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คานิยม
ปั จจุบนั การเกิดโรคมะเร็ งเพิ่มมากขึ ้นในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากปั จจัย
จากสภาพแวดล้ อมและพันธุ กรรม ในขณะเดียวกันอัตราการรอดชี วิตและ
หายขาดจากโรคมะเร็ งสูงขึ ้น ทัง้ นีเ้ พราะมีความก้ าวหน้ าทางการผ่าตัด รังสี
รักษา ยาเคมีบาบัด รวมถึงเทคโนโลยีการค้ นคว้ าวิจยั ทางห้ องปฏิบตั ิการด้ าน
โรคมะเร็ง
การจัดทาเอกสารความรู้ เป็ นส่วนหนึ่ง ของโครงการให้ ความรู้ และ
สนั บ สนุ น ผู้ ป่ วยมะเร็ งของศู น ย์ ม ะเร็ ง ศู น ย์ เ พื่ อ ความเป็ นเลิ ศ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เรี ยบเรี ยงเป็ นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้ าน
โรคมะเร็ งซึ่งทางานเป็ นทีมร่วมกับแพทย์ เภสัชกรและเจ้ าหน้ าที่อื่นๆ เนื ้อหา
ในเอกสารเล่มนีป้ ระกอบด้ วยความรู้ และวิธีการปฏิบตั ิตวั สาหรับผู้ที่ได้ รับการ
รักษาทางยา หวังว่าเมื่อผู้ป่วยและครอบครัวได้ อ่านคู่มือการดูแลตนเองเล่มนี ้
และได้ เ ข้ ามามี ส่วนร่ วมในการรั บรู้ ข้ อมูล แผนการรั กษาทางยาร่ วมกับที ม
ผู้รักษา จะทาให้ สามารถดูแลตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขณะเจ็บป่ วย
ศูนย์ ม ะเร็ ง ศูนย์ เ พื่ อความเป็ นเลิ ศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีขอขอบคุณผู้เรี ยบเรี ยงคู่มือการดูแลตนเองที่ช่วยผลิตผลงานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยมา ณ. โอกาสนี ้
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมใจ แดงประเสริฐ
ประธานศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อความเป็ นเลิศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

1

คานา
การใช้ ยาเคมีบาบัดและยาทาร์ เก็ต (Targeted therapy) เพื่อการรักษา
โรคมะเร็งได้ พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ ว ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ ้น
อย่างไรก็ ตามยาเคมี บาบัดและยาทาร์ เ ก็ ต แต่ละชนิด ทาให้ เกิ ดผลข้ างเคียง
แตกต่างกัน ผู้ที่เข้ ารับการรักษาจึงควรมีความรู้ เกี่ยวกับการรักษาและอาการ
ข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้น
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ของผู้ ป่ วย คื อ การที่ ผ้ ู ป่ วยเข้ าใจเป้ าหมายและ
แผนการรั ก ษา คิดวิ ธี ป รั บกิ จ วัต รบางอย่า งให้ เ หมาะสมกับการรั กษาและ
อาการข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้น เรี ยนรู้ แสวงหาวิธีจดั การกับอาการและการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้ องเหมาะสม
คูม่ ือการดูแลตนเองขณะได้ รับยาเคมี บาบัดฉบับนี ้ได้ ปรับปรุงครั ง้ ที่ 4
โดยได้ เพิ่มเติมความรู้ ด้ านหลักการรักษาด้ วยเคมี บาบัดและยาทาร์ เก็ต สรุ ป
ผลข้ า งเคี ย งทัง้ หมดที่ เ กิ ดขึน้ (ซึ่ง อาจเกิ ด กับ ท่า นเพี ย งบางอาการเท่า นัน้ )
ดังนันผู
้ ้ ป่วยควรทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชนิดของยาเคมี บาบัดและผลข้ างเคียงของ
ยาที่ได้ รับโดยการปรึ กษาแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ งที่
ให้ การดูแลท่าน ซึง่ พร้ อมจะให้ ความช่วยเหลือท่านในทุกโอกาส หวังเป็ นอย่าง
ยิ่ ง ว่า คู่มื อ เล่ ม นี จ้ ะช่ ว ยให้ ท่ า นมี ก าลัง ใจในการต่อ สู้กับ การเจ็ บ ป่ วย และ
สามารถปรับตัวได้ ดีในขณะรับการรักษา
คณะผู้จดั ทา
1 เมษายน 2556
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วิธีการบริหารยาเคมีบาบัด
การรับประทานยาชนิดเม็ด
ยาเคมีบาบัดและยาทาร์ เก็ตชนิดฉีด

หน้ า
1
2
3
6
8
9
12
13
14
16
19
19
20
23
3

สารบัญ (ต่ อ)
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3. เมื่อเริ่มเข้ าสูข่ บวนการรักษา และ การประเมินผลการรักษา (ต่อ)
การปฏิบตั ติ วั ขณะได้ รับยาเคมีบาบัด
การประเมินผลการรักษา
การมาตรวจตามนัด ติดตามเฝ้าระวังโรค
4. การจัดการกับผลข้ างเคียงของยาเคมีบาบัดและยาทาร์ เก็ต
ผลต่อไขกระดูก
เม็ดเลือดขาวต่าจะมีผลอย่างไร
ท่านจะทราบได้ อย่างไรว่ามีการติดเชื ้อ
ท่านจะป้องกันการติดเชื ้อได้ อย่างไร
ซีด โลหิตจาง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงต่า
เมื่อซีดหรื อเลือดจาง ท่านควรดูแลตนเองอย่างไร
ภาวะเลือดออกง่าย เนื่องจากเกล็ดเลือดต่า
วิธีการอ่านค่าเม็ดเลือด
คลื่นไส้ อาเจียน
อาการเบื่ออาหาร
ท้ องเสีย
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อาการข้ างเคียงอื่นๆ ของยาเคมีบาบัด
5. เคล็ดลับที่จะอยูก่ บั โรคมะเร็งอย่างเป็ นสุข
ถ้ าท่านมีปัญหาเรื่ องเงินค่ารักษาท่านจะทาอย่างไร
การพูดคุยกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง
การเข้ าโครงการ/ชมรม/กลุม่ ช่วยเหลือผู้ป่วย
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บันทึกเกี่ยวกับโรคและการรักษา
ชื่อ – นามสกุล
……………………..…..……
เลขประจาตัวผู้ป่วย -- โทรศัพท์ …………………..
การวินิจฉัยโรค
………………………..……..
แพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษา ………………………………

