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วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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1. อธิบายลักษณะทีส่ าคัญและความแตกต่าง

 ของโรคมะเรง็ในเด็กแต่ละชนดิได้ 

2. อธิบายภาวะวกิฤตที่พบบอ่ยในเด็ก

 โรคมะเร็งได ้

3. ให้การพยาบาลเดก็โรคมะเรง็ในภาวะ

 เจบ็ปว่ยและภาวะวกิฤตได้ 

4. วางแผนการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการ

 พยาบาลในสถานการณต์่างๆได้ 
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Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) 
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ความหมาย 

    มะเรง็ของระบบโลหติ ทีม่ีการแบ่งตัวของ 

wbc ผดิปกต ิจึงมี wbc ตัวออ่นจ านวนมาก 

เซลลม์ะเรง็แทรกไปอยูต่ามอวัยวะต่างๆ    

ท าใหร้่างกายขาดสารอาหาร ภมูิต้านทาน

ต่ า เพราะเซลลเ์มด็เลอืดขาวไม่สามารถ

ท างานได้เหมือนเซลล์ทั่วไป 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

AML/ANLL 
20% 

ALL 
75% 



 

Pathophysiology : ALL 
 
 

      เซลลต์้นก าเนดิในไขกระดูก (stem cell)  

ท างานผดิปกต ิโดยสรา้งเม็ดเลอืดขาวตัว

ออ่น(blast cell)และเซลลม์ะเรง็ ออกไปสู่

กระแสเลอืดมากมายไปสะสมในอวยัวะของ

ร่างกาย เช่น ตับ ม้าม ต่อมน  าเหลอืงโต และ

ส่งผลใหก้ารสร้างเมด็เลอืดขาวตัวแก ่

(mature WBC) Rbc, Plt. ลดลง 
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Acute Lymphoblastic Leukemia 

 
 Symptoms: 

   • Fever  
   • Pale 
   • Echymosis/Bleeding 
   • Hepatosplenomegaly 

       * LN enlargement 
       * Bone pain  

   • Weight loss,  
          poor appetite. etc. 
       * Neurological sign:         

 headache, vomiting     
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วินิจฉัยโรค 
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1. ประวตั ิยา รงัสี สารเคมี  ครอบครวัเปน็มะเรง็ 

2. ตรวจรา่งกาย 

3. ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร :  

     - CBC : wbc, rbc, plt , lymphocytes สูงตาม

ระยะของโรค 

     - bone marrow aspiration : blast cell > 5% 

     - LP : wbc  

     - liver, renal : SGOT, LDH, BUN, Uric, Cr. 

     - CXR : mediastinal mass   



 

Bone Marrow Aspiration/Biopsy 
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Blasts cells   



  Lumbar Puncture : metastasis to CSF 

Blasts cells   
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การรักษา ALL 

1.รักษาจ าเพาะ Chemotherapy 

    -Induction remission : ท าลายมะเร็งมากที่สุด 

    -Intensive  : ท าลายมะเร็งทีเ่หลือ 

    -CNS prophylaxis :LP& IT, cranial radiation   

    - Maintenance: โรคสงบตลอดไป ยาหลายตัว 

2. รักษาแบบประคับประคองตามอาการ :  

   - bleeding 

   - infection 

   - tumor lysis syndrome 

   - leukostasis  
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การรักษา ALL 
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3. Transplantation :  Stem cell  

     ภาวะแทรกซ้อน  

      - graft rejection 
      - GVHD 



 

ระบบน  าเหลอืง (Lymphatic System)  

เปน็ระบบภมูคิุ้มกนั  

 
  ระบบน  าเหลอืง :  

 ผลติ  :  มา้ม และไขกระดกู  

 หนา้ที ่: 

    น าสารอาหาร  

    และ Lymphocyte 

    ไปทั่วรา่งกาย  

 

http://cancerfightclub.blogspot.com/2013/04/lym

phoma.html.retrived August 3,2013 
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Lymphoma :  

