เรียบเรียงและเขียนโดย
ประไพ เชิงทวี
• พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง (ผู้ชานาญการพิเศษ)
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนั นท์
คุณแม้ นมนา จิระจรัส
คุณสุวรรณี สิริเลิศตระกูล
โครงการให้ ความรู้และสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1, มกราคม 2564
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คานิยม
ศู น ย์ ความ เป็ นเลิ ศ ด้ านโรค ม ะเร็ ง ค ณ ะแพ ทยศ าสต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ ตระหนักถึงความสาคัญที่จะพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาโรคมะเร็ งให้ ทนั สมัย ซึง่ ประกอบด้ วย การค้ นคว้ าวิจยั ทาง
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านโรคมะเร็ ง การจัดทาแนวทางรักษาที่ทนั สมัย และการ
สนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็ งได้ รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
การพัฒ นาความรู้ และสนับสนุนผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง เป็ น หนึ่งใน
โครงการที่อยู่ภายใต้ นโยบาย และแผนงานพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงส่งเสริ มสนับสนุนให้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ได้ สร้ างสรรค์ ผลงาน สร้ างกิจกรรม ผลิตเอกสารสื่อสารความรู้ ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับโรคมะเร็ งทุกรูปแบบที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ญาติผ้ ดู แู ล และผู้
ที่สนใจ เพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถค้ นคว้ าหาความรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วน
ร่ วมในการดูแลรั กษาโรคมะเร็ งให้ ก้าวหน้ าขึน้ ไป จึงขอขอบคุณผู้เรี ยบ
เรี ยงคู่มือรู้ทนั มะเร็ งลาไส้ ใหญ่และยาเคมีบาบัด ที่ช่วยผลิตผลงานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยมา ณ. โอกาสนี ้
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์
หัวหน้ าศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านโรคมะเร็ ง
8 มกราคม 2564

2

คานา
ปัจจุบนั มะเร็ งลาไส้ ใหญ่และทวารหนักเป็ นโรคมะเร็งที่พบเป็ น
อันดับต้ นๆ ทังในเพศชายและเพศหญิ
้
ง โรคนี ้สามารถรักษาหายขาด
ถ้ าวินิจฉัยและรักษาได้ เร็ ว โดยการผ่าตัด รังสีรักษา การให้ เคมีบาบัด
ยามุง่ เป้า การใช้ ภมู ิค้ มุ กันบาบัด หรื อใช้ หลายวิธีดงั กล่าวร่วมกัน
คูม่ ือเล่มนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ลผู้ป่วยได้ เรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง อ่านเข้ าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบตั ิในการดูแลตนเอง จัดการ
กับอาการข้ างเคียงจากโรคและการรักษา เป้าหมายหลักเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
และครอบครั ว ด ารงชี วิ ต อย่ า งปกติ สุข มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และได้
ผลลัพธ์จากการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประไพ เชิงทวี
ผู้เรี ยบเรี ยง
8 มกราคม 2564
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สารบัญ
บทที่

1
2

3

4

คานิยม
คานา
สารบัญ
กายวิภาคของลาไส้ ใหญ่ และการทาหน้ าที่
ความรู้ เกี่ยวกับมะเร็งลาไส้ ใหญ่
- ระบาดวิทยาการเกิดมะเร็ งลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก
- ขั ้นตอนการเกิดมะเร็ งลาไส้ ใหญ่
- สาเหตุและปั จจัยของการเกิดมะเร็ งลาไส้ ใหญ่
แนวทางในการตรวจคัดกรองหามะเร็งลาไส้ ใหญ่
- การตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ ใหญ่
- กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
- กลุม่ เสี่ยงสูง
อาการและอาการแสดงของโรค
- อาการนาและความผิดปกติที่ตรวจพบ
- วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
- การแบ่งระยะของโรคมะเร็ งลาไส้ ใหญ่
- การแพร่ กระจายมะเร็ งลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก

หน้ า
2
3
4
7
11
11
12
13
15
15
15
16
17
17
18
20
21

4

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
5 แนวทางการรั กษามะเร็งลาไส้ ใหญ่
- การผ่าตัด
- รังสีรักษา
- ยาเคมีบาบัดและยามุ่งเป้า
6 การรั กษาด้ วยยาเคมีบาบัด
- ยาเคมีบาบัดที่ใช้ ในปั จจุบนั
- ผลข้ างเคียงของยาเคมีบาบัด
- ข้ อควรระวังพิเศษของยาเคมีบาบัดแต่ละชนิดที่ใช้
รักษามะเร็ งลาไส้ ใหญ่
- ยาไฟว์ เอฟ ยู (5-FU)
- ยาอ๊ อกซาลิพลาติน
- ยาเคพไซทาบีน
- ยาอิริโนทีแคน
- ข้ อควรระวังของยามุ่งเป้า (Targeted therapy)
- ยาบีวาซิซแู มบ
- ยาซิทซู แิ ม็บ และยาพานิทมู แู มบ
- การจัดการกับอาการข้ างเคียงอื่นๆ
- เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดต่า

หน้ า
22
22
23
24
26
26
28
29
29
30
32
34
35
35
35
36
36
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สารบัญ (ต่ อ)

7

- เม็ดเลือดแดงต่ามีผลอย่างไร?
- เม็ดเลือดขาวต่ามีผลอย่างไร?
- เกล็ดเลือดต่ามีผลอย่างไร?
- เหตุใดช่วงที่ให้ ยาเคมีบาบัดท่านต้ องเจาะเลือด
ก่อนทุกครัง้ ?
- ยาเคมีบาบัดมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
- คลื่นไส้ อาเจียน
- เบื่ออาหาร
- ท้ องเสีย
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีในระหว่ างการเจ็บป่ วย
- ท่านจะทาชีวิตประจาวันให้ มีความสุขได้ อย่างไร?
- การเตรี ยมความพร้ อมก่อนและหลังการรักษา
- บันทึกประวัติเกี่ยวกับโรคและการรักษาของท่าน
- บันทึกอาการข้ างเคียงต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
- เอกสารอ้ างอิง
- อ้ างอิงรูปภาพ

36
37
40
41
42
42
44
44
47
47
49
50
51
53
55
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53

บทที่ 1
กายวิภาคของลาไส้ ใหญ่ และการทาหน้ าที่

ลาไส้ ใหญ่ และทวารหนัก (colon และ rectal) เป็ นอวัยวะ
ในช่องท้ องที่อยูท่ ้ ายสุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 150
เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 เซนติเมตร แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ดังรูปที่ 1 ดังนี ้