พยาบาลและเภสัชกร แม้ นมนา จิระจรัส
ห้ อง A7 ชัน้ 1 โซน A
ผู้ให้ การดูแล
สุวรรณี สิริเลิศตระกูล วันจันทร์ – อังคาร – พฤหัสฯ
สมถวิล ลูกรักษ์
เวลา 09:00 – 13:00 น.
จิตประภา คนมัน่
โทรศัพท์ 02-2003045
แผนการรักษาที่ท่านได้ รับคือ
1. ยาเคมีบาบัดและยาทาร์ เก็ต
สูตรที่ 1………………เริ่มให้ วนั ที่ …………………… ถึงวันที่ ……………………..
สูตรที่ 2………………เริ่มให้ วนั ที่ …………………… ถึงวันที่ ………………….…..
สูตรที่ 3………………เริ่มให้ วนั ที่ …………………… ถึงวันที่ ………………….…..
2. ฉายรังสี
บริเวณ ……………….
เริ่มวันที่ ……………………… ถึงวันที่ ……………………..
3. ยาต้ านฮอร์ โมน ชื่อ …………………………… เริ่มวันที่ ……………………
4. ผ่าตัด
บริเวณ ……………….………. วันที่ผา่ ตัด ……………………
5. ประวัตกิ ารแพ้ ยา …………………….………… อาการที่พบ …………………
6. โรคประจาตัว
……………………….....……
7. ยาที่ต้องรับประทานเป็ นประจา
…………...…..………………
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บทที่ 1
โรคมะเร็งและการรักษามะเร็งด้ วยยา

มะเร็ ง เป็ นโรคที่เกี่ยวข้ องกับการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกาย ทา
ให้ เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตหรื อเพิ่มจานวนจนไม่สามารถควบคุม
ได้ เซลล์ ม ะเร็ ง จะเบี ย ดแทรกเซลล์ ป กติที่ อ ยู่ร อบๆหรื อ แพร่ ไ ปตามระบบ
ไหลเวียนเลือดและท่อน ้าเหลือง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่มะเร็ งลุกลามไปถึง
ทาให้ ร่างกายเกิดอาการไม่สขุ สบายต่างๆในอวัยวะนันๆ
้ เช่น เหนื่อย ไอ ปวด
กระดูก เป็ นต้ น
มะเร็ งที่ตงต้
ั ้ นในอวัยวะหนึ่ง แม้ ว่าจะแพร่ ก ระจายไปยังอวัยวะอื่นที่
ไกลออกไปก็ยงั คงเป็ นเซลล์ชนิดเดียวกับมะเร็ งตาแหน่งตังต้
้ น ดังนันผู
้ ้ ที่เป็ น
มะเร็ งระยะแพร่ กระจายถือว่าเป็ นมะเร็ งชนิดเดิมแต่มีการกระจาย การใช้ ยา
รักษาจะเป็ นยาที่รั กษาตามชนิดของโรคตังต้
้ น เช่น ใช้ ยาสูตรที่รักษามะเร็ ง
ลาไส้ ใหญ่ในผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่ที่มีการแพร่กระจายไปตับ เป็ นต้ น
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วิธีการรักษาโรคมะเร็ง
การรักษามีหลายวิธีผสมผสานกันขึ ้นกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ ง
หลักทัว่ ไปของการรักษามะเร็ง ได้ แก่ การผ่าตัด ฉายรังสี และยาเคมีบาบัด
การผ่าตัดและฉายรังสี เป็ นการรักษาบริ เวณตาแหน่งของมะเร็ งเพื่อ
ควบคุมโรคเฉพาะที่ เช่น ผ่าตัดก้ อนมะเร็ งที่เต้ านม ฉายรังสีบริ เวณกระดูกสัน
หลังบริเวณที่มีรอยโรคมะเร็ง เพื่อบรรเทาอาการปวด เป็ นต้ น
ส่ว นการรั ก ษาทางยา เป็ นการรั ก ษาที่ ค รอบคลุม ทั่ว ทัง้ ระบบของ
ร่ า งกาย เพื่ อ ฆ่า เซลล์ ม ะเร็ ง ที่ จุด เริ่ ม ต้ น รวมทัง้ ควบคุม เซลล์ ม ะเร็ ง ที่ อ าจ
แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆ เป็ นการควบคุมโรคไม่ให้ แพร่กระจาย ลดโอกาส
ก าเริ บ ของโรคได้ เช่ น การให้ ยาเคมี บ าบัด ในผู้ ป่ วยมะเร็ ง ล าไส้ ใหญ่ ที่
แพร่กระจายไปตับ เป็ นต้ น

