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คํานํา
มะเร็ ง แพร่ กระจายมาที่ ก ระดู ก ส่ ง ผลทํ า ให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นหลายประการ จาก
พยาธิสภาพของโรคและผลข้างเคียงจากการรักษา ทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ
มากมาย ได้แก่ อาการปวด ระดับแคลเซี ยมในเลือดสู ง เกิดภาวะกระดูก หักจากพยาธิ สภาพ ภาวะที่
ไม่ สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่ องจากการกดทับของไขสั น หลัง การเคลื่อนไหวที่ผิด ปกติและทําให้
เป็ นอัมพาตรบกวนการทําหน้าที่ต ามปกติท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ ภาวะ
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ผูป้ ่ วยเกิดความรู ้สึกท้อแท้ต่อการรักษาและการดําเนินชีวิต ที่
ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น เป็ นภาระให้กบั ครอบครัวหรื อผูด้ ูแลและทําให้คุณ ภาพชีวิตลดลง ดังนั้น การมี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แน วท างการดู แ ลรั ก ษ าพ ยาบาลที่ ชั ด เจน จึ ง เป็ น สิ่ งที่ สํ าคั ญ
และจําเป็ นต้องให้ความสําคัญในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี
คู่ มือ การพยาบาลผู ป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ก ระดูก (Bone metastasis) ที่ได้รับการฉาย
รั ง สี เล่ ม นี้ ผู ้ จ ั ด ทํ า ได้ ค ้ น ค ว้ า และ รวบ รวม ค วาม รู ้ จาก ห ลั ก ฐาน เชิ งป ระ จั ก ษ์ เกี่ ยวกั บ
มะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก การพยาบาลและการจัดการภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นบ่อยๆ พร้อมทั้ง
กรณี ศึก ษาซึ่ งครอบคลุ มทุก ระยะของการฉายรังสี สรุ ปปั ญ หาอุป สรรคและแนวทางแก้ไขปั ญ หา
เพื่อให้พยาบาลมีความรู ้และนําไปเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
คู่ มือการพยาบาลฉบับนี้ สําเร็ จ ลุล่ว งได้ด้ว ยความกรุ ณ า และความช่ว ยเหลืออย่างดี ย่ิงจาก
นางสาวสุ จิ ต ร์ กิ จ บัญ ชา พยาบาลชํานาญการพิ เศษและผู ้ต รวจการพยาบาล งานการพยาบาล
รังสี วิทยา พี่ เลี้ ยงคู่มือที่ ได้ก รุ ณ าให้ค าํ ปรึ ก ษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความ
เอาใจใส่ ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันจิรา เพชรสุขศิริ รังสีแพทย์ สาขาวิชารังสีรักษา
ภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล รองศาสตราจารย์พั ส มณฑ์ คุ้ม ทวี พ ร
อาจารย์ป ระจําภาควิ ชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และนาง
พรพรรณ วนวโรดม พยาบาลชํานาญการพิเศษ และหัว หน้าหน่ วยสอนสุ ข ศึก ษาฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย
มะเร็ ง งานการพยาบาลรังสี วิทยา ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริร าช ผูท้ รงคุณ วุฒิ ที่ปรึ กษาคู่มือ
การพยาบาล ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ในการตรวจสอบ และข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ในการ
ปรับปรุ งคู่มือการพยาบาล
ขอขอบพระคุณนางสาวพรทิพย์ พานิชเจริ ญ วงค์ พยาบาลชํานาญการพิเศษและผูต้ รวจการ
พยาบาล คณะกรรมการตรวจสอบคู่ มื อ การพยาบาล งานการพยาบาลรั ง สี วิ ท ยา ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเนื้อหา และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งคู่มือการพยาบาล
ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล งานวิจ ยั และสารสนเทศการพยาบาล หัวหน้างาน
การพยาบาลรั งสี วิ ทยา โรงพยาบาลศิริ ราช ตลอดจนพยาบาลทุก ท่ านที่ให้ค วามช่ว ยเหลื อ อํานวย
ความสะดวกและให้กาํ ลังใจตลอดมา
สุ ด ท้ายนี้ ผู ้จ ัด ทํา คู่ มื อ ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดาที่ ให้ ค วามรัก และความห่ ว งใย
ขอบคุณครอบครัวที่เป็ นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอดมา ประโยชน์ที่ได้จากคู่มือการพยาบาล
ฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําขอมอบแด่บุพการี คณาจารย์ ผูใ้ ห้การสนับสนุนและผูป้ ่ วยมะเร็งทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญ

โรคมะเร็ งนับเป็ นปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่สํ าคัญ เนื่ องจากพบว่าเป็ นสาเหตุหลัก ของการ
เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก1 รวมทั้งประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ข
สาเหตุการตายของคนไทย (จากมรณบัตร) ตั้งแต่ปี 2554 - 2557 พบว่ากลุ่มโรคมะเร็ งมีอตั ราการตาย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการตายประมาณ 60,000 คนต่อปี ต่อประชากร 100,000 คน2 และ
จากสถิติของสถานวิทยามะเร็งโรงพยาบาลศิริราชในปี 2557 มีจาํ นวนผูป้ ่ วย 571,003 ราย ซึ่งจะเห็นได้
ว่าจํานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นทุกปี 3 ปั จจุบนั แม้ความก้าวหน้าในการตรวจหาโรคมะเร็ ง
ในระยะเริ่ มแรกจะทันสมัย และพัฒ นาวิธีการรักษาโรคแบบใหม่อย่างต่อเนื่ อง แต่อัตราการตายของ
ผูป้ ่ วยกลับไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนนัก สาเหตุของการตายที่สําคัญอย่างหนึ่งพบมากกว่าร้อยละ 90 ของ
ผูป้ ่ วยที่เสี ยชี วิต ด้วยโรคมะเร็ งเกิดจากการแพร่ ก ระจายของมะเร็ ง (cancer metastasis) ไปยังอวัย วะ
สําคัญ เช่น ปอด ตับ กระดูก และสมอง สําหรับกระดูกเป็ นตําแหน่งของอวัยวะที่มีการแพร่ กระจายของ
เซลมะเร็ งเป็ นอัน ดับที่ 3 รองจากปอดและตับ พบประมาณร้อยละ 15-20 ของผูป้ ่ วย4-5 ตําแหน่ งของ
กระดูกที่มีการแพร่ กระจายมักเป็ นกระดูกบริ เวณแกนกลางของร่ างกาย (Axial skeleton) รวมถึงกระดูก
แผ่น (flat bone) เช่น กระดูกสันหลัง (spine) กระดูกเชิงกราน (pelvis) และกระดูกซี่โครง (rib) ส่ วนใน
กระดูกระยางค์ (Appendicular Skeleton) มักพบในบริ เวณกระดูกต้นขาส่วนต้น (proximal femur) และ
กระดูกต้นแขนส่ วนต้น (proximal humerus)4-6 ส่ วนบริ เวณที่พบไกลออกไปจากบริ เวณข้อศอกและ
ข้อเข่า หรื อเรี ยกว่า Acral metastasis จะพบได้นอ้ ย การแพร่ กระจายของเซลมะเร็ งมาที่กระดูกเป็ นเรื่ อง
ที่ควรสนใจเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระดูกเป็ นอวัยวะสําคัญทําหน้าที่เป็ นโครงสร้างของร่ างกาย รวมทั้ง
เป็ นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการเคลื่อนไหวและคงไว้ซ่ ึงกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
เมื่อเซลมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก (bone metastasis) จะทําให้มีการทําลายกระดูกมากผิดปกติ ส่งผล
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการได้แก่ อาการปวดกระดูก (bone pain) ระดับแคลเซียมในเลือดสู ง
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(hypercalcemia) ภาวะกระดู ก หั ก จากพยาธิ ส ภาพ (pathological fracture) ภาวะที่ ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้เนื่องจากการกดทับไขสัน หลัง การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทาํ ให้เป็ นอัมพาต เป็ นต้น
การแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูก อาจจะไม่ใช่สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผูป้ ่ วย แต่
ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้น ทําให้เกิดความทุก ข์ทรมานแก่ผูป้ ่ วยและครอบครัวอย่างมาก
ผู ้ป่ วยต้ อ งนอนพัก ในโรงพยาบาลนานขึ้ น เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลเพิ่ ม มากขึ้ น
ผลกระทบด้านจิตใจพบผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวล มีความรู ้สึกด้อยค่า หมดหวัง มีคุณภาพชีวิตลดลง
นอกจากนี้ยงั ทําให้บุคคลในครอบครัวรู ้สึกเป็ นทุกข์กับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขี้นร่ วมด้วย ถึงแม้จะมี
วิธีการรักษาที่ช่วยยืดชีวิตผูป้ ่ วยให้ยาวนานขึ้น แต่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก็สามารถทําให้ผูป้ ่ วย
เสียชีวิตในเวลาต่อมาได้เช่นกัน ปัจจุบนั การรักษาผูป้ ่ วยในระยะที่มีการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ ง
มีการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยอาศัยความร่ วมมือในการ
ดูแลรักษาระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary approach) ในผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมา
ที่กระดูกการใช้รังสี รักษามีเป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการ (Palliative radiotherapy)7-9 ซึ่งหลักในการ
รักษาเพื่อลดการเติบโตของก้อนมะเร็ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคหรื ออาการเจ็บปวด ช่วย
ให้ ผู ้ป่ วยสามารถเคลื่อ นไหวทํากิจ วัต รประจําวัน ได้แ ละกลับ สู่ สั งคมอย่างมี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี
พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญ ในการประเมิน ความเสี่ ยง และป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนรุ น แรงที่จ ะ
ตามมา ดูแลจัดการกับอาการที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ส่งเสริ มให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวสามารถจัดการกับอาการหรื อภาวะแทรกซ้อนได้ดว้ ยตนเอง ช่วยฟื้ นฟูสภาพ
ให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับไปดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
จากภาวะการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาทีก่ ระดูก ทําให้มีการทําลายกระดูกมากผิดปกติ
ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยมะเร็ งเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการดังกล่าว ในระหว่างการฉายรังสี นับเป็ น
ความเสี่ ย งสู งที่ ทําให้ ผู ้ป่ วยอาจเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรงได้ เช่ น การเกิ ด กระดู ก หั ก จาก
พยาธิ สภาพ (pathological fracture) เป็ นต้น การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ก ระดูก ที่
ได้รับการฉายรังสี จาํ เป็ นต้องพัฒ นาให้มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งหอผูป้ ่ วยยังไม่มี
แนวทางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ มีเพียงข้อกําหนดการดูแลผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดภาวะกระดูก หักจากพยาธิสภาพ และยังไม่ได้ถูกนํามาเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ หรื อเป็ น
แนวทางปฎิบตั ติ ามบทบาทของพยาบาลอย่างชัดเจน ดังนั้นผูจ้ ดั ทําคู่มือในฐานะเป็ นพยาบาลที่ให้
การดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสี จึงได้จดั ทําคู่มือ “การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมา
ที่กระดูก (Bone metastasis) ที่ได้รับการฉายรังสี ” ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อให้พยาบาลมีความรู ้ความเข้าใจ
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาพยาบาลที่ ถู ก ต้อ ง สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลได้ ต ามมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงพยาธิสรี รภาพ การเปลี่ยนแปลงของกระดูกเมื่อมีการแพร่กระจายของเซล
มะเร็ง
2. เพื่อทราบถึงผลกระทบของมะเร็งแพร่ กระจายมาทีก่ ระดูกต่อผูป้ ่ วยในระหว่างที่ได้รับการ
ฉายรังสี
3. เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยง และวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่
กระดูกได้อย่างเหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย
4. เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิการพยาบาล ผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉาย
รังสีอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ

1. พยาบาลมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรี รภาพ อาการและอาการแสดงของมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาที่กระดูก
2. พยาบาลทราบถึงผลกระทบของมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกต่อผูป้ ่ วย ในระหว่างที่ได้รับ
การฉายรังสี
3. พยาบาลสามารถประเมินความเสี่ยง และป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง ในการดูแลผูป้ ่ วย
มะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉายรังสี
4. ผูป
้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉายรังสี ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น บรรเทาความปวด บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

1.4 ขอบเขต

คู่มือการพยาบาลฉบับนี้จดั ทําขึ้นสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ดูแลผูป้ ่ วย
มะเร็ งที่มีระยะโรคลุกลามและแพร่ กระจายมากระดูก ที่ได้รับการฉายรังสี เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4

1.5 คําจํากัดความ

การแพร่ กระจายของโรคมะเร็ง (Cancer metastasis)
หมายถึง เซลมะเร็ งมีก ารแพร่ ก ระจายออกไปจากมะเร็ งปฐมภูมิหรื ออวัยวะต้น
กําเนิด ไปยังอวัยวะอื่นของร่ างกายในบริ เวณที่ไกลออกไป เช่น ปอด ตับ กระดูก และสมอง เป็ นต้น
ผู้ป่วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก (Bone metastasis)
หมายถึง ผูป้ ่ วยด้วยโรคมะเร็ งปฐมภูมิหรื อมะเร็ งต้นกําเนิ ดของอวัยวะอื่น และ
ได้รับการวินิจฉัยว่าโรคมะเร็งนั้นมีการแพร่ กระจายมาที่กระดูก โดยมีอาการแสดง และยืนยันด้วย
ภาพทางรังสีวินิจฉัย เช่น Bone scan , X-ray เป็ นต้น
การฉายรังสี
หมายถึ ง การรั ก ษาโรคมะเร็ ง และเนื้ องอกด้ ว ยการใช้ รั ง สี ซึ่ งเป็ นคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าหรื ออนุภ าคพลังงานสู ง โดยอาศัยกระบวนการสู ญ เสี ยพลังงานของรังสี (Ionizing
radiation) แก่เนื้อเยื่อ มีเป้าหมายการรักษาให้กอ้ นมะเร็ งได้รับพลังงานรังสีสูงสุด ในขณะที่เนื้อเยื่อ
ปกติโดยรอบได้รับพลังงานรังสี น้อยที่สุดเท่าที่ทาํ ได้ เพื่อลดการทําลายเซลปกติ เพิ่มการทําลาย
ก้อนมะเร็ ง และเพิ่มคุณ ภาพชี วิต ของผูป้ ่ วย รังสี ที่ใช้รัก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นรังสี เอกซ์และรังสี
แกมมา ซึ่งมีความถี่และพลังงานสูงกว่าคลื่นโดยทัว่ ไป9-11

บทที่ 2
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
2.1 บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ ง

ผูจ้ ดั ทําคู่มือปฏิบตั ิงานในตําแหน่งพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล) ประจําหอผูป้ ่ วย
72 ปี ชั้น 6 ตะวัน ออก สั งกัด งานการพยาบาลรังสี วิ ทยา ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ร าช
มีบ ทบาทหน้าที่ ให้ ก ารบริ ก ารพยาบาลผู ้ป่วยมะเร็ งทุ ก ระบบที่ เข้ารับ การรัก ษาด้ว ยรังสี ตาม
มาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล (Nursing process) ในการประเมินปั ญหา การ
วินิจฉัยการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบตั ิการพยาบาล และการประเมินผล เพื่อให้การดูแล
ผูป้ ่ วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบตั ิงานให้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งทุกระบบที่เข้ารับการ
รักษาด้ว ยรังสี รัก ษา ซึ่ งผูป้ ่ วยมะเร็ งที่พบมากสุ ด 5 อัน ดับแรก ได้แก่ มะเร็ งโพรงหลังจมูก (CA
Nasopharynx) มะเร็ งปอด (CA Lung) มะเร็ งหลอดอาหาร (CA Esophagus) มะเร็ งต่อมลูกหมาก
(CA Prostate) และมะเร็ งกล่องเสี ยงส่ วนที่อยู่เหนื อสายเสี ย ง (CA Suppraglottis) เป็ นต้น โดยให้
ความรู ้ คําปรึ กษา ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจครอบคลุมทั้งในระยะก่อน ขณะและภายหลังการ
รักษา ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉายรังสี ให้ความรู ้ และทักษะในการ
ดูแลตนเอง เพื่ อ ป้ องกัน เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้ อน ฟื้ นฟู สภาพร่ างกายระหว่างการรัก ษา และ
ภายหลังการรักษาสิ้นสุด นอกจากนี้สอนสุขศึกษา ให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตน และวางแผนเตรี ยม
ความพร้อมก่อนการจําหน่ายโดยให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในการรักษา เพื่อให้
การดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมทุก ปั ญ หา รวมทั้งให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณ ภาพ ครอบคลุมทั้งด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน่ วยงานมีก ารกําหนดภาระงาน (job descriptions) หน้าที่ค วามรับผิด ชอบชัด เจนตาม
ประสบการณ์และความสามารถ (competency) ภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านการบริ การ
2. ด้านการบริ หาร
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3. ด้านวิชาการ
4. ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู ้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริการ
1.1 ให้บริ ก ารผูป้ ่ วยมะเร็ งทุกระบบที่เข้ารับการรัก ษาด้วยการฉายรังสี โดยให้คาํ ปรึ กษา
ความรู ้ คําแนะนําแนวทางการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา โดยใช้
กระบวนการพยาบาลอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยดูแลตนเอง
ได้ถูกต้องเหมาะสม ลดภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฉายรังสี ดังนี้
1.1.1 ก่อนฉายรังสี
1.1.1.1 ประเมินและเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สังคม ผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกประเมินสภาพแรกรับจากการซักประวัติเกี่ยวกับโรค
การเจ็บป่ วยในครอบครัว การแพ้ยาแพ้อาหาร และการรักษาที่เคยได้รบั ในอดีต เช่น การผ่าตัด การ
ฉายรังสี และการให้ยาเคมีบาํ บัด เป็ นต้น ตรวจร่ างกายทุกระบบเพื่อค้นหาความผิดปกติ ความเสี่ยง
ป้ องกั น ความรุ น แรงถึ งระยะวิ ก ฤติ ให้ข ้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ ทธิ ก ารรัก ษาขณะเข้ารับการรัก ษาใน
โรงพยาบาล ขั้นตอนการปฏิบตั ิตวั ขณะรับการฉายรังสี การดูแลผิวหนัง และเส้นกําหนดตําแหน่ง
พื้นที่บริ เวณทีไ่ ด้รับรังสีเพื่อลดความวิตกกังวล ส่งเสริ มภาวะโภชนาการเพื่อลดอุบตั ิการณ์การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ประเมินสภาพช่องปากในผูป้ ่ วยที่ฉายรังสีบริ เวณศีรษะและลําคอ ให้ความรู ้การ
ดูแลช่องปากที่ถูกต้อง ได้แก่ การเลือกใช้แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน วิธีการแปรงฟัน การบ้วนปาก และ
การติดตามประเมินสภาพช่องปากด้วยตนเอง เป็ นต้น การประเมินสภาพจิตสังคม เช่น ความวิตก
กังวล การสู ญเสี ยภาพลักษณ์ ความรู ้สึกหมดหวัง เป็ นต้น เพื่อวางแผนให้การพยาบาลด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
1.1.1.2 ติ ด ตามผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติก าร เช่น CBC, coagulogram,
albumin, electrolyte เป็ นต้น เพื่อเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และความไม่สมดุลของเกลือแร่
1.1.2 ระหว่างการฉายรังสี
1.1.2.1 ให้ความรู ้ผปู ้ ่ วยเกี่ยวกับอาการเปลี่ยนแปลง ผลข้างเคียงจากการฉาย
รังสี ประกอบด้วยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทัว่ ไป ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย อาการอ่อนล้า (fatigue)
ความต้านทานโรคตํ่า ซีด และเลือดออกง่าย ภาวะทุพโภชนาการ เป็ นต้น ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่
ในผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีบริ เวณศีรษะและลําคอ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง (skin
reaction) เยื่ อ บุ ช่ อ งปากอัก เสบ (oral mucositis) นํ้ าลายแห้ ง (xerostomia) ผมร่ ว ง (alopecia)
เป็ นต้น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี บริ เวณช่องท้องและอุง้ เชิงกราน ได้แก่ กระเพาะปั สสาวะอักเสบ
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(cystitis) ลําไส้อกั เสบ (proctitis) เป็ นต้น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี บริ เวณทรวงอก ได้แก่ ปอด
อักเสบ (pneumonitis) หลอดอาหารอักเสบ (esophagitis) เป็ นต้น ในผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่
กระดูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะกระดูกหักจากพยาธิสภาพ เป็ นต้น พร้อมทั้งแนะนํา
แนวทางการดูแลตนเอง และวิธีจดั การกับอาการที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง
1.1.2.2 ประเมินปั ญหา อาการผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการ
ฉายรังสี เป็ นระยะด้วยแบบประเมินที่เป็ นมาตรฐานของ The Radiation Therapy Oncology Group
(RTOG) ตามแนวทางการดูแลของหอผูป้ ่ วย เช่น ระดับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริ เวณที่ได้รับ
การฉายรังสี ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ เป็ นต้น พร้อมทบทวนความรู ้และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง
เพิม่ เติม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง
สําหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกประเมินอาการผูป้ ่ วยใหม่ทุก
ราย จากผลตรวจ bone scan และการวินิจฉัยโรคในเวชระเบียน พร้อมบันทึกตําแหน่งกระดูกที่มี
รอยโรคให้ชดั เจน แนะนําการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการฉายรังสี ได้แก่
• การบรรเทาปวด ประเมินอาการปวดแบบองค์รวมทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจ หาสาเหตุ ตําแหน่ง ลักษณะ ความรุ นแรง ปัจจัยทีเ่ พิ่มหรื อลดความปวด ความสามารถใน
การทํากิจวัตรประจําวัน และผลการรักษาพยาบาล ดูแลให้ผูป้ ่ วยได้รับยาระงับปวดตามแผนการ
รัก ษา กรณี ให้ยากลุ่ม opioids ต้องมีก ารประเมิน ระดับความรู ้สึก ตัว (sedation score) เนื่ องจากยา
กลุ่มนี้มีผลทําให้เกิดอาการง่วงซึมและกดการหายใจ หากผูป้ ่ วยมีอาการปวดมากจนกระทบต่อการ
ฉายรังสี อาจปรึ ก ษาแพทย์เพื่อพิจ ารณาปรับขนาดยาระงับปวดให้เหมาะสม นอกจากนี้ ให้การ
พยาบาลโดยไม่ใช้ยาร่ วมด้วย เช่น การจัดท่าที่เหมาะสม เทคนิคการพลิกตะแคงตัว การเบี่ยงเบน
ความสนใจ เป็ นต้น กรณีผปู ้ ่ วยภายหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังอยู่ระหว่างฉายรังสีใช้เทคนิคการพลิก
ตะแคงตัวแบบท่อนซุง จัดท่านอนให้สุขสบายโดยท่านอนหงายใช้หมอนรองใต้เข่า ให้ขอ้ เข่าและ
ข้อสะโพกงอเล็กน้อย ส่ วนในท่านอนตะแคงใช้หมอนรองใต้ขาด้านบนและใช้หมอนพยุงด้านหลัง
ตามแนวความยาวของหลัง ช่วยให้ผูป้ ่ วย ทุเลาอาการปวด และสามารถทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้ นฟู
สภาพร่ างกายได้ตามแผนการรักษา
• การป้องกันภาวะกระดูกหักจากพยาธิสภาพ ผูป้ ่ วยที่แพทย์ให้การ
วินิ จฉัยหรื อผล bone scan แสดงว่าเกิดภาวะมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก หอผูป้ ่ วยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิ ให้การดูแลโดยยึดหลักผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ คือ ติดป้ายสัญลักษณ์
Fall (F) ที่ประกอบด้ว ยรู ปกระดูก โดยผูป้ ่ วยสามัญ ให้ติด ที่ปลายเตียง ผูป้ ่ วยพิเศษให้ติดที่หน้า
ห้อง ในกรณี ส่งผูป้ ่ วยมารับบริ การที่หน่วยตรวจรังสี รักษาให้ติดที่ด้านหน้าแฟ้มรังสี รักษา และ
ประสานงานส่ งต่อข้อมูลให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยทราบ ประสานกับแพทย์เพื่อระบุว่า
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ผูป้ ่ วยสามารถมีกิจกรรม (activity) ระดับใด และให้บนั ทึกอย่างชัดเจนในคําสั่งการรักษา ติดป้าย
ข้อความตําแหน่งของร่ างกายที่มภี าวะมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกไว้ท่ี Nursing kardex และใส่
เครื่ องหมายถูกลงในกล่องข้อความว่ามีการจํากัดกิจกรรม (activity) หรื อไม่ (ดังรู ปภาพที่ 1) และ
ส่ งเวรให้เวรต่อไปรับทราบ แจ้งให้ผูป้ ่ วย ญาติ และผูด้ ูแลทราบถึงข้อจํากัด ในการเคลื่อนไหว
ร่ างกายของผูป้ ่ วย ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา เช่น ภาวะกระดูกหักจาก
พยาธิสภาพจากการเกิด อุบตั ิเหตุ ลื่น พลัดตก หกล้ม ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี ที่ตาํ แหน่งมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาเป็ นกระดูกส่วนระยางค์ หรื อเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย ทําการตรวจ
เยี่ยมและประเมินอาการและความเจ็บปวดเป็ นระยะ

Nursing Kardex
Siriraj Hospital

ตําแหน่ ง Bone metastasis
…………………………
จํากัด Activity
 None
 Yes……………..

รูปภาพที่ 1 ป้ายสัญลักษณ์ Fall ที่ประกอบด้วยรู ปกระดูก กล่องข้อความตําแหน่งของร่ างกายที่มี
ภาวะ bone metastasis และเลือกข้อความจํากัด activity
• การป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
แผล กดทับอย่างต่อเนื่อง ช่วยพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง สังเกตรอยแดงบริ เวณผิวหนังและปุ่ ม
กระดูกทุก ครั้งที่มีกิจกรรมพยาบาลหรื อเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงตัว ดูแลผิวหนังให้แห้งและสะอาดอยู่
เสมอ ดูแลผ้าปูที่นอนให้เรี ยบตึง ไม่มีรอยพับย่น ใช้ผา้ รองยกตัว หลีกเลี่ยงการลากดึง จัดท่านอน
หงายศีรษะสูง 30 องศา ปรับระดับใต้เข่าขึ้นป้องกันการลื่นไถล ใช้หมอนรองบริ เวณใต้น่องให้ส้น
เท้าลอย ในท่านอนตะแคงกึ่งหงายให้สะโพกเอียงทํามุม 30 องศากับท่านอนและใช้หมอน/ผ้าสอด
คัน่ ระหว่างเข่าและขาทั้งสองข้าง ใส่ ที่นอนลมเพื่อลด/กระจายแรงกดและตรวจประสิ ทธิภาพการ
ทํางานอยู่เสมอ
• ผูป้ ่ วยที่มีภ าวะแคลเซียมในเลือดสู ง ประเมิน และสังเกตอาการ
ผิดปกติอย่างต่อเนื่ อง เช่น อ่ อนเพลีย คลื่น ไส้อาเจียน กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ซึ มลง สับสน เป็ นต้น
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ดูแลให้ NSS ทางหลอดเลือดดํา และให้ยา pamidronate หรื อ zometa ตามแผนการรักษา ร่ วมกับ
ติดตามเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็ นต้น
1.1.2.3 การส่ ง ฉายรั ง สี ระบุ ต ัว ผู ้ป่ วยโดยการถามชื่ อ นามสกุ ล และ
ตรวจสอบป้ายข้อมือให้ถูกต้อง ประเมินอาการก่อนส่งฉายรังสี ช่วยเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย และดูแลความ
ปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอุบตั ิการณ์พลัดตกหกล้ม กรณี ผูป้ ่ วยมะเร็ ง
แพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดู ก ที่ มีอุปกรณ์ช่ว ย support เช่น soft collar, tayler brace, L-S support ฯลฯ
การเคลื่อนย้ายหรื อทํากิจกรรมต่างๆ ให้ใส่ อุปกรณ์ support ผูป้ ่ วยให้เรี ยบร้อยก่อนทุกครั้ง ขณะ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เวรเปลทราบ และทําการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้วยความระมัด ระวัง
โดยเฉพาะตําแหน่งที่มีพยาธิสภาพให้ทาํ อย่างนุ่มนวลและมัน่ คง ติดป้ายสัญลักษณ์ที่เปลนอน เพื่อ
สื่ อสารให้ บุ ค ลากรทราบว่าผูป้ ่ วยมี ภ าวะมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ก ระดูก ระหว่ างการเดิน ทาง
รับ-ส่ งไปยังห้องฉายรังสี จาํ เป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่ของหอผูป้ ่ วยไปด้วยทุกครั้ง และประสานงานกับ
พยาบาลห้องฉายรังสี ท ราบ พร้อมส่ งเวรให้ เวรต่อไป เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิ ด รวมทั้ง
ประเมินอาการภายหลังกลับจากการฉายรังสี
1.1.2.4 วิ เคราะห์ ต ัด สิ น ใจให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้น และจัด ลําดับ การ
ช่วยเหลือตามความเร่ งด่วนของปัญหา เพื่อป้องกันและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากรังสี
รักษา เช่น ผิวหนังระคายเคืองจากการฉายรังสี อาการปวดแสบปวดร้อนของผิวหนังบริ เวณที่ฉาย
รังสี การทําแผลมะเร็งและแผลบริ เวณผิวหนังที่ฉายรังสี จัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น
ภาวะขาดสารนํ้าสารอาหาร การเตรี ยมให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา ภาวะติด เชื้ อ ภาวะเลือดออก
(bleeding) เป็ นต้น
1.1.2.5 เฝ้าระวัง และติดตามภาวะโภชนาการโดยชั่งนํ้าหนักและวัดส่ วนสู ง
คํานวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และตรวจร่ างกายทัว่ ไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งเสริ มภาวะโภชนาการ
แนะนําปริ มาณอาหารที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายใน 1 วัน และในรายที่มีปัญหามากส่งปรึ กษา
นักโภชนบําบัด ในกรณีผูป้ ่ วยนํ้าหนักตัวลดช่วยแพทย์ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก (NG tube) หรื อ
ส่งปรึ กษาทีมศัลยแพทย์ทาํ gastrostomy tube
1.1.2.6 ประสานงานกับรังสี แพทย์หากพบภาวะแทรกซ้อนในระดับรุ นแรง
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง (skin reaction) และภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (oral mucositis)
ระดับ 3 ขึ้นไป อาการของภาวะสมองบวม (brain edema) อาการหายใจเหนื่อยหอบ แผลเลือดออก
มาก ภาวะหลอดเลือดดําส่วนลึกอุดตัน (deep vein thrombosis) กระดูกหักจากพยาธิสภาพ เป็ นต้น
เพื่อพิจารณาการรักษาหรื อหยุดพักการฉายรังสี นอกจากนี้ เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยแพทย์ทาํ หัตถการ
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และให้ ก ารพยาบาลผู ้ป่ วยหลัง ทํ า หั ต ถการ เช่ น lumbar puncture, bladder irrigation, vaginal
packing เป็ นต้น
1.1.3 ภายหลังฉายรังสี ครบ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ภายหลังฉายรังสีครบ
ตามแผนการรัก ษา แนะนําการมาตรวจตามแพทย์นัด อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อประเมิน
ผลการรัก ษา เฝ้าระวังการกลับเป็ นซํ้าของโรค และภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวจากการรักษา
พร้อมทั้งเน้นยํ้าเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรื อบรรเทาภาวะแทรกซ้อนระยะยาวจาก
การฉายรังสี สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้ความรู ้และฝึ กทักษะที่
จําเป็ นในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย เช่น การเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ การแก้ไขอาการเบื้องต้น
การใช้ยาตามแผนการรักษา และการปฏิบตั ิตนตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของผูป้ ่ วย
1.2 ให้ บริ ก ารผูป้ ่ วยมะเร็ งทุก ระบบที่ เข้ารับการรัก ษาด้ว ยการให้ ยาเคมี บําบัด โดยให้
คําแนะนําแนวทางการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง ประเมิน ผลข้างเคียงจากการให้ยา โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ให้ค รอบคลุมทั้งทางด้านร่ างกาย จิต ใจ และสังคม เพื่อให้ผูป้ ่ วยดูแลตนเองได้ถูก ต้อง
เหมาะสม ดังนี้
1.2.1 ก่อนให้ยาเคมีบาํ บัด
1.2.1.1 เตรี ยมความพร้อมของอุปกรณ์ รถ emergency, extravasation kits
และ spill kits ให้เอื้ออํานวยต่อการปฎิบตั ิงาน ตรวจสอบคําสั่งการรักษา และจํานวนยาที่ได้รับจาก
ห้องผสมยาเคมีบาํ บัดให้ถูกต้อง ประเมินและเลือกหลอดเลือดดําตําแหน่งแทงเข็มให้ยาเคมีบาํ บัด
ได้แก่ Metacarpal vein, Cephalic vein, Basilic vein และ Median veins โดยเลือกหลอดเลือดบริ เวณ
แขนด้านหน้าก่อน เริ่ มจากปลายแขนไปหาส่วนบน เลือกหลอดเลือดขนาดใหญ่ ลักษณะเรี ยบ ตรง
หยุ่น ไม่อกั เสบ ไม่กระด้าง กรณีให้ยากลุ่ม Vesicant เลือกหลอดเลือดใหม่เสมอ
1.2.1.2 ให้ ค วามรู ้ ผู ้ป่ วยเกี่ ย วกั บ ขั้น ตอนการให้ ย าเคมี บํา บัด อาการ
ข้างเคียงของยาเคมีบาํ บัด และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น กรณี
ผูป้ ่ วยได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา (IV hydration) ที่ผสมยา KCl กับ 50 % MgSO4 ซึ่ งมีค วาม
เสี่ ย งสู ง (high-alert drugs) แนะนําผูป้ ่ วยให้สังเกตอาการผิด ปกติ เช่น กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ใจสั่น
แน่นหน้าอก ชีพจรเต้นผิดปกติ คลื่นใส้อาเจียน ถ่ายเหลว เป็ นต้น ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง
พร้อมรวบรวมปัญหาทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ เพื่อวางแผนให้การพยาบาล
1.2.2 ขณะให้ยาเคมีบาํ บัด
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1.2.2.1 สวมอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วยถุงมือไนไตร (nitrile gloves)
หน้ากากคาร์บอน (mask carbon) เพื่อป้องกันการสัมผัสหรื ออันตรายจากการปนเปื้ อนยาเคมีบาํ บัด
ระบุต ัว ผูป้ ่ วยให้ ถูก ต้อ งจึงให้ ย าก่ อนเคมี บําบัด (pre-medication) และบริ ห ารยาเคมี บําบัด ตาม
แผนการรักษา ใน 15 นาทีแรกประเมินอาการผิดปกติ และสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น
hypersensitivity reaction, extravasation, anaphylactic shock เป็ นต้น เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
และติดตามต่อเนื่องจนผูป้ ่ วยได้รับยาครบตามแผนการรักษา
1.2.2.2 ทบทวนความรู แ้ ละให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงของ
ยา เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน สะอึก หูอ้ือ ถ่ายเหลว และเยื่อบุช่องปากอักเสบ เป็ นต้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
ปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง แนะนําผูป้ ่ วยให้ระมัดระวังการเคลื่อนไหวแขนบริ เวณที่แทงเข็ม โดยสังเกต
อาการได้แก่ ปวด บวมแดง แสบร้อน บริ เวณที่ให้ยาเคมีบาํ บัด เพื่อป้องกันยารั่วซึมออกนอกหลอด
เลือด แนะนําให้ดื่มนํ้ามากๆ อย่างน้อยวันละ 2,000 มิลลิลิตรหรื อ 8 - 10 แก้ว ช่วยให้ไตขับถ่ายยา
ส่วนที่ไม่ตอ้ งการออกไป ป้องกันภาวะ Nephrotoxicity และไม่กลั้นปัสสาวะ เพื่อป้องกันกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ
1.2.3 ภายหลังให้ยาเคมีบาํ บัด แนะนําผูป้ ่ วยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน
เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์ และผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้หวัด วัณโรค เป็ นต้น เมื่อกลับไปอยู่
บ้านสังเกตอาการผิดปกติ และผลข้างเคียงของยาที่ตอ้ งรี บมาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น มีไข้สูง มีจุด
จํ้าเลือดตามผิวหนัง/เลือดออกไม่หยุด ท้องผูก/ท้องเดินอย่างรุ นแรง คลื่นไส้อาเจียนรุ นแรง มีส่ิ ง
ขับหลัง่ เป็ นเลือด หนองหรื อกลิ่น เหม็น มีอาการอักเสบหรื อกดเจ็บมากบริ เวณตําแหน่ งที่ให้ยา
อาการปวดรุ นแรง หายใจลําบาก เป็ นต้น เน้นยํ้าการมาตรวจตามแพทย์นดั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยรังสี รักษาระยะใกล้ (brachytherapy)
โดยได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีอิริเดียม 192
1.3.1 ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งบริ เวณช่องท้องและอุง้ เชิงกรานที่รักษาด้วยสาร
กัมมัน ตรังสี อิริเดียม 192 โดยให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ระยะเวลาใน
การรักษา เพื่อให้ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง คลายความวิตกกังวล ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น ภายหลังการรักษาแนะนําผูป้ ่ วยให้สังเกตอาการผิดปกติ พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลและความรู ้
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อนกลับบ้าน การดูแลความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยทําความสะอาด
อวัย วะสื บพัน ธุ์ภ ายนอกด้ว ยนํ้าเปล่าที่สะอาด และใช้ก ระดาษชําระหรื อผ้านุ่ มๆ ซับให้แห้ง ไม่
จําเป็ นต้อ งสวนล้างช่ องคลอด ยกเว้น กรณี ที่ แพทย์สั่ ง สั งเกตอาการผิด ปกติ เช่ น ไข้สู ง ปวด
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ท้องน้อย มีเลือดออก มีน้ ําหรื อของเสี ยกลิ่นเหม็นออกจากช่องคลอด เป็ นต้น เน้นยํ้าการมาตรวจ
ตามนัดหรื อฉายรังสีต่อจนครบ
1.3.2 ให้ ก ารพยาบาลผู ้ป่ วยมะเร็ งต่ อ มลู ก หมากที่ รัก ษาด้ว ยสารกัม มัน ตรัง สี
อิริเดียม 192 ซึ่งผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและ
จิตใจ ดังนี้
1.3.2.1 ตรวจร่ างกายและซัก ประวัติก ารใช้ย าต้านการแข็งตัว ของเลือด
เช่น แอสไพริ น (aspirin) วาฟาริ น (warfarin) เป็ นต้น ประวัติโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของการแข็งตัวของเลือด หากมีประวัติการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ติดต่อแพทย์เจ้าของไข้
เพื่อพิจารณางดยาหรื อเลื่อนการรักษา เนื่องจากจําเป็ นต้องหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อย
7 วันหรื อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ เจาะเลือดส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น CBC, BUN,
Cr, electrolyte, LFT และ coagulogram ตามแผนการรักษา ถ้าผลเลือดผิดปกติรายงานแพทย์ เพื่อ
การรักษาที่เหมาะสม
1.3.2.2 แนะนําการเตรี ยมร่ างกายทั่วไป อาบนํ้าทําความสะอาดร่ างกาย
และอวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เปิ ดเส้นให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา การงดอาหารและ
นํ้าดื่มหลังเที่ ยงคื น ก่ อนวัน ตรวจ เพื่อป้ องกัน สําลัก เศษอาหารเข้าปอด การเตรี ยมลําไส้ (bowel
preparation) ด้วยการสวนอุจจาระก่อนนอน และตอนเช้าก่อนได้รับการรักษา เพื่อให้ลาํ ไส้ส่วนล่าง
ว่าง ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา วัตถุประสงค์ของการรักษา เครื่ องมือที่ใช้ ลักษณะ
ห้อง ระยะเวลาและจํานวนครั้งในการรักษา การปฏิบตั ิตวั และการดูแลตนเอง รวมทั้งเรื่ องสิทธิการ
รักษาพยาบาล
1.3.2.3 ภายหลังรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีและถอดเครื่ องมือ ผูป้ ่ วยจะคา
สายสวนปั ส สาวะและได้รั บ การสวนล้างกระเพาะปั ส สาวะอย่างต่อเนื่ อง (continuous bladder
irrigation :CBI) ดูแลสายสวนปั สสาวะไม่ให้สายหักพับงอ บันทึกปริ มาณ NSS irrigate ที่เข้า และ
ปั สสาวะออกจากกระเพาะปั สสาวะ สังเกตการมีเลือดออกจากลัก ษณะสี และจํานวนปั สสาวะ
ประเมินแผลบริ เวณที่ถอดเครื่ องมือ อาการปวดแผล และอาการปวดเบ่งบริ เวณท่อปัสสาวะ ดูแลให้
ได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา และสังเกตอาการข้างเคียงของยา ภายใน 24 ชัว่ โมงแรกคอย
ช่วยเหลือกิจกรรม กระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยเปลี่ยนอิริยาบถบนเตียงช้าๆ ดูแลให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ และ
จัดท่านอนให้เหมาะสม
1.3.2.4 แนะนําการปฎิบัติต ัว เมื่อกลับบ้าน การดูแลตนเอง และสังเกต
อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ได้แก่ อาการบวมแดงของแผลบริ เวณที่ถอดเครื่ องมือ

13

มีเลือดออก มีสารคัดหลัง่ ผิดปกติท้ งั สี และกลิ่น ไข้สูงหนาวสั่น ปวดท้องมาก ปั สสาวะลําบาก/มี
เลือดปน เป็ นต้น
1.4 ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษาด้วยรังสี ร่วมรักษา ได้แก่ การให้เคมี
บําบัดทางหลอดเลือดแดง การรักษามะเร็ งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ให้
ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจและสังคม เพื่อให้ผูป้ ่ วยดูแลตนเองได้ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1.4.1 ก่อนการทําหัตถการ 1 วัน
1.4.1.1 ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย ได้แก่ ทํา
ความสะอาดและโกนขนบริ เวณ perineum และขาหนี บสองข้ า ง เจาะเลื อ ดส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ หากผลเลือดผิดปกติรายงานแพทย์เพื่อการรักษาที่เหมาะสม อธิบายให้ผูป้ ่ วยเข้าใจ
วิธีการตรวจ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ซักประวัติการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของ
เลือด ผูป้ ่ วยต้องหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างน้อย 7 วัน ซักประวัติการแพ้อาหารทะเล โรค
ภูมิแพ้ โรคหอบหื ด โรคเบาหวาน โรคไต เนื่องจากเป็ นภาวะเสี่ยงในการใช้สารทึบรังสี
1.4.1.2 แนะนําให้งดนํ้าและอาหารอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง เปิ ดเส้นให้สารนํ้า
ทางหลอดเลือ ดดําตามแผนการรัก ษาโดยเลื อกตําแหน่ งแขนข้างซ้ าย ใช้เข็ม เบอร์ 18 หรื อ 20
ก่อนการส่งผูป้ ่ วยไปที่หน่วยตรวจพิเศษทางรังสี (ตึก 72 ปี ชั้น 2) ระบุตวั ผูป้ ่ วยโดยถามชื่อ นามสกุล
และตรวจสอบป้ายข้อมือให้ถูกต้อง ประเมินอาการทัว่ ไป และดูแลความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย
1.4.2 ภายหลังทําหัตถการ ดูแลผูป้ ่ วยให้นอนราบเหยียดขาบนเตียงห้ามงอขาขวา
หรื อขาข้างที่แพทย์ใส่ หลอดสวนอย่างน้อย 8 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันการตกเลือด ประเมินสัญญาณชีพ
(vital signs) สังเกตแผลบริ เวณขาหนีบข้างที่ใส่ หลอดสวน ถ้าพบว่าผ้าปิ ดแผลมีเลือดซึ มออกมา
ต้องใช้นิ้วมือกดเหนือแผลให้แน่น และรี บรายงานแพทย์ทนั ทีเพื่อช่วยห้ามเลือด สังเกตบริ เวณปลาย
มือปลายเท้าข้างที่แพทย์ใส่หลอดสวน ถ้ามีอาการปวด ชา ผิวหนังเย็น และมีสีคลํ้า รี บรายงานแพทย์
ทันที เนื่ องจากเป็ นอาการของการเกิดลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดส่ วนปลาย สังเกตอาการปวดจุก
และเสียดแน่นท้องบริ เวณตับ เนื่องจากเป็ นอาการของหลอดเลือดถูกอุดกั้น และดูแลให้รับประทาน
ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา เพื่อบรรเทาอาการ แนะนําผูป้ ่ วยให้ดื่มนํ้ามากๆ เพื่อให้สารทึบรังสีถูก
ขับออกจากร่ างกายโดยเร็ว
1.4.3 การปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดูแลไม่ให้แผลถูกนํ้า
จนกว่าแผลจะหาย การรั บประทานยาตามแพทย์ส่ัง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ข้าว
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไข่ นม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ของหมักดอง และอาหารที่มีส่วนผสมของผง
ชูรส สารกันบูด ผงกรอบ เครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เป็ นต้น สังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบ
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แพทย์ก่อนนัด เช่น มีไข้สูงหนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียนมาก แผลอักเสบบวมแดง มีเลือดออก ปวดจุก
แน่นท้องมาก เป็ นต้น
1.5 ให้ บ ริ ก ารพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่มี ปั ญ หาซั บซ้ อ นที่ต ้องการการดู แลอย่างใกล้ชิ ด
วินิจฉัยอาการ ประเมินอาการผูป้ ่ วยกรณีฉุกเฉิน และตัดสินใจให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที วาง
แผนการรัก ษาพยาบาลผูป้ ่ วยและครอบครัวร่ ว มกับทีมสหสาขาวิชาชี พ รวมทั้งประเมิน ผลการ
พยาบาลที่ให้แก่ผปู ้ ่ วย จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ถูกต้องและปลอดภัย
1.6 ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่รักษาแบบประคับประคอง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย โดย
ประเมินการรับรู ้ของผูป้ ่ วยและครอบครัวในเรื่ องการดําเนินของโรค ปัญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วย กําหนดเป้ าหมายการดูแล (Goal of care) วางแผนการพยาบาลให้ค รอบคลุมด้านร่ างกาย
จิต ใจ สั งคม และจิ ตวิ ญ ญาณ รวมทั้งประเมิน ผลการพยาบาลร่ วมกับผูป้ ่ วยและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนวางแผนการจําหน่ าย โดยกําหนดผูด้ ูแล
(caregiver) ฝึ กทัก ษะที่จ ําเป็ น ส่ งต่อข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยที่บ้าน เพื่อให้ ผูป้ ่ วยมีคุณ ภาพชี วิต ที่ดี
สําหรั บ ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ด ท้ายที่แพทย์ลงความเห็ น ว่า อาการของโรคเกิน กว่าการรัก ษาให้
หายขาด และเป็ นที่แน่ ชัด ว่าผูป้ ่ วยกําลังจะเสี ย ชี วิต ในเวลาอัน สั้ น ให้ ก ารดูแลด้านร่ างกายและ
ความสุ ขสบายทัว่ ไป เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ เตรี ยมพร้อมรับการจากไป ช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวในการเผชิญกับความตาย ผูป้ ่ วยเผชิญสู่ธรรมชาติของความตายด้วยจิตใจที่สงบ
และจากไปอย่างสมศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.7 เป็ นหัว หน้าเวรหรื อหัวหน้าทีมการพยาบาล วางแผน มอบหมายงาน นิ เทศ ติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิพยาบาลของบุคลากรในทีม ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิการพยาบาลให้ถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐาน คํานึงถึงผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง รวมทั้งตรวจเยี่ยมติดตาม
ประเมินผลการบริ การพยาบาล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุ ง
การบริ การ
1.8 บันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล มีการ
บัน ทึ ก ที่ ถู ก ต้อง ชัด เจน ช่ ว ยในการสื่ อ สารและติ ด ตามอาการ การรัก ษาผู ้ป่ วยอย่ างต่ อเนื่ อ ง
ตลอดจนช่ว ยควบคุมตรวจสอบความสมบูร ณ์ข องการเขีย นบัน ทึก ทางการพยาบาลให้มีค วาม
ถูกต้องครบถ้วน
1.9 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทีมสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
รวมทั้งการส่งผูป้ ่ วยไปตรวจรักษาในแผนกอื่น หรื อการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
1.10 ป้ องกัน และควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อ ดูแลให้บุคลากรในทีมพยาบาลปฏิบตั ิการ
พยาบาลตามมาตรฐานการทํางาน และใช้หลัก Universal precaution technique อย่างเคร่ งครัด
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1.11 ดูแลควบคุม จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในหอผูป้ ่ วยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้พร้อมใช้ ได้แก่ รถฉุกเฉิ น เครื่ องวัดสัญญาณชีพ
(monitors) เครื่ องวัดค่าออกซิเจนในเลือด ชุดให้ออกซิเจน และเครื่ องดูดเสมหะ เป็ นต้น
2. ด้านการบริหาร
2.1 ปฏิบตั ิงานแทนหัวหน้าหอผูป้ ่ วยตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแก้ไขปั ญหาการบริ ก าร
พยาบาล นิเทศควบคุมให้บริ การพยาบาลตามมาตรฐาน ช่วยสื่อสารและดําเนินการนํานโยบายลงสู่
การปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน ภายใต้ก ารกํากับดู แลของหั ว หน้าหอผูป้ ่ วย ยึด มั่น ใน
คุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะค่านิยมขององค์กร
2.2 บริ หารอัตรากําลังด้านบุคลากร ร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ มอบหมายงานประจําวัน
กําหนดภาระงาน ช่วยจัดและวางแผนอัตรากําลังที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานให้เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน
2.3 บริ หารจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ วัสดุส้ิ นเปลืองและเวชภัณ ฑ์ให้เอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสําหรับการใช้งาน
3. ด้านวิชาการ
3.1 เป็ นพยาบาลพี่เลี้ยงให้ความรู ้ เป็ นที่ปรึ กษา สอน สาธิตการปฏิบตั ิการพยาบาล และฝึ ก
ทักษะแก่บุคลากรทางการพยาบาล พยาบาลจบใหม่ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทาง
และบุคลากรที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยเกี่ยวกับระบบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับการฉายรังสี รวมทั้งให้ก ารดูแลต้อนรับผูท้ ี่มาศึก ษาดูงาน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาแพทย์ เป็ นต้น
3.2 การบริ ก ารวิชาการ หอผูป้ ่ วยส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การพัฒ นาความรู ้วิชาชี พ การ
พยาบาล โดยส่ งบุคลากรที่มีความรู ้เป็ นวิทยากรการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาให้กับ
หน่วยงานหรื อสถาบันอื่นที่ขอความอนุเคราะห์มาตามความเหมาะสม
4. ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
4.1 ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ และนําเสนอผลงานของหอผูป้ ่ วย
เพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลในโครงการติดดาว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2 ร่ วมวิเคราะห์หน่วยงาน วางแผน และดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริ การพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แผนภูมิ ก

