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บทคัดย่อ

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัด ก่อน-หลัง การทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานให้บริการผู้ป่วยในเด็ก
โรคมะเร็ง (Pediatric Oncology Inpatient Services: POIS) โดยใช้รูปแบบการด�ำเนินงาน POIS ที่พัฒนาขึ้น น�ำไปทดลองที่
หอผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่าง 1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560
กลุ่มตัวอย่าง คือ งาน POIS ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง จนกระทั่งกลับออกไป จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รวม 16 ราย ผู้ตอบ
แบบสอบถามรวม 39 คน เป็น ผู้บริหาร 3 คน ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน และญาติผู้ป่วย 16 คน เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานระหว่าง
ก่อน กับ หลัง การน�ำรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปด�ำเนินการ ในด้านปริมาณงาน คุณภาพงาน ระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง และ ด้านเศรษฐศาสตร์ในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสถิติ Independent
t-test ค่าสถิติ Pearson Chi-Square ที่ระดับแอลฟ่า .05 และ Content Analysis พบว่า หลังการทดลอง ผลการด�ำเนินงานทั้ง
5 ด้าน ดีกว่า ก่อนการทดลอง รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งด้านหลักการ โครงสร้าง และ วิธีการน�ำรูปแบบ
ไปด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน โดยใช้เพียงทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการพัฒนาที่ไม่ยุ่งยาก เสนอแนะให้พัฒนา
ต่อไป เป็นตัวแบบในการด�ำเนินงาน POIS ของประเทศไทย ด้วยแนวทางของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, งานให้บริการผูป้ ว่ ยในเด็กโรคมะเร็ง, การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่ านวิจยั , วิจยั พัฒนาเชิงทดลอง,
ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
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Abstract

This experimental research, a pre-test and post-test design, aimed at developing Pediatric Oncology
Inpatient Services (POIS) The implementation of the developed model of pediatric oncology inpatient services
was tested at the Pediatric Oncology Inpatient Ward at Somdech Phra Debaratana Medical Center (SDMC),
Ramathibodi Hospital, from April 1, 2017 - June 30, 2017.
The samples were from the pediatric oncology inpatient services at SDMC, including 3 managers, 20
nurses, and 16 patients’ relatives. Data were collected using a questionnaire. The implementation results were
compared before and after applying the developed model in the aspects of work quantity, work quality, service
duration and labor within service, satisfaction of individuals involved, and economics. Data were analysed         
using qualitative statistics, Independent t-test, and Pearson Chi-Square statistics at the alpha values of .05         
and content analysis. The results of 5 implementation aspects were better than before the experiment. The
newly developed model had complete elements in its principle, structure, and methods, and implementing the
model continuously will lead to sustainability by using existing resources without complicated procedures. The
researcher recommended to continuously develop this model to be the nation’s implementation sample of
pediatric oncology inpatient services in Thailand by applying the Routine to Research approach (R2R).
Keywords: model development, pediatric oncology inpatient services, R2R, experimental development research
/ working indicators

