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การพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track สําหรับผูปวยมะเร็งเตานม
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track ของผูปวย
มะเร็ ง เต า นมที่ ไ ด รั บ ยาเคมี บํ า บั ด และศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฎิ บั ติ ง านด า นการรั ก ษาพยาบาลในรู ป แบบ
บริการทางชองทางดวน (Fast Track) ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน เพื่อนําผลงานวิจัยไปประยุกต
ใชและขยายผลในผูปวยมะเร็งกลุมอื่น ๆ ในโรงพยาบาลขอนแกน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการบริการ
แบบ Fast Track ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด ที่มารับบริการและเขารับการรักษาเปนผูปวยในที่หอ
ผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน จํานวน 31 ราย1 ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเมษายน พ.ศ. 2555
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปวยและญาติตอบริการพยาบาล ซึ่งแบง
การบริการพยาบาลเปน 4 รายดาน2 คือ ดานศิลปะการดูแล ดานคุณภาพการดูแลทางเทคนิคและสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ดานความพรอมในการบริการและความตอเนื่องในการดูแล และดานประสิทธิผลหรือผลลัพธของการดูแล
2) แบบสัมภาษณการติดตามการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห 3) แนวทางปฏิบัติระบบบริการแบบ Fast
Track ซึ่งไดจากการระดมสมองของแพทย พยาบาล ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ .92 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณเจาะลึก และตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางมีอายุในชวง 41-50 ป ( =49.5) สวนใหญการศึกษาอยูใ นระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวา (รอยละ 48.4) อาชีพสวนใหญ ไดแก ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 38.7) มีระยะเวลาเฉลี่ยในการ
พักรักษาในโรงพยาบาล (LOS) เทากับ 1 วัน (รอยละ 29) สําหรับการรับบริการแบบชองทางดวน ในผูปวยหรือ
ญาติผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน พบวา ระยะเวลาการ
ใหบริการเฉลี่ย 5.55 ชั่วโมง ซึ่งเดิมใชเวลานาน 10.9 ชั่วโมง จะเห็นไดวา การพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track
สามารถลดระยะเวลาในการเขารับบริการได ผลลัพธดา นผูป ว ยไมพบการรัว่ ซึมของยาเคมีบาํ บัด ผูป ว ยสวนใหญรอ ยละ
90.3 มีคา จํานวนเม็ดเลือดขาวทีส่ มบูรณมากกวา 1,500 neutrophils/mcL และไมมกี ารติดเชือ้ ในรางกาย ผลสัมฤทธิ์
การใหบริการทุกๆ รายดาน อยูในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด
ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการจัดระบบบริการในระบบชองทางดวน บุคลากรสหวิชาชีพเขาใจแนวคิด
บูรณาการ โดยผานกระบวนการ และวิธีการ เพื่อใหเกิดการเรียนรูเปน Learning by doing เพื่อจะไดตระหนักวา
ผูป ว ยมะเร็งมีปจ จัยหลากหลายซับซอนทีจ่ ะสงผลตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเสริมพลัง ของผูร บั บริการทัง้ ในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ก็จะเปนการพัฒนาคน และจะเปนการพัฒนาระบบบริการที่ยั่งยืน
คําสําคัญ: ระบบบริการแบบชองทางดวน ผูปวยมะเร็งเตานม ยาเคมีบําบัด
*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขอนแกน
**พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขอนแกน
***นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ โรงพยาบาลขอนแกน
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

มะเร็งเตานมเปนโรคที่มีความสําคัญและเปน
ปญหาสาธารณสุข เนื่องจากเปนโรคที่คุกคามตอชีวิต
ตองใชเวลาในการรักษาพยาบาลยาวนาน และกอใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย มะเร็งเตานม
ยังเปน “ภัยราย” ของผูหญิงเปนอันดับตนๆ ป พ.ศ.
