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เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ ง

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมี บาบัดทาง
หลอดเลือดแดงในตับ (Transarterial Chemoembolization:TACE)
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เรื่ อง คู่มือการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัด
ทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE)
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ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือด
แดงในตับ (Transarterial chemoembolization:TACE)
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 6 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ดาเนินการ
มะเร็ งตับ หมายถึง เซลล์ตบั มีลกั ษณะหรื อทางานผิดปกติแล้วพัฒนาเป็ นมะเร็ งในที่สุด หรื ออาจเกิดจาก
การแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งจากบริ เวณอื่นมายังตับ และเจริ ญเติบโตโดยไร้การควบคุม (คมกริ ช ฐานิสโร, 2561)
สาเหตุ
สาเหตุที่แท้จริ งยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อกันว่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะดังต่อไปนี้ คือ การติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบบี และซี เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญ มักเกิดมะเร็ งตับหลังได้รับเชื้อภายใน 20-25 ปี ผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และ
สู บบุหรี่ เป็ นประจา มีโอกาสเกิดมะเร็ งตับมากขึ้น ภาวะตับแข็ง สารอะฟลาท็อกซิ น ซึ่ งเป็ นสารเคมีที่ได้มาจากเชื้ อรา
ที่อยู่ในพืชและอาหารบางชนิ ด เช่ น ถัว่ ลิ สง เต้าหู ้ย้ ี เต้าเจี้ยว เป็ นต้น สารไนโตรซามีน พบในอาหารและสารเคมี
บางอย่าง เช่ น ปลาร้ า กุ นเชี ยง ไส้ ก รอก กุ้งแห้ง เป็ นต้น และพบในยาฆ่ าแมลง ซึ่ งตกค้างในผักและผลไม้ เช่ น
กะหล่าปลี กะหล่าดอก เป็ นต้น และโรคพยาธิใบไม้ในตับ (สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพและพัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ, 2558)
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของตับ
ตับ (Liver) เป็ นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่ างกาย มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม น้ าหนัก
ประมาณ 1.2 กิ โลกรัม แบ่งเป็ น 2 กลีบ คือกลีบซ้ายและกลีบขวา มีหน้าที่ในการสะสมสารอาหาร เช่ น
คาร์โบไฮเดรต น้ าตาล โปรตีน ไขมัน และวิตามิน ช่วยในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด สร้างน้ าดี สร้างสารที่ช่วย
ในการแข็งตัวของเลือด และขับสารพิษต่าง ๆ (บุญเติม แสงดิษฐ, 2558)
พยาธิสรีรภาพ
เกิดจากการได้รับสารก่อมะเร็ งตับ (Hepatic carcinogen) โดยสารก่อมะเร็ งจะจับตัวกับ DNA จนก่อเกิด
มะเร็ งขึ้น เซลล์มะเร็ งมักจะเรี ยงตัวเป็ นลักษณะ trabecular pattern อาจมีกอ้ นเดียวหรื อหลายก้อนทั้งสองกลีบของตับ
มะเร็ งขนาดเล็กมักจะเป็ น solid แต่เมื่อก้อนโตขึ้นส่ วนกลางมักจะมี necrosis และมีเลือดออกภายในก้อน ก้อนที่โต
ขึ้นอย่างรวดเร็ วอาจแตกและทาให้เกิดเลือดออกในช่องท้อง (สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ, 2558)
ชนิดของโรคมะเร็งตับ
มะเร็ งตับ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ (พรทิพย์ แก่งอินทร์ , 2553)
1. มะเร็ งตับที่เกิดขึ้นจากตับเอง หรื อมะเร็ งตับปฐมภูมิ (Primary liver cancer) โดยมะเร็ งตับที่เกิดขึ้น
จากตับเอง เช่น มะเร็ งเซลล์ตบั (Hepatoma หรื อ Hepatocellular cancer: HCC) และมะเร็ งท่อน้ าดี (Cholangio cancer)
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2. มะเร็ งตับ ที่ เกิ ดจากการแพร่ กระจายของเซลล์ม ะเร็ งที่ อยู่นอกตับ หรื อ มะเร็ ง ตับ ชนิ ด ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary liver cancer) ซึ่ งมะเร็ ง ชนิ ด นี้ มัก แพร่ ก ระจายมาจากโรคมะเร็ ง อื่ น ๆ
ระยะของโรคมะเร็งตับ
ระยะของโรคมะเร็ งแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ด้วยกันดังนี้ (สุ ทธิพร จิตต์มิตรและพัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ, 2558)
ระยะที่ 1 หมายถึงว่า โรคยังไม่ลุกลาม
ระยะที่ 2 หมายถึงว่า โรคได้มีการลุกลามออกไปเล็กน้อย
ระยะที่ 3 หมายถึงว่า โรคได้ลุกลามออกไปมาก
ระยะที่ 4 หมายถึงว่า โรคได้มีการแพร่ กระจายออกไปแล้ว
อาการและอาการแสดง
ผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งตับในระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการ เพราะตับยังคงทางานได้เกือบปกติ ส่ วน
ใหญ่จะเริ่ มมีอาการต่อเมื่อโรคอยูใ่ นระยะลุกลาม โดยผูท้ ี่ป่วยจะมีอาการหลัก ๆ ดังนี้ (พรทิพย์ แก่งอินทร์ , 2553)
1. ไม่แสดงอาการผิดปกติทางร่ างกาย แต่จะตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจเลือด
2. คลาพบก้อนที่บริ เวณตับ มีอาการปวดแน่นท้องบริ เวณตับ ท้องโต ท้องบวมขึ้น และขาบวม
3. น้ าหนักลด เบื่ออาหาร มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลาบาก และมีไข้
4. มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสี เข้ม เลือดออกง่าย อาเจียนเป็ นเลือด
การวินิจฉัยโรค
วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็ งตับมีดงั นี้ (พรทิพย์ แก่งอินทร์ , 2553)
1. ตรวจร่ างกายทัว่ ๆ ไป เช่น ดูวา่ เป็ นดีซ่านหรื อไม่ คลาหน้าท้องดูขนาดของตับ เป็ นต้น