 เกิดจากการเจริญเติบโตอย่าง

ผิดปกติของเม็ดเลือดขาว lymphocyte 

ในระบบน  าเหลือง  ท าให้ต่อมน  าเหลือง
โตเร็ว 
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เซลลใ์นระบบน  าเหลอืง 

 

 

 

แบ่งตวัมากผดิปกต ิ
 
 

การท าหนา้ที่เสยีไป 

 

  Lymphoma(มะเร็งตอ่มน  าเหลือง) 

  

Pathophysiology 
 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 



Hodgkin’s lymphoma Non-Hodgkin’s  lymphoma 

• Epstein-Barr virus (EBV) 

• Reed-Sternberg Cells 

• cells localized in one / 

more group lymph node  

• or surrounding chain in 

cervical / mediastinal  LN. 

 
 

 

• develop in peripheral 

lymph nodes  

• and spread 

throughout the body. 
 

Lymphoma 
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เปน็กระจาย 
เปน็กระจกุ 



Reed-Sternberg cell 
 

Pel-Ebstein fever 
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 Hodgkin’s Lymphoma (HL) 

 
Symptoms  

• Painless swelling  

   in 1 or  more LN:  

   60-80% cervical ,  

   60% mediastinum 

•Weight loss 

•Fever 

•Sweats 

•Weakness 
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http://www.cancer.gov/dictionary?CdrID=45368


 

Non-Hodgkin’s  lymphoma 

 

Symptom 
     - LN enlargement : Anterior mediastinum 

  -Abdominal ascites +/- 

  -Pleural effusion 

  -CNS / LN / lungs / testis muscle /  

   GI / Bone / Skin 

  -Intussusception  
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การรักษาLymphoma   
 

1. Chemotherapy : 6m -1 yr 

     - induction remission 

     - consolidation or 

intensification 

     - CNS prophylaxis: LP+IT, 

2. Cranial  irradiation 

3. Stem cell transplantation   
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Wilms’ Tumor (มะเรง็ไต) 
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 พยาธิสรรีวทิยา 

 มะเรง็ทีไ่ตหรอืเนื องอกทีไ่ตเปน็เนื อ

งอกทีม่ขีนาดใหญ ่มีเปลือกหุม้ชัดเจน อาจ

เกดิตรงกลางของไตแลว้ลกุลามออกไปทัว่

ไตหรือออกไปนอกไต  

 ถา้ลกุลามออกมานอกไตมกัเข้าไปใน

ส่วนของอุ้งเชงิกรานอาจกระจายไปยังตอ่ม

น  าเหลอืง หลอดเลอืดด าที่ไตหรือหลอด

เลอืดด า venacava  และอวยัวะอืน่ๆ เชน่ 

ปอด  



Wilms’ Tumor หรือ Nephroblastoma 

 
1. Cells develop errors in their DNA. 

The errors allow the cells to 
grow and divide uncontrollable.  

     The accumulating cells form a 
tumor, this process occurs in  

     the kidney cells. 
2.  A malignant mixed tumor : 

metanephric blastema, stromal 
and epithelial derivatives. 

  

Pathophysiology 

1.http://www.mayoclinic.org/diseases-    
conditions/wilms tumor/basics/prevention/con-
20043492 retrive  April 13, 2015 
2. http://www.pathologyatlas.ro/nephroblastoma-
wilms-tumor.php. retrive -April 13, 2015 
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Wilms’ Tumor หรือ Nephroblastoma 

 

Symptoms 

• Abdominal swelling 

• An abdominal mass  

• Abdominal pain 

• Fever 

• Blood in the urine 

• Nausea-Poor appetite 
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Hypo spadia 

มกัพบรว่มกบั Wilms’ 



Aniridia : ไม่มีรูม่านตาแต่ก าเนิด 
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การแบ่งระยะของ Wilms’ tumor 

เพือ่การรกัษาพยาบาล 
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https://www.slideshare.net/santam/management-of-wilms-tumors. September 3, 
2017. 
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Stage 1. 