บทนำ�

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของ
ประชากรทัว่ โลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี พ.ศ.2551
มีผปู้ ว่ ยรายใหม่ 12.7 ล้านคน และมีผเู้ สียชีวติ จากโรคมะเร็งราว
7.6 ล้ า นคน หรื อ คิ ด เป็ น 13% จากสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต
ของคนทั้งโลก ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค
และมาลาเรียรวมกัน1
ในประเทศไทยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ค�ำนวณสถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย พบว่า ปี
พ.ศ. 2550 จากจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยใหม่ ทั้ ง หมด 31,217 ราย
เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3,167 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.15 และมี
จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2 และพบว่ า สาเหตุ ก ารตาย
อันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2551-2555 คือ โรคมะเร็งและเนื้องอก       
ทุกชนิด และมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี2
จากปัญหาดังกล่าว ท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญของปัญหา มีการจัดการประชุม
หลายครั้ ง เพื่ อร่วมกันวางแผนแก้ป ัญ หาอย่างเป็นรูปธรรม
แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อให้สามารถน�ำไปสูก่ าร
ปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ซึง่ ก่อให้
เกิดการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนด้านการสนับสนุนแผนงาน
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ป้องกันและควบคุมมะเร็งระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและระดับโลก
เพื่อหาแนวทางหรือกลยุทธ์ให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสนใจปัญหา
จากโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น เช่น การดูแลผู้ป่วยในตั้งแต่ระยะ        
การค้นหา การรักษา การฟื้นฟู การดูแลผู้ป่วยะยะสุดท้าย
และการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและยัง่ ยืน มีการท�ำทะเบียน
มะเร็งและมีนโยบายที่ดีส�ำหรับการควบคุมโรคในประเทศ
ที่ด้อยพัฒนา การกระตุ้นให้เกิดนโยบายสาธารณะจากหลาย
ภาคส่วน เพื่อการควบคุมและการป้องกันการเกิดโรคเป็นต้น3
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
มีวิสัยทัศ น์ที่จะสถาบันทางการแพทย์ชั้นน�ำในระดั บ สากล
พันธกิจหนึ่งที่ส�ำคัญคืองานบริการผู้ป่วย4 ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงกลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็ง5 จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเด็กโรคมะเร็งทีเ่ ข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
แต่ละปีมีมากกว่า 800 ราย และเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีการขยาย
พื้นที่การรับการดูแลผู้ป่วยในเพิ่มในศูนย์การแพทย์สมเด็จ       
พระเทพรัตน์ บุคลากรทีเ่ ป็นรุยบุกเบิกส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
การท�ำงานไม่มาก อีกทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคนี้มี
ความละเอียดซับซ้อนและความเร่งด่วนที่แตกต่างจากกลุ่ม      
โรคมะเร็งทั่วไป จึงจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ
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ผู้วิจัยจึงตั้งใจจะสร้างกระบวนการบริการที่เป็นรูปแบบเฉพาะ
ทีช่ ว่ ยให้บคุ ลากรทีแ่ ม้จะมีประสบการณ์นอ้ ย ให้สามารถปฏิบตั ิ
งานได้อย่างถูกต้อง ง่าย และเกิดประสิทธิภาพสูง ในการดูแล
รักษา สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี6

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานบริการผู้ป่วย
ในเด็กโรคมะเร็ง (Pediatric Oncology Inpatient Services:
POIS) อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
2. เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานระหว่างรูปแบบ
ใหม่ กับ รูปแบบเดิมใน 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ
งาน ด้านระยะเวลาและแรงงานทีใ่ ช้ ด้านความพึงพอใจของผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐศาสตร์ของการด�ำเนินงาน POIS

สมมุติฐานงานวิจัย

ผลการด�ำเนินงานตามรูปแบบใหม่งานให้บริการ
ผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็งที่พัฒนาขึ้น ดีกว่า รูปแบบงานให้บริการ
เดิมในด้านคุณภาพ ปริมาณ แรงงานและเวลา ความพึงพอใจ
และเศรษฐศาสตร์

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง7 แบบกลุ่มเดียว วัดผล
ก่อน-หลังการทดลอง สิ่งที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการ
ด�ำเนินงาน POIS ที่พัฒนาขึ้น น�ำไปทดลองที่หอผู้ป่วยในเด็ก
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระหว่าง 1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560
กลุ่มตัวอย่าง คือ งาน POIS ตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง
จนกระทั่งจ�ำหน่ายกลับบ้าน รวม 16 ครั้ง ด�ำเนินการทดลองใน        
4 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการรับใหม่ กระบวนการให้ยา
เคมีบ�ำบัด กระบวนการช่วยแพทย์ท�ำหัตถการพิเศษ และ
กระบวนการจ�ำหน่ายกลับบ้าน สอบถามความพึงพอใจและ        
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 3 คน ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน และ           
ญาติผู้ป่วย 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยและผลการวิจัย
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3. แบบบันทึกกิจกรรมความถูกต้องของการเตรียม
ความพร้ อ ม ก่ อ นด� ำ เนิ น งานให้ บ ริ ก าร มี 4 ชุ ด กิ จ กรรม
ได้แก่ การให้บริการรับใหม่ การให้ยาเคมีบ�ำบัด การช่วยแพทย์
ท� ำ หั ต การการเจาะน�้ ำ ไขสั น หลั ง /การเจาะไขกระดู ก และ
การให้บริการจ�ำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
4. แบบบันทึกกิจกรรมงาน POIS
5. แบบสอบถามความความพึงพอใจและข้อเสนอ
แนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ชุด ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
และผู้บริหาร
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรม (Ethical          
Certificate: EC) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ID 12-59-18 ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผู้วิจัยได้
พิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง โดยชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่างรับทราบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การด�ำเนินการวิจัย การเข้าร่วมการ
วิจัยในครั้งนี้ให้เป็นไปตามความสมัครใจ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง      
มีสิทธิ์จะปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยหรือในระหว่างที่เข้าร่วม
การวิจัยนี้ได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัย

