ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำลทัว่ ไป)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน้ ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodkin’s
Lymphoma) ที่ได้รับยำเคมีบำบัด
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
ชื่อข้อเสนอ QR-code เรื่ อง คู่มือสำหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็งต่อมน้ ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน

เสนอโดย
นำงสำวศิริรัตน์ ศิริสม
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 691)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลื องชนิ ดฮอดจ์กิน(Hodkin’ s Lymphoma)ที่ได้รับยา
เคมีบาบัด
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ รวมเป็ นระยะเวลา 16วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 21กรกฎาคม 2562ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
Hodgkin's Lymphoma (ฮอดจ์กินลิมโฟมา) หรื อโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กินเป็ นโรคมะเร็ ง
ที่เกิดภายในระบบน้ าเหลือง และท่อน้ าเหลือง บริ เวณคอ รักแร้ ขาหนี บ หรื อตาแหน่ งอื่นที่มีต่อมน้ าเหลือง
หากเซลล์มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นก็อาจทาให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไป (รัชดาพันธ์ ชัยโตษะ, 2558)
สาเหตุ
ปัจจุบนั การเกิดโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กินไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ ยง
คือการกลายพันธุ์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิ ดบีลิมโฟไซต์ (B Lymphocytes) สาเหตุอาจมาจากการติ ดเชื้ อ
ไวรั ส เอ็บ สไตบาร์ (Epstein Barr Virus) เป็ นโรคอ้วน ติ ดเชื้ อเอชไอวี เคยเป็ นโรคมะเร็ งหรื อ เคยติ ดเชื้ อ
ไวรัส เอ็บ สไตบาร์ ,การติ ดเชื้ อแบคที เรี ย ได้แก่ Helicobacter pylori (H. pylori) และ Borreliaburgdorferiมี
ประวัติเคยรับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดและรังสี รักษา เป็ นต้น ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย มักพบในช่วง
อายุ 20 ตอนต้นและหลังอายุ 55 ปี (ณัฐภัทร วัฒวรากุล,2560)
อาการและอาการแสดง
อาจพบก้อนที่บริ เวณต่างๆของร่ างกาย เช่น ที่คอ รักแร้ ขาหนีบ ก้อนที่ พบมักไม่เจ็บ มีไข้ หนาวสั่น
มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนเบื่ออาหาร น้ าหนักลดอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุไอเรื้ อรังหายใจไม่สะดวก
ต่อมทอนซิ ลโตคันทัว่ ร่ างกายเป็ นต้นเมื่อมะเร็ งลุกลามไปยังส่ วนอื่นก็จะส่ งผลให้อวัยวะเหล่านั้นเกิดความ
ผิดปกติตามไปด้วย(ณัฐภัทร วัฒวรากุล,2560)
การวินิจฉัยมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
1. การซักประวัติ ก้อนบริ เวณต่างๆ ไข้ อ่อนเพลีย น้ าหนักลดเป็ นต้น
2. การตรวจทางพยาธิวิทยา (Biopsy)
3. การตรวจทางรังสี วิทยา เช่นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer scan), เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(MRI หรื อ Magnetic resonance imaging),การตรวจกระดูก (Bone scan) , การตรวจการทางานของอวัยวะ
เป้าหมาย(PET scan หรื อ Positronemission tomography scan) ซึ่งผลการตรวจทั้งหมดจะนามาประเมินระยะ
ของโรคเพื่อเป็ นแนวทางในการพยากรณ์โรคและการรักษาโรคต่อไป
4. การตรวจไขกระดูก (Bone marrow aspiration biopsy)
การแบ่งระยะโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง(ณัฐภัทร วัฒวรากุล,2560)
ระยะที่ 1: มีรอยโรคที่ต่อมน้ าเหลืองหรื อนอกต่อมน้ าเหลืองเพียงบริ เวณเดียว
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ระยะที่ 2: มี รอยโรคที่ ต่อมน้ าเหลื องหรื อนอกต่อมน้ าเหลื องตั้งแต่ 2 ตาแหน่ งขึ้นไปโดยต้องอยู่
ภายในด้านเดียวกันของกะบังลม
ระยะที่ 3: มีรอยโรคที่ ต่อมน้ าเหลืองหรื อนอกต่อมน้ าเหลือที่อยู่คนละด้านของกะบังลม หรื อพบ
รอยโรคที่มา้ มร่ วมด้วย
ระยะที่ 4: มีรอยโรคกระจายออกไปเกินตาแหน่งเริ่ มต้นที่พบ ตาแหน่งที่พบการกระจายได้บ่อย เช่น
ตับ, ไขกระดูก, หรื อปอด
การรักษา
มะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กินเป็ นโรคที่มีอตั ราการหายขาดสู ง การรักษาประกอบไปด้วยเคมีบาบัด
และรังสี รักษา
ยาเคมีบาบัด (สาขารังสี รักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,2562)
1. ไอฟอสฟามายด์(Ifosfamide ) เป็ นยาเคมีบาบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดมีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวใสใช้สาหรับฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดาอาการข้างเคียงคลื่นไส้ อาเจียน จานวนเม็ดเลือดขาวและ
เกล็ดเลือดลดลงภายใน 8-10 วัน หลังจากได้รับยา และจะเพิ่มจานวนเป็ นปกติภายใน 2-3 สัปดาห์ ผมร่ วงอาการ
ปวด บวม ตึง กดเจ็บ อาจจะเกิดบริ เวณที่ฉีดยาควรมีการคุมกาเนิ ดไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างการรักษาด้วยยานี้