โครงสร้ างฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งานการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์

งานการพยาบาล
ผ่าตัด

งานการพยาบาล
จักษุ โสต นาสิ กฯ

งานการพยาบาล
สู ติศาสตร์ฯ

งานการพยาบาล
ผูป้ ่ วยพิเศษ

งานการพยาบาล
ตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก

งานการพยาบาล
รังสี วิทยา

งานการพยาบาล
ปฐมภูมิ

งานการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ฯ

งานทรัพยากร
บุคคล

งานการพยาบาลระบบ
หัวใจและหลอดเลือด

งานการพยาบาล
อายุรศาสตร์ฯ

งานวิจยั และสารสนเทศ
การพยาบาล

งานพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล

โรงเรี ยน
ผูช้ ่วยพยาบาล
งานธุรการและ
สนับสนุน
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แผนภูมิ ข

โครงสร้ างงานการพยาบาลรังสีวิทยา
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งานการพยาบาลรังสีวิทยา
1. หอผูป้ ่ วยผะอบฯ 6

5. หน่วยตรวจรังสีรกั ษา

2. หอผูป้ ่ วย 72 ปี ชั้น 9 ตะวันตก

6. หน่วยสอนสุขศึกษาฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยมะเร็ง

3. หอผูป้ ่ วย 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก*

7. หน่วยตรวจพิเศษทางรังสี (ตึก 72 ชั้น 2)

4. หน่วยรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี

8.หน่วยตรวจพิเศษทางรังสี (ตึกผูป้ ่ วยนอกชั้นพื้นดิน)

หมายเหตุ *หอผูป้ ่ วยที่ผเู ้ ขียนคู่มือการพยาบาลสังกัดอยู่
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แผนภูมิ ค

โครงสร้ างหอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก
หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

หัวหน้างานการพยาบาลรังสีวิทยา

ผูต้ รวจการพยาบาล 3 คน

หัวหน้าหอผูป้ ่ วย 72 ปี ชั้น 6 ตะวันออก

1. พยาบาล
2. ผูช้ ่วยพยาบาล
3. พนักงานธุรการ
4. พนักงานทัว่ ไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

12
11
1
5

คน
คน
คน
คน

รวม จํานวน 29 คน

บทที่ 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก พยาธิสรีรภาพ และการรักษา
3.1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก

ความรู ้เกี่ยวกับกายวิภาคของกระดูกใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้น ในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลไกการเกิดมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ซึ่งโครงกระดูกภายในร่ างกายมนุษย์ประกอบไปด้วย
กระดูกชิ้นต่างๆ เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างของข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน และอวัยวะต่างๆ
ในผูใ้ หญ่จะมีกระดูกจํานวน 206 ชิ้น
สามารถแบ่งชนิดของกระดูกตามตําแหน่งของร่ างกายออกเป็ น 2 ส่วน12-13 ได้แก่
1. กระดูกแกนของลําตัว (Axial skeleton) มีจาํ นวน 80 ชิ้น เป็ นกระดูกที่ทาํ หน้าที่
เป็ นแกนของลําตัว เป็ นโครงสร้างของร่ างกายที่ประกอบด้วย กระโหลกศีรษะ (skull) ซึ่งตั้งอยู่บน
กระดูก สั น หลังส่ ว นคอชิ้น ที่ 1 (first cervical vertebrae) หรื อแอตลาส (atlas) กระดูก กระเดือ ก
(hyoid bone) กระดูกสันหลัง (vertebral column) กระดูกหน้าอก (sternum) หรื อทรวงอก (thorax)
และกระดูกซี่โครง (rib) ทั้ง 12 คู่
2. กระดูกสาขาของร่ างกาย (Appendicular skeleton) หรื อกระดูกระยางค์ มีจาํ นวน
126 ชิ้น เป็ นกระดูกที่แยกออกไปจากลําตัว ประกอบด้วย กระดูกต้นแขน (upper extremity) ได้แก่
กระดูกหัวไหล่ (shoulder girdle) กระดูก ต้นแขน (humerus) กระดูกปลายแขน (bone of forearm)
และกระดู ก มื อ (bones of hands) กับ กระดูก ส่ ว นขา (lower extremity) ได้แก่ กระดู ก เชิ งกราน
(pelvic girdle) กระดูกต้นขา (femurs) กระดูกปลายขา (tibia & fibular) และกระดูกเท้า (foot bones)
3.1.1 ส่ วนประกอบของกระดูก (Composition of bone)13-14
กระดูกมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ เซลกระดูก และสารที่เชื่อมระหว่างเซลกระดูก
1. เซลกระดู ก มี อ ยู่ 3 ชนิ ด คื อ เซลสร้ า งกระดู ก (Osteoblast) เซลกระดู ก
(Osteocyte) และเซลสลายกระดูก (Osteoclast) เซลสร้างกระดูกมีหน้าที่สังเคราะห์สารอินทรี ย ์ โดย
เกิดปฏิกิริยานําแคลเซียมและฟอสเฟตจากเลือดมาสร้างกระดูก เริ่ มสร้างทีเ่ นื้อกระดูก (bone matrix)
ซึ่ งมี ค อลลาเจนอยู่ด้ว ย แต่เซลยังไม่มีก ารสะสมของแคลเซี ย ม (calcification) ในระยะแรกเนื้ อ
กระดู ก จึ ง มี ลัก ษณะอ่ อ นนุ่ ม ประกอบด้ ว ยเส้ น ใยคอลลาเจนที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ โปรตี น และ
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โพลิแซคคาไรด์ โดยมี เซลสร้ างกระดูก ฝั งตัว อยู่ในเนื้ อกระดูก ตรงส่ วนที่เป็ นแอ่งหรื อลาคูน่ า
(lacuna) เมื่ อมี ผลึ ก แคลเซี ยมและฟอสฟอรัสมาสะสมที่ เนื้ อกระดู ก ในขบวนการสร้างกระดู ก
(ossification) เซลสร้ า งกระดู ก จึ ง เปลี่ ย นเป็ นเซลกระดู ก (osteocyte or bone cell) เซลกระดู ก
ประเภทนี้จะไม่มีการแบ่งตัวอีก แต่จะทําหน้าที่รักษาเนื้อกระดูกโดยการสะสมแคลเซียม และมีการ
สลายของเนื้อกระดูก (osteolysis) เพื่อปลดปล่อยแคลเซียมที่สะสมไว้ที่เนื้อกระดูกออกไปสู่ ระบบ
ไหลเวียนเลือดในรู ปของแคลเซียมอิออน สําหรับเซลสลายกระดูก (osteoclast or bone eating cell)
ทําหน้าที่ย่อยสลายเนื้อกระดูก ขจัดเซลกระดูกที่เสี ยหายหรื อเซลที่แก่ระหว่างการเจริ ญเติบโตและ
ซ่อมแซม เพื่อปรับแต่งรู ปร่ างของกระดูก โดยจะหลัง่ เอ็นไซม์หลายชนิดออกมาทําให้มีการย่อยเส้น
ใยคอลลาเจน และมีการละลายของผลึกแคลเซียมออกจากเนื้อกระดูก
2. สารที่เชื่อมระหว่างเซล (intercellular substance) เป็ นสารอินทรี ย ์ (organic) คือ
โปรตีนเชิงซ้อน (protein complex) และคอลลาเจน ซึ่งคอลลาเจนจะช่วยให้กระดูกมีความแข็งแรง
ทนทานต่อแรงดึง แรงบิด (tensile strength) สําหรับเกลืออนิ น ทรี ย์ในกระดูกเป็ นแคลเซียมและ
ฟอสเฟตซึ่งอยู่ในรู ปผนึกที่เรี ยก ไฮดรอกซีแอปาไทต์ (hydroxyapatite) ช่วยให้กระดูกทนต่อแรงกด
(compression) ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเนื้อกระดูก เกิดจากการเกาะตัวกันของธาตุแคลเซียม อยู่
ในรู ปของแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนต
3.1.2 กายวิภาคของกระดูก (Gross anatomy of bone)13-14
กระดูก ยาวประกอบด้วยลําหรื อตัวกระดูก (shaft or diaphysis) และมีส่วนปลาย
กระดูก (epiphysis) ทั้งสองข้าง ตัวกระดูกเป็ นส่ วนสําคัญที่มีกระดูกชนิดเนื้อแน่นอยู่ทางด้านนอก
ตรงกลางด้านในของตัว กระดูก มีลัก ษณะเป็ นโพรงกระดูก (medullary cavity marrow) ภายใน
โพรงบรรจุด้วย ไขกระดูก (bone marrow) ซึ่งทําหน้าที่สร้างเซลเม็ดเลือดชนิดต่างๆ เช่น เม็ดเลือด
แดง และเม็ ด เลื อ ดขาว ส่ ว นเนื้ อ เยื่อ เหนี ย วที่ บุ ร อบๆ ส่ ว นที่ เป็ นโพรงเรี ย กว่ า เอ็ น โดสเตี ย ม
(endosteum) ส่วนตัวกระดูกยาวจะถูกปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่เรี ยกว่าเยื่อ
หุ้มกระดูก (periosteum) บริ เวณนี้ จะมีเซลสร้างกระดูก (osteoblast) ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างหรื อสั งเคราะห์ สารอิน ทรี ยใ์ ห้เนื้ อกระดูก เพื่อซ่อมแซมส่ วนของกระดูกที่เกิดการแตกหัก
ปลายกระดูกเป็ นส่วนของกระดูกที่เกีย่ วข้องกับการเจริ ญเติบโตของกระดูกยาว ภายในมีเนื้อกระดูก
ลักษณะคล้ายฟองนํ้า (spongy bone) แต่ด้านนอกเป็ นกระดูกชนิดเนื้ อแน่ น (compact bone) ส่ ว น
ปลายกระดูกยาวทั้งสองข้างจะถูกห่ อหุ้มด้วยกระดูกอ่อน (articular cartilage or hyaline cartilage)
ซึ่งเป็ นส่วนปลายของกระดูกยาวที่จะเกิดเป็ นข้อต่อ
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3.1.3 จุลกายวิภาคของกระดูก (Microscopic anatomy of bone)13-14
เมื่ อ นํ าชิ้ น กระดู ก ยาวมาเลื่ อ ยออกเป็ นชิ้ น เล็ ก ๆ บางๆ และส่ อ งดู ด้ ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์ตรงส่ วนของกระดูกเนื้ อแน่น (compact bone) จะพบการเรี ยงตัวที่มีโครงสร้างเรี ยกว่า
ระบบฮาเวอร์เชียนหรื อออสทีออน (haversian system or osteon) ซึ่ งมีช่อง (ท่อ) เล็กๆ กระจายอยู่
ทัว่ ไป แต่ละระบบฮาเวอร์เชียนประกอบด้วยฮาเวอร์เชียนคานัล (haversian canal) 1 ช่อง ซึ่งเป็ น
ช่องทางผ่านของหลอดเลือด และเส้นประสาทที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์กระดูก ฮาเวอร์เชียนคานัลแต่ละ
ช่องจะมี แนวเชื่ อมต่ อถึ งฮาเวอร์เชี ยนคานัลอื่น ๆ ได้ โดยมีวงคอนเซ็น ตริ กลาเมลลิ (concentric
lamellae) ล้อมรอบอยู่บนแนวของวงคอนเซ็นตริ กลาเมลลิจะมีแอ่งหรื อลาคูน่า (lacuna) แทรกอยู่
เป็ นระยะ ๆ ภายในลาคูน่ามีเซลกระดูก (osteocyte) ฝังตัวอยู่ภายในหลอดเลือดฝอยที่มาหล่อเลี้ยง
เนื้ อกระดูก และผ่านเข้ามาภายในฮาร์เวอร์-เชียนคานัล จะทําหน้าที่เป็ นแหล่งอาหาร นําส่ งก๊าซ
ออกซิ เจน และรับ ของเสี ย จากเซลที่ อ ยู่ภ ายในแอ่งหรื อลาคู น่ า (lacuna) โดยผ่านทางช่อ งทาง
แคนาลิคู ไล (canaliculi) ที่ มีแขนงของเซลกระดู ก (osteocyte) อยู่ แต่ ละฮาร์ เวอร์ เชี ย นคานัล มี
ช่องทางติดต่อกับภายนอกและภายในโพรงกระดูก (marrow cavity) โดยผ่านทางท่อแนวขวางหรื อ
แนวเฉี ยง ๆ ซึ่งทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อกระดูกไปติดต่อกับฮาร์เวอร์เชียน-คานัลโดยตรง เรี ยกช่อง
ทางผ่านนี้ว่าโฟคแมนคานัล (Volkmann’s canal)
3.1.4 การเปลี่ยนแปลงของกระดูกเมื่อมีการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ง6,15-22
ในช่วงชีวิตของมนุ ษย์มวลกระดูกในร่ างกายจะมีกระบวนการควบคุมการสร้าง
กระดูก (bone formation) และการสลายกระดูก (bone resorption) กระบวนการปรับแต่งกระดูก
เรี ยกว่า remodeling และเป็ นกลไกหนึ่งที่สําคัญ ในการคงสภาพหรื อรักษาสมดุลของแคลเซียมใน
ร่ างกาย ประมาณร้อยละ 15 ของกระดูกทั้งหมดในร่ างกายมีกระบวนการปรับแต่งกระดูกทุกปี 13-14
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่ มเมื่อมีสิ่งกระตุน้ เช่น ฮอร์โมน ยา หรื อ สิ่ งเร้าไปกระตุน้ เซลที่จะเจริ ญ
เป็ นกระดูก ให้กลายเป็ นเซล osteoclast
ระยะที่ 2 เซล osteoclast จะค่ อ ยๆ สลายกระดู ก จนเกิ ด เป็ นโพรง (resorption
cavity) ที่ระบบฮาเวอร์เชียน
ระยะที่ 3 กระดูกใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรี ยงตัวของเซลสร้างกระดูก ซึ่ง osteoblast
จะเกิดขึ้นตามทางหรื อโพรงที่เกิดจากการสลายกระดูก โดยการสร้างฮาเวอร์เชียน
และแผ่นกระดูกชิ้นเล็กๆ (trabeculae) ขึ้นใหม่
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กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 เดือน การสร้างกระดูกใหม่ตอ้ งการความเข้มข้นที่ปกติของ
แคลเซี ย มและฟอสเฟตในพลาสมา และขึ้ นอยู่ กั บ วิ ต ามิ น ดี ในภาวะปกติ ก ระดู ก จะมี ก าร
เจริ ญ เติบโต ปรับเปลี่ยน และซ่อมแซม (remodeling) ตลอดเวลา ซึ่ งจะมีค วามสมดุล แต่เมื่อใดก็
ตามที่มีการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ง สมดุลดังกล่าวจะเสียไปการทํางานของ osteoclasts จะมาก
ขึ้น เพิ่มการทําลายเนื้ อกระดูก (osteolytic) เปลี่ยนชนิดเซลล์ภายในกระดูก เช่น proteolysis มีการ
หลัง่ growth factors จากเนื้อกระดูก ซึ่งกระตุน้ การหลัง่ cytokine ชนิดต่าง ๆ
สําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกระดูกเมื่อมีการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ง มีดงั นี้
1. การเปลี่ย นแปลงการไหลเวีย นในหลอดเลือดฝอย ซึ่ งอาจเป็ นแบบขาดเลือด
(ischemia) หรื อมีเลือดไปคัง่ มาก (hyperaemia)
2. การสลายเนื้ อกระดูก เนื่ องจากเซลมะเร็ งปล่อยสาร acidic metabolite โดยเซล
มะเร็ งสร้าง necrotic factor เอง หรื อไปกระตุน้ monocytic cell ให้สร้าง necrotic factor ไปสลาย
เนื้อกระดูกหรื อเกิดการทําลายกระดูก (osteolysis) โดยตรง
3. การสร้างปั จจัยที่เกี่ย วกับการสลายกระดูก (osteolytic factor) ซึ่ งมีคุณ สมบัติ
คล้ายฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone) ไปกระตุน้ การทํางานของ osteoclast
และ prostaglandin E2 เช่ น growth factor prostaglandin, cytokines transforming growth factors
alpha and beta และ platelet-derived growth factor ซึ่ งทํา ให้ เกิ ด การทํา ลายกระดู ก เพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้สามารถกระตุน้ osteoblast ทําให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ โดยการเพิ่มความหนาแน่น
ของโครงสร้างของกระดูก (osteosclerosis) โดยผ่านทาง cell kinines ซึ่ งเซลมะเร็ งสามารถทําให้
กระดูกหนาขึ้นผิดปกติ (osteoblastic)
3.1.5 อุบัตกิ ารณ์การเกิดมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
การแพร่ กระจายของโรคมะเร็งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แต่ตาํ แหน่งที่มีการ
แพร่ กระจายได้บ่อยไม่ว่ามะเร็งชนิดใดก็ตาม ได้แก่ ปอด ตับ และกระดูก ซึ่งการแพร่ กระจายของ
มะเร็ งมาที่กระดูก พบประมาณร้อยละ 15 - 20 ของผูป้ ่ วยมะเร็ ง4-5 และถือเป็ นอัน ดับที่ 3 รองจาก
ปอด และตับ ปั จจุบนั การเกิดมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกยังไม่ทราบปั จจัยเสี่ ยงที่แน่นอน แต่
พบว่าผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็ งปฐมภูมิ หรื อมะเร็ งต้นกําเนิดชนิดเดียวกัน หากมีก้อนมะเร็ งที่ขนาด
ใหญ่กว่าร่ วมกับมีการกระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองมีโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายไปยังกระดูก
มากกว่ า ห รื อมะเร็ งบ างชนิ ด ที่ มี ร ะดั บ ความ รุ น แรงสู ง (high grade) เช่ น มะเร็ งชนิ ด
adenocarcinoma พบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายไปยังกระดูกมากกว่า squamous cell carcinoma
เนื่องจากเซลมะเร็ งแต่ละชนิดมีความสามารถในการเกาะยึดกับเนื้ อเยื่อที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
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อุบัติการณ์การแพร่ กระจายของเซลมะเร็ งมาที่กระดูกยังขึ้นกับชนิ ดของโรคมะเร็ง ที่พบได้บ่อย
ดังนี้ ผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมพบร้อยละ 73-80 มะเร็ งต่อมลูกหมากพบร้อยละ 68 มะเร็ งต่อมไทรอยด์
ร้อยละ 42 มะเร็ งปอดร้อยละ 36 มะเร็ งไตร้อยละ 35 มะเร็ งศีรษะและคอร้อยละ 12 ส่ วนที่เหลือ
เป็ นมะเร็ งกลุ่มทางเดินอาหารและลําไส้ พบการแพร่ กระจายมาที่กระดูกร้อยละ 54,23 สําหรับการ
พยากรณ์โรคในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั ไม่ค่อยดี มีระยะการมีชีวิตตั้งแต่เดือนถึงปี ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กับชนิดของ
โรคมะเร็งปฐมภูมิ และการมีรอยโรคกระจายไปที่อวัยวะอื่นร่ วมด้วยหรื อไม่ นอกจากนั้นในผูป้ ่ วย
มะเร็ งเต้านม หรื อมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการกระจายโรคไปที่กระดูกเพียงอย่างเดียว พบว่ามีอตั รา
การรอดชีวิตได้ถึง 2-4 ปี 24 นอกจากนี้บริ เวณที่โรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก อาจเป็ นที่กระดูก
ตําแหน่ งเดียวหรื อหลายตําแหน่งในกระดูกหลายชิ้น ตําแหน่งกระดูกที่พบมะเร็ งแพร่ กระจายได้
บ่อยๆ เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ กระดูกสันหลังบริ เวณทรวงอกและเอว กระดูกต้นขา กระดูกซี่โครง
กระดูกเชิงกราน กระดูกหน้าอก กระดูกต้นแขน และกระดูกกระโหลกศีรษะ

3.2 พยาธิสภาพและพยาธิกําเนิดโรค (Pathology and pathogenesis)4-6,15,16,23,26-27

กลไกการเกิดเซลมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกยังไม่เป็ นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในปี ค.ศ.
1889 Paget เสนอสมมุติฐาน “seed and soil” เชื่อว่าปัจจัยของอวัยวะแต่ละส่วนมีผลต่อการเกิดการ
แพร่ กระจายของเซลมะเร็งโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดของอวัยวะแต่ละที่ สรุ ปได้ว่า
เซลมะเร็ งเข้าสู่ กระแสเลือดไปทุกอวัยวะ แต่เฉพาะอวัยวะที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมเท่านั้นที่เซล
มะเร็ งจะเติบโตได้ ในปี ค.ศ. 1928 Ewing กล่าวถึง “anatomically oriented mechanical theory”
เชื่อว่าระบบหลอดเลือดมีส่วนสําคัญในการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ งไปยังอวัยวอื่น สรุ ปได้ว่า
เซลมะเร็งจะถูกกรองโดยหลอดเลือดฝอยที่ตาํ แหน่ง capillary bed อันแรกภายหลังจากการเข้าไปใน
กระแสเลือดหรื อท่อนํ้าเหลือง ต่อมาในปี ค.ศ. 1940 Batson ได้กล่าวถึงเครื อข่ายหลอดเลือดดําของ
กระดูกสันหลัง (vertebral venous plexus) ว่ามีลกั ษณะไม่มีล้ินเปิ ดปิ ด (valveless) ซึ่งเครื อข่ายนี้ มี
การเชื่ อมโยงโดยตรงกับอวัยวะต่ างๆ เช่น ต่อมลูกหมาก ปอด และไทรอยด์ ในปั จจุบนั นี้ ถือว่า
ผลงานของ Paget, Ewing และ Batson ต่างก็มีขอ้ สนับสนุน แต่การแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่
กระดูกน่าจะมีหลายปั จจัยร่ วมกัน ได้แก่ ชนิดของโรคมะเร็ งปฐมภูมิ (primary tumor) พฤติกรรม
(behavior) ลักษณะทางกายวิภาค (anatomical aspect) การมีเลือดไปเลี้ยง (vascular supply) ระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (immune system & humoral factor) สารเคมีในร่ างกาย (mechanical factor)
และสิ่งแวดล้อมภายในตัวกระดูกเอง
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3.2.1 กลไกการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูก
การแพร่ กระจายของเซลมะเร็งไปสู่อวัยวะอื่น มีข้นั ตอนการแพร่ กระจาย16,25 ดังนี้
1. เซลมะเร็ งที่อวัยวะต้นกําเนิ ดมีพฒ
ั นาการ และความสามารถพิเศษที่จาํ เป็ นใน
การแพร่ กระจาย เช่น สามารถเคลื่อนที่ได้ สร้างและหลัง่ เอนไซม์ย่อยโปรตีนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
และหลบหลีกระบบทําลายของภูมิคุม้ กัน เป็ นต้น
2. การสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็ ง หรื อการเพิ่มจํานวนหลอดเลือด (tumor
angiogenesis) เซลมะเร็ งสามารถสร้าง และหลัง่ สารกระตุน้ การสร้างหลอดเลือด (proangiogenic
factor) มากกว่าปกติ ทําให้มีการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติท้ งั ขนาด รู ปร่ าง การจัด เรี ย งตัว และ
องค์ประกอบการเจริ ญเติบโต เพื่อนําเลือดมาเลี้ยงตัวเอง ส่งผลให้กอ้ นมะเร็งเติบโตอย่างรวดเร็ว
3. เซลที่แพร่ กระจายมีค วามสามารถในการบุกรุ ก (invasion) เนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน ได้
สามารถหลั่ ง เอ็ น ไซม์ ที่ ส ลายโปรตี น (metalloproteinase) และเอ็ น ไซม์ ที่ ส ลายคอลลาเจน
(collagenase) เพื่อย่อยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทําให้เซลมะเร็งเป็ นอิสระเคลื่อนทีเ่ ข้าสู่หลอดเลือดได้
4. การกระจายเข้ า สู่ กระแสเลื อ ด (intravasation) และสามารถดํ า รงอยู่ ใ น
หลอดเลือดขณะเคลื่อนที่อยู่ในร่ างกาย ซึ่งหากเซลมะเร็ งสามารถเล็ดลอดผ่านเข้าหลอดเลือดฝอย
เข้าสู่ ระบบกระแสเลือดไปยังหัวใจ และปอดจะสามารถแพร่ กระจายไปอวัยวะต่างๆ ทัว่ ร่ างกายได้
5. การยึดเกาะ (adhesion) กับผนังหลอดเลือด เซลมะเร็งที่รอดพ้นจากภาวะกดดัน
ต่างๆ ในกระแสเลื อดจะเคลื่ อ นตัว ตามแรงดัน ของกระแสเลื อด และพยายามยึ ด เกาะกับ ผนัง
หลอดเลือดในที่ใหม่ เพื่อเคลื่อนตัวเข้าไปยังอวัยวะใหม่
6. การเคลื่ อ นตัว ออกจากผนั งหลอดเลื อ ด (extravasation) เซลมะเร็ งสามารถ
เคลื่อนตัวออกจากผนังหลอดเลือดได้หลายรู ปแบบ อาจใช้กลไกเดียวกันกับการเข้าสู่ กระแสเลือด
โดยใช้เอนไซม์ย่อยผนังหลอดเลือด และบุกรุ กเนื้อเยื่อบริ เวณนั้น หรื อในบางกรณี อาจเพิ่มจํานวน
(proliferation) และเบียดเซลผนังหลอดเลือดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อแทรกตัวเข้าไปยังอวัยวะใหม่
7. การสร้างกลุ่มมะเร็ งใหม่ (establish a micrometastasis) เมื่อเซลมะเร็งเคลือ่ นตัว
ออกนอกหลอดเลือด และไปฝั งตัวอยู่ในตําแหน่ งหรื ออวัยวะที่แพร่ ก ระจายไป (metastatic site)
เนื้องอกก้อนใหม่น้ ีจะสร้างหลอดเลือดของตนเอง เพื่อนําสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง
กลไกการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งไปสู่ อวัยวะอื่น ประกอบด้วยขบวนการสําคัญต่างๆ
หลายขั้น ตอน ซึ่งในทุก ขั้น ตอนจําเป็ นต้องอาศัย chemokines, growth factors และเอ็นไซม์หลาย
ชนิด ลําดับขั้นตอนการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูก น่าจะมีลกั ษณะเหมือนกัน เริ่ มต้น
เกิดความผิดปกติของเยื่อหุ้มเซล (cell membrane) ทําให้เซลเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างหลอด
เลือดใหม่ และแยกตัวออกเป็ นอิสระ มีการลุกลามเข้าสู่หลอดเลือด ผลิตเอ็นไซม์ไปทําลายเนื้ อเยื่อ
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เกี่ยวพัน ทําลายผนังหลอดเลือด หรื อใช้ขบวนการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวออกนอกหลอดเลือด
ผ่านผนังหลอดเลือดได้ไฟบริ น เกล็ดเลือด และการแข็งตัวของเลือดป้ องกันระบบภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกาย ทําให้เซลมะเร็ งดํารงชีพอยู่ในระบบไหลเวียนเลือดได้ หลังจากนั้นเซลมะเร็ งจะออกจาก
หลอดเลือดด้วยขบวนการทํานองเดียวกับขาเข้า และค่อยๆ พาเซลมะเร็ งผ่านเข้าไปอยู่ในอวัยวะ
ใหม่ 16 (ดังรู ปภาพที่ 2) ระยะนี้ อาหารจะได้มาจากการแพร่ ซึ่ งพอเลี้ ย งตัวให้ร อดแต่ไม่สามารถ
เติ บโตได้ เรี ยกว่ า “micrometastasis” ต่อมาปั จ จัยการสร้างเม็ด เลือดใหม่ภ ายในร่ างกาย (tumor
angiogenesis factor) จะเป็ นตัวนําเลือดไปเลี้ย ง (blood supply) ทําให้เซลมะเร็ งเติบโตขึ้น แบ่งตัว
สร้างอาณาจักรเรี ยกว่า “macrometastasis” เมื่อถึงขั้นตอนนี้จึงวินิจฉัยได้ว่ามีการแพร่ กระจายของ
มะเร็งเกิดขึ้น

รูปภาพที่ 2 กลไกการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูก
ที่มา : วาดโดย นางอังกาบ แสนยันต์
สําหรับกลไกการแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูก โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะลุกลามมาจาก
มะเร็ งที่อยู่ชิดกับกระดูกนั้นๆ (direct extension) กระจายมาตามหลอดเลือดหรื อหลอดนํ้าเหลือง
(hematogenous or lymphatic dissemination) ไปที่กระดูกหลายแห่งทัว่ ร่ างกาย และสามารถกระจาย
มาตามไขสันหลังได้ (intraspinal seeding) อย่างไรก็ตาม มีโรคมะเร็ งบางส่ วนที่การแพร่ กระจาย
ของเซลมะเร็ งมาสู่ ก ระดู ก ไม่ เป็ นไปตามลําดับขั้น ตอนข้างต้น โดยผ่านทาง vertebral venous
system เมื่อเซลมะเร็งเข้าสู่หลอดเลือดแล้วมักจะไปอยู่ในกระดูก เกิดขึ้นในกระดูกหลายๆ ตําแหน่ง
รอยโรคส่ วนใหญ่ มัก อยู่ ในไขกระดูก ซึ่ งมีก ารเชื่ อมต่อกัน ของหลอดเลือดฝอยในปริ มาณมาก
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ตําแหน่งกระดูกที่มีการแพร่ ก ระจายของเซลมะเร็ งเกิด ขึ้นบ่อย มัก พบบริ เวณส่ วนของลําตัวและ
ส่วนต้นของแขนขา ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกต้นขา กระดูกซี่โครง กระดูกเชิงกราน กระดูก
ลิ้น ปี่ กระดูกต้นแขน กะโหลกศีรษะ ซึ่งอธิบายได้จากการที่ vertebral plexus ของหลอดเลือดดํา
(Batson plexus) ไม่มีล้ินกั้นเลือด ดังนั้นเมื่อเกิดการเพิม่ ความดันในช่องอกหรื อในช่องท้อง เลือด
จะไหลผ่ า นจาก portal system ไปสู่ vertebral plexus ที่ เชื่ อ มโยงกั บ หลอดเลื อ ดดํ า ของ
กระดูกสัน หลัง หัวไหล่ และกระโหลกศีรษะ การแพร่ กระจายตามแนวทางนี้ มกั พบในมะเร็ งไต
มะเร็งกระเพาะปั สสาวะ มะเร็ งต่อมลูกหมาก มะเร็ งระบบทางเดินอาหาร และมะเร็งเต้านม ส่ วน
การแพร่ ก ระจายมาที่ กระดู กไปทางหลอดเลือดแดง มัก เกิด จากมะเร็ งปอดหรื อมะเร็ งลําไส้ ซึ่ ง
อธิ บายได้จากการไหลย้อนกลับไปในหลอดเลือดดํา เนื่ องจากการที่มีล้ิน หลอดเลือดดําทํางาน
ผิดปกติ (venous valvular incompetence) ทําให้การแพร่ กระจายไปแนวทางนี้ ในผูใ้ หญ่จะเกิดมาก
ที่ ก ระดู ก แนวกลางลํ า ตั ว พบมากที่ สุ ดในตั ว กระดู ก สั น ห ลั ง (vertebral body) ส่ วนเอว
มากกว่าตําแหน่งหลัง คอ และกระเบนเหน็บ
3.2.2 การจําแนกชนิดรอยโรคของมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
เซลมะเร็งเมื่อถูกลําเลียงมาที่กระดูก และเซลที่ยงั มีชีวิตจะเกาะกินเนื้อกระดูก เกิด
การแบ่ งตัว ทําให้ โครงสร้างเนื้ อกระดู ก เปลี่ ยนแปลงเกิด รอยโรคขึ้น ใหม่เป็ นแบบ Osteolytic,
Osteoblastic และแบบ Mixed ลักษณะคล้ายสี สเปกตรัม (spectrum) รวมทั้งสองชนิด28 (รู ปภาพที่ 3)

รูปภาพที่ 3 ชนิดรอยโรคของมะเร็งแพร่ กระจายมาทีก่ ระดูก
ที่มา : วาดโดย นางอังกาบ แสนยันต์
สามารถจําแนกรอยโรคของมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูกออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
1. รอยโรคแบบการสลายหรื อทําลายกระดูก (Osteolytic lesion) พบประมาณร้อย
ละ 50 รอยโรคชนิ ดนี้ อาจเกิด จากตัวเซลมะเร็ งเองมีคุณ สมบัติเพิ่มการสลาย หรื อกินเนื้ อกระดูก
โดยตรง เกิด จากเซลมะเร็ งสร้างสารที่เรี ยกว่า osteoclast activating substance ขึ้ น มากระตุ้น เซล
osteoclast เมื่อ osteoclast ถูกกระตุน้ จะทําลายเนื้อกระดูก เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะมีการละลาย
หิ น ปูน และทําให้โครงสร้างของกระดูกหายไป ปริ มาณกระดูกลดลง แท่งกระดูก บางลง มีการ

27

ทําลายและเก็บกินกระดูกทัว่ ๆ ไป อาจพบกระดูกเป็ น fragment เล็กๆ29 (ดังรู ปภาพที่ 4) โรคมะเร็ ง
ที่เกิดรอยโรคแบบนี้ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็ งไต มะเร็ งของระบบทางเดินอาหาร และ
มะเร็งต่อมไทรอยด์
2. รอยโรคแบบการสร้างกระดูกใหม่หรื อเสริ มเนื้อกระดูก (Osteoblastic lesion or
Osteosclerosis lesion) พบประมาณร้อยละ 35 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะเสริ มเนื้อกระดูก ทํา
ให้กระดูกมีความหนาแน่นมากกว่ากระดูกปกติ เป็ นพยาธิสภาพชนิดสร้างกระดูกแบบปฏิกิริยาของ
ตัวกระดูกเอง (reactive bone ) เกิด การสร้างกระดูกใหม่เป็ นลักษณะกระดูกแข็งที่เจริ ญไม่เต็มที่
(woven bone) จากบริ เวณผิวของแท่งกระดูกเดิม หรื อเกิดการสร้างใหม่ยื่นออกไปสู่ไขกระดูกตรง
กลาง (sprouting form) บริ เวณที่ เป็ นจะมีลกั ษณะหนาทึบมาก29 (ดังรู ปภาพที่ 4) โรคมะเร็ งที่พบ
ได้ แ ก่ มะเร็ งเม็ ด เลื อ ดขาว (Multiple myeloma) มะเร็ ง ต่ อ มนํ้ าเหลื อ ง (lymphoma) มะเร็ ง
กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งที่แพร่ กระจายมาจากปอด
3. รอยโรคแบบผสม (Mixed lesion) พบประมาณร้อยละ 15 มีลกั ษณะทั้งแบบ
สลายและสร้ างกระดู ก ใหม่ เกิ ด ขึ้น ร่ ว มกัน สําหรับ เซลมะเร็ งนั้น ไม่สร้างกระดูก แต่จ ะกระตุ้น
osteoblast ให้ ส ร้ างกระดู ก ได้ โรคมะเร็ งที่ พ บ ได้ แ ก่ มะเร็ งเต้า นม มะเร็ ง ปอด มะเร็ ง รั งไข่
มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งอัณ ฑะ และมะเร็ งทางเดินอาหาร ซึ่ งมักทําให้เกิดรอยโรคในเนื้อกระดูก
แบบผสมได้บ่อย

รูปภาพที่ 4 การแพร่ กระจายของเซลมะเร็งมาที่กระดูกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระดูกแบบ Osteolytic lesion และ Osteoblastic lesion
ที่มา : วาดโดย นางอังกาบ แสนยันต์
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3.3 อาการและอาการแสดง6, 15, 18-21

ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกมักจะไม่แสดงอาการ พบประมาณร้อยละ 23 – 84
ที่มีอาการแสดงของโรคลุกลามไปยังกระดูก ซึ่งมีอาการแบบเรื้ อรังหรื อค่อยเป็ นค่อยไป และรุ นแรง
มากขึ้นหรื อเป็ นแบบฉับพลันทันทีทนั ใดก็ได้ อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย มีดงั นี้
1. อาการปวดที่กระดูก (Bone pain) เป็ นอาการสําคัญพบมากทีส่ ุดประมาณร้อยละ
90 สามารถพบตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น ของการแพร่ กระจายมะเร็ งมาที่กระดูก28 พบได้หลายลักษณะ
ตั้งแต่อาการปวดแบบตื้อและไม่รุนแรง จนกระทัง่ อาการปวดแบบลึกและรุ นแรงมาก การปวดจะ
เป็ นบ่อยขึ้นและอาจรุ นแรงขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่ างกาย บางครั้งอาจมีอาการปวดเพิ่มขึ้นในขณะ
ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน นอกจากนี้ยงั เป็ นอาการปวดตลอดเวลา โดยไม่สัมพันธ์กับท่าทาง
และการทํางาน เป็ นอาการปวดในขณะอยู่ นิ่ ง (rest pain) อาการปวดจะรุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อยๆ
(progressive pain) และมีอาการปวดในเวลากลางคืน (night pain) ซึ่งอาการปวดเกิดขึ้นอย่างรุ นแรง
จนผูป้ ่ วยนอนไม่หลับหรื อต้องตื่นขึ้น ส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาแก้ปวด สําหรับกลไก
การปวดนั้นยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจากโครงสร้างของกระดูกที่มีประสาทรับความเจ็บปวด
เช่น เยื่อหุ้มกระดูกภายนอกและภายใน (periosteum and endosteum) รวมถึงโครงสร้างภายในข้อ
ยกเว้นกระดูกอ่อนภายในข้อ โดยมีโพสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ชนิด E1 และ E2 เป็ นสารที่ทาํ
ให้เกิดอาการปวด
สาเหตุของอาการปวด
1.1 ระยะเริ่ มแรก (Primary pain) เกิด จากการทําลายเนื้ อและโครงสร้าง
ของกระดู ก (osteolytic) ทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะกระดู ก บาง (osteopenia) เกิ ด การแตกร้ า วเล็ ก ๆ
(microfractures) และการยืดขยายของเนื้ อเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum) เนื่ องจากมีก ารยุบตัวของ
กระดู ก ในระดับ จุ ลภาคของกระดูก ในบริ เวณนั้น อาจเป็ นสาเหตุทําให้ เกิด กระดู ก ทรุ ด หั ก ใน
ระยะเวลาต่อมาได้
1.2 ระยะที่ สอง (Secondary pain) เกิ ดจาก ก ารห ลั่ ง ส ารตั ว ก ลาง
(mediators) ต่าง ๆ จากการแพร่ กระจายมากดทับเส้นประสาท รบกวนการทํางานของเส้นประสาท
และกล้ามเนื้ อหดเกร็ ง ถ้ามะเร็ งกระจายตัว ไปที่ ก ระดูก สัน หลัง มัก มี อาการปวดร้าวไปตาม
เส้น ประสาท ซึ่ งเกิดจากการรบกวนของรากประสาท โดยตําแหน่ งของการแพร่ กระจายอาจมี
ความสัมพันธ์กบั ตําแหน่งและลักษณะการปวดได้ เช่น บริ เวณกระดูกสันหลังส่วน body นั้นจะมี
อาการปวดในแนวกึ่งกลางหลัง (midline pain) เป็ นต้น ผูป้ ่ วยประมาณ 2 ใน 3 มีอาการเริ่ มต้นปวด
บริ เวณกระดูก สัน หลังส่ ว นเอว และเชิ งกราน ต่อมาเกิด การกดทับเส้น ประสาททําให้มีอาการ
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ปวดร้าวไปที่กน้ กบ หรื อปวดร้าวไปที่ขา น่อง ถ้าเป็ นที่บริ เวณกระดูกสันหลังทรวงอกหรื อคอ อาจ
ปวดร้าวไปตามแนว intercostal nerve
2. กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathological fracture) เป็ นภาวะกระดูกหักที่ตวั
กระดูกเองมีความผิดปกติร่วมด้วย เกิดจากกระดูกในบริ เวณทีม่ ีพยาธิสภาพขาดความแข็งแรงจน
ไม่สามารถรับนํ้าหนักของการใช้งานแบบปรกติ (physiologic loading) ซึ่งพบได้บ่อยโดยเฉพาะ
ตําแหน่งบริ เวณกระดูกต้นขาส่ วนต้น บางครั้งอาจเป็ นอาการแสดงครั้งแรกของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
โดยประมาณร้ อ ยละ 50 จะพบบริ เวณส่ ว น femoral neck ร้ อยละ 30 พบที่ subtrochanter และ
ร้อยละ 20 พบที่บริ เวณ intertrochanter4-6,30 นอกจากนี้ตาํ แหน่งอื่นที่พบได้บ่อย เช่น กระดูกแขน
และกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะกระดูกสันหลังบริ เวณคอ ทรวงอก อาจทําให้เกิดอาการอัมพาตทั้ง
แขนและขาสองข้างจากการกดทับไขสันหลัง กระดูกหักสามารถเกิดจากการหกล้ม อุบตั ิเหตุ หรื อ
อาจหกล้มไม่รุนแรงแต่กระดูกหัก หรื อแม้ก ระทัง่ ขณะกําลังทํากิจวัตรประจําวัน โดยไม่ได้เกิด
อุบัติเหตุห กล้ม ซึ่ งเป็ นอาการกระดูก แขนขาหัก จากรอยโรคเอง โดยมัก จะมีอาการปวดอย่าง
รุ นแรงขึ้นมากะทันหัน ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่ วนที่หักได้ โรคมะเร็งที่เป็ นสาเหตุของกระดูก
ต้นขาหักเกิดขึ้นได้บ่อย คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งปอด และ มะเร็งชนิด Multiple myeloma
ส่วนมะเร็งของต่อมลูกหมากพบได้นอ้ ย
3. อาการของระบบประสาททํางานผิดปกติ เมื่อมีการแพร่ กระจายของเซลมะเร็ ง
มาที่ ก ระดู ก สั น หลัง ทํา ให้ ก้ อ นมะเร็ ง มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น เกิ ด การกดทั บ ของไขสั น หลัง และ
เส้นประสาท นอกจากนี้กระดูกสันหลังที่ถูกมะเร็ งทําลายจนยุบหรื อกร่ อนเกิดการกดทับไขสันหลัง
สามารถพบอาการได้หลายแบบ ตั้งแต่อาการปวดจากการรบกวนของรากประสาท อาการชาหรื อ
กล้ามเนื้ ออ่อนแรงจากการกดทับของรากประสาทหรื อไขสัน หลัง โดยจะพบอาการปวดร่ วมกับ
อาการอ่อนแรงได้บอ่ ยที่สุด มีรายงานว่าพบได้ถึงร้อยละ 70 ในขณะที่อาการของ myelopathy และ
กลุ่มอาการรากประสาทเอวกับกระเบนเหน็บ (cauda equina syndrome) พบได้ร้อยละ 5 – 20 ของ
ผูป้ ่ วยทั้งหมด โดยจะมีปัญหาจากอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ21,31
การลดลงของความรู ้สึก มีอาการชามือ เท้า หรื อแขนขาอ่อนแรงจนเป็ นอัมพาต ซึ่งอาการเหล่านี้จะ
ทําให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายหรื อมีปัญหาใน
การปัสสาวะ
4. กลุ่มอาการที่ร่วมกับภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia)21,32 ในผูป้ ่ วย
มะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดจากการทําลายโครงสร้างของกระดูก
(destruction) จํานวนมากพร้อมๆ กัน การทําลายเนื้ อกระดูก ส่ งผลให้เกิด ภาวะแคลเซี ยมสู งใน
กระแสเลือด อย่างไรก็ดี Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) มักจะมีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
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เซลมะเร็งจะหลัง่ PTHrP เข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งมีฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกับ Parathyroid hormone คือ เพิ่ม
การดูดซึมแคลเซียมและขับฟอสเฟตที่ไต กระตุน้ การสลายกระดูก ทําให้ในกระแสเลือดมีระดับ
แคลเซียมสู ง และฟอสเฟตในเลือดตํ่า ภาวะนี้ มกั พบร่ วมกับรอยโรคชนิดทําลายกระดูก (Osteolytic
lesion) ระดับแคลเซียมที่สูงในเลือดจะไปยับยัง้ การทํางานของต่อมพาราไทรอยด์ มีผลยับยัง้ การดูด
ซึมของแคลเซียมในลําไส้เสี ยไป ส่ วน Osteosclerosis lesion มักพบร่ วมกับการเพิ่มระดับเอ็นไซม์
ฟอสเฟต และบางครั้งอาจมีแคลเซียมที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะตํ่าได้ ภาวะแคลเซียมในเลือดสู ง
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบสําคัญในร่ างกายหลายระบบ อาการและอาการแสดงที่สําคัญ
ได้แก่
4.1 อาการผิด ปกติข องระบบทางเดิ น อาหาร เช่ น เบื่ อ อาหาร ท้อ งอื ด เฟ้ อ
คลื่นไส้อาเจียน เป็ นต้น
4.2 อาการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้ อ อาการอ่อนเพลียทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจ อาการอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย (muscular hypotonia)
4.3 มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู ้สึก เช่น สมองสับสน (mental confusion)
ซึมเศร้า (depression) อารมณ์แปรปรวน มีภาพหลอน ซึม และ หมดสติ
4.4 กระหายนํ้าและปัสสาวะมาก
4.5 มีอาการผิดปกติทางหัวใจและไต เช่นหัวใจเต้นผิดปกติ อาจจะเกิดนิ่วใน
ไต และไตวาย
การเจาะเลือดตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือดช่วยในการวินิจฉัยภาวะแคลเซียมในเลือดสู ง
กรณี ที่ร ะดับ แคลเซี ย มในเลือดอยู่ในช่วง 10.5 – 12 mg/dl อาจไม่มีอาการหรื ออาการแสดงทาง
คลินิ ก แต่ เมื่อระดับแคลเซี ยมในเลือดสู งกว่า 14 mg/dl ผูป้ ่ วยมัก มีอาการรุ น แรง ได้แก่ คลื่น ไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ มีภาวะขาดนํ้าจากการที่มีปัสสาวะออกมากจนถึงขั้นซึมลง มีการเปลี่ยนแปลง
ของระดับความรู ้สึกตัว ความดันโลหิตตํ่า จนถึงขั้นเสียชีวิตได้
5. อาการของโลหิตจางและระบบภูมิคุ้มกันของร่ างกายอ่ อ นแอลง เนื่องจากไข
กระดูกนับว่าเป็ นตําแหน่งสําคัญของการสร้างเม็ดเลือด โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกรานและกระดูกสัน
หลัง เมื่อเซลมะเร็งแพร่ กระจายเข้ามาและเพิ่มปริ มาณมากขึ้น จะเข้าทดแทนที่ของเซลต้นกําเนิดเม็ด
เลือด ส่งผลให้เม็ดเลือดตํ่าลง ทําให้ผปู ้ ่ วยมีอาการซีด อ่อนเพลีย ร่ างกายอ่อนแอ และติดเชื้อได้ง่าย
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3.4 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก5-6,15,18,20-21,26

