
ชื่อผลงาน นวัตกรรมกล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) 
ชื่อหน่วยงาน  งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา 
ทีมผู้น าเสนอผลงาน  
         นางอรอุมา  สงขาว          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
         นางศุภรัตน์ติญา  เจริญผล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท์ 086-2979049       E-mail  :  pethprauma.9@gamil.com 
บทคัดย่อ 

  หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริหารการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ  กระบวนการดูแลรักษาพยาบาลย่อมต้องมีความ
เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะกระบวนการบริหารยาส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของชีวิต   ยาความเสี่ยงสูงใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกงหรามีทั้งหมด  16  รายการ   หน่วยงานได้มีการทบทวนความรู้
เกี่ยวกับการบริหารยาความเสี่ยงสูงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยให้ปีละครั้ง อย่างไรก็ตามยังมียาบาง
ชนิดที่มีความถี่ของการใช้น้อยครั้งแต่วิธีการบริหารยานั้นต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว  คือยา 
adenosine พบปัญหาคือการบริหารยาเกิดความคลาดเคลื่อนทั้งจากขั้นตอนการเตรียมยาและขั้นตอน
การฉีดยาซึ่งหากมีการบริหารยาผิดพลาดอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้   จากปัญหาดังกล่าว จึงได้
เกิดเป็นการพัฒนา นวัตกรรม  เรื่อง กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) เพ่ือการบริหารยาที่
ถูกต้องตามหลักบริหารยา 7 Right และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจและความม่ันใจในทักษะการบริหารยา 
วิธีการ 
1.ทบทวน  12 กิจกรรมการพยาบาล โดยหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
2.รับฟังปัญหาขณะดูแลผู้ป่วยและเสนอแนวทางการป้องกันการเกิดความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนจาก
การปฏิบัติการพยาบาล 
3.หาสาเหตุแห่งราก (Root  cause  analysis) โดยทีมน าทางคลินิก 
   3.1 การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติส าหรับพยาบาล(ท าแบบ check list ) 
   3.2.ทีมสหวิชาชีพมาจัดรูปแบบยา ก าหนดเป็น single  dose 
วัสดุ      
-Adenosine  Box   
 
สรุป 

1. จากการพัฒนา นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) ท าให้ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารยา Adenosine ถูกต้องร้อยละ 100 และร้อยละ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา Adenosine  เท่ากับ  0   

2. ผู้ปฏิบั ติ งานมีความพึงพอใจต่อ  นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box)                        
ร้อยละ  85 
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ชื่อผลงาน นวัตกรรมกล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) 
ชื่อหน่วยงาน  งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา 
ทีมผู้น าเสนอผลงาน  
         นางอรอุมา  สงขาว          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
         นางศุภรัตน์ติญา  เจริญผล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทรศัพท์ 086-2979049      E-mail  :  pethprauma.9@gamil.com 
บทน า 

หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริหารการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็น
ภาวะวิกฤตของชีวิต เช่นอาการหัวใจหยุดเต้น  หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ภาวะหายใจล้มเหลว   ผู้ป่วยหมดสติ   
หากไม่ได้รับการช่วยเหลือรักษาอย่างทันท่วงทีแล้ว อาจท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต ดังนั้น การดูแลคัดกรอง
ผู้ป่วยได้รวดเร็วและถูกต้องนอกจากจะมีความส าคัญแล้ว อีกขั้นตอนที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการดูแล
รักษาและให้การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  เพราะเมื่อเป็นวิกฤตของชีวิต   กระบวนการดูแล
รักษาพยาบาลย่อมต้องมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการรักษาเฉพาะโรคมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการ
บริหารยา      การบริหารยาส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของชีวิต    ย่อมต้องได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูง
เพ่ือกู้สัญญาณชีพของผู้ป่วยกลับมาปกติหรือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงมากกว่าเดิม  แต่ยาเหล่านี้
ย่อมมีอาการข้างเคียง ผลกระทบของยาที่รุนแรงและมีข้อจ ากัดในการบริหารเช่นยาบางตัวมีความคงตัว
อยู่ไม่นานต้องได้รับการฉีดยาอย่างรวดเร็วยาถึงมีประสิทธิภาพสูงสูดต่อผู้ป่วย   