     The tumor was contained within one kidney and was removed 

completely by surgery. The tissue layer surrounding the kidney (the 

renal capsule) was not broken during surgery.  

     40 - 45% of all Wilms tumors are stage I.  

 

  มะเรง็จ ากดัอยู่เฉพาะในไต สามารถผา่ตัดออกได้หมด 
 

 

 

 
 
 

SIOP : Societe Internationale D'oncologie Pediatrique  
 

 
 

NWTS : National Wilms’ Tumor Study 
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Staging II.  

      The tumor has grown beyond the kidney, either into nearby fatty tissue or 

into blood vessels in or near the kidney, but it was removed completely by 

surgery without any apparent cancer left behind. Nearby lymph nodes (bean-

sized collections of immune cells) do not contain cancer. The tumor was not 

biopsied before surgery.   

      20%  

     

      มะเรง็แพร่ออกนอกไต และยงัสามารถผ่าตดัออกไดห้มด 
 

https://www.cancer.org/cancer/cancer-basics/lymph-nodes-and-cancer.html
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Stage III.  

This stage refers to Wilms tumors that may not have been removed 

completely. The cancer remaining after surgery is limited to the 

abdomen (belly). 20 - 25%  

    มะเรง็กระจายออกนอกไต ชอ่งทอ้ง อวยัวะอืน่ ไมสู่ก่ระแส

เลอืด ไมส่ามารถผ่าตดัออกไดห้มด 
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Stage IV.  

     The cancer has spread through the blood to organs away from the kidneys 

such as the lungs, liver, brain, or bones, or to lymph nodes far away from the 

kidneys. As with stage III tumors, surgery to remove the tumor might be the 

first treatment, but it might need to be delayed until other treatments can shrink 

the tumor.  

      10%  

    

    มะเรง็กระจายไปกระแสเลอืด ปอด ตบั สมอง กระดูก 

ต่อมน  าเหลือง ฯลฯ 
 

https://www.cancer.org/cancer/wilms-tumor/treating/surgery.html
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Stage V. 

    Tumors are found in both kidneys at diagnosis. Treatment for children 

with tumors in both kidneys is unique for each child, although it typically 

includes surgery, chemo, and radiation therapy at some point.  

     5%  

     แพรก่ระจายไปไตทั ง 2 ขา้ง รกัษาผสมผสาน 

https://www.cancer.org/cancer/wilms-tumor/treating/surgery.html
https://www.cancer.org/cancer/wilms-tumor/treating/chemotherapy.html
https://www.cancer.org/cancer/wilms-tumor/treating/radiation-therapy.html


Neuroblastoma 

(มะเร็งเซลล์ประสาท / เนื อเยื่อประสาท) 
         

    ความผิดปกติของเซลล์
ตัวออ่นของระบบ
ประสาท sympathetic 
nervous system     
พบบอ่ยที่ต่อมหมวกไต 
(adrenal medulla)  

http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-
pathogenesis-and-pathology-of-neuroblastoma  
Retrived April 13,2015 
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พยาธิสรีรวิทยา 
  

 เกดิความผดิปกติของเซลลต์ัวออ่นใน 

Neural Crest ซึ่งจะกลายไปเป็น adrenal 

gland, medulla, sympathetic nervous 

system  จึงพบก้อนเนื องอกที ่adrenal 

gland, abdominal gland , ส่วนกลางของ

ล าตัว  

       โดยมีการหลัง่ catecholamines ออกสู่

กระแสเลอืดแลว้เผาผลาญ catecholamines 

กอ่นขับออกทางปัสสาวะ  

          
 



Catecholamines hormones 
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 กลุม่ฮอรโ์มนหลกัที่ผลิตโดยตอ่มหมวกไต ได้แก่ 

Dopamine,Epinephrine(Adrenaline),Norepinephrine 

ซึ่งถกูปลอ่ยในกระแสเลอืดเมือ่เกดิความเครยีด โดยถกู

เปลีย่นและก าจดัทางปสัสาวะ 

  - Dopamine เปลีย่นเปน็ Homovanillic acid (HVA) 