2548 ที่ผานมาพบวามีผูปวยมากถึง 1,200,000 ราย
และคาดการณวา ตัวเลขผูป ว ยมะเร็งเตานมรายใหมในป
พ.ศ. 2551 จะพุง สูงถึง 12,000 ราย และนาจะเปนสาเหตุ
การเสี ย ชี วิ ต อั น ดั บ หนึ่ ง ของหญิ ง ไทยแซงหน า มะเร็ ง
ปากมดลูก3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมะเร็งเตานม
เปนอันดับสาม รองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับ4
ดังนัน้ จะเห็นไดวา อุบตั กิ ารณของมะเร็งเตานมมีแนวโนม
เพิ่ ม มากขึ้ น และด ว ยเหตุ ที่ ม ะเร็ ง เต า นมเป น โรคที่
สามารถแพรกระจายไปสูร ะบบตางๆ ของรางกายไดงา ย
และมีอัตราการกลับเปนซํ้าสูง การผาตัดเตานมรวมกับ
การฉายรังสีจงึ ยังไมเพียงพอ จําเปนตองไดรบั การรักษา
เสริม (Adjuvant Therapy) ดวยเคมีบําบัดในชวงใด
ชวงหนึง่ ของการรักษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันการแพรกระจาย
หรื อ การกลั บ เป น ซํ้ า 5 การใช ย าเคมี บํ า บั ด เป น วิ ธี ที่
ยอมรับวามีประสิทธิภาพสูงและนิยมกันอยางแพรหลาย
เปนวิธกี ารทีเ่ ลือกนํามาใชในการรักษาภายหลังการผาตัด
เตานมออก เพื่อเปนการกําจัดเซลลมะเร็งที่เหลืออยูใน
เลือดและนํ้าเหลือง โดยจะยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็ง6
โรงพยาบาลขอนแก น ซึ่ ง เป น โรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ ข นาด 867 เตี ย ง ได รั บ รองคุ ณ ภาพ
จากสถาบั น พั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพ (Hospital
Accreditation: HA) การใหบริการดานการพยาบาลตอง
มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายขององคกร การดูแลผูป ว ยมะเร็งเตานมทีไ่ ด
รับยาเคมีบําบัดก็เชนเดียวกัน ตองไดรับการดูแลแบบ
องครวม (Holistic Care) พยาบาลมีสวนชวยใหผูปวย
ได รั บ การดู แ ลที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย จากภาวะ
แทรกซอนและหายจากโรคทีค่ กุ คามตอชีวติ ในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ดังสถิติเวชระเบียนหอผูปวยพิเศษสิรินธร
โรงพยาบาลขอนแก น ป ง บประมาณ 2550-2553
มีจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษา 22; 21; 30 และ 35
รายตามลําดับ จํานวนครั้งที่เขารับการรักษาดวยการให
ยาเคมีบําบัด ไดแก 134; 112; 157 และ 116 ครั้งตาม
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

ลําดับ1 โดยมีขั้นตอนในการใหบริการแกผูปวยมะเร็ง
เตานม คือ รอพบแพทยเพื่อรับการตรวจจากแพทย
ที่แผนกผูปวยนอก เมื่อแพทยให Admit ผูปวยที่หอ
ผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร แตเนือ่ งจากหองพิเศษไมวา ง จึงตอง
Admit ผู ป ว ยที่ ห อผู ป ว ยสามั ญ ก อ น เมื่ อ ห อ งพิ เ ศษ
ว า งจึ ง จะสามารถย า ยเข า หอผู ป ว ยพิ เ ศษสิ ริ น ธรได
เมื่ อ ห อ งพิ เ ศษว า งพยาบาลที่ ห อผู ป ว ยพิ เ ศษสิ ริ น ธร
ประสานพยาบาลที่หอผูปวยสามัญเพื่อทําการรับยาย
และทํา Treatment ตามแนวทางการรักษาของแพทย เชน
การเตรียมผาตัด การใหขอ มูลเกีย่ วกับการผาตัดและการ
ดูแลหลังผาตัด ตลอดจนการนัดใหยาเคมีบาํ บัดหรือฉาย
แสงรวมดวย
จะเห็นไดวาระบบบริการผูปวยมะเร็งเตานม
ที่มารับบริการตองใชระยะเวลาในการรอตรวจวินิจฉัย
ตั้งแตเริ่มแรกมาใชบริการที่งานบริการผูปวยนอกจน
เขารับ Admit ใชเวลานานเกือบทั้งวัน จากขอมูลการ
ศึกษาการบริหารเวลาในการทํากิจกรรมการพยาบาล
และตนทุนกิจกรรมการพยาบาลผูปวยมะเร็งเตานมที่
รักษาดวยเคมีบาํ บัด หอผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร โรงพยาบาล
ขอนแกน ปงบประมาณ 2555 พบวา การบริหารเวลา
ดานการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลผูป ว ยมะเร็งเตานม
