คู่มือ
การดูแลตนเอง
ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ยบพลัน
แบบ AML

(http://sph.umn.edu/ce/perl/mobile/selfcare)

โรงพยาบาลศิริราช
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ผูจ้ ดั ทา
นางสาว สมพร ยาเภา
พยาบาลชานาญการพิเศษและพยาบาลขันสู
้ ง
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยพิเศษ

ที่ปรึกษา
นพ. ธีระ ฤชุตระกูล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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คานา
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์: AML ถือ
เป็ น โรคที่ม ีค วามรุ น แรง ถ้ า ไม่ ไ ด้ร บั การรัก ษาที่ถู ก ต้ อ ง ผู้ป่ ว ยจะ
เสียชีวติ ภายในระยะเวลาอันสัน้ แต่ถ้าได้รบั การรักษาที่เหมาะสม ก็
อาจมีโอกาสหายจากโรคได้ การรัก ษาต้อ งการความต่ อ เนื่อ งเพื่อ
ให้ผลของการรักษาได้ผลดี การส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้ป่วยมีขอ้ มูลที่
ถูกต้องและสามารถดูแลตนเองได้ทงั ้ ก่อน ระหว่างและหลังการรักษา
มีความจาเป็ นอย่างมาก ผู้เขียนในฐานะพยาบาลขัน้ สูงและเป็ นส่วน
หนึ่งในทีมผู้ดูแลรักษา มีความเชื่อว่าการสนับสนุ นให้ผู้ป่วยหรือญาติ
ได้เรียนรู้แ ละมีส่ ว นร่ว มในการดูแ ลสุ ขภาพของตน จะเป็ นแนวทาง
หนึ่ง ที่จะช่ว ยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญกับโรคและเกิดความ
ร่วมมือในการรักษาได้ดขี น้ึ
อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้อาจไม่สามารถตอบข้อ
สงสัยของท่านได้ทงั ้ หมด แต่จะเป็ นจุดเริม่ ต้นสาหรับการเรียนรูท้ ่จี ะ
เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการดูแ ลสุ ข ภาพของท่ านร่ว มกับ เจ้า หน้ า ที่ทีม
สุขภาพ ดังนัน้ หากท่านมีขอ้ สงสัยอื่นๆท่านสามารถปรึกษากับแพทย์
หรือพยาบาลทีด่ แู ลรักษาท่านโดยตรง
นางสาว สมพร ยาเภา
พยาบาล APN , 2557
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สารบัญ
หน้ า

คานา
การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
อาหาร
ผลไม้
น้าดื่ม
การรักษาความสะอาด
การขับถ่าย
การพักผ่อน/การออกกาลังกาย
การปรับภาพลักษณ์
การลดความกังวล/ความเครียด
เพศสัมพันธ์/การคุมกาเนิด
อาการผิดปกติทต่ี อ้ งรายงาน
เมือ่ กลับบ้าน
เมือ่ สิน้ สุดการรักษา
บันทึกการดูแลตนเอง
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การดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ยบพลัน
แบบไมอีลอยด์ (Acute myeloid leukemia: AML)
จากภาวะของโรคและผลข้างเคียงจากยาเคมีบาบัด ผูป้ ่วยโรค
AML ต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อลด/ป้องกันการติดเชื้อใน
ร่างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวติ ได้
อีกทัง้ ยังเป็ นการบรรเทาอาการที่เ กิดจาก
ยาเคมีบาบัด สาหรับรายละเอียดในการ
ดูแลตนเองมีรายละเอียด ดังนี้

อาหาร
1. รับประทานอาหารได้ทุกอย่าง แต่ ต้องปรุงสุก สะอาด อุ่นให้
ร้อนก่อนรับประทาน ไม่ควรรับประทานอาหารค้างคืน
2. เลือ กรับ ประทานอาหารที่ม ีโ ปรตีน ในแต่ ล ะมื้อ
เช่น เนื้อหมู ไก่ ปลา นม ไข่ เต้าหู้ เป็นต้น
3. งด ของหมักดองทุกชนิด
4. งด ผักสด ผักโรยหน้า และถัวทุ
่ กชนิด
เหตุผล เพื่อป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา ทีอ่ าจปนเปื้อนใน
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อาหาร และการเลือกรับประทานอาหารทีม่ โี ปรตีนและแคลอรีส่ งู จะ
ช่วยเพิม่ ภูมติ ้านทานของผู้ป่วย เพราะภาวะขาดสารอาหารจะทาให้
เกิดการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงมากขึน้