เพราะยาจะขับออกทางน้ านม อาการที่ ควรพบแพทย์ทันที เช่ น มี ไข้ (สู งกว่า 38 องศาเซลเซี ยส) หนาวสั่ น
ปัสสาวะหรื ออุจจาระมีสีแดงหรื อดาจากเลือดออก อาการสับสน หรื อประสาทหลอน เป็ นต้น
2. เมสนา( Mesna) เป็ นยาที่ ใช้ร่วมกับ Ifosfamide เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดภาวะเลือดออกใน
กระเพาะปั สสาวะ ซึ่ ง เป็ นผลข้างเคียงที่รุนแรงมาก ของการให้เคมีบาบัดจากการใช้ยา Ifosfamide อาการ
ข้างเคียง ท้องร่ วง ท้องผูก ผิวบางอาการที่ควรพบแพทย์ทนั ที เช่น หัวใจเต้นเร็ ว มีอาการบวมที่ขอ้ เท้าหรื อ
เท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็ นต้น
3. อีทอปโปซายด์ ( Etoposide )เป็ นยาเคมีบาบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดมีลกั ษณะ
เป็ นของเหลวใสใช้สาหรับฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดาอย่างช้าๆอาการข้างเคียงและอาการที่ควรมาพบแพทย์
ทันที เหมือนกับยา Ifosfamideทุกประการ
4. คาร์ โบพลาติน (Carboplatin)เป็ นยาเคมีบาบัดสาหรับฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดา ยานี้ จะช่วยหยุด
และชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ ง แต่อาจทาให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ อาจทาให้เกิดภาวะเลือดจาง
ซึ่งเพิ่มความเสี่ ยงของโรคติดเชื้อ และอาจทาให้เลือดออกผิดปกติ
ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
1. กดการทางานของไขกระดูก (bone marrow toxicity) ทาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่า เม็ดเลือดขาว
และเม็ดเลือดแดงลดลงผูป้ ่ วยมักมีอาการอ่อนเพลีย เลือดออกง่าย ติดเชื้อ มักเกิดหลังประมาณ 7-10 วัน
2. พิษต่อทางเดินอาหาร (gastrointestinal toxicity) พบได้บ่อยมักทาให้เกิดการอักเสบ (mucositis)
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ได้มาก ประกอบกับ การมีป ริ มาณของเม็ดเลื อดขาวในระดับต่ าทาให้มีการติ ดเชื้ อของทางเดิ นอาหารจาก
แบคทีเรี ยและเชื้ อราได้ง่าย ยาเคมีบาบัดส่ วนใหญ่จะทาให้ผูป้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่ งอาจเกิดตั้งแต่
วันแรกจนถึงวันที่ 3 หลังได้รับยาเคมีบาบัด ท้องผูก ท้องเดิน ช่องปากอักเสบเป็ นแผล หรื อกระเพาะลาไส้
อักเสบเป็ นแผล
3. ผมร่ วง (alopecia) เกิดจากการทาลายรากผม ผมและขนจะเริ่ มร่ วงประมาณสัปดาห์ที่ 2 หลังจาก
ได้รับยาเคมีบาบัดและจะร่ วงไปเรื่ อยๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยา ผมจะงอกขึ้นใหม่หลังจากที่หยุดยานาน
ประมาณ 2-3 เดือน
4. พิ ษ ต่ อ ระบบประสาท (neurotoxicity) ส่ ว นใหญ่ มัก พบพยาธิ ส ภาพที่ ป ระสาทส่ ว นปลาย
(peripheral neuropathy) จะทาให้มีอาการชาหลังจากได้รับยาไปแล้ว อาการชาอาจเป็ นมากขึ้นและหายช้า
มากแม้จะหยุดยาไปหลายเดือนแล้วก็ตาม
5. พิษต่อผิวหนัง (skin toxicity) ยาเคมี บาบัดบางชนิ ดทาให้ผิวหนังมี ผื่นขึ้น เกิดการอักเสบ สี ผิว
คล้ าขึ้นหรื อไวต่อแสงมากขึ้ น ทาให้เล็บ มี สี ค ล้ า หรื อ เปราะแตกหัก ง่า ยขึ้ น และหากมี ก ารรั่ วซึ ม ของยา
ออกนอกหลอดเลือด ( Extravasations ) อาจทาให้เกิดเนื้อเยือ่ ตายอย่างรุ นแรงได้
6. ผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ ผูป้ ่ วยอาจมีความกลัว วิตกกังวล เศร้าโศก ท้อแท้ เบื่อหน่ายจาก
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป(มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย,2562)
การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัด
การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัด แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนได้รับยาเคมีบาบัด
ขณะได้รับยาเคมีบาบัด และหลังได้รับยาเคมีบาบัด
การพยาบาลก่อนได้รับยาเคมีบาบัด
1. ประเมินสภาพร่ างกายทัว่ ไป สัญญาณชีพ ซักประวัติเกี่ยวกับอาการ ความเจ็บป่ วยปั จจุบนั และ
การรักษาที่เคยได้รับ เช่น การผ่าตัด การได้รับรังสี รักษาหรื อการได้รับยาเคมีบาบัด, ติดตามผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เช่น CBC, electrolyte, LFT, BUN, Cr, Chest X-ray, EKG, CT scan
2. ประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วยก่อนให้ขอ้ มูลในด้านต่างๆ เช่น แผนการรักษา ขั้นตอนใน
การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ระยะเวลาเป็ นต้น ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันและบรรเทาผลข้างเคียง
ของยา การรั บ ประทานอาหารการออกก าลังกายที่ เหมาะสม อาการที่ ต้องรายงานแพทย์ห รื อ พยาบาล
ประเมินปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ได้แก่ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา อาชี พ เศรษฐานะ แบบ
แผนการดาเนิ น ชี วิต ,ประเมิ น ด้านจิ ตสั งคม ภาพลัก ษณ์ ของผูป้ ่ วย และอาจสู ญ เสี ย บทบาทหน้าที่ ห รื อ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว การเงิน รวมทั้งการขาดผูด้ ูแลขณะได้รับการรักษา ,ประเมินด้านจิตวิญญาณ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อความคาดหวังต่อการหายจากโรคและการให้คุณค่า กับตนเอง
