ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ ง
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำล)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
3. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำเรื่ อง
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยมะเร็ งเม็ดเลือดขำวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ที่ได้รับเคมีบำบัด
สู ตร 3+7induction
4. ข้อเสนอแนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ องแนวทำงปฏิบตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำ
จำกกำรได้รับยำเคมีบำบัด

เสนอโดย
นำงสำวดวงดำว บำนไม่รู้โรย
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร(ด้ำนกำรพยำบำล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 664)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง
สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน กำรพยำบำลผูป้ ่ วยมะเร็ งเม็ดเลือดขำวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์ที่ได้รับเคมีบำบัดสู ตร 3+7
induction
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 30 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 14 มิถุนำยน 2561)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์เป็ นโรคที่เกิ ดจำกควำมผิดปกติของเซลล์ตน้ กำเนิ ดเม็ด
เลือดในไขกระดูกทำให้เซลล์ตวั อ่อนไม่สำมำรถเจริ ญเติบโตเป็ นเซลล์ตวั แก่ได้ แต่สำมำรถแบ่งตัวมำกขึ้นได้ใน
ระยะของเซลล์ตวั อ่อนจึงมีจำนวนของ immature myeloid cells เพิ่มขึ้นจำนวนมำกในไขกระดูกและเลือด ซึ่ งมี
สำเหตุ อำกำรและอำกำรแสดง กำรวินิจฉัยโรค กำรรักษำ ดังนี้ (เพียงใจ ดำโลปกำร และสมพร ยำเภำ, 2562,
ธัญญพงษ์ ณ นคร และธำนินทร์ อินทรกำธรชัย, 2553, ลินยำ เทสมุทร, 2557).
สาเหตุ กำรเกิดโรคที่แท้จริ งยังไม่ทรำบแน่ชดั แต่พบปั จจัยเสี่ ยงสำคัญต่อกำรเกิดโรคได้แก่ พันธุ กรรม
สำรรังสี สำรเคมีโดยเฉพำะกำรสัมผัสเบนซินและวัสดุที่ได้จำกเบนซิ น บุหรี่ ยำเคมีบำบัด
อาการและอาการแสดง ลักษณะอำกำรทำงคลินิก กลุ่มอำกำรทำงคลินิกที่พบบ่อย และเป็ นอำกำรสำคัญที่
นำผูป้ ่ วยมำโรงพยำบำลได้แก่ 1) อำกำรที่เกิ ดจำกไขกระดู กล้มเหลว ได้แก่ อำกำรซี ด (anemia) พบบ่อยที่สุด
อำกำรไข้ (fever) เป็ นอำกำรสำคัญที่นำผูป้ ่ วยมำโรงพยำบำลพบได้ประมำณ 2ใน 3 ของผูป้ ่ วย อำกำรเลือดออก
(hemorrhage) มีสำเหตุ มำจำกเกล็ดเลื อดต่ ำ (thrombocytopenia) โดยอำจพบจุ ดเลื อดออกขนำดเล็กตำมตัว
(petechiae) เลือดออกบริ เวณเหงือก จมูก ทอนซิ ล จอประสำทตำ ระบบทำงเดินอำหำร และเลือดออกในสมองซึ่ ง
เป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเสี ยชีวิต 2)อำกำรที่เกิดจำก leukemic cell infiltration พบได้ในทุกอวัยวะของร่ ำงกำย
ตำแหน่งที่พบบ่อยและมีควำมสำคัญทำงคลินิก ได้แก่ ผิวหนัง ช่องปำก ตับ ม้ำม ต่อมน้ ำเหลืองโต สมอง กระดูก
3)กลุ่ มอำกำรที่ เกิ ดจำกควำมผิดปกติ ของเมตำโบลิ กต่ ำง ๆ ได้แก่ น้ ำหนักลด Purine metabolism Calcium
metabolism
การวินิจฉั ยโรค โดยกำรซักประวัติ กำรตรวจร่ ำงกำยเบื้องต้นตำมอำกำรและอำกำรแสดง และกำรตรวจ
ทำงห้องปฏิบตั ิกำรเพื่อยืนยันผลกำรวินิจฉัยได้แก่ กำรตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ กำรตรวจไขกระดูกเพื่อดู
รู ปร่ ำงของเซลล์ กำรตรวจรู ปร่ ำงของเซลล์ กำรตรวจทำงภูมิคุม้ กัน กำรตรวจลักษณะองค์ประกอบทำงเคมีของ
เซลล์ กำรตรวจทำงโครโมโซม กำรเจำะตรวจน้ ำไขสันหลัง เป็ นต้น
การรั กษา แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ 1)กำรรักษำแบบประคับประคอง ได้แก่ กำรให้เลือดและส่ วนประกอบ
ของเลือดในกรณี ที่มีภำวะซี ดและภำวะเกล็ดเลือดต่ำ กำรให้ยำปฏิชีวนะรักษำภำวะติดเชื้ อและป้ องกันกำรติดเชื้ อ
ทั้งจำกเชื้อแบคทีเรี ย ไวรัสหรื อเชื้ อรำ 2)กำรรักษำจำเพำะ จำเป็ นต้องได้รับยำเคมีบำบัดเพื่อทำลำยเซลล์มะเร็ งเม็ด
เลื อด และเพื่อให้ระบบกำรสร้ ำงเม็ดเลื อดในไขกระดู กกลับมำสร้ ำงเม็ดเลื อดได้ตำมปกติ แบ่งกำรรั กษำเป็ น 2
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ระยะ คือ 1)ระยะ remission induction รักษำเพื่อชักนำให้โรคสงบ เพื่อลดจำนวนเซลล์มะเร็ งให้เกิดระยะโรคสงบ
สมบูรณ์ โดยใช้ยำเคมีบำบัดหลำยชนิ ดร่ วมกัน ปั จจุบนั กำรรักษำมำตรฐำนใช้ยำสู ตร 3+7 Induction ซึ่ งมียำเคมี
บำบัด 2 ชนิด คือ Idarubicin ให้ 3 วัน และ Cytarabine ให้ 7 วัน 2)ระยะ post remission therapy เป็ นกำรรักษำหลัง
ระยะโรคสงบสมบูรณ์ ดว้ ยยำเคมีบำบัด เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ งที่ยงั เหลื ออยู่ และหวังให้หำยขำดจำกโรคหรื อให้
ระยะเวลำของกำร remission ยำวนำนขึ้น กำรรักษำในระยะนี้ ได้แก่ กำรให้ยำเคมีบำบัดที่มีหลำยแบบ คือ standard
chemotherapy หรื อ high dose chemotherapy สู ตรยำที่นิยมใช้คือ high dose Ara-C (HIDAC) และกำรปลูกถ่ำยไข
กระดูก (bone marrow transplantation) ซึ่งเป็ นแบบ allogeneic stem cell transplantation เป็ นวิธีรักษำที่ดีที่สุด
ผลข้ างเคียงของการรั กษาด้ วยยาเคมีบาบัด ยำเคมีบำบัดจะทำลำยเซลล์มะเร็ งด้วยกำรขัดขวำงกำรสร้ำง
สำยดีเอ็นเอ ทำให้เซลล์ปกติของร่ ำงกำยได้รับผลกระทบไปด้วย ผลข้ำงเคียงที่สำคัญ (สุ ภสั ร์ สุ บงกช และคณะ,
2556) ได้แก่ 1) ผลต่อกำรทำงำนของไขกระดู ก เม็ดเลื อดแดงมีกำรลดลงอย่ำงช้ำ ๆ ทำให้ผูป้ ่ วยซี ด อ่อนเพลี ย