ยาความเสี่ยงสูงในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกงหรามีทั้งหมด 16  รายการ   ซึ่งทีมสห
วิชาชีพร่วมกันก าหนดและมอบหมายงานเภสัชกรรมได้เข้ามาจัดท าคู่มือในการบริหารและการดูแล
พยาบาลการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงและผลกระทบจากยาที่ส่งผลต่อผู้ป่วยเพ่ือให้แก้ไข หากเกินอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ทันท่วงที  นอกจากนั้นทางหน่วยงานได้มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารยาความเสี่ยงสูงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยให้ปีละครั้ง อย่างไรก็ตามยังมียาบางชนิดที่มี
ความถี่ของการใช้น้อยครั้งแต่วิธีการบริหารยานั้นต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว  คือยา adenosine เป็น
ยาที่ใช้ ในผู้ป่วยหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ  Supraventricular tachycardia (SVT) ซึ่งเป็นยาตัวหนึ่งที่มี
ความจ าเพาะตัวค่อนข้าง เพราะครึ่งชีวิตของยา (half life)สั้นมากในร่างกายคน การฉีดยาตัวนี้จึงต้องเน้น
เป็นพิเศษว่าต้องเร็วมาก(ไม่เกิน 1-3 วินาที)  และที่ส าคัญยาชนิดนี้เพ่ิงมีการน ามาส ารองใช้ในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อเดือนตุลาคม  2561 มีผู้ป่วยมารับการรักษา เดือน พฤศจิกายน 2561  ในเวรไม่พบ
อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการบริหารยา  และสามารถเตรียมยาได้อย่างทันเวลาเพราะเพ่ิงมีการแนะน า
การบริหารยาจากหัวหน้างานและการเฝ้าระวังยาความเสี่ยงสูงจากเภสัชกร    เจ้าหน้าที่ยังจ าวิธีการ
บริหารยา   แต่ครั้งที่สองมีการบริหารยาในเดือน มกราคม 2652  และการฉีดยาพบว่ามียารั่วซึมออกจาก 
เส้นเลือด เนื่องจากการต่ออุปกณ์การฉีดที่ไม่แน่นพอ   ได้มีการทบทวนกิจกรรมการพยาบาลและพัฒนา
อุปกรณ์ในการฉีด(double  Syringe )จ าลองไว้ให้เป็นตัวอย่างเพ่ือสะดวกในขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์
เพ่ือเตรียมฉีด   มีนาคม  2652  ซึ่งก็ยังพบปัญหาคือการบริหารยาเกินจาก 6 mg เป็น  12  mg  ในการ
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ฉีดครั้งแรก  จะเห็นได้ว่าเมื่อรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ  นานๆครั้งผู้ให้บริการซึ่งมีขีดจ ากัดและ
บริบทที่มีความเร่งด่วนอาจจะลืมวิธีการเตรียมและจ านวนขนาดยาไดแ้ม้จะมีแนวปฏิบัติไว้ก ากับแล้วก็ตาม 
ซึ่งหากมีการบริหารยาผิดพลาดอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้   ดังนั้น จึงมีการทบทวนกิจกรรมการ
พยาบาลและการหาสาเหตุแห่งราก(RCA)ของการเกิดอุบัติการณ์ เรื่องการบริหารยาความเสี่ยงสูงที่ส าคัญ 
พบว่าปัจจัย เกิดจากความจ าและทักษะหากไม่ได้มีการฝึกฝนย่อมท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารยาที่
ผิดพลาด ดังนั้นยาความเสี่ยงสูงที่มีความจ าเป็นต้องใช้   แต่มีการใช้นานๆครั้ง  อาจมีบริหารยาไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบริหารยา 7 Right  คือตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมยา  การฉีดยาไม่ทันต่อการตอบสนองต่อการ
รักษาและวิธีการฉีดท่ีเฉพาะเจาะจงของยา  adenosine  ที่ต้องฉีดอย่างรวดเร็ว 

