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Abstract:
Purpose: To assess self-care behaviors in patients with 
acute leukemia who were receiving chemotherapy and to 
examine the relationship between gender, age, self-care 
behavior and febrile neutropenia.  
Design: Descriptive research design 
Method: The sample included 75 patients with acute 
myeloblastic leukemia who attended outpatient clinic 
and were admitted to Tertiary hospital in Bangkok 
between June to October 2008.  Data were collected using 
Personal Demographic and Disease Characteristics 
Questionnaires, and Self-care Behaviors Questionnaires. 
Statistical analyses included percentage, mean score, 
standard deviation, Spearman Rank Correlation 
Coefficient and Mann-Whitney U test.  
Mainfindings:The results show that most of the patients 
with acute leukemia (89.3%) had a good level of self-care 
behaviors (Mean =97.79, S.D. = 8.19). There is no 
significant correlation between gender, age and self-care 
behaviors (P> .05). 
Conclusion and Recommendations: Nursing 
intervention to improve self-care behaviors of patients 
with acute leukemia should be developed and provided 
particularly in specific aspects which many patients may 
have less awareness, such as selecting healthy food and 
environment to decrease risk of infection. Further 
recommended studies include prospective study to 
investigate various contributing factors associated with 
febrile neutropenia, and also the relationships between 
infections in these patients and self-care behaviors. 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด  
เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั และความสมัพนัธร์ะหวา่ง เพศ 
อายุและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาชนิด
เฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั กบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉยีบพลนัประเภท Acute Myeloblastic Leukemia (AML) ทีเ่ขา้รบัการตรวจ
รกัษาทีห่นว่ยตรวจโรคโลหติวทิยา และหอผูป้ว่ยอายรุศาสตร ์ โรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมูขิองรฐัแหง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร จำนวน 75 ราย ระหวา่ง
เดอืนมถินุายน ถงึเดอืนตลุาคม 2551 รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบบนัทกึ
ขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกบัแบบบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาและแบบสอบถาม
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที ่ 
ได ้ รับยาเคมีบำบัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน  
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องสเปยีรแ์มนและ
การทดสอบแมนวทินยี ์ 
ผลการวจิยั: ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่พีฤตกิรรมการดแูล
ตนเองอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 89.3 (Mean = 97.79, S.D. = 8.19) ปจัจยัดา้น 
เพศ อาย ุและพฤตกิรรมการดแูลตนเองกบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่
สมัพนัธก์นัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(P> .05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรจัดกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริม  
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
ชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ผู้ป่วยอาจมี
ความตระหนกันอ้ย เชน่ ดา้นการเลอืกรบัประทานอาหาร การปฏบิตัติวัเพือ่  
หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ เปน็ตน้ ขอ้เสนอแนะในดา้นงานวจิยั ควรทำการศกึษา
แบบไปขา้งหนา้เกีย่วกบัปจัจยัตา่งๆทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิไข้ในภาวะ
เมด็เลอืดขาวตำ่ รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการตดิเชือ้และพฤตกิรรม
การดแูลตนเองในโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั  
 
คำสำคญั: มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั/ การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืด
ขาวตำ่/ ปจัจยัเสีย่ง/ ยาเคมบีำบดั 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ที่ ได้รับยาเคมีบำบัด*

พิจิตราเล็กดำรงกุลคนึงนิจพงศ์ถาวรกมลชูชื่นชีวพูนผลนพดลศิริธนารัตนกุล
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เป็นโรคที่

คกุคามตอ่ชวีติ และมภีาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรงเสีย่งตอ่การ

เสียชีวิตได้ง่าย การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็น

ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในระหว่างการรักษาด้วยยาเคมี

บำบัด1 ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาเคมี

บำบดั และการรบัยาเคมบีำบดัลา่ชา้ออกไป นอกจากนีก้าร

เกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำยังนำไปสู่การดำเนินโรค  

ทีร่นุแรง เพิม่อตัราวนันอนโรงพยาบาล และอตัราการเสยี

ชวีติ ทีส่งูขึน้     

 จากการศกึษาทีผ่า่นมาพบ อตัราการเกดิไข้ในภาวะ  

เมด็เลอืดขาวตำ่ในผูส้งูอายโุรค Non-Hodgkin’s Lymphoma 

(NHL) ที่ไดร้บัเคมบีำบดั รอ้ยละ 7 - 322 และอตัราการเกดิ

ไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ ในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว

สงูถงึรอ้ยละ 593 ปจัจยัสง่เสรมิทีท่ำใหเ้กดิไข้ในภาวะเมด็

เลือดขาวต่ำพบมีหลายปัจจัย เช่น เพศ4,5,6 อายุ6,7   

ชนิดของโรคมะเร็ง7,8 ชนิดของยาเคมีบำบัด8 ขนาด  

ของเคมีบำบัด9,10 มีประวัติการได้รับยาเคมีบำบัดหรือ  

การฉายรงัสรีกัษามากอ่น7   เปน็ตน้  

 เพศ เปน็ปจัจยัทีม่กีารศกึษาหลายการศกึษาที่ใหผ้ล

สอดคล้องกันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือด

ขาวตำ่มกัพบในเพศหญงิ4 จากการศกึษาของไลแมน และ 

เดลกาโด ทีศ่กึษาในผูป้ว่ยโรค Non-Hodgkin’s lymphoma 

พบวา่ เพศหญงิ มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืด

ขาวตำ่6 แตก่เ็ปน็การศกึษาในผูป้ว่ยโรคมะเรง็หลากหลาย

กลุม่ ยงัไมม่ผีลการศกึษาทีย่นืยนัอยา่งชดัเจนในผูป้ว่ยโรค

มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัเพยีงกลุม่เดยีว วา่เพศ

เปน็ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

หรอืไม ่ 

 อาย ุ ยงัเปน็ปจัจยัหนึง่ทีม่ผีลการศกึษาไมต่รงกนัอยู่

บ้าง มีผลการศึกษาในโรคมะเร็งหลายกลุ่มที่พบว่าอายุที ่ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 65 ป ี มีความเสี่ยงต่อการเกิดไข้ใน

ภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่6,7,8 แตม่ผีลการศกึษาที่ไมส่อดคลอ้ง

กบัการศกึษาขา้งตน้บา้ง เชน่ การศกึษาของ อลั ฮาวาล ที่

พบวา่ผูป้ว่ยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 50 ป ีมอีตัราการเกดิไข้ในภาวะ

เมด็เลอืดขาวตำ่มากกวา่ผูป้ว่ยทีอ่าย ุ 50 ปขีึน้ไป5 เปน็ตน้   

อายจุงึเปน็ปจัจยัหนึง่ควรศกึษาเพิม่เตมิวา่อายเุปน็ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่หรอืไม ่

 พฤตกิรรมการดแูลตนเอง เปน็การปฏบิตักิจิกรรมที่

บคุคลรเิริม่และกระทำดว้ยตนเองรวมทัง้การดแูลทีบ่คุคลอืน่

กระทำให้เพื่อดำรงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุก11   

จากการศกึษาพบวา่การดแูลตนเองโดยการรบัประทานอาหาร

ทีถ่กูตอ้ง การออกกำลงักาย การอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่แีละ  

การทำจติใจใหเ้บกิบาน ลว้นมคีวามสำคญัทีจ่ะทำใหร้ะบบ

ภมูคิุม้กนัในรา่งกายทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ12,13 ซึง่  

ผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บัการรกัษาดว้ยเคมบีำบดั เปน็บคุคลทีม่ี

ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนไป ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 

ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัการรกัษา เนือ่งจากผลกระทบจากการ

รกัษาเปน็ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความตอ้งการการดแูลของตนเองที่

เพิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนัยงัทำใหค้วามสามารถในการดแูลตนเอง

ลดลง14 จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยต้องมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองให้สอดคล้องกับสภาพของโรคและแผนการรักษา   

ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ในเรือ่งการปอ้งกนัการตดิเชือ้ ภาวะเลอืดออกงา่ย และการ

บรรเทาอาการขา้งเคยีงของยาเคมบีำบดั จะสามารถควบคมุ

ความรนุแรงของโรคและปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นไดเ้ปน็อยา่ง

ด1ี5,16 แตย่งัพบวา่ผูป้ว่ยบางสว่นมพีฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ที่ไมถ่กูตอ้งเมือ่เขา้สูภ่าวะเมด็เลอืดขาวตำ่17  

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมา พบวา่การศกึษา

วจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

ในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมี

บำบดั ยงัมอียูน่อ้ยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปจัจยัทีเ่กีย่วกบั

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว

ชนิดเฉียบพลันต่อการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำใน

ประเทศไทย ยงัไมพ่บวา่มผีูศ้กึษามากอ่น สว่นปจัจยัดา้น อายุ

และเพศนั้น ยังไม่มีผลการศึกษาที่สรุปชัดว่าในผู้ป่วยโรค

มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนันัน้ อายแุละ เพศ เปน็

ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่หรอืไม ่

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การเกดิไข้ใน

ภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ ในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิ

เฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 3 ปจัจยั ไดแ้ก ่เพศ อายแุละ

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง โดยศกึษาวจิยั ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2551 เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน

ในการนำไปวางแผนทางการพยาบาล สำหรบัผูป้ว่ยโรคมะเรง็

เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั ในการปอ้งกนัการเกดิไข้ในภาวะ