อ่อนล้ำ เม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิ ล ทำให้เสี่ ยงต่อกำรติดเชื้อได้ง่ำย เกล็ดเลือดต่ำ ผูป้ ่ วยจะมีอำกำรเลือดออกง่ำย
2)ผลต่อระบบทำงเดินอำหำรและเยือ่ บุต่ำง ๆ ส่ งผลให้เกิด แผลในปำก (oral mucositis) ภำยหลังได้รับยำเคมีบำบัด
ประมำณ 2 – 5 วัน อำกำรคลื่นไส้ อำเจียน พบ 24 – 48 ชัว่ โมงหลังได้รับยำเคมีบำบัด 3) ผลต่อผิวหนัง และเส้น
ผม ผิวหนังมี ผื่นขึ้น เกิ ดกำรอักเสบ สี ผิวคล้ ำขึ้ นหรื อไวต่อแสงมำกขึ้น เล็บมีสีคล้ ำหรื อเปรำะแตกหักง่ำยขึ้ น
หำกมีกำรรั่วซึ มของยำอำจทำให้เกิดเนื้ อเยื่อตำยที่รุนแรงได้ ผมร่ วง 4)ผลต่อหัวใจ ยำในกลุ่ม Anthracyclines เช่น
Idarubicin เป็ นต้น 5)ผลต่อระบบประสำท ผูป้ ่ วยรู ้สึกชำ เจ็บปลำยประสำท สำมำรถส่ งผลกระทบต่อสมองส่ วน
cerebellum ซึ่งเป็ นสมองที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวจำกกำรได้รับ hight dose Ara – C
การพยาบาลโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวชนิดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์เป็ นโรคที่คุกคำมต่อชี วิตผูป้ ่ วย ทั้งจำก
พยำธิสภำพของโรคที่รุนแรง กำรรักษำที่ก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงและภำวะแทรกซ้อนที่อำจเป็ นอันตรำยถึงชี วิตได้
ดังนั้นกำรเตรี ยมควำมพร้ อมผูป้ ่ วยก่ อนได้รับกำรรั กษำจึงมี ควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ พยำบำลและที มสหสำขำ
วิชำชี พที่ เกี่ ยวข้องต้องให้ขอ้ มู ลผูป้ ่ วยและญำติ อย่ำงครบถ้วน เพื่อให้ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ให้
ควำมร่ วมมือในกำรรักษำพยำบำลอีกทั้งสำมำรถปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง เกิดผลลัพธ์กำรรักษำพยำบำลที่ดี บทบำท
พยำบำลในกำรดูแลผูป้ ่ วยที่สำคัญมีดงั นี้ (เพียงใจ ดำโลปกำร และสมพร ยำเภำ, 2562)
1. กำรดูแลด้ำนจิตใจผูป้ ่ วยและญำติจะมีควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็ น กำรรักษำและกำรต้องเข้ำพัก
รักษำในโรงพยำบำล พยำบำลต้องสร้ำงสัมพันธภำพกับผูป้ ่ วยและญำติ เพื่อให้เกิดควำมไว้วำงใจ และให้ควำม
ร่ วมมื อในกำรรั กษำ เปิ ดโอกำสให้ผูป้ ่ วยได้ซักถำมปั ญหำ ให้ข้อมูลแก่ ผูป้ ่ วยอย่ำงถู กต้องซึ่ งกำรให้ข้อมู ล
เกี่ยวกับโรคหรื อกำรรักษำ บำงครั้งอำจต้องให้ขอ้ มูลซ้ ำเป็ นระยะไปตำมลำดับขั้นตอน จะช่ วยให้ผปู ้ ่ วยปรับตัว
ได้ดี พยำยำมให้ผปู ้ ่ วยและญำติมีส่วนร่ วมกับทีมกำรรักษำ โดยปรึ กษำถึงแผนกำรรักษำและกำรพยำบำลที่ผปู ้ ่ วย
ควรได้รับ เพื่อเกิดควำมร่ วมมือในกำรดูแลรักษำ ค้นหำและแนะนำให้ผปู ้ ่ วยนำงำนอดิเรกที่ผปู ้ ่ วยสนใจนำมำทำ
ในช่วงที่พกั รักษำตัวในโรงพยำบำลเพื่อช่วยเบี่ยงเบนควำมสนใจผูป้ ่ วยได้ สอนเทคนิ คกำรผ่อนคลำยต่ำง ๆ เพื่อ
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ลดควำมเครี ยด เช่น กำรทำสมำธิ กำรสวดมนต์และกำรฟังเพลง เป็ นต้น
2. กำรพยำบำลด้ำนร่ ำงกำย แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ 1)ระยะที่รักษำด้วยยำเคมีบำบัด สู ตรยำที่ใช้คือ 3+ 7
Induction ระหว่ำงได้รับยำเคมีบำบัด ควรปฏิ บตั ิดงั นี้ ก่อนให้ยำติดตำมกำรทำงำนของหัวใจส่ งผูป้ ่ วยทำ EKG
หรื อ MUGA scan ขณะให้ยำเฝ้ำระวังยำเคมีบำบัดรั่วซึ มออกนอกหลอดเลือดดำ เฝ้ำระวังอำกำรแพ้ยำ หลังได้รับ
ยำเคมีบำบัดควรติดตำมผลกำรตรวจทำงโลหิ ตวิทยำ สัปดำห์ละ 3 ครั้ง ติดตำมอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน เจ็บในช่อง
ปำกและคอ ผมร่ วง 2)ระยะ Severe neutropenia ภำยหลังได้รับเคมีบำบัด ระยะนี้ ผูป้ ่ วยมีควำมเสี่ ยงสู งในกำรเกิด
ภำวะไข้ร่วมกับเม็ดเลื อดขำวชนิ ดนิ วโทรฟิ ลต่ ำ อำจเกิ ดภำวะช็อกจำกกำรติดเชื้ อ ซึ่ งเป็ นสำเหตุกำรเสี ยชี วิตที่
สำคัญในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ กำรพยำบำลสำหรับผูป้ ่ วยระยะนี้ คือ วัดสัญญำณชี พทุก 4 ชัว่ โมง ให้ยำปฏิ ชีวนะอย่ำง
ทันท่วงที ตรวจร่ ำงกำยอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง เช่ น ตรวจดูเยื่อบุช่องปำก ตรวจดู ผิวหนังและอวัยวะต่ำง ๆ เป็ น
ต้น เพื่อประเมิ นควำมเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อ อำหำรที่รับประทำนต้องเป็ น อำหำร low bacterial diet ไม่ควรนำ
ดอกไม้แห้ง ดอกไม้สดหรื อต้นไม้เข้ำห้องพักผูป้ ่ วย เพรำะจะทำให้เชื้ อโรคที่สำมำรถเจริ ญเติบโตได้ดีในดินและ
น้ ำ แพร่ กระจำยอยูใ่ นอำกำศเป็ นสำเหตุของกำรติดเชื้ อสู่ ผปู ้ ่ วย เป็ นต้น
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ อง อุบตั ิกำรณ์ของโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวเฉี ยบพลันชนิดไมอีลอยด์ในประชำกร
ทัว่ ไปเท่ำกับ 2 – 3 รำยต่อประชำกร 100,000 คนต่อปี และอุบตั ิกำรณ์ของโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวเฉี ยบพลันชนิ ด
ไมอีลอยด์เพิ่มสู งขึ้นตำมอำยุ มีรำยงำนว่ำพบอุบตั ิกำรณ์ สูงถึง 12.6 รำยต่อประชำกร 100,000 คนต่อปี ในผูท้ ี่มี
อำยุ 65 ปี ขึ้ นไป เพศชำยมี อุบตั ิ กำรณ์ สูงกว่ำเพศหญิ ง(เพียงใจ ดำโลปกำรและสมพร ยำเภำ, 2562) สำหรั บ
ประเทศไทยยังไม่มีรำยงำนกำรศึ กษำที่ แน่ นอนสำหรับโรงพยำบำลกลำง พบอุ บตั ิ กำรณ์ มีแนวโน้วสู ง ขึ้ นปี
2559 จำนวน 63 รำย, ปี 2560 จำนวน 45 รำย, และ ปี 2561 จำนวน 137 รำย (เวชสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2562)ซึ่ ง
โรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขำวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอี ลอยด์เป็ นโรคที่ คุกคำมชี วิต จำกโรคที่รุนแรง กำรรั กษำที่
ก่อให้เกิ ดผลข้ำงเคี ยง และภำวะแทรกซ้อนที่ อำจทำให้ผูป้ ่ วยชี วิต สำเหตุกำรเสี ยชี วิตที่ สำคัญ คือ กำรติ ดเชื้ อ
รุ นแรงในช่วงที่อยูใ่ นภำวะ febrile neutropenia พยำบำลเป็ นส่ วนหนึ่ งในทีมสหสำขำวิชำชี พที่มีบทบำทสำคัญ
ในกำรดู แลผูป้ ่ วย ดังนั้นพยำบำลจึ งต้องมี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและควำมชำนำญในกำรประเมิ นอำกำรและ
อำกำรแสดงต่ำง ๆ ตลอดจนกำหนดข้อวินิจฉัยกำรพยำบำลและให้กำรพยำบำลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพถูกต้อง
และรวดเร็ ว โดยคำนึ งถึงกำรพยำบำลแบบองค์รวมเพื่อให้ผูป้ ่ วยผ่ำนภำวะวิกฤตได้ ผูศ้ ึกษำจึงได้ทำกำรศึ กษำ
เรื่ องนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำร
4.2.1 ศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำเคมี
บำบัดสู ตร 3+7 induction จำกตำรำเอกสำรวิชำกำรอินเตอร์ เน็ต นำมำปรึ กษำแพทย์ผรู ้ ักษำเพื่อให้เป็ นกรณี ศึกษำ
เฉพำะรำย นำควำมรู ้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำผูป้ ่ วยเฉพำะรำย
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4.2.2 เลื อกกรณี ศึกษำผูป้ ่ วยชำยไทย อำยุ 56 ปี มำโรงพยำบำลด้วยอำกำร 1 วันก่ อนมำโรงพยำบำล
อ่อนเพลีย หน้ำมืด เหนื่ อย รับไว้ในโรงพยำบำลวันที่ 16 พฤษภำคม 2561 HN 16576/61 AN 6271/61 ประเมิน
สภำพร่ ำงกำยทุกระบบ ซักประวัติเกี่ยวกับกำรเจ็บป่ วยทั้งปั จจุบนั อดีต รวมทั้งประวัติครอบครัว
4.2.3 วินิจฉัยกำรพยำบำลเพื่อวำงแผนให้กำรพยำบำลตำมข้อวินิจฉัยกำรพยำบำล เพื่อให้กำรช่ วยเหลื อ
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมให้ครอบคลุมทั้งทำงร่ ำงกำย จิตใจ สังคมและจิตวิญญำณ
4.2.4 ให้กำรพยำบำลตำมแผนกำรรักษำและมำตรฐำนวิชำชี พพยำบำล พร้ อมทั้งประเมินผลกำรให้กำร
พยำบำล และวำงแผนกำรพยำบำลต่อไปเมื่อปั ญหำยังไม่สิ้นสุ ด จนกระทัง่ จำหน่ ำยกลับบ้ำนให้คำแนะนำ และ
ควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิตวั อย่ำงถูกต้อง
4.2.5 บันทึกกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลและผลกำรรักษำพยำบำลในเวชระเบียน
4.2.6 สรุ ปกรณี ศึกษำเฉพำะรำยจัดทำเป็ นเอกสำรวิชำกำรทบทวนควำมถู กต้องเหมำะสมของผลงำน
เนื้อหำตัวอักษรและรู ปแบบทั้งก่อนหลังพิมพ์นำเสนอตำมลำดับขั้น
5. ผู้ร่วมดาเนินการ“ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำรทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ศึกษำผูป้ ่ วยชำยไทยอำยุ 56 ปี สถำนภำพแยกกันอยู่ เชื้ อชำติไทย สัญชำติไทย เข้ำรับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำลกลำงตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2561 ด้วยอำกำร 1 วันก่อนมำโรงพยำบำล อ่อนเพลีย หน้ำมืด
เหนื่ อยเวลำทำกิ จกรรม 15 วันก่อนมำโรงพยำบำล มีอำกำรอ่อนเพลี ย เหนื่ อยง่ ำยเวลำมีกิจกรรม เดินข้ำม
สะพำนลอยต้องหยุดพัก ทำกิ จกรรมต่ำง ๆ ได้ลดลง ไม่มีอำกำรเจ็บแน่ นหน้ำอก ไม่มีไข้ ไม่มีไอ ปั สสำวะ
อุจจำระปกติ ไม่มีอำเจียนเป็ นเลือด ไม่มีเลือดออกตำมไรฟั น ไม่มีถ่ำยดำ อุณหภูมิร่ำงกำย 37 ๐C ชีพจร 98 bpm
อัตรำกำรหำยใจ 22 bpm ควำมดันโลหิ ต 106/50 mmHg ค่ำออกซิ เจนในเลือด 98 % WBC 97,300 cells/cu.mm,
Neutrophil พบ blast cell, RBC 1.65 MILL/cu.mm., Hb 5.1 g/dl, Hct 15.8 %, Platelet 10,000 cells/cu.mm
วินิจฉัยแรกรับสงสัยมะเร็ งเม็ดเลือดขำวชนิ ดเฉี ยบพลัน จึงรับไว้ในโรงพยำบำลที่หอผูป้ ่ วยอำยุรกรรมชำย
สำมัญชั้น 14 วันที่ 16 พฤษภำคม 2561 เวลำ 22.10 นำฬิกำ ผลกำรตรวจทำงเคมีคลินิกวันที่ 16 พฤษภำคม
2561 พบ Creatinine 1.52 mg/dl, Total calcium 8.1 mg/dl, Uric acid 7.7 mg/dl, ผล Bone marrow biopsy พบ
Acute leukemia, diffuse involvement ได้รับยำ Omeprazole 20 mg รับประทำน 1 แคปซู ล ก่อนอำหำรเช้ำ
Allopurinol 300 mg รับประทำน 1 เม็ด หลังอำหำรเช้ำ Hydroxyurea 500 mg รับประทำน 3 แคปซู ล หลัง
อำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น Ceftriaxone 2 g หยดเข้ำหลอดเลือดดำ วันละ 1 ครั้ง ได้รับเกล็ดเลือด 6 ยูนิต ให้
รับประทำนอำหำรแบคทีเรี ยต่ ำ งดผัก ผลไม้สด ป้ องกันกำรมีเลือดออก ห้ำมทำกำรตรวจและสวนทำงทวำร
หนัก
วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 ผูป้ ่ วยผิวซี ดเหลือง รู ้สึกตัวดีช่วยเหลือตนเองได้ มีจุดจ้ ำเลือดบริ เวณแขน เหนื่อยง่ำย อ่อนเพลีย อุณหภูมิร่ำงกำย 38 ๐C ชีพจร 108 bpm อัตรำกำรหำยใจ 22 bpm ควำมดันโลหิ ต 100/58 mmHg
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ค่ำออกซิ เจนในเลือด 98 %, RBC 1.43 mill/cu.mm., Hb 4.6 g/dl, Hct 15.8 %, WBC 91,300 cells/cu.mm. Neutrophil
พบ blast cell, Platelet 51,000 cells/cu.mm. ได้รับ NSS 1,000 ml หยดเข้ำหลอดเลือดดำอัตรำ 80 ml/hr ผูป้ ่ วย
ทรำบกำรวินิจฉัยและแผนกำรรักษำ หยุดให้ Ceftriaxone เพิ่ม Tazocin 4.5 g หยดเข้ำหลอดเลือดดำทุก 8 ชัว่ โมง,
Paracetamol 500 mg รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชัว่ โมง เวลำมีไข้
วันที่ 21 พฤษภำคม 2561 เคมีบำบัดวันที่ 1 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ พูดคุยรู ้เรื่ อง ผิวซี ดเหลือง
มีจุดจ้ ำเลือดบริ เวณแขนทั้ง 2 ข้ำง ด้ำนขวำมำกกว่ำด้ำนซ้ำย ข้อพับแขนด้ำนขวำมีรอยเขียวช้ ำ ได้รับ NSS 1,000 ml