1. การวิเคราะห์รูปแบบเดิมของการด�ำเนินงาน
POIS น�ำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอหนังสือรับรองการวิจัย         
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงาน
สถิติผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ของโรงพยาบาลรามาธิบดีและระบบ HIS
3. วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ (เบื้องต้น) ของการด�ำเนินงาน POIS
4. เก็บข้อมูลวัดผลการด�ำเนินงานก่อนการทดลอง
(Pre-test) 1 เดือน
5. ด�ำเนินการทดลอง 3 เดือน
6. วัดผลการด�ำเนินงานหลังการทดลอง (Post-test)
1 เดือน
7. สรุปผลการด�ำเนินงาน

1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
2. แบบบันทึกกิจกรรมความถูกต้องของการเตรียม
ความพร้อมประจ�ำวัน ก่อนด�ำเนินงานให้บริการ
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การพัฒนางานบริการผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย

1. วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล และผลการ
ด�ำเนินงาน ระหว่าง “ก่อน” กับ “หลัง” การน�ำรูปแบบฯ ที่
พัฒนาขึน้ ไปด�ำเนินงาน ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลส�ำเร็จรูป
2. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณณา (Descriptive
statistics) ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ก่ อ นและหลั ง การทดลอง       
ด้ ว ยค่ า สถิ ติ Pearson Chi-square ที่ ร ะดั บ แอลฟ่ า .05
และใช้ Content Analysis ในข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์รูปแบบเดิม ก่อนการทดลอง พบว่า
รูปแบบเดิมมีจดุ เด่น คือ มีจดุ เน้นและมีแนวทางในการวางแผน
การให้บริการผู้ป่วยอย่างชัดเจน มีการแบ่งช่วงเวลาการให้
บริการออกเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ก่อนผู้ป่วยมาถึง ตลอดจนการให้บริการ
ภายหลังผู้ป่วยกลับบ้าน แต่มีจุดด้อย คือ แนวทางในการ              
ให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยยั ง ไม่ ชั ด เจน ใช้ ห ลั ก การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น การ
สื บ ต่ อกั น มา และยัง ไม่เ ป็นลายลัก ษณ์อัก ษร ส่ว นใหญ่ใช้
กระบวนการพี่สอนน้อง ตามทฤษฎีทางการพยาบาล และขาด
การน�ำหลักวิชาการด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้อย่าง
จริงจัง มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข คือ ควรก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงาน POIS ให้ชัดเจนถึงวิธีการในการปฏิบัติ
ได้มาตรฐาน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด�ำเนินการ
และการปรับปรุงแก้ไข ได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน และควรก�ำหนดผังการไหล
เวียนของงาน POIS ให้เกิดภาพชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าใจและปฏิบตั ติ าม ได้งา่ ย ตัง้ แต่แรกรับ จนกระทัง่ จ�ำหน่ายผูป้ ว่ ย
สิ่งที่พบในกระบวนการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง คือ
ในช่วง 15 วันแรก พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับตัว
ในการใช้รูปแบบใหม่ของการให้บริการ การเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงาน ยังจ�ำเป็นต้องใช้เอกสารคู่มือ
เป็นตัวช่วย ในการน�ำรูปแบบใหม่มาใช้
ในช่วง 30 วันแรก พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละระดับ
มีการปรับตัวในการใช้รปู แบบการให้บริการรูปแบบใหม่มากขึน้
สามารถใช้แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันได้ มีการ