2. ตรวจหาสารอัลฟา-ฟี โตโปรตีน (alfa-fetoprotein) ซึ่งเป็ นสารที่เป็ นตัวบ่งชี้การเป็ นโรคมะเร็ ง โดยจะ
ทาการเจาะเลือดเพื่อหาสารอัลฟลาฟี โตโปรตีน ซึ่ งถ้าเป็ นมะเร็ งค่านี้ก็จะสู ง
3. การตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ (Imaging)
3.1 อัลตราซาวด์ (Ultrasound) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของตับ และก้อนมะเร็ งขนาด 1 cm เท่านั้น
3.2 เอกซเรย์ดว้ ยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT scan) เพื่อตรวจหา
ก้อนมะเร็ งและสิ่ งผิดปกติบริ เวณตับ โดยสามารถตรวจหาก้อนมะเร็ งที่มีขนาดเล็กกว่า 1 cm ได้
3.3 ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการใช้เครื่ องเอ็มอาร์ ไอ (Magnetic Resonance Imaging: MRI)
3.4 ตรวจด้วยเครื่ องมือที่ใช้ความถี่เสี ยงสู ง
3.5 การฉี ดสี เข้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับ (Angiography) ดูความผิดปกติการทางานภายในตับ
3.6 การส่ องกล้องเข้าช่องท้อง (Laparoscopy) เพื่อดูการแพร่ กระจายไปยังอวัยวะส่ วนอื่น
4. การตรวจตัวอย่างเนื้อจากก้อนเนื้องอกในตับ (Biopsy) คือวิธีการนาตัวอย่างชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิ
5. การตรวจคัดกรอง เป็ นการตรวจโดยอาศัยปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบการวินิจฉัยปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ
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การรักษา
การรักษาโรคมะเร็ งตับแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (พรทิพย์ แก่งอินทร์ , 2553)
1. Curative treatment เป็ นการรักษาเพื่อให้หายขาด โดยการตัดก้อนมะเร็ งออกให้หมดในระยะที่ยงั ไม่มี
การแพร่ กระจาย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธี
1.1 การผ่าตัด (surgical resection) เป็ นมะเร็ งก้อนเดียว ขนาดไม่เกิน 2 cm.
1.2 การปลูกถ่ายตับ (liver transplantation) วิธีน้ ีจะเป็ นทางเลือกแรกสาหรับผูป้ ่ วยที่มีมะเร็ ง
ก้อนเดี่ยวขนาดเล็กกว่า 5 cm. หรื อหลายก้อนที่มีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 3 ก้อน และมีขนาดเล็กกว่าหรื อเท่ากับ 3 cm.)
2. Palliative treatment เป็ นการรักษาเพื่อควบคุมอาการผูป้ ่ วยให้ทรงตัวได้นานที่สุด มี 11 วิธี ดังนี้
2.1 การตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ ง (hepatic devascularization) โดยการฉีด embolic
(สารที่อุดเส้นเลือด) เช่น gel foam หรื อ cyanobucyrate เข้าไปในเส้นเลือดแดง
2.2 การใช้ยาต้านมะเร็ ง (Chemotherapy) ด้วยวิธีการรับประทานหรื อฉีดยาเข้าทางเส้นเลือดดา
2.3 การใช้ยาต้านมะเร็ งร่ วมกับการอุดกั้นเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ ง (chemoembolization)
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธี ดังนี้
2.3.1 Transarterial chemoembolization (TACE) เป็ นการใช้ยาต้านมะเร็ งที่ผสมกับสาร lodized
oil ผ่านทางสายสวนเข้าไปในเส้นเลื อดแดงที่ไปเลี้ ยงก้อนมะเร็ ง ยาต้านมะเร็ งที่นิยมใช้คือ doxorubicin หรื อ
mitomycin
2.3.2 Transarterial oil chemoembolization (TOCE) วิธีการเหมือนวิธี TACE
2.4 การใช้ยาไปกระตุน้ ทีเซลล์ (Immunotherapy) เป็ นการให้ยาไปกระตุน้ ทีเซลล์ (T cell)
2.5 การรักษาโดยการใช้ฮอร์ โมน (Hormonal therapy)
2.6 การรักษาโดยการฉีดแอลกอฮอล์ (Alcohol ablation)
2.7 การฉี ดเอทานอลเข้าไปในก้อนมะเร็ ง (Percutaneous ethanol injection; PEI)
2.8 การรักษาด้วยการใช้ความเย็น (Cryosugery)
2.9 การใช้สเต็มเซลล์ (Stem cell)
2.10 การใช้เลเซอร์ เป็ นวิธีการที่ใช้แสงเลเซอร์ยงิ เพื่อทาลายเซลล์มะเร็ ง
2.11 การใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วทิ ยุ (Radiofrequency ablation;RFA) ที่มีความถี่สูง
การพยาบาล
การรักษาโรคมะเร็ งตับด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) โดยการฉีดยาเคมี
บาบัดใส่ สายสวนเล็กๆ บริ เวณขาหนีบ เข้าไปทางหลอดเลือดแดงสู่ กอ้ นมะเร็ งโดยตรง พยาบาลมีบทบาทสาคัญใน
การประเมินสภาพความพร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ โดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะของโรคและแผนรักษา
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการปฏิบตั ิตวั ต่างๆ นั้น จะช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยลดความวิตกกังวลลงและให้ความร่ วมมือในการ
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รักษา ซึ่ งพยาบาลต้องให้การพยาบาลทั้งก่อน ขณะและหลังการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ ดังนี้
(สุ ธิดา กัลย์วงศ์, 2561)
การพยาบาลก่อนได้รับยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ
1. การพยาบาลทางด้านจิตใจ สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วย ทาให้ผูป้ ่ วยคลายกังวล และร่ วมมือในการ
รักษา เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติได้ระบายความรู ้ สึกและรับฟั งผูป้ ่ วยอย่างเข้าใจ การสร้ างเสริ มกาลังใจ การให้
ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย แนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง แนะนาในการปฏิบตั ิตวั ขณะรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
อาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด วิธีการป้ องกันและการจัดการกับอาการข้างเคียง รวมถึงการประเมินปั จจัยเสี่ ยงที่มี