จากปัญหาดังกล่าว มีแนวคิดว่าท าอย่างไรที่จะให้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลสามารถบริหารยาได้
มาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่ได้บริหารยาเป็นประจ าจนเกิดความช านาญเป็นทักษะที่
ตอบสนองได้ทันที จึงได้เกิดเป็นการพัฒนา นวัตกรรม  เรื่อง กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) 
เพ่ือการบริหารยาที่ถูกต้องตามหลักบริหารยา 7 Right  ไม่พบความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนของยา adenosine  ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจและความม่ันใจในทักษะการบริหารยา 

วัสดุและวิธีการ 
1.ทบทวน  12 กิจกรรมการพยาบาล โดยหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
2.รับฟังปัญหาขณะดูแลผู้ป่วยและเสนอแนวทางการป้องกันการเกิดความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนจาก
การปฏิบัติการพยาบาล 
3.หาสาเหตุแห่งราก (Root  cause  analysis) โดยทีมน าทางคลินิก 
   3.1 การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติส าหรับพยาบาล(ท าแบบ check list ) 
   3.2.ทีมสหวิชาชีพมาจัดรูปแบบยา ก าหนดเป็น single  dose  

Plan Do Check Act 
1.ส ารองใช้ในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวชเมื่อเดือน
ตุลาคม  2561 

-ปฏิบัติตามแนวทางการ
เฝ้าระวังยา HAD 

-อุบัติการณ์ความ
ผิดพลาดในการบริหาร
ยาเท่ากับ 0 

-ติดตามความคลาด
เคลื่อนจากการบริหาร
ยา 

2.เดือน พฤศจิกายน 2561  ใน
เวรไม่พบอุบัติการณ์ความ
ผิดพลาดในการบริหารยา   

-ปฏิบัติตามแนวทางการ
เฝ้าระวังยา HAD 

-อุบัติการณ์ความ
ผิดพลาดในการบริหาร
ยาเท่ากับ 0 

-ติดตามความคลาด
เคลื่อนจากการบริหาร
ยา 
-ปฏิบัติตามแนวทางการ
พยาบาล 

3.เดือน มกราคม 2652  และ
การฉีดยาพบว่ามียารั่วซึมออก
จากเส้นเลือด เนื่องจากการต่อ 

-พัฒนาอุปกรณ์ในการ
ฉีด(double  Syringe )
จ าลองไว้ให้เป็นตัวอย่าง 

-ความถูกต้องของการ
ต่ออุปกรณ์ฉีดยาถูกต้อง 
ร้อยละ 100 

-ทบทวน12กิจกรรมการ
พยาบาลพบว่าผู้ปฏิบัติ
ยังขาดความมั่นใจใน 



Plan Do Check Act 
อุปกณ์กรฉีดที่ไม่แน่นพอ  -อุบัติการณ์ความ

ผิดพลาดในการบริหาร
ยาเท่ากับ 0 

การบริหารยาจากการ
ขาดทักษะในการปฏิบัติ 
-ติดตามความคลาด
เคลื่อนจากการบริหาร
ยา 

4.เดือนมีนาคม  2652  การ
บริหารยาเกินจาก 6 mg เป็น  
12  mg  ในการฉีดครั้งแรก 

-พัฒนา นวัตกรรมกล่อง
ดวงใจ(Memory  
Adenosine  Box) 

-ความถูกต้องขั้นตอน
การปฏิบัติในการบริหาร
ยาร้อยละ 100 
-อุบัติการณ์ความคลาด
เคลื่อนทางยาเท่ากับ 0 
-ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง          
ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ร้อยละ85 

-ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติในการบริหารยา
ตาม นวัตกรรมกล่อง
ดวงใจ(Memory  
Adenosine  Box) 
-ติดตามอุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา 

