1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา
โครงการพั ฒ นาระบบการเตรี ยมความพร อมผู ป วยก อ นเข า รั บ การทํา หั ต ถการ Transarterial
Chemoembolization (TACE)
2. คําสําคัญ
Transarterial Chemoembolization (TACE)
3. สรุปผลงานโดยยอ
การทําหัตถการใสสายสวนเขาทางหลอดเลือดแดงตับเพื่อใสยาเคมีเขาไปยังกอนมะเร็งตับพรอมทั้งอุด
หลอดเลือดหลักที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็ง Transarterial Chemoembolization (TACE) เปนหัตถการที่ตอง
เตรียมความพรอมผูปวยรวมกับทีมสหสาขา เพื่อใหการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ หนวยเอกซเรยระบบ
หลอดเลือดและรังสีรวมรักษา (DSA) ไดทบทวนขั้นตอนการทําหัตถการ TACE และพบปญหาสําคัญซึ่งเปน
สาเหตุใหผูปวยตองถูกเลื่อนหรืองดหัตถการที่ผานมา คือ ขั้นตอนกอนเขารับการทําหัตถการมีหลายขั้นตอน
และบุคลากรที่ดูแลผูปวยยังพรองความรูในการดูแลผูปวย ดวยเหตุนี้ หนวย DSA จึงจัดทําแนวทางการ
ดําเนินการกอนเขารับการทําหัตถการ เผยแพรใหผูปวยและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง จัดทําคูมือการเตรียม
ความพรอมและการดูแลผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE ในรูปแบบ QR CODE เผยแพรใหกับทุกแผนก
พยาบาล นอกจากนี้ ไดเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปวยและบุคลากร ผลลัพธที่ได ทําใหอัตราการ
เลื่อนหรืองดทําหัตถการของผูปวย TACE ลดลง และบุคลากรทีมการพยาบาลที่ดูแลผูปวยมีความรูและทักษะ
เพิ่มขึ้นกอนการดําเนินโครงการ
4. ชื่อหนวยงาน
หนวยเอกซเรยระบบหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
5. สมาชิกทีม
1. พ.ท.หญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน หน.พยาบาลแผนกพยาบาลรังสีกรรม (ที่ปรึกษา)
2. พ.ต.หญิง ปรียานุช ทองรักษ พยาบาล หน.หนวยเอกซเรยระบบหลอดเลือดและ
รังสีรวมรักษา
3. ร.ท.หญิง ภคพร
สมบูรณ
พยาบาล หนวยเอกซเรยระบบหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา
4. จ.ส.อ.หญิง นุจรินทร จันทรเกตุ นายสิบรังสีกรรม
5. ส.ท.หญิง พรทิพย พันธุบัว
ผูชวยพยาบาล
6.ปญหาและสาเหตุโดยยอ
การใหยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดแดง Transarterial chemoembolization (TACE) เปนหนึ่งใน
มาตรฐานของการรักษาผูปวยมะเร็งตับ ในป พ.ศ.2562 TACE เปนหัตถการลําดับที่ 3 ของหนวยเอกซเรย
ระบบหลอดเลือดและรัง สีรวมรักษา โดยมีจํานวนผูปวยทั้ง หมด 171 ราย เนื่องจาก ขั้นตอนกอนการทํา
หัตถการมีหลายขั้นตอน ทําใหผูปวยบางรายถูกเลื่อนหรืองดการทําหัตถการ จากการเก็บสถิติผูปวยที่ถูกงด
หรือเลื่อนหัตถการของหนวย DSA พบวา อัตราการเลื่อนหรืองดทําหัตถการจากการเตรียมผูปวยไมพรอมใน

ผูปวยกลุม TACE มีจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 7.5 ของผูปวยที่เขารับ การทําหัตถการทั้งหมด ทางหนวย
เอกซเรยระบบหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา จึง ไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อลดอัตราการเลื่อนหรืองดทํา
หัตถการจากการเตรียมผูปวยไมพรอม อีกทั้ง พัฒนาความรูและทักษะบุคลากรทีมการพยาบาลในการดูแล
ผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงค และ
ผูปวยมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ
7. เปาหมาย/วัตถุประสงค
- ลดอัตราการเลื่อนหรืองดการทําหัตถการในผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE เนื่องจากบุคลากร
ทีมการพยาบาลเตรียมผูปวยไมพรอมกอนเขารับการทําหัตถการ เปาหมาย นอยกวา รอยละ 5
- พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรทีมการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ
TACE เปาหมาย คะแนนความรูและทักษะของบุคลากรทีมการพยาบาล เพิ่มขึ้นกอนการดําเนินโครงการ
(คะแนนภายหลังการดําเนินโครงการ มากกวา รอยละ 90)
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนขณะทําหัตถการ เปาหมาย รอยละ 0
- อัตราความพึงพอใจของผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE เปาหมาย มากกวา รอยละ 90
8. กิจกรรมการพัฒนา
- ประชุม บุคลากรทีมการพยาบาล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานฯ
- จัดทําคูมือการเตรียมความพรอมและการดูแลผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE ในรูปแบบ QR
code เผยแพร ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดทํา Flow Chart แนวทางการดําเนินการกอนเขารับ การทําหัตถการ แจกใหผูปวย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- อบรมบุคลากรทีมการพยาบาล หนวย DSA และ พยาบาล หอผูปวยที่เกี่ยวของ เรื่อง “การเตรียม
ความพรอมและดูแลผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE”
- เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปวย และบุคลากร หนวย DSA โดยใช Line Application
พรอมทั้ง ประเมินความพรอมฯ ลวงหนา 3-5 วัน กอนถึงวันนัดทําหัตถการ
- นิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติตาม Flow Chart และคูมือฯ ของ บุคลากรทีมการพยาบาล หนวย
DSA
- สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
9. ผลลัพธ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- อัตราการเลื่อนหรืองดหัตถการ TACE เนื่องจากบุคลากรทีมพยาบาลเตรียมผูปวยไมพรอม คิดเปน
รอยละ 0
- คะแนนความรูและทักษะของบุคลากรทีมการพยาบาล เพิ่มขึ้นกอนการดําเนินโครงการ
(คะแนนกอนและหลังดําเนินโครงการ เทากับ 84.34 และ 100.00 ตามลําดับ)
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนขณะทําหัตถการ คิดเปน รอยละ 0

- อัตราความพึงพอใจของผูปวยที่เขารับการทําหัตถการ TACE คิดเปน รอยละ 95.66
10. บทเรียนที่ไดรับ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒ นาคุณภาพนี้ เกิดขึ้นจากความรวมมือ ของบุคลากรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยกลุม TACE รวมทั้ง การมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ ซึ่ง หนวย
เอกซเรยระบบหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา ไดเรียนรูวา หากบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพ
งานบริการ ขอเพียงมีเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน การดําเนินงานจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่
กําหนดไว
11. การติดตอกับทีมงาน
พ.ต.หญิงปรียานุช ทองรักษ
หนวยเอกซเรยระบบหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
315 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 087-6776144
e-mail address: Piakaze@hotmail.com