ผลต่อสุ ขภาพของผูป้ ่ วย อธิ บายให้ทราบถึงเหตุผลและความจาเป็ นของการรักษาในครั้งนี้ คือ การรักษาด้วยวิธีการ
ให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) ภายหลังได้รับยาผูป้ ่ วยจะมีแผลขนาดเล็กบริ เวณขาหนีบ เนื่องจาก
แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ บริ เวณขาหนีบแล้วใส่ สายสวนหลอดเลือดผ่านเส้นเลือดแดงของต้นขาจนถึงเส้นเลือดแดง
ตับที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ ง ผูป้ ่ วยต้องนอนราบ 6-8 ชัว่ โมง เพื่อไม่ให้เลือดออกบริ เวณที่ใส่ สายสวนหลอดเลือด
2. การเตรี ยมร่ างกาย ต้องงดน้ าและอาหารอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง ทาความสะอาดผิวหนัง บริ เวณขาหนี บขวา
เตรี ยมผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก การตรวจคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจ ซักถามประวัติแพ้อาหาร
ทะเล โรคภูมิแพ้ โรคหอบหื ด ก่อนได้รับการตรวจ
การพยาบาลขณะได้รับยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ
1. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผูป้ ่ วย ให้ตรงกับใบขอตรวจ และถามชื่ อ-สกุล ของผูป้ ่ วยก่อนตรวจทุกครั้ง
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจ สถานที่และสิ่ งแวดล้อม เพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวล
3. ดูแลตรวจวัดสัญญาณชีพ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทุก 15 นาที
4. สังเกตและคอยซักถามอาการของผูป้ ่ วยเป็ นระยะๆ และคอยรายงานแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ
โดยเฉพาะอาการแพ้สารทึบรังสี ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายหลังได้รับสารทึบรังสี ไม่เกิน 5 นาที และอาการปวด
ท้องขณะได้ยาเคมีบาบัดและอุดเส้นเลือด
5. ดูแลให้สารละลายทางหลอดเลือดดาที่ติดมาพร้อมกับผูป้ ่ วย ให้ได้อตั ราที่ถูกต้องและให้ยาต่างๆตาม
แผนการรักษา
การพยาบาลหลังได้รับยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ
1. บันทึกสัญญาณชีพของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด ดังนี้ บันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาที ในระยะ
2 – 3 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัดจนกระทัง่ สัญญาณชีพคงที่ ให้บนั ทึกทุก 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง หลังจากนั้นทุก 4 ชัว่ โมง
ในระยะ 24 – 48 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด
2. จัดให้อยูใ่ นท่านอนราบบนเตียงห้ามงอขาข้างที่แพทย์แทงเข็มอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการตกเลือด
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด
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3. สังเกตบริ เวณที่แพทย์แทงเข็มทุก 15 นาที ถ้าพบว่ามีเลือดซึ มที่ผา้ ปิ ดแผลหรื อมีกอ้ นนูนฟกช้ า ควรใช้มือ
กดบริ เวณที่มีเลือดออกให้แน่น ต้องรี บรายงานให้แพทย์ทราบ
4. สังเกตว่ามีอาการปวดหลัง ปวดท้องน้อย ปวดชายโครง หรื อปวดบริ เวณขาหนีบหรื อไม่ หากมีตอ้ งรี บแจ้ง
ให้แพทย์ทราบ เพราะเนื่องจากอาจมีเลือดออกภายในเยือ่ บุช่องท้องได้
5. ตรวจจับชีพจรบริ เวณอวัยวะที่ต่ากว่าที่แทงเข็ม เช่น ปลายมือ ปลายเท้า ถ้ามีอาการปวดชา ผิวหนังเย็นและ
มีสีคล้ าขึ้นภายใน 6 ชัว่ โมงแรก ต้องรี บแจ้งให้แพทย์ทราบ
6. แนะนาและกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ามากๆประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน เพื่อให้สารทึบรังสี ถูกขับออกจาก
ร่ างกายโดยเร็ ว และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากได้รับสารทึบรังสี
7. สังเกตอาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบาบัด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อึดอัดไม่สบายในท้อง เบื่ออาหาร
8. แนะนาการดูแลตนเองหลังการได้รับยาเคมีบาบัด และหลี กเลี่ยงการสัมผัสหรื อใกล้ชิดบุคคลที่ติดเชื้ อ
9. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาแก้ปวด ลดไข้ เมื่อมีอาการปวดหรื อมีไข้ ทุก 4-6 ชัว่ โมง ตามแผนการรักษา
10. สอนและแนะนาผูป้ ่ วยให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิตวั ขณะที่อยูโ่ รงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บา้ น ดังนี้
การรับ ประทานอาหารที่มีป ระโยชน์ การพักผ่อนและการออกกาลังกาย การท างานหลังผ่า ตัด แนะนาให้ผูป้ ่ วย
รับประทานยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษา และการมาตรวจตามนัด
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
โรคมะเร็ งตับ เป็ นปั ญหาสุ ขภาพทัว่ โลก การรักษามะเร็ งตับด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดง
ในตับ (TACE) เป็ นการรักษาแบบประคับประคองที่ได้รับความนิ ยมและได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ ใช้เวลาในการนอน
โรงพยาบาลสั้ น แผลมี ข นาดเล็ก และผลข้างเคี ย งจากยาเคมี บาบัดนั้นน้อยกว่า การได้รับยาเคมี บ าบัดโดยวิธีอื่น
โรงพยาบาลตากสิ น ได้เริ่ มนาเข้ามารักษาผูป้ ่ วย ซึ่ งถือว่าเป็ นการรักษาแบบใหม่ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความรู ้ การ
ปฏิบตั ิตวั และการดูแลทั้งก่อน ขณะ และหลังทายังมีไม่มาก และผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษามีจานวนเพิ่มขึ้น จากสถิติ
