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ทีมวจิัย



แนวทางการเลาเรื่อง

สําหรับทมีวิจัยที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ

• แนวทาง

– ปญหาที่พบจากการทํางานประจํา ที่นํามาสูการวิจัยนี้
– กระบวนการ วิธีคิดในการตั้งคําถามวิจัย
– การดําเนินการวิจัย 
– บุคคลใดบางที่เกี่ยวของ

– การวัดผลและการวิเคราะหผล

– การนําผลการวิจัยกลับมาใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน ตอผูปวย ตอผูปฏิบัติงานและ
ตอองคกร

• เรื่องความภูมิใจ และ ความสําเร็จ (Success Story Telling)
– ความสําเร็จที่ทานภูมิใจมากที่สุดคืออะไร 
– เหตุใดทานจึงเห็นวาสิ่งนี้เปนความสําเร็จที่ทานภูมิใจที่สุด

– ปจจัยใดเปนปจจัยหลักที่นํามาซึ่งความสําเร็จนี้

– ทานไดมีสวนรวมหรือดําเนินการอยางไรจึงเกิดความสาํเร็จนี้



หอผูปวยเคมีบําบัด



สถิตจิํานวนครัง้

ที่ผูปวยมารับยาเคมบีาํบดัที่หอผูปวย 5จ ตอป
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สถิตผิูปวยทีม่ารับการรักษาในหอผูปวยเคมบีําบดั 5จ

 ป พ.ศ.2549
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สถิตผิูปวยทีม่ารับการรักษาในหอผูปวยเคมบีําบดั 5จ

 ป พ.ศ.2550
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ระบบการดูแลผูปวยมะเร็ง

ที่มารับการรักษาดวยเคมีบําบัดแบบองครวม

การรับใหม

- โครงการพัฒนา

ระบบการใหขอมูล

แกผูปวยมะเร็งที่

ไดรับยาเคมีบาํบัด

ขณะอยูรักษา

- การใหบริการตาม Care- Map

-การบริหารยาเคมีบําบัด

-โครงการวิปสสนาเยียวยารักษาใจ

- โครงการใหคําปรึกษา

- โครงการดนตรีบําบัด

- โครงการ Aromatherapy

-โครงการกลุมเพื่อนชวยเพื่อน

-โครงการเสรมิสรางพลังอํานาจ

-โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

การจําหนาย

-โครงการวางแผน

การจําหนาย

และการดูแล

ตอเนื่อง





รับใหม
1



32



4



5



นอนรักษา..ในหอผูปวย6



แพทย.มาเยี่ยมตรวจและสั่งการรักษาบนหอผูปวย

7



เตรียมความพรอม..กอนใหยาเคมีบําบดั

8



การใหขอมูลของพยาบาล:โดยใชวิดิทัศน เวรบาย





บทบาทของพยาบาล



คลืน่ไส อาเจยีน ลดได...ดวยสมุนไพรไทย



สมุนไพรและผลไมไทย..เปนน้ําใจของคนไขฉันเอง



กลิ่นหอมออนๆ....ผอนคลาย..ดีจัง
Aromatherapy



ความปวด...ลดไดดวยดนตรี



ถึงปวย...ก็สวยได(ภาพลักษณ)



เพื่อนชวยเพื่อน(มิตรภาพบําบัด)



การดูแลดานจิตวญิญาณ



โครงการวปิสสนาเยยีวยารักษาใจ



ฝกสมาธิ พิธีขอขมาพอแม

ฝกสมาธิ เดนิจงกลม



วางแผนจําหนาย



• ทบทวนการปฏิบัติตัวที่
บาน

• อาการผิดปกติที่ควรมาพบ
แพทยกอนเวลา



One Stop Service
• พนักงานการแพทย 
คิดเงินคารักษาพยาบาล 

• รับยากลับบานมาให

• เภสชัฯ อธิบายเรื่อง 
การรับประทานยา

• พยาบาลใหคําแนะนํา

การดูแลตนเองที่บาน



การสงตอโรงพยาบาลใกลบาน

• refer ใหยาเคมตีอ
• ใหยากระตุนเมด็เลอืด

• ใหยาปฏิชีวนะ

• ไปให 0xygen
• ทําแผล

• End of life



สงตอศูนยสุขภาพชุมชน 
(PCU)



