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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง

ในก�รเตรียมตัวเด็กโรคมะเร็งจอประส�ทต�

ก่อนม�ระงับคว�มรู้สึก

  การฉีดยาเคมีบำาบัดเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
ก้อนมะเร็งโดยตรง
 สถานที่ :  ศูนย์การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ระบบประสาท  Neuro-Vascular Intervention 
ศูนย์รังสีรักษา  ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
 โทรศัพท ์ 02-200-3391, 02-200-3392 
 วิธีระงับความรู้สึก : แบบทั่วร่างกาย (ดมยาสลบ)
 ห้องพักฟื้น :  ชั้น 3 ศูนย์รังสีรักษา 
                     อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
เน่ืองจากเป็นหัตถการท่ีซับซ้อน  จะรับเด็กเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำาหัตถการและ
สังเกตอาการหลังทำา 

   เป็นการใส่สายสวนหลอดเลือดดำาใหญ่ส่วนกลางเพื่อ
เป็นทางให้ยาเคมีบำาบัดเข้าสู่ร่างกาย แทนการให้ทาง
หลอดเลือดดำาส่วนปลาย 
 สถานที่ : ห้องผ่าตัดศัลยกรรมชั้น 3 อาคาร 1
 โทรศัพท ์02-201-2751
 วิธีระงับความรู้สึก : แบบทั่วร่างกาย (ดมยาสลบ)

 ห้องพักฟื้น : ชั้น 3  ห้องผ่าตัดศัลยกรรมอาคาร 1 
 โทรศัพท ์02-201-131
 เนื่องจากเป็นหัตถการที่ซับซ้อนจะรับเด็กเป็นผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำาหัตถการ
และสังเกตอาการหลังใส่สาย

4.	การให้ยาเคมีบำาบัดทางหลอดเลือดแดง	
   (Intra arterial chemotherapy) 

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองในก�รดูแลเด็ก                                     
หลังรับก�รระงับคว�มรู้สึกที่บ้�น

5.	การใส่พอร์ต	หรือ	สาย	Hickman	
			สำาหรับให้ยาเคมีบำาบัด

 1. ยาสลบอาจมีผลทำาให้ง ่วงซึมในวันแรก ควรมี
ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด  และให้นอนพักเนื่องจากยาที่ผู้ป่วย
ได้รับจะคงอยู่ในร่างกายประมาณ 24 ชั่วโมงจึงถูกกำาจัด
ออกหมด
 2. ให้เริ ่มดื ่มน้ ำาช้าๆ ก่อน หากไม่มีอาการคลื ่นไส้
อาเจียน จึงดื่มนม และรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย
เช่น โจ๊ก  ข้าวต้ม เป็นต้น จากนั้นรับประทานอาหารปกติ
มื้อถัดไป
 3. อาจมีอาการระคายเคืองในช่องปากและคอได้ จาก
การใส่ท่อช่วยหายใจตอนสลบ อาการจะทุเลาลงภายใน
1-2 วัน
 4. เมื่อเริ่มรู้สึกปวด สามารถรับประทานยาแก้ปวดตาม
แพทย์สั่งได้
 5. กลับมาพบแพทย์ทันทีเม่ือมีอาการซึมมาก ปลุกไม่ต่ืน
อาเจียนตลอดเวลา ชัก หรืออาการผิดปกติที่ผู ้ปกครอง
ไม่สบายใจ



   โรคมะเร็งจอประสาทตา เป็นโรคมะเร็งที่พบมากใน
เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี  การตรวจและการรักษาจำาเป็น
ต้องระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย  จักษุแพทย์จึงทำา
การตรวจและรักษาได้อย่างปลอดภัย  
   เด็กโรคมะเร็งจอประสาทตารายใหม่ จำาเป็นต้อง
ได ้ร ับการประเมินก่อนให้การระง ับความรู ้ส ึกที ่ 
“คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด”  ชั้น 2 โซน เอฟ 2 
(F2) อาคารศูนย์การแพทย์สมเด ็จพระเทพรัตน์  
โทร 02-200-3200 

โรคมะเร็งจอประสาทตา  
(Retinoblastoma) 