หยดเข้ำหลอดเลือดดำอัตรำ 80 ml/hr ที่หลังมือข้ำงซ้ำยไม่บวม ไม่แดง อุณหภูมิร่ำงกำย 36.4 ๐C ชีพจร 60 bpm
อัตรำกำรหำยใจ 20 bpm ควำมดันโลหิ ต 96/59 mmHg ค่ำออกซิ เจนในเลื อด 96 %, RBC 2.63 mill/cu.mm., Hb
7.6 g/dl, Hct 24.2 %, WBC 9,800 cells/cu.mm., Neutrophil พบ blast cell, Platelet 18,000 cells.cu.mm. หยุด
Tazocin, Hydroxyurea เพิ่ม Motilium 10 mg รับประทำน 1 เม็ด ก่อนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น Senokot รับประทำน
2 เม็ด ก่อนนอนเวลำไม่ถ่ำยอุจจำระ Ondansetron 8 mg ฉี ดเข้ำหลอดเลือดดำ ก่อนให้ยำเคมีบำบัด 30 นำที
Idarubicin 20 mg เจือจำงใน NSS 50 ml ฉี ดเข้ำหลอดเลือดดำช้ำ ๆ Cytarabine 250 mg เจือจำงใน NSS 500 ml
หยดเข้ำหลอดเลือดดำใน 12 ชัว่ โมง งดพวงมำลัยดอกไม่สดมำเยีย่ มผูป้ ่ วย งดผักสด ผลไม้เปลือกบำง
วันที่ 24 พฤษภำคม 2561 เคมีบำบัดเป็ นวันที่ 4 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ พูดคุยรู ้เรื่ อง ผิวซี ด
เหลือง มีจุดจ้ ำเลือดบริ เวณแขนทั้ง 2 ข้ำง เพิ่มมำกขึ้นด้ำนขวำมำกกว่ำด้ำนซ้ำย ข้อพับแขนด้ำนขวำมีรอยเขียว
ช้ ำ มี Clave with extension บริ เวณแขนด้ำนซ้ำย ไม่แดง ไม่เจ็บ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.4 ๐C ชีพจร 78 bpm อัตรำ
กำรหำยใจ 20 bpm ควำมดันโลหิ ต 101/55 mmHg, RBC 1.76 mill/cu.mm., Hb 5.2 g/dl, Hct 16 %, WBC 700
cells/cu.mm., Neutrophil ผลToo low to diff, Platelet 3,000 cells/cu.mm ผูป้ ่ วยได้รับ Idarubicin ครบ 3 วัน
เพิ่มกำรใช้ยำครั้งเดียว Furosemide 20 mg ฉี ดเข้ำหลอดเลือดดำ ก่อนให้เลือดทุกยูนิต ให้ LPRC 2 ยูนิต และ
เกล็ดเลือด 6 ยูนิต
วันที่ 30 พฤษภำคม 2561 เคมีบำบัดวันที่ 10 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ พูดคุยรู ้เรื่ อง ผิวซี ดเหลือง
ที่แขนทั้ง 2 ข้ำงมีจุดจ้ ำเลือดเพิ่มมำกขึ้น มีรอยม่วงช้ ำ และรอยเขียวช้ ำหลำยรอย มี Clave with extension บริ เวณ
แขนด้ำนขวำ บริ เวณที่แทงเข็มไม่แดง ไม่เจ็บ อุณหภูมิร่ำงกำย 37.9 ๐C ชี พจร 76 bpm อัตรำกำรหำยใจ 20 bpm
ควำมดันโลหิ ต 97/50 mmHg ค่ำออกซิ เจนในเลือด 100 %, RBC 2.48 mill/cu.mm., Hb 6.9 g/dl, Hct 21.3 %,
WBC 300 cells/cu.mm., Neutrophil พบ blast cell, Platelet 26,000 cells/cu.mm. ผูป้ ่ วยรับ Cytarabine ครบ 7 วัน
เพิ่มยำ Amikacin 750 mg หยดเข้ำหลอดเลือดดำวันละ 1 ครั้ง Ceftazidine 2 g หยดเข้ำหลอดเลือดดำทุก 12
ชัว่ โมง Nystatin 3 ml ผสมน้ ำ 30 ml อมกลั้วปำกแล้วกลืน หลังอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น ให้ LPRC 2 ยูนิต
วันที่ 5 มิถุนำยน 2561 ยำเคมีบำบัดวันที่ 16 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ พูดคุยรู ้เรื่ อง ผิวซี ดเหลือง
ที่แขนทั้ง 2 ข้ำงมีจุดจ้ ำเลื อด มีรอยม่วงช้ ำ รอยเขียวช้ ำหลำยรอย และมีรอยช้ ำสี เหลื องที่กำลังจะหำย ผูป้ ่ วยมี
Clave with extension บริ เวณแขนด้ำนขวำไม่แดง ไม่เจ็บ อุณหภูมิร่ำงกำย 36.5 ๐C ชีพจร 82 bpm อัตรำกำรหำยใจ
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20 bpm ควำมดันโลหิ ต 137/68 mmHg ค่ำออกซิ เจนในเลื อด 100 %, RBC 2.76 mill/cu.mm., Hb 7.7 g/dl, Hct
23.7 % WBC 500 cells/cu.mm. Neutrophil พบ blast cell, Platelet 35,000 cells/cu.mm. หยุด Amikacin,
Ceftazidine เพิ่ม Tazocin 4.5 g หยดเข้ำหลอดเลือดดำทุก 6 ชัว่ โมง กำรรักษำด้วยยำครั้งเดียวให้ Furosemide 20
mg ฉีดเข้ำหลอดเลือดดำ ก่อนให้ LPRC 1 ยูนิต ให้ยำ Vancomycin 1 g หยดเข้ำหลอดเลือดดำ
วันที่ 14 มิถุนำยน 2561 เคมีบำบัดวันที่ 25 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ พูดคุยรู ้เรื่ อง ผิวซี ดเหลือง
ที่แขนทั้ง 2 ข้ำงมีจุดจ้ ำเลือด มีรอยม่วงช้ ำ รอยเขียวช้ ำลดลงจำกกำรเยี่ยมครั้งที่ 5 และมีรอยช้ ำสี เหลืองที่กำลังจะ
หำยเพิ่มมำกขึ้น มี Clave with extension บริ เวณหลังแขนด้ำนซ้ำยไม่แดง ไม่เจ็บ อุณหภูมิร่ำงกำย 37 ๐C ชีพจร 82
bpm อัตรำกำรหำยใจ 20 bpm ควำมดันโลหิ ต 118/69 mmHg ค่ำออกซิ เจนในเลื อด 99 % ผลโลหิ ตวิทยำวันที่ 12
มิถุนำยน 2561 RBC 3.12 mill/cu.mm., Hb 8.6 g/dl, Hct 26.5 %, WBC 4,200 cells/cu.mm., Neutrophil 31 %
Platelet 174,000 cells/cu.mm. แพทย์อนุ ญำตให้กลับบ้ำน รวมระยะเวลำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 29 วัน นัด
วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ที่ห้องผ่ำตัดเล็กเพื่อเจำะไขกระดูก พร้อมผลโลหิ ตวิทยำ ในระหว่ำงที่อยู่ในควำมดู แล
พบปั ญหำทำงกำรพยำบำลดังนี้
ปัญหาที่ 1 ผูป้ ่ วยอำจเกิดภำวะพร่ องออกซิ เจนเนื่ องจำกมีภำวะซี ดจำกกำรสร้ำงเม็ดเลือดปกติลดลง
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดภำวะพร่ องออกซิ เจน
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตภำวะพร่ องออกซิ เจน วัดสัญญำณชีพ ดูแลให้พกั ผ่อนบนเตียง ระวังกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
ให้ LPRC ติดตำมอำกำรเหนื่ อยง่ำย อ่อนเพลีย เวียนศีรษะหน้ำมืด เป็ นต้น
การประเมิ นผล ปั ญหำนี้ ได้รั บกำรแก้ไขบำงส่ วนผูป้ ่ วยยังคงมี ภำวะซี ดอำจพบอำกำรเหนื่ อยง่ ำยจึ งต้องให้
คำแนะนำเมื่อกลับบ้ำน และติดตำมอำกำรหลังพบแพทย์