การตรวจประเมินว่ามะเร็งมีการแพร่ กระจายมาที่กระดูกมีความสําคัญมาก เพื่อนําไปสู่การ
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผูป้ ่ วยมะเร็ งจึงจําเป็ นต้องมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามอาการ
และตรวจร่ างกายเป็ นระยะ การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกมีวิธีการต่างๆ ดังนี้
3.4.1 การซักประวัติและตรวจร่ างกาย เป็ นสิ่งสําคัญมากที่ตอ้ งทําในผูป้ ่ วยทุกราย นอกจาก
จะช่วยในการวินิจฉัยโรคแล้วยังเป็ นการประเมินผูป้ ่ วยเพื่อวางแผนการรักษาพยาบาลต่อไป ควร
สอบถามลักษณะอาการ ระยะเวลา การดําเนิน ของโรค ความสัมพันธ์ของอาการกับกิจกรรมของ
ผูป้ ่ วย ประวัตกิ ารเป็ นโรคมะเร็งของผูป้ ่ วยและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการรักษาทีเ่ คยได้รบั มา
ก่อน ส่ ว นการตรวจร่ างกายควรตรวจทุ ก ระบบของร่ างกาย (systemic examination) รวมไปถึง
ตําแหน่ งที่สงสัยว่ามีมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ในผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติของมะเร็งปฐมภูมิมา
ก่อน ต้องเน้นการตรวจบริ เวณอวัยวะที่อาจเป็ นต้นกําเนิดของมะเร็ งได้ เช่น ต่อมไทรอยด์ เต้านม
ปอด ไต และต่อมลูกหมาก
3.4.2 การตรวจทางห้ องปฏิบัติก าร การตรวจเลือดโดยทั่วไปไม่ช่วยในการวินิจ ฉัยโรค
มะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก แต่มีความจําเป็ นต้องทําในผูป้ ่ วยทุกราย เนื่องจากสามารถวินิจฉัย
แยกโรคได้ และสามารถประเมิน ผูป้ ่ วยในด้านของภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่
กระดู ก เช่ น Ca, CBC, BUN, Cr และ LFT สํ า หรั บ tumor marker นิ ย มตรวจในกรณี ที่ เป็ น
Unknown primary metastasis ได้แก่ CEA ,alpha fetoprotein ,CA 19-9 และ CA 125 เป็ นต้น แต่
ในระยะแพร่ กระจายการตรวจมีความจําเพาะตํ่า จึงใช้ในการติดตามผลการรักษาได้ ยกเว้นค่า PSA
ซึ่งมักจะสูงในมะเร็งต่อมลูกหมาก
3.4.3 การถ่ ายภาพทางรัง สี หรื อถ่ ายภาพเอกซเรย์ (Plain radiography หรื อ Plain film)
มีค วามสําคัญ มากในการวินิจ ฉัยเบื้องต้น เนื่ องจากลัก ษณะที่ต รวจสามารถใช้วินิ จฉัยภาวะการ
กระจายของโรคมะเร็งและสามารถใช้วินิจฉัยแยกโรคได้ บางครั้งภาพถ่ายทางรังสีอาจไม่แสดงให้
เห็ น การแพร่ ก ระจายของมะเร็ งมาที่ ก ระดู ก อาจเห็ น เพี ย งกระดู ก ทั่ว ไปบางลง (generalized
osteoporosis) เท่านั้น หรื ออาจไม่พบสิ่งผิดปกติเลย ซึ่ งบางครั้งใช้ตรวจในตําแหน่งที่มีอาการปวด
ผิดปกติ ลักษณะรอยโรคแบบทําลายกระดูก (osteolytic lesion) รอยทึบของเนื้ อกระดูกจะบางลง
ภาพถ่ ายรั งสี จ ะโปร่ งแสงหรื อเป็ นรอยจาง ส่ ว นรอยโรคการสร้างกระดูก (osteoblastic lesion)
ภาพถ่ายทางรังสี พ บเป็ นรอยทึ บ ในเนื้ อ กระดูก หรื อรอยเข้ม ขอบเขตไม่ชัด เจน การถ่ายภาพ
เอกซเรย์มีความไวตํ่า การเห็นรอยโรคจะต้องมีการทําลายกระดูกมากกว่าร้อยละ 30 – 50 และมัก
ตรวจพบเมื่อรอยโรคมีขนาดใหญ่แล้ว4-6
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3.4.4 การตรวจ Bone scintigraphy (Bone scan) เป็ นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ใน
การถ่ายภาพสแกนกระดูก โดยการฉี ดสารเภสัชรังสี (radiopharmaceuticals) คือ 99m-Technetiumbased agent เข้าทางหลอดเลือดดํา เพื่อตรวจหาตําแหน่งและขอบเขตของกระดูกที่มีความผิดปกติ
ได้ทวั่ ร่ างกาย และศึกษากระดูกในส่วนที่มะเร็งแพร่ กระจายไป ข้อบ่งชี้ในการตรวจสแกนกระดูก มี
ดังนี้
1. บอกระยะของโรคมะเร็ งแรกพบ (Initial staging) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ ง
ที่มีการแพร่ กระจายมาทีก่ ระดูกได้บ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต
2. เมื่อสงสัย ว่ามีก ารแพร่ ก ระจายของมะเร็ งในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุก ชนิ ด เช่น มี
อาการปวดกระดูก หรื อผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดกระดูกที่ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
3. การทํา Serial bone scans เพื่อการวางแผน และติดตามผลการรักษา
4. ช่วยบอกตําแหน่งและขอบเขตของการแพร่ กระจายของมะเร็งมาที่กระดูก เพื่อ
ช่วยวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี
การตรวจ Bone scan มี ค วามไวสู งกว่ าการถ่ ายภาพเอกซเรย์ป ระมาณร้ อยละ 50 – 80
นอกจากนี้สามารถให้การวินิจฉัยการหักของกระดูก24,33-34 ในกรณีกระดูกส่วนที่สงสัยว่าจะมีการหัก
นั้นอยู่ในตําแหน่งที่ตรวจพบได้ยากจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
3.4.5 การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography: CT) เป็ น
การตรวจสืบค้นที่ช่วยบอกตําแหน่งรอยโรคทั้งการสร้างกระดูกภายในเนื้อกระดูก และ soft tissue
extension ได้ดี บอกถึงการทําลายกระดูก และภาวะการเกาะตัวของหิ นปูนในตําแหน่งของรอยโรค
ใช้ประเมินความเสี่ ยงของการเกิดกระดูกหักจากพยาธิสภาพ ให้ขอ้ มูลได้ดีในการดูรายละเอียดของ
กระดูก และการทําลาย cortex มีประโยชน์ในการตรวจรอยโรคในบริ เวณกระดูกที่ซับซ้อน เช่น
กระดูกสันหลัง กระดูก เชิ งกราน นอกจากนี้ ช่วยในการวางแผนการผ่าตัดกรณี ที่มีการใช้ spinal
instrument ร่ วมด้วย
3.4.6 การตรวจด้ วยคลื่น แม่ เหล็กไฟฟ้ า (Magnetic resonance imaging :MRI) สามารถ
ตรวจสอบรอยโรคได้เร็ ว ดู ค วามผิด ปกติ ข องกระดูก ขอบเขตการลุ ก ลามของมะเร็ ง และให้
รายละเอี ยดทางกายวิ ภ าค (high anatomical resolution) สามารถบอกขอบเขตของมะเร็ งทั้งใน
กระดูก และเนื้ อเยื่ อโดยรอบ ทําให้เห็น รายละเอียดของเนื้ อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ได้ดี (high soft
tissue contrast) โดยเฉพาะสมองและไขสัน หลัง กรณี รอยโรคบริ เวณกระดูก สันหลัง ใช้ประเมิน
ภาวะการกดทับไขสัน หลังได้ดี เนื่องจากแยกก้อนมะเร็ งได้ชัด มองเห็น การกดไขสัน หลัง การ
ทําลายของกระดูกและเห็นไขกระดูกได้โดยตรง รวมทั้งสามารถกําหนดขอบเขตการผ่าตัดได้ดีข้ นึ
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3.4.7 Positron emission tomography (PET scan)24,34 เป็ นการตรวจทางเวชศาสตร์
นิว เคลี ยร์ โดยอาศัยเครื่ องมื อที่ทําการตรวจวัดอนุ ภาคโพสติรอน (positron) ที่ปล่ อยมาจากสาร
เภสัชรังสีที ี่ให้เข้าไปในผูป้ ่ วย สารเภสัชรังสีที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 18F-FDG (Fluorine-18-fluoro deoxy
glucose [FDG]) มี คุ ณ สมบัติ เป็ น glucose analog ถู ก นํ าเข้า (uptake) ไปในเซลล์ไ ด้ แต่ ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการเมตาบอลิสม (process of metabolism) แบบเดียวกับกลูโคส ดังนั้นจึงสะสมอยู่ในเซล
ถ้าเซลใดที่มเี มตาบอลิซึมสูงจะนําสารตัวนี้ เข้าไปมาก และมีสารนี้สะสมอยู่มากทําให้ตรวจสอบได้
PET scan ใช้ในการตรวจวินิจฉัย ประเมินประสิทธิภาพของการรักษา และติดตามผลโรคมะเร็ง
3.4.8 การตั ด ชิ้ น เนื้ อ เพื่ อ ส่ งตรวจทางพยาธิสภาพ (tissue biopsy) เป็ นขั้น ตอนสําคัญ ที่
ยืนยันการวินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก พิจารณาทําในผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติของมะเร็ ง
ปฐมภูมิ ในผู ป้ ่ วยที่มีประวัติมะเร็ งปฐมภูมิที่เคยได้รับการรักษา และไม่มีอาการของโรคมาเป็ น
ระยะเวลานาน ร่ วมกับมี abnormal bone lesion เป็ นครั้งแรก และผูป้ ่ วยที่มีประวัติ มะเร็ งปฐมภูมิ
ร่ วมกับพบ isolated bone lesion สําหรับเทคนิ คการทํานั้น มีหลายวิธี เช่ น Fine needle aspiration,
Core needle biopsy และ Incisional biopsy ซึ่ งการพิจารณาเลือกวิธีข้ ึนอยู่กับขนาด ตําแหน่ งของ
ก้อนมะเร็ง และชนิดของมะเร็ง

3.5 การรักษาแบบประคับประคองอาการ

การแพร่ กระจายของมะเร็ งมาที่กระดูกถึงแม้ไม่ใช่สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต แต่ทาํ ให้
ผูป้ ่ วยมะเร็ งมีคุณภาพชีวิตลดลงมาก หลักการรักษาโรคมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกเป็ นเพียง
วิธีการเสริ มหรื อประคับประคองอาการ (palliative treatment) วิธีการรักษามีหลายแนวทาง ดังนี้
3.5.1 การรักษาด้วยวิธกี ารฉายรังสีหรือรังสีรกั ษา9-11,26,31,35
การฉายรั ง สี หมายถึ ง การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ด้ ว ยอนุ ภ าคของรั งสี โดยอาศัย
กระบวนการสูญเสียพลังงานของรังสี (ionizing radiation) มีเป้าหมายการรักษาให้กอ้ นมะเร็งได้รับ
พลังงานรังสีสูงสุด ในขณะที่เนื้อเยื่อปกติโดยรอบได้รับพลังงานรังสีนอ้ ยที่สุดเท่าที่ทาํ ได้ เพื่อทําให้
เซลถูกทําลายหรื อทําลายก้อนมะเร็ง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย วิธีการฉายรังสี มีดงั นี้
1. การฉายรังสี หรื อรังสี รักษาในผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่ก ระดูก 7-9,26,35,36-39
เป็ นการใช้ รั ง สี จากภายน อก หรื อการฉ ายรั ง สี ระยะไกล (Teletherapy or external beam
radiotherapy) โดยต้นกําเนิดรังสี อยู่ห่างจากตําแหน่งของก้อนมะเร็ งที่รักษาเป็ นระยะทาง 50 – 100
เซนติเมตร เป็ นการรักษาด้วยรังสีที่ได้มาจากเครื่ องกําเนิดรังสีจากภายนอก เครื่ องฉายรังสีชนิดนี้ มี
พลังงานตั้งแต่พลังงานตํ่าจนถึงพลังงานสู ง การฉายรังสี จะครอบคลุมพื้น ที่เป็ นบริ เวณกว้างใน
ตําแหน่ งของกระดู ก ในร่ างกาย ภายหลังได้รับการวินิ จ ฉัยว่ามีมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ก ระดู ก
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วัต ถุ ป ระสงค์ข องการฉายรัง สี เพื่ อ บรรเทาอาการ (palliative radiotherapy) บรรเทาความทุ ก ข์
ทรมานจากโรคหรื อระงับอาการปวด ลดอาการจากรอยโรคเฉพาะที่น้ นั ๆ ใช้ระยะเวลาในการรักษา
สั้ นที่ สุ ด ประมาณ 1 - 10 fraction และพยายามจํากัด ขอบเขตในการรัก ษาให้ ม ากที่ สุ ด ให้ ไ ด้
ผลการรักษาดีที่สุด โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย การฉายรังสีจะบรรเทาปวดได้ร้อยละ 50 90 โดยเฉพาะในรายทีโ่ ครงสร้างกระดูกไม่มสี เถียรภาพ (structural instability) การบรรเทาปวดนี้
เกิดจากก้อนมะเร็งลดขนาดลง ร่ วมกับมีการกระตุน้ การสร้างกระดูกใหม่ (reossification) จากการ
สลายกระดูก ผูป้ ่ วยจะเริ่ มรู ้สึก ปวดน้อยลงตั้งแต่ 3 - 8 ชั่ว โมงภายหลังการฉายรังสี บางรายอาจ
ได้ผลช้าประมาณสัปดาห์ที่ 4
2. ขั้นตอนการรักษาด้วยการฉายรังสี9-11,40 มีข้นั ตอนดังนี้
2.1 การจําลองการรั ก ษา (Treatment simulation) เป็ นขั้น ตอนที่ สํ าคัญ
เนื่องจากรังสีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการจําลองการรักษาก่อนทําการ
รักษาจริ ง โดยการจัดท่าผูป้ ่ วย (patient position) ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมกับการเข้าลํารังสีที่ตรงกับ
ตําแหน่ งของรอยโรคมากที่ สุ ด โดยจะเน้ น ให้ ผู ้ป่ วยอยู่ ในท่ าที่ ส บาย และสามารถอยู่ น่ิ ง ได้
ตลอดเวลาขณะที่ฉายรังสี ผูป้ ่ วยบางรายจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการจัดท่าและยึดตรึ งผูป้ ่ วยให้
อยู่ในท่าเดิมตลอดการรักษา เช่น หมอนรองศีรษะและลําคอ หน้ากาก (thermoplastic mask) หรื อ
โฟมสูญญากาศ (vacuum lock) เป็ นต้น เริ่ มต้นโดยที่นกั รังสีเทคนิคจะทําการการจัดท่า และยึดตรึ ง
ผูป้ ่ วย (immobilization) ในท่านั้นๆ เพื่อให้ตาํ แหน่งที่จะรักษาอยู่นิ่งและคงเดิม ซึ่งการจําลองการ
รัก ษามีหลายวิธีได้แก่ การจําลองการรักษา 2 มิติ (conventional 2D simulation) โดยการใช้พ้ืนผิว
ทางกายวิภาคของผูป้ ่ วย (surface anatomy) ร่ วมกับลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกที่ครอบคลุม
พื้ น ที่ ร อยโรคที่ จ ะทําการรั ก ษาในบริ เวณนั้ นๆ ด้ว ยการเอกซเรย์จ ําลองการรัก ษาแบบ 2 มิ ติ
(fluoroscopy) และขีดเส้นที่กาํ หนดพื้นที่น้ นั ลงบนผิวหนังของผูป้ ่ วย หรื อการจําลองการรักษาแบบ
3 มิ ติ (Computed tomography simulation – CT simulation) ที่ น อกเหนื อ จากการใช้ พ้ื น ผิ ว ทาง
กายวิภาคของผูป้ ่ วย (surface anatomy) แล้วยังมีการใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซ่ ึงเป็ นภาพ 3 มิติ
มาช่ว ยกําหนดขอบเขตของลํารังสี นอกจากนี้ ในปั จ จุบนั ยังมีการนําเอาภาพคลื่น แม่ เหล็กไฟฟ้ า
(Magnetic resonance simulation – MR simulation) มาช่ว ยในการจําลองการรัก ษาในอวัยวะบาง
ชนิด เช่น สมอง และช่องท้อง เป็ นต้น
2.2 การวางแผนการรักษา (Treatment planning) ด้วยเทคนิคการฉายรังสี
ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย ได้แก่
2.2.1 การฉายรั ง สี แ บบธรรมดาหรื อ การรั ก ษาแบบสองมิ ติ
(Conventional technique) ที่ก ําหนดขอบเขตของพื้ น ที่ฉ ายรังสี จ ากลัก ษณะพื้ น ผิว ทางกายวิภ าค
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ภายนอก (surface anatomy) รอยโรคที่ ต รวจพบของผู ้ป่ วย และภาพเอกซเรย์ conventional 2D
simulation มักจะใช้รักษาโรคมะเร็งที่ตาํ แหน่งของรอยโรคมีความซับซ้อนไม่มากนัก เช่น ตําแหน่ง
กระดูกแขนขา การฉายรังสี ท้ ังสมอง เป็ นต้น ส่ ว นใหญ่ พ้ื นที่ฉ ายรังสี จะเป็ นพื้น ที่สี่เหลี่ย มหรื อ
วงกลม ทิศทางการเข้าของลํารังสี ส่วนใหญ่เป็ นแนว anterior, posterior หรื อ right/left lateral ซึ่ ง
อาจจะมีขอ้ จํากัดในการรักษา คือ ทําให้ปริ มาณไม่ครอบคลุมก้อนมะเร็ งที่ตอ้ งการรักษาได้อย่าง
ครบถ้ว น หรื อไม่ส ามารถหลบเลี่ย งเนื้ อเยื่อปกติ ที่อยู่ร อบๆ ได้ม ากนัก ทําให้ มีโ อกาสเกิด ผล
ข้างเคียงต่ออวัยวะข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตามการฉายรังสี แบบสองมิติน้ ี มีขอ้ ดี สามารถทําได้อย่าง
รวดเร็ วทัน ท่ว งที ในกรณี ที่ต ้องการรัก ษาอย่างเร่ งด่ว นหรื อเหมาะสมกับ ตําแหน่ งที่ไม่มีค วาม
ซับซ้อน เช่น การรักษามะเร็ งกระจายไปที่กระดูก เป็ นต้น การฉายรังสี แบบสองมิติขอบเขตการ
ฉายรังสี จะครอบคลุมรอยโรคจากมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร กรณี
กระดูกสัน หลังให้ฉ ายรังสี คลุม 1 - 2 ข้อหรื อหนึ่ งข้อบนและล่างเป็ นอย่างน้อย หากมีอาการของ
ประสาทไขสัน หลังแล้วให้เพิ่มขึ้นเป็ นสองข้อบนและล่าง ส่ วนด้านข้างให้คลุมอย่างน้อยกระดูก
สัน หลังทั้งข้อ รวมถึ งประมาณครึ่ งหนึ่ งของ transverse process หรื อ transverse process ทั้งอัน
หากไม่มีการกดประสาทไขสันหลังให้คลุมเพียงครึ่ งหนึ่ งของ transverse process รวมทั้งกระดูก
และเนื้อเยื่อที่มีโรคลุกลามไปด้วย ซึ่งอาจต้องเผื่อครั้งต่อไปหากจําเป็ นต้องมีการฉายรังสี ซ้ ํา เพื่อ
ป้องกันภาวะซ้อนกันของลํารังสี รังสี รักษาแบบสองมิติน้ ี ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพใน
การลดอาการปวด และเพิ่มคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
2.2.2 ก าร ฉ าย รั ง สี ส า ม มิ ติ (Three dimensional conformal
radiation therapy : 3D-CRT) เป็ นการฉายรังสีด้วยการนําภาพสามมิติ จากการจําลองการรักษาด้วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) หรื อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI simulation) มาช่วยในการวาง
แผนการรักษาในระบบสามมิติด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถวางแผนเข้าลํารังสี ได้หลาย
ทิศทาง ให้ ต รงกับตําแหน่ งรอยโรค และลดปริ มาณรังสี ไปยังอวัยวะปกติใกล้เคียงที่อยู่ร อบๆ
ก้อนมะเร็ งนั้น ทั้งนี้ จะมี ก ารใช้ ต ะกั่ว กําบังลํารังสี ที่ เป็ นลัก ษณะแบบเป็ นซี่ เรี ยงกัน (Mutileaf
collimator : MLC) ที่ทาํ ให้สามารถเปิ ดลํารังสี ในแต่ละทิศทางให้เป็ นไปตามรู ปร่ างของก้อนมะเร็ ง
ร่ วมกับการปรับตําแหน่งของเตียงฉายรังสี (couch) และหัว ฉายรังสี (gantry) ช่วยให้ทิศทางเข้า
ลํารังสี ตรงตําแหน่งของก้อนมะเร็งมากที่สุด ปัจจุบนั ได้มีการนําการฉายรังสี แบบสามมิตมิ าใช้ใน
การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก เพื่อทําให้รักษารอยโรคได้อย่างครอบคลุม และลด
ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีลง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
2.2.3 การฉายรังสีแบบรังสี สามมิติแปรความเข้มหรื อปรับความ
เข้ม (Intensity modulated radiation therapy : IMRT) เป็ นการฉายรังสี ที่พัฒ นามาจากการฉายรังสี
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สามมิติ ซึ่ งจะมีการปรับความเข้มในแต่ละลํารังสี ตามรู ปร่ าง และความหนาบางของก้อนมะเร็ ง
รวมไปถึงอวัยวะปกติที่อยู่ใกล้เคียง โดยอาศัยการวางแผนด้วยคอมพิวเตอร์ที่จะปรับการเคลื่อนไหว
ของซี่ ต ะกั่วกําบังรังสี (MLC) ในระหว่ างการฉายรังสี ทําให้มีก ารแปรความเข้มของลํารังสี เกิด
รู ปร่ างและความเข้มของรังสี ที่ ต่างกัน ในแต่ละตําแหน่ ง สามารถกําหนดปริ มาณรังสี ได้อย่าง
เหมาะสมสําหรับก้อนมะเร็ ง และลดปริ มาณรังสี ไปยังอวัยวะปกติใกล้เคียงได้ดีก ว่ารังสี สามมิติ
ทําให้มีโอกาสเพิ่มปริ มาณรังสีที่ตอ้ งการรักษา และลดผลข้างเคียงต่ออวัยวะสําคัญที่อยู่ใกล้เคียงได้
ดีกว่าการฉายรังสี แบบ 3D-CRT และ conventionl 2D ในปัจจุบนั มีการพัฒนาการฉายรังสีสามมิติ
แปรความเข้มโดยสามารถปรับเป็ นปริ มาตร และมีก ารเข้าลํารังสี แบบเกลียวหมุน เรี ยกว่ารังสี
สามมิติแปรความเข้มแบบเกลียวหมุน (volumetric arc therapy: VMAT) ทําให้การฉายรังสี สามมิติ
แปรความเข้มมีความเหมาะสมมากขึ้น และลดระยะเวลาการฉายรังสีลง
2.3 การฉายรังสี จ ริ ง (Radiation delivery) ผู ้ป่วยจะถู ก นําเข้าสู่ ห้ องฉาย
รังสีและเริ่ มดําเนินการที่คล้ายคลึงกับการจําลองการรักษาทุกประการ ตั้งแต่การจัดท่า การยึดตรึ ง
การกําหนดขอบเขตการรักษาและฉายรังสีต่อเนื่องตามที่ได้วางแผนการรักษาไว้ สําหรับหน่วยทาง
รังสีรักษาที่ใช้กาํ หนดปริ มาณรังสีในการรักษา คือ เกรย์: Gray (Gy) ซึ่งเป็ นหน่วยวัดปริ มาณรังสีใน
นํ้าหรื อเนื้อเยื่อ (absorbed dose)
3. รู ปแบบของการฉายรังสี แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ11,31,36,41 ดังนี้
3.1 High dose หรื อ single fraction คือ การฉายรังสี เพียงครั้งเดียว ใช้รังสี
ปริ มาณสู งประมาณ 500 – 1,000 cGy นิยมรักษาเพื่อลดอาการเฉพาะที่ ในกรณี ที่โรคมะเร็ งมีการ
ลุกลามหรื อมีการแพร่ กระจาย และส่ วนใหญ่ไม่หายขาดจากโรค ซึ่งเหมาะกับผูป้ ่ วยที่สภาพทัว่ ไป
ไม่เหมาะสมที่จะฉายรังสี ต่อเนื่องในระยะยาว โดยตําแหน่งที่สามารถฉายรังสี ในปริ มาณสู งเพียง
ครั้งเดียวมักจะเป็ นตําแหน่งที่ทําให้ผูป้ ่ วยเกิดความทุกข์ทรมาน และตําแหน่ งนั้นๆ อาจมีโอกาส
เกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีไม่มากนัก เช่น ตําแหน่งกระดูกแขนขา รอยโรคที่ศีรษะและลําคอที่
ไกลจากตําแหน่งของสมองหรื อไขสันหลัง เป็ นต้น ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อควบคุมอาการในระยะ
สั้นๆ หากต้องการควบคุมอาการให้ได้ในระยะยาว (long-term control) แพทย์อาจต้องพิจารณาให้
รังสีรักษาซํ้า ซึ่งการฉายรังสี ครั้งเดียวจะมีอตั ราการฉายรังสีซ้ าํ สูงกว่า เพราะผูป้ ่ วยมักมีอาการปวด
กลับเป็ นใหม่มากกว่า
3.2 Hypofraction คือ การให้ปริ มาณรังสีต่อครั้ง ครั้งละ 270 - 300 cGy /
fraction จํานวน 10 - 12 fraction หรื อ 400 cGy/ fraction จํานวน 5 fraction เป็ นต้น เป็ นเทคนิ ค ที่
นิยมใช้ในการรักษา เพื่อลดอาการของรอยโรคในตําแหน่งนั้นๆ ใช้ในกรณี ที่โรคมีการลุกลามหรื อ
มีการแพร่ กระจาย และส่วนใหญ่ไม่หายขาดจากโรค โดยการฉายรังสีดว้ ย hypofraction นี้มกั จะเป็ น
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ตําแหน่ งที่ทําให้ผูป้ ่ วยเกิด ความทุกข์ทรมาน และถ้าฉายด้วยปริ มาณรังสี สูงเพีย งครั้งเดียว (high
dose or single fraction) ที่บริ เวณตําแหน่งนั้นๆ อาจมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติได้สูง
เช่ น การฉายรังสี ที่ ช่อ งอกหรื อช่ องท้อ ง มะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดูก สั น หลังและกดเบีย ด
ไขสันหลัง เป็ นต้น
3.3 Conventional fraction คือ การฉายรังสี ในลัก ษณะปกติ วัน ละ1 ครั้ง
(1 fraction ต่อวัน) ปริ มาณรังสี 180 – 200 cGy ต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยที่รอย
โรคอยู่ในระยะต้น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกอาจจะพิจารณาฉายด้วย conventional
fraction ในกรณี ที่มีก ารพยากรณ์โรคดี ยังมีโ อกาสมีชีวิต อยู่ในระยะยาวที่การให้ high dose or
single fraction หรื อ hypofraction อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงในตําแหน่งนั้นๆ หรื อควบคุมโรคได้
ไม่นานพอ ทั้งนี้ จากรายงานของหลายสถาบันพบการบรรเทาปวดไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
การฉายรังสีแบบ hypofraction (30 Gy/ 10 fraction, 24 Gy/ 6 fraction, 20 Gy/ 5 fraction) และ high
dose or single fraction (8 Gy/fraction) สําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่เคยได้รับรังสีรักษามาก่อน แต่การได้รับ
ปริ มาณรังสี รวมที่สูงกว่าจะมีโ อกาสควบคุมอาการปวดได้น านกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
รังสีรวมที่นอ้ ยกว่า37-38
3.4 Stereotactic body radiation therapy (SBRT) ห รื อ ก า ร ฉ า ย รั ง สี
ร่ วมพิกดั ซึ่งเป็ นการฉายรังสี เทคนิคใหม่ด้วยปริ มาณรังสีที่สูงมากจํานวน 1-2 fraction (10-20 Gy/
fraction) และมีการใช้อุปกรณ์ยึดตรึ งผูป้ ่ วย (immobilization devices) ที่หนาแน่นร่ วมกับการใช้ภาพ
เอกซเรย์นาํ วิถี (image guidance radiation therapy: IGRT) เพื่อตรวจสอบความแม่นยําของตําแหน่ง
ที่จะทําการฉายรังสี ทั้งนี้มีจุดประสงค์ตอ้ งการควบคุมโรคให้มากที่สุดในผูป้ ่ วยที่มีโรคกระจายไป
ที่กระดูกเพียงเล็กน้อย และควบคุมอาการเฉพาะที่ การฉายรังสีร่วมพิกัด (SBRT) เป็ นการฉายรังสี
ปริ มาณสู งจํานวน 1-10 fraction ที่รอยโรคบริ เวณกระดูก โดยเหมาะกับรอยโรคบริ เวณกระดูกที่ไม่
มากนัก เช่ น กระดูก สั น หลัง แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่มีก ารกดเบียดไขสัน หลังที่อยู่บริ เวณใกล้เคียง โดย
เทคนิคนี้สามารถให้ปริ มาณรังสี สูงไปยังเป้าหมาย การวางแผนการรักษามักเป็ นการฉายรังสี แบบ
รังสี สามมิติหรื อรังสี สามมิติแปรความเข้ม เพื่อให้สามารถเพิ่มปริ มาณรังสี เฉพาะที่ และไม่ทาํ ให้
เกิดผลข้างเคียงกับเนื้ อเยื่อปกติโดยรอบ โดยจะวางแผนให้ปริ มาณรังสี ลดลงอย่างรวดเร็ ว (steep
dose gradient) ที่รอยต่อระหว่างก้อนมะเร็ งกับเนื้ อเยื่อปกติ การฉายรังสี แบบ SBRT ได้รับความ
นิ ยมในผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ก ระดูก สัน หลัง (spinal metastasis) เพราะอยู่ใกล้เคี ย งกับ
spinal cord และ cauda equine การจําลองการฉายรังสี ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับภาพ MRI
หรื อ CT myelogram ทําให้ภ าพมีความคมชัด กําหนดขอบเขตของก้อนมะเร็ งและเส้น ประสาท
ไขสัน หลังได้ชดั เจน ซึ่ งการวางแผนการฉายรังสี พิจารณาตามความเหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
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เช่น ผูป้ ่ วยที่เคยได้รับการฉายรังสี บริ เวณนั้น มาก่อน ควรจํากัด ปริ มาณรังสี ไปยังเส้น ประสาท
ไขสันหลัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลัง เป็ นต้น
3.5.2. การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด6,15,26,35,42
การผ่าตัด ทําโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด เพื่อทําให้
ผูป้ ่ วยสามารถใช้อวัยวะส่ วนนั้นๆ ได้ใกล้เคียงปกติ เพิ่มการทํางาน (improve function) เสริ มความ
มัน่ คงของกระดูก (restore skeletal stability) ลดความเจ็บปวด และทําให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ปัจจัยการรักษาขึ้นอยู่กับลักษณะตําแหน่งของกระดูกที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองต่อรังสี รักษาและ
เคมีบําบัด สุ ข ภาพทั่วไปของผูป้ ่ วย ระยะของโรค และระยะเวลามีชีวิต ที่เหลือ (life expectancy)
ผูป้ ่ วยบางรายมีรอยโรคในส่วนของกระดูกระยางค์ หรื อตําแหน่งกระดูกที่รับนํ้าหนักของร่ างกาย
และมีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดกระดูกหัก การผ่าตัดจึงจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือที่มีความแข็งแรงมาก
พอที่ผปู ้ ่ วยจะสามารถเดินหรื อใช้อวัยวะได้เร็วที่สุด โดยไม่คาดหวังการติดของกระดูกเหมือนภาวะ
ปกติ แพทย์อาจต้องใส่อุปกรณ์ช่วยยึดตรึ งกระดูกภายในร่ างกาย (Open reduction internal fixation
: ORIF) ในรายที่เสี่ ยงต่อภาวะกระดูกหักจากพยาธิสภาพ อาจพิจารณา prophylactic fixation ตาม
ด้วยการให้รังสีรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงของกระดูก ป้องกันการหัก ซึ่งรอยโรค
มัก มี เส้ น ผ่ าศู น ย์ก ลางมากกว่ า 2.5 เซนติ เมตร มี ก ารทําลายกระดู ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูก และมีอาการปวดมากไม่สามารถทุเลาลงด้วยยาแก้ปวด กรณี มะเร็ งมี
การแพร่ กระจายมาที่กระดูกสันหลัง (spinal metastasis) ร่ วมกับมีการกดเบียดไขสันหลัง แพทย์อาจ
พิจารณาทํา Decompressive surgery โดยใช้เครื่ องมือเสริ มความแข็งแรงที่มากพอ และภายหลังการ
ผ่าตัดทุกรายจําเป็ นต้องได้รับรังสีรักษา เพื่อลดโอกาสการเกิดซํ้าของมะเร็ งเฉพาะที่ และลดปัญหา
เกิดการหักหลวมของวัสดุที่ใช้ในการยึดตรึ งกระดูก หรื อทดแทนกระดูกส่วนนั้น
3.5.3 การรักษาด้วยยาฮอร์ โมน15,43-44
การรัก ษาโดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์ หยุด ยั้งการทํางานของฮอร์โ มนหรื อลดการสร้าง
ฮอร์โมน เช่น ในโรคมะเร็งเต้านม การใช้ยา tamoxifen เพื่อยับยั้งผลของเอสโตรเจน (estrogen) จะ
ทําให้เซลหยุดการเจริ ญเติบโต ทําให้กอ้ นมะเร็งมีขนาดเล็กลง หรื อในโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นก็
มีการใช้ยากลุ่ม Luteinizing-hormone releasing hormone (LHRH) agonist หรื อ LHRH antagonist
เพื่ อหยุด การเจริ ญ ของเซลมะเร็ ง พบว่า tamoxifen และ aminogiutethimide บรรเทาอาการปวด
กระดูก ในผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม ส่ วนฮอร์โ มน antiandrogen และ estrogens ลดอาการปวดกระดูก
อย่างรวดเร็วในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
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3.5.4 การฉีดสารกัมมันตรังสี21,28,45
สารกัมมันตรังสี ที่นิยมนํามาใช้ เช่น samarium-153 หรื อ strontium-89 เหมาะกับ
ผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกแบบวงกว้าง (wide spread bone metastases) โดยสารเหล่านี้จะ
จับกับกระดูกบริ เวณที่มีการกระจายของโรคโดยตรง หลังจากนั้นจะปลดปล่อยรังสี ออกมาเพื่อ
ทําลายเซลมะเร็งบริ เวณนั้น ซึ่งมีความจําเพาะต่อมะเร็งที่แพร่ กระจายมาที่กระดูกและไม่ไปสู่อวัยวะ
อื่น จึงมี โ อกาสน้อยที่ จะเกิ ด อัน ตราย (toxicity) จากการใช้สารรังสี ในการรัก ษา แต่สามารถพบ
ผลข้างเคียงต่อไขกระดูก เช่น เม็ดเลือดขาวตํ่า และเกร็ดเลือดตํ่าได้บ่อย
3.5.5 การรักษาด้วยวิธีให้ยา Bisphosphonates21-22,23,26,28,46
ยาในกลุ่ม bisphosphonates เช่น pamidronate (ชื่อการค้า aredia) zolendronic acid
(ชื่อการค้า zometa) ประกอบไปด้วย phosphorus – carbon – phosphorus (P-C-P) ซึ่งช่วยในการจับ
กับ bone matrix ยับยั้งการทํางานของ osteoclasts ในการทําลายเนื้อกระดูก ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้แก่กระดูก เช่น กรณี ที่มีการแพร่ กระจายของมะเร็ งมาที่กระดูก หรื อในโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
ชนิ ด multiple myeloma สามารถลดอาการปวด และลดการทําลายเนื้ อกระดู ก ลง ซึ่ งเหมาะกับ
ลักษณะการแพร่ กระจายชนิดที่ทาํ ให้สลายกระดูก มากกว่าชนิดที่ทาํ ให้มีการสร้างกระดูกเพิ่มขึ้น
3.5.6 การรักษาด้วยวิธี Vertebroplasty และ Kyphoplasty
การรั ก ษ าม ะเร็ งแพ ร่ กระจายม าที่ ก ระดู ก สั น ห ลั ง ด้ ว ยการฉี ดซี เมน ต์
(vertebroplasty) เข้ า ไปไปในกระดู ก สั น หลั ง (vertebral body) ซี เมนต์ ที่ ใ ช้ มั ก จะเป็ นชนิ ด
polymethyl methacrylate ส่ ว น kyphoplasty เป็ นการใส่ บ อลลูน เข้าไปที่ต ําแหน่ ง vertebral body
ก่อนที่จะใส่ ซีเมนต์ เพื่อลดอาการปวดและคงความแข็งแรงของกระดูกสันหลังที่หักยุบตัว ซึ่งจาก
การศึกษาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการทํา vertebroplasty ลดอาการปวดได้อย่างชัดเจนถึงร้อยละ 70 – 90
และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย15,47