โครงการวางแผนจําหนาย



จุดเริ่มตน
• ปจจุบันหอผูปวยเคมีบําบัด 5จ   มีการเตรียมความ
พรอมผูปวยกอนรับยาเคมีบําบัด โดยใหขอมูลเรื่องการ
ดูแลตนเองเมื่อมารักษาดวยยาเคมีบําบัด 

•  ในวนัที่รับรักษากอนใหยาเคมีบําบดั 1 วัน หลังจาก
ไดรบัยาเคมบีําบดั  แพทยจะจําหนายกลับบาน ถาไมมี
ปญหาใดๆ  จึงทําใหผูปวยมีเวลานอยในการเรียนรูและ
การปรับตวั



โครงการฯ ป 2548
• หอผูปวย 5จ จึงไดจัดโครงการพัฒนาระบบการ

จําหนายสําหรับผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

• วัตถุประสงค  เพื่ อ ใหผูปวยไดรับการเตรียม
จําหนายและการดูแลอยางตอเนื่อง และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ



เปาหมาย
เพื่อใหผูปวยมะเร็งทีไ่ดรับยาเคมีบําบัด

• มีความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บานอยาง

ถูกตอง

• มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม



การประเมินผล
1. ประเมินการรับรูผูปวยกอนจําหนาย

2. ประเมินความรูและพฤติกรรมการดแูลตนเอง



ใหความรูตามโปรแกรมการวางแผนการจําหนาย

• พยาบาลจะเปดโอกาสใหซักถาม

• พยาบาลจะเปดวิดิทัศน เรื่อง การ
รักษาและการดูแลตนเองของผูปวย

มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด



แจกคูมือเกี่ยวกับกฎระเบียบสําหรับผูปวยและญาติ

คูมือการดูแลตนเองขณะไดรับยาเคมีบําบัด

ใหความรูตามโปรแกรมการวางแผนการจําหนาย



คําแนะนํา

การปฏิบัติตัวขณะอยูบาน

สําหรับผูปวยที่ไดรับการรักษา

ดวยยาเคมบีําบัด

จัดทําโดย

หอผูปวยเคมีบําบัด5จ.

แผนกการพยาบาลบําบัดพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. 2548

•แผนพบัดูแลตนเองทีบ่านสําหรับผูปวยตามโรคที่ผูปวยเปน



ในเอกสารนี้จะขอแนะนําใหทานสามารถ

ปฏิบัติตวัที่บานอยางถูกวิธีดังนี้

1. หลักการรับประทานอาหาร

2. การดื่มน้ํา

3. การรับประทานยา

4. การทํากิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกาย

5. การทํางาน

6. การปฏิบัติตัวขณะอยูบาน

7. การดูแลและรักษาสุขภาพ

8. แผนการรักษาทีท่านจะไดรับ

9. ถาทานมีปญหาขณะอยูบานทานจะทําอยางไร

10. การกลับมารักษาครั้งตอไป 

•แผนพบัดูแลตนเองทีบ่านสําหรับผูปวยตามโรคที่ผูปวยเปน



ผลลัพธในป พ.ศ. 2548

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2548

1. ผูปวยรับรูกอนจําหนาย 92 %

2. ผูปวยมคีวามรูกอนจําหนาย 97.01 %

3. ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บาน 90.75 %



ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2549 มีการทบทวนแนวปฏิบัติ
• ปญหาที่พบคือ 

– สื่อการสอนโดยใชวิดิทัศนเนื้อหาบางสวนควรปรับปรุง เพื่อให
ผูปวยสามารถปฏิบัติตัวทั้งที่โรงพยาบาลและที่บานไดอยาง

ตอเนื่อง 
– คูมือการดูแลตนเองจะตองครอบคลุมตามหลัก DMTHOD
– ตองพัฒนาพยาบาลใหมีความรูในการใหวางแผนการจําหนายให

เปนแนวเดียวกัน



จัดทําคูมือการวางแผนจําหนาย 7 โรคแรก ป พ.ศ. 2549

1. คูมือการดูแลตนเองที่บานสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด    
2. คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งทอน้ําดีที่ไดรับยาเคมีบําบัด      
3. คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ไดรับยาเคมี