รูปที่ 1 แสดงลาไส้ ใหญ่สว่ นต่างๆ ที่ 1
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ส่วนที่ 1 ซีกมั ้ (caecum) เป็ นลาไส้ ใหญ่สว่ นต้ นเหนือ
ท้ องน้ อย อยูท่ างด้ านขวา ยาวประมาณ 6.3-7.5 เซนติเมตร มีไส้ ตงิ่
ยื่นออกมาขนาดเท่านิ ้วก้ อย ความยาวประมาณโดยเฉลี่ย 8-10
เซนติเมตร
ส่วนที่ 2 โคลอน (colon) แบ่งย่อยเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
2.1 ลาไส้ ใหญ่สว่ นทอดขึ ้นบน (ascending colon)
เป็ นส่วนที่ยื่นตรงขึ ้นไปเป็ นแนวตังฉากทางด้
้
านขวาของช่องท้ อง ขึ ้น
ข้ างบนไปจนชิดตับ ความยาว ประมาณ 20 เซนติเมตร
2.2 ลาไส้ ใหญ่สว่ นขวาง (transverse colon) เป็ น
ส่วนที่วางพาดตามแนวขวางของช่องท้ อง ข้ ามไปทางด้ านซ้ ายลาตัว
จนถึงบริเวณใต้ ม้าม ความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
2.3 ลาไส้ ใหญ่สว่ นทอดลงล่าง (descending colon)
เป็ นส่วนที่ดงิ่ ตรงลงมาเป็ นแนวตังฉาก
้
ความยาวประมาณ 30
เซนติเมตร อยู่บริเวณช่องเชิงกรานซีกซ้ าย ส่วนปลายจะขดตัวคล้ าย
ตัวเอส (S) เรี ยกว่า ซิกมอยด์ (sigmoid) ความยาวประมาณ 45
เซนติเมตร และจะต่อกับลาไส้ ตรง
ส่วนที่ 3 ลาไส้ ตรง (rectum) เป็ นลาไส้ ใหญ่สว่ นสุดท้ าย
ความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร อยูแ่ นวกลางลาตัว ปลายของไส้
ตรงจะเปิ ดสูภ่ ายนอกทางทวารหนัก (anus)
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ขบวนการย่ อยอาหารและการทาหน้ าที่ของลาไส้ ใหญ่
เมื่อรับประทานอาหารเข้ าสูร่ ่างกาย กระเพาะอาหารจะผลิต
น ้าย่อยและเคลื่อนไหวคลุกเคล้ าอาหาร กล้ ามเนื ้อกระเพาะอาหารจะ
หดตัวอย่างแรงเป็ นช่วงๆ ดันให้ อาหารเคลื่อนลงสูส่ ว่ นล่างของ
กระเพาะอาหาร ลงสูล่ าไส้ เล็ก โดยมีน ้าย่อยต่างๆ มากมายที่สร้ างจาก
ตับอ่อน ผนังลาไส้ เล็ก และน ้าดีที่สร้ างจากตับผ่านทางถุงน ้าดี เกิด
ขบวนการย่อยและเปลี่ยนอาหารให้ เป็ นสารอาหารโมเลกุลเดี่ยว ได้ แก่
น ้าตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน และกลีเซอรอล เพื่อให้ สามารถ
ดูดซึมสารอาหารผ่านทางผนังลาไส้ เล็กเข้ าสูก่ ระแสเลือด ไปเลี ้ยง
อวัยวะทุกส่วนทัว่ ร่างกาย ส่วนกากอาหารที่ผา่ นการย่อยแล้ วจะส่งไป
ยังลาไส้ ใหญ่
หน้ าที่ของลาไส้ ใหญ่ มีดงั นี ้
1. ดูดน ้า วิตามิน แร่ธาตุ (โซเดียม และโปรแตสเซียม) และน ้าตาล
กลูโคสที่เหลือค้ างอยูใ่ นกากอาหาร กลับเข้ าสูห่ ลอดเลือดฝอย
2. รับและเก็บกากใยอาหาร
3. สร้ างน ้าเมือกจากผนังลาไส้ ใหญ่ด้านใน
4. เป็ นที่อยูข่ องแบคทีเรี ยหลายชนิดที่ทาประโยชน์ และไม่เกิดโทษ
เช่น แบคทีเรี ยที่ช่วยสังเคราะห์วิตามินบี12 และวิตามินเค เป็ นต้ น
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ข้ อควรทราบ
- ถ้ ามีเชื ้อโรคเข้ าสูล่ าไส้ ใหญ่ จะทาให้ ลาไส้ ใหญ่ไม่สามารถดูดน ้า
กลับสูเ่ ลือดได้ ทาให้ เกิดอาการท้ องร่วง
- ถ้ ากากอาหารอยูใ่ นลาไส้ ใหญ่นานเกินไป จะถูกลาไส้ ใหญ่ดดู น ้า
ออกมามาก ทาให้ เกิดอาการท้ องผูก
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บทที่ 2
ความรู้ เกี่ยวกับมะเร็งลาไส้ ใหญ่
ระบาดวิทยาการเกิดมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ และทวารหนัก
สถิตทิ วั่ โลกปี 2561 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทงหมด
ั้
18,
078, 957 ราย เป็ นผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ ใหญ่ 1, 849, 518 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.2 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคมะเร็งทังหมด
้
170, 495
ราย และเป็ นผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ ใหญ่ 17, 534 คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 พบ
มากเป็ นอันดับ 3 ทังในเพศชายและเพศหญิ
้
ง สาหรับโรงพยาบาล
รามาธิบดี พบผู้ป่วยมะเร็งทังหมด
้
4, 543 ราย เป็ นผู้ป่วยมะเร็งลาไส้
ใหญ่ 589 ราย เพศชาย 339 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.6 และเพศหญิง
250 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 42.4 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอายุมากกว่า 50 ปี
และมีข้อมูลในหลายๆ โรงพยาบาลพบว่า แนวโน้ มเริ่มพบโรคนี ้ในคน
อายุน้อยลง
มะเร็งลาไส้ ใหญ่ เป็ นโรคที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังลาไส้ ใหญ่
เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ แบ่ง
ออกเป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่สว่ นโคลอน (colon) และมะเร็งลาไส้ ตรง
(rectum)
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ขัน้ ตอนการเกิดมะเร็งลาไส้ ใหญ่
การเกิดมะเร็งลาไส้ ใหญ่และทวารหนักเป็ นไปตามขันตอน
้
(ดูรูปที่ 2) เริ่มจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ทาให้ มีการเพิ่มขึ ้นของ
ขนาดเยื่อบุที่เติบโตเร็ว เซลล์เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็ นความผิดปกติ
ในระยะก่อนเป็ นมะเร็ง (dysplasia) ต่อมาเกิดติง่ เนื ้อของเยื่อบุลาไส้
แตกกิ่ง (villous) แล้ วกลายเป็ นมะเร็งในที่สดุ

รูปที่ 2 แสดงขันตอนการเกิ
้
ดมะเร็งลาไส้ ใหญ่2
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สาเหตุและปั จจัยของการเกิดมะเร็งลาไส้ ใหญ่
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชดั แต่มีปัจจัยบางอย่าง
เกี่ยวข้ องกับการเกิดมะเร็งลาไส้ ใหญ่ ดังนี ้ คือ
- อายุ: ผู้สงู อายุมีโอกาสเป็ นโรคนี ้ได้ มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
และร้ อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ ใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี
- ประวัตมิ ะเร็ งในครอบครัว ถ้ าบุคคลในครอบครัว ญาติสาย
ตรงลาดับแรก ได้ แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง มีประวัตเิ ป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่
โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคในอายุน้อยกว่า 60 ปี จะมีโอกาสเป็ นมะเร็ง
ลาไส้ ใหญ่ได้ มากกว่าคนทัว่ ไป
- ผู้ที่เคยเป็ นโรคลาไส้ อกั เสบเรื อ้ รัง (inflammatory bowel
disease) หรื อมีตงิ่ เนื ้อในลาไส้ ใหญ่ (polyps)
- โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น Hereditary nonpolyposis
colon cancer (HNPCC หรื อ Lynch syndrome) และ Familial
adenomatous polyposis (FAP) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ลาไส้ มากขึ ้น