ทีร่ กั ษาดวยเคมีบาํ บัด รวม 10.9 ชัว่ โมงตอราย และการ
ดูแลยังไมครอบคลุมองครวมทัง้ 4 มิติ การพัฒนาระบบ
สามารถนําแนวทางปฏิบตั กิ ารบริหารเคมีบาํ บัดมาใชใน
การดูแลผูป ว ยมะเร็งเตานม เพิม่ คุณภาพของการดูแลทัง้
ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูปวยและโรงพยาบาล7 ผูศึกษาจึง
สนใจที่จะพัฒนาระบบบริการแบบชองทางดวน (Fast
Track) ผูป ว ยมะเร็งเตานมทีไ่ ดรบั ยาเคมีบาํ บัดทีเ่ ขารับ
การรักษาทีห่ อผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร โรงพยาบาลขอนแกน
เพื่อจะไดมีแนวทางในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมใหมี
คุณภาพมากขึน้ ลดระยะเวลารอคอย เพือ่ ใหผปู ว ยและ
ญาติมคี วามพึงพอใจในงานบริการการพยาบาล เปนการ
พัฒนาคุณภาพงานผูป ว ยในใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track
ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด หอผูปวย
พิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน
2. ศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นการปฎิบตั งิ านดานการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบบริการทางชองทางดวน (Fast
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Track) ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด
หอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน

กรอบแนวคิดการวิจัย

พัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track สําหรับ
ผูป ว ยมะเร็งเตานมในหอผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร โรงพยาบาล
ขอนแกน โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System
Theory) แนวคิดของ Donabedian8 ที่เนนโครงสราง
(Structure) กระบวนการ (Process) และผลลั พ ธ
(Outcome)9 กลาววา ถาโครงสรางขององคกรดีสงผล

• ปจจัยนําเขา (Input )
- แพทย พยาบาลวิชาชีพ ผูป ว ยมะเร็งเตานม
ญาติผปู ว ยมะเร็งเตานม การดูแลแบบ Fast Track
• กระบวนการ (Process )
- การบริการแบบ Fast Track
- ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู
- จัดอบรมวิชาการ
- สร า งแนวทางการดู แ ลผู ป ว ยแบบ Fast
Track
• ผลลัพธ (Outcome)
- สภาพป ญ หาการใช ก ารดู แ ลแบบ Fast
Track
- ความพึงพอใจของผูปวย

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย และพั ฒ นานี้ (Research and
Development) โดยศึกษารูปแบบการบริการแบบ Fast
Track ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัดที่มา
รับบริการที่เขารับการรักษาที่หอผูปวยพิเศษสิรินธร
โรงพยาบาลขอนแกน และศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการ
จัดบริการผูป ว ยมะเร็งเตานมดวยยาเคมีบาํ บัด โดยศึกษา
จากผูท มี่ ารับบริการ ในชวงปงบประมาณ 2554-2555
ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด ที่เขารับการ
รักษาเปนผูป ว ยใน ในหอผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร โรงพยาบาล
ขอนแกน ที่อนุญาตใหสัมภาษณ จํานวน 31 ราย
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ให ก ระบวนการดํ า เนิ น งานหรื อ การบริ ก ารสุ ข ภาพมี
ประสิทธิภาพ และถากระบวนการดําเนินงานหรือบริการ
สุขภาพดีจะกอใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพที่ดีแกผูใช
บริการและผูใหบริการ
ดั ง นั้ น การนํ า แนวคิ ด ดั ง กล า วมาใช ใ นการ
พัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track สําหรับผูปวย
มะเร็งเตานมในหอผูปวยพิเศษสิรินธร มีองคประกอบ
พื้นฐานของระบบ 3 สวน คือ 1) ปจจัยนําเขา (Input)