การผ่ าตัด

รังสีรักษา

เคมีบาบัด

รูปที่ 1 วิธีการรักษาโรคมะเร็ ง
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ชนิดของยารักษามะเร็ง
ยาที่ ใช้ รักษาโรคมะเร็ ง แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ ยาเคมี บาบัด ยา
ฮอร์ โมนบาบัดและยามุง่ เป้าหรื อยาทาร์ เก็ต ดังนี ้
1. ยาเคมีบาบัด (Chemotherapy) ยากลุ่มนี อ้ อกฤทธิ์ ยบั ยังการ
้
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็ ง ทาให้ เซลล์มะเร็ งตาย ขณะเดียวกันยาก็ไปออกฤทธิ์ ที่
เซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็ วๆของอวัยวะต่างๆทัว่ ร่างกาย เช่น เซลล์ผม เซลล์
ไขกระดูก เซลล์เยื่อบุต่างๆ ดังนันยาเคมี
้
บาบัดจึงมีผลข้ างเคียง เช่น ผมร่ วง
เม็ดเลือดต่า เยื่อบุช่องปากอักเสบ อย่างไรก็ตามเซลล์ปกติจะสามารถฟื ้นตัว
กลับสู่ภ าวะปกติไ ด้ ร วดเร็ ว โดยเฉพาะในผู้ ป่ วยที่ ป ฏิ บัติตัว ได้ ถูก ต้ องและมี
ร่ า งกายแข็ง แรงสมบูร ณ์ ส่ว นเซลล์ ม ะเร็ ง จะถูกท าลายไปและไม่สามารถ
แบ่งตัวต่อได้
2. ยาฮอร์ โมนบาบัด (Hormonal therapy) กลไกยับยังการท
้
างาน
ในเซลล์ผา่ นตัวรับฮอร์ โมนหรื อผ่านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น ยาต้ าน
ฮอร์ โมนรักษามะเร็งเต้ านม มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็ นต้ น
3. ยามุง่ เป้าหรื อยาทาร์ เก็ต (Targeted therapy) เป็ นยาต้ านมะเร็ง
ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงที่เซลล์มะเร็ งเท่านัน้ การรักษามะเร็งด้ วยยากลุม่ นี ้จะ
ได้ ผลดีเมื่อผู้ป่วยมีโปรตีนหรื อยีนที่เป็ นตัวรับจาเพาะของเซลล์มะเร็งที่มากพอ
หรื อตัวรับที่มีการกลายพันธุ์ (รูปที่ 2) ดังนันก่
้ อนการรักษาจึงต้ องตรวจหา
ตัวรับและการกลายพันธุ์ของยีนที่พบในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด
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ยามุง่ เป้าหรื อยาทาร์ เก็ตมีกลไกการออกฤทธิ์ ดังนี ้
กลไกที่ 1 ยากลุม่ นี ้มีขนาดโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถเข้ าภายในเซลล์
ได้ จงึ ออกฤทธิ์จบั กับตัวรับซึง่ เป็ นโปรตีนหรื อยีนจาเพาะ (receptor) ที่อยู่บนผิว
เซลล์หรื อยาไปแย่งจับกับโปรตีนที่เป็ นตัวกระตุ้นตัวรับบนผิวเซลล์ (ligand)
เพื่อยับยังการส่
้
งสัญญาณกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังนันก่
้ อนการ
รักษาด้ วยยาต้ องมีการตรวจพิเศษเพื่อหาตัวรับ เช่น การตรวจเฮอร์ ทู รี เซฟ
เตอร์ (HER-2 receptor) ซึง่ พบมากในมะเร็งเต้ านมและมะเร็งกระเพาะอาหาร
ยาที่ใช้ รักษา ได้ แก่ ยาทราสทูซูแมบ (Trastuzumab) หรื อชื่อการค้ าว่า เฮอร์
เซฟติน (Herceptin)
กลไกที่ 2 ยาจะไปจับ กับ ตัว รั บ ที่ เ ป็ นโปรตี นหรื อ ยี น จ าเพาะที่ อ ยู่
ภายในเซลล์ แ ละยับ ยั ง้ การส่ ง สั ญ ญาณกระตุ้น การเจริ ญ เติ บ โตภายใน
เซลล์มะเร็ ง ทาให้ เซลล์มะเร็ งหยุดการเจริ ญเติบโตและตาย ดังนันก่
้ อนการ
รักษาด้ วยยาต้ องมีการตรวจพิเศษเพื่อหาตัวรับ เช่น ตรวจการกลายพันธุ์ของ
โปรตีนอีจีเอฟอาร์ รี เซฟเตอร์ (EGFR receptor) ซึ่งพบมากในมะเร็ งปอดชนิด
อดิโนคาร์ ซิโนมา (adenocarcinoma) ยาที่ใช้ รักษา ได้ แก่ ยาเออลอททินิบ
(Erlotinib) หรื อชื่อการค้ า ทาร์ ซีวาร์ (Tarcevar) และยาเจ๊ บฟิ ทินิบ (Gefitinib)
หรื อชื่ อการค้ า อิเรซ่า (Irressa) นอกจากนัน้ ยังมียาอื่นๆ เช่น ยาอิมมาตินิบ
(Imatinib) หรื อชื่อการค้ า กลีเวค (Gleevec) ที่ใช้ รักษาโรคมะเร็ งของเนื ้อเยื่อใน
ระบบทางเดินอาหาร (GIST) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ และมะเร็ งเม็ดเลือดขาว
ชนิด CML มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ยีน BCR-ABL และ c-Kit
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จากกลไกการออกฤทธิ์ที่ตวั เซลล์มะเร็งโดยตรง ตามที่กล่าวข้ างต้ น ทา
ให้ เซลล์มะเร็ งตายโดยมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่ างกายน้ อยมากจึงทาให้
ไม่เกิดอาการข้ างเคียงของยาต่อเซลล์ปกติ สาหรับอาการข้ างเคียงจากยากลุ่ม
นี ้จะแตกต่างจากผลข้ างเคียงของยาเคมีบาบัด ซึง่ จะกล่าวต่อไป