ผลไม้
1. งด ผลไม้เปลือกบาง ได้แก่ ฝรัง่
องุน่ ชมพู่ พุทรา เชอรี่ เป็นต้น
2. ต้อง ล้างผลไม้ก่อนรับประทานทุกครัง้ และต้องปอกเปลือก
ทิง้ หนาๆ
3. งด ซือ้ ผลไม้ทป่ี อกสาเร็จ เช่น ตามรถเข็น ในห้าง
เหตุผล เพื่อป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา ทีอ่ าจปนเปื้อนใน
ผลไม้ อาจส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรง

น้าดื่ม
1. ควรดื่มน้า ≥ 2000 ซีซ/ี วัน
2. ควรเป็นน้าต้มสุกหรือน้าทีบ่ รรจุในขวดขนาด
600-1500 ซีซี
3. ถ้าต้องการดื่มนมหรือน้ าผลไม้ ต้องเป็ นชนิดงที่บรรจุในกล่อง
UHT เท่านัน้ และสามารถดื่มได้หมดภายในครัง้ เดียว
4. งด รับประทานน้าแข็ง

7

เหตุผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจปนเปื้ อนในน้ าหรือ
น้ าแข็ง การดื่มน้ า ≥ 2000 ซีซ/ี วัน จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินปสั สาวะ

การรักษาความสะอาด
ร่างกาย
1. อาบน้าและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลทุกวัน
โดยเฉพาะบริเวณอับชืน้ เช่น ขาหนีบ รักแร้
อวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก เป็นต้น
2. สระผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครัง้ แม้ว่า
ผมจะร่วงหมดศีรษะ ควรใช้ ยาสระผมชนิดอ่อ น
เช่น ยาสระผมสาหรับเด็ก
เหตุผล เพื่อลดจานวนแบคทีเรียบนผิวหนังและการดูแลบริเวณอับ
ชืน้ เพื่อป้องกันการเกิดเชือ้ รา
3. ควรตัดเล็บให้สนั ้
4. ล้างมือ ด้ วยสบู่ ทุ ก ครัง้ หลัง ถ่ ายปสั สาวะหรือ
อุจจาระ
เหตุผล เพื่อลดการปนเปื้อนของเชือ้ แบคทีเรีย
5. ทาความสะอาดปากฟนั โดยแปรงฟนั ด้วย ขนแปรงอ่อนนุ่ม
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และใช้น้ าเกลืออมบ้วนปาก
อย่างน้อยวันละ 4 ครัง้ หลังอาหารและก่อนนอน
โดยอมไว้น านประมาณ 30 วิน าที และทาวาส
ลินหรือลิปมัน เพื่อดูแลรักษาให้รมิ ฝีปากชุ่มชืน้
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เหตุผล เพื่อลดจานวนแบคทีเรียในช่อ งปากและการดูแลริมฝี ปากให้
ชุ่มชืน้ ยังป้องกันปากแห้งแตกเป็ นแผล ซึง่ อาจจะทาให้ตดิ เชือ้ ได้งา่ ย
สิ่ งแวดล้อม
1. ควรอยู่ในทีท่ อ่ี ากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่
อยูใ่ นทีอ่ บั ชืน้ หรือมีฝนุ่ มาก
2. ห้าม นาดอกไม้สด ต้นไม้ เข้ามาในห้อง
ผูป้ ว่ ย
3. จากัดผูเ้ ยีย่ ม โดยเฉพาะ ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีหรือญาติท่ี
เจ็บปว่ ยเข้าเยีย่ มผูป้ ว่ ย หรืองดเยีย่ มในช่วงทีเ่ ม็ดเลือดขาวต่า
เหตุผล เนื่องจากดอกไม้สด ต้นไม้ และในบรรยากาศ อาจมีเชือ้ รา
และแบคทีเรียปนเปื้ อน ส่วนผู้เยีย่ ม อาจมีเชือ้ ไวรัส แบคทีเรียซึง่ อาจ
แพร่กระจายเชือ้ มาสู่ผปู้ ว่ ยได้