- ผู้ที่เคยมีประวัตเิ ป็ นมะเร็งรังไข่ มดลูก หรื อเต้ านม จะมี
โอกาสเป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่ได้ มากกว่าคนปกติ
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- ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
จะกระตุ้นให้ เกิดการหลัง่ กรดน ้าดีมากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ เกิดการระคาย
เคืองเยื่อบุของผนังลาไส้ และทาให้ เกิดการแบ่งตัวของเยื่อบุผนังลาไส้
มากขึ ้น นอกจากนี ้ อาหาร ปิ ง้ ย่าง รมควัน จะมีสารก่อมะเร็ง การ
รับประทานผัก ผลไม้ น้อย การสูบบุหรี่ และดื่มสุราจัด
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บทที่ 3
แนวทางในการตรวจคัดกรองหามะเร็งลาไส้ ใหญ่
การตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ ใหญ่ มีดังนี ้
1. กลุ่มประชาชนทั่วไป คือ กลุม่ ที่ไม่มีอาการ และไม่มี
ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นมะเร็ง ไม่มีอาการผิดปกติทาง
ระบบลาไส้ ใหญ่และไส้ ตรง แนะนาให้ ตรวจเริ่มต้ นที่อายุ 50 ปี ขึ ้นไป
โดยมีหลักการตรวจ ดังนี ้
1.1 ตรวจอุจจาระ ทุกปี เพื่อหาเลือดในอุจจาระ ก่อนตรวจ
ควรงดอาหารที่มีเนื ้อแดง ผักผลไม้ สีแดง วิตามินซี ยาแก้ ปวด เช่น
แอสไพริน บรูเฟน เป็ นต้ น
1.2 การตรวจทางทวารหนัก (digital rectal examination:
DRE)
นอกจากนี ้ควรตรวจอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ร่วมด้ วย
1. ส่องกล้ องลาไส้ ใหญ่สว่ นปลาย (sigmoidoscopy)
ทุก 5 ปี หรื อร่วมกับการตรวจสวนแป้งลาไส้ ใหญ่ ทุก 5 ปี
2. การตรวจส่องกล้ องลาไส้ ใหญ่ (colonoscopy)
ทุก 10 ปี
3. การตรวจลาไส้ ใหญ่ด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Computed tomographic (CT) colonography ทุก 5 ปี
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สาหรับการเจาะเลือดหาสารบ่ งชีโ้ รคมะเร็ง Carcino
embryonic antigen (CEA) พบว่า ไม่มีประโยชน์สาหรับตรวจคัด
กรองมะเร็ง เนื่องจากผลการตรวจไม่จาเพาะ ค่า CEA ที่สงู กว่าปกติ
อาจพบได้ ในโรคลาไส้ อกั เสบ โรคตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ หรื อโรค
เรื อ้ รังอื่น ๆ เช่น เบาหวาน หรื อในคนที่สบู บุหรี่ จดั เป็ นต้ น
2. กลุ่มเสี่ยงสูง ได้ แก่
2.1 ผู้มีประวัตมิ ะเร็งลาไส้ ใหญ่และไส้ ตรงในครอบครัว
แนะนาให้ สอ่ งกล้ องลาไส้ ใหญ่ ตังแต่
้ อายุ 40 ปี และควรตรวจก่อน10
ปี ในรายที่มีญาติสายตรงลาดับแรก คือ พ่อแม่ พี่น้องท้ องเดียวกัน
เป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่ เช่น ถ้ าญาติเป็ นมะเร็งสาไส้ ใหญ่อายุ 40 ปี ควร
ตรวจตังแต่
้ อายุ 30 ปี ถ้ าหากไม่พบความผิดปกติ แนะนาให้ ตรวจ
ติดตามทุก 3-5 ปี
2.2 ผู้มีประวัติครอบครัวเป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่และทวาร
หนักชนิด Familial adenomatous polyposis (FAP) แนะนาให้ สอ่ ง
กล้ องลาไส้ ใหญ่ตงแต่
ั ้ อายุ 10-15 ปี ตรวจทุกปี จนอายุครบ 24 ปี
จากนันตรวจทุ
้
ก 2 ปี จนอายุครบ 34 ปี ตรวจทุก 3 ปี จนอายุครบ 44
ปี จากนันทุ
้ ก 3 -5 ปี ไปตลอด และควรตรวจเลือดหาความผิดปกติ
ของยีนส์ด้วย
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บทที่ 4
อาการและอาการแสดงของโรคอาการและอาการแสดงของโรค
อาการและอาการแสดงของโรค
อาการนาและความผิดปกติท่ ตี รวจพบ
อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ ้นจะเป็ นอย่างไรขึ ้นอยู่กบั ขนาด
ของก้ อน และตาแหน่งของก้ อนมะเร็ง (ดูรูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงตาแหน่งที่อาจเกิดมะเร็งลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก1,3
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อาการที่พบบ่อย คือแน่นท้ อง ท้ องอืด ปวดท้ อง อาเจียน
อ่อนเพลีย หรื อคลาได้ ก้อนบริเวณท้ องน้ อยด้ านขวา ซีด เบื่ออาหาร
น ้าหนักลดผิดปกติ อุจจาระมีสีคล ้า อาจมีมกู เลือดปะปนมากับ
อุจจาระ การขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ เช่น ขับถ่ายลาบาก มีอาการ
ท้ องผูกสลับกับท้ องเสีย ขนาดอุจจาระลดลงผิดปกติ หรื อมีอาการ
ถ่ายอุจจาระไม่สดุ เป็ นต้ น
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
ผู้ที่สาคัญที่สดุ ในการตรวจพบความผิดปกติของการขับถ่าย
คือ ตัวผู้ป่วย เพราะเป็ นผู้ที่ร้ ูวา่ ตนเองมีอปุ นิสยั ในการขับถ่ายอย่างไร
ดังนันจึ
้ งควรฝึ กการสังเกต ความผิดปกติที่เกิดอาการตังแต่
้
แรกเริ่ม อย่างไรก็ตาม อาการผิดปกติ อาจสังเกตยาก ทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่
ไปพบแพทย์ตงแต่
ั ้ ระยะแรกๆ ปล่อยทิ ้งไว้ จนอาการรุนแรง ซึ่งการมา
พบแพทย์ เพื่อตรวจค้ นหามะเร็งในระยะเริ่มต้ น จะทาให้ ผล
รักษาดี
การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ มีหลายวิธี ดังนี ้
1. การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายทุกระบบ
2. การถ่ายภาพเอกซเรย์ การสวนแป้ง (barium enema) หรื อ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อดูความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้ อง
และการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน ้าเหลือง
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3. ส่องกล้ องลาไส้ และตัดชิ ้นเนื ้องอก นาชิ ้นเนื ้อตรวจทาง
พยาธิ เพื่อยืนยันการเป็ นมะเร็งลาไส้ และชนิดของเซลล์มะเร็ง
4. การเจาะเลือดดูคา่ CEA พบว่าค่า CEA ไม่ใช่คา่ จาเพาะใน
ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ผู้ป่วยบางคนค่า CEA อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่
โรคมะเร็งลุกลาม อย่างไรก็ตาม การตรวจ CEA ในผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็ง
ลาไส้ มีความจาเป็ น เพื่อใช้ ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโรค
และประเมินผลของการรักษา กล่าวคือ ถ้ าค่า CEA มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
แสดงว่า อาจมีการดื ้อต่อยาที่รักษา และอาจมีการกลับมาของ
โรคมะเร็ง
5. การตรวจพิเศษ โดยตรวจชิ ้นเนื ้อที่เป็ นมะเร็งลาไส้ เพื่อหา
ความผิดปกติของยีนจาเพาะ K-ras mutation ถ้ าผลการตรวจพบว่า
เป็ น KRAS wild type สามารถใช้ ยาเฉพาะได้ ผลดี
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การแบ่ งระยะของโรคมะเร็งลาไส้ ใหญ่
เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพยากรณ์โรค สามารถแบ่งการ
ดาเนินโรคออกเป็ น 4 ระยะ (ดูรูปที่ 4) ดังนี ้

