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ประจ ำปี2564
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับ 

One Day Gyn-Chemotherapy
ทีมแพทย์-พยาบาลหน่วยมะเร็งทางนรีเวช กองสูตนิรีเวชกรรม

โดย



หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 5 ได้ด าเนินงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชในด้านการให้ยาเคมบี าบดัแบบผู้ป่วยใน และได้เปิด
หน่วยพเิศษ ดูแลให้ยาเคมบี าบดัแบบไป-กลบั (One Day Gyn-CMT Unit) ตั้งแต่เดือน ก.ย.61 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กบัโรงพยาบาลและลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาให้แก่ผู้ป่วย นับเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบ  One Stop Service 



การรักษาแบบเดมิ คือ  ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์มะเร็งนรีเวชทีแ่ผนกผู้ป่วยนอกในวนัองัคารช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. 
เพ่ือให้แพทย์ประเมนิผู้ป่วยก่อนแล้วจึงนัดวนัให้ยาเคมบี าบดัในวนัศุกร์หรือวนัจันทร์ถัดไป ท าให้ผู้ป่วยต้องเดนิทางมาโรงพยาบาลหลายคร้ัง

ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กบัโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงสถานการณ์โควดิทีเ่กดิขึน้ท าให้
ผู้ป่วยควรเดนิทางมาโรงพยาบาลเท่าทีจ่ าเป็น 



ปีญหำและสำเหตุ

● ข้อค้นพบที ่1  ผูป่้วยกลวั วติกกงัวลกบัการมาใหย้าเคมีบ าบดั
● ข้อค้นพบที ่2  ผูป่้วยตอ้งการรับทราบขอ้มูล การปฏิบติัตวัก่อนมารับการ
ใหย้าเคมีบ าบดั พบความล่าช้าในกระบวนการขึน้สิทธ์ิ การเจาะเลือด ในวนัที่มาให้
ยาเคมบี าบดั

● ข้อค้นพบที ่3 ผูป่้วยตอ้งการใหพ้ยาบาลแจง้ขอ้มูลการปฏิบติัตวัหลงัจาก
ไดรั้บยาเคมีบ าบดั

● ข้อค้นพบที่ 4 ผูป่้วยอยากทราบถึงขอ้มูลการรักษาโรคท่ีเป็นอยู ่และขอ้มูล
ความปลอดภยัในการใหย้าเคมีบ าบดั

ปีญหำและสำเหตุ

ทีมแพทย์และพยาบาลได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ การ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด จากการติดตามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วย
นอกทีม่าให้ยาเคมีบ าบัด 10 ราย พบปัญหา ดงันี้



● ให้ข้อมูลส าหรับปฏิบตัิตัวเม่ือต้องมารับยาเคมบี าบดั และเพิม่การให้ข้อมูลยาเคมบี าบดัทีใ่ช้ในผู้ป่วยแต่ละ
ราย Tele-visit

Fast Track 

>> 

ปีญหำและสำเหตุแนวทางแก้ปัญหา

●● ผู้ป่วยต้องทราบข้อมูลและการปฏิบตัิตัวของผู้ป่วยก่อนมารับยาเคมบี าบดั การเตรียมความพร้อมจากการ
ให้ยาเคม ีทั้งทางด้านร่างกาย โภชนาการ ด้านจิตใจ ด้านสังคม

●●● ให้ข้อมูลการปฏิบตัิตวัของผู้ป่วยและการจัดให้มีบุคลากรตอบข้อซักถามทีผู้่ป่วยวติกกงัวลโดยใช้การ

Tele-visit และApplication Line ติดต่อกบัผู้ป่วยโดยตรง ประสานกบัแผนกเวชระเบยีนให้ผู้ป่วย