เมด็เลอืดขาวตำ่อยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
 1. พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็

เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

 2. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง เพศ อาย ุ และพฤตกิรรม

การดูแลตนเอง กับการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำใน  

ผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมี

บำบดั  


สมมติฐานการวิจัย
 เพศ อายุและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย  

โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

มีความสัมพันธ์กับการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ใน  

ผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมี

บำบดั 

 

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

research)    

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาเป็น  

ผูป้ว่ยผู้ใหญท่ี่ไดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทยว์า่เปน็โรคมะเรง็

เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ประเภท Acute Myeloid 

Leukemia (AML) และอยูร่ะหวา่งการไดร้บัการรกัษาดว้ย

ยาเคมีบำบัดที่ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิของรัฐแห่งหนึ่ง  

ในกรงุเทพมหานคร การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จำนวน 75 คน กำหนดคณุสมบตัิ

คอื มอีายตุัง้แต ่ 18 ปขีึน้ไป เคยไดร้บัยาเคมบีำบดัมาแลว้

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ มกีารรบัรูเ้กีย่วกบับคุคล เวลา สถานที ่

ปกต ิ ไม่มีปัญหาทางการได้ยิน การมองเห็น การพูดและ

ยนิดีใหค้วามรว่มมอืและเขา้รว่มในการวจิยั 

 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 1. แบบบนัทกึ

ขอ้มลูทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบั เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ฯลฯ จำนวน  

11 ขอ้ และขอ้มลูดา้นการรกัษา เกีย่วกบัการวนิจิฉยัโรค  

โรคร่วม(ถ้ามี) ประวัติการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ  

จำนวนครัง้ของการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ จำนวน

ครัง้ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั ยาเคมบีำบดัทีเ่คยไดร้บั ฯลฯ จำนวน 

10 ขอ้ 2. แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัเคมี

บำบดั ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาจาก แบบสอบถามพฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ของ สุภาวด ี

โสภณวฒันกลุ20 ตามกรอบแนวคดิการดแูลตนเองของโอ

เร็ม มีจำนวนข้อคำถาม 28 ข้อ ลักษณะคำตอบและ

แบบสอบถาม ในลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั 

โดยคำตอบในลกัษณะความถี่ในการปฏบิตักิารดแูลตนเอง

ไดแ้ก ่ ปฏบิตัเิปน็ประจำ บางครัง้ นานๆ ครัง้ และไมเ่คย

ปฏบิตั ิโดยขอ้คำถามในลกัษณะทางบวกใหค้ะแนน 4 3 2 1 

ตามลำดบั และขอ้คำถามทางลบใหค้ะแนน 1 2 3 4 ชว่ง

คะแนนของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 28-112 คะแนน 

แบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ ผา่นการตรวจสอบความตรงทาง

เนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน 5 ทา่น ทางดา้นมะเรง็ทาง

โลหิตวิทยาและเคมีบำบัดตรวจสอบ หลังจากนั้นผู้วิจัย

ทำการปรบัปรงุแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ และนำแบบสอบถาม

ชดุที ่ 2 (ดา้นการประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองฯ) ไป

ตรวจสอบความเทีย่งของเครือ่งมอื (Reliability) โดยทดลอง

ใชก้บักลุม่ผูป้ว่ยทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัจำนวน 30 ราย คำนวณ

โดยใชส้มัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach alpha - 

cos]efficient) ไดค้า่ความเทีย่งของเครือ่งมอืเทา่กบั .75 จงึ

นำไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษา 

 เกณฑก์ารแบง่ระดบัพฤตกิรรมดแูลตนเอง 3 ระดบั 

ไดแ้ก ่ พฤตกิรรมดแูลด ี หมายถงึ มคีะแนนสงูกวา่รอ้ยละ 

80 ของคะแนนเตม็ (>89.60 คะแนน) พฤตกิรรมการดแูล

ตนเองปานกลาง หมายถงึ มคีะแนนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 80-

60 ของคะแนนเตม็ (89.6-67.2 คะแนน) พฤตกิรรมการ

ดแูลตนเองไมด่ ีหมายถงึ มคีะแนนนอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของ

คะแนนเตม็ (<67.2 คะแนน) 

 การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ หมายถงึ ภาวะไขท้ี่

เกดิขึน้เนือ่งจากภมูติา้นทานในรา่งกายตำ่ คอื ระดบัเมด็เลอืด

ขาวตำ่กวา่คา่ปกต ิโดยตอ้งประกอบดว้ยขอ้บง่ชี ้2 อยา่งดงันี ้

1. ภาวะไข ้ คือ ภาวะที่อุณหภูมิทางช่องปาก ≥ 38.3 

องศาเซลเซยีส 1 ครัง้ หรอื ≥ 38 องศาเซลเซยีล นาน  

มากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ชัว่โมง 2. เมด็เลอืดขาวชนดินวิโตรฟลิ