  - Epinephrine เปลีย่นเปน็ Metanephrine     

     และ Vanillylmandelic acid (VMA) 

  - Norepinephrine เปลีย่นเปน็ Normetanephrine และ     

     VMA 
 

https://www.honestdocs.co/what-is-the-benefit-of-dopamine
https://www.honestdocs.co/drug-adrenaline
https://www.honestdocs.co/what-is-the-benefit-of-dopamine


Neuroblastoma 
มะเรง็เซลลป์ระสาท 

 
Catecholamines 

  VMA & HVA 
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:https://www.google.co.th/search?q=neuroblastoma&dcr สบืคน้ 14/10/2560 
 

1. กอ้นในท้อง / ทัว่รา่งกาย 

2. มกักระจายไปไขกระดกู ตอ่มน  าเหลอืง กระดกู ตบั  
 

ลกัษณะอาการทางคลนิกิ 



Neuroblastoma 

Symptoms: 

•Impaired ability to walk 

•Changes in eyes 
(bulging, dark circles, 
droopy eyelids) 

•Pain in various locations 
of the body 

•Diarrhea 

•High blood pressure   
 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

ลกัษณะ มะเรง็ไต มะเรง็เซลลป์ระสาท 

1.อาย ุ -พบมากในเดก็ 2-3 ป ี - พบมากเดก็ < 2 ป ี

2.การเกดิรว่มกบั 

   ความผดิปกตแิต ่

   ก าเนิดชนิดอื่นๆ 

-พบผดิปกตขิองระบบ

ทางเดนิปสัสาวะ/ 

ระบบสบืพนัธุ ์/ มา่นตา 

- พบนอ้ย 

3. กอ้นในทอ้ง -รอ้ยละ 90 - รอ้ยละ 28 

4. ความดนัโลหติ - ความดนัโลหติสงู - ความดนัโลหติสงู 

5. ลกัษณะกอ้น -กอ้นนุ่มอยูด่า้นใด

ดา้นหนึ่งของล าตวั 

เคลือ่นไหวได ้

-กอ้นแข็ง ตดิแนน่

กบัล าตวัและอยู่

กลางล าตัว 

6. อาการกด 

    เสน้ประสาท 

-ไม่ม ี - ม ี
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7. ตาโปน/  

    เขยีวรอบตา 

-ไม่ม ี -พบบ่อย 

8. ซดี -พบบ่อย -พบบ่อย 

9. ปสัสาวะ 

    มเีมด็เลอืดแดง 

-พบร้อยละ 12-30  -ไม่พบ 

10. ตรวจ IVP -พบไตบดิเบี ยว ตอ้ง

ตรวจทกุราย 

-ไตปกตแิต ่

  อาจถกูกดเลือ่นลง 

11. ตรวจปสัสาวะ 

       หา VMA HVA 

-ปกต ิ - สงูกวา่ปกต ิ

12. การกระจาย 

       ของโรค 

-สว่นนอ้ยกระจายไป

ปอด ตอ่มน  าเหลอืง 

ตบั และสมอง 

-สว่นมากไป ตบั  

ไขกระดกู  

 ตอ่มน  าเหลอืง 

ลกัษณะ มะเรง็ไต มะเรง็เซลลป์ระสาท 

 



การรักษา Neuroblastoma 
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1. การผา่ตัดท าระยะที ่1-2 ถา้ผา่ตัดได้หมด /ไม่แน่ใจวา่