ปัญหาที่ 2 ผูป้ ่ วยอำจเกิดปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำกกำรรับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำกกำรรับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
กิจกรรมการพยาบาล แจ้งให้ ผูป้ ่ วยทรำบอำกำรแสดงเมื่ อเกิ ดปฏิ กิ ริ ยำไม่ พึ งประสงค์จำกกำรรั บเลื อดและ
ส่ วนประกอบของเลือด วัดสัญญำณชี พก่อนให้เลือด 5 นำที หลังให้เลือด 5, 15 นำที และหลังเลือดหมด 1 ชัว่ โมง
ตรวจสอบชื่อ- นำมสกุล วันเดือนปี เกิด เลขโรงพยำบำล หมู่เลือด หมำยเลขถุงเลือดให้ถูกต้องตรงกันก่อนทุกครั้ง
สังเกตอำกำรแสดงเมื่อเกิดปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำกกำรรับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดกำรติดเชื้ อในร่ ำงกำยได้ง่ำยเนื่ องจำกเม็ดเลือดขำวต่ำ
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดกำรติดเชื้ อในร่ ำงกำย
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตอำกำรติดเชื้ อในร่ ำงกำย ให้บว้ นปำกวันละ 2 ครั้งและทุกครั้งหลังรับประทำนอำหำร
ดูแลให้รับประทำนอำหำรแบคทีเรี ยต่ำ สวมหน้ำกำกอนำมัยและเปลี่ยนวันละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสใกล้ชิด
กับคนที่มีกำรติ ดเชื้ อในร่ ำงกำย ให้ทำควำมสะอำดโถสวมทุกครั้งก่อนนัง่ ทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธุ์ หรื อ
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ทวำรหนักหลังขับถ่ำยพร้อมซับให้แห้งทุกครั้ง ให้ยำปฏิชีวนะ
การประเมินผล ปั ญหำนี้ ได้รับกำรแก้ไขบำงส่ วนผูป้ ่ วยยังคงมีภำวะเม็ดเลื อดขำวต่ ำ ผูป้ ่ วยอำจติดเชื้ อได้ง่ำยจึง
ต้องให้คำแนะนำเมื่อกลับบ้ำน และติดตำมอำกำรหลังพบแพทย์
ปัญหาที่ 4 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดภำวะเลือดออกได้เนื่ องจำกเกล็ดเลือดต่ำ
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดเลือดออกจำกภำวะเกล็ดเลือดต่ำ
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตภำวะเลือดออกผิดปกติ ดู แลให้ผูป้ ่ วยพักผ่อนบนเตียงเท่ำนั้น อธิ บำยให้ผูป้ ่ วยทรำบ
ควำมสำคัญในกำรดูแลตนเองเพื่อป้ องกันเลือดออก แนะนำให้ใช้แปรงสี ฟันอ่อนนุ่ม ให้เกล็ดเลือด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
ปัญหาที่ 5 ผูป้ ่ วยวิตกกังวลเกี่ยวกับอำกำรของโรคและแผนกำรรักษำ
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยคลำยควำมวิตกกังวล
กิจกรรมการพยาบาล สร้ ำงสัมพันธภำพกับผูป้ ่ วย สอบถำมกำรรับรู ้เกี่ยวกับโรคแผนกำรรักษำ แจ้งวัตถุประสงค์
ของกำรให้ยำเคมีบำบัด กำรปฏิบตั ิตวั ระหว่ำงให้ยำเคมีบำบัด กำรปฏิบตั ิตวั หลังได้รับยำเคมีบำบัด เปิ ดโอกำสให้
ผูป้ ่ วยซักถำม
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
ปัญหาที่ 6 ผูป้ ่ วยขำดควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิตวั ก่อน ขณะและหลังได้รับยำเคมีบำบัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยมีควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิตวั ก่อน ขณะและหลังได้รับยำเคมีบำบัด
กิจกรรมการพยาบาล อธิ บำยขั้นตอนกำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัด แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั ก่อน ขณะและหลังได้รับยำ
เคมีบำบัด อำกำรข้ำงเคียงของยำ วิธีกำรป้ องกัน และกำรจัดกำรอำกำรข้ำงเคียงของยำ
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
ปัญหาที่ 7 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดผิวหนังและเนื้ อเยื่อถูกทำลำยจำกยำเคมีบำบัดรั่วออกนอกหลอดเลือด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดกำรรั่วของยำเคมีบำบัดออกนอกหลอดเลือด
กิจกรรมการพยาบาล ทดสอบควำมสมบูรณ์ ของหลอกเลื อดดำก่อนให้ยำเคมี บำบัดทุ กครั้ ง ระวังไม่ให้เกิ ดกำร
เลื่อนหลุดของสำยให้ยำเคมีบำบัด หลีกเลี่ยงกำรใช้แขนด้ำนที่ให้ยำเคมีบำบัด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ ได้รับกำรดู แลให้หมดไปวันที่ 27 พฤษภำคม 2561 ไม่พบกำรรั่วของยำเคมี บำบัดออก
นอกหลอดเลือดดำ
ปัญหาที่ 8 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดกำรแพ้ยำจำกยำเคมีบำบัดที่ได้รับ
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดกำรแพ้ยำที่รุนแรง
กิจกรรมการพยาบาล สอบถำมประวัติกำรแพ้ยำของ อธิ บำยอำกำรแสดงของกำรแพ้ยำ วัดสัญญำณชี พ ก่อนและ
หลังให้ยำเคมีบำบัดทุก 15 นำทีx4 ครั้ง ทุก 30 นำทีx 2 ครั้ง และทุก 1 ชัว่ โมงจนยำเคมีบำบัดหมด เตรี ยมรถ
Emergency อุปกรณ์ และยำ ให้พร้อมใช้งำน สังเกตอำกำรแสดงของกำรแพ้ยำ เช่น หน้ำแดง มีผื่นขึ้นตำมร่ ำงกำย
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หนำวสั่น หำยใจลำบำก เป็ นต้น
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 ผูป้ ่ วยไม่มีอำกำรแพ้ยำ
ปัญหาที่ 9 ผูป้ ่ วยมีโอกำสเกิดภำวะไม่สมดุลของสำรน้ ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่ ำงกำยเนื่ องจำกรับประทำนอำหำร
ได้นอ้ ยมีคลื่นไส้อำเจียน หลังได้รับยำเคมีบำบัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยมีภำวะสมดุลของสำรน้ ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่ ำงกำย
กิจกรรมการพยาบาล สังเกตสอบถำมกำรรับประทำนอำหำร อำกำรคลื่ นไส้ จำนวนครั้งที่อำเจียนของผูป้ ่ วยหลัง
ได้รับยำเคมีบำบัด แนะนำให้รับประทำนอำหำรครั้งละน้อย ๆ บ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีกลิ่นแรง มัน รสเผ็ด