ต่ำ (Neutropenia) โดยจำนวนสัมบูรณ์ของนิวโตรฟิล 

(Absolute Neutrophil Count: ANC) < 500/ ลบ.มม. หรอื   

< 1000/ลบ.มม.และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเหลือ < 500/

ลบ.มม. ในเวลาตอ่มา 

 โดยผูว้จิยัจะประเมนิจากประวตักิารรกัษาของผูป้ว่ย
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ในการไดร้บัยาเคมบีำบดัในแตล่ะครัง้ทีผ่า่นมา นอกจากนี ้ 

ยงัไดแ้บง่ความถีข่องการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่กบั

จำนวนครั้งของการได้รับยาเคมีบำบัดออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก ่ การเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำระดับน้อย   

ปานกลาง มาก  โดยมกีารแบง่ดงันี ้

 การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร้อยละ 0-33   

จัดเป็นการเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ระดับน้อย   

หมายถงึ อตัราสว่นในการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่  

ตอ่จำนวนครัง้ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัเปน็ 1 : 3 

 การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร้อยละ 34-66   

จดัเปน็การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ ระดบัปานกลาง 

หมายถงึ อตัราสว่นในการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 

ตอ่จำนวนครัง้ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัเปน็ 2 : 3 

 การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร้อยละ 67-100 

จัดเป็นการเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ระดับมาก   

หมายถงึ อตัราสว่นในการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 

ตอ่จำนวนครัง้ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัมากกวา่ 2 : 3 

 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดเ้สนอเรือ่งการ

ขออนมุตักิารทำวจิยัในคนผา่นคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วจิยัในคน และผา่นการอนมุตั ิ เลขที ่ Si 255/2008 แลว้  

ผูว้จิยัจงึเขา้พบผูป้ว่ยทีม่คีณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอยา่ง แนะนำ

ตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยแจ้งพิทักษ์สิทธิของ

กลุม่ตวัอยา่ง และขอความรว่มมอืในการทำวจิยั เมือ่ผูป้ว่ย

ยนิดเีขา้รว่มจะใหล้งลายมอืชือ่ในใบยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั  

โดยใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ี สำหรบักลุม่ตวัอยา่งทีม่ี

ปญัหาในการตอบแบบสอบถาม เนือ่งจากไมส่ามารถอา่นหรอื

เขยีนได ้ ผูว้จิยัจะเปน็ผูอ้า่นแบบสอบถามใหก้ลุม่ตวัอยา่งฟงั

และใหต้อบทลีะขอ้จนครบ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งสามารถปฏเิสธ

การเขา้รว่มวจิยัไดท้กุเมือ่ หากไมส่ะดวก ไมพ่รอ้มทีจ่ะให้

ขอ้มลู สว่นขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษา ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากแฟม้เวชระเบยีนผูป้ว่ยในของผูเ้ขา้รว่มวจิยัในการรกัษา

ในโรงพยาบาลครั้งที่ผ่านมาด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มลูการรกัษาตัง้แตผู่ป้ว่ยไดร้บัยาเคมบีำบดัครัง้แรกจนถงึ

การรกัษาครัง้ลา่สดุทีผ่า่นมา 

 การวเิคราะหข์อ้มลูของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิต ิ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล

เกีย่วกบัการรกัษาโดยใช ้ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาย ุ

และพฤติกรรมการดูแลตนเอง กับการเกิดไข้ ในภาวะ  

เม็ดเลือดขาวต่ำโดยใช้สถิติการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ 

สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวา่งปจัจยัดา้นเพศ กบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาว

ตำ่โดยใชส้ถติกิารทดสอบแมนวทินยี ์ เนือ่งจากการกระจาย

ตวัของขอ้มลูไมเ่ปน็โคง้ปกต ิ


ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 

40.8 ป ี (S.D. 14.55) ชว่งอายรุะหวา่ง 18-79 ป ี เปน็เพศ

หญงิ รอ้ยละ 56 มสีถานภาพสมรสคู ่ รอ้ยละ 72 ระดบั  

การศกึษาไม่ไดศ้กึษาจนถงึระดบัประถมศกึษามรีอ้ยละ 28 

กลุม่ตวัอยา่งประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั/ รบัจา้ง รอ้ยละ 

33.3 

 กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็โรคมะเรง็เมด็เลอืด

ขาวชนดิเฉยีบพลนัประเภท Acute Myeloblastic Leukemia 

(AML) เพยีงอยา่งเดยีวโดยไมม่ีโรครว่มรอ้ยละ 90.7 และได้

รบัการวนิจิฉยัโรคมาแลว้มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป รอ้ยละ 