หมด + รงัสรีกัษา + เคมีบ าบดั 

2. รงัสรีกัษา เนื องอกจะไวต่อรงัสรีกัษา ถา้กอ้นโตมากใช ้    

     รงัสรีกัษาเพือ่ให้กอ้นเลก็ลงกอ่นการผา่ตัด / มีกอ้นกด 

     เสน้ประสาทเกดิอมัพาต / ลดปวดจากเนื องอกในกระดกู  

3.  เคมีบ าบดั + การผา่ตัด /รงัสรีกัษา รกัษาเมือ่มีการ 

     กระจายของโรคไปอวยัวะอืน่แลว้ 

4.  ปลกูถา่ยไขกระดูก ท าเมือ่มีการพยากรณโ์รคไม่ด ี 

    + เคมีบ าบดั 
  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 



มะเร็งสมอง (Brain tumor) 
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ลักษณะอาการทางคลินิก 
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1.อาการเริม่ต้น 

    - Seizures: focal  

    - Headache 

    - Nausea, vomiting 

    - Irritability, 

    - Blurred / double vision 

    - Unsteady gait 

    - Behavior change 



ลักษณะอาการทางคลินิก 
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2. อาการสมองถกูรบกวนทั ง 2 ซกี 

   - IICPHydrocephalus 

   - General seizures., headache 

   - lethargy 

   -motor abnormality / hemiparesis 

   -weakness, swallowing difficulties 

   -hyper reflexes 

   -failure to thrive (FTT) 

   -delay: G & D 
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IICP 
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การรักษา 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

 

    วตัถปุระสงค์และล าดับความส าคญั 

   1. รกัษาชีวิต กรณีทีเ่ด็กมาด้วยอาการซมึ    

       ไมรู่ส้ึกตวั 

   2. รกัษาคณุภาพชีวติใหเ้ปน็ปกต ิ 

       และพฒันาการทางสมองในเดก็ 

   3. ควบคุม / ก าจดัเนื องอกสมองโดย 

       พจิารณาคณุภาพชวีติเดก็เปน็หลกั 
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   1) ผา่ตัด วตัถปุระสงค์ 

       - acute hydrocephalus เจาะระบายน  าในชอ่งโพรงสมอง 

 (external ventricular drainage) 

       - เจาะระบายน  าในโพรงสมองดว้ยกลอ้งสอ่งผา่ตัด

 (endoscopic third ventriculostomy)  

       - ตรวจบางสว่น (tumor biopsy) เจาะร ู(stereotactic 

 biopsy) / ส่องกลอ้ง (endoscopic biopsy)  

       - ผา่ตดัก าจัดปรมิาณเนื องอก (cytoreductive of tumor)  

  2) ฉายแสงเพือ่ควบคมุ/ก าจดัเนื องอก (เดก็ < 3 ขวบ งดฉาย

 แสงเพราะมผีลต่อสมองในระยะยาว) 

  3) ยาตา้นเนื องอก เชน่ เคมบี าบดั ยาตา้นการเติบโตของเสน้

 เลอืด, immunotherapy 

  4)  ยากนัชกั      
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Hydrocephalus 



ภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาโรคมะเรง็ 
 



1. เคมบี าบดั (Chemotherapy) 

ขดัขวางการท างานของเอ็นไซม์/สารองคป์ระกอบของ DNA ของเซลล ์

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.acmasindia.com/laminar-air-flow/laminar-air-flow-vertical-t.jpg&imgrefurl=http://www.acmasindia.com/laminar-air-flow/laminar-airflow-vertical.htm&h=280&w=198&sz=21&tbnid=QwtuAPlw9dsioM:&tbnh=109&tbnw=77&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.onkologie-rostock.de/HRO0011A.JPG&imgrefurl=http://www.onkologie-rostock.de/HEON032E.HTM&h=311&w=477&sz=61&tbnid=UKA_mHUqKOYx9M:&tbnh=82&tbnw=126&hl=th&start=62&prev=/images?q=bone+marrow+transplantat
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jaelsa.com/imagenes/cabina2.jpg&imgrefurl=http://www.jaelsa.com/laboratorio4.html&h=200&w=200&sz=19&tbnid=S3szlGX8AREfAM:&tbnh=99&tbnw=99&hl=th&start=32&prev=/images?q=laminar&start=20&svnum=10&


เคมีบ าบดั (ต่อ) 

 

1. ชกัน าใหโ้รคสงบ (Induction of remission)     

