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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ค าจ ากัดความ   การให้ยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์ท าลายเซลล์มะเร็ง โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า 
วัตถุประสงค์    1. ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัดถูกต้องตามแผนการรักษา 

2. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน 
3. พยาบาลวิชาชีพ  ให้ยาเคมีบ าบัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการให้ยาเคมีบ าบัด 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้     

1. อุปกรณ์ส าหรับให้ยาเคมีบ าบัด 
  1.1 ยาเคมีบ าบัดท่ีผสมแล้วโดยเภสัชกร 

  1.2 อุปกรณ์ส าหรับเปิดเส้นเพื่อให้สารน  า Intravenous Catheter  ได้แก่  Venflon  
        No. 22 - 24, สายยางรัดแขน, พลาสเตอร์, Tegaderm Film ,ส าลีชุบแอลกอฮอล์    
        70 % , สติ๊กเกอร์สี   

     2. อุปกรณ์ส าหรับป้องกันของผู้ปฏิบัติ 
       2.1 เสื อคลุมแบบปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังตัวยาวแขนยาว  มียางยืดรัดกระชับที่ปลาย 
                    ข้อมือ 
       2.2 หมวกคลุมศีรษะ 
       2.3 ถุงมือไนตรัส 
       2.4 แว่นตา 
       2.5  ผ้าปิดจมูก N 95 หรอื Mask Carbon 

      3. อุปกรณ์ส าหรับกรณีท่ีมีการสัมผัสยาเคมีบ าบัดถูกผิวหนังหรือละอองฝอยของยาเข้าตา 
             3.1 สารละลาย 0.9% NSS ส าหรับล้างตา 
             3.2 อุปกรณ์ในการล้างตา 
      4. รถส าหรับให้ยาเคมีบ าบัด  

      5. อุปกรณ์  ส าหรับก าจัดขยะ หลังให้ยาเคมีบ าบัด 
             5.1 ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 
             5.2 ถุงพลาสติกสีเทา 

             5.3 ป้ายขยะอันตราย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  ( ต่อ ) 

        5. อุปกรณ์  ส าหรับก าจัดขยะ หลังให้ยาเคมีบ าบัด 
              5.1 ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 
              5.2 ถุงพลาสติกสีเทา 
              5.3 ป้ายขยะอันตราย 
        6. Spill  kit  ประกอบด้วย  
              6.1 เสื อคลุมแบบปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังตัวยาวแขนยาว   
              6.2 หมวกคลุมศีรษะ 
              6.3 ถุงมือยาง  Disposable  2  คู ่
              6.4 แว่นตา 
              6.5 ผ้าปิดจมูก N 95 หรือผ้าปิดจมูก 2 ผืน 
              6.6 กระดาษซับ , ผ้าก๊อส 
              6.7 ผงซักฟอก 
              6.8 ถุงพลาสติกสีเทา 
              6.9 ป้ายขยะอันตราย 

      7. ป้ายแจ้งเขตอันตราย 
วิธีปฏิบัติ   

ขั นตอน เหตุผล 
ผู้ปฏิบัติ 
1. ล้างมือตามมาตรฐาน 
2. สวมเสื อคลุมแขนยาว หมวกคลุมศีรษะ แว่นตา ผ้าปิดจมูก  
    N 95 หรือ Mask Carbon ถุงมือไนตรัส  
3. ยึดหลักปลอดเชื ออย่างเคร่งครัด 
 
 

 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื อโรค 
- ป้องกันการสัมผัสต่อยาเคมีบ าบัด โดยการสูดลม 
   หายใจและทางผิวหนัง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )   

ขั นตอน เหตุผล 
ขั้นตอนการให้ยาเคมีบ าบัดเข้าทางเส้นเลือดด า 
1. ก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 
    1.1 ตรวจดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่    

- CBC ก่อนให้ยาเคมีบ าบัดทุกครั ง 
- WBC > 3,000 cells/ml 
- ANA > 1,500  cells/ml 
- Plt > 100,000 cells/ml 
- ประเมินสัญญาณชีพ ถ้าอุณหภูมิกาย > 38  
   องศาเซลเซียส ควรรายงานแพทย์ 

  1.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์และอาการข้างเคียงของยา  
       ระยะเวลาที่ให้และการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยที่มา 
       รับยาเคมีบ าบัด 
  1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่สั่ง ได้แก่ ชื่อยา ,  
       ขนาดยา ให้ตรงตามค าสั่งของแพทย์ 

2. การพยาบาลผู้ป่วยขณะได้รับยาเคมีบ าบัด 
     2.1 สร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกไว้วางใจ ให้การ