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แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และมีการปรับข้อมูลในเอกสาร
การเตรียมความพร้อมของการช่วยแพทย์ท�ำหัตถการพิเศษ      
แต่ในระยะแรกนี้ เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ามานอนในหอ
ผู้ป่วยอาจยังมีจ�ำนวนไม่มากท�ำให้ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ด้วย
ภาระงานที่มาก อีกทั้งกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งมีความละเอียด
อ่อน ซับซ้อน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานบางคนอาจยังมีการลัดขั้นตอน
ในช่วง 45 วันแรก พบว่า ภายหลังการพูดคุย ปรึกษา
ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของเอกสารข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลให้มีความละเอียดมากขึ้น มีความเหมาะสม
และง่ายต่อการใช้งานมากขึน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนางาน เริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้น ในด้านของญาติผู้ป่วย
เริม่ ให้ขอ้ มูลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ป็นไปในทางทีด่ ี มีการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ในช่วง 60 วันแรก พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านให้ความร่วมมือ
ในการใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมากขึ้น ทั้งด้านการใช้สติ้กเกอร์สี
ที่ แ ยกชนิ ด ความรุ น แรงของยาเคมี บ� ำ บั ด การระบุ ชื่ อ
ผู้ป่วยถูกต้องตามมาตรฐาน มีการให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เป็นส่วนหนึง่ ของการระบุตวั ผูป้ ว่ ยก่อนการบริหารยา เกิดความ
มั่นใจในการดูแลรักษา ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจมากขึ้น
ในช่วง 75 วันแรก พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านเริม่ มีการปฏิบตั ิ
งานทีเ่ ป็นแนวทางเดียวกันมากขึน้ มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ผู้รับบริการมาถึง มีการพูดคุย ปรึกษาและร่วมวางแผนการ
ท�ำงานก่อนการปฏิบัติงานจริง และมีการทบทวนการวางแผน
การให้การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ อีกทัง้ การประเมินภาวะสุขภาพและ
ความพร้อมด้านร่างกายของผู้ป่วยตั้งแต่รับทราบข้อมูลจาก
หน่วยรับผู้ป่วยใน และติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และมีการส่งต่อข้อมูลครบ
ถ้วนมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วน
ในช่วง 90 วันแรก พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติ
งานที่เป็นแนวทางเดียวกัน ไม่มีความรู้สึกถูกเพิ่มภาระงาน
กลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะวิ ช าชี พ และแต่ ล ะระดั บ ทราบ
และปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการให้
บริการตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ�ำหน่าย ดียิ่งขึ้น
รูปแบบการด�ำเนินงานฯ ที่ได้ผ่านการน�ำไปด�ำเนิน
การจริงแล้ว ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบฯ โครงสร้าง
ของรูปแบบฯ และ วิธกี าร ในการน�ำรูปแบบฯไปด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ให้บริการในแต่ละกิจกรรม โดยให้ผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง อย่างไร้รอยต่อ ด้วย 9 กิจกรรมหลัก ดังผังการ
ไหลเวียนการให้บริการ ดังนี้

Development of Childhood Cancer Inpatient Services at Somdech Phra
Debaratana Medical Center of Ramathibodi Hospital