รูปที่ 2 เซลล์มะเร็งและตัวจับบนผิวเซลล์และในเซลล์

รูปที่ 2 เซลล์มะเร็งและตัวจับบนผิวเซลล์และในเซลล์
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เป้าหมายการรักษาทางยา
เป้าหมายการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. รักษาให้ หายขาด มะเร็ งบางชนิดแม้ มีการแพร่ กระจายแล้ วแต่มี
การตอบสนองที่ดีมากต่อยาเคมี บาบัด สามารถรักษาหายขาดได้
เช่น มะเร็งเด็ก มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งต่อมน ้าเหลืองบางชนิด
2. การรั ก ษาเสริ ม เป็ นการให้ ย าเสริ ม กับ การรั ก ษาหลัก วิ ธี อื่ น ๆ
โดยมากมักเสริมกับการผ่าตัด อาจให้ ยาก่อนผ่าตัดหรื อหลังผ่าตัด
เช่น มะเร็งเต้ านม มะเร็ งลาไส้
3. รักษาบรรเทาอาการ ในผู้ป่วยที่เป็ นโรคระยะแพร่ กระจาย ซึ่งไม่
สามารถรั ก ษาโรคให้ ห ายขาดได้ แต่ ช่ ว ยควบคุม การลุก ลาม
บรรเทาอาการและทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ ้น
ดังนันผู
้ ้ ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ควรรับทราบถึงเป้าหมายที่แพทย์
วางแผนการรักษา และข้ อมูลเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วย โดยการพูดคุยกับแพทย์
ผู้ให้ การรักษาโดยตรง แพทย์จะพิจ ารณาแผนการรักษาจากชนิดของมะเร็ ง
ระยะของโรค และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยแต่ละรายอย่างละเอียด จึงจะ
กาหนดวิธีการรักษา การพูดคุยกับแพทย์จะเป็ นการรับฟั งคาอธิ บายที่ชดั เจน
และซั ก ถามข้ อสงสั ย เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ วยและครอบครั ว ได้ เข้ าใจและเริ่ ม ต้ น
เตรี ยมพร้ อมสาหรับเข้ ารับการรักษาที่ดี
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คาถามที่ควรถามแพทย์ ก่อนตัดสินใจรั กษา
 เป็ นมะเร็งของอวัยวะใด อยู่ในระยะใด
 โรคเป็ นมากน้ อยเพียงใด
 ถ้ าเป็ นระยะแพร่กระจาย ไปที่อวัยวะใดบ้ าง
 ต้ องตรวจพิเศษเพิ่มเติมอะไร ตรวจเพื่ออะไร
 มีวิธีการรักษามะเร็งวิธีไหนบ้ าง เช่น ผ่าตัด รังสี
รักษา หรื อยาเคมีบาบัด
 เป้าหมายการรักษาคืออะไร หวังผลหายขาดหรื อ
บรรเทาอาการ
 ลาดับขันตอนการให้
้
ยาเคมีบาบัดหรื อยาทาร์ เก็ต
เป็ นอย่างไร ให้ กี่ครัง้
 ควรเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนเข้ ารับการรักษา
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บทที่ 2
การเตรี ยมตัวก่ อนรั บการรั กษาโรคมะเร็ง
ก่อนรับการรักษาท่านจะได้ รับคาอธิบายแผนการรักษา
จากแพทย์
เฉพาะทางด้ านยาเคมีบาบัดและจากพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เพื่อการ
เตรี ยมความพร้ อมรับยาเคมีบาบัด การจัดสรรเวลา ตลอดจนการดูแลตนเอง
เพื่อบรรเทาอาการข้ างเคียงจากยาเคมีบาบัด
การเตรียมสภาพร่ างกาย
ร่ างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ จ ะช่วยให้ ท่านสามารถต่อสู้กับความ
เจ็บป่ วย ทนต่ออาการข้ างเคียงจากการรักษา และช่วยให้ ผลตอบสนองต่อ
การรั กษาดีขึน้ การให้ ยาเคมี บาบัดในผู้ป่วยมะเร็ งที่ ผอมมากๆ พบว่าได้ ผล
ตอบสนองน้ อยกว่ า ผู้ ป่ วยมะเร็ ง ที่ มี ภ าวะโภชนาการดี ผู้ ป่ วยที่ มี ภาวะ
โภชนาการไม่ดีมกั จะได้ รับยาเคมีบาบัดไม่ครบตามที่กาหนด และมีผลกระทบ
ต่อระบบการสร้ างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ทาให้ เม็ดเลือดต่า ดังนันท่
้ านควรเตรี ยม
สภาพร่างกายให้ พร้ อมที่จะรับการรักษาดังนี ้คือ
1. รับประทานอาหารที่ ให้ พ ลัง งานเพี ยงพอและครบทัง้ 5 หมู่ คือ
แป้ง เนื ้อสัตว์ ไขมัน ไข่ นม ผักและผลไม้
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2. ดื่มน ้าสะอาด อย่างน้ อยวันละ 2-3 ลิตร
3. ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย ถ้ ามีฟันผุหรื ออักเสบในช่อง
ปาก ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา
4. สร้ างสุขนิสยั ในการขับถ่ายให้ เป็ นปกติ
5. พักผ่อนนอนหลับให้ เพียงพออย่างน้ อยวันละ 6-8 ชัว่ โมง
6. ออกกาลังกายสม่าเสมอตามความชอบและเหมาะสม
7. กรณีที่มีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน หรื อโรคที่ต้องรับประทานยา
เป็ นประจาต้ องแจ้ งให้ แพทย์ผ้ รู ักษาทราบ
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การเตรียมสภาพจิตใจ
ความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นมิได้ มีผลกระทบต่อร่างกายเท่านัน้ แต่มีอิทธิพล
ต่อภาวะจิตใจด้ วย ทาให้ เกิดความกลัว วิตกกังวล ความรู้ สึกไม่แน่นอนในชีวิต
และความเครี ยด หรื อที่เรี ยกว่า จิตตกนั่นเอง!! เมื่อท่านได้ รับคาวินิจฉัยว่า
เป็ นมะเร็ ง ท่านควรมีการเตรี ยมสภาพจิตใจให้ พร้ อม เพื่อต่อสู้กับโรคและการ
รักษา ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ขจัดความกลัว ความวิตกกังวลและข้ อสงสัยต่างๆ เช่น กลัว
โรคมะเร็ง กลัวความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน กลัวตาย กลัวเครื่ องมือ
และวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค กลัวอาการแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้น กลัว
สถานที่ภายในโรงพยาบาล รวมทังกลั
้ วบุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาล ซึง่ เป็ นสิ่งแปลกใหม่ที่ผ้ ปู ่ วยไม่ค้ นุ เคยและไม่เคยทา
ในชีวิตประจาวัน
วิธีการขจัดความกลัว คือ
 ยอมรับความจริ งว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งและต้ องรักษา
 สร้ างความคุ้นเคยกับบุคลากร ด้ วยการพูดคุย ซักถามข้ อ
สงสัยต่างๆจาก แพทย์ พยาบาล
2. เตรี ยมความพร้ อมในครอบครัวและการงาน โดยวางแผนหน้ าที่
ความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาเรื่ องงานให้ เหมาะสมในระหว่าง
รับการรักษา เช่น
 หาผู้ดแู ลบุตร
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ขอลาหยุดงานหรื อจัดสรรปริ มาณงานให้ สอดคล้ องกับ
หมายกาหนดการรักษา
ทาจิตใจให้ ผอ่ งใส พร้ อมต่อสู้กบั ความเครี ยด ความวิตกกังวล
เชื่อมัน่ และไว้ วางใจในการดูแลรักษาของแพทย์ เพราะการรักษา
ทุก ขัน้ ตอนได้ ผ่า นการพิ จ ารณาที่ เ หมาะสมและรอบคอบตาม
มาตรฐานการรักษาจากคณะแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
มีทศั นคติที่ดีและมองโลกในแง่บวก
 มองความเจ็บป่ วยที่เกิดกับท่านเป็ นไปตามกระบวนการของ
ชีวิตตามธรรมชาติ มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย
 คิดว่าการเจ็ บ ป่ วยและความทุกข์ “มั นเป็ นเช่ นนั น
้ เอง!!”
ตามที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวไว้ ว่า “ไม่
มีทุกข์ ใดที่มนุษย์ ทนไม่ ได้ และทุกข์ นัน้ จะไม่ อยู่กับเรา
ตลอดไป”
 พร้ อมที่จะเผชิญและปรับตัวต่อความเจ็บป่ วยได้ อย่างราบรื่ น
และมีความสุข
ในวันมารับยา ควรทาจิตใจให้ เบิกบาน สดชื่น โดยเชื่อว่า ยาเคมี
บาบัดช่วยให้ โรคมะเร็งหาย ช่วยบรรเทาอาการกาเริบของโรคได้
ท่านสามารถทากิจกรรมต่างๆได้ ปกติ ตามกาลังที่ท่านมี ไม่ควร
คิดว่ายาก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมาน และน่าเบื่อหน่าย
อย่าปล่อยเวลาให้ ว่าง ควรแสวงหากิจกรรมที่ท่านชื่นชอบ หรื อ
งานอดิเรกทา เพื่อให้ เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน และเป็ นการ
ผ่อนคลายความวิตกกังวล เช่น ฟั งเพลง ร้ องเพลง ดูโทรทัศน์


3.
4.