2) กระบวนการ (Process) และ 3) ผลลัพธ (Outcome)
ดังภาพ
การจัดบริการชองทางดวน (Fast track)
ระบบบริการแบบ Fast Track
การจัดระบบบริการใหรวดเร็ว ลดขั้นตอนงาน
บริการ ลดระยะเวลาในการรอคอย อํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชบริการทุกขั้นตอน ในหอผูปวย
ดังนี้
ดานคุณลักษณะผูใหบริการ ระบบชองทางดวน
(Fast track)
ดานคุณภาพการดูแลของพยาบาล ระบบชอง
ทางดวน(Fast track)
ดานความพรอมและความตอเนื่องในการดูแล
ระบบชองทางดวน (Fast track)
ผลลัพธการดูแลผูปวย การจัดบริการสวัสดิการ
สังคมเหมาะสมตอการสนับสนุนการบริการดาน
สุขภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย
1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป ว ยและ
ญาติตอบริการพยาบาล ของ เยาวลักษณ อโณทยานนท
เป น แบบวั ด ระดั บ ความคิ ด หรื อ ความรู สึ ก ยิ น ดี ข อง
ผูปวยตอบริการพยาบาลที่แสดงออกตอตนเอง ซึ่งเปน
ประสบการณโดยรวมของผูปวย ไดจากแนวคิดเครื่อง
มื อ วั ด ความพึ ง พอใจของผู ป ว ยต อ บริ ก ารพยาบาล
ของ Eliksen2 ซึ่งแบงการบริการพยาบาลเปน 6 ราย
ดานขอคําถามทั้งหมด 34 ขอ แบงเปนแตละดานดังนี้
ดานศิลปะการดูแล 9 ขอ ดานคุณภาพการดูแลทาง
เทคนิ ค 8 ข อ ด า นสิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ 4 ข อ
ดานความพรอมในการบริการ 3 ขอ ดานความตอเนื่อง
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ในการดูแล 4 ขอ ดานประสิทธิผลหรือผลลัพธของการ
ดูแลมี 6 ขอ นําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะถึงเนื้อหาและวิธีการตอบแบบสอบถาม
และเกณฑการใหคะแนน คือ ใหผูตอบแบบสอบถามเปน
ผูกําหนดคะแนนจากขอคําถามแตละขอของการบริการ
พยาบาลตามความเปนจริงที่ไดรับ ถาผูปวยไดรับการ
บริการตามความเปนจริงและพึงพอใจมาก ใหคะแนน 5,
4, 3, 2, 1 ตามลําดับ
การตรวจสอบความตรงของเครื่ อ งมื อ
เยาวลักษณ อโณทยานนท นําเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูบริหารทางการพยาบาล
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาโททางการพยาบาล และปฏิบตั หิ นาที่
ในตําแหนงหัวหนาหอผูปวย 3 ทาน หัวหนาฝายวิชาการ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล 1 ทาน อาจารย
พยาบาลที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล และ
สอนการพยาบาลดานศัลยศาสตร มากกวา 10 ป 1 ทาน
ตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจนของเนื้อหา
ความถูกตองเหมาะสมของภาษา แลวนําขอแกไขตลอด
จนข อ เสนอแนะมาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ร ว มกั บ อาจารย ที่
ปรึกษา โดยถือเกณฑยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิ 4 ใน
5 ท า น หลั ง จากได ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ได ข อ คํ า ถาม
19 ขอ แบงเปน 4 ดานดังนี้ ดานศิลปะการดูแล 5 ขอ
(เดิม 9 ขอ) ดานคุณภาพการดูแลทางเทคนิคและ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 5 ขอ (เดิม 12 ขอ) ดาน
ความพรอมในการบริการและความตอเนื่องในการดูแล
5 ขอ(เดิม 7 ขอ) และดานประสิทธิผลหรือผลลัพธของ
การดูแล 4 ขอ (เดิม 6 ขอ)
การตรวจสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
เยาวลักษณ อโณทยานนท ไดนาํ ไปทดสอบกับประชากร
ลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 15 คน เปนคนละกลุม
กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง หาสั ม ประสิ ท ธิ์ ข องแอลฟาตามวิ ธี
ครอนบาค ไดคาความเที่ยง เทากับ .92
2) แนวทางปฏิบัติระบบบริการแบบ Fast
Track ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด ใน
หอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน ไดจาก
การระดมสมองของแพทย พยาบาล ผูศึกษานําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย แพทยกลุม
งานศัลยกรรม 1 ทาน หัวหนาหอผูปวยพิเศษสิรินธร
และพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 1 ทาน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา สํานวนภาษาสื่อไดเขาใจ เนื้อหาถูกตอง
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

ตามหลักวิชาการสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติของโรง
พยาบาลขอนแกน นําไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 5 คน คนละกลุมกับกลุมประชากรที่เขารวม
โครงการและใชกับผูปวยมะเร็งเตานมจํานวน 2 ราย
ในหอผูปวยพิเศษอื่น ๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะสงใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน ได
ตรวจสอบ ประกาศใชในโรงพยาบาล ทดสอบหาคาความ
เทีย่ งใชสตู ร Kuder- Richardson-20 ไดความเทีย่ งของ
แบบทดสอบ .80
การเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูป ว ยและญาติทมี่ ตี อ บริการพยาบาล
และแบบประเมินคุณภาพชีวิต
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
สอบถามผูปวยมะเร็งเตานมที่มารับบริการ ในหอผูปวย
พิเศษสิรินธร ทุกราย ที่อนุญาตใหสัมภาษณ ระยะเวลา
ตั้งแตตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2555
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม
(Focus group discussion) ผูปวยมะเร็งเตานมในหอ
ผูปวยพิเศษสิรินธรและเยี่ยมบานผูปวยมะเร็งเตานม
รวมกับนักสังคมสงเคราะห
การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดย 1) การวิเคราะห
ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได แ ก ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู เ ข า ร ว ม
โครงการโดยการแจกแจงความถี่ และสถิ ติ ร อ ยละ
2) การวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของผูปวยและ
ญาติ โดยการแจกแจงความถี่ สถิตคิ า เฉลีย่ และสวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน 3) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
ผลการประชุมประเมินผลโครงการของทีมสหวิชาชีพ
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
เนื้อหา และนําเสนอโดยการบรรยาย

ผลการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไป ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ
ยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาล
ขอนแกน สวนใหญอายุ ระหวาง 41-50 ป รอยละ
41.9 อาชีพสวนใหญ ไดแก ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รอยละ 38.7 สําเร็จการศึกษาสวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา รอยละ 48.4
ผลการรับบริการแบบชองทางดวน (Fast Track)
ในผูป ว ยหรือญาติผปู ว ยมะเร็งเตานมทีไ่ ดรบั ยาเคมีบาํ บัด
ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน พบวา
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สําหรับการรับบริการแบบชองทางดวน (Fast
Track) ในผูปวยหรือญาติผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ
ยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาล
ขอนแกน พบวา ระยะเวลาการใหบริการสูงสุด 8 ชั่วโมง
ตํา่ สุด 3 ชัว่ โมง โดยเฉลีย่ ระยะเวลาการใหบริการจํานวน
5.55 ชั่วโมง
ผลลัพธดานผูปวยไมพบการรั่วซึมของยาเคมี
บําบัด ผูป ว ยสวนใหญรอ ยละ 90.3 มีคา จํานวนเม็ดเลือด