 
วัสดุ      
-Adenosine  Box  ประกอบด้วย 
    : ใบ check list การเตรียม และการเตรียมอุปกณ์เม่ือมีภาวะข้างเคียงจากยา หรือการไม่ตองสนองต่อ
การใช้ยา   
    : ยา ใส่เป็น  single  dose ประสานทีมสหวิชาชีพคือเภสัชกรในการบรรจุยา เป็น doseที่ใช้   
    : อุปกรณใ์นการฉีด(double  Syringe )จ าลองไว้ให้เป็นตัวอย่าง 
    : ใบเฝ้าระวังการใช้ยาความเสี่ยงสูง(High  Alert  Drug) จากทีม  เภสัชกร   
  
ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1    แสดงร้อยละความถูกต้องขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารยา Adenosine 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 

เมษายน
2562 

พฤษภาคม
2562 

มิถุนายน
2562 

กรกฎาคม
2562 

สิงหาคม
2562 

กันยายน
2562 

ร้อยละความถูกต้อง
ความถูกต้องขั้นตอน
การปฏิบัติในการ
บริหารยา Adenosine 

100 %    (ไม่มี
ผู้ป่วย) 

100% 
2 ราย 

ยังไม่มี
ผู้ป่วย 

NA NA NA 

   จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าร้อยละความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารยาAdenosine 
หลังจากมีการพัฒนา นวัตกรรม กล่องดวงใจ  (Memory  Adenosine  Box) ถูกต้องร้อยละ 100   
 



ตารางท่ี 2    แสดงร้อยละอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา Adenosine 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 

เมษายน
2562 

พฤษภาคม
2562 

มิถุนายน
2562 

กรกฎาคม
2562 

สิงหาคม
2562 

กันยายน
2562 

อุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อน
ทางยาเท่ากับ 0 

0 %    (ไม่มี
ผู้ป่วย) 

0% 
2 ราย 

ยังไม่มี
ผู้ป่วย 

NA NA NA 

   จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าร้อยละอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาAdenosine หลังจากมีการ
พัฒนา นวัตกรรม กล่องดวงใจ  (Memory  Adenosine  Box) เท่ากับ  0   
และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติการทางการพยาบาลต่อ นวัตกกรม กล่องดวงใจ  
(Memory  Adenosine  Box)  พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 85  
 
วิจารณ์ 

 จากการพัฒนา  นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box)    ในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลกงหรา ประเด็นที่อาจเป็นปัญหาและเกิดผลด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางได้ เกิดจาก การขาดอัตราก าลังคนเนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานได้รับการบรรจุแต่งตั้งและ
โยกย้ายไปท างานที่อ่ืน  ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากแผนกอ่ืนมาช่วยเป็นอัตราก าลังทดแทนชั่วคราว
ซึ่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลเหล่านี้ ไม่ได้ใช้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวชเป็นเวลากว่า 10 ปี  แม้ว่าจะมีการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการปีละ 1 ครั้งก็อาจท าให้ความไม่มั่นใจใน
การปฏิบัติการพยาบาลได้ จึงต้องมีการท าความเข้าใจและทบทวนพร้อมทั้งการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน
อัตราทดแทนด้วย 

สรุป 
3. จากการพัฒนา นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box) ท าให้ ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารยา Adenosine ถูกต้องร้อยละ 100 และร้อยละ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา Adenosine  เท่ากับ  0   

4. ผู้ปฏิบั ติ งานมีความพึงพอใจต่อ  นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box)                        
ร้อยละ  85 
 
 
 
 
 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
               การพัฒนา  นวัตกรรม กล่องดวงใจ(Memory  Adenosine  Box)   ครั้งนี้เพ่ือสนับสนุน 
และสามารถเอ้ืออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานทางการพยาบาลได้สามารถท าความความเข้าใจง่าย รวดเร็ว  และ
สามารถบริหารยาความเสี่ยงสูงได้อย่างมั่นใจ และที่ส าคัญที่สุดคือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเมื่อ
มารับการักษาที่โรงพยาบาลกงหรา ตามนโยบาย  2P safety  ของมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลคือ
จะต้องมีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
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