ของหอผูป้ ่ วยพิเศษ 16 โรงพยาบาลตากสิ น ในปี 2557 พบจานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ 7 ราย จากจานวนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ 32 ราย ในปี 2558 พบจานวนผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ 13 ราย จากจานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ 43 ราย
ในปี 2559 พบจานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัด ทางหลอดเลือดแดงในตับ 16 ราย
จากจานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ 93 ราย (งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลตากสิ น, 2557 – 2559)
4.2 ขั้นตอนการดาเนิ นการ
4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) จากตารา เอกสารวิชาการ ทางอินเตอร์เน็ต และปรึ กษาแพทย์ผทู ้ าการ
รักษา เพื่อให้เป็ นแนวทางกรณี ศึกษาเฉพาะราย
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4.2 เลือกกรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยเป็ นหญิงไทย อายุ 59 ปี HN 5557/57 AN 9073/59 วินิจฉัยโรคมะเร็ งตับ
อาการสาคัญ มีอาการท้องโต คลาพบก้อนที่ตบั มาตรวจติดตามรักษาโรคประจาตัวตามนัดของแพทย์ และตรวจเลือด
พบ Anti-HCV Positive, AFP 9470 IU/ml ตรวจ ultrasound พบก้อนเนื้ องอกที่ตบั ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 19.45 น. หลังการได้รับยาเคมี
บาบัด ผูป้ ่ วยสัญญาณชี พปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น การตกเลือด การติดเชื้ อ หรื ออาการข้างเคียงจากการได้รับ
ยาเคมีบาบัด แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4.3 ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ สังคม และวินิจฉัยทางการพยาบาล เพื่อนามาวางแผนให้การพยาบาล
ตามภาวะของโรค รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล จนกระทัง่ จาหน่ายกลับบ้าน และให้คาแนะนาการ
ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง
4.4 สรุ ปผลกรณี ศึกษาเฉพาะราย จัดทาเป็ นเอกสารทางวิชาการ นาเสนอผลงานตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100 โดยดาเนินการ ดังนี้
กรณี ศึกษา ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 59 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา
15.50 น. ที่หอผูป้ ่ วยพิเศษ 16 โรงพยาบาลตากสิ น ผูป้ ่ วยให้ประวัติวา่ มีอาการท้องโต คลาพบก้อนบริ เวณตับ ตรวจ
เลือดพบ Anti-HBc ผล Positive, Anti-HCV ผล Positive, ผล AFP เท่ากับ 9470 IU/ml แพทย์อายุรกรรมส่ งตรวจ
Ultrasound Upper Abdomen พบ hyperechoic lesion in right hepatic lope ขนาด 2.0,2.4 เซนติเมตร ส่ งตรวจ MRI
เพิ่มเติม วินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ งตับ ส่ งปรึ กษาแพทย์ศลั ยกรรมและนัดมารับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัด
ทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) แรกรับ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี สี หน้าค่อนข้างกังวล ช่วยเหลือตนเองได้ มีทอ้ งโต ไม่มี
อาการปวดท้อง ไม่มีตวั ตาเหลื อง อุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซี ยส ชี พจร 91 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20
ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 142/77 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยมีประวัติโรคประจาตัวเป็ นโรคเบาหวาน 10 ปี และโรค
ไขมันในเลือดสู ง 10 ปี ได้รับยาเป็ น Glipizide (5 mg.) 2 เม็ด ก่อนอาหารเช้าและเย็น Utmos(30 mg.) 1 เม็ด หลัง
อาหารเช้า Metformin(850 mg.) 1 เม็ด หลังอาหารเช้าและเย็น Simvastatin (10 mg.) 1 เม็ด ก่อนนอน มีประวัติสูบ
บุหรี่ วนั ละประมาณ 20 มวนต่อวัน ประมาณ 40 ปี ปั จจุบนั ยังไม่เลิกสู บบุหรี่
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดง
ในตับ (TACE) ที่ห้องผ่าตัด และกลับจากห้องผ่าตัด เวลา 19.45 น. ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ระหว่างการผ่าตัดเสี ยเลือดประมาณ 30 มิลลิลิตร สัญญาณชีพแรกรับกลับจากห้องผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศา
เซลเซียส ชีพจร 108 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 115/67 มิลลิเมตรปรอท วัดความ
อิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 97 เปอร์ เซ็นต์ มีแผลบริ เวณขาหนีบข้างขวาปิ ดก๊อซโดยใช้แรงกดแผลไว้ ไม่มีเลือดซึ ม
ไม่ปวดแผล ปลายเท้าข้างขวาไม่มีสีคล้ าหรื อเย็น
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วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อ่อนเพลียเล็กน้อย ช่วยเหลือตัวเองได้ สัญญาณชีพ อุณหภูมิ
ร่ างกาย 37.6 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 128/56 มิลลิเมตร
ปรอท แผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึ ม แพทย์ให้เปิ ดทาความสะอาดแผล แผลแห้งดี ไม่มีบวมแดง บริ เวณขาขวาไม่มีผิวหนัง
เย็นหรื อมีสีคล้ า ชี พจรที่ขาขวาปกติดี ปวดจุกในท้องระดับ 5 ให้ยาแก้ปวด Paracetamol (500 มิลลิกรัม) 1 เม็ด เวลา
10.00 น. อาการปวดจุกท้องลดลง เหลือระดับ 2-3 ผูป้ ่ วยนอนหลับพักผ่อนได้
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ สัญญาณชี พ อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศา
เซลเซี ยส ชีพจร 74 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 109/59 มิลลิเมตรปรอท แผลผ่าตัด