บําบัด  
4.  คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งปอดทีไ่ดรับยาเคมีบําบัด            
5. คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งลําไสใหญที่ไดรับยาเคมีบําบัด

6. คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งกระดูกที่ไดรับยาเคมีบําบัด

7. คูมือการดูแลตนเองที่บานผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไดรับยาเคมีบําบัด







วิธีดําเนินการ  ป พ.ศ. 2549

2. ขั้นดําเนินการ  
การวางแผนจําหนายเปนรูปแบบการดําเนินการเปน

ทีมสหสาขา โดยพยาบาลเปนผูประสานกับทีมและ
เตรียมความพรอมผูปวย  เพื่อใหผูปวยสามารถดูแล
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 



วันที่  1 ของการรับไวในโรงพยาบาล
• สรางสัมพันธภาพ

• ประเมินความรูสึกเมื่อรับรูวาเปนมะเร็ง

• ประเมินความรูเกี่ยวกับมะเร็งและการใหยาเคมี

บําบัด

• ประเมินความตองการในการวางแผนจําหนาย

โดยใชแบบฟอรมการวางแผนจําหนาย 
• สรุปปญหาและใหการดูแลตามความตองการ

• ใหความรูตามโปรแกรมการวาง

แผนการจาํหนาย

• วางแผนการจําหนาย โดยแพทยใหความรูเรื่อง
โรค เภสัชฯใหความรูเรื่องยา พยาบาลให
ความรูเรื่องการดูแลตนเองฯและอื่นๆ

Admission 
Intervention

and 
discharge 
planning

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 



ใหความรูตามโปรแกรมการวางแผนการจําหนาย

• พยาบาลจะเปดโอกาสใหซักถาม

• พยาบาลจะเปดวิดิทัศน เรื่อง การ
รักษาและการดูแลตนเองของผูปวย
มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด+ขอมูล
การดูแลตนเองที่บาน



คูมือเกี่ยวกับกฎระเบียบ

สําหรับผูปวยและญาติ

คูมือการดูแลตนเองขณะไดรับยาเคมีบําบัด

ใหความรูตามโปรแกรมการวางแผนการจําหนาย

•แจกคูมือเกี่ยวกับกฎระเบียบสําหรับผูปวยและญาติ  
•คูมือการดูแลตนเองขณะไดรับยาเคมีบําบัด 
•คูมือการดูแลตนเองทีบ่านสําหรับผูปวยตาม
โรคที่ผูปวยเปน



วันที่ 2 – วันสุดทาย 

ของการรับไวในโรงพยาบาล 

กอนรับยาเคมีบําบัด

- ติดตามเยี่ยมกอนใหยาเคมีบําบัด

- เตรียมความพรอมกอนใหยาเคมีบําบัด

หลังรับยาเคมีบําบัด

- ทบทวนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน

- อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยกอนเวลานัด

- การมาตามนัดครั้งตอไป

- ประเมินการการรับรูขอมูลการจําหนาย

-เขียนใบสงตอเพื่อการดูแลตอเนื่อง  

 ตามแบบฟอรมใบสงตอ (กรณีมารับยาเคมี   

 ครั้งแรก)

Intervention
during 

hospitalization 



การใหขอมูลกอนจําหนาย(วันกลับบาน)

เภสัชกร  ใหคําแนะนําเรื่องยา
พยาบาล  ใหคําแนะนําเรื่อง
- ใบนัดและการมาตามนัด

- ใบสงตัวไปรับยาเคมีที่โรงพยาบาลใกลบาน

- ใบสงตัวอื่นๆ

- การดูแลตนเองที่บาน 
- อื่นๆ ฯลฯ

สมุดประจําตัวผูปวย,ชุดใบนัด, ใบ Lab, ใบRefer



แบบฟอรมใบสงตอเพื่อการดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด

หอผูปวยเคมีบําบัด 5จ  โทร 043-363468-9

 งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชื่อผูปวย……………………….

HN…………………………….

หอผูปวย................................

(สําหรับติด Sticker)

วันที่......................................................................................…

ที่อยูผูปวย  บานเลขที่..........................หมูที่........................…..

ชื่อหมูบาน.......................ตําบล...................อาํเภอ……………

จังหวัด.........................................PCU ที่ดูแล.....................…..