พยาบาลด้วยความนุ่มนวล 
     2.2 จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายที่สุดขณะให้ยา 
 
     2.3 อธิบายให้ผู้ป่วย / ญาติทราบถึงขั นตอนและวิธีการให้

ยาเคมีบ าบัด     
     2.4. วิธีเลือกเส้นเลือดด าเลือกเส้นเลือดที่แขน 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองลดความวิตก 
  กังวลและสามารถเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนของ 
  ยาเคมีบ าบัดได้ 
- เพ่ือความถูกต้องและปลอดภัย 
 
 
- เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ  
  ขณะให้ยาเคมีบ าบัด 
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่อาจท าให้เข็มออกนอก 
  เส้นเลือด 
- เพ่ือความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )   
ขั นตอน เหตุผล 

    ด้านหน้าก่อน โดยเริ่มจากด้านปลายแขนไปหาส่วนบน 
รองลงมาเลือกบริเวณด้านหลังบริเวณ 
       เหนือข้อมือและเลือกเส้นที่มีขนาดใหญ่  
       ยืดหยุ่น เรียบ ตรง   หลีกเลี่ยง  บริเวณข้อพับ ,  

       ข้อต่อ 
 2.5 ใช้ Intra venous Catheter No. 22-24 แทงเข้า 

       เส้นเลือดด าหลังจากท าความสะอาดผิวหนังด้วย 
       แอลกอฮอล์ 70%. 
2.6  ปิดTegaderm Film  โดยสามารถสังเกต   การ 
       รัว่ซึมของยาเคมีบ าบัดออกนอกเส้นเลือดด า 
2.7  ตรวจสอบความถูกต้องของยาเคมีบ าบัดที่จะให้ 
       กรณีท่ีฉีดยาหลายชนิด ควรฉีดยากลุ่ม 
Vessicant 
        ก่อน 
2.8  ขณะฉีดยาสังเกตผิวหนังบริเวณท่ีฉีดยา และ 
       อาการผิดปกติ เช่น ปวด บวม และหยุดยาทันที 
        เมื่อมีอาการ 
2.9  ฉีด NSS ก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดยาเคมี 
       บ าบัดแต่ละชนิด เพื่อป้องกันยาผสมกัน ซึ่งอาจ 
       ท าให้ตกตะกอนหรือปฏิกิริยาระหว่างยาต่าง 
       ชนิด และช่วยลดความระคายเคืองของเส้น
เลือด 
2.10  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุก 15-30 นาที /ตรวจดู 
        ผิวหนังว่ามีการรั่วซึมหรือไม่  

 
 
 
 
 

-  ป้องกันการติดเชื อ 
 
 
-  ยึดปลายเข็มให้แน่นอยู่กับที่  ไม่เลื่อนไปมาและ 
   สังเกตการรั่วซึมของยาได้ 
-  ประเมินว่ามีการรั่วของยาออกนอกเส้นเลือดด า 
   หรือไม่ 
 
 
 
 
-  ป้องกันมิให้ยาคั่งค้างอยู่ในเส้นเลือดด า  ซึ่งอาจ 
    เป็นสาเหตุที่ท าให้มีการอักเสบ 
 
 
-  เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของสารน  าและป้องกัน 
   ยารั่วซึมออกนอกเส้นเลือด 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
วิธีปฏิบัติ ( ต่อ )   

ขั นตอน เหตุผล 
2.11  สังเกตสีหน้า  กิริยาท่าทางผู้ป่วย  ถ้ามีอาการ 
         หายใจ  แน่นอึดอัด  หน้าซีด  เขียว  มือเย็น  
ให้ 
         รีบหยุดยา    รายงานแพทย์ด่วน พร้อมทั งให้   
         ออกซิเจน  เตรียมรถช่วยฟื้นคืนชีพ 
2.12  ขณะให้ยาเคมีบ าบัด  สอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับ 
         อาการปวดแสบ  ปวดร้อน  อาการบวมแดง  
         บริเวณให้ยา  ยาไม่ไหล  ต้องหยุดการให้ยา 
         ทันที  และดูดยาที่รั่ว  และคั่งค้างอยู่ออกจาก 
         บริเวณท่ีให้ยามากที่สุด  และถอดเข็มออก 
2.13   เปลี่ยนต าแหน่งให้ยาเคมีบ าบัดทุก 3วัน   

1. ภายหลังการให้ยาเคมีบ าบัด 
3.1   ให้ค าแนะน าผู้ป่วยสังเกตอาการเจ็บแสบ ด า  
        แดง  รอยนูนหลังการได้ยาเคมีบ าบัด 
3.2   สังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดหลังฉีดยาอย่าง 
        น้อย  20 – 30 นาที 
3.3   ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพหลังให้ยาเคมี 
       บ าบัด  1  ชั่วโมง  และทุก  4  ชั่วโมง   
3.4  กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน  าอย่างน้อยวันละ  
       2,000-3,000  ซีซี 
 

- ประเมินอาการแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น  
   การแพ้ยาหรือช็อก (Anaphylactic shock)  และ 
   สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
 
-  ป้องกันการตายของเนื อเยื่อ  บริเวณท่ีฉีดยา  ซึ่งมี 
    การรั่วซึมของยานอกเส้นเลือดด า 
 
-   ลดการกระจายของยาที่รั่วและลดการบวมของ 
    บริเวณนั น 
- ป้องกันการอักเสบของเนื อเยื่อบริเวณท่ีให้ยา 
 
- เพ่ือได้รับการช่วยเหลือทันที  กรณีมียารั่วซึมออก

นอกเส้นเลือด 
- แก้ไขอาการได้ทันท่วงที  หากเกิดอาการแพ้ยา 
 
-  ให้ยาถูกขับออกทางปัสสาวะและประเมินการ 
    ท างานของไต 
 

 
 



23 
 

                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 6/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
หมายเหตุ      

1.   กรณีท่ีมีการรั่วของยาออกนอกเส้นเลือด ต้องประคบร้อนหรือเย็นบริเวณนั นทันที ตามชนิดของ 
      ยา การประคบร้อนหรือเย็นควรท าครั งละประมาณ 20 นาที ท าซ  าอย่างน้อยวันละ 4 ครั ง 

ในช่วง  
      1-2 วันแรก จากนั นประคบวันละ 4 ครั ง ต่ออีก 2-3วัน  
  -   ยาที่ประคบร้อน 

ได้แก่etoposide,vinblastine,vincristine,navebine,paclitaxel,oxalipatine 
   -   ยาที่ประคบเย็นได้แก่ doxorubicin,epirubicin 
2.   การก าจัดขยะ  น าภาชนะบรรจุยาและอุปกรณ์ท่ีใช้แล้ว เช่น เข็ม ถุงมือ ชุดให้ยา เก็บให้มิดชิด  
      ใส่ถุงพลาสติกสีเทา ไม่ขาดง่าย รัดปากถุงให้แน่นโดยผูกเชือกฟางสีแดงและติดป้ายระบุข้างถุง 
      ว่า “ ขยะเคมีอันตราย ” 

 
เอกสารอ้างอิง 
หน่วยมะเร็งวิทยา. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : เอกสารประกอบการอบรม . ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
              คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2553.   
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.คูม่ือมาตรฐานเกี่ยวกับยาเคมีบ าบัด.ค้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค.63.จาก  
             เว็บไซต์:http://www.nci.go.th/th/File_download/drug/NCI-
Standard%20FOR%20PDF.pdf. 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 7/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานก่อนและหลังการให้ยาเคมีบ าบัด 
2.2  ผู้ให้ยาเคมีบ าบัดต้องสวมใส่เสื อคลุม  แบบปิดด้านหน้า  เปิด 
      ด้านหลังแขนยาวตัวยาว   ถุงมือ  และแว่นตา 
2.3  รถส าหรับให้ยาเคมีบ าบัด 
2.4  เลือกต าแหน่งเส้นเลือดด าเพ่ือบริหารยาได้เหมะสม 
2.5  ปรับอัตราเร็วของสารละลายยาเคมีบ าบัดให้ถูกต้องตามแนวการ 
       รักษาของแพทย์  
2.6  ตรวจวัดสัญญาณชีพและประเมินผู้ป่วยอย่างน้อยทุก  4  ชั่วโมง 
2.7  กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน  ามากกว่า 2,000-3,000 ซีซี/วัน  และบันทึก 
       ปริมาณน  าเข้า/ออกทุกเวร  (เมื่อมีข้อบ่งชี ) 
2.8  บันทึกการได้รับยาเคมีบ าบัด  ชนิด  ขนาดของยา  และวิธีการให้ 
       ยาเคมีบ าบัดและอาการแทรกซ้อน(ถ้ามี) และรายงานแพทย์ 
2.9  ก าจัดขยะได้ถูกต้อง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-CT-001 

เรื่อง : การบริหารยาเคมีบ าบัดทาง    
         หลอดเลือดด า 

(Chemotherapy administration) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 8/8 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

 
ภาคผนวก ( ต่อ ) 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัดถูกต้อง  ตามแผนการรักษา 
3.2  ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะหรือหลัง 
     ได้รับยา 
3.3  เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการให้ยาเคมีบ าบัด 
 

  

 

 
    
 
 