หรื อเค็มเกินไป ดูแลให้ยำป้ องกันอำกำรคลื่นไส้อำเจียน ให้ดื่มน้ ำวันละ 2 – 3 ลิตร จัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมำะสม
และส่ งเสริ มกำรรับประทำนอำหำร บันทึกจำนวนสำรน้ ำที่ร่ำงกำยได้รับและจำนวนปั สสำวะที่ออกจำกร่ ำงกำย
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
ปัญหาที่ 10 ผูป้ ่ วยเกิดเยือ่ บุช่องปำกอักเสบเนื่ องจำกผลของยำเคมีบำบัด
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยไม่เกิดเยือ่ บุช่องปำกเปลี่ยนแปลงเพิ่มมำกขึ้น
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินภำวะเยื่อบุช่ องปำกอัก เสบ ให้ใ ช้แ ปรงสี ฟั นที่มีข นแปรงอ่อนนุ่ มขนำดเล็ก
บ้วนปำกด้วยน้ ำเปล่ ำหรื อน้ ำเกลื อหลังแปรงฟั น หลังรั บประทำนอำหำรทุ กมื้ อและก่ อนนอน ดู แลแนะนำให้
รับประทำนอำหำรที่ อ่อนนุ่ มกลื นได้สะดวกและสะอำด ดื่ มน้ ำสะอำดวันละ 2-3 ลิตร อมน้ ำแข็งแทนกำรจิบน้ ำ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรเคี้ยวและกำรกลื นอำหำร จัดอำหำรให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรเคี้ยว และ
กำรกลืนอำหำรของผูป้ ่ วย
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
ปัญหาที่ 11 ผูป้ ่ วยขำดควำมรู ้ในกำรดูแลตนเองที่บำ้ น
เป้ าหมายของการพยาบาล ผูป้ ่ วยมีควำมรู ้ในกำรดูแลตนเองที่บำ้ น
กิจกรรมการพยาบาล แนะนำตำมหลัก D- METHOD อธิ บำยให้ผปู ้ ่ วยทรำบโรค สำเหตุกำรเกิดโรค กำรรักษำของ
ผูป้ ่ วย และกำรดูแลตนเองต่อเนื่องที่บำ้ นได้แก่ แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้ำน แนะนำกำรรับประทำนยำ 4
รำยกำร ได้แก่ 1) Dicloxacilin 500 mg รับประทำน 1 แคปซูล ก่อนอำหำรเช้ำ กลำงวัน เย็น และก่อนนอน 2)
Omeprazole 20 mg รับประทำน 1 แคปซู ล ก่อนอำหำรเช้ำ 3) Senokot 7.5 mg รับประทำน 2 เม็ด ก่อนนอนเวลำ
ท้องผูก 4) Paracetamol 500 mg รับประทำน 1 เม็ด ทุก 6 ชัว่ โมงเวลำมีไข้ แนะนำอำหำรที่ตอ้ งรับประทำน ได้แก่
อำหำรที่มีแคลลอรี่ ธำตุเหล็กสู ง และต้องผ่ำนกำรปรุ งสุ กด้วยควำมร้อน อำหำรที่ตอ้ งงด ได้แก่ อำหำรหมักดอง
อำหำรสุ ก ๆ ดิบ ผลไม้ที่ตอ้ งรับประทำนพร้อมเปลือก ถ้ำไข้มำกกว่ำ 38 ๐C มีอำกำรหนำวสั่น เลือดออกผิดปกติ
เหนื่ อยอ่อนเพลียมำกขึ้น ต้องมำพบแพทย์ก่อนวันนัด
การประเมินผล ปั ญหำนี้ได้รับกำรดูแลให้หมดไปวันที่ 14 มิถุนำยน 2561
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7. ผลสาเร็จของงาน
จำกกรณี ศึกษำผูป้ ่ วยกำรพยำบำลผูป้ ่ วยมะเร็ งเม็ดเลื อดขำวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์ที่ได้รับเคมี
บำบัดสู ตร 3+7 induction ขณะที่ เข้ำรั บกำรรั กษำในโรงพยำบำลผูป้ ่ วยมี ปัญหำทำงกำรพยำบำลทั้งหมด 11
ปั ญหำ ดูแลให้กำรพยำบำลอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ครอบคลุมทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำย และจิตใจ ตำมปั ญหำที่พบขณะ
อยู่โรงพยำบำล ผูป้ ่ วยให้ควำมร่ วมมื อในกำรดู แลรั กษำพยำบำลเป็ นอย่ำงดี สำมำรถได้รับยำเคมี บำบัด 3+7
induction ได้ตำมแผนกำรรักษำ สำมำรถผ่ำนช่วงที่มีภำวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขำวต่ำอย่ำงรุ นแรง และไม่เกิดกำร
ติดเชื้ อที่รุนแรง เข้ำสู่ ระยะฟื้ นตัวจำกกำรักษำด้วยยำเคมีบำบัดได้ตำมแผนกำรรักษำ ปั ญหำได้รับกำรแก้ไข้ให้
หมดไป แพทย์จึงอนุ ญำตให้กลับบ้ำนได้ โดยนัดติดตำมกำรรักษำวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 พร้ อมประเมินกำร
ตอบสนองต่อกำรรักษำ ด้วยกำรเจำะไขกระดูก
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 ได้พฒั นำควำมรู ้ เพิ่มเติมขึ้ นจำกกำรศึ กษำค้นคว้ำ และนำไปปรั บใช้ในกำรดู แลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเม็ด
เลือดขำวที่ได้รับยำเคมีบำบัดสู ตร 3+7 induction
8.2 ใช้เป็ นแนวทำงในกำรให้กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขำวชนิ ดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์ที่
ได้รับเคมีบำบัดสู ตร 3+7 induction ในผูร้ ำยอื่นๆ
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 ผูป้ ่ วยอยู่ในวัยกลำงคนมี ควำมเคยชิ นกับกำรปฏิ บตั ิ กิจกรรมตำมปกติ จึ งต้องเตือน เรื่ องกำรป้ องกัน
ตนเองจำกกำรติดเชื้ อในร่ ำงกำย และกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
9.2 ผูป้ ่ วยรู ้สึกไม่ได้รับควำมสนใจจำกบุคคลำกร และไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร เนื่ องจำกผูป้ ่ วย
พักในห้องแยกเดี่ยว
9.3 โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำวชนิดเฉี ยบพลันแบบไมอีลอยด์เป็ นโรคที่มีควำมซับซ้อน ต้องนอนโรงพยำบำล
เป็ นเวลำนำน จึงมีควำมท้ำท้ำยในกำรคิดวิเครำะห์และทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคกำรดำเนิ นกำรของโรค และกำร
ให้กำรดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย สำมำรถกลับบ้ำนได้ตำมแผนกำรรักษำไม่เกิ ดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรติดเชื้ อที่
รุ นแรงและเป็ นสำเหตุให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวิต
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ควรกำหนดแนวทำงกำรดู แลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัดและมีภำวะไข้ร่วมกับ
เม็ดเลือดขำวต่ำที่รุนแรง