บริ เวณขาหนี บข้างขวาปิ ดก๊อซ ไม่มีเลื อดซึ ม ไม่มีอาการปวดหรื อชาขาขวา ไม่มีผิวหนังเย็นหรื อมีสีคล้ า ชี พจรที่ขา
ขวาปกติดี ผูป้ ่ วยพักรักษาตัวที่ หอผูป้ ่ วยพิเศษ 16 จนกระทัง่ อาการทุเลา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ แพทย์อนุ ญาต
ให้กลับบ้านได้ รวมเวลาอยูใ่ นโรงพยาบาล 5 วัน และแพทย์นดั ตรวจ Tripple-phases CT upper abdomen 4 สัปดาห์
หลังผ่าตัด นัดตรวจติดตามผลการรักษา 2 สัปดาห์ ที่ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิ น วันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ตลอดเวลาที่รับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล พบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลดังนี้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1: ผูป้ ่ วยวิตกกังวลเนื่ องจากภาวะของโรคและแผนการรักษา
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
กิจกรรมการพยาบาล : สร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาล กับผูป้ ่ วยและญาติ พูดคุยให้ผปู ้ ่ วยคลาย
ความวิตกกังวล พร้อมทั้งประเมินสภาพร่ างกาย และจิตใจของผูป้ ่ วย เพื่อวางแผนให้การพยาบาลและการดูแลผูป้ ่ วย
โดยให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับภาวะของโรคและแผนรักษา การปฏิบตั ิตวั ก่อนการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด และ
ขั้นตอนการเตรี ยมร่ างกายที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับในคืนก่อนวันได้รับยาเคมีบาบัด ได้แก่ โกนขน ทาความสะอาดร่ างกาย
งดน้ า งดอาหาร และยาหลังเที่ยงคืนก่อนเข้าห้องผ่าตัด การปฏิบตั ิตวั ขณะและหลังการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด โดย
แนะนาผูป้ ่ วยนอนราบบนเตียงห้ามงอขาข้างขวา 8 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด และอาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด
รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้ น พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และอธิ บายเพิ่มเติ มให้ผูป้ ่ วยทราบ
ภายหลังได้รับยาเคมีบาบัดจะมีแพทย์และพยาบาลดูแลใกล้ชิด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคลายกังวลและรู ้สึกปลอดภัย
การประเมินผล : ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป ในการเยี่ยมครั้งที่ 2 (วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2: ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะของน้ าตาลในเลือดต่าเนื่ องจากการเตรี ยมความพร้อมก่อนผ่าตัด
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้ าตาลในเลือดต่า
กิจกรรมการพยาบาล : แนะนาให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอาการระดับน้ าตาลในเลือดต่ากว่าปกติ คือ รู ้สึกหิ ว มือสั่น
ใจสัน่ หน้ามืด ถ้ามีให้แจ้งให้พยาบาลทราบทันทีเพื่อให้การแก้ไขได้ทนั ที ประเมินระดับความรู ้สึกตัว และสัญญาณ
ชีพของผูป้ ่ วย เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในเลือด และจัดสภาพแวดล้อมรอบๆผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย
การประเมินผล : ปั ญหานี้ ได้รับการแก้ไขหมดไป ในการเยี่ยมครั้งที่ 2 (วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

8

ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3: ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังให้ยาเคมีบาบัด เนื่องจากได้รับการรักษาด้วย
วิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินระดับการรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วย และบันทึกสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที จานวน 4
ครั้ง ทุก 30 นาที จานวน 2 ครั้ง ทุก 1 ชัว่ โมง จานวน 2 ครั้ง จนกระทัง่ อาการคงที่ และดูแลจัดท่าให้ผูป้ ่ วยนอนราบ
บนเตียงห้ามงอขาข้างขวา 8 ชัว่ โมงแรกหลังผ่าตัด เฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด โดย
การประเมินแผลบริ เวณขาหนี บข้างขวา ตรวจจับชี พจรบริ เวณปลายเท้าข้างขวา พร้อมทั้งสังเกตอาการและอาการ
แสดงของการมีเลื อดออกภายในเยื่อบุช่องท้อง ได้แก่ ปวดหลัง ปวดท้องน้อย ปวดชายโครง ระดับความรู ้สึ กตัว
เปลี่ย นแปลง ชีพ จรเบาเร็ ว ความดัน โลหิ ต ลดต่ า ลง และสังเกตอาการข้างเคี ยงจากการได้รับ ยาเคมีบ าบัด เช่น
คลื่น ไส้ อาเจีย น มีไ ข้ อึ ดอัดไม่ส บายในท้อง เป็ นต้น และแนะนาการปฏิ บตั ิ ตวั ภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด เช่น
แนะนาให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ าวันละ 2,000 – 3,000 มิลลิลิตร เพื่อขับยาเคมีบาบัดออกจากร่ างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรื อ
ใกล้ชิดผูต้ ิดเชื้ อ การใช้ห้องน้ าร่ วมกับบุคคลอื่น การแยกอุปกรณ์และการทาความสะอาดอุปกรณ์ ต่างๆที่สัมผัสกับ
ร่ างกายหรื อสารคัดหลัง่ ขณะได้รับยา เป็ นต้น
การประเมินผล: ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไป ในการเยี่ยมครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4: อาจเกิดการรับสัมผัสยาเคมีบาบัดสู่ บุคคลอื่นเนื่ องจากผูป้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บาบัด
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : ไม่เกิดการรับสัมผัสของยาเคมีบาบัดสู่ บุคคลอื่น