การวินิจฉัยโรค...................................................................…
สภาพผูปวย  (......) ดูแลตัวเองได

(......) ตองการผูดูแลบาง  ผูดูแลชื่อ.............................เกี่ยวของกับผูปวยเปน...............................….

(......) ตองการผูดูแลตลอดเวลา  ผูดูแลชือ่............... .เกี่ยวของกับผูปวยเปน................................….

ประวัติการเจ็บปวย โดยยอ 

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

สรุปการรักษาที่ไดรับ          ไดรับยาเคมีบําบัด  สูตร...............................................

การนัดครั้งตอไป  วนัที.่..........................................................



Follow up
intervention

วันทีม่ารับยาเคมีบําบัดครั้งตอไป

- ประเมินผูปวย ทั้งรางกาย จติใจ  

ภาวะสุขภาพ

- พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บาน



ผลลัพธในป พ.ศ. 2549

เดอืน มกราคม – มิถุนายน 2549

1. ผูปวยรบัรูกอนจําหนาย 94.44 %

2. ผูปวยมีความรูกอนจําหนาย 97.68 %

3. ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่บานได 94.25%



เปรียบเทียบผลลัพธการวางแผนจําหนาย 
ป พ.ศ. 2548 และ 2549
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จากการดําเนินโครงการ
• การรักษามะเร็งเตานมดวยเคมีบําบัด 
• ผูปวยตองเผชิญกับปญหาตางๆที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 
• หอผูปวยเคมีบําบัดไดพัฒนาระบบการใหขอมูลแกผูปวยมาเปนระยะ 

เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน 
• แตผูปวยยังพบปญหาจากภาวะขางเคียงของยาเคมีบําบัด  ทาํใหการ

รักษาไมเปนไปตามแผน ผูปวยตองเสียเวลาและเสียคาใชจาย 
• หอผูปวยจึงไดรวมกันจัดทําโครงการวางแผนจําหนาย

(Discharge planning) จากงานประจําดังกลาว 
(Routine) จึงไดรวมกันทําเปนงานวิจัย (Research)



R2R จากโครงการวางแผนจําหนาย
ผูปวยมะเร็งที่ไดรบัยาเคมีบําบัด

• วิจัย  เรื่องผลของการใชโปรแกรมวาง
แผนการจําหนายตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิตในผูปวยมะเร็ง
เตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด



กรณีศึกษากระบวนการแกปญหา 
เพื่อนาํสู Best Practice

เรื่อง

ผลของการใชโปรแกรมวางแผนการจําหนายตอพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิตในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด

Effect of Discharge Planning Program 
on Self-Care and Quality of life   in 

Mastectomy Patients receiving 
Adjuvant Chemotherapy



โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใชโปรแกรมวาง
แผนการจําหนายตอพฤติกรรมการดแูลตนเองและ

คุณภาพชีวิตในผูปวยมะเร็งเตานมทีไ่ดรับยาเคมี

บําบัด



วิธีดําเนินการวจิัย

• การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของ
การใชโปรแกรมการวางแผนการจําหนายตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองและคณุภาพชีวิตในผูปวย

มะเรง็เตานมทีไ่ดรับยาเคมีบําบัด กรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้ ใชแนวคิดของการวางแผนการ
จําหนาย และทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม 



กลุมตัวอยาง
• เปนผูปวยภายหลังผาตัดเตานมและไดรับการรักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัด

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• จํานวน 30 คน ในชวงเดือน กุมภาพันธ 2550 – กมุภาพันธ 

2551 โดยเลือกตวัอยางตามเกณฑที่กําหนด ดวยวิธีสุมแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม 

• กลุมทดลอง จะไดรับโปรแกรมการวางแผนการจําหนายกอนไดรับยา
เคมบีําบัด 1 วัน และกลุมควบคุม  จะไดรับการวางแผนการจําหนาย
ตามปกติ จากพยาบาลประจําการ 



การวเิคราะหขอมูล

• โดยใชโปรแกรม SPSS/PC โดยใชสถิติวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม(Analysis of 
covariance)  

• ผลการวิจัยพบวา ผูปวยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคณุภาพชีวิตสูงกวากลุม