5.

6.
7.
8.
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อ่านหนังสือ ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ท่านชื่นชอบ หรื อเย็บปั กถัก
ร้ อย เป็ นต้ น
9. สนทนาปรับทุกข์กบั คนในครอบครัว เพื่อนสนิทหรื อบุคคลที่ท่าน
รู้ สึกใกล้ ชิดสนิทสนมและไว้ วางใจ หรื อ เพื่อนผู้ป่วยโรคเดียวกัน
เพื่อท่านจะได้ เรี ย นรู้ วิธีการปรับตัวในการเผชิญกับโรคและการ
รักษาที่คล้ ายคลึงกับท่าน และช่วยสนับสนุน ส่งเสริ ม เป็ นกาลังใจ
ให้ ทา่ นในการต่อสู้กบั การเจ็บป่ วยและการรักษา
10. เสาะแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้ จิตใจท่านสงบ เช่น นัง่ สมาธิ สวด
มนต์ สร้ างมโนภาพ จิ น ตนาการทางบวก ก าหนดจัง หวะลม
หายใจ เป็ นต้ น

ถ้ าท่ านรู้ สึกไม่ สบายใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลรั กษา
จงอย่ ารีรอที่จะซักถามข้ อสงสัย ระบายความคับข้ องใจ
ความกลัว ความวิตกกังวลต่ าง ๆ
กับ
ทีมแพทย์ และพยาบาล
ทุกคนยินดีท่ จี ะรับฟั งและให้ ความช่ วยเหลือท่ านเสมอ
ท่ านเป็ นผู้หนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการร่ วมตัดสินใจ แสดงความเห็น เลือก
วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับตัวท่ านมากที่สุด
การระบายความคับข้ องใจจะช่ วยให้ ท่านลดความตึงเครียดลงได้
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บทที่ 3
เมื่อเริ่มสู่ขบวนการรั กษา และประเมินผลการรั กษา
เมื่ อเริ่ ม เข้ าสู่ขบวนการรั กษาทางยา ซึ่ง ใช้ เวลารั กษาอย่างต่อเนื่ อ ง
แพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาจะเป็ นผู้กาหนดแผนการรักษาและสูตรยาที่ดีที่ สดุ สาหรับ
ท่าน
สูตรยาเคมีบาบัด
สูตรยาที่ใช้ ในการรักษา ระยะเวลาและความถี่ของการให้ ยาเคมีบาบัด
เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าและเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ในห้ องทดลอง จนถึง
ขบวนการวิ จัย ในมนุษ ย์ งานวิ จัย ท าให้ ท ราบข้ อ มูล การพยากรณ์ โ รค การ
ตอบสนองของยาสูตรนันๆ
้ ผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้น และวิธีการจัดการผลข้ างเคียง
ต่างๆ ท้ ายสุดก็จะได้ แนวทางการรักษามะเร็งแต่ละชนิดของโรคมะเร็ง
นอกจากผลของงานวิจยั แล้ วการเลือกสูตรยารักษายังขึ ้นกับปั จจัย
สภาพร่างกายทัว่ ไปของผู้ป่วย ผลตรวจเลือด วิเคราะห์การทางานของตับ ไต
ภาวะโภชนาการ โรคประจาตัวอื่นๆ รวมถึงประเมินค่าใช้ จา่ ยในการรักษา
ระยะเวลาในการรักษา
โดยส่วนใหญ่ การรับยาเคมีบาบัด จะฉี ดทุก 1, 2, 3 สัปดาห์หรื อทุก
เดือน จนกว่าจะควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ งได้ ทาให้ ท่านปลอดโรค
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หรื อควบคุมอาการของโรคให้ สงบ หากมีเหตุจาเป็ นที่จะต้ องเลื่อนระยะเวลา
การให้ ยาควรปรึ กษาแพทย์ ผ้ ูรักษาก่อนทุกครัง้ เพราะการได้ ยาไม่ครบหรื อ
ระยะเวลาไม่ตรงกาหนดจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อการรักษา
วิธีการบริหารยาเคมีบาบัด
มีหลายวิธี เช่น รับประทานทางปาก ฉีดเข้ าทางหลอดเลือดดา หลอด
เลือดแดง ทางไขสันหลัง เป็ นต้ น ท่านควรปฏิบตั ิตวั ตามคาแนะนาที่ถกู ต้ องใน
แต่ละวิธี ดังนี ้
1. การรับประทานยาชนิดเม็ด
การรับประทานยาเม็ดทางปาก หรื อทางสายอาหาร เมื่อกลืนยาลงไป
ยาจะถูกดูดซึมในรู ปของสารละลายเข้ าสู่กระแสเลือดทางเยื่อบุผนังกระเพาะ
อาหาร และเยื่อบุผนังลาไส้ เล็ก ดังนันยาจึ
้ งผสมกับน ้าย่อย แร่ธาตุ หรื ออาหาร
ที่รับประทานเข้ าไปในกระเพาะอาหาร ซึ่งยาบางชนิดเมื่อผสมกับสารอาหาร
ผลไม้ ที่มีฤทธิ์ เป็ นกรดหรื อด่างจะทาให้ คุณสมบัติของยาเม็ดเคมีบาบัด ลดลง
หรื อเพิ่มมากขึ ้น ดังนันจึ
้ งต้ องมีข้อมูลวิธีรับประทานยาที่ชดั เจน เช่น ห้ าม
รั บประทานยากับผลไม้ ที่มีฤทธิ์ เพิ่ม ความเป็ นกรด ด่าง ยาบางชนิดต้ อง
รับประทานพร้ อมอาหารหรื อหลังรับประทานอาหารทันที ยาบางชนิดต้ อง
รับประทานเมื่อท้ องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชัว่ โมง หรื อหลังอาหาร 2 ชัว่ โมง หรื อ
ก่อนนอน เป็ นต้ น
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ปั ญหาที่พบได้ บอ่ ยในการรับประทานยาเม็ด ก็คือ การลืมรับประทาน
ยา และการรับประทานยาไม่ถกู วิธี หลักการที่ถกู ต้ องดังนี ้
1. รับประทานยา ในเวลาเดิมทุกวัน
2. ควรล้ างมือให้ สะอาด ก่อนและหลังหยิบยารับประทาน
3. ขนาดและจ านวนเม็ ด ยาที่ ผ้ ู ป่ วยแต่ล ะคนจะได้ รั บ ไม่ เ ท่ า กั น
แพทย์จะเป็ นผู้คานวณขนาดยาให้ เหมาะสม ดังนันควรใช้
้
ยาตามคาสัง่ แพทย์
หรื อตามวิธีใช้ ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ ามเพิ่ม ลดขนาดยา หรื อหยุด
รับประทานยาเอง โดยไม่ได้ รับคาสัง่ จากแพทย์
4. ถ้ าเป็ นยาที่ต้องรับประทานเมื่อท้ องว่าง ให้ รับประทาน 1 ชัว่ โมง
ก่อนรับประทานอาหาร หรื อหลังรับประทานอาหาร 2 ชัว่ โมง หรื อก่อนนอน
5. ถ้ าเป็ นยาที่ต้องรับประทานหลังอาหาร ให้ รับประทานยาภายใน
30 นาที หลังรับประทานอาหาร
6. ให้ กลืนเม็ดยาทังเม็
้ ด ห้ ามหัก บด หรื อ เคี ้ยวเม็ดยา
7. หากหลังรับประทานยา ไม่เกิน 30 นาทีแล้ วมีอาการอาเจียน โดย
พบว่ามียาปนออกมากับอาเจียนด้ วย ให้ รับประทานยาซ ้าในขนาดเดิม แต่ถ้า
อาเจียนหลังจากรับประทานยาไปแล้ ว มากกว่า 30 นาที และไม่พบว่ามีเม็ดยา
ปนออกมากับอาเจียนด้ วยห้ ามรับประทานยาเพิ่มหรื อซ ้าเอง
8. หากลืมรับประทานยา ให้ รับประทานทันทีที่นึกขึ ้นได้ แต่ถ้าเวลาที่
นึกขึ ้นได้ เลยจากเวลาเดิมที่เคยรับประทานมากกว่า 6 ชัว่ โมงไปแล้ ว ให้ เว้ นการ
รับประทานยามื ้อที่ลืมนันไป
้ และให้ เริ่มรับประทานยามื ้อต่อไปตามเวลาเดิม
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9. วิธีการป้องกันการลืมรับประทานยา อาจใช้ มาตรการหลายๆวิธี
เช่น
 จัดยาใส่ภาชนะ หรื อตลับยา แยกเป็ นแต่ละมื ้อๆตามเวลา และ
จัดให้ ครบในหนึง่ สัปดาห์
 ตั ง้ นาฬิ ก าปลุ ก โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ให้ เตื อ นเมื่ อ ถึ ง เวลาต้ อง
รับประทานยามื ้อนันๆ
้
 จัดหาปฏิทินรายเดือน ระบุวนั ที่ต้องรั บประทานยา และวันที่ต้อ ง
หยุดพักรับประทานยาตามแพทย์สงั่
 จัดหาสมุดบันทึก จดวิธีการรับประทานยาและปั ญหาที่พบ
 ให้ ญาติหรื อผู้ดแู ลคอยเตือน จัดยาให้ หากผู้ป่วยไม่สามารถจัดยา
รับประทานเองได้
10. การเก็บรักษายา ควรเก็บยาตามที่ระบุไว้ บนฉลากยา หลีกเลี่ยง
การเก็บยาในที่ที่มีแสงแดดจัด เช่น ในรถยนต์ หรื อที่ที่มีความชื ้นสูง ควรเก็บ ใน
ภาชนะบรรจุเดิม ไม่ควรแกะออกจากแผงยา และควรเก็บให้ พ้นมือเด็ก