 เปา้หมาย: ท าลายเซลลม์ะเร็งให้มากทีส่ดุ - ยาเคมีบ าบดัหลายชนดิ 

2. การรกัษาเขม้ (Intensive Treatment)  

 เปา้หมาย: ท าลายเซลลม์ะเร็งทีเ่หลอือยู่ - ยาเคมบี าบดัขนาดสงู 

 

3.  ปอ้งกนัการเกดิมะเรง็ในระบบประสาทสว่นกลาง  

 เปา้หมาย: ท าลายเซลลม์ะเร็งในระบบ CNS 

      -ใหย้าทางช่องไขสนัหลัง + ฉายรงัสบีริเวณศรีษะ 

4.  รกัษาเพือ่ใหโ้รคสงบตอ่ไป (Maintenance Therapy)    

 เปา้หมาย: ควบคุมใหโ้รคสงบตลอดไป/ปอ้งกนัการกลบัเปน็ซ  า 

   - ใชย้าตา้นมะเร็งหลายชนดิรว่มกนั  



การรกัษาด้วยยาเคมบี าบดั 

ท าให้เกิดภาวะแทรกซอ้นขึ นกบัเด็ก 

ได้ในทุกระบบของรา่งกาย 
อจุจาระร่วง 

ชวนพศิ นรเดชานนท์, 2547 

อาการที่พบได้บอ่ย 



ผลขา้งเคยีงของยาเคมบี าบดั 

ผวิหนงั เยือ่บ ุผม ขน 

ทางเดนิอาหาร 

ไขกระดกู 

ไต 

ประสาท 



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

หลงัไดร้บั  
24 hr. 

หลงัไดร้บั  
2- 3 wks 

 
คลืน่ไส ้อาเจียน  

กระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบ  

เบือ่อาหาร , 
นน.ลด 

 
เนื อเยือ่อักเสบ 

 

อ่อนเพลยี 
เหนือ่ยลา้ 

ปากอักเสบ/แผล
ในปาก  

 
ไข ้หนาวสั่น 

ทอ้งเดนิ ทอ้งผูก 
ปวดทอ้ง 

ผิวแห้ง ผื่นขึ น 
 

ส/ีกลิน่ปัสสาวะ
เปลีย่น 

 
ไขกระดกูถกูกด 

 
ผมรว่ง 

ขณะไดร้บัยา 
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Bone marrow  

Suppression or 

Nadir  (คา่เมด็เลอืดตกต่ าสดุ

จากคา่ปกต)ิ 
ผมจะงอกขึ นใหม่ใน 

8 wks หลังหยุดยา 

-WBC Nadir  

       <3,000 /cumm. 

- or ANC  

       <1,500 /cumm. 

-PLT  Nadir  

       <20,000 /cumm 

-RBC 

   Hb < 9 gm/dl 

   or Hct < 30 vol % 
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Nausea / Vomiting    

-ดูแลความสะอาดช่องปาก 

-ให้จบิน  าผลไมร้สเปรี ยว  

-จัดกจิกรรมเพือ่เบีย่งเบน 

-หลกีเลี่ยงอาหารหวาน มนั กลิน่ฉนุ 

-ให้ไดร้บัยาแกค้ลืน่ไส ้

 อาเจยีนกอ่นอาหาร 30 นาทตีามแผน 

การพยาบาลผูป้ว่ยเดก็โรคมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมีบ าบดั 
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Anorexia   

- ดูแลให้รบัประทานอาหาร 

  ทีละนอ้ยแต่บอ่ยครั ง  

 

- ดูแลความสะอาดภายในชอ่งปาก 

 

- แนะน าให้ออกก าลงักายเบาๆ  

  กอ่นอาหารเพือ่เพิ่ม 

  ความอยากอาหาร  

การพยาบาลผูป้ว่ยเดก็โรคมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมีบ าบดั 
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Neutropenia  

