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โครงการ “กิจกรรมสะทอนคานิยม ดาน Team work” 

 
1. ชื่อผลงาน : Multidisciplinary Team Work in Breast Cancer Treatment 
2. คําสําคัญ : Multidisciplinary Team; Team Work; Breast Cancer  
3. ชื่อท่ีอยูองคกร : งานผลิตยา  ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทรคณะแพทยศาสตร  
4. สมาชิกทีม : ภญ.นันทดิา พวังคะพินธุ   ตําแหนงเภสัชกร 

   : นางจงจิต ดวงสุวรรณ ตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
: นางเนาวนิตย เสียมไหม     ตําแหนงพยาบาล  
: นางกลิ่น แสงทอง   ตําแหนงพยาบาล 
: ทีมเจาหนาทีถั่นยเวชชฯ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. เปาหมาย  : เพื่อใหผูปวยมะเร็งเตานมไดรับการรักษาที่ถูกตองเหมาะสม   
  สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

6. ปญหาและสาเหตุ  
  มะเร็งเตานมเปนมะเร็งที่พบไดบอยในผูหญิง ขอมูลทางสถิติของโรคมะเร็งในเพศหญิงของประเทศ

ไทย  พบวามะเร็งเตานมเปนปญหาที่คุกคามอันดับหนึ่งในปจจุบัน  แซงหนามะเร็งปากมดลูก  ซ่ึงสอดคลอง
กับขอมูลจากหลายประเทศทั่วโลก  ขอมูลจากหนวยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร ป
พุทธศักราช 2554  มะเร็งในเพศหญิงที่พบมากที่สุด คือ มะเร็งเตานม และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ ทุกป  
แนวทางการรักษามะเร็งเตานมในปจจุบันสามารถจัดการรักษาไดในทุกระยะของการดําเนินโรค และรักษา
ใหหายขาดไดประมาณ 80-90% หากตรวจพบและทําการรักษาตั้งแตระยะแรกเริ่ม  การรักษามาตรฐานมี
ทั้งหมด 5 วิธี  ไดแก การผาตัด (Surgery)  การฉายรังสี (Radiotherapy) การใหยาเคมีบําบัด (Chemotherapy)  
การใหยาตานฮอรโมน (Hormonal Therapy)  และการรักษาที่เปาหมายของการเกิดมะเร็ง (Targeted Therapy)  
ศูนยถันยเวชช ฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร  เปนศูนยโรคเตานมที่เปดใหบริการดูแลรักษาผูปวยแบบครบ
วงจร (One-Stop Service)  ตั้งแตเร่ิมการวินิจฉัย  คัดกรอง  ตรวจรักษา  เจาะชิ้นเนื้อ  ผาตัด  ใหยาเคมีบําบัด  
ใหยาตานฮอรโมน   โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  อันไดแก  ศัลยแพทย  รังสีแพทย  
พยาบาล  และเภสัชกร  ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันเปนทีม  อาศัยความรูความสามารถของแตละสาขาวิชาชีพ
รวมกันในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งเตานม  รวมไปถึงการรณรงคตรวจเตานมดวยตนเอง  ใหตรวจพบมะเร็ง
ไดเร็วขึ้น  นอกจากนั้นไดมีการวางเปาหมายรวมกัน  เพื่อคาดหวังใหผูปวยไดรับการรักษาจนประสบ
ผลสําเร็จ  และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
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ยา และติดตาม

ชจากการทําน

วยประมาณ 
มไดกินจึงกิน
ษาไมประสบ
งไดคิดวิธีกา
มความรวมมือ

นวตักรรม 

30% มักจะมี
นยาซ้ําไปอีก 
ผลสําเร็จ อีก
รที่จะปรับป
อในการกินย

7

ปญหาในการ
 ซ่ึงจากปญหา
ทั้งยังเปนการ
รุง แกไขโดย
าโดยเภสัชกร

7 

ร
า
ร
ย
ร
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10. บทเรียนท่ีไดรับ 
การทํางานรวมกันเปนทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวย  ทําใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําใหการประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปอยางราบรื่น   ทําใหทราบบริบทของ
แตละสาขาวิชาชีพ  ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสะทอนผลลัพธไป
ยังผูปวยและสาธารณชน  ทําใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุดจากการทํางานรวมกันเปนทีม 