รูปที่ 3 บันทึกวิธีรับประทานยาในปฏิทินรายเดือน
22

2. ยาเคมีบาบัด และยาทาร์ เก็ต ชนิดฉีด

รูปที่ 4 การบริหารยาทางหลอดเลือดดา
ยาฉีดเข้ าสูร่ ่างกาย ได้ หลายทาง ดังนี ้
2.1 ฉี ดยาเข้ ากล้ ามเนือ้ บริ เ วณต้ นแขน สะโพก วิธีนีเ้ หมาะสาหรั บ
ต้ องการให้ ยาเคมีบาบัด ดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือดอย่างช้ าๆ
2.2 ฉีดยาเข้ าทางหลอดเลือดดา อาจจะฉีดยาเข้ าหลอดเลือดโดยตรง
หรื อผสมกับสารละลาย แล้ วค่อยๆ หยดเข้ าทางหลอดเลือดดา วิธีนี ้เมื่อยาฉี ด
เข้ าหลอดเลือดดาจะเข้ าสูก่ ระแสเลือดโดยตรง และออกฤทธิ์ทางานได้ ทนั ที
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2.3 ฉี ดยาเข้ าทางหลอดเลือดแดง โดยใส่สายเข้ าไปทางหลอดเลือด
แดงที่ ไ ปเลี ย้ งก้ อนมะเร็ ง แล้ วฉี ด ยาเข้ าไปทางสายนัน้ เพื่ อ ให้ ยาเข้ าถึ ง
ก้ อนมะเร็งโดยตรง
2.4 ฉีดยาเข้ าชันใต้
้ ผิวหนัง เพื่อให้ ดดู ซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือดอย่างช้ าๆ
2.5 ฉี ดยาเข้ าไปในช่องว่างของร่ างกาย เช่น ในโพรงสมอง ช่องปอด
ช่องท้ อง หรื อกระเพาะปั สสาวะที่มีเซลล์มะเร็งอยู่
2.6 ฉีดยาเข้ าทางไขสันหลัง โดยการเจาะผ่านทางกระดูกไขสันหลัง
ซึ่งมีน ้าไขสันหลังเชื่อมต่อถึงส่วนสมอง การฉี ดยาเข้ าทางไขสันหลัง เพื่อให้ ยา
เข้ าสูเ่ ยื่อหุ้มสมองได้ โดยตรง
การปฏิบัตติ ัวขณะได้ รับยาเคมีบาบัด
การให้ ยาเคมีบาบัด จะแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ให้ ยาแบบไปเช้ า – เย็นกลับ โดยจะให้ ที่หน่วยบาบัดระยะสัน้
2. ให้ ยาแบบนอนในโรงพยาบาล
ก่ อนได้ รับยาเคมีบาบัด
ท่านควรปฏิบตั ติ วั ดังนี ้
1. สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับชนิดของยาเคมี บาบัด ผลข้ างเคียงของยา
เคมี บ าบัด และการจัด การกั บ ผลข้ างเคี ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ เพื่ อ
วางแผนร่วมกับแพทย์ในการดูแลตนเอง
2. รักษาความสะอาดของร่างกาย ปาก และฟั น
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3. ในคื น ก่ อ นมารั บ ยาเคมี บ าบัด ท่ า นควรพัก ผ่ อ นให้ เพี ย งพอ
รับประทานยานอนหลับตามแพทย์สงั่ ทาจิตใจให้ สบาย ไม่เครี ยด
4. เช้ า วัน ที่ ม าพบแพทย์ ขอให้ ท่ า นเจาะเลื อ ด ตามใบค าสั่ง ของ
แพทย์ เพื่อดูความสมบูรณ์ และปริ มาณของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ
การเจาะเลือดแต่ละครัง้ อาจไม่จาเป็ นต้ องงดอาหารมาก่อน ท่าน
ควรดูจากใบเจาะเลือดว่ามีระบุให้ งดอาหารและเครื่ องดื่มหรื อไม่
5. ท่า นสามารถรั บ ประทานอาหาร และดื่ ม น า้ ได้ ต ามปกติ โดย
อาจจะเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย เช่น ข้ าวต้ ม โจ๊ ก
หรื อ แกงจืด
6. ก่อนเข้ าพบแพทย์ ขอให้ ท่านวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ความดัน
โลหิต เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประเมินความพร้ อมของร่ างกายว่าท่ าน
สามารถให้ ยาได้ หรื อไม่