-แยกผูป้ว่ยอยู่ในเขตปลอดเชื อ  

-ให้รบัประทานอาหาร 

 ทีป่รงุสกุ สะอาด  

-สขุวิทยาสว่นบคุคลและ 

 บรเิวณรอบตวัผูป้ว่ย  

-สังเกตอาการแสดงของ 

 การติดเชื อ  

การพยาบาลผูป้ว่ยเดก็โรคมะเรง็ที่ได้รบัยาเคมีบ าบดั 

Neutropenia    



Extravasation ผวิหนังบวมแดงและพองคลา้ยถกูน  าร้อนลวก  

เนือ่งจากฉดียาเคมบี าบดัออกนอกเสน้เลอืด 
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การประคบอุ่น / เย็น 

นาน15-20 นาท ี4 ครั ง/วัน (24-48 ชม.

หรอืทุก 1 ชม.ในวันแรก) 

    หา้มเค้น บีบ นวด บริเวณทีเ่กิดปัญหา 

      Extravasation_24/06/16_data(D)_nursing job/งานสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง/ 

การพยาบาลเมื่อเกิด 

Extravasation 
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Cold ประคบเยน็ 

    เพือ่ป้องกนัน  ายาเขา้สู่เซลลแ์ละลดพิษของ

ยาตอ่เซลล ์ลดปวด  เชน่ยา Doxorubicin, 

Cyclophosphamide 

  

Warm ประคบอุน่ 

    เพือ่ชว่ยใหห้ลอดเลอืดขยายตัว เพิม่การ

กระจายและดูดซึมยาดีขึ น ลดปวด ลดบวม 

เชน่ Paclitaxel, Oxaliplatin, Vincristine, 

Vinblastine 
            Extravasation_24/06/16_data(D)_nursing job/งานสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง/ 



Double Syringe technique 
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ป้องกนัการรัว่ซมึของยา  

และลดการอกัเสบของหลอดเลอืดด า 

(Chemo -   NSS) 



2. รงัสีรกัษา (Radiation therapy) 

เปลีย่นสว่นประกอบของ DNA ในนวิเคลยีสของเซลล ์

http://safety.lle.rochester.edu/images/caution-radiation-area.jpg
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ภาวะวกิฤตจากเคมีบ าบัด-รงัสรีกัษา 

1.Tumor lysis syndrome (TLS) 

การสลายของเซลลม์ะเรง็จ านวน

มาก ท าใหป้ลดปลอ่ยสาร 

   ในเซลลส์ู่กระแสเลอืด สง่ผล    

ใหเ้กดิความผิดปกตทิาง 

metabolism  

  

Rx & Ns 

   ตดิตามผล lab,  force fluid, 

drugs, VS & HR. 
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Uric , PO4++, Ca++ 

 
                        K+ 

Renal failure 

Ventricular 

arrhythmia 
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TLS:  

    - hyperuricemia (uric acid > 8 mg/dl)  

    - hyperkalemia (K+ >6 mEq/ml)  

    - hyperphosphatemia (PO4 > 4.5-10 mg/dl)  

    - hypocalcemia (Ca++ < 7- 8 mg/dl)  



ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

2. Leukostasis  

        : เกดิจากภาวะ hyperleukocytosis. 

                           - wbc> 100,000/μL.  

      

      S/S 

         :  the brain and lungs  

     -  headache, blurred vision, visual loss,  

        gait  instability,  cranial n. def., retinal hge, CVA 

     -  dyspnea. 