ยามเจ็บป่ วย เป็ นต้น
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การพยาบาลขณะผูป้ ่ วยได้รับยาเคมีบาบัด
1. ตรวจสอบความถูกต้องของชนิ ด ขนาด วิธีบริ หารยาเคมี บ าบัดให้ตรงกับ คาสั่งการรักษา การ
บริ หารยาก่อนได้รับยาเคมีบาบัด เช่น ยาแก้คลื่นไส้ ยาแก้แพ้ ลาดับการให้ยาเคมีบาบัดก่อน-หลัง เช่น ให้ยา
Vesicant drugs ก่อนเพือ่ ลดการบอบช้ าของหลอดเลือด
2. จัดเตรี ยมยาฉุกเฉินและอุปกรณ์จาเป็ นที่พร้อมใช้ในผูป้ ่ วยที่มีการแพ้ยา (anaphylactic shock)หรื อ
มีปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity)จากการได้รับยาเคมีบาบัด
3. จัดเตรี ยมชุดจัดการเหตุรั่วไหลทางเคมีบาบัด (spill kit)สาหรับกาจัดขยะเคมีบาบัดที่อาจหกหรื อ
ตกแตกขณะบริ หารยาเพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีและการสัมผัสยา, เลือกเส้นเลือดที่เหมาะแก่
การให้ยาโดยเลือกจากบริ เวณส่ วนปลายก่อน หลีกเลี่ยงบริ เวณข้อและหลังมือ ไม่ควรเลือกหลอดเลือดที่เคย
มีการให้ยามาก่อนใน 24 ชัว่ โมง เพราะอาจเกิดการรั่วซึ มของยาออกนอกหลอดเลือดควรบริ หารยาในกลุ่ม
Vesicant drugs ก่ อ นตามด้วยยาในกลุ่ ม Irritants และ Non-vesicant drugs ตามล าดับ กรณี ใ ห้ย าผ่ านทาง
กระเปาะหลอดเลื อดดาส่ วนกลาง (Port-A- cath)ให้ดูแลสายไม่ ให้ดึงรั้ งเข็ม (Gripper Needle ) แนบสนิ ท
Port - A- cathป้องกันยาเคมีบาบัดหรื อสารน้ ารั่วซึม
4. บริ หารยาเคมี บ าบัดตามขั้นตอนโดยใช้หลักปราศจากเชื้ อ (universal precaution technique) ผ่าน
เครื่ องกาหนดจานวนหยด (infusion pump),เฝ้าสังเกตอาการผิดปกติในช่วง 15 นาทีแรกหลังจากได้รับยาเคมี
บาบัด เพราะอาจเกิดอาการแพ้ยาได้ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดเป็ นครั้งแรก
การพยาบาลภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด
ยาเคมี บ าบัดทุ กชนิ ดก่ อให้เกิ ดผลข้างเคี ยงมากน้อยแตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละคน บางรายอาจมี
อาการขณะที่ได้รับยาเคมีบาบัดหรื อภายหลังจากได้รับยา ดังนั้นการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยในการดูแลและ
จัดการอาการขณะผูป้ ่ วยอยู่บา้ นเป็ นสิ่ งสาคัญ ควรวางแผนการจาหน่ายโดยแนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสม
โดยให้คาแนะนาดังนี้
1. ผูป้ ่ วยควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ควรงดเนื้ อสัตว์ เน้นรับประทานอาหารโดยเฉพาะ
โปรตีน และควรเป็ นอาหารที่สุกสะอาด ปรุ งเสร็ จใหม่ๆไม่คา้ งคืนหรื อเป็ นอาหารสาเร็ จรู ป หลีกเลี่ยงอาหาร
มัน มีแก๊สมาก ของหมักดองแอลกอฮอล์หรื ออาหารที่มีกลิ่นแรง
2. ทาจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส ไม่วิตกกังวลมากเกินไป ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์และพยาบาล
อย่างเคร่ งครัด
3. ไม่ซ้ือยาหรื ออาหารเสริ มมารับประทานเอง
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายเบาๆ เช่นเดินเร็ว
5. รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และร่ างกายโดยเฉพาะช่องปาก ทวารหนักและอวัย วะสื บพันธุ์
หลีกเลี่ยงการอยู่ที่แออัด หลีกเลี่ยงใกล้ชิด หรื อสัมผัสกับบุคคลที่ มีการติ ดเชื้ อ ป้ องกันการติดเชื้ อด้วยการ
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สวมหน้ากากอนามัย
6. หากมีอาการผิดปกติ เช่นมีไข้สูงท้องเสี ยมาก หรื อผิวหนังบริ เวณให้ยามีอาการปวด บวม แดง
คล้ าหรื อมีตุ่มพอง สามารถมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้(สุวรรณี สิ ริเลิศตระกูล,2559)
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
โรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองพบอุบตั ิการณ์ ทวั่ โลก 600,000 รายต่อปี ในขณะที่มีการพบผูป้ ่ วยรายใหม่
ของโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กินทัว่ โลกจานวน 62,000 รายในประเทศไทย จานวน305 ราย พบ
ในโรงพยาบาลกลางที่หน่วยเคมีบาบัดพ.ศ. 2560 - 2562จานวน3 11 และ 27 รายต่อปี ตามลาดับแต่ละปี จะมี
ผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคนี้ ทวั่ โลกโดยเฉลี่ย 25,000รายต่อปี โดยสถิติในประเทศไทยเสี ยชีวิตโดยเฉลี่ย 75 รายต่อปี
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ น 60% และมักพบในช่ วงอายุ 15-34 ปี มี อายุมากกว่า60 ปี ขึ้นไป(ณัฐภัทร
วัฒวรากุล,2560) ส่ วนใหญ่โรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กินจะแสดงอาการค่อนข้างช้า และมักมีการ
ดาเนิ นโรคแบบค่อยเป็ นค่อยไป หากผูป้ ่ วยได้รับการรักษาในระยะต้นๆได้อย่างถูกต้องจะสามารถหายจาก
โรคได้จากสถิติพบว่ามีผปู ้ ่ วยที่หายจากโรคนี้ เป็ นจานวน 80% ของผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง การพิจารณา
แนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะโรคของผูป้ ่ วยจึงมีความสาคัญ พยาบาลจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรี รวิทยา อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย ความรู ้เกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาเคมีบาบัด
รวมถึงการพยาบาล วางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพผูป้ ่ วยการนาผูป้ ่ วยและครอบครัวเข้าสู่ การ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัดจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวดเร็ ว และทาให้เกิดความปลอดภัย
ผูส้ นใจจัดทากรณีศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางให้การพยาบาลให้ได้มาตรฐานและเป็ นแนวทางเดียวกัน
4.1ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลื องชนิ ดฮอดจ์กิน และการพยาบาล
จากต าราเอกสารวิ ช าการ วารสาร อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ น าข้อ มู ล มาปรึ ก ษาวางแผนกับ อายุ ร แพทย์ส าขา
อายุรศาสตร์โรคเลือดและนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
2. เลือกกรณี ศึ กษา ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ59 ปี ได้รับ ไว้ในความดู แลตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม2562
แพทย์ให้นอนโรงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบาบัดสู ตร ICE (Ifosfamide,Carboplatin,Etoposide)ครั้งที่ 1 แพทย์
วินิจฉัยเป็ นRelapsed Hodgkin’s Lymphoma จึงรับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายชั้น11ได้ให้
การพยาบาลในการเตรี ยมผูป้ ่ วย ดูแลผูป้ ่ วยก่อนและหลังให้ยาเคมีบาบัด พร้อมทั้งให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั
ก่อนกลับบ้าน
3. ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับอาการ ความเจ็บป่ วย
ทั้งปั จจุบนั และอดีต การรักษาที่เคยได้รับ เช่น การผ่าตัด การได้รับรังสี รักษาหรื อการได้รับยาเคมีบาบัด
ติดตามผลการตรวจทางห้อง ปฏิบตั ิการ เช่น CBC ,electrolyte , LFT, BUN, Cr , X-ray,EKG, CT scan
4. วินิจฉัยทางการพยาบาลเพื่อวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กิน
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ที่ได้รับยาเคมีบาบัด และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
5. วางแผนการพยาบาล และปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยโดยสอดคล้องกับ
แผนการพยาบาลและแผนการรักษาของแพทย์
6. ประเมินผลการพยาบาล และให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่ องเมื่อปั ญหายังไม่สิ้นสุ ดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมี
ความปลอดภัยจนกระทัง่ จาหน่ ายกลับบ้าน พร้อมทั้งให้คาปรึ กษาแนะนาให้ความรู ้ในการปฏิ บตั ิ ตวั ของ
ผูป้ ่ วยเมื่อกลับบ้านอย่างครอบคลุม
7. บันทึกปฏิบตั ิการพยาบาล และผลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
8. สรุ ปผลการศึกษาเฉพาะราย จัดทาเป็ นผลงานวิชาการ นาเสนอผูบ้ ริ หารตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติเป็ นผูด้ าเนิ นการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยดาเนินการดังนี้
กรณี ศึกษาผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 59 ปี HN 4694/59 AN 8373/62 เชื้ อชาติไทย สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ
สถานภาพสมรส คู่ สิ ทธ์ตน้ สังกัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีประวัติ
การแพ้ยา Dimenhydrinate ประวัติการเจ็บป่ วย เก๊าท์(Gout) โรคไตเรื้ อรัง และโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ด
ฮอดจ์กินเคยรับยาเคมีบาบัดครบแล้วเมื่อพ.ศ. 2560 ต่อมาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ต่อมน้ าเหลืองบริ เวณคอ
โตขึ้ น แพทย์ส่ ง ชิ้ น เนื้ อ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เป็ น Relapsed Hodgkin’s Lymphoma ผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ต ามนัด ที่
คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 นาฬิกา สาหรับนอนโรงพยาบาล เพื่อรับยาเคมีบาบัด
สู ต ร ICE ( Ifosfamide Carboplatin Etoposide )ครั้ งที่ 1ได้รับ ไว้ใ นโรงพยาบาลที่ หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย
สามัญ 20/11วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.15 นาฬิกา สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียส
อัตราการเต้นของหัวใจ 86 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 130/70 มิลลิเมตรปรอท
ผลการตรวจทางโลหิ ตวิทยาพบ เม็ดเลือดขาว 12,200 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร (ค่าปกติ 5,000 – 11,000
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิ ลิตร) ซึ่ งสู งกว่าปกติ แสดงถึงผูป้ ่ วยอาจมี ภาวะติดเชื้ อในร่ างกายจึงสังเกตอาการไข้
ดูแลให้ NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่ วนปลาย อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง และอนุญาต