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินความเข้าใจในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด เพื่อ
ป้ องกันการฟุ้งกระจายของยาเคมีบาบัดจากสารคัดหลัง่ หรื อเลือด พร้อมทั้งให้แนะนาผูป้ ่ วยในการแยกอุปกรณ์และ
การทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับร่ างกายหรื อสารคัดหลัง่ ขณะได้รับยา เช่น เสื้ อผ้าที่ผปู ้ ่ วยสวมใส่ ผ้าปูที่
นอน อุปกรณ์ภายในห้องระหว่างที่ผปู ้ ่ วยได้รับยา เป็ นต้น การใช้ห้องน้ าร่ วมกับบุคคลอื่น โดยให้กดชักโครก 2 ครั้ง
หรื อราดน้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายหลังการขับถ่าย และปิ ดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดเพื่อไม่ให้กระเด็น รวมถึงแนะนา
ญาติผปู ้ ่ วยระมัดระวังในการสัมผัสสารคัดหลัง่ หรื อเลือดของผูป้ ่ วยภายใน 24-48 ชัว่ โมง หลังได้ยาเคมีบาบัด
การประเมินผล : ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปในการเยีย่ มครั้งที่ 3 (วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5: ผูป้ ่ วยปวดจุกในท้องเนื่องจากได้รับยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ
วัตถุประสงค์ การพยาบาล : เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสุ ขสบาย ไม่ปวดจุกท้อง
กิจกรรมการพยาบาล : ประเมินอาการปวด โดยใช้ Pain score และสังเกตสี หน้าท่าทางของผูป้ ่ วย พร้อมทั้ง
อธิ บาย ให้ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงสาเหตุการปวดพร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม ดูแลให้ยาแก้ปวดตามแผนการ
รักษา ให้ Paracetamol (500mg) รับประทาน 1 เม็ด และจัดให้ผปู ้ ่ วยนอนท่าศีรษะสู ง เพื่อให้กล้ามเนื้ อหน้าท้อง
คลายตัวภายหลังครบเวลาที่นอนเหยียดขา เพื่อบรรเทาอาการปวดแผล และจัดบรรยากาศให้ผปู ้ ่ วยได้พกั ผ่อนได้
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อย่างสุ ขสบาย ไม่มีแสงหรื อเสี ยงดังรบกวน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนให้มากที่สุด
การประเมินผล : ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขหมดไปในการเยีย่ มครั้งที่ 3 (วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 6: ผูป้ ่ วยเสี่ ยงติดเชื้ อในร่ างกาย เนื่องจากมีแผลบริ เวณขาหนีบข้างขวา
วัตถุประสงค์ การพยาบาล: ผูป้ ่ วยปลอดภัย ไม่เกิดการติดเชื้อในร่ างกาย
กิจกรรมการพยาบาล : บันทึกอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อประเมินการติดเชื้ อ และสังเกตบริ เวณแผลที่
ขาหนีบข้างขวาว่ามีการอักเสบ บวม แดง มีหนอง พร้อมทั้งดูแลทาแผลโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ แนะนาผูป้ ่ วยในการ
ดูแลแผล ไม่ให้แผลโดนน้ าจนกว่าแผลจะหาย และแนะนาผูป้ ่ วยหลีกเลี่ยงหรื อสัมผัสผูต้ ิดเชื้ อ ล้างมือก่อนและหลัง
ให้การพยาบาลทุกครั้ง เพื่อป้ องการติดเชื้ อ
การประเมินผล : ปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขทั้งหมดในการเยีย่ มครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
7. ผลสาเร็จของงาน
ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 59 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็ นโรคมะเร็ งตับ ตรวจเลือดพบ Anti-HCV Positive, AFP
9470 IU/ml ตรวจ Ultrasound พบก้อนเนื้องอกที่ตบั รักษาที่โรงพยาบาลตากสิ นที่หอผูป้ ่ วยพิเศษ 16 โรงพยาบาลตาก
สิ น ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.50 น. ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงใน
ตับ (TACE) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 19.45 น. หลังการผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การทางาน การรับประทานยา
ตามแผนการรักษา การมาพบแพทย์ตามนัด ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ 20 มิถุนายน
2559 รวมเวลาอยูใ่ นโรงพยาบาล 5 วัน พบปัญหาการพยาบาล จานวน 6 ปั ญหา ทุกปั ญหาได้รับการแก้ไขหมด แพทย์
นัดมาตรวจติดตามผลการรักษาที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น.
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เป็ นแนวทางสาหรับพยาบาลในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE)
2. ใช้ในการวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วย เพื่อให้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมี
บาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) ได้รับการรักพยาบาลอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ใช้เป็ นแนวทางเพื่อการศึกษาเพิ่มเติ มของพยาบาล เพิ่มพูนความรู ้ แก่ผูศ้ ึกษา และผูท้ ี่สนใจเกี่ ยวกับการ
พยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) เพื่อนามา
พัฒนาให้ดีข้ ึน
9. ความยุ่งยาก ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
1. การรักษาโดยให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) เป็ นการรักษาแบบใหม่ ทาให้บุคลากร
ทางการพยาบาลใหม่ (จบ 1-3 ปี ) ยังขาดความรู ้ ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานในการนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล
2. ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลมาก ต้องให้คาแนะนาซ้ าๆหลายครั้ง

10

เอกสารอ้างอิง
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลตากสิ น. (2557). สถิติผ้ ปู ่ วย. ฝ่ ายวิชาการ โรงพยาบาลตากสิ น,
(เอกสารคัดสาเนา).