ผังการไหลเวียนการให้บริการ ของรูปแบบการด�ำเนิน
งานฯนี้ ใช้ Patient-focused ตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งจ�ำหน่าย
กลับบ้าน เน้นใน 5 procedures คือ การรับใหม่ การให้ยาเคมี
บ�ำบัด การช่วยแพทย์ท�ำหัตถการพิเศษ การจ�ำหน่ายกลับบ้าน
และ การติดตามดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับไปแล้ว ในการนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้พัฒนาคู่มือส�ำหรับการปฏิบัติงาน (Work manual) ที่แสดง
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สะดวก และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง
ได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instructions: WI)        
ของแต่ละกิจกรรม ทีส่ ามารถช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรับทราบ เข้าใจ
และปฏิบตั ไิ ด้ จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยต้องการค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังสามารถท�ำให้เกิดการแนะน�ำ 
การสอนงาน (Coaching) แก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ ที่ ยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้เป็นอย่างดี ช่วยลด
ภาระงาน ลดความสับสน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และ
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เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
น�ำไปสู่การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข
วิธกี ารน�ำรูปแบบไปด�ำเนินการฯ มี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ด้วยการเตรียมทีม key person
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและเอือ้ อ�ำนวยในการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการ ให้สามารถด�ำเนินงานไปได้อย่างถูกต้อง
ราบรื่น ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งได้แก่ อาจารย์แพทย์ หัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน หัวหน้าหอ
ผูป้ ว่ ย และทีมพยาบาล ให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนางานบริการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
พร้ อ มกั บ สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานและ
การด�ำเนินงาน โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้มามีสว่ น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ        
ซึ่งช่วยท�ำให้ไม่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่น่าหนักใจ
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2. ขั้ น ด� ำ เนิ น การ ด้ ว ยการจั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ            
ขออนุมัติต่อ ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงด�ำเนินการตามแนวคิด หลักการ        
วิธีการ และเทคนิค ของ Management by Participation        
เน้นการป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัญหาที่ยังไม่
เกิด ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ให้ลกุ ลาม และ น�ำปัญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ มา
ท�ำให้เกิดบทเรียนที่มีคุณค่า โดยการเตรียมผู้ที่สามารถด�ำเนิน
การป้องกันปัญหาอุปสรรค ได้อย่างครอบคลุมครบวงจร ทัง้ การ
ด�ำเนินงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เน้นการท�ำให้เกิดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้หลักการ แนวคิด และวิธกี ารของ Plan Do
Check Act: PDCA8,9 หลักการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย
(Routine to Research: R2R) ด้วย Principle of Managing8
และ Knowledge Management: KM ที่ครบวงจร
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3. ขั้นท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้หลักการ
แนวคิ ด เทคนิ ค และวิ ธี ก ารของการพั ฒ นาด้ ว ยเทคนิ ค
How to do for SD (Sustainable Development)10 โดยใช้             
Principle of Managing อย่างครบวงจร ในแต่ละวงรอบ 5 ปี
ด้วยการเชื่อมโยงการด�ำเนินงานในแต่ละวงรอบของแต่ละปี
อย่างไร้รอยต่อ เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานได้ด้วย
ตนเองและทีมงาน โดยไม่ต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากผู้บริหาร
มากเกินความจ�ำเป็น ใช้หลักการพัฒนาบุคลากรให้มวี ฒ
ั นธรรม
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด เป็ น
LO: Learning Organization ที่บุคลากรทุกคน มีลักษณะ
ของการเป็ น Learned person ในการพั ฒ นางานที่ ท� ำ
มีความรับผิดชอบ และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้น

ความแตกต่าง ระหว่าง รูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น กับ รูปแบบเดิม เป็นดังนี้
ที่

ประเด็น

รูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น

1.

หลักการของรูปแบบ

- เพิ่มหลักการทางวิชาการให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
จริงในกระบวนการท�ำงาน หลักการบริหารและหลัก
วิชาการเฉพาะส�ำหรับ POI

2.

โครงสร้างด้านของ

3.
4.

โครงสร้างด้านคน
โครงสร้างด้านเงิน

- เพิม่ เอกสารข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาลทีเ่ ฉพาะทาง
โรคมะเร็ง เช่น การวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาเคมีบ�ำบัดชนิดต่างๆ การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การท�ำหัตถการพิเศษ การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
ที่มีภาวะ febrile neutropenia เป็นต้น
- เพิ่มสติ้กเกอร์สีที่เป็นสัญลักษณ์ให้เกิดการสังเกตุ
และให้ความส�ำคัญในการระมัดระวังการบริหารยา
เคมีบ�ำบัด
- โครงสร้างตามรูปแบบเดิม
- โครงสร้างตามรูปแบบเดิม

5.

โครงสร้างด้านระบบงาน - จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน ประกอบด้วย 9
บริการ
กิจกรรมหลัก พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน และ WI

6.