ขาวทีส่ มบูรณมากกวา 1,500 neutrophils/mcL และไมมี
การติดเชื้อในรางกาย
2. ผลสัมฤทธิ์การใหบริการพิจารณาจาก
คุ ณ ลั ก ษณะของพยาบาลผู ใ ห บ ริ ก ารในระบบช อ ง
ทางดวน (Fast Track) ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ
ยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาล
ขอนแกน ความสุภาพ ความเมตตากรุณา พบวา ผูรับ
บริการสวนใหญมีความพอใจมากที่สุด ( = 4.68)
ความอดทน ความเขาใจของพยาบาลที่มีตอผูมารับ
บริการ ( = 4.65) การรับฟงสิ่งที่ผูปวยพูดและการจัด
ใหผูปวยมีความเปนสวนตัวของพยาบาล ( = 4.71)
ความเอาใจใส ความเปนกันเองของพยาบาล ( = 4.77)
และการใชภาษาของพยาบาลเขาใจงาย ( = 4.65)
3. ผลสัมฤทธิ์การใหบริการพิจารณาจาก
คุณภาพการดูแลของพยาบาล ระบบชองทางดวน
(Fast Track) ผูป ว ยมะเร็งเตานมทีไ่ ดรบั ยาเคมีบาํ บัด
ในหอผูป ว ยพิเศษสิรนิ ธร โรงพยาบาลขอนแกน ความ
สามารถในการปฎิบตั กิ าร เชน การใหนาํ้ เกลือ การฉีดยา
การเจาะเลือด ฯลฯ พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความ
พอใจมากที่สุด ( = 4.58) การจัดเตรียมและอํานวย
ความสะดวกอุปกรณตางๆ ( = 4.52) และการดูแล
เรื่องสิ่งแวดลอม การถายเทอากาศ กลิ่น แสงสวาง
ควบคุมเสียง รบกวนในหองพิเศษของพยาบาลที่มีตอ
ผูมารับบริการ ( = 4.61)
สวนความรูของพยาบาลในการอธิบายถึง
ขัน้ ตอนการปฎิบตั ติ วั ของผูป ว ย การใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับ
โรคหรือการรักษาตาง ๆ พบวา ผูรับบริการสวนใหญ
มีความพอใจมาก ในระดับคะแนนเฉลี่ย ( = 4.32)
และการชวยเหลือดูแลของพยาบาลทีม่ ตี อ ผูม ารับบริการ
ในเรื่องความสุขสบายของรางกาย เชน การรับประทาน
อาหาร การเขาหองนํ้า ( = 4.29)
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4. ผลสัมฤทธิ์การใหบริการพิจารณาดาน
ความพรอมและความตอเนื่องในการดูแล ระบบชอง
ทางดวน (Fast Track) ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ
ยาเคมีบําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาล
ขอนแกน ความสามารถติดตอสื่อสารกับผูใหบริการ
ไดตลอดเวลาของพยาบาลที่มีตอผูมารับบริการ พบวา
ผูร บั บริการสวนใหญมคี วามพอใจมากทีส่ ดุ ( = 4.68)
และการรับเขารับการรักษาเปนผูปวยใน (แบบนอนพัก
รักษาตัว) ทุกครั้งมีความสะดวกรวดเร็ว ( = 4.58)
สวนการตรวจเยี่ยมและสอบถามอาการของ
ผูปวยในแตละวันพบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความ
พอใจมาก ( = 4.45) ความเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
และการตอบคําถามของผูรับบริการไดตลอดเวลา ของ
พยาบาลที่มีตอผูมารับบริการ ( = 4.42) และการ
สือ่ สารกับพยาบาลเวร และการทีไ่ มตอ งบอกซํา้ ถึงความ
ตองการในเวรถัดไปกับผูมารับบริการ ( = 4.48)
5. ผลสัมฤทธิ์การใหบริการ ในการดูแล
ภาพรวม ในระบบริการชองทางดวน (Fast Track)
ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด ในหอผูปวย
พิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน ระบบริการแบบ
ชองทางดวน ทําใหผรู บั บริการรูส กึ สบายหรือคลายความ
วิตกกังวลลง พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพอใจ
มากที่สุด ( = 4.52)
สวนระบบริการแบบชองทางดวน ทําใหผูปวยมี
ความรูส กึ สงบ ปลอดภัย และไดพกั ผอน พบวา ผูร บั บริการ
สวนใหญมีความพอใจมาก ( = 4.48) การสอนใน
การดูแลตนเอง เชน การรับประทานอาหาร ยา การ
ขับถาย การดูแลเยื่อบุในชองปากอักเสบ อาการคลื่นไส
อาเจียน ( = 4.32) และการจัดบริการชองทางดวน
ที่จัดขึ้นเฉพาะ ทําใหผูปวยมีความรูสึกพรอม ในเรื่อง
การปฎิบัติตัวหรือสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ( = 4.35)