3.6 การดูแลแบบประคับประคองอาการ (Supportive care & Palliative Care)21,37,48

การประคับ ประคองอาการ เป็ นวิธีก ารดูแลที่ เป็ นการเพิ่ม คุณ ภาพชี วิต ของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเจ็บป่ วยที่คุกคามชีวิต โดยให้การป้องกัน
และบรรเทาความทุก ข์ทรมานต่างๆ ที่เกิด ขึ้ น กับผูป้ ่ วยและญาติ โดยการเข้าไประบุหรื อค้น หา
ปัญหาตั้งแต่ในระยะแรกๆ ของโรค และมีการประเมินและรักษาอาการปวดและปั ญหาอื่นๆ ด้าน
ร่ างกาย จิ ต ใจ สั งคมและจิต วิญ ญาณ ในผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดู ก การรัก ษาแบบ
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ประคับประคอง เป็ นการดูแลแบบองค์รวม มุ่งเน้นการบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน และรักษาอาการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวโรคมะเร็งและ/หรื ออาการข้างเคียงอื่นๆ จากการรักษา และดูแลให้ผูป้ ่ วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
การจัดการกับอาการทีพ่ บบ่อยในผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉายรังสี
ดังนี้
1. การจัดการอาการปวด มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผูป้ ่ วยหายปวดหรื อทุเลาอาการลงจนกระทัง่
ดํารงคุณ ภาพชี วิต ที่ดี ทํากิจ กรรมได้ต ามสมควร สามารถทนต่อการทําหัต ถการต่างๆ เพื่อการ
วินิ จ ฉั ยและการรั ก ษาได้ ในขณะเดียวกัน ผูป้ ่ วยสามารถเลือกวิธีร ะงับ ปวดได้ด้ว ยตนเอง และ
ปลอดภัย การจัดการกับอาการปวดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ควรคํานึ งถึงอาการไม่พึงประสงค์หรื อ
ภาวะแทรกซ้อนจากวิธีต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด มีการประเมินระดับอาการปวดโดยซักประวัติให้
ครอบคลุม ตําแหน่ ง ความถี่ข องอาการปวด ปั จ จัยที่ทําให้ เกิด อาการมากขึ้น หรื อน้อยลง และ
ผลกระทบของอาการปวด เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่ห ลับ เป็ นต้น มีก ารบัน ทึก อาการปวดและ
ลักษณะความรุ นแรงที่พบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เครื่ องมือประเมินความรุ นแรงอาการปวดตาม
ความเหมาะสม ได้แก่ Face rating scale และ Numeric rating scale ซึ่งให้ระดับคะแนนอาการปวด
(pain score) 0 - 10
สําหรับการจัดการกับอาการปวดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา มีดงั นี้
1.1 การจัดการอาการปวดโดยการใช้ยา28,49-50 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1.1 ยาที่ไม่ใช่ ก ลุ่มมอร์ ฟีน (Non-opioids) จะใช้ในการระงับ
ความปวดที่มีความรุ นแรงในระดับน้อยจนถึงปานกลาง หรื อใช้เสริ มผลระงับปวดจากยากลุ่มของ
มอร์ฟีนและอนุพนั ธ์ (opioids) เช่น ยา acetaminophen (paracetamol) และ aspirin เป็ นต้น และกลุ่ม
ยาต้ า นการอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ เสตี ย รอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs) เช่ น
ibuprofen เป็ นต้น
1.1.2 ยากลุ่มมอร์ฟีนและอนุพัน ธ์ (Opioids) จะใช้ในการระงับ
ความปวด ที่มีความรุ น แรงระดับปานกลางถึงรุ น แรง ยาแก้ป วดกลุ่มมอร์ ฟีนและอนุ พัน ธ์ เช่น
morphine ซึ่งใช้เป็ นยาหลัก นอกจากนี้มี codeine, fentanyl และ tramadol เป็ นต้น
1.1.3 ยาเสริ มในการระงับความปวด การเลือกใช้ยากลุ่มนี้ ข้ นึ อยู่
กับวัตถุประสงค์ในการใช้และกลไกของความปวด โดยยาเสริ มในการระงับความปวดทางระบบ
ประสาท ได้แก่ ยาในกลุ่มต้านภาวะซึ มเศร้า (antidepressants) เช่น amitriptyline เป็ นต้น หรื อยา
กลุ่มต้านอาการชักเกร็ ง (anticonvulsants) เช่น carbamazepine, sodiumvalprolate และ clonazepam
เป็ นต้น หรื อยากลุ่มอื่น ๆ เช่น phenytoin, mexiletine, clonidine, baclofen และ ketamine เป็ นต้น
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ยาบรรเทาความปวดกระดู ก เช่ น NSAIDs, bisphosphonates และ calcitonin เป็ นต้น และยาชนิ ด
อื่นๆ ที่สามารถใช้บรรเทาความปวดได้ เช่น corticosteroids, antihistamines และ benzodiazepines
เป็ นต้น
องค์การอนามัยโลกได้กาํ หนดแนวทางในการบรรเทาความปวด
แบบขั้นบันได (WHO analgesic ladder) คือ ให้ยาระงับปวดตามความรุ นแรงของความปวด ดังนี้
-บันไดขั้นที่ 1 ผูป้ ่ วยที่มีความรุ นแรงของความปวดในระดับน้อย
(คะแนน 1-3 คะแนน) ให้ยาที่ไม่ใช่กลุ่มมอร์ฟีน (non-opioid analgesics) เช่น paracetamol ยากลุ่ม
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) เป็ นต้น และให้ ยาเสริ ม ตามอาการ การใช้ย า
NSAIDs ควรระวังอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร การยับยัง้ การจับกลุ่มของเกล็ดเลือด และ
พิษต่อไต
-บันไดขั้นที่ 2 ผูป้ ่ วยที่มีความรุ นแรงของความปวดในระดับน้อย
ถึงปานกลาง (คะแนน 4-6 คะแนน) ให้ยาระงับปวดกลุ่มมอร์ ฟีนและอนุ พนั ธ์ชนิ ด อ่อน (weak
opioids) เช่น codeine, tramadol เป็ นต้น โดยให้ยาที่ไม่ใช่กลุ่มมอร์ฟีนและยาเสริ มร่ วมด้วย
- บัน ไดขั้น ที่ 3 ผูป้ ่ วยที่ มีค วามรุ น แรงของความปวดในระดับ
ปานกลางถึงรุ น แรง (คะแนน 7-10 คะแนน) ให้ยาระงับปวดกลุ่มมอร์ฟีนและอนุพนั ธ์ชนิ ด แรง
(strong opioids) เช่ น morphine, fentanyl , methadone เป็ นต้น โดยให้ ยาระงับปวดที่ ไม่ ใช่ก ลุ่ ม
มอร์ฟีนและยาเสริ มร่ ว มด้ว ย การใช้ยา opioids ต้องตระหนักถึงผลข้างเคีย งของยา เช่ น วิงเวีย น
คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม ท้องผูก คัน กระตุก ปั สสาวะลําบาก กดการหายใจ เป็ นต้น จากการศึกษา
พบว่า การบรรเทาปวดแบบขั้นบันได สามารถควบคุมความปวดจากมะเร็งได้ร้อยละ 80
1.2 การจัด การอาการปวดโดยไม่ใช้ยา เป็ นวิธีที่มีค วามสําคัญ และควร
นํามาใช้ร่ วมกับการใช้ย าแก้ป วด เช่น เทคนิ ค ในการผ่อนคลายด้วยวิธีหายใจเข้าออกลึก ๆ เป็ น
จังหวะหรื อการทําสมาธิจะช่วยให้กล้ามเนื้ อเกิดการคลายตัวตามธรรมชาติ ทําให้ระบบต่ างๆ ใน
ร่ างกายมีก ารตอบสนองต่อ norepinephrine ลดลง ระบบประสาท sympathetic ได้รับการกระตุ้น
ลดลง จึงทําให้อตั ราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และความดันโลหิ ตลดลง ความต้องการใช้
ออกซิเจนของร่ างกายลดลง เกิดกรดแลคติคน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย ส่ งผลให้
ความรู ้สึกกลัว ความวิตกกังวล และความเจ็บปวดลดลงได้ การศึกษาเกี่ยวกับการบรรเทาอาการปวด
ด้วยการใช้ดนตรี ต่อความเจ็บปวด พบว่า ดนตรี ที่นาํ มาใช้ตอ้ งให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ความชอบ และภูมิหลังของผูป้ ่ วย รวมถึงระดับความปวดของผูป้ ่ วย51 นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมหลาย
อย่างที่ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ เช่น การจัดท่านอนให้อยู่ในท่าที่สบาย การเบี่ยงเบนความสนใจ
การจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ เป็ นต้น
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2. การจัดการภาวะแคลเซียมในเลือดสู ง21,32,52 เป็ นภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสู งกว่า
10.4 mg/dl หรื อ แคลซี ย มอิ ส ระในเลื อ ดสู ง กว่ า 5.2 mg/dl การรั ก ษามี เป้ าหมายเพื่ อ ลดระดั บ
แคลเซียมในเลือดด้วยการเพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่ างกายทางปัสสาวะ ยับยั้งการสลายกระดูก
และการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายทางลําไส้เล็ก การจัดการภาวะแคลเซียมในเลือดสูง มีดงั นี้
2.1 การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เช่น NSS ปริ มาณ 2-6 ลิตรต่อวัน ด้วยอัตรา
200-400 มิ ลลิลิตรต่ อชั่วโมง เพื่ อแก้ไขภาวะขาดนํ้าทําให้ปริ มาณเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงไต
เพิ่มขึ้น จึงขับแคลเซียมส่ วนเกินออกจากร่ างกายทางปัสสาวะ พร้อมกับการเฝ้าระวังภาวะนํ้าเกิน
และภาวะโซเดียมในเลือดสูงโดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ
2.2 การให้ยาขับปั สสาวะทางหลอดเลือดดํา เช่น furosemide เป็ นต้น ทําให้ส่ว น
หนาที่ ห่ ว งของเฮนลี (thick ascending limb of Henle’s loop) ยับ ยั้งการดู ด แคลเซี ย มกลับ เข้า สู่
ร่ างกาย ร่ วมกับการขับนํ้าออกจากร่ างกายทางปัสสาวะเพิม่ ขึ้น
2.3 การให้ฮอร์ โมนแคลซิโตนิน (calcitonin) เช่น ไมแคลซิค (miacalcic) เพื่อลด
การสลายกระดูกและบรรเทาอาการปวดกระดูกจากมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ร่ วมกับการเฝ้า
ระวังอาการข้างเคียงของยาได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน และหน้าแดง เป็ นต้น
2.4 การให้ฮ อร์ โ มนกลูโ คคอร์ ติค อยด์ (glucocorticoid) ทางหลอดเลือดดํา เพื่ อ
ยับยั้งการเปลี่ยนรู ปของวิตามิ นดี มีผลลดการดูดซึ มแคลเซียมของลําไส้เล็ก และยับยั้งการสลาย
กระดูก
2.5 การให้ยาบิสฟอสโฟเนท (bisphosphonates) เช่น pamidronate เพื่อทําปฏิกิริยา
กับผนึกไฮดรอกซิลอะพาไทด์ในกระดูก และยับยั้งการทํางานของเซลสลายกระดูก ร่ วมกับการเฝ้า
ระวังอาการข้างเคีย งของยา เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ การทําลายกระดูกที่บริ เวณ
เหงือกและฟันทําให้มีอาการเจ็บปวดมาก เป็ นต้น
2.6 การให้สารละลายฟอสเฟตทางหลอดเลือดดํา เพื่อยับยั้งการสลายกระดูก ยับยั้ง
กลไกการดูดซึมแคลเซียมของลําไส้เล็ก และยับยั้งการเปลีย่ นรู ปวิตามินดีของไต
3. การจัดการและป้ อ งกัน ภาวะกระดูก หัก จากพยาธิสภาพ เป้าหมายของการจัด การเพื่อ
ฟื้ นฟูความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ส่ งเสริ มการออกกําลังกายสร้างความข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ ป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุพลัด ตกหกล้ม และการหัก ของกระดูก
แนวทางในการจัดการมีดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงเพื่อประเมินและวางแผนให้การรักษาพยาบาล ดังนี้
3.1.1 ซักประวัติผปู ้ ่ วย คัดกรองปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากพยาธิ
สภาพ โดยประเมินอาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการปวด ท่าทางการทรงตัว การเคลื่อนไหวเพื่อ
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ทําหน้าที่ของร่ างกาย ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ม ข้อจํากัดหรื อรู ปแบบของอาการ
อ่อนแรง อาการทางระบบประสาท นอกจากนี้ ควรประเมิน ความรู ้ค วามเข้าใจของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้ร่วมตั้งเป้าหมายการดูแล และการวางแผนร่ วมกัน
3.1.2 การตรวจระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ผูท้ าํ การตรวจจําเป็ นต้อง
ทราบตําแหน่งกระดูกที่มีการแพร่ กระจายของมะเร็งจากผล bone scan เช่น บริ เวณกระดูกสะโพก
กระดูกสันหลัง กระดูกต้นขาส่วนต้น กระดูกซี่โครง กระดูกแขนและมือ เป็ นต้น เพื่อวางแผนการ
รัก ษาและฟื้ นฟู ส ภาพได้เหมาะสม การตรวจบริ เวณตําแหน่ งรอยโรคของกระดู ก ที่ มี ม ะเร็ ง
แพร่ กระจายควรทําภายหลังการตรวจร่ างกายทัว่ ไปขณะพัก ในขณะที่ตรวจต้องประเมินว่าผูป้ ่ วยมี
ความเจ็บปวดเฉพาะที่ หรื ออวัยวะส่ วนนั้นใช้การได้หรื อไม่ ควรให้ผูป้ ่ วยเคลื่อนไหวด้วยตนเอง
อย่างระมัด ระวัง อาจช่ว ยประคองหรื อยกขึ้น ลงช้าๆ ห้ามการเคลื่อนไหวด้วยท่าที่อนั ตราย เช่น
แหงนคอมากๆ ก้มหรื อเอี้ ยวบิด ตัว การงอ ดัด หรื อกดบี บบริ เวณที่เจ็บ เป็ นต้น ไม่ทําให้ ผูป้ ่ วย
เจ็บปวดมากขึ้น และไม่จาํ เป็ นต้องตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรื อเคลื่อนไหวต้านแรงของ
ผูต้ รวจ โดยเฉพาะตําแหน่งรอยโรคของกระดูกระยางค์ ควรประเมินการไหลเวียนและไหลกลับ
ของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลาย ประกอบด้วย อาการแสดง 6Ps53 คือ pain (ปวด) pallor (ซีด )
pulselessness (คลําชี พ จรไม่ ได้) โดยจับ ชี พ จรบริ เวณข้อ มือ (radial pulse) และบริ เวณหลังเท้า
(dorsalis pesdis pulse) perishing cold (เย็น) paraesthesia (ชา) และ paralysis (อ่อนแรง/เคลื่อนไหว
ไม่ได้)
3.2 การป้องกันการเกิดกระดูกหักจากพยาธิสภาพเป็ นบทบาทหลักที่สามารถให้
คําแนะนํา และช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้เต็มศักยภาพในการปรับวิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ
โดยเน้น ผูป้ ่ วยเป็ นศูน ย์กลางในการมีส่วนร่ วมตัดสิ น ใจ และการสื่ อสารที่ดีระหว่างทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพื่อส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีแนวทางจัดการ
ดังนี้
3.2.1 การฟื้ นฟูบําบัดหรื อกายภาพบําบัด แนะนําการออกกําลังกาย เพื่อ
ช่วยลดอาการปวด คงความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อบริ เวณหลัง สะโพก และขา ป้องกันกระดูกหัก
สําหรับการวางแผนออกกําลังกายในผูป้ ่ วยที่มีค วามเสี่ ยงต่อการเกิด กระดูก หัก จะต้องปรับให้
เหมาะสมกับสภาพของกระดูก ควรออกแบบท่าการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
โดยคํานึงถึงสภาพโครงสร้างของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จึงได้เลือกการออกกําลังกายในผูป้ ่ วย
โรคกระดู ก พรุ น 12,54 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณ วุฒิ นํามาปรับ ใช้เพื่ อเป็ นแนวทางให้
คําแนะนําแก่ผปู ้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก เนื่องจากลักษณะท่าออกกําลังกายที่ใช้เป็ นขั้น
พื้ น ฐานในการแก้ ไขหรื อ ปรั บ ท่ าทางให้ ถู ก ต้อ งและไม่ มี แ รงกระแทกสู งกระทํา ต่ อ กระดู ก
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(รู ปภาพที่ 5-9) หลีกเลี่ยงใช้ท่าออกกําลังกายในผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกสะโพกและขา
ที่มีอาการปวดร่ วมด้วย มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี้

รูปภาพที่ 5 Decompression exercise

รูปภาพที่ 6 Shoulder press

รูปภาพที่ 7 Head press

รูปภาพที่ 8 Leg legthener

-Decompression exercise ก าร ล ด แ ร ง ก ด ทั บ ที่
กระดูกสันหลัง โดยการนอนหงายชันเข่า ฝ่ าเท้าวาง
ราบกับพื้น หงายแขนและฝ่ ามือขึ้น วางแขนห่างจาก
ลําตัว 35 องศา หนุนศีรษะ คอและแขนเท่าที่จาํ เป็ น
(5-15 นาที) ท่านี้ จะช่วยลดแรงกดกระดูก สัน หลัง
ช่วยให้สามารถทนกับการนอนหงายได้และช่วยลด
อาการปวดหลัง
- Shoulder press เริ่ มต้นด้วยการนอนหงายตามท่าที่
1 แล้วกดไหล่ลงชิด ที่น อนให้มากที่สุด ค้างไว้ 2-3
วิน าที ...แล้ว คลาย ทําซํ้ า 3-5 ครั้ง ท่ านี้ จะช่ ว ยให้
กล้ามเนื้ อที่ทาํ หน้าที่เหยียดหลัง หลังส่ วนบน และ
สะบักแข็งแรง
- Head press จัดท่านอนหงายตามท่าที่ 1 ให้กระดูก
สันหลังช่วงคออยู่ในแนวปกติ จะรู ้สึกว่าจุดนํ้าหนัก
อยู่บริ เวณด้านหลังของศีรษะ แล้วกดศีรษะลงกับที่
นอนค้างไว้ 2-3 วินาที...แล้วคลาย ทําซํ้า 3-5 ครั้ง ท่า
นี้ จะช่ ว ยทํ า ให้ ก ล้ า มเนื้ อที่ ทํ า หน้ า ที่ เหยี ย ดคอ
แข็งแรง
- Leg legthener เริ่ มต้ น ด้ ว ยการนอนหงาย แล้ ว
เหยียดขาข้างหนึ่งออกให้ตรงชิดที่นอน จัดแนวขา
ให้ตรง กระดกปลายนิ้วเท้า ฝ่ าเท้า และสะโพกค้าง
ไว้ 2-3 วิน าที...แล้ว คลาย ทําซํ้า 1 ครั้ ง แล้ว สลับ
บริ หารขาอีกข้างหนึ่ ง โดยบริ หารขาแต่ละข้าง 4-6
ครั้ง ท่านี้ จะทําให้กล้ามเนื้ อขาและกล้ามเนื้ อที่ช่ว ย
งอสะโพกได้เหยีย ดออก และเพิ่ ม ความแข็ งแรง
ให้กบั กล้ามเนื้อต้นขา ข้อเท้าและหลังเท้า
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รูปภาพที่ 9 Leg press

- Leg press เริ่ ม ต้น ด้ว ยการนอนหงายตามท่ าที่ 1
แล้วเหยียดขาข้างหนึ่งออกให้ตรง และชิดที่นอน จัด
แนวขาให้ตรงกับแนวของสะโพก กดขาตลอดแนว
ลงกับที่น อนมากที่สุด เกร็ งกล้ามเนื้ อสะโพกและ
กล้ามเนื้ อหลังไปพร้อมกันด้วย ค้างไว้ 2-3 วินาที...
แล้วคลาย ทําซํ้า 1 ครั้งแล้วสลับบริ หารขาอีก ข้าง
หนึ่ ง โดยบริ ห ารขาแต่ ล ะข้าง 4-6 ครั้ง และครั้ ง
สุ ด ท้ายตามด้วยการกดขาลงพร้อมกัน ทั้งสองข้าง
ท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อก้น กล้ามเนื้อหลังส่ วนล่าง
กล้ามเนื้อที่ช่วยกระดกข้อเท้าแข็งแรง

นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะกระดูกหักจาก
พยาธิสภาพ จําเป็ นต้องประสานงานกับ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูและนัก กายภาพบําบัด เพื่ อ
ประเมินและสอนการออกกําลังกายที่ถูกต้อง ขณะช่วยผูป้ ่ วยออกกําลังกายควรเพิ่มความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษโดยเฉพาะการงอกระดูกสันหลัง การเอียงลําตัวลงด้านข้าง ไม่กม้ ตัวลงเก็บหรื อยกของขึ้น
จากพื้น ไม่งอตัวและเอี้ยวบิดตัว โดยสอนการเหยียดกระดูกสันหลังเพื่อลดแรงกดทับของกระดูก
สันหลัง ขณะออกกําลังกายควรกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความตั้งใจเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ กรณี
ผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ควรสอนผูด้ ูแลหรื อครอบครัวในการช่วยเหลือออกกําลังกายบริ หาร
ข้อและกล้ามเนื้ อ เช่น การขยับเคลื่อนข้อต่อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็น เป็ นต้น การปฎิบตั ิเริ่ ม
จากข้อต่อส่วนบนไปส่วนปลาย จากไหล่ไปข้อศอก ข้อมือ นิ้วมือ สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และนิ้วเท้า
ตามลําดับ ซึ่งต้องทําด้วยความนิ่มนวลและระมัดระวัง
3.2.2 หลักการเคลื่อนไหว และป้ องกัน การเกิด อุบัติเหตุกระดูกหัก จาก
พลัดตกหกล้ม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ ได้อย่างมัน่ ใจและปลอดภัย ดังนี้
- กรณี ผูป้ ่ วยพอช่วยเหลือตัวเองได้ แนะนําให้มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
ขณะดําเนินกิจวัตรประจําวันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง (ดังรู ปภาพที่
10) ได้แก่ การยืน การนัง่ การเดิน การขึ้นลงเตียง การยกของ การดันและลาก เป็ นต้น ซึ่งอาจต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยทรงตัวขณะเคลื่อนไหว ฝึ กเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อต้น ขา (quadriceps) เพื่อช่วยให้ผูป้ ่ วย
สามารถลุกขึ้นจากที่นง่ั ได้เอง การจัดท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องช่วยส่ งเสริ มความสมดุลและ
การทําหน้าที่ ข องร่ างกายให้ ดีที่ สุด ทําให้ ไม่เกิด แรงที่ มากเกิ น ไปต่อข้อต่อ กล้ามเนื้ อ เอ็น ยึด
กล้ามเนื้ อ และเอ็ น ยึด กระดูก นอกจากนี้ การจํากัด กิ จ กรรม (limited activity) และจํากัด การ

46

เคลื่อนไหว (immobilization) เป็ นการป้องกันการบาดเจ็บหรื อกระตุน้ ให้ขอ้ เสื่ อมหรื อกระดูกหักที่
เร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็ น โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอหลังและงอข้อเข่ามาก เช่น นั่งยอง นั่งพับ
เพี ยบ นั่งขัด สมาธิ และนั่งคุก เข่าเนื่ องจากเพิ่ มแรงในข้อเข่า การใช้ก ายอุปกรณ์ช่ว ย (orthosis)
บริ เวณกระดูกขาและเข่าควรสวมผ้ายืดหรื อปลอกสวมข้อเข่า (knee support) เป็ นการช่วยพยุงให้ขอ้
เข่าที่มีปัญหาปวดในขณะเคลื่อนไหวเกิดความกระชับขึ้น ลดการเคลื่อนไหวผิดแนวและทําให้แนว
แรงกระจายนํ้าหนัก จากกระดูกต้น ขามายังกระดูก หน้าแข้งสมํ่าเสมอขึ้น ผูป้ ่ วยที่มีพยาธิ สภาพ
บริ เวณกระดูกสันหลังหลายข้อควรใช้อุปกรณ์ยึดลําตัว (trunk orthoses) หรื อเสื้ อช่วยพยุงหลัง เช่น
back brace, back support, corset, soft taylor brace เพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวบริ เวณกระดูกสัน
หลังส่ วนอกและเอว กล้ามเนื้ อแนวกระดูกสันหลังได้พกั และลดอาการปวด บริ เวณกระดูกคอใส่
อุปกรณ์พยุงคอ เช่น soft collar , philadelphia collar เป็ นต้น บริ เวณกระดูก แขนควรใส่ อุปกรณ์
พยุงแขน (arm sling) เพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวบริ เวณดังกล่าว

รูปภาพที่ 10 ท่าทางการเคลื่อนไหวขณะดําเนินกิจวัตรประจําวันที่ถกู ต้อง
- การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายที่มีพยาธิสภาพบริ เวณกระดูกสัน
หลังส่วนคอถึงเอว กระดูกทรวงอก กระดูกซี่โครง กระดูกมือและแขน แนะนําผูด้ ูแลเกี่ยวกับวิธีการ
เคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง โดยใส่ อุปกรณ์ช่วยพยุงบริ เวณกระดูกที่มีรอยโรคทุกครั้งขณะเคลื่อนย้าย
ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้นหรื อลงจากเตียง การเลื่อนตัวขึ้นทางด้านหัวเตียง การช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ลุกนั่งบนเตียง การนั่งห้อยเท้าบนเตียง การเคลื่อนย้ายจากเตียงไปนั่งเก้าอี้หรื อรถเข็นนั่ง และการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเก้าอี้หรื อรถเข็น นั่งไปยังเตียง เป็ นต้น การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยด้ว ยรถเข็น ไป
ฉายรังสี ให้นํารถเข็นตั้งทํามุมประมาณ 45 องศากับขอบเตียง เมื่อผูป้ ่ วยลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงแล้ว
รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของผูป้ ่ วย ล็อกล้อรถเข็นให้มน่ั คงพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น เมื่อ
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ผูป้ ่ วยลุกขึ้นนั่งเรี ยบร้อยแล้วให้ผูด้ ูแลยืนอยู่ขา้ งที่อ่อนแรง หรื อบริ เวณกระดูกที่มีรอยโรค มืออีก
ข้างจับเข็มขัดหรื อสายคาดเอวทางด้านหลังของผูป้ ่ วยเพื่อช่วยประคองตัว ต่อมาให้ผูป้ ่ วยใช้มือข้าง
ที่ปกติจ ับที่ว างแขนของรถเข็น ด้านที่อยู่ไกลตัวแล้ว ลุก ขึ้ นยืน ผูป้ ่ วยค่อยๆ หมุน ตัวลงไปนั่งใน
รถเข็น (ดังรู ปภาพที่ 11)

รูปภาพที่ 11 การช่วยเหลือผูป้ ่ วยจากเตียงไปนัง่ รถเข็น
- กรณี ผู ้ป่ วยที่ ช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ น้อ ย ขาสองข้างไม่ มี แ รง มี ม ะเร็ ง
แพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดู กหลายตําแหน่ ง เช่น กระดูก สัน หลังส่ ว นเอวถึงกระเบนเหน็บ กระดูก
สะโพก กระดูกขา เป็ นต้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนช่วยให้การทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย
เป็ นไปอย่างสมดุล ควรจัดท่าให้ผูป้ ่ วยรู ้สึก สบายเน้นการพลิก ตะแคงตัว ด้ว ยความนุ่ มนวล โดย
เปลี่ยนท่านอนหงายหรื อท่านอนหงายศีรษะสูง ท่านอนตะแคงซ้ายหรื อขวา ท่านอนตะแคงกึ่งควํ่า
ใช้หมอนหรื อผ้านุ่มๆ รองรับบริ เวณกระดูกที่สําคัญ เช่น คอ ศีรษะ ลําตัว หลังและปุ่ มกระดูก เป็ น
ต้น นอกจากนี้หลักการยกและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยขึ้นเปลนอนไปฉายรังสี ควรระมัดระวังตําแหน่ ง
กระดูกที่มีพยาธิสภาพ จํากัดการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์พยุงขณะยกตัวผูป้ ่ วยให้อยู่นิ่งๆ ก่อน
การยกและเคลื่อนย้ายควรบอกผูช้ ่ว ยยกและผูป้ ่ วยทุกครั้งว่าจะทําอะไร ประมาณกําลังจํานวนผู ้
ช่วยเหลือที่จะยกต้องมีจาํ นวนคนช่วยยกมากพออย่างน้อย 3-4 คน ขณะยกต้องทําด้วยความนุ่มนวล
ที่สุด ใช้แผ่น สไลด์บอร์ ด (slide borad) ในการช่วยเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยระหว่างเตียง คํานึ งถึงความ
ปลอดภัยทั้งของผูป้ ่ วยและตัวผูช้ ่วยเหลือเองเสมอ ผูช้ ่วยยกทุกคนปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บต่อ
กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยผูย้ กต้องให้หลังตรงเสมอ ห้ามงอหลังเพราะจะทําให้หมอนรอง
กระดูกสันหลังเคลื่อน ทําให้ปวดหลังหรื อเสียวแปลบตามเส้นประสาทได้ ต้องงอขาและหนีบแขน
กํามือที่จบั ผูป้ ่ วยให้แน่น ให้มือและแขนอยู่แนบลําตัวมากที่สุดจะทําให้ได้แรงมาก ยกผูป้ ่ วยโดยให้
ตัวเองอยู่ในสมดุลนํ้าหนักลงไปทีศ่ ูนย์กลางลําตัว จะทําให้ออกแรงได้เต็มที่ (ดังรู ปภาพที่ 12)
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รูปภาพที่ 12 การยกและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ยขึ้นเปลนอน
- การป้องกันอุบตั ิเหตุกระดูกหักจากการพลัดตกหกล้ม แนวทางปฎิบัติ
ขณะผูป้ ่ วยอยู่โรงพยาบาล พยาบาลมีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทุกเวร ตรวจเยี่ยม
ผูป้ ่ วยสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง ให้การพยาบาลผูป้ ่ วย โดยใช้คาํ ถาม 5Ps Hourly round55
ดังนี้ Personal hygiene or Potty สอบถามความต้องการขับถ่ายปั สสาวะ/อุจจาระ หรื อให้ช่วยเหลือ
เข้าห้องสุ ขา Pain ประเมินและให้การดูแลความปวดของผูป้ ่ วย Position จัดท่านอน/นั่งของผูป้ ่ วย
ทุกครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ ยงและให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม Possessions จัดสภาพแวดล้อม
ของใช้ทจี่ าํ เป็ นให้พร้อมและสะดวกต่อการหยิบใช้งาน เช่น กริ่ ง ออดสัญญาณเรี ยก โทรศัพท์มือถือ
แก้วนํ้า แว่นตา ชามรู ปไต เป็ นต้น สอบถามเกี่ยวกับความต้องการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้สุขสบาย
เช่น อยากริ นนํ้าดื่มหรื อหิ วหรื อไม่ Procedures ประเมินและสอบถามขณะปฎิบตั ิการพยาบาล เช่น
ตรวจวัดสัญ ญาณชี พ การให้ย า ทําแผล เป็ นต้น รวมทั้งให้ค วามรู ้แก่ผูป้ ่ วย/ญาติ/ผูด้ ูแลเรื่ องการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม กรณีผปู ้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกสันหลังส่วนคอถึงเอว กระดูก
ทรวงอก กระดูกซี่โครง กระดูกมือและแขนที่พอเดิน ambulate ได้ ควรปรับเตียงตํ่าสุด ล็อคล้อเตียง
ทุกครั้ง และยกราวกั้นเตียงขึ้นตามความเหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละราย ดูแลสภาพแวดล้อมเปิ ดไฟ
ให้ แ สงสว่ างอย่างเพี ย งพอโดยเฉพาะช่ ว งเวลาเย็น -กลางคืน (บริ เวณเตีย ง ทางเดิ น ห้ องสุ ข า)
ส่ งเสริ มให้ญ าติมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน การลื่น ทรุ ด พลัดตกหกล้ม
ส่งผลทําให้กระดูกหักได้
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4. การเตรียมความพร้ อมด้านจิตใจและจัดการกับอาการวิตกกังวล ในผูป้ ่ วยมะเร็ งอาการ
วิตกกังวลเป็ นอีกอาการที่พบได้บ่อยถึงร้อยละ 19 สาเหตุของความวิตกกังวลหลายครั้งเกิดจากความ
ไม่รู้ทาํ ให้เกิดความกลัวตามมา56,57 เช่น กลัวว่าจะต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นมากเกินไป กลัวความปวดหรื อกลัว
ว่าจะควบคุมตนเองไม่ได้ เป็ นต้น อาการวิตกกังวลยังเป็ นอาการที่บ่งบอกถึงความเครี ยดที่จดั การ
ไม่ได้ทางความคิด โดยทัว่ ไปความวิตกกังวลระดับตํ่าเป็ นแรงขับในทางบวก ทําให้ผูป้ ่ วยแสวงหา
ข้อมูลและแหล่งสนับสนุนเพื่อจัดการกับปัญหา แต่หากปล่อยให้ผปู ้ ่ วยมีความวิตกกังวลอยู่นานและ
มีระดับสู ง อาจมีผลต่อภาวะสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย แนวทางการจัดการกับอาการวิตก
กังวล มีดงั นี้
4.1 การสนทนาที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บป่ วยเมื่อผูป้ ่ วยมีความพร้อม โดย
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และความเชื่อมัน่ ในการรักษาพยาบาลให้ผูป้ ่ วยไว้วางใจ มัน่ ใจว่าไม่ถูก
ทอดทิง้ มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติได้ซักถามถึงโรค อาการ การ
รักษา และมีส่วนร่ วมในการวางแผนการรักษากับแพทย์และพยาบาล
4.2 ประเมินปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย โดยการซักถาม พูดคุย เปิ ดโอกาส
ให้ผูป้ ่ วยและญาติได้ระบายความรู ้สึก ความนึ กคิด ความกลัว ความต้องการ ตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็นต่อแผนการรักษา ควรรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผูป้ ่ วยด้วยท่าทีที่สงบ
ไม่โต้แย้งกับผูป้ ่ วย ชวนคุยหรื อให้การพยาบาลด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร มีความนุ่มนวล อ่อนโยน และ
จริ งใจอยากให้การช่วยเหลือ ขณะผูป้ ่ วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลควรตรวจเยี่ยมประเมินอาการ
ของผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติรู้สึกอบอุ่นใจ
4.3 ใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษากระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยบอกเล่าถึงปั ญหาของตนเอง การ
รับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจหรื ออย่างตั้งใจโดยไม่ตดั สินเรื่ องที่ผปู ้ ่ วยเล่า และช่วยแก้ไขในสิ่งที่แก้ไข
ได้ เช่น จัดกิจกรรมหรื อจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผูป้ ่ วยต้องการเท่าที่จะทําได้ หรื อช่วยสื่อสารเกี่ยวกับ
ความต้องการของผูป้ ่ วยกับญาติ
4.4 สนับ สนุ น การใช้วิธีก ารจัด การความเครี ยดที่ เหมาะสม เช่ น การให้ ข ้อมู ล
เกี่ยวกับการรักษา เพื่อให้ มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ และให้กาํ ลังใจในการปฏิบัตตัวของผูป้ ่ วย เป็ นต้น
เอื้อให้ผปู ้ ่ วยได้ปฏิบตั กิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวและบุคคล
ที่ใกล้ชิดมีส่วนร่ วมในการดูแลช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริ มสัมพันธภาพทางสังคมและความรู ้สึกมีคุณค่า
ในตนเองแก่ผปู ้ ่ วย
4.5 ช่วยจัดการบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการทางร่ างกาย เพื่อให้ผูป้ ่ วยคงไว้
ซึ่งความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและการช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ใช้ลกั ษณะท่าทาง
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ให้เหมาะสม เช่น ใช้การสัมผัสเพื่อถ่ายทอดความห่วงใยและเอื้ออาทร เพื่อให้ผูป้ ่ วยรู ้สึกอุ่นใจ ไม่
ห่างเหิน เกิดความไว้วางใจที่จะปรึ กษาหรื อขอความช่วยเหลือ
4.6 แนะนํากิจกรรมต่างๆ ที่ลดความเครี ยด และเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อคลาย
ความ วิตกกังวล เช่น เสียงดนตรี จินตนาการ รําลึกถึงความสุขภายในครอบครัวจากรู ปถ่าย และการ
ทําสมาธิกาํ หนดลมหายใจ เป็ นต้น ซึ่งอาจเริ่ มต้น จากการถามสิ่ งที่ผูป้ ่ วยชอบ คํานึงถึงสิ่ งที่ผูป้ ่ วย
ชอบเป็ นสําคัญ
4.7 หากมีอาการมากขึ้นอาจหารื อแพทย์ เพื่อพิจารณาให้ยาคลายความวิตกกังวล
เช่น lorazepam หรื อ clonazepam ส่ วน benzodiazepines นั้นอาจทําให้ความจําระยะสั้นลดลง หรื อ
เกิดภาวะสับสนร่ วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูส้ ูงอายุ
5. การจัดการด้ านสังคม ต้องคํานึงถึงความแตกต่างในองค์ประกอบของบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ การรับรู ้เรื่ องโรค และการเจ็บป่ วยในขณะนั้น ส่ วนใหญ่ผูป้ ่ วยมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาที่กระดูกจะช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น การประเมินและการจัดการด้าน
สังคม มีดงั ต่อไปนี้
5.1 บทบาทของผูป้ ่ วยในครอบครัว เพราะบทบาทจะส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ
ของสมาชิก ในครอบครัวหรื อศักยภาพในการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ความรักและความผูกพันของ
ผูป้ ่ วยกับสมาชิ กในครอบครัว ขณะอยู่โรงพยาบาลควรจัด ให้ค รอบครัว ญาติ หรื อผูท้ ี่ผูป้ ่ วยรัก
ผูกพันได้เข้าเยี่ยมตามความเหมาะสม อาจยืดหยุ่นกฏระเบียบต่างๆ เช่น กฎของการเข้าเยี่ยม เป็ นต้น
5.2 ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย (care giver) การเตรี ยมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวเมื่อกลับบ้าน
จะต้องเตรี ยมความพร้อมให้ผดู ้ ูแลได้เรี ยนรู ้ มีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยเบื้องต้นได้ โดยเปิ ดโอกาสให้
ครอบครัว ญาติ ผูท้ ี่ผปู ้ ่ วยรักและผูกพันได้มีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วยตามความเหมาะสม
5.3 ที่อยู่อาศัย และสิ่ งแวดล้อม การประเมิน เรื่ องที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้อมเป็ น
ตัวกําหนดถึง ความพร้อมในการรับผูป้ ่ วยกลับบ้าน
5.4 เศรษฐกิจ เครื อข่ายทางสังคมและแหล่งสนับสนุ น ทางสังคม ประกอบด้ว ย
หน่วยงานหรื อองค์กร แหล่งสนับสนุนทางการเงินหรื อสวัสดิการต่างๆ อาสาสมัคร หน่วยบริ การ
สุขภาพใกล้บา้ น ควรสอบถามค้นหา และประสานงานในการขอใช้บริ การจากแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมของผูป้ ่ วยที่มีอยู่ตามสิทธิ์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะได้รับ
5.5 ความต้องการของครอบครัว การค้นหาว่าใครมีอิทธิพลต่อความคิดของผูป้ ่ วย
มีความสําคัญ การเปิ ดโอกาสให้ญ าติได้แสดงความคิด เห็นต่อการรัก ษาผูป้ ่ วยร่ ว มกับแพทย์และ
พยาบาล สามารถทําให้บุคคลนั้นมีความรู ้สึกว่าตนเป็ นทีมเดียวกันกับผูด้ ูแลรักษา ทําให้การดูแล
ผูป้ ่ วยบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
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6. การจัดการด้ านจิตวิญ ญาณ ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกการดําเนินโรคอยู่ใน
ระยะสุ ดท้าย การประเมินความต้องการในมิติจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิต เป้าหมายของ
ชีวิต หรื อสิ่งที่มีค่าสูงทางจิตใจ การให้ความหมายและคุณค่า (ทั้งด้านบวกและลบ) แก่ส่ิงต่างๆ ที่ได้
รับ รู ้ ซึ่ งฝั ง อยู่ ในส่ ว นลึ ก ของจิ ต ใจ การตระหนัก ถึ งความหมายของชี วิต ในขณะที่ เหลื ออยู่ มี
ความสําคัญอย่างมากสําหรับผูป้ ่ วย58 เช่น ผูป้ ่ วยต้องการมีชีวิต อยู่เพื่อใคร เป็ นต้น ควรสอบถาม
ค้นหาความต้องการ และตอบสนองความหมายของชีวิตของผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม สอบถามเกี่ยวกับ
วัฒ นธรรม ความเชื่ อ ความศรัท ธาบางสิ่ งที่ไม่ข ัด ต่อการรัก ษาพยาบาลที่ผูป้ ่ วยหรื อครอบครัว
ต้องการ สนับสนุ น และอํานวยความสะดวกแก่ผูป้ ่ วยและญาติให้ได้ปฏิบตั ิตามความเชื่ อ ความ
ศรัทธาในศาสนาอย่างเหมาะสม เช่น การขอพระมาให้ศีลต่ออายุ การใช้น้ าํ มนต์ การทําบุญ การทํา
ละหมาด เป็ นต้น

3.7 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้ อนของการฉายรังสี7-9,15,26,39

ก. ผลข้างเคียงระยะสั้น (Acute toxicity) ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกใน
ระหว่างที่ได้รับการฉายรังสี และไม่เกิน 3 เดือนหลังฉายรังสี จะเกิดผลข้างเคียงแบบเฉี ยบพลัน มี
ลักษณะเป็ นแบบเฉพาะที่ โดยส่วนใหญ่อุบตั ิการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมากนัก สามารถป้องกันและรักษา
ผลข้า งเคี ย งบางอย่ า งได้ ผลข้า งเคี ย งหรื อ ภาวะแทรกช้ อ นที่ อ าจเกิ ด ได้ เช่ น bone marrow
suppression , gastrointestinal symptoms และ radiation pneumonitis เป็ นต้ น อาการและความ
รุ นแรงขึ้นอยู่กบั ตําแหน่งที่ได้รับการฉายรังสี และปริ มาณรังสีที่ฉายในแต่ละครั้ง ซึ่งอาการที่เกิดขึ้น
บ่อยๆ ได้แก่
1. ผลข้างเคียงต่อบริ เวณตําแหน่งกระดูกที่ได้รับการฉายรังสี
1.1 ผลข้างเคียงต่อเซล37-39,59 เมื่อรังสี ตกกระทบบนเนื้อเยื่อ ผลจากรังสีจะ
เกิดขึ้นทันทีทาํ ให้เกิดความผิดปกติของเซล โดยรังสี จะคายพลังงานให้แก่อิเลคตรอนของอะตอม
ต่างๆ ทั้งภายในและนอกเซล ทําให้ อิ เลคตรอนนั้ น มี พ ลังงานเกิ น และถ่ายเทพลังงานให้ แ ก่
อิเลคตรอนในอะตอมอื่นๆ การถ่ายเทพลังงานจะเกิดต่อๆ กันไปจนกว่าจะหมดพลังงาน เรี ยกว่า
ภาวะรังสี ชนิดก่อให้เกิดไอออนโดยตรง (direct ionization) อะตอมเหล่านี้จะอยู่ในภาวะที่ไม่คงตัว
และสามารถแตกตัว ออกเป็ นอนุ มูลอิสระ ร่ างกายมนษุย์มีองค์ประกอบเป็ นนํ้าหรื อของเหลว
ประมาณร้อยละ 70 - 80 นอกนั้นเป็ นโมเลกุลอนิน ทรี ยแ์ ละแร่ ธาตุต่างๆ เมื่อรังสี ว่ิงผ่านร่ างกาย
มนุ ษย์จะไปทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของนํ้ามากกว่าโมเลกุลอนิน ทรี ย ์ เกิดปฏิกิริยาที่เรี ยกว่า รังสี
ชนิ ด ก่ อให้ เกิด ไอออนโดยอ้อม (indirect ionization) อนุ มูลอิส ระที่ เกิด จากการแตกตัว ของนํ้ า
ได้แก่ hydroxyl radical และ hydrogen radical ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับโมเลกุลต่างๆ ภายในเซล
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ได้แก่ phospholipids ของเยื่อหุ้มเซล amino acid และ DNA ทําให้เกิดการตายของเซล นอกจากนี้
รัง สี ย ังทําปฏิ กิ ริ ย ากั บ โมเลกุ ล ของออกซิ เจนเกิ ด เป็ น reactive oxygen metabolites (ROS) เช่ น
superoxide, hydrogen peroxide และ free hydroxyl radicals เป็ นต้น ROS จะทําปฏิกิ ริ ย ากับ เบส
ของ DNA ทําให้สายของ DNA ขาดออก และทําปฏิกิริยากับ transport protein ทําให้เยื่อหุ้มเซลเสี ย
สมดุล ส่ งผลต่อการซึ มผ่านของนํ้าระหว่างเซล เกิด เซลบวม ขบวนการดังกล่าวส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อโครโมโซม และการแบ่งเซลในระยะ mitotic ทําให้ยบั ยั้งการสร้าง การแบ่งตัว การ
ทํางานของเซล และเป็ นสาเหตุให้เซลตาย
1.2 ผลข้ า งเคี ย งต่ อ กระดู ก (late effect on bone)37-39 กระดู ก มี ค วาม
หนาแน่น มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นประมาณ 1.8 เท่า โดยทัว่ ไปกระดูกดื้อต่อรังสี การฉายรังสี บริ เวณ
กระดูกจะเกิดผลทําลายโดยตรงที่ osteoclast และ immature bone ซึ่งเป็ นเซลอ่อนจึงทนต่อรังสี ได้
น้อยกว่าเซลกระดูกทัว่ ไป เซลตัวอ่อนของกระดูกจะถูกทําลาย การซ่อมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้ง
กระดูก เสี ย ไป การสร้างกระดูก มาแทนที่ (callus formation) เกิด น้อยลง เนื่องจากการเกิด callus
ของกระดูกส่วนที่เป็ นมะเร็งหลังการฉายรังสีเกิดได้นอ้ ยกว่าปกติ และอาจเกิด bone necrosis ทําให้
เซลกระดูก ตาย และขาดเลือดไปเลี้ ยง กระดูกที่ต ายจะถูก ดูด ซึ มไปและมีแคลเซี ยมมาเกาะแข็ง
กระดูกหยุดการเจริ ญเติบโต มีขนาดสั้นลง เกิดการอักเสบเรื้ อรังและมีการยุบของกระดูก โดยเฉพาะ
กระดูกสันหลังทําให้กดทับเส้นประสาทได้
1.3 ผ ล ข้ า ง เคี ย ง ต่ อ ร ะ บ บ เลื อ ด (hematopoietic or bone marrow
syndrome)36-37 เมื่อได้รับปริ มาณรังสี 300 – 800 cGy เซลไขกระดูกในบริ เวณนั้นจะถูกทําลาย ทําให้
สร้างเซลใหม่ไม่ได้ อาจมีผลให้เซลเม็ด เลือดทุก ชนิ ด ในร่ างกายลดจํานวนลง โดยปริ มาณรังสี
ประมาณ 2,000 cGy (20 Gy) ขึ้นไปจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในบริ เวณกระดูก
ส่ วนที่ถูกฉายรังสี น้ ัน ถ้าเซลเม็ดเลือดลดลงมากจากเซลไขกระดูกที่ถูกฉายรังสี เป็ นบริ เวณกว้าง
ผูป้ ่ วยอาจเสียชีวิตภายใน 3 สัปดาห์ สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากการติดเชื้อแทรกซ้อนที่เกิดจากเม็ด
เลือดขาวลดลง
2. อาการของระบบทางเดินอาหาร37,56 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี บริ เวณตําแหน่ง
กระดูกคอ (C spine) หน้าอก (T spine) หรื อกระดูก สัน หลังส่ วนกลางหลัง (L spine) บริ เวณช่อง
ท้องหรื ออุง้ เชิงกราน (LS spine) อาการที่พบส่วนใหญ่มีดงั นี้
2.1 กรณี ฉ ายรั งสี บ ริ เวณกระดูก C-T spine อาจพบอาการกลืน เจ็บหรื อหลอด
อาหารอักเสบ แนะนําการปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารที่รับประทานเป็ นอาหารอ่อนนุ่ม เช่น ข้าวต้ม
โจ๊ก หรื อไข่ต๋ ุน ฯลฯ หากมีอาการกลืนลําบากแนะนํารับประทานอาหารลื่น หรื ออาหารเหลวง่ายต่อ
การกลืน และไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อที่บางลง เช่น นํ้าซุปข้นหรื อใส นํ้าเต้าหู้ อาหารปั่น นม หรื อ
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อาหารเสริ มทางการแพทย์ เพื่อง่ายต่อการกลืนและลดการบาดเจ็บของเยื่อบุในช่องปากและคอ ดูแล
ให้ได้รับยาชา 2% xylocain viscous ผสมนํ้าอมกลั้วปากและคอแล้ว กลืนก่อนรับประทานอาหาร
ตามแผนการรักษา เพื่อลดความเจ็บปวดขณะกลืนอาหาร
2.2 กรณี ฉ ายรังสี บริ เวณกระดูก L spine และช่องท้องหรื ออุง้ เชิงกราน เนื่องจาก
รังสีทาํ ให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุลาํ ไส้และทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พบ
ได้ร้อยละ 50 - 70 ในการฉายรังสีครั้งเดียว และร้อยละ 20 – 30 ของการแบ่งฉายรังสีหลายๆ ครั้ง37-38
แนะนําการทําความสะอาดปากฟัน บ้วนปากด้วยนํ้าเกลือสําหรับบ้วนปากทุก 2 ชัว่ โมง รับประทาน
อาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นหรื อระคายเคือง เช่น อาหารแข็ง รสจัด
เผ็ดจัด เป็ นต้น ดูแลให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนก่อนฉายรังสีตามแผนการรักษา
2.3 กรณี ฉายรังสี บริ เวณกระดูก LS spine อาจพบอาการท้องเสียหรื อปวดเกร็ งใน
ช่องท้องอาจพบได้ร้อยละ 15 – 30 แนะนําให้ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารสะอาดย่อยได้ง่าย ไม่เผ็ด
หรื อเปรี้ ยว ควรงดนม รับประทานอาหารที่มีกากน้อยและดื่มนํ้าเกลือแร่ ในช่ วงระหว่างฉายรังสี
อาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อย แนะนําให้รับประทานครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ดื่มเครื่ องดื่มเสริ ม
เช่น นํ้าผลไม้ นํ้าเต้าหู้ และอาหารเสริ มสําเร็จรู ปต่างๆ
3. อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงและอ่อนล้า (fatigue) เป็ นอาการที่พบได้บ่อยในการ
ฉายรังสี ผปู ้ ่ วยมะเร็งทุกระบบ อาจเกิดจากการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้นอ้ ย บางครั้งอาจมี
อาการคลื่น ไส้อาเจียนร่ วมด้วย หรื อมีภาวะซีดจากการที่ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงช้ากว่าปกติ
อาการอ่อนล้าพบประมาณร้อยละ 70-100 ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ได้รับการฉายรังสี 56,60-61 โดยอาการ
อ่อนล้าจะส่ งผลกระทบระยะยาวในผูป้ ่ วยตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ได้รับการฉายรังสี และค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ตามปริ มาณรังสี ที่ได้รับ ทําให้ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของร่ างกายลดลง ผูป้ ่ วยไม่สามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติ ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นมากขึ้น ซึ่งส่ งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์
ของผูป้ ่ วย ทําให้เกิดความรู ้สึกท้อแท้สิ้น หวัง พยาบาลควรประเมิน อาการผูป้ ่ วยทุกราย ส่ งเสริ ม
กิจกรรมการผ่อนคลายความเครี ยด และวิธีจดั การกับอาการอ่อนล้าที่สามารถแนะนําผูป้ ่ วยได้ คือ
จัดสมดุลของการทํากิจกรรมและการพักผ่อน แนะนําให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอและเต็มที่ โดยการงีบ
หลับในช่วงกลางวัน ส่งเสริ มให้ผูป้ ่ วยได้หลับพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นประมาณ 1-2 ชัว่ โมงหรื อเข้า
นอนเร็ ว ขึ้ น ฝึ กการผ่ อ นคลาย เช่น ทําสมาธิ การฝึ กหายใจ การผ่ อนคลายกล้ามเนื้ อ (muscle
relaxation) เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่าการออกกําลังกายเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับ
อาการอ่อนล้า เช่น แนะนําการบริ หารร่ างกายหรื อออกกําลังกายในท่านัง่ โดยบริ หารด้วยการเหยียด
งอ หมุนบริ เวณข้อมือ คอไหล่ และขา หรื อทํากิจกรรมที่สามารถทําได้ 58,62-63
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4. อาการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง (skin reaction)21,37,64-65 ขึ้นอยู่กับปริ มาณรังสี ที่
ผู ้ป่ วยได้รั บ การประเมิ น อาการเปลี่ ย นแปลงของผิ ว หนัง ใช้ห ลัก การตาม RTOG (Radiation
Therapy Oncology group) แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
ระดับ 0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง
ระดับ 1 ผิว หนังมีผื่นแดง (erythema) เล็กน้อย เกิดผิว หนังแห้งเป็ นขลุย
(dry desquamation) และหลุดลอกเป็ นสะเก็ดหรื อแผ่นบางๆ มีเหงื่อออกน้อยลง
ระดับ 2 ผิวหนังมีผื่นแดงชัดเจนขึ้น มีอาการเจ็บ เกิดผิวหนังพองเป็ นตุ่ม
ใสๆ ต่อมาแตกออกเป็ นแผลถลอก มีน้ ําเหลืองไหลซึม (moist desquamation) เป็ นหย่อมๆ เล็กน้อย
มีอาการบวมปานกลาง
ระดับ 3 ผิวหนังเกิด moist desquamation จํานวนมาก มีอาการบวมกดบุ๋ม
ระดั บ 4 ผิ ว หนั ง เป็ นแผล (ulceration) มี เลื อ ดออกและเกิ ด เนื้ อตาย
(necrosis)
โดยทัว่ ไปการฉายรังสี บริ เวณตําแหน่งกระดูกการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในระยะเฉี ยบพลันจาก
รังสีรักษาจะไม่รุนแรง มักพบการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในระดับ 1-2 เพราะปริ มาณรังสี ที่ได้รับ
ไม่สูง ผิวหนังจะมีลกั ษณะดําคลํ้าหรื อผิวหนังอักเสบได้ร้อยละ 10-30 เมื่อผูป้ ่ วยได้รับปริ มาณรังสี
ตั้งแต่ 20-40 Gy ผิวหนังจะเริ่ มแสดงลักษณะแดงๆ (erythema) หลังจากนั้นเมื่อได้รับรังสี ไปเรื่ อยๆ
จะมีผลให้ผิวคลํ้าขึ้ นจากการมีสารสี จบั ผิวหนัง (hyperpigmentation) โดยเมื่อได้รับปริ มาณรังสี
ตั้งแต่ 45 Gy ขึ้นไปผิวหนังจะเริ่ มแสดงลักษณะแห้ง (dry desquamation) กรณี ได้รับการฉายรังสี
ภายหลังผ่าตัด อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผิว หนังบริ เวณแผลผ่าตัด การดูแลผิว หนังในระหว่าง
ฉายรังสี พยาบาลควรประเมิน การเปลี่ยนแปลงของผิว หนังผูป้ ่ วยอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังอาการผิดปกติ แนะนําผูป้ ่ วยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง และวิธีก าร
ปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี
ข . ผ ล ข้ าง เคี ย ง ใน ร ะ ย ะ ย าว (Late toxicity or long-term side effect) เป็ น
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายหลังการฉายรังสี ต้งั แต่ 6 เดือนขึ้นไป อุบตั ิการณ์การเกิดผลข้างเคียงระยะ
ยาวที่ต ําแหน่ งกระดูก และอวัยวะโดยรอบกระดูก นั้น ไม่พบความแตกต่างระหว่างการฉายรังสี
รู ป แบบ single fraction หรื อ multiple fractions แต่ ก รณี ผู ้ป่ วยต้อ งรั ก ษาด้ว ยการฉายรั งสี ซ้ ํ า
(re-irradiation) ที่ตาํ แหน่ งเดิม อาจเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวต่อกระดูกได้38 ดังนั้น
การฉายรังสีซ้ าํ จําเป็ นต้องคํานึงถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและปริ มาณรังสี ที่เคยได้รับในบริ เวณนั้น
มาก่อน โดยต้องมีการรวม biological effective dose จากการฉายรังสีครั้งแรก สําหรับการฉายรังสี
บริ เวณกระดูก สันหลัง มีโ อกาสเกิด ผลข้างเคีย งระยะยาวต่อเส้น ประสาทไขสัน หลัง (radiation
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myelopathy) ภาวะกระดูกสันหลังหักยุบจากการฉายรังสี (vertebral compression fracture :VCF)
บางครั้ งกระดู ก ที่ ถูก ปริ มาณรังสี ม ากเกิน ไป เช่น head of femur อาจมีก ารเน่ าตายของกระดู ก
(osteoradionecrosis) และหักได้

ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ต้องเผชิญกับปัญหาซับซ้อนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ
จิ ต สั งคม และจิ ต วิ ญ ญาณ ผู ้ป่ วยต้อ งประสบกับ อาการทุ ก ข์ท รมานจากภาวะของโรคและ
ผลข้างเคียงจากการรักษา ซึ่งรบกวนการดําเนินชีวติ นําไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา ส่งผลทําให้คุณภาพ
ชีวิตผูป้ ่ วยลดตํ่าลง พยาบาลจึงเป็ นบุคคลสําคัญในการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการ
จัดการกับอาการทุกข์ทรมาน โดยผสมผสานวิธีการรักษาต่างๆ มีส่วนร่ วมประเมินผลการดูแลกับ
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวและบุคลากรในทีมสหสาขาวชิาชี พ นําผลการประเมินมาปรับปรุ งการพยาบาล
เพื่อนําไปสู่ การวางแผนในการดูแลรัก ษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้ค วามช่ว ยเหลือผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทที่ 4
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
การพยาบาลและกรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดําเนินของโรค
อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การฉายรังสีเป็ นเพียงบรรเทาอาการหรื อระงับอาการปวด พยาบาลเป็ น
บุค ลากรที่มี บ ทบาทสํ าคัญ ในการดูแ ลผู ้ป่ วย และวางแผนการพยาบาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
มาตรฐาน วัต ถุ ประสงค์ข องการพยาบาล เพื่อค้น หาปั ญ หา ป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนหรื อจํากัด
ขอบเขตความรุ นแรงของปั ญหา บรรเทาอาการที่เกิดขึ้น ให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ช่วยพัฒนาศักยภาพของผูป้ ่ วยและญาติให้สามารถดูแลตนเอง
ได้ ให้ผูป้ ่ วยรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีกาํ ลังใจในการมีชีวิตอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นพยาบาล
นอกจากจะต้องมีความรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกทัว่ ไปแล้ว จําเป็ นต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจแนวทางการติดตามประเมินอาการ การจัดการกับอาการหรื อภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสี รวมถึงการเตรี ยมจําหน่ายผูป้ ่ วยภายหลังสิ้ นสุดการรักษา สําหรับ
ในบทนี้จะอธิบายถึงแนวทางการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รับการฉายรังสี
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ระยะดังนี้
4.1 การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
4.2 การพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนการฉายรังสี
4.3 การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะการฉายรังสี
4.4 การพยาบาลผูป้ ่ วยภายหลังการฉายรังสี
โดยได้นําหลัก กระบวนการพยาบาล (Nursing process) มาใช้เป็ นเครื่ องมือ ในการปฏิบัติ ก าร
พยาบาล เพื่ อช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บัติ งาน และการดูแลผู ้ป่วยมะเร็ งเป็ นระบบ มี ข้ ัน ตอน และความ
ต่อเนื่ อง ซึ่ งประกอบด้ว ย การประเมิน สภาพผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุม การตั้งข้อวินิ จ ฉัย ทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฎิบตั ิการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
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4.1 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก

มะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ทําให้มีการทําลายกระดูกมากผิดปกติ การดําเนินโรคอยู่ใน
ระยะลุก ลาม ส่ งผลให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนหลายประการ ทําให้ผูป้ ่ วยเกิดความทุก ข์ทรมานจาก
อาการและอาการแสดงต่างๆ ซึ่งอาการที่พบบ่อยครั้ง คือ อาการปวดกระดูก ภาวะกระดูกหักจาก
พยาธิ ส ภาพ กลุ่มอาการที่ ร่ ว มกั บภาวะแคลเซี ยมในเลือดสู ง กรณี เซลมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่
กระดูกสันหลังจะพบตั้งแต่อาการปวดจากการรบกวนของรากประสาท อาการชาหรื อกล้ามเนื้ อ
อ่อนแรงหรื อแขนขาอ่อนแรงจนเป็ นอัมพาต ทําให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถช่ว ยเหลือตนเอง รวมทั้งไม่
สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ ผลกระทบดังกล่าวทําให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถปฎิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ได้อย่างอิสระ ต้องอาศัยญาติหรื อผูด้ ูแล ผูป้ ่ วยเกิดความวิต กกังวลทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนิน โรค แนวทางการรักษาและการดําเนินชีวิตประจําวันที่ตอ้ งตกเป็ นผูพ้ ่ึงพิง นอกจากนี้ญาติ
ย่อมมีความวิตกกังวลเนื่องจากมีภาระหน้าที่ดูแลผูป้ ่ วย แนวทางให้การพยาบาลหลัก คือการดูแล
ช่ว ยเหลื อให้ ผูป้ ่ วยสุ ข สบาย บรรเทาอาการปวดและความทุก ข์ทรมานจากอาการต่างๆ ทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ จากปัญหาดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลผูป้ ่ วย
มะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกได้ดงั นี้
4.1.1 ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวดกระดูกบริ เวณหลัง สะโพก และต้นขา
จากการแพร่กระจายของมะเร็ง
4.1.2 ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากอาการและการดําเนินโรคที่ลุกลามมากขึ้น
4.1.3 ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
4.1.4 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลงเนื่ องจากอ่อนเพลีย ขาสองข้างไม่มี
แรง

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.1.1

ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวดกระดูกบริ เวณหลัง สะโพก และต้นขา จาก
การแพร่ กระจายของมะเร็ง

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกปวดบริ เวณหลัง สะโพก และต้นขามาก
2. ผูป้ ่ วยบอกปวดมากจนนอนหลับพักผ่อนไม่ได้
3. ผูป้ ่ วยร้องปวดและแสดงสีหน้าไม่สุขสบายเจ็บปวดมาก
4. ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกบริ เวณกระดูกสันหลัง สะโพกและต้นขา ประเมิน
ระดับ pain score ได้ 5 คะแนน
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เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสุ ข สบายมากขึ้ น อาการปวดบริ เวณหลัง สะโพกและต้น ขาลดลง และมีค วามรู ้
เกี่ยวกับการจัดการกับอาการปวดกระดูกได้ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยบอกอาการปวดบริ เวณสะโพกและต้นขาลดลง ระดับ pain score ≤ 3
2. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันและนอนหลับพักผ่อนได้
3. ผูป้ ่ วยสามารถบอกวิธีจดั การกับอาการปวดกระดูกได้ถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. การประเมินอาการปวด ผลกระทบของอาการปวด วิธีการจัดการอาการปวด และผลการ
บรรเทาปวด โดย
1.1 ซักประวัติเกี่ยวกับสาเหตุ ช่วงเวลา ระยะเวลาที่ปวด ตําแหน่งและขอบเขตของ
อาการปวด ลักษณะอาการปวดเป็ นแบบใด เช่น ปวดตื้อๆ ปวดแปลบเหมือนเข็มทิ่ม ปวดแสบปวด
ร้อน หรื อปวดร้าวไปที่ใดบ้าง
1.2 ตรวจร่ างกาย ประเมินตําแหน่งกระดูกที่ปวดว่ามีก ารแตกหัก หรื อผิดรู ปใน
ตําแหน่งนั้นๆ หรื อไม่ ประเมินระดับคะแนนความปวดของผูป้ ่ วย จากการสังเกตและสอบถามโดย
ใช้แบบประเมิน Numeric rating scale ซึ่ งบอกระดับ คะแนนของอาการปวด (pain score) ตั้งแต่
0 -10 คะแนน ดังนี้
0 = ไม่ปวดเลย ขยับตัวก็ไม่ปวด
1 - 3 = ปวดเล็กน้อยพอทนได้ นอนเฉยๆ ไม่ปวด ขยับแล้วปวดเล็กน้อย
4 - 6 = ปวดปานกลาง นอนเฉยๆก็ปวด ขยับก็ปวด
7 - 10 = ปวดมากที่สุดจนทนไม่ได้แม้นอนนิ่งๆ
1.3 ประเมิ น อารมณ์ สภาพจิต ใจต่ออาการปวด และผลกระทบต่ออาการปวด
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด เช่น การเผชิญกับอาการปวดของตนเอง ความคิดเชิง
ลบที่ว่าหากมีอาการปวดทําให้ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรื อทํากิจกรรมต่างๆ ได้ลดลง เป็ นต้น
1.4 ประเมิน ความเชื่ อ ความรู ้ ความเข้าใจ และวิธีที่เคยปฏิบัติเพื่อจัด การอาการ
ปวด ความเชื่อเกี่ยวกับอาการปวดและวิธีบรรเทาอาการปวดที่เคยปฏิบตั ิท้ งั ที่ถูกต้อง เช่น การผ่อน
คลาย และที่เคยปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง เช่น การยึดติดกับยาแก้ปวด ความรู ้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ลดปวด เช่น ความเชื่อที่ว่าการรักษาอาการปวดแบบง่ายๆ ไม่สามารถลดปวดได้ตามลําดับ เป็ นต้น
นอกจากนี้การประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้มาตรวัดอาการปวด กรณีผูป้ ่ วยไม่เคยใช้
มาตรวัด อาการปวดจําเป็ นต้องอธิบายการใช้ให้ผูป้ ่ วยเข้าใจ หากผูป้ ่ วยประเมิน อาการปวดเป็ น

59

คะแนนไม่ได้ อาจเลือกใช้การประเมินอาการปวดแบบ Face scale สังเกตจากสีหน้าท่าทาง เพื่อให้
ทราบระดับอาการปวดและบอกวิธีการประเมินระดับ pain score
1.5 ประเมินแหล่งสนับสนุนและแหล่งช่วยเหลือในการจัดการอาการปั ญหาที่เกิด
จากอาการปวด เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
2. บอกเป้าหมายของการจัดการอาการปวด และตั้งเป้าหมายที่จะลดอาการปวด เช่น “ฉัน
ต้องการนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่ถูกปลุกให้ตื่นเพราะความปวด” ร่ วมกับหาวิธีการลดอาการ
ปวดให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถจัดการตนเองเพื่อลดความปวดได้66
3. ให้ความรู ้เรื่ องสาเหตุ การจัดการอาการปวดของผูป้ ่ วย เพื่อกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยค้นหาปั จจัย
ที่ทาํ ให้อาการปวดเพิม่ ขึ้น
4. ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป่ วยให้ ส ามารถควบคุ ม อาการปวดด้ ว ยตนเองได้ โดยสามารถ
เคลื่อนไหวตัวเองอย่างถูก วิธีและปลอดภัย ขอความช่วยเหลือในการพลิกตะแคงตัวก่อน รวมทั้ง
ช่วยจัดให้อวัยวะส่ วนสะโพกและต้นขาอยู่นิ่ง (immobilization) สามารถเปลี่ยนท่าทางช้าๆ อย่าง
ระมัดระวังการกระแทกหรื อลดแรงกระทําต่อบริ เวณกระดูกที่เป็ นรอยโรค จับต้องอย่างนุ่มนวล
เบามือ กรณี ผูป้ ่ วยมีการแพร่ กระจายมะเร็ งมาที่กระดูกสันหลังบริ เวณคอ ดูแลให้ใส่ อุปกรณ์ช่วย
พยุงคอ เช่น hard collar หรื อ soft collar ถ้ามีการแพร่ กระจายมาบริ เวณกระดูกสันหลังส่ วนเอวใส่
Lumbar support หรื อ Soft taylor brace เพื่อบรรเทาความปวด
5. ส่ งเสริ มผูป้ ่ วยให้ใช้วิธีบรรเทาอาการปวดที่เคยปฏิบตั ิแล้วได้ผลต่อไป และแนะนําวิธี
บรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช้ยาต่างๆ ด้วยเทคนิ คการเบี่ยงเบนความสนใจหรื อทํากิจกรรมที่ชอบ
เช่น ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ การนับเลข นับรู ปภาพ เป็ นต้น เทคนิคการผ่อนคลายโดยฝึ กหายใจเข้าช้าๆ
ลึกๆ กํามือแน่น และหายใจออกทางปากพร้อมคลายมือ และเทคนิคการใช้จินตนาการ เพื่อการผ่อน
คลาย ลดหรื อชะลอการใช้ยาแก้ปวด เบี่ยงเบนอาการและบรรเทาความปวดได้
6. ให้ ก ําลังใจผู ้ป่ วย แสดงความเห็ น ใจ ให้ ผู ้ป่ วยเห็ น คุณ ค่ าในตัว เอง และกระตุ้น ให้
ครอบครัวมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มกําลังใจ เรี ยนรู ้วิธีช่วยเหลือในการบรรเทาอาการปวดและช่วยเหลือ
กิจวัตรประจําวัน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยยอมรับปรับตัวในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
7. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สุขสบาย เช่น หนุนขาข้างที่มีรอยโรคสูงกว่าระดับหัวใจและให้
อยู่น่ิง อาจใช้หมอนรองตลอดความยาวของขา เพื่อช่วยการไหลเวียนโลหิ ตให้ดีข้ ึนไม่เกิดการคัง่
ของเลื อดที่ อวัยวะส่ ว นปลายซึ่ งมีผลทําให้เกิด ความเจ็บปวดได้ จัด สิ่ งแวดล้อมที่ สงบและเป็ น
สัด ส่ วน ปิ ดม่านข้างเตียงผูป้ ่ วย ในกรณี ห้องพิเศษเดี่ยวควรปิ ดประตู เพื่อลดการรบกวนช่วยให้
ผูป้ ่ วยนอนหลับพักผ่อนได้
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8. ดูแลผูป้ ่ วยให้รับประทานยาแก้ปวดตามแผนการรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและ
ผลข้างเคียงของยา เพื่อบรรเทาอาการปวด และผูป้ ่ วยปลอดภัยจากผลข้างเคีย งของยา ในกรณี ท่ี
ผูป้ ่ วยมีความปวดรุ นแรงหรื อไม่ลดลง หารื อแพทย์เกี่ยวกับการส่ งปรึ กษาหน่วยระงับปวดเพื่อร่ วม
ดูแลและจัดการอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประเมิน ระดับ pain score ของผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ โดยประเมิน ทุก ครั้งก่อนให้ก าร
พยาบาลแก่ผูป้ ่ วยหรื อทําการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย หรื อประเมินทุก 8 ชัว่ โมง กรณี ผปู ้ ่ วยได้รับกิจกรรม
บรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช้ยาประเมินภายหลังทํากิจกรรม 30 นาที ส่วนการประเมินระดับความ
ปวดภายหลังได้รับยาแก้ปวด ประเมิน pain score ดังนี้
9.1 ยาฉีดทางหลอดเลือดดําประเมินอาการปวด 15 นาทีหลังจากได้รับยา
9.2 ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อประเมินอาการปวด 30 นาทีหลังจากได้รบั ยา
9.3 ยารับประทานประเมินอาการปวด 1 ชัว่ โมงหลังจากได้รับยา

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.1.2

ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากอาการและการดําเนินโรคที่ลกุ ลามมากขึ้น

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าโรคของตัวเองได้ลุกลามไปยังกระดูกและอยู่ในระยะสุ ดท้ายแล้ว เป็ นห่วง
บุตรหลาน รักษาแล้วอาการก็ไม่ดีข้ นึ บ่นอยากกลับบ้าน
2. ญาติผปู ้ ่ วยบอกว่าอยากให้อาการผูป้ ่ วยดีข้ ึน จะได้อยู่เป็ นกําลังใจให้บุตรหลานไปนานๆ
และสอบถามถึงอาการที่เกิดขึ้นของตนเอง และการรักษาที่ได้รับบ่อยๆ
3. ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าวิตกกังวล ไม่สดชื่น
4. ผูป้ ่ วยหน้านิ่วคิ้วขมวด สีหน้าแววตาครุ่ นคิด บางครั้งเหม่อลอย
5. มีคะแนนความวิตกกังวล ≥ 7 (ประเมินด้วย Visual analog scale)

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลลดลงหรื อคลายความวิตกกังวลลง สามารถร่ วมตัดสินใจ
และให้ความร่ วมมือในการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าสดชื่นขึ้นพูดคุยด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. คะแนนความวิตกกังวล = 5
3. ผูป้ ่ วยสนใจสิ่ งแวดล้อม และมีสมาธิในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
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กิจกรรมการพยาบาล

1. ค้นหาความคาดหวัง ความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัว โดยประเมินปั จจัย สาเหตุ
เกี่ยวข้องที่ ทําให้ เกิ ดภาวะวิ ตกกังวล พร้อมทั้งประเมิน ระดับความวิตก กังวลโดยการสอบถาม
ความรู ้สึก สังเกตการแสดงออกของผูป้ ่ วยและญาติท้ งั คําพูดและท่าทาง เพื่อประเมิน อารมณ์และ
ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยหรื อญาติอย่างครอบคลุม
2. ค้นหาการรับรู ้ ความรู ส้ ึ กต่อการดําเนิน โรคที่ลุกลาม และการสู ญเสี ยบุคคลผูเ้ ป็ นที่รัก
ของผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อค้นหาความต้องการ และวางแผนให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยและญาติ
3. ตั้งเป้ าหมายในการอยู่ร่วมกับโรคที่ลุกลาม และอาการที่จะเปลี่ยนแปลงร่ วมกับผูป้ ่ วย
และญาติ
4. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยและญาติจดั การกับอารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากโรคและการสูญเสียบุคคลผูเ้ ป็ นที่รัก
5. ให้การพยาบาลโดยคํานึงถึงตัวตน และเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูป้ ่ วย ดังนี้
5.1 แนะนําตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วยและญาติ ให้การดูแลอย่างเอาใจ
ใส่ การปฎิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลทุกครั้งควรทักทายเรี ยกชื่อผูป้ ่ วยอย่างให้เกียรติ พูดคุยทําให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจในการระบายปัญหาและความคับข้องใจต่างๆ รับฟังและเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วย
แสดงความรู ้สึกอย่างเต็มที่ การฟังอย่างตั้งใจและปราศจากคําตําหนิจะส่งเสริ มให้เกิดสัมพันธภาพที่
ดีต่อพยาบาล
5.2 ใช้เทคนิ คการให้คาํ ปรึ กษา การเข้าถึงความรู ้สึกของผูป้ ่ วย เพื่อช่วยให้ผูป้ ่ วย
รู ้สึกอบอุ่น เกิดกําลังใจดีข้ ึน ยอมรับความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูป้ ่ วย สามารถเผชิญปัญหาได้
ด้วยดีในทางที่สร้างสรรค์ สร้างความหวังใหม่ที่เหมาะสมและเสริ มการมีคุณค่าให้ผูป้ ่ วยได้มองหา
ข้อดีของตน
5.3 ก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบถึงเหตุผล ประเมิน
ความพร้อมต่อการรับรู ้รับฟังของผูป้ ่ วย และใช้คาํ พูดสุภาพ เช่น “ขออนุญาตที่จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การปฎิบตั ิตวั ขณะอยู่โรงพยาบาล ฯลฯ ...ไม่ทราบว่าจะสะดวกหรื อไม่ค่ะ...ถ้ายังไม่สะดวกดิฉันจะ
กลับเข้ามาอีกครั้งประมาณ 30 นาที หรื อหากสะดวกเมื่อใดสามารถแจ้งดิฉันได้ก่อนเวลาค่ะ” เมื่อ
ถึงเวลานัด หมายหรื อผูป้ ่ วยพร้อมจึงเข้าไปให้ขอ้ มูล เพื่อลดการกระตุน้ ผูป้ ่ วยให้วิต กกังวล และ
ผูป้ ่ วยเกิดความสบายใจ
5.4 แสดงกิริยาท่าทางเหมาะสม มีสีหน้ายิ้มแย้มอย่างสมํ่าเสมอ กล่าวทักทายทุก
ครั้งที่พบผูป้ ่ วยด้วยวาจาหรื อรอยยิม้ ให้ความมัน่ ใจว่าพยาบาลจะคอยดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด “หาก
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ต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งพยาบาลได้ทนั ที อย่าลังเลและไม่ตอ้ งเกรงใจนะคะ” เนื่องจากการ
แจ้งข้อมูลให้พยาบาลทราบความผิดปกติที่รวดเร็วจะสามารถให้การรักษาพยาบาลได้ทนั ท่วงที
5.5 มีก ารสื่ อสารแบบเป็ นกัน เอง เข้าใจง่าย แนะนําให้ ญ าติและผูป้ ่ วยเข้าใจถึง
ปฏิกิริยาการแสดงออกทางอารมณ์ ของบุคคลทีป่ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อรังให้ยอมรับความรู ้สึกต่างๆ โดย
พยาบาลแสดงออกถึงความเข้าใจในความรู ้สึกของผูป้ ่ วย ใช้การสัมผัสเพื่อถ่ายทอดความห่วงใยและ
เอื้ออาทร เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกอุ่นใจ ไม่ห่างเหิน เกิดความไว้วางใจที่จะปรึ กษาหรื อขอความช่วยเหลือ
จากพยาบาล
6. เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยหรื อญาติได้บอกถึงความรู ้สึก ประสบการณ์เดิม ข้อจํากัด หรื อสิ่ ง
คุกคามที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยเกิดความวิตกกังวล เพื่อสามารถวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างคลอบคลุมและ
เหมาะสม
7. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทําสมาธิ ฝึ กบริ หารการหายใจเข้าออก
ลึก ๆ หายใจเข้าท้องป่ อง หายใจออกท้องแฟบ เป็ นต้น เพื่อช่ว ยให้ผูป้ ่ วยผ่อนคลาย และลดการ
กระตุน้ ผูป้ ่ วยให้วิตกกังวลโดยสร้างบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมให้มีความเงียบสงบ ที่เอื้อต่อความสุ ข
สบาย
8. ให้โอกาสผูป้ ่ วยได้ทาํ กิจกรรมที่ตนเองต้องการได้ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การให้ญาติ
มาเยี่ยมได้อย่างสมํ่าเสมอ แนะนําและช่วยเหลือให้ผูป้ ่ วยได้นําสิ่ งของที่สามารถทําให้ผูป้ ่ วยรู ้สึก
ปลอดภัย เช่น รู ปบุตรหลาน พระพุทธรู ป พระเครื่ อง เป็ นต้น มาไว้ใกล้ตวั หรื อติดตัวได้ตลอดเวลา
เพื่อช่วยให้กาํ ลังใจแก่ผปู ้ ่ วย ดูแลจิตวิญญาณและความเชื่อ ทําให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกมีที่พ่งึ และปลอดภัย
9. เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว และแพทย์ในการซักถามปั ญหาหรื อข้อสงสัยจาก
แพทย์เกี่ย วกับอาการและการดําเนิน ของโรค โดยอยู่ร่ วมรับฟั งในขณะที่แพทย์พูดคุยกับผูป้ ่ วย
หลังจากนั้นประเมินว่าผูป้ ่ วยเข้าใจในสิ่งที่แพทย์อธิบายหรื อไม่ ถ้าหากยังสงสัยหรื อไม่ชดั เจนจึงให้
ความกระจ่าง เพื่อให้ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจ ให้
ความร่ วมมือ และลดความวิตกกังวลลง
10. กรณี ผูป้ ่ วยมีอาการนอนไม่หลับ เคร่ งเครี ยด เนื่องจากมีระดับความวิตกกังวลสู ง ควร
ดูแลอย่างใกล้ชิด และหารื อแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาคลายกังวลหรื อยานอนหลับตามแผนการรักษา
อย่างถูกต้องปลอดภัย และร่ วมวางแผนให้คลายกังวลหรื อนอนหลับ โดยให้ยาคลายกังวลหรื อยา
นอนหลับ และระวังการพลัดตกหกล้มหลังได้รับยาคลายกังวลหรื อยานอนหลับ
11. ประสานงานกั บ ที ม สุ ข ภาพ ได้แก่ แพทย์เจ้าของไข้ ที มการพยาบาลต่ อเนื่ อ ง นัก
กายภาพบําบัด เพื่อประกอบการตัดสินใจการดูแลแบบประคับประคองตามอาการ และวางแผนแนว
ทางการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.1.3

ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง

ข้อมูลสนับสนุน

1. Case Multiple bone metastasis มีการสลายเซลกระดูกทําให้มแี คลเซียมในเลือดสูง21-22
2. ผูป้ ่ วยนอนเป็ นส่วนใหญ่ ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง มีอาการซึม ความตึงตัวของผิวหนังไม่
ดี ปัสสาวะปริ มาณมาก (Water intake/output = 3,500/5,400 ml)
3. ระดับแคลเซียมในเลือดสูง = 15 mg/dl (ค่า normal =8.5 -10.5 mg/dl)

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยไม่เกิดอันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง

เกณฑ์การประเมินผล

1. ไม่ มี อ าการแสดงของภาวะแคลเซี ย มในเลื อ ดสู ง ได้แ ก่ อ่ อ นเพลี ย ปวดศี ร ษะ ซึ ม
ปัสสาวะมาก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นต้น
2. การตรวจเลือดทางห้องปฎิบตั ิการพบระดับแคลเซียมมีค่าระหว่าง 8.5 -10.5 mg/dl
3. ตรวจการตอบสนองของรี เฟล็กซ์ได้ค่าปกติ = 2+

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินติดตามผลตรวจระดับแคลเซียมในเลือดของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการ
ของภาวะแคลเซียมในเลือดสู ง ได้แก่ อ่อนเพลียปัสสาวะบ่อยและปริ มาณปัสสาวะมาก เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียนท้องผูก ดื่มนํ้าบ่อย ซึม สับสนและหมดสติ เป็ นต้น เพื่อใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางใน
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมกับภาวะของผูป้ ่ วย หากพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงควรรายงานแพทย์
2. วัดและบันทึกปริ มาณนํ้าเข้าออกของร่ างกาย โดยวัดและบัน ทึกปริ มาณปั สสาวะอย่าง
น้อยทุก 8 ชัว่ โมง หากมีอาการรุ นแรง เช่น ปั สสาวะมาก กล้ามเนื้อกระตุก หรื อกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซึมลง สับสน และระดับความรู ้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ควรวัดและบันทึกปริ มาณปัสสาวะทุก 1 ชัว่ โมง
เพื่อประเมินการทําหน้าที่ของไต รวมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อภาวะขาดนํ้าและภาวะหัวใจวาย เพื่อ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการแก้ไขความผิดปกติอย่างถูกต้องทันเวลา67
3. ดู แลและกระตุ ้น ให้ ผูป้ ่ วยดื่มนํ้ามากๆ วัน ละ 3,000 - 4,000 มิลลิ ลิต ร (ยกเว้น ผูป้ ่ วยที่
จําเป็ นต้องจํากัดนํ้า) เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับของเหลวเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
และในรายที่ดื่มนํ้าได้น้อยหรื อดื่มนํ้าไม่ได้ หารื อแพทย์เพื่อพิจารณาให้ผปู ้ ่ วยได้รับ NSS ทางหลอด
เลือดดําวันละ 3,000 - 4,000 มิลลิลิตร เพื่อเจือจางแคลเซียมในเลือดเพิ่มการขับแคลเซียมส่ วนเกิน
ทิ้งออกทางปัสสาวะ และป้องกันหรื อลดอันตรายจากภาวะขาดนํ้าให้แก่ผูป้ ่ วย32,52
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4. หลี ก เลี่ ยงการรับ ประทานอาหารที่มีแคลเซี ย มและวิต ามิน ดีในปริ มาณมาก เช่น นม
ผลิตภัณ ฑ์จ ากนม งาดํา กะปิ ปลาเล็ก ปลาน้อยที่ รับประทานได้ท้ งั กระดูก ปลาทู ปลาทะเล และ
นํ้ามันตับปลา รวมทั้งงดรับประทานยาที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเป็ นองค์ประกอบ เช่น ยาลดกรด
เป็ นต้น เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูงระดับรุ นแรง52,67
5. รับประทานผลไม้หรื อนํ้าผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ส้ม มะนาว กระเจี๊ยบ เป็ นต้น เพื่อทําให้
ปัสสาวะเป็ นกรดเพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่ างกายทางปัสสาวะ52
6. ดูแลให้ ผูป้ ่ วยได้รับ ยาลดระดับแคลเซี ยมในเลือดตามแผนการรัก ษา รวมทั้งติด ตาม
ประเมินผลข้างเคียงของยาเพื่อบรรเทาอาการผิดปกติและผูป้ ่ วยปลอดภัยจากผลข้างเคียงของยา

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.1.4

ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลงเนื่องจากอ่อนเพลีย ขาสองข้างไม่มีแรง

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผลตรวจ bone scan มีมะเร็งแพร่กระจายมาทีก่ ระดูกสันหลัง ต้นขา และสะโพก
2. ผูป้ ่ วยขาสองข้างไม่มีแรง จากการตรวจร่ างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาสองข้างอยู่
ในระดับ 2 และมีอาการอ่อนเพลีย
3. ผูป้ ่ วยไม่สามารถลุกนัง่ ยืนและเดิน ได้ดว้ ยตนเอง

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้เพิ่มขึ้น

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบัติกิจวัต รประจําวัน ได้ด้วยตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร ใส่
เสื้ อผ้า หยิบแก้วนํ้า เช็ดตัว เป็ นต้น
2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาอยู่ในระดับ 4/5-5/5

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (Activities of Daily Living:
ADL) ของผูป้ ่ วย แหล่งสนั บสนุ น และช่ว ยเหลือเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ กิจ กรรมต่างๆ เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม52,68
2. ให้ค าํ แนะนําในการทํากิจ วัตรประจําวันของผูป้ ่ วย พร้อมช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัต ร
ประจําวันต่างๆ เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การขับถ่าย
โดยส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในการทํากิจวัตรประจําวันเท่าที่สามารถปฏิบตั ิได้
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3. ดูแ ลให้ ผู ป้ ่ วยออกกําลังกายตามความสามารถ กระตุ้น และส่ งเสริ ม ให้ ผู ้ป่ วยมี ก าร
เคลื่อนไหว เกร็ งกล้ามเนื้อ และช่วยบริ หาร (passive exercise) ส่วนต่างๆ ของร่ างกายให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้
4. แนะนําและกระตุน้ ผูป้ ่ วยให้ออกกําลังเคลื่อนไหวบริ หารข้อต่อต่างๆ (ROM exercise)
ทุกๆข้อต่อทัว่ ร่ างกาย เช่น การหมุนข้อเท้า ข้อมือ กําและแบมือ เป็ นต้น เพื่อให้การเคลื่อนไหวของ
ข้อต่อต่างๆ เต็มพิสัย เพิ่มการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด และป้องกันข้อติด
5. แนะนําและกระตุน้ ผูป้ ่ วยให้ออกกําลังเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching exercise) เพื่อส่ งเสริ ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด
6. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติในการฝึ กการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนท่าทางหรื อเปลี่ยนอิริยาบถ
อย่างช้าๆ กระตุน้ ให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ พร้อมช่วยเหลือขณะพลิกตะแคงตัวบนเตียง
7. ให้ก ําลังใจผูป้ ่ วยขณะปฏิบัติกิจวัต รประจําวัน ด้วยตนเอง และแนะนําให้ญ าติสังเกต
อาการผิดปกติ ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่ างกายที่เป็ นไปโดยลําบาก เช่น การใช้มือและแขน การทรง
ตัว เป็ นต้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนไหวหรื อการทํากิจวัตรประจําวันของผูป้ ่ วย

4.2 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี

ภายหลังรับผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พยาบาลประเมินผูป้ ่ วยโดยการซักประวัติ
และตรวจร่ างกายทุกระบบ นําข้อมูลที่ได้มากําหนดข้อวินิจฉัย และวางแผนการพยาบาลในระยะ
ก่อนการฉายรังสี (แผนภูมิที่ 1) ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.2.1

ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการปฎิบตั ิตวั ก่อนได้รับการฉายรังสี

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่ามารักษาด้วยการฉายรังสี ครั้งแรก ไม่ทราบว่าต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร และไม่
ทราบระยะของโรค
2. ผูป้ ่ วยตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ก่อนการรักษา และขณะการฉายรังสีไม่ถูกต้อง

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การฉายรังสี ผลข้างเคียงของการฉายรังสี และการ
ปฎิบตั ิตวั เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนการฉายรังสี

เกณฑ์การประเมินผล
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ผูป้ ่ วยสามารถบอกถึงโรค แนวทางการรักษาที่ได้รับ ขั้นตอนการฉายรังสี ผลข้างเคียงของ
การฉายรังสี และเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายก่อนฉายรังสี ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิ น ความรู ้และความพร้อมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรค การ
บรรเทาอาการปวดโดยใช้รังสี รักษา เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเตรี ยมความพร้อมก่อนการฉาย
รังสีและวางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่สอดคล้องกับปัญหาหรื อความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย
2. อธิ บาย ให้ค าํ แนะนํา และสอนผูป้ ่ วยและญาติโดยใช้ภ าษาที่เข้าใจง่ าย เหมาะสมกับ
ระดับการเรี ยนรู ้ของผูป้ ่ วย โดยให้สมาชิกในครอบครัวหรื อผูด้ ูแลมีส่วนร่ วม เพื่อให้ครอบครัวหรื อ
ผูด้ ูแลมีความเข้าใจ และสามารถให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น
3. อธิบายให้ผูป้ ่ วยทราบถึงภาวะโรคที่เป็ นอยู่ อาการและอาการแสดง การประเมิน การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ยและแนวทางการบรรเทาอาการที่ผูป้ ่ วยได้รับ รวมทั้งให้ผูป้ ่ วยมี ส่ว นร่ ว มในการ
กําหนดเป้าหมายและวิธีก ารบรรเทาอาการ เพื่อจะได้วางแผนการดําเนิ นชีวิต การปฏิบัติตวั และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
4. ให้ความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิตวั เพื่อเข้ารับการฉายรังสี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
4.1 ขั้นตอนวางแผนการรักษา เตรี ยมผลตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ ผลตรวจ Bone
scan และผลตรวจพิเศษทางเอ็กซเรย์ให้พร้อม เพื่อประกอบการวางแผนการรักษา ซึ่งในวันที่ 1 ของ
การนัดหมายแพทย์จะทําการซักประวัติอย่างละเอียด และตรวจร่ างกายเพื่อวางแผนการรักษา
4.2 ขั้ น ตอนการจําลองการรั ก ษา ผู ้ป่ วยจะได้ รั บ การจํา ลองการรั ก ษาด้ ว ย
เครื่ องเอกซเรย์ (X-ray simulation) หรื อเครื่ องเอกซเรย์ค อมพิวเตอร์ (CT simulation) เพื่อกําหนด
ขอบเขต และตําแหน่งทีท่ าํ การฉายรังสี นักรังสีเทคนิกจะทําการขีดเส้นกําหนดพื้นที่การฉายรังสีลง
บนผิวหนังที่จะฉายรังสี และจัดหาอุปกรณ์ยึดตรึ งตําแหน่งที่ฉายรังสี ให้น่ิงในระหว่างการฉายรังสี
ส่วนนักฟิ สิ กส์การแพทย์จะคํานวณปริ มาณรังสีตามที่แพทย์กาํ หนด เพื่อให้ปริ มาณรังสีครอบคลุม
ตําแหน่งบริ เวณที่ฉายรังสี
4.3 ขั้นตอนการฉายรังสี จริ ง ผูป้ ่ วยจะได้รับการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ใน
การเริ่ มฉายรังสีจริ ง โดยจะถูกนําเข้าสู่ห้องฉายรังสีและดําเนินการคล้ายกับการจําลองการรักษา
5. แนะนําการดูแลผิวหนังในตําแหน่งที่ฉายรังสี ขณะเข้าพักรักษาเป็ นผูป้ ่ วยในจะใช้เสื้ อผ้า
ของโรงพยาบาล หลัก การเลือกเครื่ องแต่งกายควรเป็ นเสื้ อผ้าที่สะดวกต่อการถอดและสวมใส่
เนื่ องจากการฉายรังสี ในแต่ละครั้งผิวหนังบริ เวณที่ได้รับการฉายรังสี จ ะต้องไม่มีเสื้ อผ้าปกคลุม
เสื้อผ้าต้องสะอาดและเนื้ อผ้าอ่อนนุ่ม ไม่สวมใส่ เสื้ อผ้าทีร่ ัดแน่นจนเกินไป เพื่อลดการระคายเคือง
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หรื อเสียดสีผิวหนัง แนะนําการรักษาความสะอาดร่ างกายทัว่ ไป ให้ผปู ้ ่ วยอาบนํ้าได้ตามปกติ ใช้สบู่
อ่อนๆ โดยไม่ขดั ถูบริ เวณที่ฉายรังสี
6. แนะนําอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา เช่น อาการปวด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
คลื่นใส้อาเจียน และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรื อลดอาการดังกล่าว แนะนําการออกกําลังกายได้
ตามสมควรและเหมาะสม เช่น การออกกําลังกายเคลื่อนไหวทํา Range of motion ของทุกข้อของ
ร่ างกาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของข้อต่างๆ แนะนําการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องขณะมีการเคลื่อนลําตัว
หรื อการดําเนินกิจวัตรประจําวัน การเปลี่ยนท่าทาง การเคลื่อนย้าย ซึ่งอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทรง
ตัวขณะเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ข้อติด กล้ามเนื้ อลีบ แผลกดทับ และ
กระดูกหัก เป็ นต้น
7. อธิ บ ายให้ ผู ้ป่ วยและญาติ ท ราบถึ ง ระยะเวลาที่ ผู ้ป่ วยเข้า พัก รั ก ษาในโรงพยาบาล
กฎระเบียบของโรงพยาบาล สิทธิการรักษา สถานที่ เช่น ห้องฉายรังสี หอผูป้ ่ วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการฉายรังสี ดังนี้ ผูป้ ่ วยต้องได้รับการฉายรังสีอย่างต่อเนื่อง วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วนั จันทร์ถึง
วัน ศุกร์ ยกเว้น วัน เสาร์-อาทิต ย์และวัน หยุด ราชการ ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดย
จํานวนครั้งของการฉายรังสี ท้ ังหมดตามแผนการรัก ษาของแพทย์ เพื่ อให้ ผูป้ ่ วยเข้าใจและวาง
แผนการใช้ชีวิตในช่วงการฉายรังสี
8. ให้ ข ้อมู ลการใช้ยาเพื่ อรักษาโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สู ง
โรคหัวใจ เป็ นต้น ซึ่งขณะอยู่โรงพยาบาลผูป้ ่ วยยังต้องรับประทานยาต่างๆ ตามแผนการรักษา มีการ
บริ หารยาโดยพยาบาล และอาจมีการส่ งปรึ กษาทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ป้องกันความรุ นแรงของโรคประจําตัวในระหว่างรับการฉายรังสี
9. ให้ข ้อมูลแผนการติดตามผลของการฉายรังสี การบรรเทาอาการ การดําเนิ นของโรค
ภาวะแทรกซ้อนของการฉายรังสี โดยประสานให้ผปู ้ ่ วยได้พบกับแพทย์เจ้าของไข้อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง พร้อมเป็ นสื่อกลางระหว่างผูป้ ่ วยและแพทย์ในการสร้างความร่ วมมือในการดูแลรักษา
10. ประเมิ น ความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ โรคและการปฎิ บัติต ัว ก่อนได้รับ การฉายรังสี
ภายหลังให้คาํ แนะนํา พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้ซักถามปั ญหา และทบทวนความเข้าใจ
อีกครั้ง เพื่อให้ผูป้ ่ วยเข้าใจและนําไปปฎิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
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ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.2.2

ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาด้วยการฉายรังสี

ข้อมูลสนับสนุน
ฉายรังสี

1. ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าแสดงความวิตกกังวล เมื่อทราบว่าต้องได้รับการรักษาด้วยการ
2. ผูป้ ่ วยและญาติบอกว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับการฉายรังสี และถามซํ้าๆ เกี่ยวกับการฉายรังสี

เป้าหมายทางการพยาบาล
พยาบาล

ผูป้ ่ วยและญาติคลายความวิตกกังวลลง ภายหลังได้รับข้อมูลการฉายรังสี จากแพทย์และ

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าสดชื่นขึ้นพูดคุยด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส่
2. ผูป้ ่ วยและญาติบอกว่าคลายความวิตกกังวลลง
3. ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาล

กิจกรรมการพยาบาล

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูป้ ่ วยและญาติ แนะนําระบบการปฏิบตั ิงานของหอผูป้ ่ วย การ
ตรวจเยี่ยมจากแพทย์และพยาบาล เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
2. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจถึงความจําเป็ นในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การ
ปฏิบตั ิตวั ขณะเข้ารับการรักษา กฎระเบียบการเยี่ยม และการยืดหยุ่นเวลาเข้าเยี่ยม
3. อธิ บ ายให้ ผูป้ ่ วยและญาติ ทราบถึงเป้ าหมายของการรัก ษาด้ว ยการฉายรังสี ทบทวน
ขั้นตอนการฉายรังสี ระยะเวลาการฉายรังสี และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลา
โดยรวมที่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล เพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและญาติ
4. ประเมิ น สภาพจิต ใจและระดับความวิต กกังวลของผูป้ ่ วยก่ อนเข้ารับการรัก ษา หาก
ประเมินแล้วผูป้ ่ วยยังคงมีความวิตกกังวลมาก หารื อแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยาคลายความวิตกกังวล
ตามความเหมาะสม
5. เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติได้ระบายความรู ้สึก และรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อสงสัย
โดยให้ขอ้ มูลที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย และประสานให้ได้พูดคุยกับแพทย์ผทู ้ าํ การรักษา
6. ชี้แจงการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฉายรังสี และค่าใช้จ่ายที่ผูป้ ่ วยต้อง
รับผิด ชอบ หากมีปัญ หาด้านค่ารักษาพยาบาล ประสานกับนัก สังคมสงเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือ
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูกระยะก่อนการรักษาด้วยการ
ฉายรังสี
ผู้ป่วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกเข้ารับการรักษา (ผู้ป่วยใน)
1.1 อาการแรกรับ

-ตําแหน่งรอยโรคที่กระดูก
(แกนลําตัว/ระยางค์)
-อาการปวด
-ท่าทาง การทรงตัว
-ข้อจํากัด/รู ปแบของการ
อ่อนแรง
-การเคลื่อนไหวทําหน้าที่
ของร่ างกาย
-อาการทางระบบประสาท
-อาการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น