วิธีการน�ำรูปแบบไป
ด�ำเนินการ

- เพิ่มวิธีการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความ
ยัง่ ยืน ด้วยแนวคิด หลักการ เทคนิคและวิธกี าร ของ
principle of managing, PDCA, KM และ R2R ที่
ครบวงจรและต่อเนื่อง ด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานเองและ
ทีมงาน

POI คือ ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง (Pediatric Oncology Inpatient)
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รูปแบบเดิม
ใช้แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นลักษณะของ
การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทัว่ ไปควบคูก่ บั แนวทางใน
การปฏิบัติงานส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ยัง
ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติส�ำหรับ POI
มีรายการชุดเอกสารการเตรียมความพร้อมใน
การรับใหม่ POI แต่ยงั ขาดข้อวินจิ ฉัยทางการ
พยาบาลที่ เ ป็ น เฉพาะโรคและเฉพาะกลุ่ม
อาการต่างๆ ของโรคทีอ่ าจเกิดจากการรักษา

เป็นบุคลากรของหอผูป้ ว่ ยในเด็ก รวม 27 คน
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบบงานบริการครบถ้วน แต่ยังขาดระบบ
งานที่เป็นการให้บริการเฉพาะทางโรคมะเร็ง
ในเด็ก
มี รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น รู ป แบบ
เดียวกันในทุกภาวะการเจ็บป่วย และยังขาด
การน�ำรูปแบบไปด�ำเนินการให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
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เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การทดลองน�ำรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปด�ำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มารับบริการ
ข้อมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุผู้ป่วยเด็ก เฉลี่ย (ปี)
3. อายุผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก เฉลี่ย (ปี)
4. สถานะผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเด็ก
มารดา
บิดา
น้า
5. จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับบริการ
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
มากกว่า 2 ครั้ง

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

จ�ำนวน (คน) ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย S.D. จ�ำนวน (คน) ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย S.D.
2
6
8
8

25.00
75.00
8.75
39

2
6
8
8

25.00
75.00
9.37
38

5
2
1

62.50
25.00
12.50

5
2
1

62.50
25.00
12.50

2
0
6

25.00
0.00
75.00

1
0
7

12.50
0.00
87.50

4.131
5.167

5.655
5.120

เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานด้านปริมาณงาน ของ 4 กระบวนการหลัก
ผลการด�ำเนินงาน

1. อัตราส่วนปริมาณงานเฉลี่ยต่อเวลาที่ใช้
ในการให้บริการรับใหม่
2. อัตราส่วนปริมาณงานเฉลี่ยต่อเวลาที่ใช้
ในการให้ยาเคมีบ�ำบัด
3. ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ให้บริการที่ใช้
ในการเตรียมและช่วยแพทย์ท�ำหัตถการ
เจาะน�้ำไขสันหลังและ/หรือเจาะไขกระดูก
4. ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ให้บริการที่ใช้
ในการจ�ำหน่ายผู้ป่วยใน

ก่อนการทดลอง

ระยะเวลาเฉลี่ย
S.D.
(นาที/กระบวนการ)		

หลังการทดลอง

ระยะเวลาเฉลี่ย
(นาที/กระบวนการ)

S.D.

p-value

23.33

8.40

13.70

4.16

0.438

32.31

24.34

20.81

22.92

0.127

149.00

57.27

96.50

9.52

0.178

25.53

12.50

17.53

4.86

0.290

พบว่า หลังการทดลอง ระยะเวลาในการด�ำเนินการให้บริการรับใหม่ ให้ยาเคมีบำ� บัด การเตรียมและช่วยแพทย์ทำ� หัตถการ
เจาะน�้ำไขสันหลังและ/หรือเจาะไขกระดูก และ การจ�ำหน่าย ผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็งลดลง
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การพัฒนางานบริการผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่ก�ำหนด
ผลการด�ำเนินงาน

ปฏิบัติ

1. อัตราการปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
การรับใหม่ POI ครบทุกขั้นตอน (%)
2. อัตราการปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
การให้ยาเคมีบ�ำบัด POI ครบทุกขั้นตอน (%)
3. อัตราความถูกต้องของการปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกิจกรรมการช่วยแพทย์ในการท�ำหัตถการ
เจาะน�้ำไขสันหลังและการเจาะไขกระดูกครบทุกขั้นตอน (%)
4. อัตราความถูกต้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วครบทุกขั้นตอน (%)