รู ปที่ 4 แสดงการแบ่ งระยะของโรคมะเร็งลาไส้ 4
ระยะ 0 โรคมะเร็งในระยะเริ่มต้ น มะเร็งอยูเ่ ฉพาะผิวของลาไส้
ระยะ 1 มะเร็งอยูเ่ ฉพาะผนังลาไส้ ยังไม่แพร่ กระจายออกนอก
ลาไส้
ระยะ 2 มะเร็งแพร่กระจายออกนอกลาไส้ แต่ยงั แพร่กระจายไม่
ถึงต่อมน ้าเหลือง
ระยะ 3 มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน ้าเหลืองบริเวณใกล้ เคียง แต่
ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
ระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น โดยมากไปยังตับและ
ปอด
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การแพร่ กระจายมะเร็งลาไส้ ใหญ่ และทวารหนัก
มีการแพร่กระจายได้ หลายทาง ดังนี ้
1. มะเร็งแพร่กระจายภายในชันของผนั
้
งลาไส้
2. มะเร็งแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนน ้าเหลือง
3. มะเร็งแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนเลือด บริเวณ
ลาไส้ และแพร่เข้ าสูอ่ วัยวะอื่นๆ ได้ อวัยวะที่เซลล์มะเร็งส่วนใหญ่มกั
แพร่กระจายไป คือ ตับ (ดังรู ปที่ 5) รองลงมา คือ ปอด ส่วนอวัยวะอื่น
ที่เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปคือ ต่อมหมวกไต ผิวหนัง กระดูก
และสมอง
4. มะเร็งแพร่กระจายไปที่เยื่อบุช่องท้ อง จากการผ่าตัดก้ อน
เนื ้องอกออก เซลล์มะเร็งอาจหลุดออกจากก้ อนเนื ้องอก ตกหล่นเข้ าไป
ในช่องเยื่อบุชอ่ งท้ อง

รูปที่ 5 แสดงมะเร็งลาไส้ ใหญ่แพร่กระจายไปที่ตบั 5
21

บทที่ 5
แนวทางการรั กษามะเร็ งลาไส้ ใหญ่
ปั จจุบนั การรักษามะเร็ งลาไส้ ใหญ่ อาจใช้ วิธีการรักษาวิธีเดียว
หรื อการใช้ หลายวิธีร่วมกัน ดังนี ้
1. การผ่ าตัด เป็ นวิธีการรักษาหลักของโรคมะเร็ งลาไส้ ใหญ่
มีหลายวิธีขึ ้นกับตาแหน่งของก้ อนมะเร็ ง ได้ แก่
1.1 การตัดก้ อนเนื ้องอกออก และทาการเชื่อมต่อลาไส้ สว่ นที่
ดีให้ ทางานได้ ตามปกติ
1.2 การเปิ ดทวารเทียม ถ้ ามะเร็ งอยู่ทลี่ าไส้ ใหญ่สว่ นปลายที่
อยู่ติดกับทวารหนัก ไม่สามารถเชื่อมต่อลาไส้ ได้ อาจต้ องผ่าตัดปิ ด
บริ เวณทวาร และทาทวารเทียม โดยเอาปลายลาไส้ เปิ ดออกทางหน้ าท้ อง
เป็ นทางให้ อจุ จาระออก
1.3 กรณีโรคลุกลามมาก มีการอุดตันของลาไส้ การผ่าตัดยก
ลาไส้ ออกมาเปิ ดที่หน้ าท้ อง เพื่อช่วยเปิ ดทางระบายของเสียจากลาไส้
หรื อมีเลือดออกจากก้ อนมะเร็ ง สามารถผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะเลือดออก
ในช่องท้ อง
การผ่าตัดมีประโยชน์ในมะเร็ งระยะเริ่ มแรก สามารถตัดก้ อน
ออกได้ หมด หรื อในระยะแพร่ กระจาย ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ การ
ผ่าตัดจะช่วยทาให้ แพทย์มองเห็นรายละเอียดโรคมะเร็ งทีแ่ พร่ กระจายไป
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ยังอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้ อง และผ่าตัดนาเอาชิ ้นเนื ้อที่ผิดปกติมาตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนส์ และวางแผนการ
รักษาร่ วมกับวิธีอื่นๆ ต่อไป
2. รั งสีรักษา เป็ นการรักษาเฉพาะที่บริเวณรอยโรคมะเร็ง
(ดูรูปที่ 6) อาจร่วมกับวิธีการผ่าตัดหรื อเคมีบาบัด การฉายรังสีมีหลาย
วิธี ได้ แก่

