

3.ตรวจสอบคาํส่ังการรักษา ใบ MAR. ช่ือยา ช่ือผู้ป่วย

ตามหลัก WI 

 

   



  ยาเมด็ชนิด Compressed tablets หรือ ยาเม็ดชนิด

ตอกอัดค รั้ง เดียว  เ ป็นยา เม็ดช นิดไ ม่ เค ลือบ เ ช่น  

Mercaptopurine, Thioguanine ซึ่งปกตจิะสามารถแตกตัว

ในนํา้ได้โดยไม่จาํเป็นต้องบด 



- ใส่เมด็ยาลงไปใน SYRINGE นําแกน SYRINGE ใส่

กลับเข้าที่เดมิ ดนัแกนลงเกือบชนเมด็ยา  

 



- เทนํา้ที่จะใช้ละลายยาใส่แก้ว ดูดนํา้เข้า SYRINGE 2-3 CC  

- ปิด SYRINGE ยาด้วยตัวปิด  MULTI  CAP ตัง้ทิง้ไว้สักพัก

เพื่อให้เม็ดยาละลาย 

- ตดิฉลากเตือนยาเคมีบาํบดัที่ SYRINGE ยา 

 



 

- นํายาไปให้ผู้ป่วยรับประทาน 
- เม่ือผู้ป่วยรับประทานยาเสร็จแล้ว   นํา Syringe ยาปิด 

Syringe Multi- Cap แล้วทิง้ลงในถังทิง้ยาเคมีบาํบดั  
- แก้วยาที่เกิดการปนเป้ือนยาเคมีบาํบดัให้ใส่ถุงมือ nitrite ผูก 

mask และใช้สาํสีซับนํา้ยาออกจากแก้วยาให้เกลีย้ง ทิง้สาํลีลง

ขยะเคมีบาํบดั (ถุงสีม่วง) นําแก้วยาไปล้างเบาๆ  ป้องกันการ

ฟุ้งกระจายของยา และแยกล้างจากแก้วยาอ่ืนๆ 
 



 ยาเม็ดชนิด Sugar –coated Tabletes  

 ยาเม็ดชนิด Film –coated  Tabletes   
 

เน่ืองจากฟิล์มที่เคลือบยาไม่ละลายนํา้หรือต้องใช้

เวลานานในการละลาย  จงึมีขัน้ตอนการเตรียมยา 

ดังนี ้ 



1 

2 

3 

4 



 ยา Soft gelatin capsule  หรือยาแคปซูลน่ิม ตัวยาอาจเป็น

ของเหลวหรือสารละลายที่มีลักษณะเปียกเหมือนแป้งเปียกหรือผง

แห้งบรรจุอยู่ในแคปซูลเปลือกน่ิม เช่น  Etoposide (Lastet®)  



Hard gelatin Capsule หรือ ยาแคปซลูแข็ง ตวัยาเป็น

ผงบรรจุในแคปซลูเปลือกแข็ง เช่น Hydroxyurea (Hydrea®)  



ผลการดําเนินงาน 

ตวัชีว้ัด (KPI) 

 

เป้าหมาย 

(Target) 

ผลลัพธ์การดาํเนินการ  

( > 3 รอบการวัดผล) 

ก่อนเร่ิม 

โครงการ 

หลังดาํเนินการโครงการ 

ครัง้ที่ 1 

25-31 

ม.ค.59 

ครัง้ที่ 2 

24-30 

เม.ย.59 

ครัง้ที่ 3 

24-31 

ก.ค.59 

อัตราการบริหารยาเคมี

บาํบดัชนิดเมด็

รับประทานของพยาบาล

ถกูต้อง  

100% - 50% 100% 100% 



-  การประเมนิผลด้วยแบบสังเกต 

   อัตราการบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน 

ถูกต้องเพียง 50%  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากยงัขาดความตระหนกัถงึ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และยงัไมคุ่้นเคยกบัวิธีการบริหารยาเคมี

บําบดัชนิดเมด็รับประทานท่ีถกูต้อง  บางครัง้อาจลืม รู้สกึวา่

ยุ่งยาก ต้องเพ่ิมขัน้ตอนการทํางานสิน้เปลืองเวลา และทรัพยากร     

    

 

 

   

 

 

 

 

 

สรุปการพฒันาปรับปรุงและผลการดาํเนินการ รอบที่ 1 



- จัดทาํเนือ้หาเกี่ยวยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน ทัง้หมดที่

มีใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเพิ่มเตมิในคู่มือ และขอความร่วมมือ

จากพยาบาลทุกคนในหอผู้ป่วยให้ศึกษาคู่มือ 

- จัด  CONTENT CONFERENCE ในหอผู้ป่วยช่วงก่อนการรับ-

ส่งเวรเช้า สัปดาห์ละครัง้เป็นเวลา 1 เดอืน โดยมีเนือ้หาการ

บริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทานตามคู่มือที่จัดทาํขึน้  

- การประเมินผลด้วยแบบสังเกตพบว่า พยาบาลมีอัตราการ

บริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน  ถกูต้อง 100%  

สรุปการพฒันาปรับปรุงและผลการดาํเนินการ รอบ 2 



 

- นําแนวทางการบริหารยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทานตามคู่มือที่

จัดทาํขึน้มาทบทวนร่วมกัน โดยทบทวนในช่วงก่อนการรับ-ส่งเวร

บ่ายในวันที่มีผู้ป่วยต้องได้รับยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน  

- หลังจากการดาํเนินการในรอบนีพ้บว่า พยาบาลมีอัตราการบริหาร

ยาเคมีบาํบัดชนิดเม็ดรับประทาน ถกูต้อง 100%  

สรุปการพฒันาปรับปรุงและผลการดาํเนินการ รอบที่3 



สรุปผลการดาํเนินการ 



 แผนการที่จะพฒันาต่อเน่ืองต่อไป จดัทาํโครงการ

ต่อเน่ืองเป็นคู่มือการพยาบาลเร่ืองการดแูลผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาเคมีบาํบัดชนิดรับประทาน และแนวทางการให้ความรู้

แก่ผู้ปกครองในการดแูลผู้ป่วยและบริหารยาเคมีบาํบัด

ชนิดรับประทาน ต่อที่บ้าน 

 

สรุปผลการดาํเนินการ 
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