ก่อนการทดลอง

ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ปฏิบัติ

หลังการทดลอง

ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

90.47

9.53

100.00

0.00

86.20

13.80

96.55

3.45

81.25

18.75

93.75

6.25

89.65

10.35

93.10

6.90

พบว่า หลังการทดลอง อัตราการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนของกิจกรรมการให้บริการทั้ง 4 กระบวนการ มีความถูก
ต้องมากขึ้น
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของญาติ/ผู้ดูแล ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 7.62
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
7.37
ความพึงพอใจของผู้บริหาร
7.67

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

S.D. ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ

0.744
0.831
0.577

มาก
มาก
มาก

9.12 0.641
8.21 0.419
8.00 0.000

มาก
มาก
มาก

พบว่า หลังการทดลอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 กลุ่ม มีความความพึงพอใจมากขึ้น

การอภิปรายผลการวิจัย

อภิ ป รายผล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เป็ น 3
ประเด็น คือ
1. รูปแบบการด�ำเนินงาน POIS ใหม่ ที่พัฒนาขึ้น
เป็นรูปแบบการด�ำเนินงานที่ดี คือ สามารถเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพการบริการ ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยและ       
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เพียงทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งนี้เนื่องจาก ใช้กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อย่าง
เหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่เป็น
มาตรฐานสากล11 และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล12
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เน้นความปลอดภัย ป้องกันความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ พัฒนามาตรฐานการบริการที่สูงขึ้นเกิดประโยชน์
กับผู้รับบริการ เกิดการเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
2. การพัฒนารูปแบบฯใหม่ เป็นกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือ เริ่มจาก การวิเคราะห์
รูปแบบงานให้บริการเดิม ร่วมกับการวิเคราะห์สภาวการณ์          
และน� ำ หลั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ทุ ก ขั้ น ตอน          
ของกระบวนการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน จนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติ ที่มีระเบียบวิธีการชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
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มี ขั้ น ตอนการปฏิบัติง านเป็นล�ำดับ ขั้นครบถ้ว น เข้าใจง่าย
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ดังค�ำกล่าวที่ว่า การจะท�ำให้บุคคล
ให้ความร่วมมือนั้น บุคคลต้องเข้ามามีส่วนร่วมการด�ำเนินงาน
หรือปฏิบัติภาระกิจและกิจกรรมต่างๆ ย่อมท�ำให้บุคคลนั้น       
เกิดความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์กรตามมา13 ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
มีการเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาการด�ำเนินงาน และน�ำมาพูดคุย
ปรึ ก ษากั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง งานเป็ น ระยะๆ ท� ำ ให้ ส ามารถ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยไม่มีการของบประมาณหรือทรัพยากรด้านใดเพิ่ม       
สืบเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดของโรงพยาบาล ซึ่งมีทรัพยากรอยู  ่
อย่างจ�ำกัด สอดคล้องกับค�ำกล่าวที่ว่าการด�ำเนินการตาม            
รู ป แบบต้ อ งเน้ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด9 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย14,15,16 เป็นต้น
3. การเปรี ย บเที ย บผลการด� ำ เนิ น งานระหว่ า ง
รูปแบบใหม่ กับ รูปแบบเดิม พบว่า ใน 21 รายการ ทีเ่ ปรียบเทียบ
ทั้งด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านระยะเวลาและ
แรงงานที่ใช้ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้าน
เศรษฐศาสตร์ ของการด�ำเนินงาน POIS มีผลการด�ำเนินงานที่
ดีขนึ้ ไม่มผี ลการด�ำเนินงานใดทีแ่ ย่ลง เนือ่ งจากได้มกี ารน�ำหลัก
วิชาการ และหลักการบริหาร ที่เป็นมาตรฐาน มาใช้ในการ
ด�ำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการพัฒนางาน
ตามรูปแบบใหม่ตงั้ แต่เริม่ ต้น เน้นการปรับพฤติกรรมบริการทีด่ ี
เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกรับ มีการเพิ่มกิจกรรมการ
ให้บริการ การจัดท�ำเอกสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อ       
ผู้ปฏิบัติงาน มีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
ป้องกันความผิดพลาด มีการสื่อสารพูดคุยและการติดตามผล