      
     Rx  & Ns : 
           (1) chemotherapy; (2) hydroxyurea;  
          (3) leukapheresis ( การแยกเม็ดเลือดขาวออกมา) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
https://en.wikipedia.org/wiki/Lung


 

Complications of Leukostasis  
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–hemorrhage/intracranial bleed  

–pulmonary leukostasis  

–metabolic alterations  

–renal failure  

–sudden death  
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3. complication of BM-transplantation  
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ภาวะวกิฤติจาก 

การเปลีย่นถา่ยไขกระดกู 

Graft versus host disease (GVHD) 

        T- lymphocyte ในไขกระดกูที่เปลี่ยนถ่าย

ให้เดก็ป่วย ท าปฏิกิริยาท าลายเซลล์ในเนื อเยื่อ

ของเด็กทุกระบบ  

     

   S/S  

        อ่อนเพลีย, ผื่นแดงทีห่น้า ฝ่ามอื หลังเทา้, 

ไปทั่วตัว, ต่อมาหลุดลอกและเป็นแผลพุพอง 
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Graft Versus Host Disease (GVHD) 

https://www.google.com/search?ei=awvOWtaoEMev0AS0iYfACA&q=graft+versus
+host+disease+picture&oq=graft+versus+host+disease+picture 



การรกัษาแบบประคับประคอง(Supportive Rx) 

1. ซดีและเลอืดออก :     ให ้PRC , PC. 

 

2.  ตดิเชื อ  :     ใหย้าปฏชิวีนะ 

 

3. Tumor Lysis Syndrome :   สง่ผลไตวาย ปสัสาวะเปน็กรด 

 3.1 กรดยรูคิในเลอืดสงู     :   Allopulinal (Zyloric acid) 

 3.2 โปแตสเซยีมในเลอืดสงู : Kayexalate + sorbital 

 3.3 ฟอสฟอรสัในเลอืดสงู :  Aluminium hydroxide 

 3.4 แคลเซยีมในเลอืดต่ า (2nd)     

        ใหส้ารน  าเพียงพอ, NaHCO3 ใหป้สัสาวะเปน็ดา่ง 



Supportive Rx  ( cont’) 

4.  Leukostasis    :    Hydroxyurea  

          เปลี่ยนถา่ยเลอืดถา้อาการมาก 

5. ทุพโภชนาการ  :    ให้อาหารที่มคีณุคา่, IVF   

6.  จิตสังคม      :    เขา้ใจ เห็นใจ เดก็ ครอบครวั 

                 วยัรุน่  ภาพลกัษณ์  



 

การพยาบาลผูป้่วยเด็กโรคมะเรง็ 
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Ns.Dx. :  
 - ตดิเชื อ/เสีย่งตอ่การตดิเชื อเนือ่งจาก WBC ต่ า ฯ 

 - ความทนตอ่การท ากิจกรรมลดลง 

 - เสีย่งตอ่ภาวะเลอืดออกง่ายเนือ่งจาก PLT ต่ า 

 - อณุหภมูิกายสูงเนือ่งจากตดิเชื อ/เคมบี าบดั 

 - ไดร้บัสารอาหารและสารน  าไมเ่พยีงพอตอ่ 

    ความตอ้งการ 

 - ปวดเนือ่งจากมกีารลกุลามของโรคมะเร็ง 

-  เสีย่งเกดิอนัตรายตอ่สมองเนือ่งจากความดนัโลหติ

สูง 
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Ns.Dx 

- เคลือ่นไหวล าบากเนือ่งจากมกีอ้นในชอ่งทอ้ง  
- มภีาวะแทรกซอ้นจากยาเคมีบ าบัด   

- ความสามารถในการปรบัตวัลดลง 

- มีการเปลีย่นแปลงอตัมโนทศันเ์นือ่งจากสญูเสยี

ภาพลกัษณจ์ากยาเคมีบ าบัด 

- กลวั/วติกกงัวลเนือ่งจากการรักษาพยาบาล/

หตัถการ 
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Ns.Dx 

- ไมส่ามารถปรบัตวัได/้การปรบัตวัขาด

ประสิทธิภาพ 

- ครอบครวัพรอ่งความรู/้ขาดความรูใ้นการดแูล... 

- มีการเปลีย่นแปลงในกระบวนการปรบัตวัของ

ครอบครวั 

- กลวัสญูเสียชีวติ/กลวัความตาย 

-พฒันาการและการเจริญเตบิโตลา่ช้าเนือ่งจาก

การเจ็บปว่ยเรื อรัง...................... 
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