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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับการ 

 ป้องกนัการร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัในผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคมะเร็ง 
 หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง โรงพยาบาลล าปาง 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดชา  ท าดี  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

การร่ัวซึมของยา เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บยาเคมีบ าบดัการ
ป้องกนัเป็นวิธีการท่ีจะช่วยลดอุบติัการณ์การเกิดการร่ัวซึม การศึกษาเชิงปฏิบติัการน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับการป้องกนัการร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดั
ในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคมะเร็ง หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง โรงพยาบาลล าปางระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 20 คนและผูสู้งอายุท่ีเป็น
โรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดัจ านวน 40  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย
แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับการป้องกนัการร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคมะเร็งของ
โสภา จนัมะโนและคณะ(2552) การประเมินผลลพัธ์ของการใชแ้นวแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศประกอบดว้ย
อุบติัการณ์การเกิดภาวะร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคมะเร็งความพึงพอใจของพยาบาล
ผูดู้แลต่อการใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคมะเร็งต่อการไดรั้บการ
ดูแลตามแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและสถิติทดสอบฟิชเชอร์ 

ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ไม่เกิดอุบติัการณ์การเกิดภาวะร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัในผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคมะเร็งในกลุ่มท่ี 
ไม่ใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและกลุ่มท่ีใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับการป้องกนัการร่ัวซึมของยาเคมี
บ าบดั 
 2. ความพึงพอใจของพยาบาลผูดู้แลต่อการใชแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอยูใ่นระดบัมาก 
 3.ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคมะเร็งต่อการไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัท่ีเป็น 
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เลิศส าหรับการป้องกนัการร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัอยูใ่นระดบัมาก  

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงถึงประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศส าหรับการป้องกนัการ
ร่ัวซึมของยาเคมีบ าบดัในผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคมะเร็งดงันั้นพยาบาลควรน าแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศน้ีไปใช้
ในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยสูงอายุท่ีเป็นโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดัต่อไป 
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ABSTRACT 

Chemotherapy extravasation of chemotherapyas a complication of chemotherapy that causes  
harm to the elderly who receive them . Prevention is the way to reduce the incidence of 
extravasation. This operational study aimed to evaluate the effectiveness of implementation of best 
practice guidelines (BPGs) for chemotherapy extravasation prevention among elderly with cancer in 
the, Female Surgical Ward of, Lampang Hospital between March and May 2014.  

The subjects consisted 20 registered nurses and 40 elderly with cancer receiving 
chemotherapy. The instruments used in this study was the Best Practice Guidelines for 
Chemotherapy Extravasation Prevention, developed by Janmano, et.al (2009 . (The effectiveness of 
the Best Practice Guidelines was evaluated based on clinical outcomes which included incidence of 
chemotherapy extravasation, satisfaction of nurses with best practice guidelines implementation and  
satisfaction of elderly with care provided based on the guidelines. Data were analyzed using 
descriptive statistics and Fisher exact probability test. 

The results of this study revealed that: 
1. There was no incidence of chemotherapy extravasation in either the non-Implementation 

group and BPGs implementation group. 
2. All nurses had a high level of satisfaction with the implementation of the BPGs.  
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3. All elderly patients who received service based on the BPGs had a high level of 
satisfaction. 

Study findings demonstrate effectiveness of the Best Practice Guidelines Implementation for 
Chemotherapy Extravasation Prevention among elderly with cancer. Therefore, registered nurses 
should be encouraged to use the BPGs for  improving the quality of care in elderly with cancer who receive 
chemotherapy. 