รูปที่ 6 แสดงผู้ป่วยกาลังได้ รับการฉายรังสี
2.1 ฉายรังสีร่วมกับเคมีบาบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อลด
ขนาดของก้ อนแล้ วจึงทาผ่าตัด ซึง่ เดิมไม่สามารถผ่าก้ อนมะเร็งออกได้
2.2 ฉายรังสีเสริมหลังผ่าตัด เพื่อทาลายเซลล์มะเร็งที่
อาจหลงเหลืออยูห่ ลังผ่าตัด หรื อกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หมด ยังมี
รอยโรคมะเร็งอยู่ เพื่อป้องกันการกลับเป็ นซ ้าของมะเร็ง
2.3 ฉายรังสีเพื่อลดหรื อบรรเทาอาการมะเร็งลุกลามไป
ยังอวัยวะอื่น เช่น การกระจายไปที่กระดูก ทาให้ เกิดอาการปวด
โดยทัว่ ไปการฉายรังสีมกั ใช้ ระยะเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์
จะฉายวันละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน 5 วันใน 1 สัปดาห์
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3. ยาเคมีบาบัดและยามุ่งเป้ า (chemotherapy& targeted
therapy) มีวิธีบริหารยา โดยการฉีดเข้ าหลอดเลือดโดยตรง หรื อผสม
ในสารละลายน ้าเกลือหยดเข้ าทางหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง หรื อ
รับประทานยาเม็ด การรักษา มีดงั นี ้
3.1 ให้ ยาเคมีบาบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อลดขนาด
ก้ อนมะเร็ง ทาให้ การผ่าตัดได้ ดียิ่งขึ ้น แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
3.2 ให้ ยาเคมีบาบัดหลังการผ่าตัด เพื่อกาจัดเซลล์มะเร็งที่
อาจหลงเหลืออยู่ ซึง่ มองไม่เห็นด้ วยตาเปล่า เพื่อให้ หายจากโรคหรื อมี
ระยะปลอดโรคนานที่สดุ
3.3 ให้ ยาเคมีบาบัดแบบประคับประคอง เมื่ออาการ
โรคมะเร็งลุกลามกระจายไปยังอวัยวะอื่น โรคมะเร็งอาจไม่หายขาด
แต่การรักษาหวังให้ ผ้ ปู ่ วย ควบคุมหรื อบรรเทาอาการได้ แพทย์อาจ
พิจารณาหยุดยาเคมีบาบัด ถ้ าการรักษาไม่ได้ ผลหรื อผู้ป่วยทนต่อ
อาการข้ างเคียงไม่ได้ จึงไม่มีการกาหนดจานวนครัง้ ของการรักษา
อย่างแน่นอน
ปัจจุบนั การรักษามะเร็งลาไส้ ใหญ่มีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น
มีการรักษาแบบมุง่ เป้า มีการพัฒนายากลุม่ โมโนโคลนอลแอนตี ้บอดี ้
(Monoclonal Antibodies)) มาใช้ ในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยา
Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab เป็ นต้ น โดยยาจะออก
ฤทธิ์ยบั ยังขบวนการสร้
้
างเซลล์มะเร็ง ทาให้ การรักษามีความ
เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งชนิดนันๆ
้ ดังนันก่
้ อนการรักษาด้ วยยามุง่
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เป้า ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาความผิดปกติของยีนส์
จาเพาะ เช่น K-ras ถ้ าผลการตรวจพบว่าเป็ น wild type การรักษา
ด้ วยยากลุม่ มุง่ เป้า ชื่อยาซิทซู ิแม็บ (Cetuximab) และยาพานิทมู แู มบ
(Panitumumab) จะสามารถควบคุมโรคได้ ดี แต่ถ้าผลการตรวจยีนส์
เป็ นชนิดกลายพันธุ์ (mutation) การใช้ ยาชนิดนี ้ไม่มีประโยชน์
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บทที่ 6
การรั กษาด้ วยยาเคมีบาบัด
ยาเคมีบาบัดที่ใช้ ในปั จจุบัน
การรักษามะเร็งลาไส้ ใหญ่ด้วยยาเคมีบาบัด แพทย์จะ
พิจารณาการรักษา ตามระยะของโรค และความเหมาะสมของผู้ป่วย
แต่ละราย สูตรยาเคมีบาบัดที่ใช้ บ่อยปั จจุบัน มีดงั นี ้ คือ
1. สูตรลิวโคโวริ น /ไฟว์เอฟยู (LV/5FU) คือยา โฟลินิคแอซิด
หรื อลิวโคโวริน (Folinic acid, leucovorin) และไฟว์เอฟยู (5-FU,
5Fluorouracil) ได้ แก่
1.1 สูตรลิวโคโวริน /ไฟว์เอฟยู1 (LV/5FU1) เป็ นยาฉีด 5 วัน
ติดต่อกัน ต่อ 1 ชุดการรักษา ทุก 28 วัน ให้ ทงหมด
ั้
6 ชุด เป็ นเวลา 6
เดือน
1.2 สูตรลิวโคโวริน /ไฟว์เอฟยู 2 (LV/5FU2 De Gramont) คือ
ยาโฟลินิคแอซิด และไฟว์เอฟยู สูตรนี ้ให้ 2 วันติดต่อกัน ทุก 2 สัปดาห์
ทังหมด
้
12 ชุด
2. สูตรฟอล์ฟอก ประกอบด้ วยยาฉีด 3 ชนิด คือ โฟลินิค แอ
ซิด ไฟว์เอฟยู และออกซาลิพลาติน (Oxaliplatin) สูตรนี ้ให้ ทกุ 2
สัปดาห์ ต่อ 1 ชุดการรักษา ทังหมด
้
12 ชุด
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3. สูตรฟอล์ฟิริ (FOLFIRI) ประกอบด้ วยยาฉีด 3 ชนิด คือ อิริ
โนทีแคน (Irinotecan) โฟลินิค แอซิด และไฟว์เอฟยู ให้ ทกุ 2 สัปดาห์
ต่อ 1 ชุดการรักษา ทังหมด
้
12 ชุด หรื อจนกว่าโรคจะสงบ
4. สูตรเคพไซทาบีน (Capecitabine) เป็ นยาเม็ดชนิด
รับประทาน มีขนาด 500 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัมรับประทาน เช้ า
และเย็น ติดต่อกัน 14 วัน พัก 1 สัปดาห์ ต่อ 1 ชุดการรักษา รวม 8 ชุด
หรื อ 6 เดือน
5. สูตรซีล็อก/แคฟพอค (XELOX /CAPOX) ประกอบด้ วยยา
2 ชนิด คือ ยาเม็ดเคพไซทาบีน และยาฉีดออกซาลิพลาติน โดยให้ ยา
ฉีดในวันแรก และยาเคพไซทาบีน รับประทาน 14 วัน พัก 1 สัปดาห์
ต่อ 1 ชุดการรักษา ทังหมด
้
6 ชุด
6. สูตรยามุง่ เป้า (Targeted therapy) ปัจจุบนั มียาฉีด 3 ชนิด
คือ ยาบีวาซิซูแมบ (Bevacizumab) ชื่อการค้ าว่า อวาสติน (Avastin)
ยาซิทซู ิแม็บ (Cetuximab) ชื่อการค้ าว่า เออร์ บทิ กั (Erbitux) และยา
พานิทมู แู มบ (Panitumumab) ชื่อการค้ าว่า เวคติบิก Vectibix วิธีการ
ให้ ยาดังนี ้
6.1 ยาบีวาซิซูแมบ ให้ คกู่ บั ยาเคมีบาบัด สูตรฟอล์ฟอก
หรื อสูตรฟอล์ฟิริ ทุก 2 สัปดาห์
6.2 ยาบีวาซิซูแมบให้ คกู่ บั ยาเคมีบาบัด สูตรซีล็อก/แคฟ
พอค ทุก 3 สัปดาห์
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6.3 ยาซิทซู ิแม็บ ฉีดทุก 1 สัปดาห์ ให้ คกู่ บั ยาเคมีบาบัด
สูตรฟอล์ฟอก หรื อ สูตรฟอล์ฟิริ ทุก 2 สัปดาห์
6.4 ยาพานิทมู แู มบ ให้ คกู่ บั ยาเคมีบาบัด สูตรฟอล์ฟอก
หรื อสูตรฟอล์ฟิริ ทุก 2 สัปดาห์
ผลข้ างเคียงของยาเคมีบาบัด
ตารางที่ 1 แสดงอาการข้ างเคียงจากยาเคมีบาบัที่พบบ่อย ดังนี ้
สูตรยา
อาการข้ างเคียงที่พบ
1. สูตรลิวโคโวริน / แผลในปาก ท้ องเสีย ผิวคล ้า ไวต่อแสง หลอด
ไฟว์เอฟยู
เลือดบริเวณที่ให้ ยาดาคล ้า
2. สูตรฟอล์ฟอก อาการชาตามปลายมือปลายเท้ า
3. สูตรฟอล์ฟิริ
ท้ องเสีย ปวดมวนท้ อง เป็ นตะคริ ว น ้ามูกไหล
น ้าตามาก
4. สูตรเคพไซทา ผื่นแดง ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า ผิวแห้ ง ลอก และเจ็บ
บีน
ท้ องเสีย
5. สูตรซีล็อก/
ชาตามปลายมือปลายเท้ า และผื่นแดง ฝ่ ามือ ฝ่ า
แคฟพอค
เท้ าและเจ็บ
6. ยาบีวาซิซูแมบ ความดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
เลือดออกง่าย แผลแยกไม่ติด โปรตีนในปัสสาวะ
7. ยาซิทซู ิแมบ
ท้ องเสีย ผื่น ผิวแห้ ง ลอก เล็บอักเสบ
8. ยาพานิทมู แู มบ ท้ องเสีย ผื่น ผิวแห้ ง ลอก เล็บอักเสบ
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ข้ อควรระวังพิเศษของยาเคมีบาบัดแต่ ละชนิดที่ใช้ รักษามะเร็ง
ลาไส้ ใหญ่ มีดังนี ้
1. ยาไฟว์ เอฟ ยู (5-FU) อาการข้ างเคียงที่พบบ่อย ได้ แก่
เจ็บปาก แผลในปาก ท้ องเสีย ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเท้ าคล ้า หลอด
เลือดที่เคยให้ ยา ดาเป็ นลายกิ่งไม้ ตามลักษณะของหลอดเลือด ซึง่ ใน
ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน ผู้ป่วยบาง
รายอาจมีอาการข้ างเคียงเพียงเล็กน้ อย ในขณะที่ผ้ ปู ่ วยบางรายมี
อาการข้ างเคียงมาก
การปฏิบัตติ ัวเพื่อลดอาการเจ็บหรือมีแผล
ขณะที่รับยาไฟว์ เอฟ ยู ท่านควรอมน ้าแข็ง หรื อทาให้ ภายใน
ช่องปากเย็นก่อนให้ ยาประมาณ 5-10 นาที อมน ้าแข็งต่อเนื่อง
ตลอดเวลาให้ ยา และหลังยาหมดแล้ ว 30 นาที เนื่องจากความเย็นทา
ให้ หลอดเลือดฝอยบริเวณช่องปากหดตัวเล็กลง ทาให้ ยาสัมผัสกับ
เนื ้อเยื่อบริเวณปากน้ อยลง การอักเสบของปากจึงลดลงไปด้ วย
การดูแลช่ องปากและฟั น
- ดื่มน ้ามากๆ
- ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และมีน ้ามาก
เช่น โจ๊ ก ข้ าวต้ ม ไอศกรี ม วุ้น ขนมพุดดิ ้ง ผลไม้
แตงโม ชมพู่