1. การประเมินภาวะสุขภาพ

-ข้อมูลส่วนบุคคล (ซักประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย)
-ประเมินอาการ (ข้อจํากัด/ความเสี่ ยง)

2. วินิจฉัยทางการพยาบาล

- อาการทุกข์ทรมาน/ปัจจัยเสี่ยง/ความต้องการของผูป้ ่ วย
3. การวางแผนการพยาบาล

-วางแผนตามลําดับความสําคัญ คลอบคลุมด้านร่ างกายและ
จิตใจ กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมร่ วมกับผูป้ ่ วย/ผูด้ ูแล

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคภาวะ
ของโรค และการฉายรังสี
-ประเมินความรู ้/ความเข้าใจ
-ให้ความรู ้เกี่ยวกับการฉายรังสี ขั้นตอนการ
ฉายรังสี (วางแผนการรักษา /จําลองการ
รักษา) การปฏิบตั ิตวั ภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้น
-ประสานให้ผปู ้ ่ วยได้พูดคุยกับแพทย์ที่ทาํ
การรักษาเกี่ยวกับโรค ภาวะของโรค และ
แผนการรักษาที่ได้รับ
-สอบถามผูป้ ่ วยมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับโรค
ภาวะของโรค และการฉายรังสีดว้ ยคําถาม
ปลายเปิ ด ด้วยท่าทางจริ งใจ

4. การปฏิบัตกิ ารพยาบาล
อาการปวดกระดูก
-ประเมินระดับความเจ็บปวด
- ประเมินตําแหน่งรอยโรคที่กระดูก
(แกนลําตัว/ระยางค์)
-ให้ความรู ้เรื่ องความเจ็บปวดและการจัดการ
อาการปวด
-แนะนําวิธีบรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช้ยา
ต่างๆ
-บริ หารยาแก้ปวดตามหลัก By WHO
analgesic ladder ตามแผนการรักษา
-หารื อแพทย์กรณีอาการปวดไม่ดีข้ นึ เพื่อ
พิจารณาปรึ กษาหน่วยระงับปวด

1.2 ความพร้ อมด้าน
ร่ างกายและจิตใจ

-ความรู ้เกี่ยวกับโรคและ
ภาวะของโรค/การรักษา
-ภาวะอารมณ์และจิตใจ
-ความพร้อมในการเรี ยนรู ้
และการดูแลตนเอง
-ปัญหาและความต้องการ
ของผูป้ ่ วย
-การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย
เตรี ยมที่อยู่อาศัยและผูด้ แู ล
เมื่อจําหน่าย

วิตกกังวล
- ประเมินปัจจัย สาเหตุเกี่ยวข้อง
- สร้างสัมพันธภาพให้เกิดความเชื่อมัน่
ไว้วางใจ
-ใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา
-ทบทวนความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
-แนะนําเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทํา
สมาธิ ฝึ กการหายใจ
-ทํากิจกรรมที่ชอบ เช่น สวดมนต์ ใส่ บาตร
ตอนเช้า อ่านหนังสือ
-หารื อแพทย์เกี่ยวกับความวิตกกังวลของ
ผูป้ ่ วยและร่ วมวางแผนการดูแลเพื่อลดความ
วิตกกังวล

5. ประเมินผลการพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ภาวะของโรค และการฉายรังสี

ผูป้ ่ วยทุเลาอาการปวด

ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวลลง
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4.3 การพยาบาลผู้ป่วยขณะการฉายรังสี

ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่กระดูก ขณะฉายรังสี มีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนทั้งจาก
ภาวะของโรคและการฉายรังสี พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดการกับอาการทัว่ ไป ป้องกัน และ
ลดภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ หรื อบรรเทาอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ติดตามและเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูป้ ่ วยในการ
ประเมิ น อาการและจัด การกับ อาการทุ ก ข์ทรมานของตนเอง ติด ตามผลลัพ ธ์ก ารจัด การ และ
ช่ว ยเหลื อผูป้ ่ วยให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีที่ สุด จึ งกําหนดข้อวินิ จ ฉั ยทางการพยาบาลผู ้ป่วยมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาที่กระดูกขณะการฉายรังสีได้ ดังนี้
4.3.1 ผู ้ป่ วยไม่ รู้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ัว ในระหว่ า งฉายรั ง สี และไม่ ส ามารถแสดงวิ ธี จ ัด การ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสี
4.3.2 ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการสลายของกระดูก
(osteolysis) ที่มีสาเหตุจากมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
4.3.3 ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากสูงอายุ ขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง ช่วยเหลือ
ตัวเองได้นอ้ ย
4.3.4 ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดแผลกดทับ เนื่องจากขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง และเคลื่อนไหว
ร่ างกายได้นอ้ ย
4.3.5 ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายจากอาการท้องผูกเนื่องจากได้รับ Syrup morphine

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.3.1

ผูป้ ่ วยไม่รู้วิธีปฏิบตั ิตวั ในระหว่างฉายรังสีและไม่สามารถแสดงวิธีจดั การภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสี

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าไม่รู้วิธีปฏิบตั ิตวั ระหว่างฉายรังสี เนื่องจากไม่เคยฉายรังสีมาก่อน
2. ผูป้ ่ วยบอกว่าไม่รู้วิธีจดั การภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสี
3. ผูป้ ่ วยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะฉายรังสี
4. ผูป้ ่ วยฉายรังสีบริ เวณหลัง สะโพก และต้นขา Plan 300 cGy/10 fraction

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผู ้ป่ วยมี ค วามรู ้ แ ละเข้าใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ต ัว ในระหว่ างฉายรั ง สี สามารถจัด การ
ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีได้ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี

71

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยบอกวิธีการปฏิบตั ิตวั ระหว่างฉายรังสี ได้ถูกต้อง
2. ผูป้ ่ วยบอกวิธีจดั การภาวะแทรกซ้อน/ระดับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อาการผิดปกติ
ที่ตอ้ งแจ้งพยาบาลหรื อแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิ น ความรู ้ ข องผู ้ป่ วยและครอบครั ว เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บัติ ต ัว ระหว่ า งฉายรั ง สี
ผลข้างเคียงของการฉายรังสี การดูแลตนเอง เพื่อป้องกันหรื อจัดการกับผลข้างเคียงจาการรักษา
2. อธิบายให้ผูป้ ่ วยทราบถึงขั้นตอนการฉายรังสี ภาวะแทรกซ้อนและระดับความรุ น แรง
ของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรื อจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจาก
การฉายรังสี64-65
3. ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี ระยะเวลาที่เริ่ มมีการ
เปลี่ย นแปลงของผิวหนัง การจัดการและวิธีปฏิบตั ิต ัวเรื่ องการดูแลผิว หนังบริ เวณที่ฉ ายรังสี 69-70
ได้แก่
3.1 เลือกเสื้อผ้าที่หลวมใส่สบายและอ่อนนุ่มไม่เสียดสีผิวหนัง ไม่สวมเสื้อผ้าที่คบั
หรื อรัดแน่น เพื่อป้องกันการระคายเคือง
3.2 การทําความสะอาดร่ างกาย ดูแลผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี ให้แห้ง ระวังความ
อับชื้ นและการเสี ยดสี บริ เวณร่ องก้นหรื อขาหนีบ ให้อาบนํ้าได้ตามปกติ ใช้สบู่เหลว เช่น สบู่เด็ก
หรื อสบู่ที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่างประมาณ 5.5 โดยให้น้ ําสบู่ไหลผ่านหรื อใช้สบู่เหลวลูบเบาๆ และ
ไม่ขดั ถูผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี หลีกเลี่ยงการอาบนํ้าด้วยนํ้าอุ่นจัด เนื่องจากความร้อนอาจทําให้
ผิว หนังสู ญ เสี ย ความชุ่ ม ชื้ น และอาจทําให้ เกิ ด การระคายเคื อ งได้ ภายหลังอาบนํ้าเสร็ จ ให้ ใ ช้
ผ้าขนหนูนุ่มซับเบาๆ ให้แห้ง
3.3 หลี ก เลี่ ย งการใช้ แ ป้ ง ทุ ก ชนิ ด เช่ น แป้ ง เด็ ก แป้ ง เย็น แป้ งข้า วโพด และ
เครื่ องสําอางทุกชนิดทาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี เนื่องจากอาจมีโลหะหนักผสมอยู่ เมื่อฉายรังสีจะ
ทําปฏิกิริยาต่อผิวหนังรุ นแรงขึ้นได้
3.4 หลีกเลี่ยงการใช้ครี มหรื อยาต่างๆ ทาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี เช่น ครี มบํารุ ง
ผิว ยาหม่อง ยาคลายกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น ยกเว้น ยาบางตัวที่มีคาํ สั่งการรักษาจากรังสี แพทย์ เพื่อให้
ผูป้ ่ วยได้รับปริ มาณรังสีตรงตามแผนการรักษา
3.5 งดเว้น การวางกระเป๋ านํ้าร้ อน หรื อนํ้าแข็งลงบนผิว หนังที่ฉ ายรังสี โดยตรง
เพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรื อผิวหนังไหม้ได้
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3.6 ห้ามแกะเกาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี หากมีอาการคันให้ใช้มือลูบเบาๆ ตัดเล็บ
ให้ส้ นั และตะไบเล็บให้ไม่คม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ผิวหนัง
3.7 หลีกเลี่ยงการโกนขนบริ เวณที่ฉายรังสี เพราะจะทําให้เกิดแผลได้
4. หากมีแผล ดูแลทําแผลให้ผูป้ ่ วย และสอนสาธิตวิธีการทําแผล โดยใช้ NSS ล้างทําความ
สะอาดแผลเท่านั้น กรณี ขนาดแผลของผูป้ ่ วยไม่ใหญ่มาก เช่น ผิวหนังพองเป็ นตุ่มใสๆ ต่อมาแตก
ออกเป็ นแผลถลอก มีน้ ําเหลืองไหลซึมเป็ นหย่อมๆ เล็กน้อยเป็ นการเปลี่ยนแปลงผิวหนังระดับ 2
ไม่ตอ้ งปิ ดแผล เป็ นต้น งดใช้พลาสเตอร์หรื อเทปกาวติดผิวหนังในบริ เวณที่ฉายรังสี เพราะจะทําให้
ผิวหนังลอกหลุดจนเกิดแผลเมื่อลอกพลาสเตอร์ได้ สังเกตแผลและหารื อแพทย์ เพื่อร่ วมกันวางแผน
ดูแลรักษาป้องกันไม่ให้แผลเป็ นมากขึ้น
5. แนะนํ าผูป้ ่ วยสั งเกตอาการผิด ปกติ ถ้าหากมีอาการอ่อนเพลียหรื ออ่อนล้า แสบร้อน
ผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี ปวดบริ เวณที่ฉายรังสีเพิ่มขึ้นให้แจ้งพยาบาลทราบ
6. แนะนําผูป้ ่ วยให้ดื่มนํ้าอย่างน้อย 8-10 แก้ว/วัน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กบั ผิวหนัง
7. แนะนําผูป้ ่ วยเกี่ยวกับ การนอนหลับพัก ผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่ว โมงต่อวัน ส่ งเสริ มให้
ผูป้ ่ วยได้น อนหลับพัก ผ่อนหรื อการงีบหลับในช่ว งเวลากลางวัน ประมาณ 1-2 ชั่ว โมง เพื่อให้
พักผ่อนอย่างเพียงพอและเต็มที่
8. แนะนําการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่ างกาย โดยเฉพาะอาหารที่มี
โปรตีน และให้พลังงานสู ง (ปริ มาณอาหารและแคลอรี่ ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับรังสี รัก ษาควรได้รับ
ประมาณ 30-35 kcal/kg/day) เพื่อช่ว ยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพีย งพอ เสริ มสร้างความ
แข็งแรง ต้านทานโรค และอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษาได้40,71 ขณะอยู่โรงพยาบาลผูป้ ่ วย
จะได้รับการประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการโดยชั่งนํ้าหนักอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร หรื อรับประทานอาหารได้น้อยเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะทุพโภชนาการ แนะนําญาติให้ปรับปริ มาณอาหารที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย รับประทานอาหารครั้ง
ละน้อยๆ บ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นหรื อระคายเคือง เช่น อาหารแข็ง รสจัด เผ็ดจัด เป็ นต้น
9. ติดตามผลการพยาบาล โดยประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วย อาการเปลี่ยนแปลง
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้ น โดยการซักถามและประชุม เพื่อติดตามผลการรัก ษาพยาบาล
ร่ วมกับแพทย์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.3.2

ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิด กระดูก หัก เนื่ องจากมีก ารเปลี่ยนแปลงจากการสลายของกระดูก
(osteolysis) ที่มีสาเหตุจากมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
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ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่ามีอาการปวดตื้อๆ บริ เวณกระดูกสันหลังเป็ นพักๆ เจ็บแปลบบริ เวณต้นขา
และสะโพกเวลาขยับตัว
2. ผลตรวจ bone scan มีมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกสันหลัง ต้นขา และสะโพก
3. ผลเอกซเรย์มี osteolytic lesion

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยไม่มีกระดูกหักบริ เวณอวัยวะใด

เกณฑ์การประเมินผล
ไม่มีกระดูกหัก

กิจกรรมการพยาบาล

1. สังเกตอาการผิดปกติและประเมินบริ เวณตําแหน่งของกระดูกที่มะเร็งแพร่ กระจาย จาก
ผลภาพถ่ ายรั งสี และ bone scan ประเมิน อาการและอาการแสดง ได้แก่ อาการปวดทัน ที ทัน ใด
ท่าทางการทรงตัว ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะที่มีพยาธิสภาพได้ ความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
พลัดตกหกล้ม ข้อจํากัดหรื อรู ปแบบของอาการอ่อนแรง อาการทางระบบประสาท เป็ นต้น รวมทั้ง
การทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ เพื่ อประเมินอาการผิดปกติของผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการเกิดกระดูกหัก
และใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางในการวางแผนการรักษาและฟื้ นฟูสภาพได้เหมาะสม กับภาวะของผูป้ ่ วย
2. ดูแลให้ผูป้ ่ วยทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเท่าที่จะเป็ นไปได้ ระวังกิจกรรมบางอย่างที่
อาจเพิ่มความปวดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ หรื อเสี่ ยงต่อกระดูกหัก เช่น การยกของ การเอี้ยวหรื อ
บิดตัวเป็ นต้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับทราบข้อจํากัดของตนในการทํากิจกรรม และประมาณการออกแรง
กระทําที่พอเหมาะสําหรับตนได้
3. จัดให้อวัยวะส่ ว นที่มีพยาธิสภาพอยู่นิ่ ง (immobilization) จับต้องอย่างนุ่ มนวลเบามือ
และใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องช่วยพยุง กรณีกระดูกขาให้พกั นิ่งไว้โดยการใส่เฝื อกหรื อผ้ายืดพันให้ยก
อวัยวะส่วนนั้นให้สูงเพื่อลดอาการบวม
4. ดูแลระมัดระวังไม่ให้ผูป้ ่ วยล้มหรื อตกจากที่สูง เพราะจะเกิดแรงกระทําต่อกระดูกและ
เนื้อเยื่อมาก ทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการกระดูกหัก
5. สอนการออกกําลังกายอย่างถูกวิธี ควรใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหรื อเครื่ องคํ้าพยุง เพื่อช่วยลด
แรงกระแทก และผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
6. แนะนําการเปลี่ยนท่าทางขณะเคลื่อนไหว โดยค่อยๆ ประคองให้ผปู ้ ่ วยเคลื่อนไหวช้าๆ
อย่างระมัดระวัง และการปรับเปลี่ย นพฤติก รรมในชี วิต ประจําวัน อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดแรง
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กระแทก ลดการหดเกร็ งของกล้ามเนื้ อ ความเจ็บปวดของกระดูก และลดความเสี่ ยงต่อการเกิด
กระดูกหักได้
7. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปฉายรังสี อย่างถูกวิธี นุ่มนวลและระมัดระวัง โดยใช้มือประคองหรื อ
ใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงอวัยวะส่ วนที่มีพยาธิสภาพ ระหว่างเคลื่อนย้ายติดป้ายสัญลักษณ์ชดั เจนเพื่อช่วย
สื่อสารให้บุคลากรทีมสุขภาพสามารถมองเห็น และตระหนักในการป้องกันกระดูกหัก
8. ประสานงานและส่ งต่ อ ข้อ มู ล ผู ้ป่ วยไปยัง เจ้า หน้า ที่ ห้ อ งฉายรั ง สี และพยาบาลที่
รับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยที่ห้องฉายรังสี เพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องป้องกันกระดูกหัก

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.3.3

ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากสูงอายุ ขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง ช่วยเหลือ
ตัวเองได้นอ้ ย

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยสูงอายุ ผลตรวจ bone scan มีภาวะมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูก ขาทั้งสองข้างไม่
ค่อยมีแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดว้ ยตนเอง
2. จากการสอบถามญาติผปู ้ ่ วยเคยมีอาการสับสน มีหลงลืมเป็ นบางครั้ง
3. จากการตรวจร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้าง grade 2

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก หกล้ม

เกณฑ์การประเมินผล

1. ไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก หกล้ม
2. ไม่พบบาดแผล หรื อรอยฟกชํ้าตามร่ างกายจากการเกิดอุบตั ิเหตุ

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิ น ความเสี่ ยงต่ อการเกิด อุบัติเหตุโดยใช้แบบประเมิน F1 ของฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริร าช และประเมิ น บาดแผลหรื อรอยฟกชํ้าตามร่ างกาย เพื่อเป็ นข้อมูลในการวาง
แผนการพยาบาล ป้องกันการพลัดตก หกล้ม และภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้กบั ผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง72
2. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงอัน ตรายที่อาจเกิด ขึ้น หากเกิดอุ บัติเหตุ เช่น แผลตาม
ร่ างกาย กระดูกหัก เป็ นต้น และปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
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3. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับสถานที่ เครื่ องใช้ การใช้ออดสัญญาณเรี ยก (intercom) กด
เรี ยกเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และหากญาติไม่อยู่ที่เตียงให้แจ้งพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการตกเตียงและสามารถขอความช่วยเหลือจากพยาบาลได้อย่างสะดวกและทันเวลา
4. ช่วยเหลือกิจกรรมและจัดวางของใช้ที่จาํ เป็ นไว้ใกล้มือผูป้ ่ วยให้หยิบใช้ได้สะดวก เช่น
ออดสัญญาณเรี ยก เหยือกนํ้า แก้วนํ้า กระดาษทิชชู ที่รองรับปัสสาวะ เป็ นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการ
ตกเตียง
5. ตรวจสอบสภาพเตียง และยก side rail ขึ้นสองข้างหลังให้การพยาบาล พร้อมอธิบายให้
ญาติเข้าใจถึงความจําเป็ นของการยกขั้น เตียงขึ้น และจัด ให้ผูป้ ่ วยนอนเตียงที่อยู่ใกล้ๆเคาน์เตอร์
พยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถมองเห็นผูป้ ่ วยได้ตลอดเวลา ดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว
ทันเวลา
6. หมัน่ ตรวจเยี่ยมผูป้ ่ วยบ่อยๆ ทุก 1-2 ชัว่ โมง และสอบถามความสุขสบายโดยใช้หลัก 5Ps
hourly round ได้แก่ อาการปวด การจัด ท่ าหรื อเปลี่ย นอิริ ยาบถ ความต้องการถ่ายปั สสาวะหรื อ
อุจจาระและความต้องการให้ช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
7. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติสังเกตอาการผิดปกติ เช่น แขน ขาอ่อนแรงเพิ่มขึ้น เวียนศีรษะ
ขณะลุกนัง่ หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นแล้วแจ้งให้
พยาบาลทราบ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.3.4
ได้นอ้ ย

ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดแผลกดทับ เนื่องจากขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง และเคลื่อนไหวร่ างกาย

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าตั้งแต่ขาไม่มีแรงนอนบนเตียงมาตลอดและจะปวดมากเวลาพลิกตะแคงตัว
2. ผู ้ป่ วยมี ม ะเร็ ง แพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดู ก เคลื่ อ นไหวร่ า งกายได้ น้อ ย นอนบนเตี ย ง
ตลอดเวลา
3. จากการสังเกตผูป้ ่ วยพลิกตะแคงตัวได้นอ้ ยและมีอาการปวดเวลาพลิกตะแคงตัว
4. จากการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยมีรูปร่ างผอมเห็นปุ่ มกระดูก

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยไม่เกิดแผลกดทับ

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผิวหนังมีความชุ่มชื้น ไม่มีบาดแผล ไม่เกิดแผลกดทับ
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2. ความตึงตัวของผิวหนังดี มีการกลับคืนตัวของผิวหนังที่ถูกยกตั้งขึ้นน้อยกว่า 30 วินาที

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินสภาพผิวหนังและปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ เพื่อให้สามารถดูแลผูป้ ่ วย
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ และเป็ นข้อมูลติดตามประเมินผลการพยาบาล
2. จัดท่านอนให้ผูป้ ่ วยโดยช่วยพลิกตะแคงตัวอย่างสมํ่าเสมอทุกๆ 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการ
กดทับบริ เวณปุ่ มกระดูก และตําแหน่ งที่มีความอ่อนแอของผิวหนัง ในผูป้ ่ วยที่มีน้ ําหนักมากอาจ
ต้องเปลี่ยนท่านอนเร็ วกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อป้ องกัน แผลกดทับจากการนอน ลดแรงกดของผิว หนัง
บริ เวณปุ่ มกระดูกที่ถูกร่ างกายกดทับอยู่ที่ตาํ แหน่งหนึ่งตําแหน่งใดเป็ นเวลานาน73
3. การเปลี่ ยนท่ านอนหรื อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ใช้ผา้ ขวางเตียงช่ว ยยกตัว ไม่ใช้วิธีลากดึ ง
เพราะทําให้ผิวหนังเกิดแรงเสียดสี หลอดเลือดฝอยอาจฉี กขาด เนื้อเยื่อถูกทําลาย และผิวหนังถลอก
เป็ นแผลได้
4. การจัด ท่านอนตะแคงประมาณ 30 องศาจะช่ว ยลดแรงกดเนื้ อเยื่อบริ เวณปุ่ มกระดูก
trochanter การใช้หมอนพยุงไว้จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านอนเลื่อนจากเดิม ป้องกันการเกิดแรงเสียด
สีระหว่างผิวกับผ้าปูที่นอนจนเกิดรอยแผลกดทับที่ผิวหนังได้73
5. ดูแลผิวหนังที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อเกิดแผลกดทับให้สะอาดแห้ง ไม่เปี ยกชื้ นจากปั สสาวะ
อุจจาระ หรื อเหงื่อ อาจใช้วาสลีน หรื อโลชัน่ ทาบริ เวณผิวหนังและปุ่ มกระดูก เพื่อป้องกันผิวหนัง
ถูกเสียดสี ทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันการแห้งแตกของผิวหนัง และลดการระคายเคือง
6. ส่ งเสริ มภาวะโภชนาการดูแลให้ได้รับสารนํ้าและสารอาหารอย่างพอเพียง เพื่อช่วยให้
ผูป้ ่ วยได้รับสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมเซลที่ชาํ รุ ด และสึกหรอ
7. ประเมินผิวหนังทัว่ ร่ างกาย และบริ เวณปุ่ มกระดูกทุกครั้งในขณะพลิกตะแคงตัวและเช็ด
ตัว โดยเฉพาะบริ เวณปุ่ มกระดูก เช่น ก้นกบ สะโพก ตาตุ่ม เป็ นต้น เพื่อเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ
8. ให้ความรู ้แก่ผูป้ ่ วยและญาติในเรื่ องการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการประเมินภาวะเสี่ ยง
ต่อการเกิดแผลกดทับบริ เวณอื่นเพิ่ม เพื่อลดการเกิดแผลกดทับ
9. ใช้ที่นอนลม เปลี่ยนผ้าปูที่นอน และผ้าขวางเตียงให้เรี ยบตึง เพื่อลดแรงกดผิวหนังและ
การระคายเคืองต่อผิวหนังของผูป้ ่ วย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.3.5

ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายจากอาการท้องผูกเนื่องจากได้รับ Syrup morphine

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าไม่ถ่ายอุจจาระมา 5 วัน แน่นอึดอัดท้องมาก
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2. ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยพบเคลื่อนไหวตัวเองได้นอ้ ยเนื่องจากมีอาการปวดบริ เวณหลัง ต้นขา
และสะโพก
3. ผูป้ ่ วยรับประทานยาแก้ปวด Syrup morphine

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสุขสบายขึ้น สามารถขับถ่ายอุจจาระได้

เกณฑ์การประเมินผล

ผูป้ ่ วยไม่มีทอ้ งผูก ถ่ายอุจจาระ 1 ครั้งทุก 1- 2 วัน ไม่บ่นแน่นอึดอัดท้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ดูแลให้ผูป้ ่ วยดื่มนํ้าหรื อกระตุน้ ให้ดื่มนํ้าอย่างน้อยวันละ 2,000-3,000 มิลลิลิตรถ้าไม่มี
ข้อห้าม เพื่ออุจจาระจะอ่อนตัวเมื่อร่ างกายได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ52,74
2. กระตุน้ ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารที่มีกากใย อาหารประเภทที่มีกากใยเป็ นส่วนประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลซ้อน ไม่ถูกทําลายตามกระบวนการย่อยอาหาร กากใยไม่เพียงแต่ทาํ ให้
อุจจาระมีรูปร่ างเป็ นก้อน แต่ยงั ส่งเสริ มการเคลื่อนไหวของลําไส้ตามปกติอีกด้วย ปกติผูป้ ่ วยควร
ได้รับประทานอาหารประเภทกากใยอย่างน้อย 25 กรัมต่อวัน75
3. กระตุ ้น ให้ ผูป้ ่ วยมี ก ารเคลื่อนไหวเท่าที่เป็ นไปได้ การออกกําลังกายอย่างเต็มที่ข อง
ร่ างกายส่ วนที่ปกติ เช่น การทํา Range of motion exercises (ROM) ของแขนขาข้างที่อ่อนแรงจะ
ช่วยให้ลาํ ไส้ใหญ่ทาํ งานได้ดีข้ นึ ทําให้ลดอาการท้องผูกลง76
4. เลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อฝึ กขับถ่ายอุจจาระ กระตุน้ หรื อช่วยให้ผูป้ ่ วยฝึ กขับถ่ายอุจจาระ
ให้ตรงเวลา75
5. จัดให้ผูป้ ่ วยมีความเป็ นส่วนตัวขณะขับถ่ายอุจจาระ ความเป็ นส่วนตัวเป็ นปั ญหาสําคัญ
ในการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระให้สมํ่าเสมอ ขณะพยาบาลดูแลการขับถ่ายอุจจาระผูป้ ่ วยส่วนมาก
จะรู ้สึกเครี ยดเพราะผูป้ ่ วยที่นอนขับถ่ายอุจจาระบนเตียงจะรู ้สึกอายผูป้ ่ วยอื่นข้างเตียงเมื่อมีเสียงและ
กลิ่น การดูแลเพื่อลดความอายของผูป้ ่ วยขณะขับถ่ายอุจจาระ เช่น จัดให้มีอากาศถ่ายเทที่ดีภายใน
ห้องผูป้ ่ วย ปกปิ ดร่ างกายให้มิดชิด และปิ ดผ้าม่านให้รอบเตียงเพื่อให้มีความเป็ นส่วนตัว52,74
6. ให้ยาระบายตามแผนการรักษา กรณี การสวนอุจจาระควรจัดให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงซ้าย
แล้ว สวนอุ จ จาระเพื่ อส่ งเสริ มให้ ลําไส้มีก ารดูด ซึ มนํ้ายาสวนอุจจาระได้ดีข้ ึ น และมีก ารขับถ่าย
อุจจาระออกมาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงทีม่ ีต่อลําไส้ใหญ่บริ เวณ sigmoid ในทางตรงข้ามกรณีลว้ งเอา
อุจจาระออก ควรจัดให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงขวา เพราะจะทําให้ลว้ งอุจจาระออกได้ง่ายขึ้น76
7. ให้ความรู ถ้ ึงผลข้างเคียงของยา Syrup morphine ต่ออาการท้องผูก ในระยะที่
รับประทานยาทําให้ผปู ้ ่ วยมีอาการท้องผูก และจําเป็ นต้องได้รับยาระบายตลอดการใช้ยา
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4.4 การพยาบาลผู้ป่วยภายหลังการฉายรังสี

ผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่ก ระดูกส่ วนใหญ่ ช่วยเหลือตัว เองได้น้อยหรื อไม่สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ผู ้ดู แ ลภายหลัง การฉายรั ง สี ค รบหรื อ จํา หน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล พยาบาลมีบทบาทโดยตรงในการประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้มีก าร
ดูแลที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปถึงบ้าน เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการติดตามประเมินผลการรักษา เสริ ม
สมรรถนะในการดูแลตนเอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาวจากการฉายรังสี แผนการจําหน่ายจึง
เป็ นการดูแลระยะยาว ต้องได้รับการเตรี ย มความพร้อมตั้งแต่แรกรับ ในระยะหลังการฉายรังสี
กําหนดข้อวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาล ดังนี้
4.4.1 ผูป้ ่ วยขาดความรู ้เกี่ยวกับการปฎิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านภายหลังฉายรังสีครบ
4.4.2 ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.4.1

ผูป้ ่ วยขาดความรู เ้ กี่ยวกับการปฎิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านภายหลังฉายรังสีครบ

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยและญาติบอกว่ายังไม่ทราบวิธีการปฎิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน
2. แพทย์เตรี ยมจําหน่ายภายหลังฉายรังสีครบ
3. จากการตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยช่ว ยเหลือตัวเองได้น้อย ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง มีภ าวะ
มะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยมีค วามรู ้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน และได้รับการเตรี ย มจําหน่ ายอย่าง
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยและญาติมีความมัน่ ใจสามารถกลับไปดูแลตนเองที่บา้ นได้
2. ผูป้ ่ วยและญาติตอบคําถามการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านได้ถูกต้อง
3. ญาติสามารถแสดงทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. แนะนําผูป้ ่ วยให้ตระหนักถึงปั ญหา และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสุ ขภาพที่เกิด
ขึ้นกับตนเองให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง และเผชิญกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ57
ได้แก่
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1.1 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดําเนินของโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย ตามสภาพความเป็ น
จริ ง โดยคํานึงถึงผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยตัดสินใจได้ว่า ตนเอง
มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นได้หรื อไม่ และอาจจําเป็ นต้อง
พึ่งพาญาติในการดูแลเมื่อกลับบ้าน รวมทั้งให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ฉายรังสี โดยอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ผูป้ ่ วยเข้าใจ ยอมรับ มีกาํ ลังใจอดทนที่จะปฎิบตั ิพฤติกรรม
สุขภาพอย่างถูกต้อง
1.2 ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยรับรู ้ถึงระดับความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ สร้างความตระหนักให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เสริ มแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยรับรู ้ว่าตนเองควรเป็ นผูท้ ี่
รับผิด ชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง และพูด คุยให้กาํ ลังใจเมื่อสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อการดูแลสุขภาพและฟื้ นฟูสุขภาพของตนเอง
1.3 กําหนดเป้ าหมายร่ ว มกัน ในการฟื้ นฟู สุข ภาพเมื่ อกลับ ไปอยู่บ้าน ให้ ผูป้ ่ วย
คิด ถึ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งกับ ตนเอง และเป็ นการกระตุ้น เตือ นให้ผู ้ป่วยวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการดูแลสุ ขภาพของตนเองบนพื้นฐานศักยภาพของตนและทรัพยากรต่างๆ ที่
ตนเองมีอยู่
2. ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยและญาติเพื่อวางแผนการดําเนินชีวิต สํารวจปั ญหาและ
ระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรม โดยทบทวนความพร้อมของญาติ/ผูด้ ูแล ในเรื่ องกิจวัตร
ประจําวัน (activity of daily living) และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดูแลผูป้ ่ วย68 ได้แก่
2.1 ประเมิน ความสามารถทางกายภาพ หรื อหน้าที่การทํางานของร่ างกายผูป้ ่ วย
ได้แก่ การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคงทนในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่ างกาย ความสามารถในการเปลี่ยนอิริยาบถ การปฏิบตั ิกิจวัตรประจํา
วันที่จาํ เป็ น เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร เป็ นต้น พร้อมทั้ง
ประเมินระดับการพึ่งพาตนเอง ได้แก่ ผูป้ ่ วยพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่น พึ่งพาตนเองได้บางส่วนต้องการความช่วยเหลือบ้าง และผูป้ ่ วยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
ดังกล่าวได้เลยต้องการความช่ว ยเหลือจากผูอ้ ื่น ทั้งหมด โดยพิจารณาร่ วมกับความรุ น แรงของ
รอยโรคการแพร่ กระจายมาที่กระดูก เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกหัก
2.2 ประเมิ น ความพร้ อมหรื อระดับ ศัก ยภาพทางความคิ ด และอารมณ์ ในการ
กลับไปดําเนิ น ชี วิตในสังคม ความพร้อมทางใจหรื อกําลังใจเป็ นปั จ จัยสําคัญ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพของผูป้ ่ วย สามารถประเมิน ได้จากการใช้
ข้อคําถามปลายเปิ ด57 เช่น
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- “คุณคิดว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้ว คุณจะปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบนํ้าหรื อเช็ด
ตัวให้ตนเองอย่างไร จะออกกําลังกายอย่างไรบ้าง”
- “คุณลองอธิบายให้พยาบาลฟั งว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้ว คุณจะดูแลสุ ขภาพตัวเอง
อย่างไรบ้าง”
- “คุณคิดว่า คุณมีความมัน่ ใจในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองในระดับใด แล้วตอนนี้
อาการของคุณเป็ นอย่างไรบ้าง”
2.3 ประเมิน สภาพแวดล้อมภายในบ้านมีค วามเหมาะสมต่อกระบวนการฟื้ นฟู
สภาพของผูป้ ่ วยหรื อไม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผูป้ ่ วย
3. เตรี ยมการดูแลที่บา้ น (home care preparation) เพื่อการฟื้ นฟูสภาพ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะ
ในการดูแลตนเอง หรื อทักษะในการดูแลของผูด้ ูแล เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย การเคลื่อนย้าย
ตัวหรื อเปลี่ยนท่าทาง การฝึ กขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ การออกกําลังกาย ตลอดจนมีการประเมิน
สภาพบ้านและปรับปรุ งเพื่อให้เหมาะสมต่อการดูแลผูป้ ่ วย กรณีผูป้ ่ วยขาสองข้างเริ่ มมีแรงสามารถ
เดิน ambulate ได้ แนะนําท่าทางการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยขณะทํากิจวตรประจําวัน12,54 ได้แก่
3.1 การนั่ง ควรให้สะโพกและเข่าอยู่ในระนาบเดียวกัน ฝ่ าเท้าวางราบกับพื้น และ
นัง่ ในท่าที่สุขสบาย มีพนักพิงพยุงหลังทั้งหลังส่วนล่างและส่วนบน เวลาจะลุกจากเก้าอี้ให้เลื่อนก้น
มาใกล้ปลายเบาะ แล้วจึงลุกยืนด้วยการใช้กาํ ลังขา
3.2 การยืน ควรตั้งศีรษะเหยียดตรง เก็บคาง ไหล่ผายไม่งองุ้ม ดูแลให้หลังอยู่ใน
แนวตรง ปลายเท้าและเข่าชี้ไปทิศทางข้างหน้า
3.3 การเดิน ควรตั้งศีรษะเหยียดตรง เก็บคาง ไหล่ผายไม่งองุม้ งอเข่าเล็กน้อย ก้าว
เดินโดยตําแหน่งเท้าและเข่าชี้ ตรงไปด้านหน้า ไม่เดินขาแบะออกด้านข้าง และควรสวมรองเท้าที่
พื้ น ไม่ ลื่ น หากผู ป้ ่ วยยังควบคุ มการทรงตัว ได้ไม่ ดี จ ําเป็ นต้องใช้อุป กรณ์ ช่ ว ยเดิ น ไม้เท้า 4 ขา
(walker)
3.4 การขึ้นและลงเตียง เริ่ มต้นขึ้นเตียงด้วยการนัง่ ลงด้านข้างของเตียง และใช้แขน
สองข้างพยุงร่ างกาย แล้วเอนตัวลงนอนในท่าตะแคง พร้อมกับยกขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันกับการ
เอนตัวลงนอน ส่วนการลุกจากเตียง ห้ามลุกขึ้นนัง่ จากท่านอนหงาย ให้ลุกจากท่านอนตะแคง
4. การสอนด้านสุขภาพทางกาย ฝึ กทักษะที่จาํ เป็ นให้แก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแล ดังนี้
4.1 การออกกําลังกายและบริ หารข้อต่อต่างๆ กรณี ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
เพื่ อ ป้ อ งกัน ข้อ ติ ด ประสานงานเป็ นสื่ อ กลางให้ ผู ้ป่ วย และผู ้ดู แ ลได้ป รึ ก ษาแพทย์ห รื อ นั ก
กายภาพบําบัดในการฝึ กโปรแกรมออกกําลังกาย กระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยทําซํ้าๆ จนสําเร็ จ แล้วให้ขอ้ มูล
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ป้อนกลับเพื่อให้เกิดการรับรู ้ว่าสามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมด้วยตนเองเป็ นผลสําเร็จ สร้างแรงจูงใจให้
ผูป้ ่ วยรับรู ้สมรรถนะในตนเองสูงขึ้น และเกิดกําลังใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 การทํากิจกรรมต่างๆ และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันโดยใช้อุปกรณ์ช่วย
การทรงตัว เช่น ฝึ กลุกนัง่ ยืน เดินด้วย walker เป็ นต้น สอนผูด้ ูแลในการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน
แก่ผูป้ ่ วย เช่น การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดร่ างกาย การขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ การ
พลิกตะแคงตัว การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การดูแลผิวหนัง การช่วยทํากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรงยก ลากหรื อ
ดึงของหนัก เป็ นต้น ในบางครั้งการฝึ กทักษะต่างๆ อาจไม่สามารถประสบผลสําเร็ จได้ ควรเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ่ วยมีทางเลือกในการรับการดูแลอย่างเหมาะสม แสดงความเคารพในสิ ทธิ และการ
ตัดสินใจของผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริ มให้ป่วยกําหนดกิจกรรมตามความต้องการของตนเอง
4.3 สอนการจดบันทึก และประเมินผลผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเมื่อโรคลุกลามในระยะกลับบ้าน
5. ให้ค าํ แนะนําเกี่ยวกับปั ญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้ นเมื่อกลับบ้าน เช่น แผล
กดทับ การติด เชื้ อ ข้อติด การพลัด ตกหกล้ม กระดูก หัก เป็ นต้น การลดแรงกระแทกป้ องกัน
กระดูกหัก ควรอาศัยอยู่ช้ นั ล่าง หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดเพื่อป้องกันกระดูกหัก
6. ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่ วมกันประเมินและให้การช่วยเหลือ ได้แก่
แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัด หน่วยพยาบาลดูแลต่อเนื่องที่บา้ น เป็ นต้น
7. การเตรี ยมแหล่งประโยชน์ดา้ นสุขภาพ และแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ผปู ้ ่ วย
สามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น แหล่งสนับสนุ น การเงิน ด้านสวัสดิการ แหล่งช่วยเหลือทาง
กฏหมายเพื่อการจ่ายค่าชดเชยหรื อขอรับสวัสดิการต่างๆ แหล่งสนับสนุนด้านการบริ การสุ ขภาพ
อาจต้องประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือหรื อศูนย์ส่งต่อ
และประสานงานเครื อข่ายเพื่อการติดตามดูแลสุขภาพที่บา้ น
8. เน้นให้ผูป้ ่ วยมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งอย่างสมํ่าเสมอ ว่ามีความสําคัญมากในการ
ติดตามการดําเนินของโรคที่เป็ นอยู่

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลข้อที่ 4.4.2

ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าภายหลังฉายรังสี ครบขาทั้งสองข้างของตัวเองยังไม่ค่อยมีแรง ไม่สามารถ
ลุกนัง่ ยืน และเดินได้ดว้ ยตนเอง กลับบ้านไปไม่อยากเป็ นภาระของคนในครอบครัว
2. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าวิตกกังวล

82

กระดูก

3. ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีผูช้ ่วยเหลือทํากิจกรรม มีภาวะมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยคลายความวิต กกังวล ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถและ
บทบาทหน้าที่ของตน

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าคลายความวิตกกังวลและบอกกังวลลดลง
2. ผูป้ ่ วยเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถและบทบาทหน้าทีข่ องตน

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิ น ระดับ ความวิ ต กกังวล การรั บรู ้ข องผูป้ ่ วยต่อ ภาพลัก ษณ์ การเปลี่ย นแปลง
บทบาทหน้าที่ ผูป้ ่ วยคงบทบาทเดิมได้หรื อไม่ ผูด้ ูแลมีความสัมพันธ์กับผูป้ ่ วยอย่างไร และแบบ
แผนการดําเนินชีวิต โดยการสอบถามและสังเกตการแสดงออกของผูป้ ่ วย
2. วางแผนการดูแลผูป้ ่ วยเกี่ย วกับบทบาทและหน้าที่ ภาพลักษณ์ ที่เปลี่ยนแปลงร่ วมกับ
ครอบครัว เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วย/ครอบครัวได้ระบายความรู ้สึก รับฟังอย่างตั้งใจ พร้อมส่ งเสริ มให้
ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแล เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
3. ให้ความรู ้และสอนการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายก่อนกลับบ้าน โดยให้คาํ แนะนําแก่ผูป้ ่ วย ดังนี้
3.1 การออกกําลังกาย กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเกร็งกล้ามเนื้อ และบริ หารส่วนต่างๆ ของ
ร่ างกายด้วยตนเอง (active exercise) ให้มากที่สุด เท่าที่ทาํ ได้อย่างสมํ่าเสมอ แนะนําผูด้ ูแลให้ช่ว ย
ออกกําลังกายแบบ Passive range of motion exercise กับขาทั้ง 2 ข้างที่ไม่ค่อยมีแรง อย่างน้อยวันละ
3 ครั้ง
3.2 การเคลื่อนไหว โดยประสานให้ฝึกกับนักกายภาพบําบัด เพื่อหัดลุกขึ้นนัง่ เอง
จากท่านอน ลุก ขึ้ น ยืน จากท่านั่ง ฝึ กการเดิน การใช้อุปกรณ์ ช่ว ยในการเดิน สอนผูด้ ูแลในการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยไปมาระหว่างเตียงกับเก้าอี้ เคลื่อนย้ายจากเตียงไปรถเข็นหรื อจากรถเข็นไปเตียง
รวมทั้งการจัด ท่าที่ถูกต้อง เช่น การเปลี่ยนท่านอนทุก 2 ชั่วโมง การพลิกตะแคงตัวบนเตียงด้ว ย
ตนเอง เป็ นต้น
3.3 การทํากิจกรรมต่างๆ ส่งเสริ มให้ผูป้ ่ วยทําด้วยตนเองให้มากที่สุด เช่น การเช็ด
ตัว แปรงฟัน ตักอาหารรับประทาน การเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่ถุงเท้า เป็ นต้น
4. แนะนําให้เบี่ ยงเบนความสนใจด้ว ยการทํางานอดิเรกที่ ผูป้ ่ วยชื่ น ชอบ เช่น การอ่าน
หนังสือ ฟังเพลง ดูละคร การนั่งสมาธิ เป็ นต้น รวมทั้งส่งเสริ มให้ครอบครัวให้การดูแล ให้กาํ ลังใจ
และรับฟังผูป้ ่ วยด้วยความเข้าใจ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
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5. พยาบาลแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจผูป้ ่ วย ใช้ก ารสัมผัสแสดงความห่ วงใย มี
ความจริ งใจในการช่วยเหลือ กระตุน้ และให้กาํ ลังใจแก่ผูป้ ่ วยในการทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น และคลายความวิตกกังวล
6. หลีก เลี่ย งการให้ ค วามมั่น ใจผิ ด ๆ เช่ น การเดิน ได้เหมื อ นเดิม เพราะหากผู ้ป่ วยไม่
สามารถทําได้จริ งทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ควรให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นเพื่อช่วยให้ผูป้ ่ วยและครอบครัว
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากมีความเข้าใจผิดในเรื่ องใดควรให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
7. หากผู ้ป่ วยมี ข ้อ สงสั ย แนะนํ า ให้ โ ทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ สอบถามที่ ห อผู ้ป่ วย 72 ปี ชั้ น 6
ตะวันออกในวันเวลาราชการ

4.5 กรณีศึกษา
ข้อมูลประวัติผ้ปู ่ วย

ผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 58 ปี สถานภาพสมรส เชื้ อ ชาติไ ทย สั ญ ชาติ ไทย ศาสนาพุ ท ธ
อาชีพรับจ้าง การศึกษามัธยมศึกษา รายได้ 15,000 บาท/เดือน สิ ทธิ การรัก ษาหลัก ประกันสุ ข ภาพ
ถ้วนหน้า ที่อยู่ปัจจุบนั ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แหล่งข้อมูลจาก
ผูป้ ่ วย/ญาติ และเวชระเบียน
วันที่รับไว้ในความดูแล 19 มิถุนายน 2560
วันที่จาํ หน่ายออกจากโรงพยาบาล 30 มิถุนายน 2560

การวินิจฉัยและแผนการรักษาที่ได้รับ

การวินิจฉัยโรค Renal Cell Carcinoma (RCC) with bone metastasis
การรักษาที่ได้รับ Palliative ERT 30Gy/ 10 fraction to right femur (ฉายรังสีได้ 3
fractions/ 10 fraction)

อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล

มีหายใจเหนื่อย อ่อนเพลียมาก 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล และมาฉายรังสีตามแพทย์นดั

ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบัน

พฤษภาคม 2559 มีอาการปวดท้องและปั สสาวะเป็ นเลือดไปตรวจโรงพยาบาล
รัฐบาลแห่ งหนึ่ง ทํา CT Whole abdomen พบมีเนื้ องอกเป็ นลักษณะถุงนํ้า (cystic tumor) ที่ไตข้าง
ซ้ายขนาด 10.5x17 เซนติเมตร แพทย์ทําผ่าตัด left radical nephrectomy (11 กรกฎาคม 2559) ผล
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พยาธิวิทยา : papillary RCC type II , Fuhrman nuclear grade 3 ลักษณะของก้อนไม่มีการยึดติดกับ
อวัยวะข้างเคียง (free margin) หลังผ่าตัดผูป้ ่ วย loss follow up
มกราคม 2560 มีอาการปวดแน่น ท้องมาก ทํา CT Whole abdomen (23 มกราคม
2560) พบก้อนที่ตาํ แหน่งไตข้างซ้ายบริ เวณที่เคยผ่าตัด (closed to the renal vessel stump) สงสัยว่า
มีการกลับเป็ นซํ้า (local recurrent) น่าจะเป็ นการแพร่ กระจายของก้อนมะเร็งมาที่ต่อมหมวกไตทั้ง
สองข้าง (bilateral adrenal metastasis) และมีก้อนขนาด 0.2 เซนติเมตรที่ตบั (hepatic segment 6)
ร่ องรอยไม่ชดั ว่ามีการแพร่ กระจายหรื อไม่ ผูป้ ่ วยได้รับการส่งปรึ กษาแพทย์หน่วยอายุรศาสตร์เคมี
บําบัด แต่ไม่ไปตรวจตามนัด เนื่องจากไม่มีใครพาไปพบแพทย์ และไปรับประทานยาสมุนไพร
พฤษภาคม 2560 ขณะกําลังลุก นัง่ บนเตีย ง มีอาการปวดต้น ขาขวา ขยับขาไม่ได้
ขยับแล้วปวดมากขึ้น ขาบวม เดินลงนํ้าหนักไม่ได้ ไม่ชา ไม่อ่อนแรง ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้
บ้าน แพทย์ส่งตรวจเอกซเรย์ พบมีการสลายของกระดูก (Osteolytic lesion) บริ เวณกึ่งกลางกระดูก
femur ข้างขวา แพทย์วิ นิ จฉั ย Pathological fracture right shaft femur ได้รับการใส่ เฝื อกพลาสติก
ยาวด้านเดีย ว (long leg slab) และส่ งตัว มารัก ษาต่อที่โ รงพยาบาลศิริร าช แพทย์รับเข้ารัก ษาใน
โรงพยาบาล (Admit วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2560) ตรวจ Bone scan (11 พฤษภาคม 2560) พบความ
ผิด ปกติ ม ะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดูก proximal femoral shaft ข้างขวาร่ ว มกับ มีก ารผิด รู ป ซึ่ ง
สัมพันธ์กับประวัติกระดูกที่หัก แพทย์วินิจฉัย Fracture with deformity at right proximal femoral
shaft รัก ษาโดยการผ่ า ตัด (Open Reduction Internal Fixation ) ใส่ แกนโลหะยาวชนิ ด Zimmer
Natural Nail ยึด กระดูก ต้น ขาขวา (15 พฤษภาคม 2560) ภายหลังผ่าตัด ปรึ ก ษาแพทย์รังสี รัก ษา
ได้ รั บ การวางแผนฉายรั ง สี palliative RT 30 Gy/ 10 fraction to right femur ผู ้ป่ วยมาฉายรั ง สี
ต่อเนื่อง ล่าสุ ดฉายรังสี ได้ 3 fraction (16 มิถุนายน 2560) 1 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการหายใจ
เหนื่อย อ่อนเพลียมาก และมาฉายรังสีตามนัด แพทย์จึงให้ Admit

ประวัติความเจ็บป่ วยในอดีต

สุขภาพโดยทัว่ ไปแข็งแรงดีมาตลอด มีประวัติโรคความดันโลหิตสู งและไขมันในเลือดสู ง
มาประมาณ 5 ปี รั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ปฏิ เสธโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคไต โรคตับ โรคปอด
เบาหวาน วัณ โรค หอบหื ด โรคเลือด โปลิโอ ข้ออัก เสบ ปฏิเสธโรคติด ต่อทางพัน ธุ ก รรมอื่น ๆ
ปฏิเสธการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยากันชัก
สูบบุหรี่ 1-2 มวนต่อวัน เลิกเมื่ออายุ 42 ปี ดื่มสุรา 1-2 แก้วต่อวัน นาน 10 ปี เลิกพร้อมบุหรี่
ประวัติก ารแพ้ย า sulfa, cotrimoxazone มีอาการคัน ปากบวม ไม่มีประวัติก ารแพ้อาหาร
และสารเคมี
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ประวัติความเจ็บป่ วยในครอบครัว

ผูป้ ่ วยมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เพศหญิง 1 คน เพศชาย 2 คน ผูป้ ่ วยเป็ นคนที่ 2 บิดาเสี ยชีวิต
ด้วยโรคชรา ส่วนมารดาเสี ยชีวิตด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ผูป้ ่ วยแต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 55 ปี มี
บุตรชาย 1 คน บุตรสาว 1 คน ปัจจุบนั อาศัยอยู่กบั ภรรยาและบุตรสาว ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลตลอดระยะเวลาที่
เจ็บป่ วย ในครอบครัวทุกคนแข็งแรงดี ปฏิเสธเป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง วัณโรค
โรคเลือดหรื อโรคติ ด ต่ อร้ ายแรงใดๆ และโรคมะเร็ ง ข้อมูลประวัติก ารเจ็บ ป่ วยในครอบครัว
(ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 )
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โรคชรา
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HT

61
58
55
A&W Renal cell carcinoma A&W
30
A&W

หมายเหตุ

59
55
52
A&W A&W
A&W
26
A&W

แผนภูมิที่ 2 ประวัติสุขภาพในครอบครัว (แผนผังเครื อญาติ)

A&W

= เพศชาย
= เพศหญิง
= ถึงแก่กรรม
= ยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดี
= ผูป้ ่ วย

จากแผนผังเครื อญาติผปู ้ ่ วยรายนี้ปัจจัยเสี่ ยงของโรคมะร็งไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม เนื่องจากบุคคล
ในครอบครัว ไม่ มี ใครป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง แต่บุ ต รหลานของผู ้ป่วยมีค วามเสี่ ยงสู งต่ อการเกิ ด
โรคมะเร็งผ่านการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
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การประเมินด้านสภาพจิตใจ

ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ให้ความร่ วมมือในการตรวจรักษา ถามตอบรู ้เรื่ องการรับรู ้ระบุเวลา สถานที่
บุคคลได้ตามจริ ง ไม่มีประสาทหลอนหรื อหูแว่ว ไม่มีอาการหมกมุ่นหรื อยํ้าคิดยํ้าทํา บอกว่ายอมรับ
การเจ็บป่ วยจากโรคมะเร็ ง แต่ใบหน้าแสดงความวิตกกังวล ไม่สดชื่น บางครั้งหน้านิ่ วคิ้วขมวด
สีหน้าแววตาครุ่ นคิด บอกว่ายังเป็ นห่วงกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่แพร่ กระจายมาที่กระดูกอยากอยู่
กับลูกหลานไปนานๆ พื้นฐาน เป็ นคนใจดี การแสดงออกทางอารมณ์เป็ นปกติ มีความพึงพอใจใน
ความเป็ นอยู่ของตนเอง

การประเมินสภาพร่ างกายตามระบบ

การตรวจร่ างกายในระบบอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นระบบดังต่อไปนี้
ทรวงอกและทางเดินหายใจ
ลัก ษณะทั่ว ไปของการหายใจ (Pattern of respiration)
สมํ่าเสมอ หายใจเหนื่อยเล็กน้อย อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที การเคลื่อนไหวของทรวงอกขณะ
หายใจเข้าออกสมมาตรกัน On O2 cannula 3 LPM ฟังเสียงปอด = normal breath sound
หน้ าท้องและทางเดินอาหาร
หน้าท้องแบนราบ มีกอ้ นลักษณะแข็ง ไม่เคลื่อนไหวที่
ท้องด้านขวา (right lower quadrant) เส้นผ่าศูน ย์ก ลาง 7 เซนติเมตร กดไม่เจ็บ แน่ นท้องเล็กน้อย
bowel sound ปกติ 3 – 4 ครั้ง/นาที เคาะหน้าท้องได้เสี ยงโปร่ งมากขึ้นบริ เวณด้านซ้าย ได้เสี ยงทึบ
บริ เวณด้านขวา คลําไม่พบตับและไม่พบม้าม
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
กระดู ก สั น หลังอยู่ ในแนวกึ่ งกลางของลําตัว รู ป ร่ า ง
กระดูกสันหลังตั้งแต่ตน้ คอ สันหลังและก้นกบเป็ นตัว S สมมาตรกันดี มีความตึงตัวดี กล้ามเนื้ อ
แข็งแรงดี กล้ามเนื้อแขนไม่มีอ่อนแรง ไม่มีแผล ข้อต่อต่างๆไม่มีการอักเสบบวมแดง ไม่ผิดรู ป ไม่มี
ก้อน ข้อต่อต่างๆ เคลื่อนไหวได้เป็ นปกติ ยกเว้นขาข้างขวามีอาการปวดทําให้เคลื่อนไหวได้น้อย
กล้ามเนื้อขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง ต้นขาขวา (thigh) มีกอ้ นเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร กดไม่
เจ็บ ขาขวาอ่อนแรง motor power = grade 2 ขาซ้าย motor power = grade 4 ขาสองข้างบวมระดับ
2+
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ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการและการตรวจอื่นๆ
Blood
19-06-2560 20-06-2560 21-06-2560 28-06-2560 30-06-2560 Ref. Range
chemistry
BUN
17.1
16.9
7.8
6 - 20 mg/dl
Creatinine
1.60
1.44
0.77
0.51-0.95 mg/dl
Sodium
136
137
138
139
137
136-145 mmol/L
Potassium
4.1
3.9
3.7
3.1
3.5
3.4-4.5 mmol/L
Chloride
97
99
101
101
100
98-107 mmol/L
Bicarbonate
26
28
25
26
26
22-29 mmol/L
Total calcium
12.4
12.4
11.8
10.7
10.8
8.6-10.0 mg/dl
Phosphorus
2.6
2.5-4.5 mg/dl
Complete blood count
Hemoglobin
Hematocrit
Rbc count
MCV
MCH
MCHC
Wbc count
Platelet count
Absolute neutrophils
%Neutrophils
%Lymphocyte
%Monocyte
%Eosinophils

19-06-2560
9.8
29.5
3.46
85.3
28.3
33.2
6.30
254
4.37
69.4
20.3
7.6
2.2

21-06-2560
10.1
30.1
3.59
83.8
28.1
33.6
4.88
217
3.59
73.6
16.6
7.6
1.8

Ref. Range
12.7-16.9 g/dl
40.3 - 51.9 %
4.2-6.1 x 10 6 / ul
80.6-98.8 fl
25.8-33.1 pg.
30.8-34.6 g/dl
4.5-11.3 x 10 3/ ul
160-356 x 10 3/ ul
2.1-7.2 x 10 3/ ul
40.0-70.3 %
8.7-48.3 %
3.9-12.3 %
0.8-9.2 %
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สรุปภาวะสุ ขภาพก่อนรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล

Case Renal Cell Carcinoma ได้รับ การวิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ ปี 2559 มาด้ว ยอาการปวดท้อ งและ
ปัสสาวะเป็ นเลือด แพทย์ทาํ ผ่าตัด left radical nephrectomy ที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง ภายหลัง
ส่ งมารั ก ษาต่ อ ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช การวิ นิ จ ฉั ย โรคเป็ นมะเร็ ง ไตระยะที่ 4 มี ภ าวะมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาที่กระดูกต้นขาขวา และ pathological fracture right shaft femur ได้รับการผ่าตัดใส่
แกนโลหะยาวชนิด Zimmer Natural Nail ยึดกระดูกต้นขาขวา (15 พฤษภาคม 2560) หลังผ่าตัดมา
รับ การฉายรังสี ต่ อเนื่ อ ง Plan palliative RT 30 Gy / 10 fraction to right femur ล่ าสุ ด ฉายรังสี ไ ด้
3 fraction (16 มิถุนายน 2560)
สภาพทั่วไปขณะรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล
รูปร่ างทั่วไป ผูป้ ่ วยชายไทยวัยกลางคน สีผิวดําแดง แต่งกายสะอาดด้วยชุดของโรงพยาบาล
นอนอยู่บนเตียง รู ้สึกตัวดี ถามตอบรู ้เรื่ อง บอกประวัติได้ถูกต้องตรงกับประวัติที่เคยได้รับการรักษา
อ่อนเพลี ยมาก หายใจเหนื่ อยเล็กน้อย อัต ราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที On O2 cannula 3 LPM มี
mass ที่ทอ้ งน้อยด้านขวา (right lower quadrant) เส้นผ่าศูนย์กลาง 7x4 เซนติเมตร กดไม่เจ็บ แน่ น
ท้องเล็กน้อย ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง ไม่มีอาการชา กล้ามเนื้ อไม่มีฝ่อลีบหรื อกระตุก กล้ามเนื้ อไม่
หดเกร็ง ต้นขาขวา (thigh) มี mass เส้นผ่าศูนย์กลาง 10x5 เซนติเมตร กดไม่เจ็บ motor power ขาข้าง
ขวา = grade 2 ขาข้างซ้าย = grade 4 ขาทั้งสองข้างบวมระดับ 2+ สามารถทํากิจกรรมบนเตียงและ
ดูแลตนเองในเรื่ องกิจวัตรประจําวันได้บางส่ วน มีภรรยาและบุตรสาวเป็ นผูด้ ูแล ผลการตรวจทาง
ห้องปฎิบตั ิการมีระดับ Ca ในเลือดสูง = 12.4 mg/dl มีภาวะซีด Hct = 29.5%
สัญญาณชีพ เมื่อแรกรับไว้ในความดูแล อุณหภูมิร่างกาย (body temperature) = 37.5 องศา
เซลเซียส อัตราการเต้นของชี พจร (pulse rate) = 90 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ (respiratory rate) =
22 ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวของออกซิเจน (O2 saturation) = 95% ขณะได้รับออกซิเจนชนิด cannula
3 LPM ความดันโลหิต (blood pressure) = 132/94 มิลลิเมตรปรอท
นํ้าหนัก = 38.5 กิโลกรัม (ชัง่ เปล) ส่วนสูง = 160 เซนติเมตร BMI = 15.04 Kg/m2
ระดับความเจ็บปวดเมื่อรับไว้ดูแล
0 1
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ไมปวดเลย
ปวดมากที่สุดเท่าที่เคยรู ้สึก
ตําแหน่งที่ปวดคือ บริ เวณขาข้างขวา Pain score = 5 ลักษณะการปวดเหมือนมีของแหลมมาทิ่ม
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ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศิริราช โดยแพทย์ให้การรักษาดังนี้
คําสั่งรักษาเฉพาะ 1 วัน
คําสั่งรักษาตลอดไป
19 /06/2560
19/06/2560
-O2 cannular 3 LPM
-Record vital sign
-CBC,BUN,Cr,Electrolyte ,Ca,Mg
-Paracetamol (500) 1 tab oral prn q 4 hr
-NSS 1,000 ml IV 100 ml/hr
-Tramadol (50) 1 tab oral q 8 hr
-พรุ่ งนี้ F/U BUN,Cr ,Electrolyte ,Ca
-Domperidone 1x3 oral ac
-จอง PRC 1 unit ตามมาให้พรุ่ งนี้
-Record I/O
20/06/2560
20/06/2560
-ให้ PRC gr.B Rh positive unit No T500117804751 Vol. -Senokot 2 tab oral hs
323 ml IV drip in 4 hr
-ความเสี่ยงในการเกิดภาวะทุพโภชนาการมาก
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
-Ciprofloxacin (500) 1x2 oral pc x7 day
-U/A
-Off tramadol
-Consult PM&R
-Single cath (if void ไม่ออก)
-Electrolyte ,Ca,LFT,PO4,CBC พรุ่ งนี้เช้า
21/06/2560
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
-BUN,Cr,Electrolyte,Ca พรุ่ งนี้เช้า
-Intermittent cath ถ้า void ไม่ออก
-Fleet enema
22/06/2560
22/06/2560
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
-Amitryptyline ( 25) 1 tab oral hs
- Ca พรุ่ งนี้เช้า
-Gabapentin (100) 1x2 oral pc
-พรุ่ งนี้ Consult Onco for systemic tx
-Off paracetamol เดิม
-Paracetamol (500) 1 tab oral q 6 hr
23/06/2560
-Ortho note = X-ray Rt femur AP,Lat พรุ่ งนี้
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
- Ca พรุ่ งนี้เช้า
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26 มิถุนายน 2560
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีสีหน้าเรี ยบเฉย ไม่ค่อยคุย เมื่อสอบถามเกี่ยวกับโรคที่เป็ น ผูป้ ่ วยบอกว่ายัง
กังวลเกี่ย วกับโรคมะเร็ งที่ลุก ลามและการรักษา “ไม่รู้ว่ารัก ษาไปแล้ว อาการจะดีข้ ึ น หรื อเปล่า”
ระดับความวิตกกังวล = 5 อยู่ระหว่างฉายรังสีบริ เวณขาข้างขวาได้ 8 ครั้ง plan 10 ครั้ง ผูป้ ่ วยยังมี
อาการอ่ อ นเพลี ย พอช่ ว ยเหลื อ ตนเองบนเตี ย งได้บ้า ง โดยได้รั บ การส่ ง ปรึ ก ษาแพทย์ห น่ ว ย
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู ได้มีนักกายภาพบําบัดมาทํา PT program bedsite ให้วนั ละครั้ง ผูป้ ่ วยยังมีระดับ
แคลเซี ย มในเลือดสู ง ระดับ แคลเซี ย ม = 11.8 mg/dl ได้รับสารนํ้ าทางหลอดเลือดดํา เป็ น NSS
1,000 ml IV drip 120 mml/hr ผูป้ ่ วยไม่มีอาการซึมลง สับสนและหมดสติ แต่ยงั มีอาการเบื่ออาหาร
รับประทานอาหารได้น้อย มีคลื่นไส้ผะอืดผะอม รับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ได้ 10 คํา
ปริ มาณนํ้าเข้าและออกสมดุล = 4,200/4,000 ml ผูป้ ่ วยบอกว่าไม่ถ่ายอุจจาระมา 3 วัน มีอาการแน่น
อึด อัด ท้องมาก ผูป้ ่ วยมีภ าวะซี ด ภายหลังได้รับการให้ PRC 1 unit ผล Hct = 30 % ไม่มีอาการ
ผิดปกติ เช่น หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลําบาก ไม่มีริมฝี ปากซีดหรื อเขียว ปลายมือปลายเท้าไม่ซีด
เขียว เป็ นต้น
สั ญญาณชี พ เวลา 10.00 น. อุณ หภูมิร่ างกาย (body temperature) = 37.3 องศาเซลเซี ย ส
อัตราการเต้นของชีพจร (pulse rate) = 88 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ (respiratory rate) = 20 ครั้ง/
นาที จังหวะสมํ่าเสมอ ความอิ่มตัวของออกซิ เจน (O2 saturation) = 100 % ขณะได้รับออกซิเจน
ชนิ ด cannula 3 LPM ความดันโลหิ ต (blood pressure) = 130/84 มิลลิเมตรปรอท ระดับความรู ้สึก
ปวด (pain score) = 4 คะแนน ผูป้ ่ วยบอกปวดขาข้างขวาภายหลังเช็ดตัว
การรักษาที่ได้รับ ดังนี้
คําสั่งรักษาเฉพาะ 1 วัน
คําสั่งรักษาตลอดไป
26/06/2560
26/06/2560
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
-Force oral fluid ≥ 2 L/day
- CBC,Ca,Alb พรุ่ งนี้เช้า
-Furosemide (40) ½ x 1 oral pc
-Unison enema rectal suppose
27/06/2560
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
- Hct, BUN,Cr,Electrolyte,Ca พรุ่ งนี้เช้า
-CT simulation for palliative RT abdominal wall mass
-ให้ PRC gr.B Rh positive unit No T500117805334 Vol.
331 ml IV drip in 4 hr
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28 มิถุนายน 2560
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี อ่อนเพลียเล็กน้อย ได้รับการฉายรังสีบริ เวณขาข้างขวาครบ 10 ครั้ง ผิวหนัง
บริ เวณที่ ฉ ายรั งสี ไม่ เปลี่ ยนแปลง skin reaction ระดับ 0 ผูป้ ่ วยมีก้อนที่ท้องน้อยด้านขวา (right
lower quadrant) เส้นผ่าศูนย์กลาง 7x4 เซนติเมตร กดไม่เจ็บ แพทย์วางแผนการฉายรังสี เพิ่มบริ เวณ
abdominal wall ปริ มาณรังสี 6Gy จํานวน 3 ครั้งและวางแผนจําหน่ ายภายหลังการฉายรังสี ค รบ
ผูป้ ่ วยบอกว่ามีกงั วลเล็กน้อยแต่ดีใจทีจ่ ะได้กลับบ้าน ระดับความวิตกกังวล = 2 ผูป้ ่ วยมีภรรยาเป็ น
ผูด้ ูแลหลัก ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง นักกายภาพบําบัดสอนการบริ หารร่ างกายบนเตียงและให้น่ัง
ห้อ ยขาข้างเตี ยงได้ มี ภ รรยาและบุต รหลานมาคอยเป็ นกําลังใจ ทําให้รู้สึ ก ดี ข้ ึ น ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการระดับแคลเซี ยม = 10.7 mg/dl ได้รับสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เป็ น NSS 1,000 ml
IV drip 120 mml/hr ยังมีอาการเบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อย มีคลื่นไส้อาเจียนเป็ นนํ้าลาย
เป็ นพักๆ ผูป้ ่ วยยังมีภาวะซีด ผล Hct = 30.5 %
สัญญาณชีพเวลา 14.00 น. อุณหภูมิร่างกาย (body temperature) = 37 องศาเซลเซียส อัตรา
การเต้น ของชี พจร (pulse rate) = 86 ครั้ง/นาที ผูป้ ่ วย Try off O2 cannular 3 LPM ได้ หายใจเอง
สะดวกดี อัต ราการหายใจ (respiratory rate) = 20 ครั้ง/นาที จังหวะสมํ่าเสมอ ความอิ่ มตัว ของ
ออกซิ เจน (O2 saturation) = 100 % ความดัน โลหิ ต (blood pressure) = 130/80 มิ ล ลิเมตรปรอท
ระดับความรู ้สึกปวด (pain score) = 4 คะแนน ผูป้ ่ วยบอกปวดขาข้างขวาขณะลุกนัง่ ห้อยขาข้างเตียง
การรักษาที่ได้รับ ดังนี้
คําสั่งรักษาเฉพาะ 1 วัน
คําสั่งรักษาตลอดไป
28/06/2560
-NSS 1,000 ml IV 120 ml/hrxIII
-E.KCL 30 ml oral q 4 hr x II dose
-Start RT at abdominal wall 6Gyx 3F
-Plan discharge วันศุกร์
-Plasil 1 amp IV stat then Plasil 1 amp IV q 8 hr
-Ondanzetron 8 mg IV stat
29/06/2560
-Plasil 1 amp IV prn for N/V
-NSS 1,000 ml IV 100 ml/hrxII
-Electrolyte,Ca พรุ่ งนี้เช้า
-Plan discharge หรื อ refer กลับตสก.พรุ่ งนี้
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ปัญหาทางการพยาบาลกรณีศึกษา

ผู ้ป่ วยชายไทย อายุ 58 ปี ได้ รับ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ าเป็ นมะเร็ งไตระยะที่ 4 มี ภ าวะมะเร็ ง
แพร่ กระจายมาที่กระดูกต้นขาขวา ครั้งนี้ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจเหนื่อย อ่อนเพลียมาก และมาฉาย
รังสีตามนัด แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี palliative RT บริ เวณ right femur ปริ มาณรังสี
30 Gy จํานวน 10 ครั้ง และบริ เวณ abdominal wall ปริ มาณรังสี 6 Gy จํานวน 3 ครั้ง ขณะที่ผูป้ ่ วย
พักอยู่ที่หอผูป้ ่ วยรังสีรักษา จากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และตรวจ
พิเศษอื่นๆ ผลจากการประเมิน พบปัญหาทางพยาบาล แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. การพยาบาลผูป้ ่ วยกรณีศกึ ษามะเร็งแพร่กระจายมาทีก่ ระดูก
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยกรณีศกึ ษาขณะฉายรังสี
3. การพยาบาลผูป้ ่ วยกรณีศกึ ษาภายหลังฉายรังสี

1. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษามะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 1.1

ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเนื่องจากโรคมีการลุกลามไปยังกระดูก

ข้อมูลสนับสนุน

1. ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาลผูป้ ่ วยจะสอบถามถึงอาการของตนเองบ่อยครั้ง
2. ผูป้ ่ วยบอกว่าโรคของตัวเองได้ลุกลามไปยังกระดูก เหนื่อยขึ้นเป็ นห่วงหลาน อยากอยู่
กับลูกหลานไปนานๆ
3. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าวิตกกังวล ไม่สดชื่น บางครั้งหน้านิ่วคิ้วขมวด สีหน้าแววตาครุ่ นคิด
4. ระดับความวิตกกังวล = 7 (ประเมินด้วย Visual analog scale)

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลลดลง

เกณฑ์การประเมินผล
scale)

1. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นพูดคุยด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส่
2. ระดับความวิตกกังวลลดลงอย่างน้อย 1 ระดับหรื อ ≤ 3 (ประเมิน ด้วย Visual analog

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินปัจจัย สาเหตุเกี่ยวข้องที่ทาํ ให้เกิดความวิตกกังวล สังเกตอาการแสดงของผูป้ ่ วย
เพื่อประเมินอารมณ์ความรู ้สึกของผูป้ ่ วย โดยใช้แบบประเมิน Visual analog scale
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2. แนะนําตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผูป้ ่ วย เริ่ มต้นให้การดูแลเอาใจใส่ ขณะปฎิบัติ
กิจ กรรมการพยาบาลทุ ก ครั้ง ทัก ทาย เรี ยกชื่ อผูป้ ่ วยอย่างให้เกียรติ พูด คุยทําให้ผูป้ ่ วยเกิด ความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจในการเล่าระบายปัญหา ความคับข้องใจต่างๆ รับฟังและเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยแสดง
ความรู ้สึกอย่างเต็มที่ รับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้ผปู ้ ่ วยระบายความในใจ และเกิดความไว้วางใจ
3. ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยให้ทราบถึงการดําเนินการของโรค แผนการรักษา ขั้นตอนการตรวจและ
การพยาบาล เพื่อจะได้วางแผนการดําเนินชีวิต การปฏิบตั ิตวั มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคลาย
ความวิตกกังวลลง
4. ใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา โดยพูดคุยเป็ นกันเอง ซักถาม ทวนซํ้าหรื อสะท้อนความรู ้สึก
ช่วยให้ผูป้ ่ วยเกิดกําลังใจที่ดีข้ ึน สามารถปรับตัวเผชิญ กับปั ญ หาในทางที่สร้างสรรค์ เสริ มการมี
คุณค่าให้ผูป้ ่ วยได้มองหาข้อดีของตนเอง การสะท้อนกลับทําให้ผปู ้ ่ วยทราบว่าการเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ อง
ธรรมดา และใช้การสัมผัสเพื่อถ่ายทอดความห่วงใย เอื้ออาทรให้ผปู ้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
5. ส่งเสริ มให้บุตรหลาน ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ให้กาํ ลังใจและรับฟังผูป้ ่ วยด้วย
ความเข้าใจ เพื่อให้ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวล
6. ให้กาํ ลังใจ และชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตวั ให้ถูกต้องในระหว่างการฉาย
รังสี เพื่อให้ผูป้ ่ วยมีกาํ ลังใจในการดูแลตนเอง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจะได้กลับบ้านไปอยู่กับบุตร
หลาน
7. แนะนําผูป้ ่ วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความวิตกกังวลด้วยการใช้เทคนิคผ่อนคลาย เช่น
ทําสมาธิ ฝึ กบริ หารการหายใจเข้าออกลึก ๆ หายใจเข้าท้องป่ อง หายใจออกท้องแฟบ และสร้าง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มีความเงียบสงบ ที่เอื้อต่อความสุขสบาย เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยผ่อนคลาย
8. ให้โอกาสผูป้ ่ วยได้ทาํ กิจกรรมที่ตนเองต้องการ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การให้ญาติมา
เยี่ยมได้อย่างสมํ่าเสมอ แนะนําและช่วยเหลือให้ผปู ้ ่ วยได้นาํ สิ่ งของที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกอบอุ่น เช่น รู ป
บุต รหลาน พระพุท ธรู ป พระเครื่ อง เป็ นต้น มาไว้ใกล้ต ัว หรื อติด ตัว ได้ต ลอดเวลา เพื่อช่ว ยให้
กําลังใจแก่ผปู ้ ่ วย ดูแลจิตวิญญาณและความเชื่อ ทําให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกมีที่พ่งึ และปลอดภัย
9. เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว และแพทย์ในการซักถามปั ญหาหรื อข้อสงสัยจาก
แพทย์โดยตรง ในขณะที่แพทย์พูดคุยกับผูป้ ่ วยควรอยู่ร่วมรับฟังด้วย หลังจากนั้นประเมินว่าผูป้ ่ วย
เข้าใจในสิ่ งที่แพทย์อธิบายหรื อไม่ อะไรที่ยงั สงสัยหรื อไม่ชัดเจนจึงอธิบายเพิ่ มเติม เพื่อให้ผูป้ ่ วย
และญาติมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ความร่ วมมือและลดความวิตก
กังวลลง
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ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย ประเมินความวิตกกังวล ให้ความรู ้เรื่ องโรค แผนการรักษา ใช้เทคนิคการ
ให้คาํ ปรึ กษา เบี่ยงเบนความสนใจ และตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยคลาย
ความวิตกกังวลลง ระดับความวิตกกังวลซึ่งประเมินด้วย Visual analog scale ลดลง = 4 มีความ
สนใจสิ่ งแวดล้อม และมีสมาธิในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ไม่พูดถึงโรคของตนในแง่ลบ มีบุต ร
หลานมาเยี่ยม ใบหน้าสดชื่นแจ่มใสขึ้น

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 1.2
มะเร็ง

ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายเนื่องจากอาการปวดบริ เวณขาข้างขวาจากการแพร่ กระจายของ

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกปวดขาข้างขวาเป็ นพักๆ
2. ผูป้ ่ วยบอกปวดมากเวลาเคลื่อนไหวทํากิจกรรม
3. ผูป้ ่ วยร้องปวดและแสดงสีหน้าไม่สุขสบาย
4. ประเมินระดับความปวด pain score = 5 คะแนน

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสุขสบายมากขึ้น อาการปวดบริ เวณขาข้างขวาลดลง และมีความรู ้เกีย่ วกับการจัดการ
กับอาการปวดกระดูกได้ถกู ต้อง

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยบอกอาการปวดบริ เวณขาข้างขวาระดับ pain score ≤ 3
2. ผูป้ ่ วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันและนอนหลับพักผ่อนได้
3. ผูป้ ่ วยร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเจ็บปวดได้เหมาะสม สามารถประเมิน และ
บอกวิธีจดั การกับอาการปวดกระดูกได้ถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิน ระดับคะแนนความปวดของผูป้ ่ วย จากการสังเกตและสอบถามโดยใช้แบบ
ประเมินความปวด Numeric Rating Scale เพื่อให้ทราบระดับคะแนนอาการปวดของผูป้ ่ วย พร้อม
ทั้งสอบถามสาเหตุ ปวดเวลาใด ช่ว งเวลาที่ปวดนานเท่าไร ตําแหน่งและขอบเขตของความปวด
ลักษณะความปวดเป็ นแบบใด ความเชื่อเกี่ยวกับความปวด และวิธีบรรเทาอาการปวดที่เคยปฏิบตั ิ
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ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปวด เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการเตรี ยมความรู ้ในส่วน
ที่ขาดหรื อเข้าใจไม่ถูกต้อง และวางแผนการพยาบาลให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
2. สอนวิธีก ารเคลื่อนย้ายตัว โดยให้ ผูป้ ่ วยใช้มือสองข้างวางกับพื้ น เตี ยงพยุงตัว เองให้
ลอยตัวหรื อยกสะโพกลอยขึ้น ในท่านั่ง จากนั้นค่อยๆ ขยับเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง ระมัดระวังแรง
กระแทกหรื อลดแรงกระทําต่อขาข้างขวา เพื่อให้ผปู ้ ่ วยคุน้ เคยกับจังหวะการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง
และควบคุมความปวดได้ พร้อมช่วยประคองขาข้างขวาขณะพลิกตะแคงตัวและเปลี่ยนท่าทางช้าๆ
3. แนะนําให้บริ หารกล้ามเนื้อต้นขา (quadriceps exercises) โดยนอนเหยียดขาตรง กระดก
ข้อเท้าขึ้น และกดเข่าลงบนที่น อน ขณะเดียวกันเกร็ งกล้ามเนื้ อค้างไว้เป็ นเวลา 5-10 วิน าที ทําซํ้า
อย่างต่อเนื่องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขาและน่อง ดูแลให้กระดก
ข้อเท้าขึ้นลงเป็ นจังหวะช้าๆ (ankle pump) เพื่อลดการบวมของขาและเท้า ช่วยบรรเทาอาการปวด
และป้องกันการเกิดภาวะ deep vein thrombosis จากภาวะ immobilization
4. จัด ผูป้ ่ วยให้น อนอยู่ในท่าที่สุขสบาย เช่น วางหมอนนุ่ มๆ ประคองใต้ข าข้างขวา จัด
สิ่ งแวดล้อมที่สงบและเป็ นสัดส่ วน ปิ ดม่านข้างเตียงผูป้ ่ วย เพื่อลดการรบกวนช่วยให้ผูป้ ่ วยนอน
หลับพักผ่อนได้
5. แนะนําวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจให้กบั ผูป้ ่ วย ด้วยการทํากิจกรรมที่ชอบ เช่น ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์ หรื อพูดคุยกับผูป้ ่ วยอื่น การนับเลข การนับรู ปภาพ เป็ นต้น เทคนิคการผ่อนคลายโดย
หายใจเข้าช้าๆลึกๆ กํามือแน่น และหายใจออกทางปาก พร้อมคลายมือ เพื่อลดหรื อชะลอการใช้ยา
แก้ปวด เบี่ยงเบนอาการและบรรเทาความปวดได้
6. ดูแลให้ผูป้ ่ วยได้รับยาแก้ปวด tramadol ตามแผนการรักษา ติดตามประเมินผลการรักษา
และผลข้างเคีย งของยา ช่น อาการเวียนศีร ษะ คลื่นไส้อาเจียน เพื่อบรรเทาอาการปวดและผูป้ ่ วย
ปลอดภัยจากผลข้างเคียงของยา แนะนําผูป้ ่ วยหากอาการปวดเพิ่มขึ้นหรื อไม่ลดลง ให้แจ้งพยาบาล
ขอยาเสริ มได้
7. ติดตามประเมินระดับความรุ นแรงของอาการปวด สังเกต พูดคุยซักถามอาการปวดและ
ประเมิน ระดับ pain score ของผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมิน สภาพผูป้ ่ วยและแสดงให้ผูป้ ่ วย
รับรู ้ว่าพยาบาลตระหนักถึงความปวดของผูป้ ่ วย
8. ประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วยโดยการซักถามและเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วย/ครอบครัว
เสนอข้อคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจดั การกับอาการปวด

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย ประเมิน pain score ก่อนและหลังการพยาบาล สอนการเคลื่อนไหว จัด
ท่าทาง การเบี่ยงเบนความสนใจ และดูแลให้ยาบรรเทาปวดช่วยให้ผูป้ ่ วยทุเลาอาการปวด สามารถ
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ปฏิ บัติ กิ จ วัต รประจําวัน และนอนหลับ พัก ผ่ อ นได้ pain score = 3 คะแนน แสดงทัก ษะการ
เคลื่อนย้ายตัวได้ และบอกวิธีการปฏิบตั ิตวั หากอาการปวดไม่ดีข้ ึนได้ถูกต้องและไม่ขอยาเสริ ม

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 1.3

ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผลตรวจ Bone scan ผูป้ ่ วยมีภ าวะมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดูก ส่ งผลให้เกิ ด ภาวะ
แคลเซียมในเลือดสูง
2. ผูป้ ่ วยนอนเป็ นส่วนใหญ่ ตรวจร่ างกายขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง ความตึงตัวของผิวหนัง
ไม่ดี52,67 (การไม่เคลื่อนไหวทําให้เซลสลายกระดูกทํางานมากกว่าเซลสร้างกระดูก จึงมีปริ มาณ
แคลเซียมจากกระดูกออกมาสู่ระบบไหลเวียนเลือดมากกว่าปกติ)
3. ผลตรวจทางห้องปฎิบตั ิการระดับแคลเซียมสูง= 12.4 mg/dl

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยไม่เกิดอันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดสู ง ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ซึม
ปัสสาวะมาก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นต้น
2. การตรวจเลือดทางห้องปฎิบตั ิการพบระดับแคลเซียมมีคา่ ระหว่าง 8.5 -10.5 mg/dl
3. ตรวจการตอบสนองของรี เฟล็กซ์ได้ปกติ = 2+

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิน ภาวะแคลเซียมสู งของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนําญาติให้สังเกตอาการ
ของภาวะแคลเซียมในเลือดสู งได้แก่ อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยและปริ มาณปัสสาวะมาก เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ดื่มนํ้าบ่อย ซึม สับสนและหมดสติ เป็ นต้น เพื่อใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางใน
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม หากพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงรี บหารื อแพทย์เพื่อร่ วมกันวางแผนให้
ความช่วยเหลือ
2. วัดและบันทึกปริ มาณนํ้าเข้าออกของร่ างกาย โดยวัดและบัน ทึกปริ มาณปั สสาวะอย่าง
น้อยทุก 8 ชัว่ โมง เพื่อประเมินการทําหน้าที่ของไต รวมทั้งเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อภาวะขาดนํ้า ช่วย
ให้ผปู ้ ่ วยได้รับการแก้ไขความผิดปกติอย่างถูกต้องทันเวลา
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3. ดูแลและกระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยดื่มนํ้ามากกว่า 2,000 มิลลิลิต รต่อวัน เพื่อให้ได้รับของเหลว
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย และดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับ NSS ทางหลอดเลือดดําวัน
ละ 3,000 มิลลิลิตรตามแผนการรักษา เพื่อเจือจางแคลเซียมในเลือดเพิ่มการขับแคลเซียมส่ วนเกิน
ทิง้ ออกจากร่ างกายทางปัสสาวะ และป้องกันหรื อลดอันตรายจากภาวะขาดนํ้าให้แก่ผปู ้ ่ วย32,52
4. แนะนําผูป้ ่ วยให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีในปริ มาณ
มากเช่น นม ผลิตภัณฑ์จากนมงาดํา กะปิ ปลาเล็กปลาน้อยที่รับประทานได้ท้ งั กระดูก และปลาทู
ปลาทะเล นํ้ามันตับปลา เป็ นต้น เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูงระดับรุ นแรง
5. แนะนําญาติให้จดั เตรี ยมผลไม้หรื อนํ้าผลไม้รสเปรี้ ยวให้ผูป้ ่ วยรับประทานเสริ ม เช่น ส้ม
มะนาว กระเจี๊ย บ เป็ นต้น เพื่อทําให้ปัสสาวะเป็ นกรดเพิ่มการขับแคลเซี ยมออกจากร่ างกายทาง
ปัสสาวะ
6. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยา furosemide เพื่อยับยั้งการดูดแคลเซียมกลับเข้าสู่ร่างกาย และขับ
ปั สสาวะเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตามประเมิน ผลการรัก ษาและผลข้างเคีย งของยา เพื่อบรรเทาอาการ
ผิดปกติและผูป้ ่ วยปลอดภัยจากผลข้างเคียงของยา
7. ติดตามผลระดับแคลเซียมทางห้องปฏิบตั ิการตามแผนการรักษา

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย การประเมินภาวะ hypercalcemia การเฝ้าระวังอาการ ดูแลให้ได้รับสาร
นํ้าทดแทนและยาขับปัสสาวะ รักษาสมดุลนํ้าในร่ างกาย ควบคุมอาหารที่มีผลกับปริ มาณแคลเซียม
ในร่ างกาย และติดตามผลตรวจระดับแคลเซียมทางห้องปฏิบตั ิการ ทําให้ระดับแคลเซียมในกระแส
เลือดลดลง ผูป้ ่ วยมีระดับความรู ้สึกตัวปกติ ถามตอบรู ้เรื่ อง ปริ มาณนํ้าเข้าออกของร่ างกายมีความ
สมดุล แต่ผปู ้ ่ วยยังมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน และท้องผูก เนื่องจากผลการตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบตั ิการ (21 มิถุนายน 2560) ระดับ Ca = 11.8 mg/dl

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 1.4

ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง เนื่องจากอ่อนเพลีย ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยมีมะเร็งแพร่ กระจายมาทีก่ ระดูก ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง อ่อนเพลียมาก
2. ระดับความสามารถในการปฏิ บัติกิ จ กรรมอยู่ที่ร ะดับ 2 (Activities of Daily Living :
ADL) จําเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผูด้ ูแลในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้เพิ่มขึ้น
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เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยสามารถปฏิบัติกิจวัต รประจําวัน ได้ด้วยตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร ใส่
เสื้อผ้า หยิบแก้วนํ้า เช็ดตัว เป็ นต้น
2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาข้างขวาอยู่ในระดับ 2 ขาข้างซ้ายระดับ 4 ไม่ต่าํ กว่าเมื่อ
แรกรับ

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของผูป้ ่ วย แหล่งสนับสนุน
และช่ ว ยเหลื อเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ กิจ กรรมต่างๆ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่าง
เหมาะสม
2. ให้ค าํ แนะนําในการทํากิจ วัตรประจําวันของผูป้ ่ วย พร้อมช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัต ร
ประจําวันต่างๆ เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การขับถ่าย
เป็ นต้น โดยส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในการทํากิจวัตรประจําวันเท่าที่สามารถปฏิบตั ิได้
3. ดูแลให้ออกกําลังกายตามความสามารถของผูป้ ่ วย กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยมีการ
เคลื่อ นไหว เกร็ งกล้ามเนื้ อ และช่ ว ยบริ ห ารส่ ว นต่างๆ ของร่ างกายให้ม ากที่ สุด เท่าที่ จ ะทําได้
(Passive exercise)
4. แนะนําและกระตุน้ ผูป้ ่ วยให้เคลื่อนไหวบริ หารข้อต่อต่างๆ (ROM exercise) ทุกๆ ข้อต่อ
ทัว่ ร่ างกาย เช่น หมุนข้อเท้าเข้าด้านใน/หมุนออกด้านนอก กระดกข้อเท้าขึ้น/ปล่อยลง หมุนข้อมือ
กําและแบมือ เป็ นต้น เพื่อให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดีเต็มพิสัย ป้องกันข้อติด
รวมทั้งกระตุน้ ให้ออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching exercise) เพื่อส่งเสริ มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและเพิ่มการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด
5. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติในการฝึ กการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนท่าทางหรื อเปลี่ยนอิริยาบถ
อย่างช้าๆ กระตุน้ ให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ พร้อมช่วยเหลือขณะพลิกตะแคงตัวบนเตียง
6. ให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วยขณะปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง และแนะนําญาติสังเกตอาการ
ผิดปกติ ได้แก่ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเพิ่มขึ้น ปวดขาข้างขวามากขณะเคลื่อนไหว เวียนศีรษะ
อ่อนเพลียมาก หายใจเหนื่อยเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนไหวหรื อการทํา
กิจวัตรประจําวันของผูป้ ่ วย

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย ค้นหาความต้องการในการทํากิจวัตรประจําวัน และแหล่งสนับสนุนของ
ผู ้ป่ วย การสอนวิ ธี เคลื่ อ นไหวร่ างกายและเปลี่ ย นท่ า ทาง เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด ปกติ แ ละ
ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนการให้ก ําลังใจเป็ นการเสริ มพลังช่ว ยให้ ผูป้ ่ วยจัดการตนเอง โดยทํา
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กิจวัตรประจําวันบนเตียงได้แก่ ช่วยเช็ดตัวบริ เวณร่ างกายส่วนบนได้ ตักอาหารรับประทานเอง ออก
กําลังเคลื่อนไหวบริ หารข้อต่อต่างๆ ได้ โดยมีญาติเป็ นแหล่งสนับสนุนในการทํากิจวัตรประจําวัน
ช่วยเปลี่ยนท่าทางและออกกําลังกาย

2. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษาขณะฉายรังสี
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 2.1

เนื้อเยื่อของผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะซีดและ malnutrition

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยเล็กน้อย
2. อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที (O2 sat= 95%) อ่อนเพลียมาก
3. ผลตรวจทางห้องปฎิบตั กิ ารมีภาวะซีด Hct = 29.5%, Hb = 9.8 g/dl, RBC count = 3.46

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ และไม่มีภาวะซีด

เกณฑ์การประเมินผล

1. อัตราการหายใจสมํ่าเสมอมีค่าระหว่าง 16-20 ครั้ง/นาที ไม่มีอาการหายใจลําบาก เสี ยง
หายใจปกติ
2. ผูป้ ่ วยไม่แสดงอาการเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เช่น ริ มฝี ปากซีดหรื อเขียว ปลายมือปลายเท้า
ซีดเขียวและเย็น เป็ นต้น
3. ผลการตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ Hct ≥ 30%

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินความเพียงพอของการได้รับออกซิเจนให้กบั ผูป้ ่ วยจากการวัดค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) เพื่อเป็ นข้อมูลในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
2. ดูแลจัดท่านอนศีรษะสูง 30 องศา เพื่อทําให้อวัยวะภายในช่องท้องลดตํ่าลง ปอดขยายตัว
ได้เต็มที่
3. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับ O2 cannular 3 LPM ตามแผนการรักษา เพื่อเพิ่มปริ มาณออกซิเจนใน
อากาศที่หายใจเข้าแต่ละครั้ง ทําให้ผปู ้ ่ วยได้รับอากาศซึ่งมีความเข้มข้นของออกซิเจน 24-44%
4. แนะนําและกระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยหายใจเข้าออกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสู ดลมหายใจเข้า
ลึกๆ ทางจมูกให้หน้าท้องป่ องและผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆ ให้หน้าท้องแฟบ เพื่อช่วยให้
ปอดขยายเพิ่มขึ้นและเพิ่มการระบายอากาศ
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5. ดูแลให้ PRC gr.B Rh positive volum 323 ml IV drip in 4 hr และสังเกตอาการผิดปกติ
ขณะให้เลือด ได้แก่ หายใจเหนื่อยหอบ มีไข้หนาวสั่น สัญญาณชีพผิดปกติ ผื่นคันตามตัว เป็ นต้น
6. ช่วยเหลือในการเปลี่ยนอิริยาบถ และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้ออกซิเจน
ในร่ างกาย
7. แนะนําการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่มีเหล็กสู ง เช่น เลือดหมู ตับ
เครื่ องใน เนื้ อสัตว์ เพิ่มอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีเพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งจําเป็ นต่อการ
สร้างหรื อกระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดแดง
8. แนะนําให้ผูป้ ่ วยได้พักผ่อน ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมควรหยุด พักนานประมาณ 5-10 นาที
เป็ นช่ ว งๆ ทุ ก ชั่ว โมงและให้ เข้าใจข้อจํากัด ของร่ างกายในการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่ อให้ ก ารใช้
พลังงานของเซลส่ วนอื่นๆ ภายในร่ างกายทํางานลดลง ป้องกันอันตรายจากการทํางานของระบบ
ไหลเวียนเลือด หัวใจได้พกั มากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อภาวะพร่ องออกซิเจน
9. สังเกต บันทึกลักษณะและอัตราการหายใจของผูป้ ่ วย เช่น หายใจเหนื่อยหอบ หายใจเร็ ว
หายใจลําบาก และเสียงผิดปกติที่เกิดจากการหายใจ เพื่อเฝ้าระวังอาการผิดปกติต่างๆ
10. ตรวจ บันทึกสี และอุณ หภูมิข องเปลือกตา ริ มฝี ปาก ลิ้น ปลายมือปลายเท้า เพื่อระวัง
อาการเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย การประเมินภาวะซีดและผลกระทบ การเฝ้าระวัง การให้เลือดทดแทน
การให้ความรู ้เกี่ยวกับอาหารที่ส่งเสริ มการสร้างเม็ดเลือดแดง การหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การลดกิจกรรมช่วยให้ผูป้ ่ วยไม่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว หายใจลําบากจากภาวะซีด
subconjunctiva ไม่ ซีด ริ มฝี ปากและปลายมือปลายเท้าไม่ซีด เขียว อัต ราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที
จังหวะสมํ่าเสมอ O2 sat =100% ผลการตรวจทางห้องปฎิบตั ิการ (21 มิถุนายน 2560) Hct = 30.1 %