10.2 ควรจัดประชุมอบรมเชิงวิชำกำรสำหรับบุคลำกรทีมสุ ขภำพ ให้เข้ำใจ แนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัด และมีภำวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขำวตำที่รุนแรง และให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับปั ญหำ อุปสรรคใน หรื อข้อเสนอแนะในกำรดูแลผูป้ ่ วยอย่ำงสม่ำเสมอ
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาวดวงดาว บานไม่ ร้ ู โรย
เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร ด้ำนกำรพยำบำล(ตำแหน่งเลขที่ รพก.664)
สังกัดฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์
เรื่ อง แนวทำงปฏิบตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำจำกกำรได้รับยำเคมีบำบัด
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็ งเป็ นโรคเรื้ อรังที่เป็ นปัญหำสำธำรณสุ ข และเป็ นสำเหตุกำรเสี ยชีวิตเป็ นอันดับแรกของประเทศ
กำรรักษำผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรรักษำโรคอื่น ๆ เนื่องจำกกำรรักษำต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน
และต่อเนื่ อง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรผ่ำตัด กำรรับยำเคมีบำบัด กำรฉำยรังสี รักษำ หรื อกำรรักษำแบบผสมผสำน
กำรรักษำเหล่ำนี้ มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุมกันของร่ ำงกำยผูป้ ่ วยเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะภำวะไขกระดู ก
ถูกกด ซึ่งเป็ นผลทำให้มีควำมผิดปกติของกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขำว และเกล็ดเลือด ก่อให้เกิดภำวะ
ซี ดจำกเม็ดเลื อดแดงต่ ำ เลื อดออกง่ำยจำกเกล็ดเลื อดต่ ำ และสิ่ งสำคัญซึ่ งอันตรำยที่สุด คือ กำรติดเชื้ อใน
ร่ ำงกำยอย่ำงรุ นแรงจำกภำวะเม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิ ลต่ำ เม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิ ลเป็ นเม็ดเลือดขำว
ที่มีจำนวนมำกที่สุดในร่ ำงกำย มีหน้ำที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อระบบภูมิคุม้ กัน ทำให้ผปู ้ ่ วยมีควำมเสี่ ยงต่อกำรติด
เชื้ อในร่ ำงกำยสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลทำให้ระยะวันนอนในโรงพยำบำล และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลเพิ่ม
มำกขึ้น กำรได้รับยำเคมีบำบัดในครั้งต่อไปต้องล่ำช้ำ ควำมไม่สุขสบำยที่ผปู ้ ่ วยได้รับและอัตรำกำรเสี ยชี วิต
ที่สูงขึ้น และอำจเกิดภำวะแทรกซ้อนที่นำไปสู่ กำรเสี ยชีวิต ดังนั้นกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลที่ดีจะสำมำรถช่วย
ให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจำกกำรติดเชื้ อ แต่แนวทำงในกำรดูแลที่เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับพยำบำลโรงพยำบำล
กลำงนั้น ไม่มีแนวทำงปฏิบตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิ ลต่ำจำก
กำรได้รับยำเคมีบำบัดที่ชดั เจนเพื่อใช้สำหรับดู แลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิ ลต่ำ
จำกกำรได้รับยำเคมีบำบัด จำกกำรทบทวนสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลหอผูป้ ่ วยอำยุรกรรมชำยสำมัญ
ชั้น 14 กลำง พบว่ำผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง พ.ศ. 2559-2561 คือ 198, 290, 225 รำย ตำมลำดับ ทบทวนสถิติผปู ้ ่ วย
โรงพยำบำลกลำงที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำจำกกำรได้รับยำเคมีบำบัดในปี พ.ศ. 2559-2561 คือ 31, 62, 79
รำย ตำมลำดับ(เวชสถิติโรงพยำบำลกลำง, 2562). เพื่อกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลที่ดี จึงมีแนวคิดจัดทำ แนวทำง
ปฏิบตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำจำกกำรได้รับยำเคมีบำบัด
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับกำรดูแลตำม แนวทำงปฏิ บตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดู แ ลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ด

2

เลือดขำวต่ำจำกกำรได้รับยำเคมีบำบัด
2. เพื่อให้พยำบำลมีแนวทำงปฏิบตั ิกำรพยำบำล เรื่ อง กำรดูแลผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำจำกกำร
ได้รับยำเคมีบำบัด
เป้ำหมำย
ผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำจำกกำรได้รับยำเคมีบำบัดได้รับกำรดูแลอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
ภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำ (Leukopenia) คือ ภำวะที่ภำยในเลือดมีปริ มำณเม็ดเลือดขำวต่ ำกว่ำปกติสำมำรถ
แบ่งชนิดของเม็ดเลือดขำวออกเป็ น 5 ชนิด ได้แก่ นิวโทรฟิ ล ลิมโฟไซต์ อีโอซิ โนฟิ ล โมโนไซต์ และบำโซฟิ ล
ชนิดนิวโทรฟิ ลเป็ นเม็ดเลือดขำวที่มีมำกที่สุดในร่ ำงกำย ทำหน้ำที่ป้องกันกำรติดเชื้ อต่ำง ๆจึงเป็ นเม็ดเลือดขำว
ชนิดที่สำคัญมำกที่สุด
สำเหตุของกำรเกิดภำวะเม็ดเลื อดขำวต่ำยังไม่ทรำบแน่ชดั ซึ่ งอำจเกิดจำกควำมผิดปกติของไขกระดูกที่
ทำหน้ำที่ในกำรสร้ ำงเม็ดเลื อดขำว สำเหตุ ที่พบบ่อย ได้แก่ กำรติ ดเชื้ อไวรั ส ควำมผิดปกติ ที่มีมำแต่กำเนิ ด
โรคมะเร็ ง กำรใช้ยำปฏิชีวนะ กำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัดและฉำยแสง โลหิ ตจำงจำกไขกระดูกฝ่ อ เป็ นต้น
สำเหตุของกำรเกิดเม็ดเลือดขำวต่ำอย่ำงรุ นแรงที่พบบ่อย คือ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำว และผูป้ ่ วยที่ได้รับ
ยำเคมีบำบัด
อำกำร ภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำ ไม่มีอำกำรแสดงที่ชดั เจน แต่จะพบอำกำรข้ำงเคียงจำกภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำ
โดยเฉพำะกำรติดเชื้ อ เช่น ไข้ หนำวสั่น อำกำรบวมแดงบริ เวณที่มีกำรติดเชื้ อ แผลในปำก เจ็บคอ ท้องเสี ย เจ็บ
ทวำรหนัก เป็ นต้น
กำรวินิจฉัย ภำวะเม็ดเลื อดขำวต่ ำไม่แสดงอำกำรที่ สำมำรถสังเกตได้ ดั้งนั้นจึงต้องใช้วิธีกำรตรวจทำง
โลหิ ตวิทยำเท่ำนั้น หำกผูป้ ่ วยมีอำกำรแสดงของกำรติดเชื้ อที่ไม่ทุเลำ จึงควรรับไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
โดยละเอียด
กำรรักษำ ภำวะเม็ดเลื อดขำวต่ ำที่ไม่รุนแรงสำมำรถทุเลำได้เองโดยไม่ตอ้ งรักษำ หำกมีอำกำรรุ นแรง
ต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงเร่ งด่วน กำรรักษำที่นิยมใช้ คือ กำรใช้ยำกระตุน้ กำรทำงำนของไขกระดูกให้สำมำรถ
สร้ ำงเม็ดเลื อดขำวได้มำกขึ้ น กำรให้ยำปฏิ ชีวนะเพื่อป้ องกันกำรติดเชื้ อจำกภำวะเม็ดเลื อดขำวต่ ำ นอกจำกนี้
ผูป้ ่ วยยังต้องดูแลตนเองเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อ เพรำะหำกเกิ ดกำรติดชื้ อในระหว่ำงที่มีภำวะเม็ด
เลือดขำวต่ำ จะส่ งผลให้กำรติดเชื้ อมีอำกำรรุ นแรงเพิ่มมำกขึ้น
กำรพยำบำลผูป้ ่ วยต้องได้รับกำรพยำบำลและคำแนะนำเพื่อป้ องกันกำรติดเชื้ อในร่ ำงกำยอย่ำงรุ นแรง
และนำไปสู่ กำรเสี ยชี วิต โดยกำรติดเชื้ อในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เป็ นกำรติดเชื้ อประจำถิ่ นในร่ ำงกำย ดังนั้นพยำบำล
ต้องให้กำรดูแลและให้คำแนะนำผูป้ ่ วยที่มีภำวะเม็ดเลือดขำวต่ำมี ดังนี้
1. แนะนำกำรรับประทำนอำหำรที่สุก สะอำดผ่ำนกำรปรุ งสุ กด้วยควำมร้อน หลีกเลี่ยงอำหำรสุ ก ๆ ดิบ
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อำหำรปรุ งสำเร็ จ ผัก ผลไม้สด นมหรื อผลิตภัณฑ์จำกนมที่ไม่ผำ่ นกำรสเตอริ ไลซ์ หรื อยูเอชที
2. กำรพยำบำลเพื่อป้ องกันกำรติ ดเชื้ อทำงเดิ นหำยใจ คื อ ห้ำมนำดอกไม้สดหรื อต้นไม้เข้ำห้องผูป้ ่ วย
จำกัดคนเยีย่ ม หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่มีกำรติดเชื้ อทำงเดินหำยใน และผูป้ ่ วยต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย
3. แนะนำกำรดูแลสุ ขอนำมัยส่ วนบุคคล เช่น อำบน้ ำด้วยสบู่อ่อนๆ หรื อสบู่เด็กย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง
รักษำควำมสะอำดปำกและฟั นโดยเลื อกใช้แปรงสี ฟันที่ขนอ่อนนุ่ มทำควำมสะอำดปำกและฟั นทุกครั้ งหลัง
รับประทำนอำหำร ล้ำงมือให้สะอำดและเช็ดให้แห้งก่อนรับประทำนอำหำร หลังขับถ่ำยปั สสำวะและอุจจำระ
ทุกครั้งต้องทำควำมสะอำดเช็ดให้แห้งทุกครั้ง
4. แนะนำให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนนอนหลับอย่ำงน้อยวันละ 6 – 8 ชัว่ โมง
5. สวมถุงยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้ องกันกำรติดเชื้ออำจใช้เจลล่อลื่นเพื่อป้ องกันกำรเกิดแผล
ถลอกขณะมีเพศสัมพันธ์ ล้ำงทำควำมสะอำดอวัยวะสื บพันธ์และเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ หำก
ผูป้ ่ วยมีภำวะเม็ดเลือดขำวชนิ ดนิ วโทรฟิ ลต่ำอย่ำงรุ นแรงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์
6. สังเกตุอำกำรผิดปกติที่ควรมำพบแพทย์ก่อนวันนัด ได้แก่ ไข้ หนำวสั่น ปวดท้อง ท้องเสี ยรุ นแรง ไอ
เจ็บคอ มีเสมหะ เป็ นต้น
แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล(มลธนัฎ มำปุก, 2553) หมำยถึง แนวปฏิบตั ิที่ถูกพัฒนำขึ้นอย่ำงเป็ นระบบเพื่อ
ใช้ในกำรดูแลสุ ขภำพหรื อแก้ปัญหำสุ ขภำพที่เฉพำะเจำะจงของประชำชนหรื อผูร้ ับบริ กำรที่เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำย
(Taget population) (Thomas & Hotchkiss, 2002) กำรพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำลเป็ นวิธีกำรหนึ่ งที่ช่วยให้
กำรพยำบำลมีคุณภำพเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับกำรพยำบำลที่มีมำตรฐำนและเป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นประเทศแรกที่มีกำรจัดตั้งสถำบันตรวจสอบคุ ณภำพขององค์กรทำงสุ ขภำพ
และแนวคิดในกำรพัฒนำกำรพยำบำลโดยใช้ผลงำนวิจยั และกำรสร้ ำงงำนวิจยั มีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่ องมีกำรนำผล
วิจยั มำใช้ในกำรปฏิ บตั ิ กำรพยำบำลในช่ วง ค.ศ. 1976-1981 โดยอ้ำงกรอบแนวคิดของ Stetler เพื่อนำ
ผลกำรวิจยั ไปใช้ (Stetler model for research utilization) เป็ นรู ปแบบกำรใช้งำนวิจยั ที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ.
1976 จุดมุ่งหมำยเพื่อช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิใช้งำนวิจยั ง่ำยขึ้นหลังจำกนั้น Stetler ได้ปรับปรุ งกรอบแนวคิดกำรวิจยั
(Model of research) เพื่อให้ง่ำยในกำรปฏิบตั ิสำหรับหน่วยงำนย่อยทั้งในระดับผูป้ ฏิบตั ิงำนและหน่วยงำนใหญ่
ระดับองค์กรในปี ค.ศ. 2001 ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Stetler, 2001)
1. ขั้นเตรี ยมกำรซึ่ งเป็ นกำรคัดเลือกงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหำที่จะแก้ไข
2. ขั้นตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของข้อมูลโดยประเมินควำมแข็งแรงของงำนวิจยั
3. ขั้นประเมินเปรี ยบเทียบและกำรตัดสิ นใจเลือกเพื่อควำมเหมำะสมกับหน่วยงำนที่จะทดลองใช้ปฏิบตั ิ
4. ขั้นเตรี ยมนำลงสู่ กำรถ่ำยทอด/กำรประยุกต์ใช้และปรับปรุ งขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย
ซึ่ งเป็ นโครงกำรนำร่ อง
5. ขั้นกำรประเมินผลจำกกำรพัฒนำแนวปฏิ บตั ิกำรพยำบำลใหม่ที่ดีที่สุดในช่ วงเวลำนั้นๆ (Evidence