การด�ำเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด หลั ก การและวิ ธี ก ารของการท� ำ วิ จั ย       
เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Research and
Development for Continuous & Sustainable Working
Improvement: R & D for CSWI)8 ที่มุ่งเน้นให้ “งาน”             
เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในการนี้ มุ ่ ง เน้ น
การเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร ด้านเครือ่ งมือ เวชภัณฑ์
และด้านสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อม และป้องกันความเสี่ยง       
ในการด�ำเนินงาน ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ�ำหน่าย สอดคล้อง
กับหลักคิดที่ว่า การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานนั้น
ถือว่ามีความส�ำคัญสูงสุด17
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ        
พระเทพรั ต น์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ท ดลอง
สามารถน�ำผลงานวิจัยนี้ ไปเป็นตัวอย่าง ของการส่งเสริม
บุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนางาน
บริ ก าร กระตุ ้ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
เก็บข้อมูลประเด็นปัญหาของงานบริการผู้ป่วย และการท�ำให้
เกิดการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถเป็นต้นแบบ
ของงานบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งระดับประเทศได้
2. ข้อเสนอแนะกับโรงพยาบาล และ หน่วยงานอืน่ ๆ
สามารถศึกษาหลักการ แนวคิด และวิธีการในการด�ำเนินงาน
เริ่มจากกระบวนการสร้างและการพัฒนารู ป แบบให้ เ ข้ า ใจ
เป็นล�ำดับแรก จากนั้นให้น�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่และบริบทของโรงพยาบาลและ/หรือหน่วยงานของตน     
โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้บริหารงานสาธารณสุข     
ของประเทศ สามารถน� ำ รู ป แบบ แนวทาง และวิ ธี ก ารใน
การพัฒนางาน POIS นี้ ไปเผยแพร่ในเครือข่ายสุขภาพ ให้เกิด
การน�ำไปใช้ทสี่ ร้างประโยชน์ตอ่ ทัง้ ผูร้ บั บริการและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ ในระดับประเทศ โดยสามารถน�ำไปเป็นตัวอย่าง
ของการพัฒนางานประจ�ำให้เป็นผลงานวิจัย (Routine to
Research: R2R) เป็นการพัฒนาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การด� ำ เนิ น งานโดยใช้ ท รั พ ยากรเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปรับชื่อเป็นการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
4. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ ไป
ในเรื่องเดิม ควรเพิ่มระยะเวลาการทดลองเพื่อให้เกิดความคุ้น
เคยกับกระบวนการ และเพิ่มระยะเวลาการเก็บข้อมูล เพื่อให้
กลุม่ ตัวอย่างเพิม่ มากกว่านี้ ส�ำหรับการท�ำวิจยั เรือ่ งใหม่ สามารถ
น�ำหลักการและแนวทาง ทีใ่ ช้ในการวิจยั นีไ้ ปด�ำเนินการในระบบ
สุขภาพและการให้บริการด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรเกิด
วัฒนธรรมการให้บริการที่ดี มีการพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อผูร้ บั บริการและเกิดประโยชน์
ต่อองค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว สามารถด�ำเนินการแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
โดยใช้ Trigger Tool เพือ่ ค้นหาความเสีย่ งและป้องกันเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตาม
หลักวิชาการ ตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่ สามารถขยายการศึกษา
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การพัฒนางานบริการผู้ป่วยในเด็กโรคมะเร็ง
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิจัยในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานให้บริการระบบสุขภาพ ทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล เน้นการวิจัยในงานประจ�ำ (Routine to
Research: R2R) และการใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ ให้เกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ          
ผู้ป่วยและผู้รับบริการทั้งระยะสั้นและระยะยาว8 ที่กล่าวถึง
คุณค่าของ R2R ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชน

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ทุ ก ท่ า น             
ขอขอบพระคุณผู้บริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์       
โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ทุกคน ที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือ
และสนับสนุนงานวิจยั นีด้ ว้ ยดีตลอดมา ขอขอบคุณผูบ้ งั คับบัญชา
ที่สนับสนุนการเรียนและการวิจัยครั้งนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
ครอบครั ว ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น สนั บ สนุ น และให้ ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี          
และส�ำคัญที่สุด ตลอดระยะเวลาการศึกษา
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