เตรี ยมพร้ อมออกจากบ้ าน ได้ พบหมอ พยาบาลที่โรงพยาบาล
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ขณะได้ รับยาเคมีบาบัด
ท่านควรปฏิบตั ติ วั ดังนี ้
1. ในบางสูตรของการให้ ยาเคมีบาบัด โดยเฉพาะ 5FU ท่านจะได้ รับ
คาแนะนาให้ อ มน า้ แข็ ง ประมาณ 15 นาที ก่ อ นการให้ ย า และ
ตลอดระยะเวลาของการให้ ยา เพื่อลดผลข้ างเคียงของยา ที่ทาให้
เกิดอาการอักเสบในช่องปาก
2. ระมัดระวัง ในการเคลื่ อนไหว บริ เวณที่ แทงเข็ม ให้ ยา ปกติแล้ ว
พยาบาลจะเลื อกบริ เ วณของร่ างกายที่ แทงเข็ม เข้ าง่ าย เข็ม ไม่
เลื่ อ นหลุด ง่ า ย เห็ น ง่ า ย เช่น บริ เ วณหลัง มื อ หรื อ แขน แต่ใ น
ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ต้องระมัดระวังเมื่อขยับร่างกายด้ วยเช่นกัน
3. ระหว่างการให้ ยา หากท่านมีอาการผิดปกติดงั ต่อไปนี ้ ต้ องรี บแจ้ ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
1. มีอาการแน่นหน้ าอก หายใจไม่อิ่ม หน้ ามืด ใจสัน่
2. มีอาการ ปวด แสบ บวม แดง มี น ้าซึมบริ เวณที่ให้ ยา เพราะ
อาจจะมีการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือด ซึ่งจะทาให้ เกิด
การทาลายของเนือ้ เยื่อในบริ เวณที่ สัมผัสยา โดยเฉพาะยา
กลุ่ม Anthracyclines ได้ แก่ Doxorubicin และ Epirubicin
และยา กลุ่ม Vinca alkaloid ได้ แก่ Viscristin, Vinblastine
และ Vinorelbine ที่จะทาลายเนื ้อเยื่อมากและเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว
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หลังได้ รับยาเคมีบาบัด
ท่านควรปฏิบตั ติ วั ดังนี ้
1. ท่านสามารถมีกิจวัตรประจาวัน ไปทางานได้ ตามปกติ ออกกาลัง
กายได้ พอควร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสูตรยาและความแข็งแรงของผู้ป่วย
แต่ล ะราย หากท่ า นมี อ าการอ่ อ นเพลี ย ท่ า นควรนอนพัก ฟื ้น
ภายหลังได้ รับยาเคมีบาบัด 1 - 2 วัน ที่บ้าน
2. ควรรั บ ประทานอาหารที่ ป รุ ง สุ ก สะอาด หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี
โอกาสทาให้ ท่านท้ องเสียได้ ง่าย เช่น อาหารค้ าง ขนมจีน ส้ มตา
หรื อยาต่างๆ
3. ควรงดการรับประทานผักสด ผลไม้ เปลื อกบาง เช่น องุ่น ชมพู่
และผลไม้ ที่ไม่มีเปลือก เช่น สตอร์ เบอรี่ โดยเฉพาะในช่วง 14 วัน
แรก หลังได้ รับยาเคมีบาบัด
4. หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด ที่มีคนมากๆ เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์
ศูนย์การค้ า หากจาเป็ นควรสวมหน้ ากากอนามัย เพื่ อป้องกันการ
ติดเชื ้อ ไม่ควรใกล้ ชิดกับคนที่ไม่สบาย เด็กที่ป่วย เนื่องจากท่านมี
โอกาสติ ด เชื อ้ ได้ ง่ า ยกว่ า ปกติ หากจ าเป็ นควรสวมหน้ า กาก
อนามัยด้ วยเช่นกัน
5. ควรสัง เกตจดบันทึกอาการข้ างเคียงที่ เกิ ดขึน้ ถ้ า ท่านมี อาการ
ผิดปกติดงั ต่อไปนี ้ ท่านควรมาพบแพทย์ก่อนนัด
 มีไข้ สงู เกิน 38 องศาเซลเซียส
 ท้ องเสีย หรื อ ท้ องผูกอย่างรุนแรง
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 ปวดมาก
 หายใจลาบาก
 คลื่นไส้ อาเจียน อย่างรุนแรง
การประเมินผลการรักษา
เมื่อให้ ยาเคมีบาบัดหรื อยาทาร์ เก็ต แพทย์จะประเมินผลการรักษาเป็ น
ระยะๆ ภายหลัง ครบการรั ก ษา 2-3 รอบการรั ก ษาหรื อ 2-3 เดื อ น วิ ธี ก าร
ประเมินการตอบสนองของโรคมะเร็ ง โดยการเปรี ยบเทียบก่อนการรักษาและ
ภายหลังจากการรักษา
วิธีการประเมินผลการรักษา มีดงั นี ้
1. การถ่ายภาพเอกซเรย์ หรื อ คอมพิวเตอร์ โดยการวัดผลขนาดของ
ก้ อน ถ้ ามีการตอบสนองก้ อนจะเล็กลง อย่างไรก็ตามแม้ ว่าก้ อนไม่
เล็กลงแต่ไม่โตขึ ้น หรื อก้ อนเท่าเดิม แต่ความหนาแน่นเนื ้อก้ อนดู