กลาวโดยสรุป ในภาพรวมความพึงพอใจทุกขอ
( = 4.58) ผูปวยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผูรับ
บริการรูส กึ วา การรับบริการในระบบชองทางดวน (Fast
Track) ในการบริการผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมี
บําบัด ในหอผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน
มีถึงรอยละ 90 ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดในระบบ
บริการภาพรวม ตั้งแตรับเปนผูปวยประเภทผูปวยใน
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ในการศึ ก ษาเรื่ อ งพั ฒ นาระบบบริ ก ารแบบ
Fast Track ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด
ในหอผู ป ว ยพิ เ ศษสิ ริ น ธร โรงพยาบาลขอนแก น มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการแบบ Fast Track
ของผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมีบําบัด และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานดานการรักษาพยาบาลใน
รูปแบบบริการทางชองทางดวน (Fast track) ในหอ
ผูปวยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน ซึ่งผลการ
วิจัยพบวาระยะเวลาในการใหบริการ สูงสุด 8 ชั่วโมง
ตํ่ า สุ ด 3 ชั่ ว โมง โดยเฉลี่ ย ระยะเวลาการให บ ริ ก าร
จํานวน 5.55 ชั่วโมง ซึ่งเดิมใชเวลานาน 10.9 ชั่วโมง
(จากขอมูลการศึกษาการบริหารเวลาในการทํากิจกรรม
การพยาบาลและต น ทุ น กิ จ กรรมการพยาบาลผู ป ว ย
มะเร็ ง เต า นมที่ รั ก ษาด ว ยเคมี บํ า บั ด หอผู ป ว ยพิ เ ศษ
สิ ริ น ธร โรงพยาบาลขอนแก น ป ง บประมาณ 2555
พบว า การบริ ห ารเวลาด า นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการ
พยาบาลผูปวยมะเร็งเตานมที่รักษาดวยเคมีบําบัด รวม
10.9 ชั่วโมงตอราย) การพัฒนาระบบบริการแบบ Fast
Track จึงสามารถลดระยะเวลารอคอยในการเขารับ
บริการได ลดขั้นตอนในการใหบริการ ลดชองวางของ
ระบบบริการ ตลอดจนเปนการบูรณาการในการใหการ
ดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ ผูปวยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดถึงรอยละ 90 ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีกับผูปวย
และทีมสุขภาพ ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานของ HA ความ
พึงพอใจควรอยูใ นระดับสูงมากกวารอยละ 80 เนือ่ งจาก
พยาบาลได ป ฏิ บั ติ ต ามการบริ ห ารยาเคมี บํ า บั ด ที่ ถู ก
ตองครบทุกขั้นตอน สงผลใหคุณภาพการพยาบาลดีขึ้น
สอดคลองกับมาตรฐานการจัดบริการพยาบาลผูปวย
มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัดของสํานักการพยาบาล กรม
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข10 ดานผลลัพธดาน
ผูปวยไมพบการรั่วซึมของยาเคมีบําบัด ผูปวยสวนใหญ
รอยละ 90.3 มีคา จํานวนเม็ดเลือดขาวทีส่ มบูรณมากกวา
1,500 neutrophils/mcL และไมมกี ารติดเชือ้ ในรางกาย
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
ระบบการพยาบาลในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมที่ได
รับยาเคมีบาํ บัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หลังการนํา
แนวปฏิบตั กิ ารบริหารยาเคมีบาํ บัด ก็ยงั พบวามีการรัว่ ซึม
ของยาเคมีบําบัด คาจํานวนเม็ดเลือดขาวที่ไมสมบูรณ
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และการติดเชือ้ ในรางกายเกิดขึน้ ได ทัง้ นีข้ นึ้ กับลักษณะ
ของเสนเลือดของผูปวยเอง ชนิดและปริมาณยาเคมี7

ขอเสนอแนะ

1. การใช รู ป แบบการบริ ก ารช อ งทางด ว น
(Fast Track) สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับยาเคมี
บําบัด ควรนํามาขยายผลใชในผูปวยโรคมะเร็งอื่นๆ ที่
มีความจําเปนตองไดรับการบริการการใหยาเคมีบําบัด
2. จั ด ทํ า คู มื อ แนะนํ า แนวทางระบบริ ก าร
ชองทางดวน ไปทดลองใชในหอผูปวยพิเศษ อื่น ๆ ใน
ผูปวยมะเร็ง เพราะการนําแนวทางการใหบริการแบบ
ชองทางดวน (Fast Track) ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
ตองเขาใจถึงหลักการและกระบวนการ ในการใหบริการ
การประเมินผล การเอาใจใสในระบบบริการเปนอยางดี
3. เก็บขอมูลพืน้ ฐานของผูป ว ย เพือ่ บันทึกไว
เปนหลักฐานอันเปนประโยชนตอการทบทวน การเฝา
ติดตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําแนวทางการ
บริการแบบชองทางดวนไปใช
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Abstract

Fast Track System Development for Breast Cancer patients is an R&D research, the objective was to
develop the fast-track service for breast cancer patients and to study the result of fast track healthcare working in
Sirintorn private ward of Khon Kaen Hospital in order to apply the model of Fast Track service to breast cancer
patients receiving chemo therapy and other groups in the Hospital. The research was conducted in October 2010
to April 2012, included 31 cases. Data-collecting method : 1) Questionnaire of patient and relative satisfaction
in terms of healthcare service which consisted of four aspects: art of taking care, quality of caring techniques
and physical environment, caring preparedness and continuality, and caring effectiveness or outcome. 2) The
interview form of social caring follow-up of social welfares. 3) Fast Track system guideline brainstormed by
nurses and doctors. Besides that, the content validity was checked by 5 experts, the content-validity index was
92. And also the Indepht-Interview and questionnaire was analyzed by descriptive statistic included frequency,
percentage, average standard deviation.
The research showed that the subjects were in age of 41-50 ( = 49.5), most of them(48.4%) were
graduated with a bachelor’s degree or higher, most of them(38.7%), work as bureaucrat and enterprise, and the
average length of stay (LOS) was 1 day, equaled to 29.0%. The research also showed that the service duration
average is 5.55 hours which used to be 10.9 hours, this indicated that fast track service can save the service time.
Outcomes of patients had not extravasation. Most of patient more than 90.3% had Neutrophils count > 1,500
Neutrophils /mcL and also no infection. In a conclusion, The effectiveness based on every aspect was in the level
of very satisfying to the best.
The research indicated that the fast track service can make multidisciplinary personnel understand an
integrating thinking which could lead to learning by doing. Therefore, they would realize that there were numerous
of complicated factors affecting on mental health and patient empowering on the basis of individual, family and
community. In a nutshell, human development could lead to sustainable system development.
Keywords: Fast Track of Services System, patients with breast cancer, chemotherapy
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