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 2.2

ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด อุ บัติ เหตุ เนื่ อ งจากอ่อ นเพลี ยมาก ขาทั้ง สองข้างไม่ ค่ อ ยมี แ รง
ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยอ่อนเพลีย มีภาวะมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่กระดูก ขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง ไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้ดว้ ยตนเอง
2. จากการตรวจร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาขวา motor power = grade 2 ขาซ้าย
motor power = grade 4
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ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก หกล้ม

เกณฑ์การประเมินผล

1. ไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก หกล้ม
2. ไม่พบบาดแผล หรื อรอยฟกชํ้าตามร่ างกายจากการเกิดอุบตั ิเหตุ

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมิ น ความเสี่ ยงต่ อการเกิด อุบัติเหตุ บาดแผลหรื อรอยฟกชํ้าตามร่ างกาย เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล เพื่อป้องกันการพลัดตก หกล้ม และภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้กับ
ผูป้ ่ วยได้ถูกต้อง เหมาะสม
2. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น แผลตามร่ างกาย
กระดูกหัก เป็ นต้น และปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
3. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับสถานที่ เครื่ องใช้ การใช้ออดสัญญาณเรี ยก (intercom) กด
เรี ยกเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และหากญาติไม่อยู่ที่เตียงให้แจ้งพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการตกเตียงสามารถขอความช่วยเหลือจากพยาบาลได้อย่างสะดวกและทันเวลา
4. ช่ ว ยเหลือกิ จ กรรม และจัด ของใช้ที่จ ําเป็ นไว้ใกล้มือผูป้ ่ วยให้หยิบใช้ได้สะดวก เช่น
intercom เหยือกนํ้า แก้วนํ้า กระดาษทิชชู ที่รองรับปั สสาวะ เป็ นต้น เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการตก
เตียง
5. ตรวจสอบสภาพเตียง และยก side rail ขึ้นสองข้างหลังให้การพยาบาล พร้อมอธิบายให้
ญาติเข้าใจถึงความจําเป็ นของการยกขั้นเตียงขึ้น และจัดให้ผูป้ ่ วยนอนเตียงที่อยู่ใกล้ๆ เคาน์เตอร์
พยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถมองเห็นผูป้ ่ วยได้ตลอดเวลา ดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว
ทันเวลา
6. หมั่น ตรวจเยี่ ย มผู ้ป่ วยบ่ อ ยๆ ทุ ก 1-2 ชั่ว โมง ให้ ก ารพยาบาลใช้ห ลัก 5P สอบถาม
ความสุ ข สบาย อาการปวด (pain) การจัด ท่ าหรื อเปลี่ย นอิ ริ ย าบถ (position) ความต้องการถ่ าย
ปั สสาวะหรื ออุจ จาระ (potty) ความต้องการให้ช่ว ยเหลืออื่น ๆ (possessions) และสอบถามขณะ
ปฎิบตั ิการพยาบาล (procedures) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
7. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติสังเกตอาการผิดปกติ เช่น แขน ขาอ่อนแรงเพิ่มขึ้น เวียนศีรษะ
ขณะลุกนัง่ หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นแล้วแจ้งให้
พยาบาลทราบ
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การพยาบาลโดย ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ การให้ขอ้ มูลการป้องกันอุบตั ิเหตุ
วิธีการสื่ อสารเพื่อขอความช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน การช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ช่วยให้ผูป้ ่ วยไม่เกิดอุบตั ิเหตุพลัดตก หกล้ม และไม่พบบาดแผล
หรื อรอยฟกชํ้าตามร่ างกายจากการเกิดอุบตั ิเหตุ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 2.3
น้อย

ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดแผลกดทับ เนื่องจากนอนบนเตียงตลอดเวลา และเคลื่อนไหวร่ างกายได้

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าตั้งแต่ขาไม่มีแรงนอนบนเตียงมาตลอดและจะปวดขาเวลาพลิกตะแคงตัว
2. ผู ้ป่ วยมี ม ะเร็ ง แพร่ ก ระจายมาที่ ก ระดู ก เคลื่ อ นไหวร่ า งกายได้ น้อ ย นอนบนเตี ย ง
ตลอดเวลา
3. ผูป้ ่ วยพลิกตะแคงตัวได้นอ้ ยและมีอาการปวดเวลาพลิกตะแคงตัว
4. ผูป้ ่ วยค่อนข้างผอม นํ้าหนัก 38.5 กิโ ลกรัม มองเห็น ปุ่ มกระดูก เชิ งกราน ก้น กบและ
สะโพก

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยไม่เกิดแผลกดทับ

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผิวหนังมีความชุ่มชื้น ไม่มีบาดแผลตามปุ่ มกระดูก ไม่เกิดแผลกดทับ
2. ความตึงตัวของผิวหนังดี มีการกลับคืนตัวของผิวหนังทีถ่ ูกยกตั้งขึ้นน้อยกว่า 30 วินาที

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินผิวหนังและแผลกดทับ เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับของผูป้ ่ วย
สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็ นข้อมูลติดตามประเมินผลการพยาบาล
2. ปฏิบัติต ามแนวทางการป้ อ งกัน การเกิ ด แผลกดทับ (Modify Early Warning Sign for
Pressure Ulcer Prevention: MEWS PUP) เพื่อให้สามารถดัก จับปั ญหาก่อนที่จะเกิดแผลกดทับได้
โดยวิธีประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับตาม guideline MEWS PUP เฝ้าระวังและให้ก าร
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยก่อนเกิดแผลกดทับ73
3. ช่วยพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอทุกๆ 2 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการกดทับบริ เวณปุ่ ม
กระดูก และตําแหน่งขาข้างขวาที่มีความอ่อนแอของผิวหนัง เพื่อป้องกันแผลกดทับจากการนอน
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ลดแรงกดของผิ ว หนั งบริ เวณปุ่ มกระดูก ที่ถูก ร่ างกายกดทับอยู่ที่ต ําแหน่ งหนึ่ งตําแหน่ งใดเป็ น
เวลานาน
4. จัดท่าให้เหมาะสม เพื่อลดแรงกดจากนํ้าหนักตัวลงบนผิวหนัง และบริ เวณปุ่ มกระดูก
4.1 ท่านอน จัดให้ผูป้ ่ วยนอนในท่าตะแคงกึ่งหงาย สลับนอนหงายศีรษะสู ง 30
องศายกส้นเท้าลอย ช่วยให้ออกซิเจนมาเลี้ยงเนื้ อเยื่อบริ เวณปุ่ มกระดูก trochanter ได้ดี ใช้หมอน
ประคองบริ เวณหลัง และระหว่างขาป้องกันไม่ให้ท่านอนเลื่อนจากเดิม อันเป็ นสาเหตุให้เกิดแรง
เสียดสีระหว่างผิวกับผ้าปูที่นอนจนเกิดรอยแผลกดทับที่ผิวหนังได้
4.2 ท่านัง่ ปรับระดับเตียงให้ศีรษะสู งในท่าหลังตรง ใช้ผา้ หรื อหมอนหนุนบริ เวณ
เอว เพื่อช่ว ยคงความเว้าของหลังบริ เวณเอว เมื่อไขหัว เตียงสู งระวังการเลื่อนไถลลงปลายเตีย ง
แนะนําผูป้ ่ วยให้ลดแรงกดผิวหนังโดยเอามือ 2 ข้างยันพื้นเตียงยกก้นลอย อาจใช้มือจับที่ขอบเตียง
หรื อเหล็กกั้นเตียง แล้วยกตัวให้ก้นลอยจากพื้น เอียงตัวซ้ายขวาหรื อโน้มตัวไปข้างหน้า/ข้างหลังให้
สะโพกด้านตรงข้ามลอยขึ้น เพื่อเปลี่ยนตําแหน่งที่รับนํ้าหนักบ่อยๆ
4.3 การเปลี่ยนท่านอนหรื อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยใช้ผา้ ขวางเตียงหรื อกระดานเลื่อนตัว
(pad slide) ช่วยยกเลื่อนตัวผูป้ ่ วยขึ้น ไม่ใช้วิธีลากดึง เพราะทําให้ผิวหนังเกิดแรงเสี ยดสี เส้นเลือด
ฝอยอาจฉีกขาด เนื้อเยื่อถูกทําลาย และผิวหนังถลอกเป็ นแผลได้
5. ดู แ ลผิ ว หนั ง บริ เวณ perineum&perianal area ให้ ส ะอาด ไม่ เปี ยกชื้ น จากปั ส สาวะ
อุจ จาระ หรื อ เหงื่อ อาจจะใช้ วาสลีน หรื อ โลชั่น ทาบริ เวณผิว หนังและปุ่ มกระดู ก ใช้ Askina
transorbent ปิ ดป้องกันบริ เวณก้นกบเพื่อป้องกันผิวหนังถูกเสียดสี ทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันการ
แห้งแตกของผิวหนัง และลดการระคายเคือง
6. ส่ งเสริ มภาวะโภชนาการดูแลให้ได้รับสารนํ้าและสารอาหารอย่างพอเพียง เพื่อช่วยให้
ผูป้ ่ วยได้รับสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ชาํ รุ ด และสึกหรอ
7. ประเมินผิวหนังทุกครั้งที่มีกิจกรรมพยาบาลบริ เวณจุดเสี่ยงและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนท่า
โดยเฉพาะบริ เวณปุ่ มกระดูกที่ถูกกดทับ เช่นก้นกบ เชิงกราน สะโพก ตาตุ่ม เป็ นต้น เพื่อเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ หรื อเกิดแผลกดทับ
8. ให้ความรู ้แก่ผูป้ ่ วยและญาติในเรื่ องการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการประเมินภาวะเสี่ ยง
ต่อการเกิดแผลกดทับบริ เวณอื่นเพิ่ม เพื่อลดการเกิดแผลกดทับ
9. ดูแลเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าขวางเตียงให้เรี ยบตึง เพื่อลดแรงกดผิวหนังและการระคายเคือง
ต่อผิวหนังของผูป้ ่ วย
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การพยาบาลตามแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการประเมินผิวหนัง จัดท่าทาง
พลิกตะแคงตัว ป้องกันความเปี ยกชื้นของผิวหนัง ส่งเสริ มโภชนาการ ใช้อุปกรณ์ลดแรงกด และให้
ความรู ้ผปู ้ ่ วยและญาติ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยไม่มีแผลกดทับบริ เวณใด ผูป้ ่ วยสามารถพลิกตะแคงตัวเพื่อลด
แรงกดโดยมีญาติชว่ ยเหลือได้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 2.4
ร่ างกาย

ผูป้ ่ วยมีภ าวะทุพโภชนาการเนื่ องจากได้รับสารอาหารไม่เพีย งพอกับความต้องการของ

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าคลื่นไส้อาเจียนเป็ นนํ้าลายเป็ นพัก เบื่ออาหาร รับประทานอาหารได้นอ้ ย
2. มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็ นนํ้าลายเป็ นพักๆ 3-4 ครั้ง ร่วมกับผลตรวจทางห้องปฎิบตั กิ าร
ระดับแคลเซียมสูง=12.4 mg/dl
3. ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้นอ้ ย 2-5 คํา/มื้อ
4. นํ้าหนัก = 38 กิโลกรัม (เครื่ องชัง่ เปล) ส่วนสูง = 160 เซนติเมตร BMI = 14.84 Kg/m2
(มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง)

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ มื้อละ 1/2 - 1 จาน
2. นํ้าหนักไม่ลดลงจากเดิม
3. ผูป้ ่ วยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการโดยการซักประวัติเกี่ยวกับปัญหาหรื อ
อุปสรรคในการรับประทานอาหาร ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนของผูป้ ่ วย อาการกลืน
ลําบาก ความเชื่ อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
บรรเทาอาการและป้องกันการขาดสารอาหาร
2. ดูแลช่วยเหลือขณะอาเจียน ปรับระดับเตียงสูงประคองให้นงั่ และให้ผปู ้ ่ วยอาเจียนในท่า
ก้มหน้า ภายหลังอาเจียนดูแลความสะอาดปากฟันให้ผปู ้ ่ วยบ้วนปากด้วยนํ้า หรื อใช้ NSS บ้วนปาก
บ่อยๆ เพื่อความสะอาดและผูป้ ่ วยสุขสบายขึ้นหลังจากอาเจียน
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3. จัด วางชามรู ปไตสําหรับใช้รองรับอาเจียนให้อยู่ในบริ เวณที่ผูป้ ่ วยสามารถหยิบใช้ได้
สะดวก เพื่อให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้ และป้องกันผูป้ ่ วยอาเจียนเปรอะเปื้ อนบริ เวณเตียงหรื อพื้น
4. ดูแลให้รับประทานยา Domperidone ตามแผนการรักษา เนื่องจากยาออกฤทธิ์เพิ่มการ
เคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
5. สอบถามผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่ชอบหรื อไม่
ชอบ ความเชื่ อที่ ไม่ถูก ต้องเกี่ ยวกับ การรับประทานอาหาร เป็ นต้น เพื่อวางแผนให้ค าํ แนะนํา
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
6. ปรึ กษานักโภชนาการคํานวณความต้องการพลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ
ในภาวะเจ็บป่ วย เพื่อวางแผนการให้คาํ แนะนําด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม
7. แนะนําผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร พูดคุย ให้ก าํ ลังใจผูป้ ่ วยในการ
รับประทานอาหารที่เพียงพอ เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับอาหารเพียงพอและหลีกเลี่ยงการอาเจียนซํ้า74 ดังนี้
7.1 จัดหาเครื่ องดื่มเสริ มให้ผปู ้ ่ วยจิบบ่อยๆ เช่น นํ้าส้ม นํ้าผลไม้ เป็ นต้น
7.2 รับประทานอาหารช้าๆ ปริ มาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง จัดอาหารที่ผูป้ ่ วยชอบมาให้
รับประทาน
7.3 รั บประทานอ่อนย่อยง่าย มี ประโยชน์ค รบ 5 หมู่ เช่น เนื้ อ นม ไข่ ปลา ผัก
ผลไม้ เป็ นต้น
7.4 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นรุ นแรง รสเผ็ด อาหารทอดมัน อาหารที่เพิมแก๊ส เช่น
ถัว่ หัวหอม เป็ นต้น
7.5 ชงอาหารเสริ มทางการแพทย์ให้ดื่มเสริ ม เช่น Ensure (วิธีผสม Ensure 10 ช้อน
ตวงผสมในนํ้าอุ่นหรื อนํ้าอุณหภูมิห้อง 200 มิลลิลิตร จะได้อาหารเสริ มทางการแพทย์ เท่ากับ 250
มิลลิลิตร ซึ่งจะได้รับพลังงานเท่ากับ 375 กิโลแคลอรี่ /มื้อ)
8. สั งเกตอาการคลื่ น ไส้ อ าเจียนและประเมิ น การรับ ประทานอาหารในแต่ ละมื้ อ เพื่ อ
วางแผนบรรเทาอาการและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ่ วย
9. ชั่งนํ้าหนักผูป้ ่ วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของนํ้าหนัก พร้อมประเมิน ความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ การส่ งเสริ มด้านโภชนาการของผูป้ ่ วย/
ครอบครัวโดยการซักถาม และเปิ ดโอกาสให้สอบถามเพิ่มเติมได้
10. ติดตามผล Electroyte ทางห้องปฏิบตั ิการตามแผนการรักษา เพื่อประเมินระดับเกลือแร่
ในร่ างกาย
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การพยาบาลโดย ประเมินภาวะโภชนาการและปั จจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางโภชนาการเพื่อร่ วมกันดูแลผูป้ ่ วย ให้ความรู ้เกี่ยวกับอาหารและอาหารเสริ ม จัดการ
กับปัจจัยที่ที่ทาํ ให้ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยคลื่นไส้นอ้ ยลง ไม่อาเจียน ผูป้ ่ วยและญาติ
ทราบถึงความสําคัญของการได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายขณะเจ็บป่ วย
และบอกวิธีก ารเพิ่มสารอาหารที่มีคุณ ค่าสู งให้แก่ร่างกายได้ ผูป้ ่ วยสามารถรับประทานอาหาร
โรงพยาบาลได้ 5 คําต่อมื้อ ดื่มนม 1 แก้ว ผูป้ ่ วยได้รับพลังงาน 1,300-1,400 kcal/day ซึ่งเป็ นระดับ
ที่ยงั ไม่เพียงพอ ยังคงต้องให้การดูแลต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการปรึ กษานักโภชนาระบุว่าผูป้ ่ วยต้องการ
พลังงาน 1,800 kcal/day / prot 48-60 gm/day และคะแนน Modified Nutrition Alert Form (NAF)
= 18 คะแนน

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 2.5
ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายจากอาการท้องผูก

ข้อมูลสนับสนุน

1. ผูป้ ่ วยบอกว่าไม่ถ่ายอุจจาระมา 3 วัน แน่นอึดอัดท้องมาก
2. ผูป้ ่ วยฉายรังสีบริ เวณขาข้างขวาเคลื่อนไหวตัวเองได้นอ้ ย มีอาการแน่นอึดอัดท้อง
3. ผูป้ ่ วยนอนบนเตียงตลอดเวลา และระดับแคลเซียมในเลือดสู ง =11.8 mg/dl (มีผลทําให้
การเคลื่อนไหวของลําไส้ใหญ่และการกระตุน้ การขับถ่ายอุจจาระลดลง จึงเกิดอาการท้องผูกได้)

เป้าหมายทางการพยาบาล

ผูป้ ่ วยสุขสบายขึ้น สามารถขับถ่ายอุจจาระได้

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผูป้ ่ วยไม่มีทอ้ งผูก ถ่ายอุจจาระ 3 วันต่อครั้งหรื อวันเว้นวัน ไม่บ่นแน่นอึดอัดท้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ดู แลให้ ผูป้ ่ วยดื่ มนํ้าหรื อกระตุ้น ให้ดื่มนํ้าอย่างน้อยวัน ละ 2,000-3,000 มิลลิลิต ร เพื่ อ
อุจจาระอ่อนตัวเมื่อร่ างกายได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ จึงสามารถเคลื่อนผ่านลําไส้ใหญ่ได้ง่ายและเร็ ว
ขึ้น ตลอดจนเพิ่มการขับแคลเซียมส่วนเกินทิ้งออกจากร่ างกาย
2. แนะนําผูป้ ่ วยให้รับประทานอาหารที่มีกากใย โดยไม่ขดั หรื อทําให้เกิดแคลเซียมสู ง เช่น
ผัก ผลไม้ มะละกอ ธัญพืชขัดสีน้อย ข้าวโพด เป็ นต้น เพราะอาหารที่มีใยอาหารสูงจะช่วยกระตุน้
การบีบตัวของลําไส้และทําให้การขับถ่ายเป็ นปกติ
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3. กระตุ ้น ให้ ผูป้ ่ วยมี ก ารเคลื่อนไหวเท่าที่เป็ นไปได้ การออกกําลังกายอย่างเต็มที่ข อง
ร่ างกายส่ วนที่ปกติ เช่น การทํา Range of motion exercises (ROM) ของแขนขาสองข้าง การพลิก
ตะแคงตัว การบริ หารกล้ามเนื้ อหน้าท้อง เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของลําไส้ ช่ว ยให้ ลําไส้ใหญ่
ทํางานได้ดีข้ นึ ทําให้ลดอาการท้องผูกลง ตลอดจนแนะนําการบริ หารกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกราน (kegal
excercise หรื อperineal/sphincter excercise) โดยการเกร็ งและคลายหรื อการขมิบกล้ามเนื้ ออุง้ เชิ ง
กราน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ ออุง้ เชิงกราน กระตุน้ การทํางานของลําไส้/หูรูดทวารหนัก
และมีการหดรัดตัวที่ดี
4. เลือกเวลาที่เหมาะสมในการขับถ่ายอุจจาระ เมื่อวางแผนให้แต่ละวันมีการขับถ่ายตรง
เวลา การฝึ กขับถ่ายอุจจาระในเวลาที่ไม่ตรงกันทําให้ตอ้ งใช้เวลากระตุน้ ในการขับถ่ายนาน และมี
โอกาสเกิดอาการท้องผูกได้ง่าย
5. จัดให้ผปู ้ ่ วยมีความเป็ นส่ วนตัวขณะขับถ่ายอุจจาระ เช่น จัดให้มีอากาศถ่ายเทที่ดีภายใน
ห้องผูป้ ่ วย ปกปิ ดร่ างกายให้มิดชิดและปิ ดผ้าม่านให้รอบเตียง เพื่อให้มีความเป็ นส่วนตัวลดความ
อายของผูป้ ่ วยขณะขับถ่ายอุจจาระ
6. ดูแลสวน unison enema ตามแผนการรักษา โดยจัดให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงซ้ายแล้วสวน
อุจจาระเพื่อส่งเสริ มให้ลาํ ไส้มีการดูดซึมนํ้ายาสวนอุจจาระได้ดีข้ นึ และมีการขับถ่ายอุจจาระออกมา
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงที่มีต่อลําไส้ใหญ่บริ เวณ sigmoid

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย ให้ ค วามรู ้เรื่ องชนิ ด อาหารและวิธีเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อกระตุ้น การ
ขับถ่าย การจัดสถานที่และการสวนอุจจาระ ช่วยให้ผูป้ ่ วยถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง เป็ นก้อนแข็งปนนํ้า
จํานวน 5-6 ก้อน ผูป้ ่ วยบอกว่าแน่นอึดอัดท้องลดลง สุ ขสบายขึ้น ผูป้ ่ วยทราบถึงความสําคัญ ของ
การรับประทานอาหารที่มีกากใย

3. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษาภายหลังฉายรังสี
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลกรณีศึกษาข้อที่ 3.1

ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านภายหลังการฉายรังสีครบ

ข้อมูลสนับสนุน

กระดูก

1. ผูป้ ่ วยและญาติบอกว่ายังไม่ทราบวิธีการปฎิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน
2. แพทย์เตรี ยมจําหน่ายภายหลังฉายรังสีครบ มีภรรยาและบุตรเป็ นผูด้ ูแล
3. ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ขาสองข้างไม่ค่อยมีแรง มีภาวะมะเร็ งแพร่ กระจายมาที่
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ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อกลับไปอยู่บา้ นได้

เกณฑ์การประเมินผล

ญาติตอบคําถามและบอกวิธีการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อกลับไปอยู่บา้ นได้ถูกต้อง

กิจกรรมการพยาบาล

1. ประเมินความรู ้ของผูป้ ่ วย และญาติเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อกลับไปอยู่บา้ น และสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อวางแผนการให้คาํ แนะนํา
2. ให้ขอ้ มูลแก่ผูป้ ่ วยและญาติทราบถึงการดําเนินโรค แผนการรักษา เพื่อจะได้วางแผนการ
ดําเนินชีวิต การปฏิบตั ิและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั โดยทัว่ ไป ภายหลังฉายรังสีครบ ดังนี้
3.1 ดูแลผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี เช่นเดียวกับขณะฉายรังสี ต่อไปอีก 4-6 สัปดาห์
โดยดูแลผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสีให้แห้ง อาบนํ้าได้ตามปกติ ใช้สบู่เหลว เช่น สบู่เด็ก หรื อสบู่ที่มีค่า
ความเป็ นกรด-ด่างประมาณ 5.5 โดยให้น้ าํ สบู่ไหลผ่านหรื อใช้สบู่เหลวลูบเบาๆ และไม่ขดั ถูผิวหนัง
บริ เวณที่ฉายรังสี หลีกเลี่ยงการอาบนํ้าด้วยนํ้าอุ่นจัด ภายหลังอาบนํ้าเสร็ จ ให้ใช้ผา้ ขนหนูนุ่ มซับ
เบาๆ ให้แห้ง หลีกเลี่ยงการใช้แป้งทุกชนิด เช่น แป้งเด็ก แป้งเย็น แป้งข้าวโพด และเครื่ องสําอางทุก
ชนิดทาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี หลีกเลี่ยงการใช้ครี มหรื อยาต่างๆ ทาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี เช่น
ครี มบํารุ งผิว ยาหม่อง ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็ นต้น ห้ามวางกระเป๋ านํ้าร้อน หรื อนํ้าแข็งลงบนผิวหนัง
ที่ฉายรังสีโดยตรง หรื อวางเป็ นเวลานาน ๆ เพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรื อผิวหนังไหม้ได้
ห้ามแกะเกาผิวหนังบริ เวณที่ฉายรังสี หากมีอาการคันให้ใช้มือลูบเบาๆ ตัดเล็บให้ส้ ัน
3.2 การรับประทานยาตามแพทย์ส่ังอย่างต่อเนื่อง และอาการข้างเคียงของยา เช่น
gabapentin เป็ นยาแก้ปวด มีผลข้างเคียงทําให้ทอ้ งอืด กล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ เป็ นต้น
3.3 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ เพียงพอกับความต้องการ
ของร่ างกาย และดื่ม นม Ensure ระหว่างมื้ อ เพื่ อส่ งเสริ ม การฟื้ นตัว ของร่ างกาย หลี ก เลี่ย งการ
รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีในปริ มาณมาก เช่น ปลาเล็กปลาน้อยที่รับประทานได้
ทั้งกระดูก ปลาทู ปลาทะเล และนํ้ามันตับปลา เป็ นต้น ดื่มนํ้าสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน
3.4 ทําจิตใจให้สงบ ผ่อนคลายความเครี ยด โดยการทํากิจกรรมต่างๆ ที่ชอบ เช่น
อ่านหนังสื อ ฟังธรรมะ ทําสมาธิ ดูโทรทัศน์ เป็ นต้น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8
ชัว่ โมงต่อวัน
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4. เตรี ยมการดูแลที่บา้ น โดยให้ความรู ้แก่ภรรยาเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยที่ถูกต้องและสอน
ผูป้ ่ วยเกี่ยวกับทักษะในการดูแลตนเอง เพื่อปรับตัวในการดําเนินชีวติ ประจําวันได้ ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
4.1 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากเตียงลงรถเข็น เปลี่ยนท่าทางจากนอนเป็ นนัง่ การจัด
ท่านอนยกขาขวาสูงกว่าระดับหัวใจหรื อวางบนเก้าอี้ขณะนั่งห้อยเท้าข้างเตียง และการพลิกตะแคง
ตัวทุก 2 ชัว่ โมง
4.2 การทําความสะอาดร่ างกายและบริ เวณอวัยวะสืบพันธุ์ ฝึ กขับถ่ายอุจจาระ กรณี
ผูป้ ่ วยไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้เอง ให้สวนอุจจาระหรื อล้วงอุจจาระทุก 3 วัน
4.3 การเคลื่อนไหวร่ างกาย และออกกําลังกาย ทบทวนการทํา active exercise แขน
ขาสองข้า ง และ passive exercise ขาสองข้า ง บริ หารกล้า มเนื้ อและข้อ ต่ อ ต่ า งๆ ตามที่ นั ก
กายภาพบําบัดแนะนํา
4.4 การจัดสภาพบ้านและปรับปรุ ง เพื่อให้เหมาะสมต่อการดูแลผูป้ ่ วย เช่น อาศัย
อยู่ช้นั ล่างเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขึ้นลงบันได ป้องกันกระดูกหัก และดูแลไม่ให้มีส่ิ ง
กีดขวางภายในบ้าน
4.5 การป้องกันปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อกลับบ้าน เช่น แผลกด
ทับ การติดเชื้อ ข้อติด การพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก เป็ นต้น
5. แนะนําให้สังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด เช่น มีไข้สูงหนาวสั่น แขนขา
สองข้างอ่อนแรงมากขึ้น มีอาการชาของปลายอวัยวะส่ วนต่างๆ ขาข้างขวาบวมมาก มีเลือดออก
หายใจเหนื่อยหอบ เป็ นต้น เพื่อให้การรักษาได้ทนั ท่วงที
6. ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบําบัด หน่วยพยาบาล
ดูแลต่อเนื่องที่บา้ น เพื่อร่ วมกันประเมินและให้การช่วยเหลือ
7. แนะนําการติดต่อแหล่งประโยชน์ด้านสุ ข ภาพใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
และส่งต่อประสานงานโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อการติดตามดูแลสุขภาพที่บา้ นและให้การรักษา
ต่อเนื่อง
8. เน้นยํ้าให้ผูป้ ่ วยมาตรวจตามแพทย์นดั ทุกครั้งสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามการดําเนินของโรค

ประเมินผลการพยาบาล

การพยาบาลโดย ประเมินความรู ้เกี่ยวกับโรค ผลการรักษาโดยการฉายรังสี และให้ความรู ้
การดูแลตนเองภายหลังการฉายรังสี แนะนําแหล่งประโยชน์และร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพดูแล
ผูป้ ่ วย ช่วยให้ผปู ้ ่ วยและภรรยารับทราบเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน สามารถทบทวนการ
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ทํากายภาพบําบัด การช่วยเหลือผูป้ ่ วยทํากิจวัตรประจําวัน และช่วยพยุงลุกนั่งห้อยขาข้างเตียงได้
และผูป้ ่ วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริ การสุขภาพใกล้บา้ น เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดูแล

จากกรณี ศึก ษา Case Renal Cell Carcinoma ได้รับการวินิ จ ฉัยเมื่อปี 2559 มาด้ว ยอาการ
ปวดท้องและปัสสาวะเป็ นเลือด แพทย์ทาํ ผ่าตัด left radical nephrectomy ที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่ง
หนึ่ง ภายหลังส่ งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการวินิจฉัยโรคเป็ นมะเร็ งไตระยะที่ 4 มี
ภาวะมะเร็ งแพร่ ก ระจายมาที่ กระดูก ต้น ขาขวา และมี pathological fracture right shaft femur ทํา
ผ่าตัด ใส่ แ กนโลหะยาวชนิ ด Zimmer Natural Nail ยึด กระดูก ต้น ขาขวา (15 พฤษภาคม 2560)
ภายหลังผ่าตัดวางแผนรักษา palliative radiationtherapy 30Gy/ 10 fraction to right femur ขณะฉาย
รังสี ได้ 3 fraction ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจเหนื่อยอ่อนเพลียมาก แพทย์จีงให้ Admit จนฉายรังสี ครบ
วัน ที่ 27 มิ ถุน ายน 2560 และฉายรังสี เพิ่ ม บริ เวณ abdominal wall 6Gyx 3 fraction ครบวัน ที่ 30
มิถุนายน 2560 ในผูป้ ่ วยรายนี้มีการกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลขณะพักรักษาตัวในหอผูป้ ่ วย
รังสีรักษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษามะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูก
1.1 ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเนื่องจากโรคมีการลุกลามไปยังกระดูก
1.2 ผูป้ ่ วยมี ค วามไม่ สุ ข สบายเนื่ อ งจากอาการปวดบริ เวณขาข้างขวาจากการ
แพร่ กระจายของมะเร็ง
1.3 ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
1.4 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลง เนื่องจากอ่อนเพลีย ขาสองข้าง
ไม่ค่อยมีแรง
2. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษาขณะฉายรังสี
2.1 เนื้อเยื่อของผูป้ ่ วยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะซีดและ
malnutrition
2.2 ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากอ่อนเพลียมาก ขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมี
แรง ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ย
2.3 ผู ้ป่ วยมี โ อกาสเกิ ด แผลกดทับ เนื่ อ งจากนอนบนเตี ย งตลอดเวลา และ
เคลื่อนไหวร่ างกายได้นอ้ ย
2.4 ผูป้ ่ วยมีภ าวะทุพโภชนาการเนื่ องจากได้รับสารอาหารไม่เพีย งพอกับความ
ต้องการของร่ างกาย
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ครบ

2.5 ผูป้ ่ วยมีความไม่สุขสบายจากอาการท้องผูก
3. การพยาบาลผู้ป่วยกรณีศึกษาภายหลังฉายรังสี
ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านภายหลังการฉายรังสี

เมื่อพ้น จากความดูแล ผูป้ ่ วยอ่อนเพลีย เล็กน้อย หายใจเอง ไม่มีหายใจเหนื่ อย อัตราการ
หายใจ 20 ครั้ง/นาที ขาสองข้างยังไม่ค่อยมีแรง Calcium = 10.8 mgldl Hct = 30.5% มีสีหน้าคลาย
ความวิตกกังวล และบอกแนวทางการรักษาที่ได้รับและการดูแลตนเองโดยทัว่ ไปได้ สามารถบอก
ผลข้างเคียงของการฉายรังสีและวิธีการปฏิบตั ติ วั ได้ ไม่มีแผลกดทับขณะอยู่โรงพยาบาล ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวทราบถึงความสําคัญของการได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายขณะ
เจ็ บป่ วย และสามารถบอกวิธี ก ารเพิ่ม สารอาหารให้แ ก่ ร่ างกายด้ว ยอาหารที่ มีคุ ณ ค่าสู ง ผู ้ป่วย
สามารถบอกวิธีก ารจัดการความปวดได้ถูกต้อง pain score = 2 ไม่มีอาการแน่ น อึด อัดท้อง ไม่มี
อาเจี ยน คลื่ น ไส้ ผะอื ด ผะอมเป็ นบางครั้ง ยังช่ว ยเหลื อตัว เองไม่ค่ อยได้จ ําเป็ นต้องอาศัยผูด้ ูแ ล
(ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมระดับ 2) อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยรายนี้ยงั มีปัญหาที่ตอ้ งได้รับการ
ดูแลแบบประคับ ประคองเพื่ อให้ มี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี โดยญาติข อกลับ บ้าน และถ้าหากมีอาการ
ผิด ปกติจ ะไปรัก ษาต่อที่โ รงพยาบาลใกล้บ้าน ปั ญ หาที่ยงั คงต้องการการดูแลต่อเนื่ องได้มีก าร
ประสานส่งต่อข้อมูล เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องไปยังโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซึ่งเป็ นสถานบริ การ
สุขภาพใกล้บา้ น

บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แม้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งแพร่ กระจายไปที่กระดูก จะได้รับการฉายรังสี จนครบตามแผนการรักษา
และได้รับการดูแลจนอาการดีข้ ึนในระดับหนึ่ง แต่พยาธิสภาพการดําเนินของโรคยังมีอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ปัญหาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยยังคงอยู่ เพราะการรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ไม่ได้มุ่งหวังเรื่ องการหายขาด เป็ น
การดูแลผูป้ ่ วยในรู ปแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาอาการทุก ข์ทรมานทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ แม้การรักษาจะครบตามแผนที่กาํ หนด ก่อนการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยยังคงปรารถนาให้อาการทุกข์ทรมานต่างๆ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจทุเลาลง โดยเฉพาะอาการปวด
กล่าวได้ว่านอกจากให้การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลแล้ว ผูป้ ่ วยยังต้องการคําแนะนําการ
ดูแลสุ ขภาพและการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บา้ นจากทีมสุ ขภาพ ดังนั้นพยาบาลควรมีระบบวางแผนการ
จําหน่ ายที่ค รอบคลุม ซึ่ งประกอบด้วยการประเมิน ปั ญ หา/อาการและความต้องการของผูป้ ่ วยมะเร็ ง
แพร่ ก ระจายไปที่ ก ระดู ก ทุ ก รายอย่ า งครบถ้ว น ตั้ งแต่ เริ่ ม แรกตลอดระยะของการเข้ารั ก ษาใน
โรงพยาบาล พัฒนาโปรแกรมการดูแลที่ตอบสนองหรื อตรงกับความต้องการของผูป้ ่ วยมากที่สุด และ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี รวมทั้งกําหนดแนวทางการร่ วมดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องที่บา้ น
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยกลับไปดําเนินชีวิตอยู่กบั ครอบครัวได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

1. ผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายไปที่กระดูกยังได้รับการดูแลไม่ตอ่ เนื่อง และไม่คลอบคลุมมิติทาง
กาย จิตใจ และสังคมของผูป้ ่ วย
แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็ งแพร่ กระจายไปที่ก ระดูก ซึ่ งเป็ นปั ญ หา
ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียสุ ขภาวะของผูป้ ่ วย การควบคุมภาวะแทรกซ้อนผูป้ ่ วยหลายรายต้องใช้จ่ายมาก
ขึ้นในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องวางแผนการจัดการดูแลรักษาโดย
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อาศัยความร่ วมมือกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นัก
กายภาพบําบัด เป็ นต้น ซึ่ งพยาบาลเป็ นบุคคลสําคัญในการประเมิน สภาพผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ ายให้
ครอบคลุมปั ญ หาและความต้องการ มีการประสานงาน ส่ งต่อข้อมูลในการดูแลซึ่งกันและกัน กับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ การมีปฎิสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมในระบบการดูแลต้องการรู ปแบบการสื่ อสาร
แบบสองทางภายในที ม สุ ข ภาพและระหว่า งผู ้ป่ วย จะทําให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ้ และ
ประสบการณ์ระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว และบุคลากรทีมสุขภาพ เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการจัดการดูแล
ครอบคลุมทุกมิติของการเจ็บป่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการติดตามเฝ้าระวังผลจาก
การรักษาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการส่ งต่อข้อมูลที่จาํ เป็ นหรื อประสานงานกับแหล่งประโยชน์ใน
ชุมชน โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างโรงพยาบาล ที่บา้ นและในชุมชน ทั้งนี้การดูแลต่อเนื่องควร
สอดคล้องกับบริ บทของผูป้ ่ วยเฉพาะราย มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความเป็ นปั จเจกบุคคล วิถี
การดําเนินชีวิตและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
2. การให้ความรู ้ และฝึ กทักษะการดูแลแบบประคับประคอง เนื่องจากพยาบาลขาดความรู ้
และทักษะในการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งแพร่ กระจายไปที่กระดูกที่ได้รับการ
ฉายรังสี แนวทางในการดูแลแบบประคับประคองผูป้ ่ วยไม่ชดั เจน ยังพบการดูแลที่หลากหลายตาม
ความถนัดของพยาบาลแต่ละบุคคล
แนวทางการแก้ไขปัญหา
พยาบาลที่ ให้ บริ ก ารผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ ก ระจายไปที่ก ระดูก จําเป็ นต้องมีค วามรู ้
ทัก ษะ สามารถให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย ตรวจคัด กรองประเมินภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูก ต้องและ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1) จัดอบรมและฝึ กทักษะในเรื่ อง การดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งแพร่ กระจายไปที่กระดูก
ให้กับพยาบาลที่ ดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉายรังสี และพยาบาลจบใหม่ เช่น การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
โปรแกรมการออกกําลังกาย การใช้แบบประเมินระดับการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งแบบประคับประคอง
เป็ นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ของบุคลากรและปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
2) จัด ทําคู่มือการพยาบาลให้ สามารถเรี ย นรู ้ได้ร วดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภ าพ นํา
แนวทางการจัดการรายกรณีมาเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการโรค (disease management) พยาบาลต้อง
มีความรู ้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค การจัดการอาการที่ซับซ้อน ป้องกันการเกิดกระดูกหักจาก
พยาธิ สภาพ ภาวะแคลซี ยมในเลื อดสู ง การเฝ้าระวังติด ตามและไวต่ออาการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลคุกคามต่อชีวิตของผูป้ ่ วย เพื่อให้พยาบาลมีความรู ้และทัก ษะในการดูแล
ผูป้ ่ วยส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการดูแลอย่างเป็ นระบบและครอบคลุมทุกกระบวนการ
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3) พัฒ นาแนวทางการดู แ ลผู ้ป่ วย โดยอาจจัด ให้ มี ร ะบบพยาบาลเจ้ า ของไข้
(primary nursing true model) ที่สามารถให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยแต่
ละรายจนสิ้ นสุดกระบวนการฉายรังสี โดยบูรณการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่ องโรคและการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยรั ง สี รั ก ษา มี ก ารประสานงานกั บ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยได้ รั บ การ
รัก ษาพยาบาลอย่างต่ อเนื่ องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี แนวทางปฎิ บัติ ที่ ได้ม าตรฐาน การติ ด ตาม
ประเมินผลลัพธ์ เพื่อมุ่งความปลอดภัยของผูป้ ่ วยจากการรักษาพยาบาล มีการจัดการดูแลต่อเนื่องที่
สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ตลอดจนการสร้างพลังใจ
ผสมผสานการรักษาพยาบาลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้
3. ปั ญหาด้านจิตใจของผูป้ ่ วยและญาติ เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้เป็ นโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งเข้ารับ
การรัก ษาในโรงพยาบาล ประสบปั ญ หาด้านสรี ร ภาพ และพยาธิ สภาพจากการคุก คามของโรค
ทําให้ผูป้ ่ วยและญาติเกิดความท้อแท้ หมดกําลังใจ วิตกกังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายและภาวะโรคที่เป็ นอยู่
โดยเฉพาะญาติหรื อผูด้ ูแล ถ้าหากผูด้ ูแลเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจนเกิดความเหนื่อยล้าจากการ
ดูแลมากขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้ผูด้ ูแลเกิด ความเจ็บป่ วยตามมา เช่น เครี ยดเรื้ อรัง ซึมเศร้า ขาดการดูแล
สุขภาพหรื อโรคประจําตัวของตนเอง อาจสะสมจนอ่อนล้าเกินกําลังและไม่สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้
แนวทางการแก้ไข
การให้ ค ําปรึ ก ษาแก่ผู ป้ ่ วยและญาติ จึงเป็ นบทบาทที่ สํ าคัญ อย่างยิ่ง พยาบาล
จําเป็ นต้องสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ไว้วางใจ เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติได้
พูดคุย สอบถามข้อมูล ปรึ กษาหารื อและวางแผนการดูแลร่ วมกันตามความต้องการของผูป้ ่ วยและ
ญาติแต่ละคน จะช่วยลดความเครี ยด และวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลได้ พยาบาลในหอผูป้ ่ วย
ควรผ่านการอบรมแนวทางการให้คาํ ปรึ กษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง มีวิธีการใช้แบบประเมินความวิตก
กังวล แบบวัดความเครี ยด และแบบคัด กรองภาวะซึมเศร้าของผูป้ ่ วย เพื่อประเมิน ระดับความ
รุ น แรงของอาการด้านจิตใจ ใช้เทคนิ คการให้ค าํ ปรึ ก ษา สามารถช่วยเหลือและหาทางเลือกที่
เหมาะสมให้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการกับปัญหาด้านต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้พยาบาลต้องมีส่วนในการเสริ มพลัง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจในการดูแล
ตนเอง การประคับประคองด้านจิตใจ อารมณ์ความรู ้สึกให้ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวเองมีคุณค่า และสามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชี วิตได้ โดยแนวทางการให้ข ้อมูล และเสริ มพลังแก่ผูป้ ่ วย
และครอบครัว ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1) ประเมิ น ความต้องการข้อ มูล เกี่ยวกับ การดูแ ลตนเองของผูป้ ่ วย ผู ้ดูแ ลและ
ครอบครัว
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2) ประเมิ น ความพร้ อ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย อายุ เชื้ อ ชาติ วัฒ นธรรม ความเชื่ อ
การศึ ก ษา อารมณ์ รวมถึ งอุ ปสรรคในการเรี ยนรู ้ข องผูป้ ่ วย เช่น สายตามองไม่ชัด หู ตึง มือสั่ น
อาการปวด เป็ นต้น
3) สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย หรื อผูด้ ูแลสามารถ
นําไปปฏิบัติเองที่บา้ นได้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การทํากลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อการ
สอน/วิดีโอ เช่น การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มศักยภาพสู งสุ ดให้กับผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
4) ประเมิ น ความรู ้และทัก ษะทั้งก่อ นและหลังการให้ ข ้อมูลและเสริ มพลังเพื่ อ
ติดตามผลอย่างเป็ นระบบ
5) ประเมินผลการให้ความรู ้และเสริ มทักษะก่อนผูป้ ่ วยกลับบ้าน ได้แก่
5.1 ผูป้ ่ วย/ผูด้ ูแลมีความรู ้เรื่ องการดูแลตนเองภายหลังฉายรังสีครบถ้วนถูกต้อง
5.2 ผูป้ ่ วย/ผูด้ ูแลมีทกั ษะการดูแลด้านกิจวัตรประจําวัน การฝึ กขับถ่ายปัสสาวะ
และอุจจาระ การจัดการอาการปวด การเคลื่อนไหวร่ างกาย การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยหรื อเปลี่ยนท่าทาง
การออกกําลังกาย ตลอดจนมีการประเมินสภาพบ้าน และปรับปรุ งบ้าน เพื่อให้เหมาะสมต่อการ
ดูแลผูป้ ่ วย
6) จัดหาแหล่งข้อมูลและแหล่งสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ ่ วย

สรุป
การดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งแพร่ กระจายมาที่กระดูกที่ได้รบั การฉายรังสี เพื่อจัดการ
อาการหรื อ ภาวะแทรกซ้อ นที่ เกิ ด ขึ้ น และบรรเทาความทุ ก ข์ท รมานของผูป้ ่ วยและครอบครัว
จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายในการทําให้ผูป้ ่ วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พยาบาลเป็ นผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิดและมีบทบาทสําคัญ ในการดูแลผูป้ ่ วย นอกจากจะต้องเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ มีทกั ษะในการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องทําหน้าที่ในการ
สื่ อ สารกับที ม สหสาขาวิช าชี พ เสริ ม พลังในการดู แลตนเองของผูป้ ่ วย โดยการให้ ข ้อมู ลเรื่ อ ง
แผนการดูแลรัก ษา และการฝึ กทัก ษะในการดูแลตนเองที่ถูก ต้อง เพื่อให้ผูป้ ่ วยและครอบครัว
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลรักษา เผชิญหน้ากับความเจ็บป่ วย ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพได้เหมาะสม และช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
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