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- หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่ องดื่มที่มีกรดมาก เช่น มะเขือเทศ, ส้ ม,
องุ่น, มะนาว, สับปะรด เป็ นต้ น และอาหารที่มีรสเค็มหรื อรสจัด เพราะ
จะทาให้ ปากแสบมากขึ ้น
- ดูแลรักษาความสะอาดปากฟั นให้
สม่าเสมอ แปรงฟั นทุกครัง้ หลัง
รับประทานอาหาร และอมน ้าเกลือ
บ้ วนปากบ่อยๆ โดยเจือจางน ้า 1 แก้ ว
ต่อเกลือ 1 ช้ อนชา เพื่อทาให้ ปากชุม่ ชื ้น
และป้องกันการติดเชื ้อ
- ควรใช้ แปรงสีฟันขนอ่อน และไม่ควรแปรงฟั นแรง การแปรงฟั น
แรงเกินไป จะทาอันตรายต่อเยื่อบุช่องปากได้
- หลีกเลี่ยงน ้ายาบ้ วนปากที่มีสว่ นประกอบของแอลกอฮอล์ เพราะ
จะทาให้ ปากแห้ ง และแสบมากขึ ้น
- ควรใช้ สีผึ ้ง วาสลีน หรื อลิปสติกมัน ทาริมฝี ปาก ให้ ช่มุ ชื ้นอยูเ่ สมอ
เพื่อป้องกันริมฝี ปากแห้ ง
- ในรายที่มีแผลรุนแรง และเจ็บปากมากจนรับประทานอาหารไม่ได้
แพทย์อาจให้ ยาชาอมกลัวปาก
้
15- 30 นาที ก่อนรับประทานอาหาร
เพื่อลดอาการเจ็บปวด
2. ยาอ๊ อกซาลิพลาติน ยานี ้มีผลทาลายต่อระบบประสาท
ส่วนปลาย ทาให้ ชาหรื อสูญเสียการรับรู้ความรู้สกึ บริเวณปลายมือ
ปลายเท้ า หรื ออาจมีอาการปวดร่วมด้ วย อาการเหล่านี ้อาจเกิดขึ ้นได้
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ระหว่างให้ ยา หรื อหลังจากได้ รับยา อาการปลายประสาทอักเสบ
อาจจะเป็ นมากขึ ้น ถ้ าผู้ป่วยได้ สมั ผัสกับความเย็น เช่น ดื่มน ้าเย็น
อยูใ่ นห้ องแอร์ เย็นๆ จับตู้เย็น ถ้ าท่านเกิดอาการระหว่างให้ ยา อ๊ อกซา
ลิพลาติน ภายใน 5 วัน คาแนะนาต่อไปนี ้จะช่วย บรรเทาอาการของ
ท่านได้
คาแนะนาเพื่อลดอาการข้ างเคียงจากยาอ๊ อกซาลิพาติน
-ห้ ามอมน ้าแข็งและเครื่ องดื่มเย็นๆ เพราะความเย็น จะทาให้
เกิดอาการชาและเกร็งบริเวณปากและคอเพิ่มมากขึ ้น
-หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศเย็น เช่น การอยูใ่ นห้ องหรื อรถ
ที่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
-สวมเสื ้อคลุมหรื อหมวก เมื่อท่านจาเป็ นต้ องสัมผัสกับอากาศ
หนาวเย็น
-เมื่อต้ องหยิบของจากตู้เย็น ท่านควรสวมถุงมือก่อนทุกครัง้
และไม่ควรสูดลมหายใจแรง ๆ เมื่อเปิ ดตู้เย็นอยู่
-ระวังความเย็นจากการสัมผัสกับวัตถุที่ทาจากโลหะ เช่น
ตัวถังรถ ตู้รับจดหมาย
อาการข้ างเคียงต่อไปนี ้เป็ นอาการที่พบได้ ไม่บอ่ ย แต่อาจ
เกิดขึ ้นได้ ระหว่างการรักษาด้ วยยา อ๊ อกซาลิพลาติน คือ มีความรู้สกึ
เหมือนหายใจได้ ไม่เต็มที่ กลืนอาหารหรื อพูดลาบาก รู้สกึ ตึงๆ บริเวณ
ขากรรไกร รู้สกึ แน่นหน้ าอก อาการเหล่านี ้จะไม่เป็ นอันตราย แต่อาการ
จะแย่ลง ถ้ ามีการสัมผัสกับอากาศเย็น ควรป้องกันด้ วยการเอาสองมือ
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ปิ ดบริเวณจมูกและปาก เพื่อหายใจเอาอากาศที่อนุ่ เข้ าไป หรื อควรดื่ม
น ้าอุน่ ๆ จะช่วยบรรเทาอาการได้
อาการต่างๆ เหล่านี ้จะหายไปหลังจากหยุดยา 4-6 สัปดาห์
ปฏิกิริยาภูมิไวต่ อร่ างกาย (hypersensitivity reaction )
เป็ นอาการที่อาจเกิดขึ ้นขณะได้ รับยาอ๊ อกซาลิพลาติน ได้ แก่
ผื่นแดงตามตัว ใบหน้ าร้ อน ฝ่ ามือบวม คันทัว่ ตัว อาจมีอาการไข้
หายใจลาบาก เหนื่อย แน่นหน้ าอก หรื อมีอาการทางตา น ้าตาไหล
มองเห็นไม่ชดั ถ้ าท่านมีอาการเหล่านี ้ขณะบริหารยาต้ องรี บแจ้ งให้
พยาบาลทราบทันที่ จะได้ ให้ การช่วยเหลือได้
3. ยาเคพไซทาบีน เป็ นยาเคมีบาบัดชนิดเม็ด รับประทาน
โดยการกลืนเม็ดยาพร้ อมน ้าเปล่า 30 นาทีหลังรับประทานอาหาร วัน
ละ 2 ครัง้ เช้ าและเย็น ห่างกัน 12 ชัว่ โมง
ไม่ควรหัก บด หรื อ เคี ้ยวเม็ดยา กรณีลืมรับประทานยา ให้
รับประทานทันทีที่นกึ ได้ หากเวลาที่นกึ ได้ เกิน 6 ชัว่ โมงไปแล้ ว ให้ เว้ น
การรับประทานยามื ้อที่ลืมนันไป
้ และให้ รับประทานมื ้อต่อไปตามเวลา
เดิม และบันทึกไว้ เพื่อรายงานแพทย์
อาการข้ างเคียงของยาเคพไซทาบีนที่อาจพบได้ บ่อย คือ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเสีย เจ็บปากเจ็บคอ และอาการ อักเสบ
ของผิวหนังบริเวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า (hand- foot syndrome) ซึง่ อาการ
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อักเสบของผิวหนังบริเวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า สามารถแบ่งความรุนแรงได้ 3
ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ผิวหนังมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ผิวแห้ ง สีผิวคล ้าลง
หรื อบวมแดง แต่ไม่มีอาการปวด
ระดับที่ 2 อาการเหมือนระดับที่ 1
และมีอาการปวด หรื อเจ็บๆ คันคล้ าย
ถูกเข็มตา ร่วมด้ วย
ระดับที่ 3 ผิวหนังอักเสบเป็ นแผล
มีอาการปวด และไม่สามารถทางานได้
คาแนะนาเพื่อป้ องกันและบรรเทาอาการอักเสบบริเวณฝ่ ามือฝ่ า
เท้ า
- ใช้ โลชัน่ เข้ มข้ นหรื อครี มทามือและเท้ าเบาๆ และบ่อยๆ เพื่อเพิ่ม
ความชุม่ ชื ้นและลดอาการแห้ งแตกของผิวหนัง
- หลีกเลี่ยงการเสียดสี การทางานที่ต้องใช้ แรงกดของฝ่ ามือหรื อฝ่ า
เท้ า เช่น การเดินนานๆ การใช้ มือทางานต่างๆ หรื อสวมรองเท้ าที่คบั
แน่นจนเกินไป ถ้ าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสวมถุงมือและถุงเท้ านุม่ ๆ เพื่อ
ป้องกันการเสียดสี
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้ อน
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- หลีกเลี่ยงแสงแดด อาจป้องกันโดยการใช้ ครี มกันแดด ก่อนออก
จากบ้ าน หรื อสวมเสื ้อแขนยาว สวมหมวก หรื อใช้ ร่ม
- ประคบด้ ว ยถุง เย็ น หรื อ แช่ มื อ และเท้ าในน า้ เย็ น เพื่ อ ลดการ
ไหลเวียนของเลือดไปยังฝ่ ามือและฝ่ าเท้ า
- นอนยกเท้ าสู ง ขึ น้ โดยใช้ หมอนหนุ น ปลายขา เพื่ อ ลดการ
ไหลเวียนของเลือดไปยังปลายขา
หมายเหตุ หากท่านรู้สกึ เจ็บมือ เท้ า เวลาออกแรงบีบ เช่น บิด
ก๊ อกน ้า ลูกบิดประตู หรื อเจ็บเท้ าเวลาเดินเท้ าเปล่า ควรหยุด
รับประทานยาชัว่ คราว จนกว่าจะหายเจ็บ จึงกลับมารับประทานยาต่อ
4. ยาอิริโนทีแคน เป็ นยาผสมในสารละลายน ้าเกลือหยดเข้ า
เส้ นเลือด ผลข้ างเคียงที่พบได้ บ่อย ทาให้ เกิดอาการท้ องเสีย ผู้ป่วยที่
ได้ รั บ ยาชนิ ด นี แ้ พทย์ อ าจสั่ ง ยาแก้ ท้ องเสี ย ชื่ อ ยาโลเพอราไมด์
(Loperamide hydrochloride) ชื่อการค้ าคือ อิโมเดียม (Imodium) ให้
ผู้ป่วยกลับบ้ านไปด้ วย ถ้ าหากมีอาการท้ องเสีย ให้ รับประทานยาทันที
ครั ง้ ละ 2 แคปซู ล หลั ง จากนั น้ ครั ง้ ละ 1 แคปซู ล ทุ ก 2 ชั่ ว โมง
จนกระทั่งหยุดท้ องเสีย เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง ห้ ามรับประทานเกิน 14
เม็ ด ต่ อ วั น หากรั บ ประทาน ยาครบแล้ วอาการไม่ ดี ขึ น้ ให้ ไป
โรงพยาบาล
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ข้ อควรระวังของยามุ่งเป้ า (Targeted therapy) มีดงั นี ้
1. ยาบี วาซิซูแมบ ผลข้ างเคียงที่สาคัญ คือทาให้ เกิดความ
ดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เลือดออกง่าย แผลแยกไม่ติด ดังนัน้
ควรสังเกตอาการต่างๆ เช่น อาการปวดท้ องเกิดจากแผลในกระเพาะ
อาหาร หรื อ อาการปวดท้ องรุ น แรงฉั บ พลัน จากล าไส้ ทะลุ หรื อ มี
เลื อ ดออกผิ ด ปกติ ต ามอวัย วะต่า งๆ เช่ น เลื อ ดก าเดาไหล ไอหรื อ
อาเจียนมีเลือดปน ปั สสาวะมีเลือดปน ถ่ายอุจจาระเป็ นสีดา อาการ
ปวดศีรษะ เจ็บหน้ าอก เหนื่อยหอบซึ่งเป็ นอาการของความดันโลหิตสูง
รุ นแรง บวมที่แขนเเละขา หายใจลาบาก นอนราบไม่ได้ ใจสัน่ หัวใจ
เต้ นผิดจังหวะ ระวังอุบตั ิเหตุของมีคม เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล
หลังผ่าตัดใหม่ๆ ไม่ควรให้ ยาชนิดนี ้ ต้ องรอให้ แผลหายดีก่อน
2. ยาซิทูซิแม็บ และยาพานิทูมูแมบ ผลข้ างเคียงจะ
เหมือนกัน ผลข้ างเคียงที่สาคัญ คือ ท้ องเสีย และมีผื่น ผิวแห้ ง ลอก
ผิวหนังไวต่อแสงแดดทาให้ เกิดไหม้ ดาได้ ผื่นลักษณะคล้ ายสิว มักเกิด
บริเวณหน้ า ทรวงอก ด้ านบนและหลัง หรื ออาจเกิดที่บริเวณอื่นๆ ของ