ก�รเตรียมตัวเด็ก ก่อนม�รับก�ระงับคว�มรู้สึก

   2. แจ้งประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำาตัว ยาที ่ร ับ
ประทานประจำา ประวัติการแพ้ยา/อาหาร ให้ทีมวิสัญญีที่
ดูแลรับทราบ 
   3. หากมีอาการไข้ น้ำามูก ไอ มีเสมหะ (ติดเชื้อทางเดิน
หายใจ) ก่อนมาโรงพยาบาล ให้แจ้งอาการอย่างละเอียด
ทั้งนี้ต้องหายจากอาการดังกล่าวอย่างน้อย  2  สัปดาห์
ก่อนมาระงับความรู้สึก จึงจะลดความเสี่ยงจากการระงับ
ความรู้สึก
  4. ไม่ทาสีทาเล็บ และตัดเล็บให้สั้น
  5. กรณีท่ีต้องมารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ท่ีไม่
ต้องนอนโรงพยาบาล ควรเตรียมน้ำาและนมสำาหรับเด็กมา
ด้วย เพ่ือให้ด่ืมหลังจากฟ้ืนจากยาระงับความรู้สึกหรือยาสลบ  
  6. ให้เตรียมของเล่นที่เด็กชอบมาด้วย

  โดยทั่วไปจะเป็นผู้ป่วยนอก คือ หลังเสร็จการตรวจและ
ทำาหัตถการสามารถกลับบ้านได้ เม่ือผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัด
พยาบาลห้องผ่าตัดจะเตรียมเด็กโดยหยอดตาเพื่อขยาย
รูม่านตา ซึ่งการตอบสนองต่อยาขยายม่านตา ไม่เท่ากัน
บางคนเร็ว บางคนช้า แพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้พิจารณาจัด
ลำาดับการตรวจตามความพร้อมของเด็ก
 สถานที่ : ห้องผ่าตัดจักษุ ชั้น 5 
             อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 โทรศัพท์  02-200-3548  
 วิธีระงับความรู้สึก : แบบทั่วร่างกาย (ดมยาสลบ)
ทีมวิสัญญี จะเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ให้การดูแลเด็กอย่าง
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ทำาหัตถการ หรือมีการรักษา
ร่วมด้วยเช่น การรักษาโดยใช้ลำาแสงเลเซอร์ (photoco-
agulation) การจี้ด้วยความเย็น (cryotherapy) การฉีด
ยาเคมีบำาบัดเข้าไปในวุ้นตาเพื่อทำาลายก้อนมะเร็ง หรือ

1.	 การตรวจตา
(EUA: Eye examination Under Anesthesia)

2.	 การตรวจทางรังสีวิทยา	CT	/	MRI

3.	 การฉายรังสี	(Radiotherapy)

การฝังแร่กัมมันตรังสีที่ตาด้วย   
ห้องพักฟื้น : จักษุ ชั้น 5 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมดูแล เตรียม
นมและน้ำาให้ดื่มหลังจากต่ืนดี เตรียม
ของเล่นท่ีชอบเพ่ือให้เด็กรู้สึกคุ้นเคย และ
ปลอดภัย จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กสงบ รู้สึกอบอุ่น

    เพื่อตรวจดูการลุกลามของโรคในเบ้าตาและการกระจาย
ของโรคไปยังเส้นประสาทตา และสมอง เพื่อนำาไปวางแผน
การรักษา 
   สถานที่ : AIMC  ชั้น 2 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ 
   โทรศัพท์ 02-201-1251 ต่อ 6729  
   วิธีระงับความรู้สึก : แบบท่ัวร่างกาย (ดมยาสลบ) หรือให้
ยานอนหลับ แม้เป็นหัตถการท่ีไม่เจ็บปวดแต่ต้องการความน่ิง
   ห้องพักฟื้น : ชั้น 4 ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์
   โทรศัพท์ 02-201-1778  และให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมดูแล 

   สถานที่ : ชั้นใต้ดิน  ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 วิธีระงับความรู้สึก : ให้ยานอนหลับ  การฉายรังสีต้องการ
ความนิ่ง เพื่อให้การฉายรังสีได้แม่นยำาที่สุด  เด็กมักกลัว
และไม่ร่วมมือเพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสรังสีเกินความ
จำาเป็น
    ห้องพักฟื้น : ชั้น 3 ห้องผ่าตัดศัลยกรรมอาคาร 1 
    โทรศัพท์ 02-201-1317  
เนื่องจากการฉายรังสี ต้องทำาติดต่อกันหลายวัน แพทย์อาจ
พิจารณาให้รับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

1. การงดอาหาร และน้ำาดื่ม

ชนิดอาหารและน้ำาดื่ม

  น้ำา,น้ำาหวานใส

  นมแม่

  นมชง, นมผสม

  อาหาร (full meal)

2  ชม.

4  ชม.

6  ชม.

8  ชม.

ระยะเวลางดอาหารและน้ำา
ก่อนระงับความรู้สึก