การขับถ่าย
1. ไม่ควรกลัน้ ปสั สาวะ
เหตุผล เพื่อลดโอกาสการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสั สาวะ
2. ควรถ่ ายอุ จจาระทุก วัน โดยให้รบั ประทานผักต้มสุ กที่มกี าก
ผลไม้สุก เช่น มะละกอสุก น้ าลูกพรุน น้ ามะขาม
และดื่ม น้ ามาก ๆ ถ้ามีอ าการท้อ งผูก ให้ร ายงาน
แพทย์เพื่อขอยาระบาย
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เหตุผล เพราะการท้องผูกทาให้อุจจาระแข็ง เกิดการระคายเคือ ง
หรือเป็ นแผลทีเ่ ยื่อบุลาไส้ อาจทาให้เกิดฝีบริเวณรอบทวารหนักหรือ
ทาให้เชือ้ แบคทีเรียเข้าสู่กระแสโลหิตได้

การพักผ่อนและการออกกาลังกาย
1. การออกกาลังกาย ให้ออกกาลังกายโดยใช้
การเดินรอบเตียงหรือ บริห ารข้อ ต่ างๆ หรือ ลุ กนัง่
บ่อยครัง้
เหตุผล เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนในร่างกายและ
ป้องกันการอักเสบของปอดจากการนอนนานๆ
2. การนอนหลับ ควรพักผ่อนวันละ 6-8 ช.ม ถ้านอนไม่หลับ ให้ขอ
ยานอนหลับจากแพทย์/พยาบาล
เหตุผล การนอนหลับอย่างเพียงพอ จะช่ว ยให้
ระบบภูมคิ ุ้มกันในร่างกายทาหน้าที่ได้ดขี น้ึ อีกทัง้
ยังช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุล

การปรับภาพลักษณ์
ผมร่วง
ควรจัด หาวิก ผมที่เ หมาะกับ รูป หน้ า หรือ สวม
หมวก/ผ้าพันศีรษะ เมื่อ ออกไป
นอกบ้าน
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เหตุผล เพื่อสร้างความมันใจในการออกสู
่
่สงั คมและยังป้องกันหนัง
ศีรษะไม่ให้สมั ผัสถูกแดดโดยตรง
ผิวหนังและเล็บ อาจมีสดี าคล้า ผิวหน้ามีฝ้า
ผิวแห้ง
1. ควรสวมเสือ้ แขนยาว ใช้
ร่มหรือสวมหมวก
2. ทายากันแดดทีห่ น้า
3. ทาครีม โลชันหรื
่ อน้ามัน
เหตุผล เพื่อหลีกเลีย่ งการถูกแสงแดดโดยตรง การ
ทายากันแดด ครีมบารุงผิว ก็เพื่อช่วยให้ผวิ หนังชุ่มชื้น
ลดการระคายเคืองทีผ่ วิ หนัง

การลดความกังวล/ความเครียด
1. บอกเล่าความรูส้ กึ ปญั หาหรือ
ข้อ สงสัยต่างๆ แก่ทีมแพทย์/พยาบาล
หรือญาติ/ครอบครัว คนใกล้ชดิ
เหตุ ผ ล
เมื่อ ทีม แพทย์/ พยาบาล
รับทราบปญั หา จะนามาค้นหาแนวทาง
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยหรือเข้าร่วมพูดคุย เพื่อ
ค้นหาแนวทางแก้ปญั หาร่วมกัน อีกทัง้ การได้ระบายความรูส้ กึ /ความ
ต้องการ เป็นการลดความเครียดอีกวิธหี นึ่ง
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2. หากิจกรรมอื่นๆทีส่ นใจตามความเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือ
ธรรมะ หนังสืออ่านเล่น การฝึกคลายกล้ามเนื้อ ฟงั
ดนตรี สวดมนต์ ดูโทรทัศ น์ ถักโครเชต์ เป็ นต้น
หรือพูดคุยกับบุคคลทีส่ นใจ
เหตุผล เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและคลายความ
กังวล
3. ถ้ารูส้ กึ กังวลมากจนนอนไม่หลับ ควร
ปรึก ษาแพทย์ เพื่อ ขอยานอนหลับ/ยาระงับ
อาการกังวล
เหตุผล ยานอนหลับ/ยาระงับอาการกังวล สามารถช่วยลดระดับ
ความวิตกกังวล ทาให้ผปู้ ว่ ยสามารถพักผ่อนได้