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลตากสิ น. (2558). สถิติผ้ ปู ่ วย. ฝ่ ายวิชาการ โรงพยาบาลตากสิ น,
(เอกสารคัดสาเนา).
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลตากสิ น. (2559). สถิติผ้ ปู ่ วย. ฝ่ ายวิชาการ โรงพยาบาลตากสิ น,
(เอกสารคัดสาเนา).
คมกริ ช ฐานิสโร. (2561). มะเร็งตับ. สื บค้นจาก https://www.pobpad.com., เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561.
บุญเติม แสงดิษฐ. (2558). ยุทธศาสตร์ การป้ องกันและควบคุมมะเร็ งตับสาหรับประเทศไทย. เวชสารแพทย์
ทหารบก, 68(4), 193-201.
พรทิพย์ แก่งอินทร์ . (2553). การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยจาลองการรักษามะเร็งตับโดยใช้ คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนา
คลื่น. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิจิตรา กุสุมภ์ และอรุ ณี เฮงยศมาก. (2551). ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลตามรู ปแบบของ NANDA. กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั บพิธการพิมพ์ จากัด.
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย. (2558). แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยปี พ.ศ.2558. นนทบุรี:
หจก.ภาพพิมพ์.
สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ. (2558). ตาราศัลยศาสตร์ ภาค 2. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ไพลิน.
บุค๊ เน็ต จากัด (มหาชน).
สุ ธิดา กัลย์วงศ์. (2561). การรักษามะเร็งตับด้ วยการให้ เคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดง. สื บค้นจาก
https://www.gotoknow.org., เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561.
อรพินท์ สี ขาว. (2559). พยาธิสรีรวิทยา : สาหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ. สมุทรปราการ :
โครงการสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ.

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวจุรีภรณ์ รัตนโชติ
เพื่อประกอบการประเมินเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล (ตาแหน่งเลขที่ รพต. 686)
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิ น สานักการแพทย์
เรื่ อง คู่มือการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ(TACE)
หลักการและเหตุผล
จากสถิติของมะเร็ งทัว่ โลกพบว่ามะเร็ งตับพบมากเป็ นอันดับที่ 6 และเป็ นสาเหตุการตายจากมะเร็ งที่พบ
บ่อยเป็ นอันดับที่ 3 มีผเู ้ สี ยชีวิตจากมะเร็ งตับปี ละประมาณ 680,000 ราย และมีรายงานผูป้ ่ วยมะเร็ งตับรายใหม่ปีละ
ประมาณ 711,000 ราย ส่ วนในประชาคมอาเซี ยนพบว่ามะเร็ งตับพบมากเป็ นอันดับ 3 รองจากมะเร็ งปอดและมะเร็ ง
เต้านม มีผปู ้ ่ วยรายใหม่ใน พ.ศ. 2551 จานวน 74,777 ราย และมีผเู ้ สี ยชี วิตจากมะเร็ งตับในปี เดียวกันจานวน 69,115
ราย (บุญเติม แสงดิษฐ, 2558)
โรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรไทยติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543
จานวนผูเ้ สี ยชีวิตประมาณร้อยละ 20 ของผูเ้ สี ยชีวิตจากทุกสาเหตุ คือเสี ยชี วิตเฉลี่ยปี ละมากกว่า 60,000 ราย และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ใน พ.ศ. 2556 พบว่ามะเร็ งตับเป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยเป็ นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็ นอันดับ 3
ในเพศหญิง รองจากมะเร็ งเต้านม และมะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งตับพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นมะเร็ งที่เป็ น
ปัญหาสาคัญอันดับต้นของคนไทยในปัจจุบนั คือมะเร็ งตับ (บุญเติม แสงดิษฐ, 2558)
โรคมะเร็ งตับ เป็ นปั ญหาสุ ขภาพทัว่ โลก การรักษามะเร็ งตับด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงใน
ตับ (TACE) เป็ นการรักษาแบบประคับประคองที่ได้รับความนิ ยมและได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ ใช้เวลาในการนอน
โรงพยาบาลสั้ น แผลมี ข นาดเล็ก และผลข้างเคี ย งจากยาเคมี บาบัดนั้นน้อยกว่า การได้รับยาเคมี บ าบัดโดยวิธีอื่น
โรงพยาบาลตากสิ น ได้เริ่ มนาเข้ามารั กษาผูป้ ่ วย ซึ่ งถื อว่าเป็ นการรักษาใหม่ การศึ กษาค้นคว้าเกี่ ยวกับความรู ้ การ
ปฏิบตั ิตวั และการดูแลทั้งก่อน ขณะ และหลังทายังมีไม่มาก และผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษามีจานวนเพิ่มขึ้น จากสถิติ
ของหอผูป้ ่ วยพิเศษ 16 โรงพยาบาลตากสิ น ในปี 2557-2559 พบจานวนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วย
วิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับเพิ่มขึ้นตามลาดับดังนี้ จานวนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ 32, 43 และ 93 ราย
จานวนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ 7, 13 และ 16 ราย
(งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลตากสิ น, 2557 – 2559)
ดังนั้นพยาบาลและทีมผูด้ ูแลหอผูป้ ่ วยพิเศษ16 โรงพยาบาลตากสิ น จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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มากขึ้นโดยการใช้คู่มือการดู แลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดง
ในตับ (TACE)
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทาง หลอด
เลือดแดงในตับ (TACE)
2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลให้การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้
ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE)ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE)
ทุกราย ได้รับการดูแลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
โรคมะเร็ งตับ เกิ ดจากการได้รับสารก่อมะเร็ งตับ (Hepatic carcinogen) โดยสารก่อมะเร็ งจะจับตัวกับ
DNA จนก่อเกิดมะเร็ งขึ้น ซึ่ งเซลล์มะเร็ งเจริ ญเติบโตโดยไร้การควบคุม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี
และซี ภาวะตับแข็ง โรคพยาธิใบไม้ในตับ รับประทานอาหารที่มีสารอะฟลาท็อกซิ น สารไนโตรซามีน สู บบุหรี่ และ
ดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจา ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ยอาการคลาพบก้อนที่บริ เวณตับ มีอาการปวดแน่นท้องบริ เวณตับ
ท้องโต และขาบวม มีไข้ น้ าหนักลด เบื่ออาหาร มีอาการอ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง (สุ ทธิ พร จิตต์มิตรภาพ
และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ, 2558)
การรักษามีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็ งออก การปลูกถ่ายตับ การใช้ยาเคมีบาบัด การใช้ยาเคมี
บาบัดร่ วมกับการอุดกั้นเส้นเลื อดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ ง การใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ เป็ นต้น การให้ยา
เคมีบาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) คือ การรักษาด้วยการให้สารเคมีบาบัดเฉพาะที่ ผ่านทางหลอดเลือด
แดงเข้าไปสู่ บริ เวณที่มีโรคอยูโ่ ดยตรงแล้วอุดกั้นหลอดเลือดนั้น เพื่อไม่ให้เลือดกลับไปเลี้ยงก้อนมะเร็ งได้อีก โดย
การใส่ สายสวนเล็กๆ เข้าไปทางหลอดเลือดแดงที่บริ เวณขาหนีบ แล้วบังคับให้สายสวนเคลื่อนไปสู่ หลอดเลือดที่ไป
เลี้ยงก้อนเนื้ องอกที่ตบั โดยอาศัยจอเรื องแสง-ทีวี เป็ นตัวชี้ นาทาง ร่ วมไปกับการฉี ดสารทึบรังสี เป็ นระยะๆ เมื่อได้
เส้นเลือดที่ตอ้ งการแล้ว แพทย์จะฉี ดสารเคมีบาบัดที่เตรี ยมขึ้นเป็ นพิเศษเข้าไปสู่ กอ้ นเนื้ องอกของตับ แล้วจึงฉี ดสาร
อีกชนิ ดหนึ่ งให้อุดกั้นหลอดเลือดแดงที่ไปสู่ กอ้ นเนื้ องอกนั้น ก้อนเนื้ องอกจึงถู กทาลายด้วยสารเคมีบาบัดและขาด
เลือดไปเลี้ยง (พรทิพย์ แก่งอินทร์ , 2553)
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ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการได้รับยาเคมีบาบัด ได้แก่ มีเลือดออกใต้ผิวหนัง การตกเลือด อวัยวะส่ วน
ปลายขาดเลือดไปเลี้ ยง เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด มีเลือดออกในเยื่อบุช่องท้อง ดังนั้นพยาบาลมีบทบาทสาคัญใน
การประเมิ น สภาพความพร้ อ มทั้ง ด้า นร่ า งกายและจิ ต ใจ โดยให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ภาวะของโรคและแผนรั ก ษา
ภาวะแทรกซ้ อ น รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ต ัว ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยให้ ค วามร่ วมมื อ ในการรั ก ษา เพื่ อ ลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับยาเคมีบาบัด โดยมีหลักการพยาบาลที่สาคัญดังนี้ (สุ ธิดา กัลย์วงศ์, 2561)
1. ประเมินระดับการรู ้สึกตัวของผูป้ ่ วย บันทึกสัญญาณชีพ
2. จัดให้อยูใ่ นท่านอนราบบนเตียงห้ามงอขาข้างที่แพทย์แทงเข็มอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการ
ตกเลือดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด
3. สังเกตบริ เวณที่แพทย์แทงเข็มทุก 15 นาที ถ้าพบว่ามีเลือดซึ มที่ผา้ ปิ ดแผลหรื อมีกอ้ นนูนฟกช้ า ควร
ใช้มือกดบริ เวณที่มีเลือดออกให้แน่น ต้องรี บรายงานให้แพทย์ทราบ
4. สังเกตว่ามีอาการปวดหลัง ปวดท้องน้อย ปวดชายโครง หรื อปวดบริ เวณขาหนีบหรื อไม่ หากมีตอ้ ง
รี บแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะเนื่องจากอาจมีเลือดออกภายในเยือ่ บุช่องท้องได้
5. ตรวจจับชีพจรบริ เวณอวัยวะที่ต่ากว่าที่แทงเข็ม เช่น ปลายมือ ปลายเท้า ถ้ามีอาการปวดชา ผิวหนัง
เย็นและมีสีคล้ าขึ้นภายใน 6 ชัว่ โมงแรก ต้องรี บแจ้งให้แพทย์ทราบ
6. แนะนาและกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ ามากๆประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน เพื่อให้สารทึบรังสี ถูกขับออกจาก
ร่ างกายโดยเร็ ว และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากได้รับสารทึบรังสี
7. แนะนาผูป้ ่ วยสังเกตอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หายใจลาบาก อ่อนเพลีย มีไข้ อึดอัด
ไม่สบายในท้อง เบื่ ออาหาร เป็ นต้น และแนะนาการปฏิ บตั ิตวั ภายหลังได้รับยาเคมีบาบัด เช่น โดยหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสหรื อใกล้ชิดผูต้ ิดเชื้ อ การใช้ห้องน้ าร่ วมกับบุคคลอื่น การแยกอุปกรณ์และการทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่
สัมผัสกับร่ างกายหรื อสารคัดหลัง่ ขณะได้รับยา เป็ นต้น
ข้ อเสนอ
แนวทางดาเนินงาน
1. นาเสนอการจัดทาคู่มือการการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบาบัด
ทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) ต่อผูบ้ ริ หาร
2. จัดตั้งคณะทางานภายจัดทาคู่มือการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมี
บาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE)
3. ประชุ มวางแผนการจัดทาคู่มือการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมี
บาบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ (TACE) เพื่อหาแนวทางร่ วมกัน
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