โครงการพัฒนา warning KCL
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิ รินธร สานักการแพทย์ กทม.
1. ชื่ อผลงาน : พัฒนา warning KCL
2. คาสาคัญ

: KCL (Potassium Chloride), High Alert drug

3. ภาพรวม :
ปั ญหา จากสถิติผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวในหออภิบาลผูป้ ่ วยหนัก พบว่า มีผูป้ ่ วยร้อยละ 60 ที่มีภาวะ
Electrolyte Imbalance ผลเสี ยของความไม่สมดุลของเกลื อแร่ ในร่ างกาย ส่ งผลทาให้กล้ามเนื้ ออ่อนแรง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในจานวนนี้ เกลื อแร่ ที่ ผิดปกติ ไป ร้ อยละ 52 มักมีโปแตสเซี ยม ในเลื อดต่ า
รวมอยู่ด้วย ซึ่ งการรักษาปั ญหาโปแตสเซี ยมผิดปกติ ในร่ างกายแก้ไขด้วยการให้ KCL ซึ่ งเป็ นยาที่ มี
ความเสี่ ยงสู ง ( High Alert drug )ต้องมีการปฏิ บตั ิในการใช้อย่างเคร่ งครั ดจากการบริ หารยาพบความ
คลาดเคลื่อนจากการใช้ยา KCL ไปถึ งตัวผูป้ ่ วย เป็ นอันตรายชัว่ คราว ต้องได้รับการรักษาเพิ่ม ร้อยละ5
จากปั ญหาดังกล่าวจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมที่เพิ่มการเฝ้าระวังการให้ยา KCL เพื่อลดปั ญหาการได้รับยา
คลาดเคลื่อน ผูป้ ่ วยปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา
เป้าหมาย
1. พัฒนานวัตกรรมการป้ องกันความคลาดเคลื่อนใช้ยา KCL
2. ไม่เกิดอุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา KCL
3. บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมแนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา
KCL ร้อยละ 90
แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมเริ่ มดาเนินการ ปี งบประมาณ 2555
1. วิเคราะห์ ปัญหาร่ วมกันและจัดทาแนวทางการป้ องกัน ความคลาดเคลื่ อน ที่ เกิ ดจากการใช้ยา
KCL
2. นานวัตกรรมแนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้ยา KCL มาสู่ การปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลการใช้นวัตกรรมแนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้ยา KCL
4. ทบทวนปรับปรุ งหาแนวทางแก้ไขนวัตกรรมแนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้
ยา KCL

ปรับปรุ งนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ดาเนินการปี งบประมาณ 2557
5. ทบทวนปรับปรุ งหาแนวทางแก้ไขนวัตกรรมแนวทางการป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การใช้ยา KCL สาหรับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน
4. สาระสาคัญของการพัฒนา :
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปั ญหา คิดค้นนวัตกรรมและนาไปทดลองใช้
2. ปรับปรุ งหลังการทดลอง จัดนาแนวทางปฏิบตั ิและนาไปใช้ รายละเอียดดังนี้
2.1 การให้ KCL ต้องบริ หารยาโดยใช้เครื่ องควบคุมการให้สารน้ าทุกราย
2.2 ติดใบให้ IV สี ชมพู เพื่อให้รับทราบว่าเป็ น High Alert drug (ใบ IV ทัว่ ไปสี ขาว)
2.3 แขวนป้ายเฝ้าระวังการให้ KCL ที่ขวด

2.4 นาสติ๊ กเกอร์ ที่ ขวด KCL (ปกติ ทิ้ งพร้ อม Amp KCL) มาติดไว้ที่ขวด IV เพื่ อเพิ่ มความเฝ้ า
ระวังเพราะสี เข้มบ่งบอกว่าผูป้ ่ วยรายนี้ให้ KCL

2.5. ติดสติ๊กเกอร์ ตามจานวนปริ มาณของ KCL คาสั่งแพทย์ให้ IV 20 mEq ติด 1 แผ่น ถ้าสั่ง 40
mEq ติดสติ๊กเกอร์ 2 แผ่น และถ้าสั่ง 60 mEq ติดสติ๊กเกอร์ 3 แผ่น

5. ผลลัพธ์ :
1. มีแนวทางการปฏิบตั ิในการใช้ยา KCL
2. อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา KCL ปี งบประมาณ 2556-๒๕๕8 ไม่พบอุบตั ิการณ์
3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้นวัตกรรม ร้อยละ 100
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
1. เรี ย นรู ้ ก ารสร้ า งที ม การท างาน ยอมรั บ และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้แง่ คิ ด ที่
หลากหลายในการวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไขปั ญหาซึ่ งจะเป็ นทางออกที่เหมาะสม
2. การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
7. การติดต่ อกับทีมงาน :
นางสาวจันจิรา คาเขื่อน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายสันติ ยอมประโคน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