เพศสัมพันธ์/การคุมกาเนิ ด
1. การมีเ พศสัม พัน ธ์ ไม่ไ ด้เ ป็ น ข้อ
ห้ามส าหรับผู้ป่ว ย แต่ ค วรมีก ารประเมิน
ความพร้อ มของร่างกาย เช่ น ไม่มภี าวะ
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เลือดออกง่ายหรือ
ติดเชือ้ ได้งา่ ยในช่วงนัน้
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เหตุผล เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
2. ควรใช้ ว ิธ ีก ารคุ ม ก าเนิ ด ที่ ม ีป ระสิท ธิภ าพและเหมาะสม
ระหว่างและภายหลัง การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด เช่น การใช้ถุงยาง
อนามัย
เหตุผล ยาเคมีบาบัดอาจมีผลรุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้
3. ในกรณีท่ผี ู้ป่วยต้องการมีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริม่ การ
รักษา ในกรณีเพศชาย อาจจะใช้วธิ เี ก็บสเปิ รม์ ไว้ในธนาคารสเปิ รม์ ก็
สามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีบุตรได้ตามความต้องการ
เหตุผล การได้รบั ยาเคมีบาบัด สามารถพบภาวะ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทัง้ เพศชายและหญิง ทา
ให้โอกาสในการมีบุตรลดลง

อาการผิดปกติ ที่ต้องรายงาน
เมื่อ มีอ าการ ไข้ห รือ รู้ส ึก คล้า ยมีไ ข้ ไอ เจ็บ คอ มีแ ผล/ตุ่ ม ใน
อวัยวะต่างๆ ปสั สาวะแสบขัด เจ็บรอบก้น/ทวาร
หนั ก ผื่น แดง ผื่น คัน จุ ด /จ้ า เลือ ดตามอวัย วะ
ต่างๆ ประจาเดือนออกมาก ตาแดงหรือพร่ามัว
เหตุผล เพื่อเป็ นการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อ ภาวะเลือดออกง่ายและให้การ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที
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เมื่อกลับบ้าน
1. ดูแลตนเอง ทุกเรื่อง เหมือนยังอยูใ่ น
โรงพยาบาล
2. การรับประทานยา ควรรับประทาน
ตามแพทย์สงให้
ั ่ ครบ ไม่หยุดยาหรือซือ้ ยา
มารับประทานเอง
3. ไม่ควรสัมผัสหรือ เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย
นก เป็นต้น ไว้ในบ้าน เพราะอาจนาเชือ้ ก่อโรคได้
4. ไม่ควรปลูกต้นไม้หรือสัมผัสกับดิน
5. หลีกเลีย่ งการเข้าไปในสถานทีแ่ ออัดหรือมีคนพลุกพล่าน เช่น
ตลาด โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
6. หลีกเลีย่ งการใกล้ชดิ หรือสัมผัสกับบุคคลทีเ่ ป็ นโรคติดต่อ โรค
ติดเชือ้ เช่น หวัด อีสุกอีใส งูสวัด เป็นต้น
7. ต้องมารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตามนัด ถ้ ามีปญั หา
หรือมีอาการผิดปกติ ให้ตดิ ต่อแพทย์ พยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือ
เหตุผล เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีไ่ ขกระดูกยัง
ทางานได้ไม่เต็มที่
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เมื่อสิ้ นสุดการรักษา
1. ควรดูแลตนเองในทุกเรือ่ ง
เปรียบเสมือนยังรับการรักษา ต่อเนื่องอีก
ประมาณ 6 เดือน
2. ควรมารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตามนัด ถ้ามีปญั หา ข้อสงสัยหรือมีอาการ
ผิดปกติ ให้ตดิ ต่อแพทย์ พยาบาลเพื่อขอรับคาปรึกษาหรือให้การ
ช่วยเหลือ

สุขภาพดี ไม่มขี าย ถ้าอยากได้ ท่านต้องทาเอง
ขอให้ท่านโชคดี มีสุขภาพแข็งแรง
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แบบบันทึกการดูแลตนเอง
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........
สูตรยาเคมีบาบัดทีไ่ ด้รบั …………........

วันที่

อาการข้างเคียง
ที่ เกิ ดขึน้

ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….
ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….
ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….
ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….
ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….
ครัง้ ที…
่ …… Day1=……….

วิ ธีการดูแลตนเอง

ประสิ ทธิ ภาพ
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คาถาม/ข้อสงสัย
คาถามทีท่ ่านต้องการถามแพทย์หรือพยาบาล
1..........................................................................................
..................................................................
2..........................................................................................
..................................................................
3..........................................................................................
..................................................................
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ขอขอบคุณ คุณ อาไพ หาญพัฒนานนท์
ในการให้ทุนสนับสนุนในการทาคู่มอื นี้