ร่างกายร่วมกับอาการอักเสบ ผิวแห้ ง จึงทาให้ เกิดอาการคันได้ ควร
ทาโลชัน่ เพื่อเพิ่มความชุม่ ชื ้น หลีกเลี่ยงถูกแสงแดดโดยตรง ถ้ าต้ อง
สัมผัสแสงแดด ควรสวมเสื ้อผ้ าที่ปกปิ ดและใช้ ครี มกันแดด อาการ
ต่างๆจะหายไปประมาณ 2 เดือนหลังสิ ้นสุดการรักษา
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การจัดการกับอาการข้ างเคียงอื่นๆ
เนื่องจากยาเคมีบาบัด มีฤทธิ์ทาลายทังเซลล์
้
มะเร็ งและเซลล์
ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็ว ได้ แก่ ไขกระดูก ระบบทางเดินอาหาร รากผม
ขน ฯลฯ ซึง่ อาการข้ างเคียงจะเกิดขึ ้นชัว่ คราวและจะหายไปเมื่อสิ ้นสุด
การรักษา ผลข้ างเคียงนอกจากจะขึ ้นกับชนิดของยา ยังขึน้ กับความ
แข็งแรงของผู้ป่วยด้ วย กล่าวคือ ยาชนิดเดียวกันบางคนอาจมีอาการ
ข้ า งเคี ย งมาก ในขณะที่ บ างคนไม่ มี อ าการแพ้ อ ะไรเลย เนื่ อ งจาก
ร่างกายแข็งแรงและเซลล์ปกติฟื้นตัวเร็ ว ถ้ ามีอาการไม่สุขสบายจาก
ฤทธิ์ข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล เพื่อหาวิธีการแก้ ไข
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดต่า
ยาต้ านมะเร็ งส่วนมากมี ผลต่อ การทางานของไขกระดูก ไข
กระดูกเป็ นอวัยวะที่สร้ างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
ซึ่ง เม็ ด เลื อ ดและเกล็ ด เลื อ ดนี ้ มี บ ทบาทส าคัญ ต่อ การท างานของ
ร่างกาย จะพบว่าเม็ดเลือดทัง้ 3 ชนิด อาจลดลง หลังได้ ยาเคมีบาบัด
ขึ ้นกับชนิดของเม็ดเลือด
เม็ดเลือดแดงต่ามีผลอย่ างไร?
เม็ ด เลื อ ดแดงมี ห น้ า ที่ น าออกซิ เจนส่ ง ไปยัง เซลล์ ต่า งๆ ใน
ร่างกาย โดยอาศัย ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็ นตัวนาออกซิเจนเข้ า
สูเ่ ซลล์ตา่ งๆ ถ้ าเม็ดเลือดแดงต่า จะทาให้ เกิดภาวะโลหิตจาง มีผลทา
ให้ อ่อนเพลีย มึนงง เวียนศีรษะ หน้ ามืด ใจสัน่ เหนื่อยง่าย
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เม็ดเลือดแดง ค่าปกติ
ผู้ชาย 13 - 18 เปอร์ เซ็นต์
ผู้หญิง 12 - 16 เปอร์ เซ็นต์
ท่ านควรปฏิบัตติ ัวเมื่อมีภาวะโลหิตจางอย่ างไร?
- พักผ่อนให้ เพียงพอ เพื่อลดการใช้ พลังงาน
- รับ ประทานอาหารที่ มี ธาตุเหล็ ก โปรตี น และวิต ามิ น สูง
เช่น ผักใบเขียว เนื ้อสัตว์ตา่ งๆ ตับ ไข่ และถัว่ เป็ นต้ น
- ลดกิ จ กรรมที่ อ าจท าให้ เกิ ด อาการวิ ง เวี ย น เพื่ อ ป้อ งกัน
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึน้ ได้ ไม่ควรเปลี่ยนท่าเร็ วนัก เช่น ไม่ควรเปลี่ยน
จากท่านอนแล้ วลุกขึ ้นยืนโดยทันที แต่ควรลุกนัง่ ที่ข้างเตียงก่อนแล้ ว
จึงลุกขึ ้นยืน
- แพทย์อาจให้ ยาบารุ งเลือด หรื อให้ เลือดในกรณี ที่เม็ดเลือด
แดงต่ามาก
เม็ดเลือดขาวต่ามีผลอย่ างไร?
เม็ดเลือดขาวมีหน้ าที่กาจัดเชื ้อโรค คอยป้องกันร่างกายจาก
ทังเชื
้ ้อก่อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ท่าน
เสี่ยงต่อการติดเชื ้อได้ ง่าย
โดยทัว่ ไปเม็ดเลือดขาวจะลดลงประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลัง
ได้ รับยาเคมีบาบัด และจะสร้ างทดแทนใหม่ในสัปดาห์ที่ 3
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เม็ดเลือดขาว ค่าปกติ 4,800 - 10,800 เซลล์ตอ่ ไมโครลิตร
เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด นิวโทรฟิ ลเป็ นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึง่ มี
หน้ าที่สาคัญในการป้องกันเชื ้อโรค ทาลายเชื ้อแบคทีเรี ย และสิ่ง
แปลกปลอมในร่างกาย ค่าปกติของนิวโทรฟิ ล 40- 70 % ก่อนให้ ยา
เคมีบาบัด ต้ องประเมินค่าของเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (Absolute
Neutrophil Count: ANC) มีสตู รคานวน ดังนี ้
จานวนเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ = เม็ดเลือดขาวทังหมด
้
x นิวโทรฟิ ล
100
โดยทั่วไปแพทย์จะพิจารณาให้ ยาเคมีบาบัด ถ้ าค่าเม็ดเลือด
ขาวสมบูรณ์ มากกว่า 1,500 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร แต่ถ้าค่าเม็ด
เลื อ ดขาวสมบูรณ์ น้ อ ยกว่า 1,500 เซลล์ /ลูก บาศก์ มิ ล ลิ เมตร ทาง
การแพทย์ถือว่า มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื ้อมากกว่าคนปกติ แพทย์
อาจพิจารณาเลื่อน หรื อลดขนาดยาลง เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง
ในการติด เชื อ้ และในกรณี ที่ ค่าความสมบูรณ์ ของเม็ ด เลื อ ดขาวต่ า
มากๆ ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโรคสูง แพทย์อาจพิจารณา
ให้ ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้
ท่ านจะทราบว่ ามีการติดเชือ้ เกิดขึน้ แล้ วได้ อย่ างไร?
ถึงแม้ ว่าท่านจะระมัดระวังตัวและรักษาสุขภาพอย่างดีที่สดุ แต่
การติดเชื ้อก็ยงั อาจจะเกิดขึ ้นได้ อาการแสดงที่บง่ บอกว่ามีการติดเชื ้อ
มีดงั นี ้
- มีไข้ สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
- หนาวสัน่
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- ไอหรื อเจ็บคอมาก มีเสมหะสีเขียวเหลือง
- ปัสสาวะขุน่ แสบขัด
- ท้ องเสีย มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ เช่น เหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่า
ท่ านควรปฏิบัตติ ัวเมื่อมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่าได้ อย่ างไร?
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่
สุก เช่น หอยนางรมสด ปลาดิบ อาหารสุกๆ ดิบๆ หรื อของหมักดอง
เช่น แหนม ปลาร้ า ก้ อย ส้ ม ต า และย าต่างๆ เป็ น ต้ น ซึ่ง อาจท าให้
ท้ องเสียและติดเชื ้อง่าย รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้
สด แต่ถ้าเม็ดเลือดขาวเริ่มปกติ ก็สามารถรับประทานได้
2. รักษาความสะอาดของร่างกาย ปากฟั น ล้ างมือให้ ส ะอาด
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้ าห้ องน ้าทุกครัง้ เพื่อช่วยลดภาวะติด
เชื ้อ
3. หลี กเลี่ ยงการใกล้ ชิดกับบุคคลที่ เป็ นโรคติดต่อ เช่น หวัด
วัณโรค ไข้ เป็ นต้ น
4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชมุ ชนแออัด ที่มีคนอยู่มาก เช่น ตลาด
โรงภาพยนตร์
5. ถ้ ามีไข้ ควรปรึกษาแพทย์ทนั ที ไม่ควรรับประทานยาลดไข้
เอง เพราะฤทธิ์ยาจะปิ ดบังอาการไข้ ได้ แต่ไม่ได้ รักษาการติดเชื ้อ
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เกล็ดเลือดต่ามีผลอย่ างไร?
เกล็ ด เลื อ ดมี ห น้ าที่ ช่ ว ยให้ เลื อ ดแข็ ง ตัว กรณี ที่ ร่ า งกายเกิ ด มี
บาดแผล เกล็ดเลือดจะรวมตัวจับกันเป็ นกลุ่มก้ อนเพื่อปิ ดปากแผล ทา
ให้ เลือดหยุด ง่าย เกล็ ดเลือด ค่าปกติ 130,000 - 450,000 เซลล์ต่อ
ไมโครลิ ต ร ถ้ าเกล็ ด เลื อ ดต่ า เสี่ ย งต่อ การเกิ ด ภาวะเลื อ ดออกง่ า ย
สังเกตได้ จากอาการ เหล่านี ้
- มีเลือดกาเดาออก
- มีเลือดออกตามไรฟั น เหงือก
- มีจ ้าเลือดตามตัว มีจดุ แดงใต้ ผิวหนัง
- อุจจาระ ปัสสาวะมีเลือดปน
- การมองเห็นผิดปกติ สายตาพร่ามัว ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
ท่ านควรปฏิบัตติ ัวเมื่อมีภาวะเกล็ดเลือดต่าได้ อย่ างไร?
1. รักษาความสะอาดฟั น ด้ วยแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม หรื อใช้ ไม้
พันสาลีทาความสะอาดฟั น แทนการใช้ แปรงสีฟัน และงดการใช้ เชือก
ขัดฟั น
2. ไม่ควรแคะจมูกและงดการสัง่ น ้ามูกแรงๆ
3. ระวังอุบตั เิ หตุที่เกิดจากของมีคม
4. ถ้ ามี บาดแผล ควรกดปากแผลด้ วยส าลี หรื อผ้ าสะอาด นาน 5
นาที หรื อจนกว่าเลือดจะหยุด
5. งดการออกกาลังกายที่ อาจทาให้ เกิดบาดแผล เช่น ตีเทนนิส เตะ
ฟุตบอล
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6. ห้ ามใช้ ยาแอสไพริน เพราะมีผลต่อการทาลายเกล็ดเลือด
7. งดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8. ลดการมีเพศสัมพันธ์ชวั่ คราว เพราะการเสียดสีอาจทาให้
เลือดออกง่าย