ให้ยา้ ยเข้าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมพิเศษ 20/15 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.43 นาฬิกา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา แรกรับไว้ดูแล ผูป้ ่ วยชายไทย รู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้
อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ 86 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 130/86 มิลลิเมตรปรอท เม็ดเลือดขาว 9,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิ ว 69.7 เปอร์เซ็นต์
(ค่าปกติ 40 – 74 เปอร์ เซ็นต์)เกล็ดเลือด 234,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิ ลลิลิตร(ค่าปกติ 140,000 – 415,000
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร) ความเข้มของเลือด 25.5 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าปกติ 36 – 50 เปอร์ เซ็นต์) Blood urea
nitrogen(BUN) 24.6 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร (ค่ าปกติ 10 - 20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร) Creatinin (Cr) 1.39
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มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 0.7 – 1.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ได้รับ NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือด
ดาส่วนปลาย อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง บริ เวณแขนด้านซ้ายบริ เวณที่แทงเข็มไม่บวม ไม่ปวด ไม่แดง จาก
การเยีย่ มครั้งแรกพบว่า ผูป้ ่ วยวิตกกังวลต่อการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ให้การพยาบาลโดยสร้างสัมพันธภาพ
กับผูป้ ่ วยด้วยการพูดคุยสอบถามความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กิน การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
และอาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด พบว่าผูป้ ่ วยมีความรู ้เกี่ยวกับโรค การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด และอาการ
ข้างเคียงของยาเคมีบาบัดเป็ นอย่างดี เนื่องจากผูป้ ่ วยมีประวัติการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด จึงทบทวนการปฏิ บตั ิตวั
ขณะได้รับการรักษาด้วยยาเคมี บาบัด และอธิ บายขั้นตอนการรับยาเคมีบาบัด เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยซักถาม
หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นมากขึ้น สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับอาการข้างเคียง และการปฎิบตั ิตน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 นาฬิ กา วันแรกของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี
ช่ วยเหลื อ ตนเองได้ ได้รับ NSS 1,000 มิ ลลิ ลิ ตร หยดเข้าทางหลอดเลื อดด าส่ วนปลาย อัตรา 80 มิ ลลิ ลิ ตรต่ อ
ชัว่ โมง บริ เวณแขนด้านซ้ายบริ เวณที่แทงเข็มไม่บวม ไม่ปวด ไม่แดง อุณหภูมิร่างกาย 38.2 องศาเซลเซี ยส
พบว่า ผูป้ ่ วยมี ภาวะติดเชื้ อในร่ างกาย ให้การพยาบาลโดย วัดสัญญาณชี พทุก 4 ชัว่ โมง เจาะเลือดเพาะเชื้ อ
ส่ งเอ็กซเรย์ปอด ส่ งเสมหะเพาะเชื้อ ให้ยา Tazocin ขนาด 4.5 กรัม ทางหลอดเลือดดาส่ วนปลายทุก 6 ชัว่ โมง
สังเกตอาการหลังให้ยาไม่ มีอาการผื่น คัน ดู แลเช็ดตัว และให้ยาลดไข้รับประทาน ให้ก ารพยาบาลด้วย
เทคนิ คปราศจากเชื้อ แนะนาญาติและผูป้ ่ วยล้างมือบ่อยๆ ดูแลสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล รับประทานอาหารที่สุก
สะอาด หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยอุณหภูมิร่างกาย 37.7 องศาเซลเซี ยส ต่อมานาผูป้ ่ วยมารับยาเคมีบาบัด
ครั้งแรกพบปัญหา ผูป้ ่ วยอาจเกิดภาวะภูมิไวเกิน ให้การพยาบาลโดยก่อนรับยาเคมีบาบัด ให้ยา Ondansetron
ขนาด 8 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าหลอดเลือดดา ก่อนให้ยาเคมีบาบัด 30 นาที วัดสัญญาณชีพ และแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบ
ว่ายาดังกล่าวเป็ นยาป้ อง กันอาการคลื่นไส้ อาเจียน ให้ยา Etoposide ขนาด 140 มิลลิกรัมผสมใน NSS 500
มิ ล ลิ ลิ ตร หยดเข้าทางหลอดเลื อ ดด าส่ วนปลายโดยใช้เครื่ องควบคุ ม การไหลของสารน้ า อัต รา 253.23
มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง สังเกตอาการหน้าแดง ตัวแดง หายใจลาบากแน่ นหน้าอก เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นอาการแสดง
ของภาวะภูมิไวเกิน หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยสามารถบอกและสังเกตอาการแสดงที่บอกถึงภาวะภูมิไวเกิน
ได้ และขณะผู ้ป่ วยได้รั บ ยาเคมี บ าบัด ไม่ เกิ ด ภาวะภู มิ ไ วเกิ น ต่ อ มาดู แ ลให้ ย า Ifosfamideขนาด 2,300
มิลลิกรัม ผสมกับ Mesna ขนาด 2,300 มิ ลลิกรัมเจือจางใน NSS 300 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดา
ส่ วนปลายโดยใช้เครื่ อ งควบคุ ม การไหลของสารน้ าอัต รา 180 มิ ล ลิ ลิ ตรต่ อชั่วโมงพบว่า ผูป้ ่ วยอาจเกิ ด