66.7 กลุม่ตวัอยา่งเพศชายไดร้บัยาเคมบีำบดั 1 ครัง้ 6 ราย 

2 ครัง้ 7 ราย 3 ครัง้ 8 ราย 4 ครัง้ 3 ราย ตัง้แต ่5 ครัง้  

ขึน้ไป 9 ราย สว่นกลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิ ไดร้บัยาเคมบีำบดั  

1 ครัง้ 11 ราย 2 ครัง้  16 ราย 3 ครัง้ 3 ราย 4 ครัง้ 7 ราย 

ตัง้แต ่ 5 ครัง้ขึน้ไป 5 ราย แตเ่มือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

ระหว่างจำนวนครั้งของการได้รับยาเคมีบำบัดกับคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่ม ี 

นยัสำคญัทางสถติ ิ(P>.05) 

 การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ของกลุม่ตวัอยา่งที่

ศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ มกีารเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ใน

ครัง้แรกของการไดร้บัยาเคมบีำบดัสงูถงึ 69 ราย (รอ้ยละ 

92) แตม่แีนวโนม้การเกดิทีล่ดลงบา้งเลก็นอ้ยในการไดร้บัยา

เคมบีำบดัครัง้หลงัๆ โดยเกดิขึน้มากกวา่รอ้ยละ 70 ของการ

ไดร้บัยาเคมบีำบดัในครัง้หลงัๆ และพบการเกดิไข้ในภาวะ

เมด็เลอืดขาวตำ่ในกลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิมากกวา่เพศชาย  

กลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิมกีารเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

จำนวน 42 ราย (รอ้ยละ 56) พบการเกดิไข้ในภาวะเมด็

เลอืดขาวตำ่ จำนวน 33 ราย  (รอ้ยละ 44)  เมือ่วเิคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง เพศ อาย ุ และพฤตกิรรมการดแูล

ตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ได้
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รับยาเคมีบำบัด กับ การเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ   

พบวา่ ปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้ 3 ปจัจยั ไมม่คีวามสมัพนัธ์

กบัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ (P> .05) ดงัแสดงใน

ตารางที ่1 และตารางที ่2 

ตารางที ่2 คา่นยัสำคญัทางสถติใินการเปรยีบเทยีบคา่กลาง 

   ของความถีก่ารเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 

   ของเพศชายและเพศหญงิ 

คา่กลางของความถีก่ารเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่  

(คา่ตำ่สดุ, คา่สงูสดุ) 

เพศชาย 

2 (0, 8) 
เพศหญงิ 

2 (0, 6) 

p-value 

.095 

 สำหรับระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ ดี 67 ราย (ร้อยละ 

89.3) และอยู่ในระดับปานกลาง 8 ราย (ร้อยละ 10.7)   

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีกลุ่มตัวอย่างรายใดที่มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับไม่ดี (Mean = 97.79, 

S.D.=8.19, Max=111, Min =73) นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างได้มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองตั้งแต่

ได้รับทราบผลการวินิจฉัยโรคร้อยละ 81.3 ซึ่งพฤติกรรม

การดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างในบางพฤติกรรมยังมี

การปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมอยู่บ้างเช่น การดูแลรักษา

ผิวหนังที่แห้งและคันโดยการทาโลชั่นยังมีน้อย และ  

ยังมีกลุ่มตัวอย่างส่วนมากที่ไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาด 

ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าฯลฯ ภายหลังการได้รับยาเคมี

บำบัดและยังมีการซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จจากแผงลอยริม

ถนนรับประทาน เป็นต้น 

 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัย

ต่างๆ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .01) 

 อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อนำค่าเฉลี่ยคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันมาเปรียบเทียบกับความถี่ในการเกิด

ไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวระดับน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่

มีความถี่ในการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำระดับน้อย 

มีค่าเฉลี่ย และค่ากลางของคะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการเกิดไข้ใน

ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำระดับปานกลางและระดับมาก 

ตามลำดับ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของคะแนนพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลันและระดับความถี่ของการเกิดไข้ในภาวะเม็ด

เลือดขาวต่ำ (P > .05) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ระดบัของการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ คา่เฉลีย่และคา่กลางของคะแนนพฤตกิรรมการ ดแูลตนเองของ  

   ผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั (คะแนนเตม็ 112 คะแนน) 

ระดบัของการเกดิไข้ในภาวะ

เมด็เลอืดขาวตำ่ 

ระดบันอ้ย 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัมาก 

คา่เฉลีย่ของคะแนนพฤตกิรรม

การดแูลตนเอง 

101.00 

97.77 

97.93 

คา่กลางของคะแนน

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง 

101 

99 

98 

จำนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

(คน) 