เหตุใดช่ วงที่ให้ ยาเคมีบาบัดท่ านต้ องเจาะเลือดก่ อนทุกครัง้ ?
ก่อนให้ ยาเคมีบาบัดทุกครัง้ ท่านจาเป็ นต้ องเจาะเลือดเพื่อ
ประเมินความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
(complete blood count: CBC) ว่าอยูใ่ นระดับที่จะให้ ยาได้ หรื อไม่ ถ้ า
ผลเลือดและเกล็ดเลือดต่ากว่าปกติ อาจต้ องเลื่อนการให้ ยา หรื อปรับ
ลดปริมาณยาลง ขึ ้นกับการพิจารณาของแพทย์ในผู้ป่วยแต่ละราย
เม็ดเลือดแต่ละชนิดมีคา่ ปกติ ดังนี ้
เม็ดเลือดแดง ค่าปกติ ผู้ชาย 13 - 18 เปอร์ เซ็นต์
ค่าปกติ ผู้หญิง 12 - 16 เปอร์ เซ็นต์
เม็ดเลือดขาว ค่าปกติ 4,800 - 10,800 เซลล์ตอ่ ไมโครลิตร
นิวโทรฟิ ล ค่าปกติ 40- 70 %
เกล็ดเลือด ค่าปกติ 130,000 - 450,000 เซลล์ตอ่ ไมโครลิตร
เม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (Absolute Neutrophil Count: ANC)
มากกว่า 1,500 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร
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ยาเคมีบาบัดมีผลต่ อระบบทางเดินอาหาร
1. คลื่นไส้ และอาเจียน
เหตุใดท่ านจึงเกิดอาการคลื่นไส้ และอาเจียน?
ยาเคมีบาบัดบางชนิด
ทาให้ เกิดอาการคลื่นไส้ และ
อาเจียน เนื่องจากฤทธิ์ของยา
ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะ
อาหาร และศูนย์ควบคุมการ
อาเจียนภายในสมอง ความ
รุนแรงของอาการขึ ้นอยู่กบั ชนิด และปริมาณของยาเคมีบาบัดแต่ละ
ชนิด แพทย์จะให้ ยาลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี ้ยังมีวิธี
บรรเทาอาการ ดังนี ้
1. รั บ ประทานอาหารครั ง้ ละน้ อยๆ แต่ บ่ อ ยครั ง้ ขึ น้ เพื่ อ
กระเพาะอาหารจะได้ ไม่เต็มมากจนทาให้ ร้ ูสกึ แน่นท้ อง
2. ควรหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม น า้ พร้ อมกั บ รั บ ประทานอาหาร
เพราะกระเพาะอาหารจะเต็ ม ไปด้ ว ยน า้ ควรดื่ ม น า้ ก่ อ นหรื อ หลัง
อาหาร 1 ชัว่ โมง
3. หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด ของทอดและของมัน
4. ไม่ควรรับประทานอาหารร้ อนจัดหรื อเย็นจัด
5. รับประทานอาหารช้ าๆ จะไม่ทาให้ ปริ มาณอาหารตกลงสู่
กระเพาะเร็วมากเกินไปในขณะใดขณะหนึง่
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6. เคี ้ยวอาหารให้ ละเอียด ช่วยให้ ยอ่ ยง่ายขึ ้น
7. รั บ ประทานอาหารแห้ งๆ เช่น ขนมปั ง ปิ ง้ หรื อ ขนมปั ง
กรอบ อาหารเหล่านี ้จะช่วยให้ อาการปั่นป่ วนท้ องลดลง
8.ไม่ควรรับประทานอาหารให้ อิ่มมากจนเกินไป ก่อนได้ รับเคมี
บาบัด
9. ควรดื่มเครื่ องดื่มใส น ้าขิง น ้าผลไม้ และไม่เติมน ้าตาล หรื อ
น ้าอัดลมอ่อนๆ โดยเปิ ดขวดทิ ้งไว้ ระยะหนึง่ เพื่อให้ ก๊าซระเหย
10. หลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนจัด เช่น กลิ่นอาหารบางชนิด ควันบุหรี่
หรื อน ้าหอม เป็ นต้ น
11. ไม่ควรออกกาลังทันทีหลังรับประทานอาหาร เพราะจะทา
ให้ การย่อยอาหารช้ าลง และไม่ควรนอนราบภายใน 2 ชั่วโมง หลัง
รับประทานอาหาร
12. ผู้ ป่ วยบางรายอาจจะรู้ สึ ก คลื่ น ไส้ อยากจะอาเจี ย น
เพียงแต่นึกถึงวันที่จะได้ รั บเคมีบาบัด ซึ่งเป็ นสาเหตุมาจากทัศนคติ
และประสบการณ์ ที่ไม่ดีต่อยาเคมี บาบัด หากท่านมี อาการดังกล่าว
ควรทาจิตใจให้ สบาย มีทศั นคติที่ดีตอ่ การรักษา ถ้ ายังคงมีอาการอยู่
ต้ องแจ้ งให้ แพทย์และพยาบาลทราบ ภาวะนีอ้ าจจาเป็ นต้ องได้ รับยา
คลายเครี ยดเพื่อลดความกังวล
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2. เบื่ออาหาร
เป็ นอาการที่พ บบ่อยเมื่ อได้ รับยาเคมีบาบัด ผู้ป่วยไม่อยาก
รั บ ประทานอาหารและน า้ ท าให้ ร่ า งกายอ่ อ นเพลี ย และขาด
สารอาหาร ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญต่อการรักษา
ท่ านควรปฏิบัตติ ัวเมื่อมีอาการเบื่ออาหารอย่ างไร?
1. รับ ประทานอาหารที ล ะน้ อยๆ บ่อยๆ โดยเพิ่ม เป็ น 4 – 5
มื ้อต่อวัน
2. รับประทานอาหารช้ า ๆ และเคี ้ยวให้ ละเอียด
3. หลีกเลี่ยงอาหารทอด มัน และหวานจัด
4. ดื่มน ้าอย่างน้ อย 8-10 แก้ ว ต่อวัน หรื ออาหารเสริ ม เพื่อ
ป้องกันการขาดน ้าและการตกค้ างของสารเคมีที่ผา่ นไต
3. ท้ องเสีย
ยาเคมี บ าบัด บางชนิ ด ท าลาย
เซลล์ เยื่ อ บุผิ ว ของผนัง ล าไส้ ใหญ่ แ ละ
ทวารหนัก ทาให้ ท้องเสี ย ถ่ายอุจจาระ
เป็ นน า้ หรื ออุ จ จาระเห ลว ม ากขึ น้
กว่ า เดิ ม เป็ นเหตุ ใ ห้ ร่ า งกาย ขาดน า้
เกลือแร่ เกิดอาการอ่อนเพลีย หากท่าน
มีอาการท้ องเสียติดต่อกันเกินกว่า 24 ชัว่ โมง หรื อมีอาการปวดมวน
ท้ องร่วมด้ วย ควรไปพบแพทย์ทนั ที
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ท่ านมีวิธีท่ อี าจช่ วยบรรเทาอาการท้ องเสียได้ อย่ างไร?
- ควรรั บ ประทานอาหารประเภทซุ ป ใส เพื่ อ ให้ ล าไส้ ไ ด้ มี
โอกาสพัก
- ดื่ม นา้ มากๆ เพื่ อชดเชยน า้ ส่วนที่ สูญ เสี ย ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรดื่ม นา้ บริ สุทธิ์ นา้ แอปเปิ ล้ นา้ พุทรา หรื อนา้ ผลไม้ ใสๆ
ชาชงอ่อนๆ ซุ ปใส หรื อแกงจื ด เครื่ องดื่ม อุ่นๆ ไม่เย็นหรื อร้ อนจัด
หากท่านจะดื่มน ้าอัดลมควรเปิ ดขวดให้ ก๊าซระเหยออกไปมากๆ เสีย
ก่อนที่จะดื่ม
- รับประทานอาหารครัง้ ละน้ อยๆ แต่ให้ บอ่ ยครัง้ ขึ ้น
- หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทาให้ ปวดมวนท้ อง เช่น กาแฟ อาหาร
ที่ มี ก๊ า ซมาก เช่ น ถั่ว กะหล่ า ปลี ผัก บร็ อ คโครี ดอกกะหล่ า หรื อ
อาหารที่มีรสจัดมาก
- เมื่อเริ่มมีอาการดีขึ ้น ควรค่อยๆ รับประทานอาหารเพิ่มขึ ้น
ที ล ะน้ อย โดยรั บ ประทานอาหารที่ มี ก ากใยน้ อยๆ ก่ อ น เช่น ข้ า ว
น ้าข้ าว โจ๊ ก น ้าเต้ าหู้ กล้ วยหอม มันฝรั่งบด ขนมปั งปิ ง้ หรื อขนมปั ง
กรอบ เป็ นต้ น
- หลีกเลี่ยงนมหรื อผลิตภัณฑ์จากนม
- รับประทานยาแก้ ท้องเสีย ตามแพทย์สงั่
ยาเคมีบาบัดที่ทาให้ เกิดอาการท้ องเสีย
1. ไฟว์ เอฟ ยู
2. อิริโนทีแคน
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โปรดจาไว้ ว่า อาการข้ างเคียงจากยาเคมีบาบัดที่กล่าวมานี ้
อาจเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้นเลยก็ได้ อาการมากหรื อน้ อย ไม่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อผลการรักษา และเป็ นอาการที่เกิดขึ ้น
ชัว่ คราว เมื่อหยุดยาอาการต่างๆ จะหายไปเอง
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บทที่ 7
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระหว่ างการเจ็บป่ วย
ท่ านจะทาชีวิตประจาวันให้ มีความสุขได้ อย่ างไร?
1.มีความหวังอยูเ่ สมอว่าการรักษาจะได้ ผลดี คิดไว้
เสมอว่าท่านได้ รับการรักษาที่ดีที่สดุ
2. รับประทานอาหารที่ให้ พลังงานเพียงพอ ครบ 5
หมู่ ปัจจุบนั ผู้ป่วยและครอบครัวจานวนมาก มีความ
เชื่อ หรื อได้ ข้อมูลว่า การรับประทานอาหารจาพวก
พืชผักและปลาอย่างเคร่งครัด จะช่วยชะลอโรคมะเร็งได้ ด้ วยความ
กลัวว่าเนื ้อสัตว์เป็ นอาหารที่เซลล์มะเร็งนาไปใช้ ความจริงแล้ ว แม้ ว่า
จะไม่รับประทานอาหารใดๆ เลย เซลล์มะเร็งก็จะดึงอาหารจาก
ร่างกายผู้ป่วยไปใช้ ได้ และไม่ได้ เลือกว่าจะนามาจากสารอาหารชนิด
ใดชนิดหนึง่ การจากัดอาหารในระหว่างรับการรักษาหรื อในระยะ
โรคมะเร็งลุกลามอยู่ จึงเป็ นผลเสียต่อร่างกายมากกว่าช่วยรักษา ทา
ให้ น ้าหนักตัวลดลง เกิดภาวะขาดสารอาหาร ภูมิต้านทานต่า
โรคมะเร็งไม่หยุดลุกลาม ผลลัพธ์สดุ ท้ ายทาให้ การรักษาได้ ผลลดลง
เนื่องจากไม่สามารถรับการรักษาได้ ตามกาหนดและเต็มที่ ดังนัน้ การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสารอาหารครบถ้ วนตามความ
ต้ องการของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัด จึงมีความสาคัญ
อย่างมาก เพื่อทาให้ ผลการรักษาดีที่สดุ
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3. ดื่มน ้ามากๆ วันละ 2-3 ลิตร
4. พักผ่อนให้ เพียงพอวันละ 6-8 ชัว่ โมง
5. ออกกาลังกายอย่างเหมาะสม จะทาให้ ทา่ นรู้สกึ สดชื่น
แข็งแรง ลดความเครี ยด และเพิ่มความอยากอาหาร
6. ตังเป้
้ าหมายในการทางานให้ เหมาะสมกับสภาพความเป็ น
จริง ไม่ควรทางานหนักเกินไป เพราะอาจทาให้ ท่านท้ อถอย
7. กิจกรรมในสังคม การมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ญาติ
และคนอื่น ๆ ได้ เหมาะสม
8. การพักผ่อนหย่อนใจในบ้ าน เช่น ดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ และ
หรื อเทป อ่านหนังสือ
9. การพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้ าน เช่น รับประทานอาหารนอก
บ้ าน เดินดูสินค้ า ต้ นไม้ การแสดงต่างๆ หรื อไปทัศนาจรตามสถานที่
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
พึงระลึกไว้ เสมอว่ าท่ านมิได้ อยู่เพียงลาพังผู้เดียว
อย่ารี รอที่จะ
แสวงหาข้ อมูลเมื่อมีข้อ
สงสัย หรื อมีปัญหาต่างๆ
เกิดขึ ้น พยาบาลและ
แพทย์ พร้ อมที่จะให้
คาปรึกษาแก่ทา่ นเสมอ
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การเตรียมความพร้ อมก่ อนและหลังการรักษา
ควรเตรี ยมความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจ รวมทังสิ
้ ทธิ
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมะเร็งเป็ นโรคที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการ
รักษา และค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูง ควรมีความพร้ อมต่อแผนการรักษา
ทราบเป้าหมายของการรักษา แผนระยะยาวของการรักษา จานวนครัง้
และระยะเวลาของการรับยาเคมีบาบัด การตรวจพิเศษเพิ่มเติม
หลังสิ ้นสุดการรักษา ทราบอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
และเน้ นให้ เห็นความสาคัญของการมาตรวจตามนัด
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บันทึกประวัตเิ กี่ยวกับโรคและการรั กษาของท่ าน
ชื่อ
นามสกุล
เลขประจาตัวผู้ป่วย......................... โทรศัพท์
การวินิจฉัยโรค
แพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษา
พยาบาลผู้ให้ การดูแล
เภสัชกรประจาคลินิกเคมีบาบัด
แผนการรั กษาสาหรั บท่ าน คือ
1. ผ่ าตัด ตาแหน่ ง
วันที่
2. ยาเคมีบาบัด
สูตรที่ 1
เริ่ มวันที่
ถึงวันที่
สูตรที่ 2
เริ่ มวันที่
ถึงวันที่
สูตรที่ 3
เริ่ มวันที่
ถึงวันที่
3. ฉายรั งสี
บริ เวณ
เริ่ มวันที่
4. โรคประจาตัวและการรั กษา

ถึงวันที่
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5. บันทึกอาการข้ างเคียงต่ างๆ ที่เกิดขึน้
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