ภาวะการรั่ วของยาเคมี บ าบัดออกนอกหลอดเลื อดดา ให้การพยาบาลโดย แนะนาดู แลให้ผูป้ ่ วยระวังการ
เลื่อนหลุดของสายให้สารน้ าและยาทางหลอดเลือดดา สังเกตอาการปวด บวม แดง บริ เวณที่แทงเข็มให้ยา
เคมีบาบัด หากพบอาการผิดปกติดงั กล่าวให้รีบแจ้งทันที หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยสามารถบอกลักษณะ
การรั่วของยาเคมีบาบัดออกนอกหลอดเลือดดาได้ถูกต้องและขณะให้ยาไม่พบอาการดังกล่าว
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา วันที่ 2 ของการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี
ช่วยเหลือตนเองได้ ท่าทางอ่อนเพลียมาก มีอาการคลื่นไส้ รับประทานอาหารได้นอ้ ย อุณหภูมิร่างกาย 36
องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 86 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต
142/86 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยเกิดการเสี ยสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโตรไลท์ในร่ างกายเนื่องจากผลของ
อาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด ให้การพยาบาลโดย ให้ยาแก้คลื่นไส้รับประทานก่อนอาหาร 30 นาที ดูแล
ให้ NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง และให้ B-fluid
1,000 มิลลิลิตรผสมกับ OMVI ขนาด 4 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายโดยใช้เครื่ องควบคุม
การไหลของสารน้ า อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมงซึ่งสารน้ าดังกล่าวประกอบด้วยน้ าตาล วิตามิน และสารอาหาร
ต่างๆ แนะนาให้ผปู ้ ่ วยประทานอาหารครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง บ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหรื อ
อาเจียน ประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบทุกวัน บริ เวณแขนด้านซ้ายบริ เวณที่แทงเข็มไม่บวม ไม่ปวด ไม่แดง
แนะนาให้พกั ผ่อนมากๆหลังให้การพยาบาลพบว่า หลังให้สารน้ า สารอาหารทางหลอดเลือดดา ผูป้ ่ วย
อ่อนเพลียลดลง สี หน้าสดชื่นมากขึ้น มีผลเลือดของสารน้ าและอิเล็กโตรไลท์อยูใ่ นเกณฑ์ปกติต่อมาแพทย์
ให้นาไปรับยาเคมีบาบัดเช่นเดียวกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพิ่มให้ยา Carboplatin ขนาด 320 มิลลิกรัม
เจือจางใน NSS 1,000 มิลลิลิตรหยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายโดยใช้เครื่ องควบคุมการไหลของสารน้ า
อัตรา 44 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ซึ่งเป็ นยาเคมีบาบัด
วันที่ 3 สิ งหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ อ่อนเพลียลดลง ไม่มี
อาการคลื่ นไส้ อาเจี ยน รั บ ประทานอาหารได้ม ากขึ้ น บ่นปวดชายโครงด้านขวา คะแนนปวด 5 คะแนน
อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 88 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต 140/82 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยปวดชายโครงด้านขวา ให้การพยาบาลโดย ดูแลให้ผปู ้ ่ วยนอน
ในท่าที่สุขสบายไม่กดทับบริ เวณที่ปวด ให้ยาแก้ปวด Dynastat ขนาด 40 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดา
เมื่อมีอาการปวด จัดสิ่ งแวดล้อมเงียบสงบให้พกั ผ่อน หลังให้การพยาบาลพบว่า ระดับความปวดลดลง จาก
pain score :5/10 เหลือ 2/10 ผูป้ ่ วยสามารถนอนหลับได้
วันที่ 5 สิ งหาคม 2562 เวลา 8.00 นาฬิ ก า ผูป้ ่ วยรู ้สึ กตัวดี เม็ดเลือดขาว 11,490 เซลล์ต่อลูก บาศก์
มิลลิลิตร นิ วโทรฟิ ว 82 เปอร์ เซ็นต์ เกล็ดเลือด 95,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร ความเข้มของเลือด 27.5
เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิร่างกาย 37องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ 78 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18
ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 120/83 มิลลิเมตรปรอท ไม่มีอาการปวดชายโครงด้านขวา จากผลการเพาะเชื้ อ
จากเลือด และเสมหะไม่มีการติดเชื้ อในร่ างกาย การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดได้รับยาครบตามแผนการรักษา
ขณะได้รับยาไม่พบภาวะภูมิไวเกินจากการได้รับยาเคมีบาบัด ไม่เกิดภาวะยาเคมีบาบัดออกนอกหลอดเลือด
ดา หลังได้รับยาผูป้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียรับประทานอาหารได้นอ้ ยได้รับการดูแลจนปัญหา
ดังกล่าวสิ้ นสุ ด จากการเยี่ยมครั้ งสุ ดท้ายพบว่า ผูป้ ่ วยมีภาวะเม็ดเลือดต่าจากผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัด
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ให้ก ารพยาบาลโดย ดู แลให้ไ ด้รับ Leukocyte poor packed red cell (LPRC) จานวน 1ยูนิ ต 245 มิ ล ลิ ลิ ต ร
สังเกตุอาการระหว่างให้เลือด วัดสัญญาณชีพ แนะนาการปฎิบตั ิตวั ที่เหมาะสมเช่น ป้ องกันเกิดอุบตั ิเหตุที่
อาจทาให้เลือดออกง่าย และสังเกตการณ์มีเลือดออกที่ผิดปกติในร่ างกายเช่นถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะปนเลือด
เป็ นต้น ให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสู ง พักผ่อนมากๆ หลังให้การพยาบาลพบว่า ขณะและหลังให้
เลือดไม่มีผื่นคันจากอาการแพ้เลือด ไม่มีหนาวสั่น ผูป้ ่ วยสามารถบอกการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมได้ถูกต้อง
ผูป้ ่ วยพร่ องความรู ้ในการดูแลตนเองที่บา้ น ให้การพยาบาลโดย แนะนาตามหลัก D- METHOD อธิบายให้
ผูป้ ่ วยทราบการดู แลตนเองต่ อเนื่ องที่ บ ้านได้แก่ แนะน าการปฏิ บ ัติตัวเมื่ อกลับ บ้าน แนะน าดื่ ม น้ าเปล่ า
มากกว่า 2-3 ลิตรต่อวัน อาหารที่ควรรับประทาน ต้อ งผ่านการปรุ งสุ กด้วยความร้อน อาหารที่ตอ้ งงด ได้แก่
อาหารหมักดอง อาหารสุ ก ๆ ดิบ ผลไม้ที่ต้องรับประทนพร้อมเปลือก ถ้าไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซี ยส
หนาวสั่น เหนื่ อยมากขึ้น ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยเข้าใจ และสามารถทวนซ้ า
คาแนะนาได้ถูกต้องแพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้านได้ ให้คาแนะนาการปฏิ บตั ิตวั เมื่ อก่ อนกลับบ้านตามหลัก
D-METHOD แนะนาเรื่ องโรคและการรักษาที่ได้รับ การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การดู แล
สิ่ ง แวดล้อ มที่ อยู่อาศัย การฟื้ นฟู สุ ข ภาพ การมาตรวจตามนัดวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2562 เวลา 8.00 นาฬิ ก า
ที่คลิ นิกอายุรกรรมทัว่ ไปชั้น2 และเตรี ยมตัวนอนโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสู ตร ICE
ครั้งที่ 2 รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล 17 วัน จาหน่ายออกจากหอผูป้ ่ วยวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 เวลา 13.00
นาฬิกา
7. ผลสาเร็จของงาน
จากกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กินที่ได้รับยาเคมีบาบัดรายนี้ พ บปั ญ หา
ทั้ ง หมด8ปั ญ หาดั ง นี้ 1) ผูป้ ่ วยวิตกกังวลต่อการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด 2) ผูป้ ่ วยมีภาวะติดเชื้อในร่ างกาย3)
ผูป้ ่ วยอาจเกิดภาวะภูมิไวเกิน 4) ผูป้ ่ วยอาจเกิดการรั่วของยาเคมีบาบัดออกนอกหลอดเลือดดา 5) ผูป้ ่ วยเกิด
การเสี ยสมดุลของสารน้ าและอิเล็กโตรไลท์ในร่ างกายเนื่ องจากผลของอาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด 6)
ผูป้ ่ วยมีภาวะปวดบริ เวณชายโครงด้านขวา 7) ผูป้ ่ วยมีภาวะเม็ดเลือดต่าจากผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัด 8)
ผูป้ ่ วยพร่ องความรู ้ในการดูแลตนเองที่บา้ นซึ่ งปั ญหาทั้งหมด 8 ปั ญหาได้รับการแก้ไขหมดไปผูป้ ่ วยได้รับ
การรักษาพยาบาลถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ผูป้ ่ วย และญาติให้ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี สามารถปฏิบตั ิ ตามคาแนะนาได้จนอาการดีข้ ึนตามลาดับไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนมีทศั นคติที่ดีใน
การรักษา ยินยอมรับการรักษาครั้งต่อไป ผูป้ ่ วยสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนเมื่อกลับบ้านได้อย่าง
ถูกต้อง จาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้านวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมพิเศษ 20/15
รวมระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวน17 วัน และนัดติดตามอาการอีกครั้งในวันที่ 20สิ งหาคม
2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ที่คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไปชั้น 2
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวศิริรัตน์ ศิริสม
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาลทัว่ ไป)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก.691) ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่ อง QR-code เรื่ อง คู่มือสาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็ งเป็ นโรคเรื้ อรังที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข และเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตเป็ นอันดับแรกของ
ประเทศ การรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมีความแตกต่างจากการรักษาโรคอื่นๆเนื่ องจากต้องใช้ระยะเวลานาน
และต่อเนื่อง ทั้งการรับยาเคมีบาบัด การฉายรังสี รักษาหรื อการรักษาแบบผสมผสาน การรักษาเหล่านี้ จาเป็ น
ที่ผูป้ ่ วยและญาติตอ้ งมีความรู ้ในการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรค หรื อภาวะอาการที่เป็ นอยู่
เพื่อช่วยในการดาเนินการรักษาที่ต่อเนื่องจนครบถ้วนกระบวนการรักษาโดยที่ผปู ้ ่ วยและญาติสามารถดาเนิน
ชีวิตโดยปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ทุกข์ทรมานทั้งร่ างกายและจิตใจจากอาการข้างเคียงของการ
รับ ยาเคมีบาบัด และการรักษาอื่นๆ รวมถึงไม่นาไปสู่ การเกิดภาวะแทรกซ้อนอันเป็ นสาเหตุนาไปสู่ การ
เสี ยชี วิตได้ ดังนั้นการให้ความรู ้แนวทางในการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ จากการทบทวนสถิติ
การเข้ารับการรักษาพยาบาลหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมพิเศษ 20/15 กับคลินิกโรคเลือดและโรคมะเร็ ง พศ.2560 2562 คือ 3 ราย 11 ราย และ 27 ราย ตามลาดับ (เวชระเบียนสถิติ โรงพยาบาลกลาง, 2562) เพื่อการปฏิบตั ิ
การพยาบาลที่ดีรวมถึงผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วในยุคปัจจุบนั เป็ นโลกแห่งการสื่ อสารไร้
พรมแดนดิจิตอล 5G ประกอบกับผูป้ ่ วยยังไม่มีคู่มือในการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับโรคจึงคิดดาเนินการจัดทาคู่มือ
สาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน โดยการ scan QR-code
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
1. ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึ งและใช้คู่มือส าหรั บผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลื องชนิ ดฮอดจ์กินโดยการ
scan QR-code ได้อย่างสะดวก
2. พยาบาลมีเครื่ องมือสาหรับใช้ในการให้คาแนะนาผูป้ ่ วยเกี่ ยวกับโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ด
ฮอดจ์กิน
เป้าหมาย เพื่อให้มี QR-code เรื่ อง คู่มือสาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิดข้อเสนอ
ทฤษฎี PDCAวงจรเดมิ ง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรื อวงจรชู ฮาร์ ต (Shewhart Cycle) ถูก คิดค้น
โดย Dr. Edwards W. Deming) คือวงจรการควบคุมคุณภาพก็คือทฤษฎีที่นากระบวนการมาใช้เพื่อพัฒนา
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กระบวนการอื่นๆเหมาะสาหรั บองค์กรหรื อโครงการที่ อยากจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานเพิ่ม
ผลผลิตหรื อลดค่าใช้จ่ายเรี ยบง่าย สามารถทาซ้ าได้ และมีความเสี่ ยงต่า
โดยที่ข้นั ตอนของ PDCA มีดงั นี้
(P) Plan – การวางแผน: หมายถึ งการตั้งเป้ าหมายจากปั ญหาหรื อโอกาสต่างๆ และสร้างแผนการ
ทางานหรื อกระบวนการเพื่อทาให้เป้าหมายนี้ประสบความสาเร็ จ
(D) Do – ปฏิบตั ิ/การทดสอบ: หมายถึงขั้นตอนการทดสอบ เป็ นการลงมือทาและเก็บข้อมูลเพื่อหา
จุดอ่อนหรื อจุดที่สามารถพัฒนามากขึ้นได้ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆด้วย
(C) Check – การตรวจสอบ: หมายถึ งขั้นตอนการตรวจสอบ เป็ นขั้นตอนการหาช่องทางและวิธี
พัฒนากระบวนการต่างๆให้เร็ วขึ้นหรื อมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของโอกาส
และอุปสรรคต่างๆในกระบวนการ
(A) Action – การดาเนิ นการ/ปรับปรุ งแก้ไข: หมายถึ งการดาเนิ นการเพื่ อปรับปรุ งแก้ไข เพื่ อให้
กระบวนการขั้นตอนต่างๆเร็ วขึ้น ดีข้ นึ หรื อมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม (สุพตั รา สุนิพนั ธุ์, 2560)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนโดยรัฐบาล
ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ ตามกรอบแนวคิด Thailand
4.0 ทาให้แต่ละหน่วยงานมีการนานวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทางานมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั เทคโนโลยี QR code
เป็ นเทคโนโลยีหนึ่ งที่มีการนามาใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น ทั้งในองค์กรด้านธุ รกรรมทางการเงิน การสื่ อสาร และ
การศึกษาทางผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความสะดวก และประโยชน์ที่จะได้จากการนาแนวคิดมาใช้ในหน่วยงาน
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี PDCAร่ วมกับความสามารถในการสื่ อสารยุค 5G นามาใช้เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลคาแนะนาต่างๆ โดยเป็ นการลดภาวะโลกร้อนด้วยการงดใช้กระดาษ
สื่ อ QR-code เรื่ อง คู่มือสาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองชนิ ดฮอดจ์กินโดยการ scan QR-code
คือ แหล่งข้อมูลที่สามารถให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษา การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมแก่ผูป้ ่ วย
และญาติ ซึ่ งการรักษาผูป้ ่ วยมีหลายชนิดรวมถึงการรักษาแบบให้เคมีบาบัดด้ วย ซึ่งการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
และเหมาะสมทั้งก่อน ขณะหรื อหลังรับยาเคมี บาบัดมี ส่วนสาคัญต่อการรักษาเป็ นอันมากรวมถึงการดูแล
ตนเองที่ถูกต้องยังสามารถป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้น และเป็ นสาเหตุทาให้โรคลุกลาม
หรื อเสี ยชีวิตได้ในที่สุด จึงได้จดั ทาคู่มื อฉบับนี้ ข้ ึนมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเกิดความพึงพอใจแก่
ผูป้ ่ วยและญาติ จากแนวคิด Thailand 4.0 ทาให้สามารถนามาปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็ นสื่ อการสอนในส่ วนของ
งานพยาบาลได้หลายขั้นซึ่งจะนาเสนอโดยการ scan QR-code
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ งต่อมน้ าเหลื องชนิ ดฮอดจ์กิน จากตาราเอกสาร
วิช าการ วารสาร อินเตอร์ เน็ตเพื่อนาข้อมูลมาปรึ กษาวางแผนกับอายุรแพทย์ส าขาอายุรศาสตร์ โรคเลือด
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