ทีม่าให้ยาเคมแีบบ ไป-กลบั ได้มช่ีองทางขึน้สิทธ์ิได้เร็วขึน้ ประสานให้มช่ีองทาง Fast Track ส าหรับการ
เจาะ Lab เพ่ือพจิารณาการให้ยาเคมบี าบดัในผู้ป่วยทีใ่ห้ยาเคมีบ าบัด ในหน่วย Gyn CMT Unit

●●●● ความต้องการทราบถึงข้อมูลการรักษาโรคทีเ่ป็นอยู่ และข้อมูลความปลอดภัยในการให้ยาเคมบี าบดั
เช่น ข้อมูลเกีย่วกบัยาเคมบี าบดั โรคประจ าตัวทีม่ผีลต่อการให้ยาเคมบี าบดั



1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาเคมบี าบัดตรงตามเวลาและแผนการรักษา
2. เพ่ือลดความวติกกงัวลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาตใิห้ได้รับการบริการทีร่วดเร็วและ

ปลอดภัยตั้งแต่เร่ิมนัดหมายให้ยาเคมีบ าบัดจนถึงตดิตามภายหลงัจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ( ตามสูตรยาเคมทีี่
ได้รับ ) 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถตดิต่อส่ือสารกบัทมีแพทย์และพยาบาลโดยไม่ต้องมาพบแพทย์ที ่OPD นรีเวช เป็น

การดูแลแบบ One Stop Service 

4. ผู้ป่วยได้รับยาเคมตีรงตามแผนการรักษา และมาพบแพทย์ก่อนเวลา 09.00 น. มากกว่า 90 %
5. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า  90 %

วตัถุประสงค์



1. Assess & Entry เจ้าหน้าทีโ่ทรศัพท์ประสานติดต่อผู้ป่วยเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

วนันัดหมาย 1-2 วนัก่อนวนันัด การซักประวตัิ  คดักรองเบ้ืองต้น ได้แก่

1.1 การคดักรองเร่ือง Covid-19
1.2 การคดักรองเร่ืองผล LAB รวมทั้งผลการส่งตรวจอ่ืนๆทีต้่องน ามาพบแพทย์ 

1.3 สิทธ์ิการส่งต่อ การรักษา 
1.4 อาการทางคลนิีกเพ่ือวนิิจฉัยความผดิปกติ ประวตัิการรักษาตัว ทีจ่ าเป็น 
1.5 การนัดหมายเวลาทีม่าพบแพทย์ก่อน 08.00 น.

วิธีด ำเนินกำร



2. Plan of Care : เม่ือผู้ป่วยพบแพทย์ตามเวลานัดหมายท าให้มกีารประเมนิยาเคมีบ าบัดอย่างรวดเร็วและ
ประสาน Staff Oncology เพ่ือตรวจสอบการให้ยาก่อน 11.00 น. จากน้ัน Fax Order ให้เภสัชกรผสมยาก่อน 11.30 น. 
Onco - Nurse เร่ิมให้ยา 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับยาเคมบี าบัดครบตามแผนการรักษาและจ าหน่ายก่อนเวลา 18.00 น.

3. Discharge Planning : เจ้าหน้าที่แนะน า Post CMT Reaction ,Side Effect , อาการผดิปกติที่ต้องมา
พบแพทย์รวมทั้งให้ข้อมูลการนัดหมายคร้ังต่อไปลงในสมุดนัด ขอหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือตดิตามการรักษา

วธีิด าเนินการ (ต่อ)



4.  Televisit : Post CMT Reaction หลงัได้รับยาเคมบี าบัด 1 – 3 วัน 

วธีิด าเนินการ (ต่อ)



5. เพิม่ช่องทางการส่ือสารระหว่างทมีแพทย์และพยาบาล Gyn-Oncology ด้วยการใช้

Application Line Gyn CMT โดยให้ผู้ป่วย Add Line มะเร็งนรีเวชเพ่ือปรึกษาแพทย์และส่งผลตรวจ

วธีิด าเนินการ (ต่อ)