4 

13 

58 

ตารางที ่1 คา่นยัสำคญัทางสถติแิละคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

   ระหวา่ง อาย ุพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ย 

   โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยา 

   เคมบีำบดั กบัการเกดิไข ้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ 

คา่นยัสำคญั 

ทางสถติ ิ

(p-value) 

.904 

.073 

ตวัแปร 

  

  

 อาย ุ

 พฤตกิรรมการดแูลตนเอง 

สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์

(r2) 

.014 

.209 
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อภิปรายผล
 ผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัสว่นใหญ่

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ ในระดับดีเป็นส่วนใหญ ่  

(รอ้ยละ 89.3) มเีพยีงสว่นนอ้ยทีม่พีฤตกิรรมการดแูลตนเอง

อยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 10.7) และจากกลุม่ตวัอยา่ง

ที่ศึกษาทั้งหมดไม่มีกลุ่มตัวอย่างรายใดที่มีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองในระดับไม่ด ี แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจไุรรตัน ์ สดุประโคนเขต และ

คณะ ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทางโลหติวทิยา มพีฤตกิรรม

สง่เสรมิสขุภาพโดยรวมในระดบัด ี ผูป้ว่ยสว่นใหญส่ามารถ

ปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง17 ซึง่เปน็  

ไปในทางเดียวกันกับการศึกษาของคนอื่นๆ เช่น มาล ี  

วรลัคนากุล ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเงื่อนไข  

พื้นฐานบางประการ ความสามารถในการดูแลตนเองกับ

คณุภาพชวีติในผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บัเคมบีำบดั ผลการศกึษา

พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่มีความ

สามารถในการดแูลตนเองสงู18 และการศกึษาของสกุญัญา 

เตชะโชควิวัฒน ์ ที่ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมะเร็ง  

ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองแบบองค์รวมสูง จะมี

พฤตกิรรมการดแูลตนเองแบบองคร์วมสงู19 อธบิายไดว้า่

จากผลการศกึษาพบวา่ สาเหตทุีก่ลุม่ตวัอยา่งเกอืบทัง้หมด  

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดีเนื่องจาก ได้มีการ  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองตั้งแต่ได้รับทราบผล

การวนิจิฉยัโรคถงึรอ้ยละ 81.3 โดยพบวา่พฤตกิรรมทีก่ลุม่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใหค้วามสำคญัในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ได้แก ่ พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารและการดูแล

ตนเองเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้ รอ้ยละ 44 พฤตกิรรมการ

ดแูลตนเองทีก่ลุม่ตวัอยา่งมกีารปรบัเปลีย่นรองลงมาไดแ้ก ่

พฤตกิรรมดา้นการรบัประทานอาหาร รอ้ยละ 16 ซึง่เทา่กนั

กับกลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านการรับประทาน ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองทั่วๆ ไป  

และการดแูลตนเองเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้ รอ้ยละ 16 เชน่กนั 

จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ  

ผูป้ว่ยนี ้ สอดคลอ้งกบัแนวทางการดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย

กลุม่นีข้องภาควชิาอายรุศาสตร ์ โรงพยาบาลศริริาช ที่ได ้ 

จดัทำ Clinical Tracer ในการดแูลผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืด

ขาวชนดิเฉยีบพลนัโดยทมีแพทยแ์ละพยาบาล ทีม่แีนวทาง

การดูแลรักษาและการสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันอย่างเป็นระบบ30 โดยเมื่อ  

ผูป้ว่ยทราบผลการวนิจิฉยัโรคและยนิดจีะรบัการรกัษาดว้ย

ยาเคมีบำบัด ก่อนได้รับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยจะได้รับ  

คำแนะนำในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง  

เมด็เลอืดขาวและตอ้งรบัการรกัษาดว้ยยาเคมบีำบดั เมือ่เขา้

รับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งเพื่อรับยาเคมีบำบัด   

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง  

และไดร้บัการสอนในเรือ่งการดแูลตนเองในการปอ้งกนัการ

ติดเชื้อ อาหารที่ควรรับประทาน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  

การจดัสภาพแวดลอ้มในบา้นเมือ่กลบัไปพกัรกัษาตวัตอ่เนือ่ง

ทีบ่า้นเพือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้ กจิกรรมการออกกำลงักายที่

เหมาะสมกับผู้ป่วยและก่อนที่จะจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก  

โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความรู้ซ้ำอีกครั้ง

และไดร้บัการสอนเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัและการดแูลตนเอง

ในสว่นทีผู่ป้ว่ยขาด อกีทัง้ในปจัจบุนัมปีจัจยัเสรมิทางดา้น

เทคโนโลยทีีเ่จรญิกา้วหนา้ในการสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคที่