ควบคมุ  อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ ที่ระดบั 0.05



แผนการนําผลวิจัยมาใช

•ปรับวิธีการทํา DC plan ใหม
•นําผลวิจยัไปใช



แนวปฏิบัติ: การวางแผนจําหนายผูปวยมะเร็งเตานม  

1. ประเมินผูปวย

2. วางแผนการจําหนาย โดยให
ขอมูลตามแผน

3. ประเมินการรับรูกอนจําหนาย

4. เขียนใบสงตัวไป PCU
5. ประเมิน Self 

Care,QOL เมื่อมารับยา
เคมีบําบัดครั้งตอไป



จํานวน Case CA Breast 

• ป 2549 มี 300 Visit
• ป 2550 มี 161 Visit
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ป 2550-51
• รพ มีนโยบายใหม 
• ผู ป ว ย ม ะ เ ร็ ง เ ต า นม  ไ ป รั กษ าที่  Day 

Chemo
• ผูปวยมะเร็งเตานมที่มารักษาที่ 5จ มีเฉพาะ
กรณี Case ซับซอนทั้งหมด



สิ่งที่ภาคภูมิใจ
• เราสามารถจดัระบบการดูแลผูปวยตั้งแตรับใหมจนกลับบาน

และดแูลตนเองที่บาน และสามารถรองรับผูปวยทั่วทั้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื

• สามารถนําโปรแกรมนีม้าใชกับผูปวยที่มารับยาเคมีบําบัดแบบ

ผูปวยนอกได  โดยใชนวตกรรมที่เราผลิต
• เตรียมความพรอมผูปวยกอนมารับยาเคมีบําบัด ที่หองตรวจ
ผูปวยนอก กอนมารับยาเคมีบําบัดได ทาํใหลดคาใชจาย  



สิ่งที่ภาคภูมิใจ
• นอก จ า กนี้ ยั ง มี ก า ร เ ผ ย แพ ร แ น ว คิ ด ใ น

โรงพยาบาลอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยการเปนวิทยากรเผยแพร   



สิ่งที่ภาคภูมิใจ
• มี ก า รประสาน เครื อข า ย

ระหวางกับ PCU ใกล

บาน โดยใชใบสงตัว และมี
สมุดบันทึกการดูแลผูปวย

แ ล ะ ป ญ ห า ที่ ต อ ง ดู แ ล

ตอเนื่อง เพื่อรวมกันดูแล
ผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



ปจจัยหลกัที่นํามาซึ่งความสาํเร็จนี้

• พยาบาลในหอผูปวย รวมแรงรวมใจในการ
พัฒนา

• รพ ใหการสนับสนุนงบประมาณ การจัดทํา
โครงการ จดัทําสื่อ จัดหาอุปการณ

• ไดรับบริจาค…จากผูปวยและญาติ แมกระทั่ง
พระอาจารย



ของขวัญ...ที่เราไดรบั



ทานไดมสีวนรวมหรือดําเนินการอยางไรจึงเกิดความสําเร็จ

• เปนผูปฏิบตัิ: ในฐานะผูปฏิบตัิการขั้นสูง (APN)
• มีพัฒนาระบบพยาบาลทุกคนใหมีสวนรวม โดยมี
โครงสรางชัดเจน และเรามี APN อีก 1 คน

• เปนผูนํา: ในฐานะหวัหนาหอผูปวย
• เปนผูประสาน&เปนผูบรหิารจัดการใหเกิดงานพัฒนา

– เปน Facilitator CoP เคมีบําบัด, IV chemo
– เปนประธานกลุมพัฒนาโครงการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม
อยางตอเนือ่ง



• จดัทําโครงการวางแผนการจําหนายทุกโรค

• ลองปฏิบตัิเปน Routine ของทุกโรค
• Routine ลองมาทํา Research
• ทํา Research แลว Routine
• นําผลวิจัยมาใช ทําเปน 
• R2R2R…..Best Practice



• เพื่อนรวมงานทุกคนทีท่ํางานรวมกัน

• ผูบริหารคณะแพทยศาสตร ที่ใหทุนสนับสนุน
งานวิจัย

• ผูบริหารงานพยาบาล ที่คอยดูแลเอาใจใส ตรวจ
เยี่ยมใหกําลังใจ เสนอแนะ

• สวรส ที่ใหโอกาสมานําเสนอในครั้งนี้



สวัสดีคะ
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