จากผลการติดตามเยีย่มจากผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564 จ านวน 55 ราย
• สามารถเยีย่มได้ทางโทรศัพท์ 46 ราย  คิดเป็นร้อยละ 83.63
• ผู้เข้าร่วม Gyn Line CMT 43 ราย คดิเป็นร้อยละ 78.18

กำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงและผลลัพธีการประเมินผลการเปลีย่นแปลงและผลลพัธ์



สรุปผลการเยีย่มผู้ป่วยทางโทรศัพท์และทางข้อมูล Gyn Line CMT

● ผู้ป่วยมคีวามพร้อมในการได้รับยาเคมบี าบัด ดงันี้
- มีผล Lab ครบ ไดแ้ก่ CBC,BUN ,Cr ,LFT, CA 199 , CA 125 จ านวน 49 รายคิดเป็น 89.09 %
- มีเอกสารสิทธ์ิ ใบส่งตวั ครบถว้น 100 %
- มาพบแพทยก่์อนเวลา 09.00 น. 45 ราย คิดเป็น 81.81 %
- อตัราการ Re- Admit หลงัไดย้าเคมีบ าบดั (GYN CMT Unit) ท่ีหอผูป่้วยนรีเวช 3 ราย คิดเป็น 5.45 %
- ผูป่้วยมาตรงตามนดั F/U และไดย้าครบตามแผนการรักษา คิดเป็น 80 %

(ม.ค.-มี.ค. 64)



ความพงึพอใจของผู้มารับบริการ

ผู้ป่วยมีความพงึพอใจในการรับบริการเฉลีย่ทุกด้าน 92.5 %
( ก่อนท าโครงการ ความพึงพอใจได ้ 82.2 %)



แบบสอบถำม (Google Form) 



ผลจำกแบบสอบถำม (Google Form) 

ผู้ป่วยมคีวามพงึพอใจในการรับบริการ พอใจมาก - มากทีสุ่ด 100 %
( ผูต้อบแบบสอบถามคิดเป็น 34.89 % )



PLAN

DO

ACT

CHECK

● ผูป่้วยสงูอายบุางรายท่ีไมส่ามารถใชไ้ลนไ์ด ้การโทรศพัทย์งัคงมี
ความจ าเป็นในการเก็บขอ้มลู

● ควรขยายผลการเย่ียมผูป่้วยท่ีไดร้บัยาเคมีบ าบดัทางโทรศพัท์
และไลนใ์หอ้ยูใ่นงานประจ า

● มีการจดัการความรูใ้นกลุม่ผูด้  าเนินโครงการ เพ่ือไดท้ราบถึง
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินโครงการ

1. ได้รับยาตรงตามเวลาและแผนการรักษา
2. เพ่ือลดความวติกกงัวลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
3. ดูแลแบบ One Stop Service 
4. ตรงตามแผนการรักษา และมาพบแพทย์ก่อนเวลา มากกว่า 90 %
5. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า  90 %

1. Assess & Entry
2. Plan of Care 

3. Discharge Planning
4. Televisit

5. Application Line Gyn CMT

● ผู้ป่วยมีความพร้อมในการได้รับยาเคมีบ าบัด ดังนี้
- มีผล Lab ครบ จ านวน 49 ราย  89.09 %
- มีเอกสารสิทธ์ิ ใบส่งตวั ครบถว้น 100 %
- มาพบแพทยก่์อนเวลา 09.00 น. 45 ราย 81.81 %
- อตัราการ Re- Admit หลงัไดย้าเคมีบ าบดั คิดเป็น 5.45 %
- ผูป่้วยมาตรงตามนดั F/U และไดย้าครบตามแผนการรักษา คิดเป็น 80 %

ผู้ป่วยมีความพงึพอใจในการรับบริการเฉลีย่ทุกด้าน 92.5 %

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในกำรรับบริกำร พอใจมำก - มำกที่สุด 100 %
(ผลจากแบบสอบถาม (Google Form)) 



จบการน าเสนอ