เจบ็ปว่ยและการดแูลตนเองทีเ่หมาะสมจากสือ่และสิง่พมิพ์

ตา่งๆ ตลอดจนบคุลากรทางการแพทยท์ี่ไดจ้ดัสรรระบบการ

ดแูล ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเองแกผู่ป้ว่ยเหลา่นีอ้ยา่ง

เปน็ระบบและเปน็ขัน้ตอน รวมถงึคูม่อืตา่งๆ ในการดแูล

ตนเองทีม่แีจกตามโรงพยาบาล   

 จากการศกึษาพบวา่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาว

ต่ำในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน  

เกดิขึน้มากกวา่รอ้ยละ 70 ของการไดร้บัยาเคมบีำบดัและ  

เกิดขึ้นมากที่สุดร้อยละ 92 ในการได้รับยาเคมีบำบัด  

ครัง้แรก เนือ่งจากการรกัษาครัง้แรกนัน้เปน็การรกัษาชกันำ

ให้โรคสงบ (Induction phase) ตอ้งมกีารใชย้าเคมบีำบดั

หลายชนดิรว่มกนั (combination chemotherapy) เพือ่ลด

จำนวนเซลลม์ะเรง็ใหเ้กดิ complete remission1, 21    

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน  

เพศ อายแุละพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคมะเรง็

เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั กบัการเกดิ

ไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ พบวา่ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง

มนียัสำคญัทางสถติ ิ (P = .095, .904, .073) ตามลำดบั   

(P > .05) 

 ในการศกึษาครัง้นีพ้บรอ้ยละของการเกดิไข้ในภาวะ

เม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   
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ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูการเขา้รบัการรกัษาจากหนว่ยตรวจ

โรคโลหติวทิยา โรงพยาบาลศริริาชทีพ่บวา่ตัง้แตป่ ี 2548-

2550 พบผู้ป่วยเพศหญิงเข้ารับการตรวจรักษามากกว่า  

ผู้ป่วยเพศชาย31 แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติ ิ 

 อาย ุ ซึง่เปน็อกีปจัจยัหนึง่จากการวเิคราะห์ไมพ่บวา่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดไข้ ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ   

นอกจากนีช้ว่งอายทุีเ่กดิภาวะไขเ้นือ่งจากเมด็เลอืดขาวตำ่นัน้

กม็คีวามแตกตา่งกนักบัการศกึษาสว่นใหญ่ในตา่งประเทศที่

การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่พบในชว่งอายทุีม่ากกวา่

หรอืเทา่กบั 65 ปขีึน้ไป เชน่การศกึษาของมอรร์สินั ทีท่ำการ

ศึกษาในผู้ป่วย intermediate-grade non-Hodgkin’s 

lymphoma (NHL) ผลการศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยทีม่อีายมุาก

กวา่หรอืเทา่กบั 65 ป ี มกีารเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

มากกวา่ผูป้ว่ยทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 65 ป8ี รวมไปถงึการศกึษา

อกีหลายๆการศกึษาทีพ่บการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

ในกลุม่ตวัอยา่งทีอ่ายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 65 ป7ี,22,23,24,25,26 

จากการศกึษาขา้งตน้ทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่เปน็การศกึษาใน

กลุม่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ตอ่มนำ้เหลอืงและการศกึษาในผูป้ว่ย

โรคมะเรง็ชนดิตา่งๆ มใิชก่ารศกึษาในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็

เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัเพยีงอยา่งเดยีว อกีทัง้ผูป้ว่ยมะเรง็

ทีส่งูอายนุัน้ นวิโทรฟลิในรา่งกายจะมคีวามสามารถในการ

กำจัดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการ phagocytosis   

นอ้ยลง27 แต่ในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ชว่งอายทุีพ่บการเกดิ

ไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่มากคอืชว่งอาย ุ 30-49 ป ี ถงึ  

รอ้ยละ 44 ซึง่กเ็ปน็ชว่งอายสุว่นใหญข่องกลุม่ตวัอยา่งใน

การศกึษาวจิยัในครัง้นีแ้ละสอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่า่นมา

ของ วราภรณ ์ สุวรรณกุฏ และสุจิตรา เยาว์พฤกษ์ชัย   

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งต่อม  

น้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาโดยยาเคมีบำบัดที่ โรงพยาบาล

ศริริาช พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทีม่อีายรุะหวา่ง 30-60 ป ี เปน็  

กลุม่ตวัอยา่งทีเ่กดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่มากกวา่ชว่ง  

อายอุืน่ๆ17 และการศกึษาของนงลกัษณ ์ คณติทรพัย ์ และ  

จริาย ุเอือ้วรากลุ ทีศ่กึษาการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่

ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและ  

โรคมะเรง็ตอ่มนำ้เหลอืง พบวา่ อายเุฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง

ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเท่ากับ   

35 ป3ี รวมไปถงึการศกึษาของ อลั-อาวาลทีพ่บวา่ผูป้ว่ย  

โรคมะเรง็ทีม่ีไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่มอีายนุอ้ยกวา่ 50 ป ี

ถึงร้อยละ 75 ของผู้ป่วยที่มีไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ5  

อธบิายไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็กลุม่ผูป้ว่ย

โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนั โดยพยาธสิภาพของ

โรคทีก่ารเปลีย่นแปลงทางเมด็เลอืดและภมูคิุม้กนัในรา่งกาย

ตำ่อยูแ่ลว้จงึมีโอกาสเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ไดม้าก

กวา่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ชนดิอืน่ อกีทัง้การรกัษาดว้ยยาเคมบีำบดั

ที่หวังผลในการรักษาจะต้องใช้ให้ โรคสงบและหายขาด   

มีการใช้ยาเคมีบำบัดในขนาดที่สูงมากกว่ากลุ่มผู้สูงอาย ุ 

ทีบ่างสว่นเนน้การรกัษาแบบประคบัประคอง จงึพบวา่กลุม่

ตวัอยา่งในชว่งอายนุีม้อีตัราการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาว

ตำ่สงู ทำใหผ้ลการศกึษาในครัง้นีแ้ตกตา่งจากการศกึษาสว่น

ใหญท่ีผ่า่นมา 

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัเปน็ปจัจยัหลกั

ปจัจยัหนึง่ในการศกึษาหาความสมัพนัธค์รัง้นี ้ แตจ่ากการ

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของ  

ผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยาเคมี

บำบดัไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาว

ต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความ  

แตกตา่งกนัมากนกั กลุม่ตวัอยา่งเกอืบทัง้หมดมพีฤตกิรรม  

การดแูลตนเองในระดบัด ี และไมม่กีลุม่ตวัอยา่งรายใดทีม่ี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ไม่ด ี อาจเนื่องมาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ มากกวา่เพศชาย ซึง่ในการ

ศกึษาครัง้นีพ้บวา่ เพศมคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนพฤตกิรรม

การดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (P < .01) 

เนือ่งจากเปน็การเกบ็ขอ้มลูภายหลงัไดร้บัยาเคมบีำบดัและ

กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการสอนเรือ่งสขุอนามยัและการดแูลตน

เองมาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการศึกษาจะพบว่า

พฤตกิรรมการดแูลตนเองไมม่คีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิไข้ใน

ภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ แตพ่ฤตกิรรมการดแูลตนเองกเ็ปน็

สว่นหนึง่ในการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ และสง่เสรมิการดแูล

ตนเองของผูป้ว่ยในกลุม่นี ้   

 จากการศกึษาในครัง้นีท้ีผ่ลการวเิคราะหพ์บวา่ ปจัจยั

ตา่งๆทีศ่กึษา คอื เพศ อายแุละพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัที่ไดร้บัยา

เคมีบำบัดนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการเกิดไข้ในภาวะ  
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เม็ดเลือดขาวต่ำนั้น อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการเกิดไข้ในภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำนั้นมีปัจจัย

อืน่ๆทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ปจัจยั

อืน่รว่มดว้ยเชน่ เคยมปีระวตัภิาวะเมด็เลอืดขาวตำ่มากอ่น 

(neutropenia)7 ชนดิของยาเคมบีำบดัทีผู่ป้ว่ยไดร้บั8 ขนาด

ของยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษา10 ชนิดของ  

โรคมะเรง็ทีพ่บในผูป้ว่ย7,8 โดยพบวา่ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทาง

โลหิตวิทยาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว  

ต่ำได้มากกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ solid tumors   

เพราะแนวทางการรกัษาทีเ่ปน็ไปตามการดำเนนิของโรคที ่ 

รนุแรง28,29 โดยพบวา่ปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ทีก่ลา่วมาเปน็

ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิไข้ในภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่   


ข้อเสนอแนะ
 ผลการวจิยันีอ้าจนำไปใชเ้ปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการจดั

กิจกรรมพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลันเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย 

ในส่วนที่ผู้ป่วยยังบกพร่อง ในการศึกษาครั้งต่อไปควร  

เพิม่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง และใชว้ธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  

ที่เหมาะสมมากกว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience sampling) นอกจากนีค้วรทำการศกึษาวจิยั

เพิม่เตมิ ในรปูแบบการศกึษาแบบไปขา้งหนา้ (prospective) 

เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้ใน  

ภาวะเมด็เลอืดขาวตำ่ รวมไปถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

ตดิเชือ้ในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลนัและ

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง  
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