จางลง แสดงว่าการรักษานันได้
้ ผลตอบสนองที่ดี
2. ประเมินจากอาการต่างๆ เช่น เหนื่อยน้ อยลง แผลแห้ งลง ไม่ปวด
ไม่ไอ
3. ผลการตรวจเลือด ดูปริ มาณเซลล์มะเร็ ง เช่น การเจาะค่า CEA
ในมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ค่า PSA ในมะเร็ งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็
ตามแม้ ค่าที่ สูงขึน้ อาจไม่จาเพาะในผู้ป่วยมะเร็ งทุกคน ต้ องใช้
หลักฐานการประเมินอื่นๆร่วมด้ วย
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4. การเจาะกระดูกไขสันหลัง ดูปริ มาณเซลล์เม็ดเลือดในมะเร็ งโรค
เลือด
การมาตรวจตามนัด ติดตามเฝ้าระวังโรค
เมื่ อครบการรั กษาแพทย์จ ะนัดหมายเฝ้าติดตามการดาเนินของโรค
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆ ถ้ าตรวจพบว่าอาการของโรคกลับเป็ นซา้ ท่านอาจ
ได้ รับการรักษาใหม่อีกครัง้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ท่านต้ องมาตรวจอย่าง
สม่าเสมอตามการนัดหมายของแพทย์
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บทที่ 4
การจัดการกับผลข้ างเคียงของยาเคมีบาบัดและยาทาร์ เก็ต
การดูแ ลตนเองที่ ดี เ มื่ อได้ รับยาเคมี บาบัด เป็ นสิ่ ง ส าคัญที่ จ ะช่วยให้
ผู้ป่วยรับมือกับผลข้ างเคียงต่างๆจากโรคและการรักษา ผู้ป่วยที่ปฏิบตั ิตวั ได้
ถูกต้ องและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จะทาให้ เกิดผลข้ างเคียงน้ อยหรื อแม้ มี
อาการข้ างเคียงก็ จ ะยัง คงดาเนิ นชี วิ ตได้ อย่างมี คุณภาพชี วิตที่ ดี ซึ่ง อาการ
ข้ างเคียงต่างๆที่เกิดขึน้ นีจ้ ะเกิดเพียงชัว่ คราวและจะดีขึน้ ในระหว่างรอบการ
รักษา หรื อ เมื่อหยุดยาอาการต่างๆ จะค่อยๆลดลงและหายไปในที่สดุ
ผลข้ างเคียงที่กล่าวทัง้ หมดนี ้ ไม่ได้ เกิดกับผู้ป่วยทุกราย อาจเกิดกับ
ท่านเพียงบางอาการเท่านัน้ ผลข้ างเคียงและวิธีการบรรเทาอาการข้ างเคีย ง
ต่างๆ มีดงั นี ้
ผลต่ อไขกระดูก
me.sh
ไขกระดูก มีหน้ าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือด ประกอบด้ วย เม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว เกล็ดเลือด ยาเคมีบาบัดมีผลต่อเซลล์ไขกระดูก ทาให้ การสร้ างเม็ด
เลือดทุกชนิดในร่างกายน้ อยลง ดังนันแพทย์
้
จงึ ต้ องสัง่ ตรวจเลือดทุกครัง้ ก่อนให้
ยาเคมีบาบัด เรี ยกว่า ตรวจ CBC (Complete blood count) การตรวจเลือด
ทุกครัง้ ไม่จาเป็ นต้ องงดน ้าหรื ออาหาร เพราะเลือดที่เจาะตรวจจะแสดงผลของ
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จานวนเม็ ดเลือดแดง เม็ดเลื อดขาว และเกล็ดเลือด ไม่เกี่ ยวข้ องกับการหา
ปริ มาณน ้าตาลหรื อไขมันในกระแสเลือด โดยทั่วไปท่ านจะต้ องตรวจเลือด
เพื่อดูความสมบูรณ์ และจานวนเม็ดเลือดชนิดต่ างๆ ก่ อนเข้ าพบแพทย์
เพื่อรั บยาเคมีบาบัด ทุกครั ้ง แต่ก็มียาเคมีบางชนิดที่ไม่มีผลกระทบต่อการ
สร้ างเม็ดเลือด เช่น ยาวินคริ สติน (Vincristine) รวมถึงยาทาร์ เก็ตส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบต่อการสร้ างเม็ดเลือด ดังนั
้ น้ ท่านอาจไม่ต้องเจาะเลือด ทังนี
้ ข้ ึ ้นกับ
การพิจารณาของแพทย์ผ้ ใู นการรักษา
ภูมิต้านทางโรคต่า เนื่องจากเม็ดเลือดขาวต่า
เม็ดเลือดขาวต่าจะมีผลอย่ างไร ?
หน้ าที่ของเม็ดเลือดขาว คือ การต่อสู้กบั เชื ้อโรคที่เข้ าสู่ร่างกาย ปกติไข
กระดูกจะสร้ างเม็ดเลือดขาวให้ มีเพียงพออยู่เสมอ แต่เมื่อได้ รับยาเคมีบาบัด
ไขกระดูกจะถูกทาลาย ทาให้ สร้ างเม็ดเลือดขาวลดลง ท่านจึงเสี่ยงต่อการติด
เชือ้ ได้ ง่ายกว่าคนปกติ (ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า เกิดได้ เร็ วกว่าภาวะซีด และ
ภาวะเกล็ ดเลื อดต่า เนื่ องจากเม็ ดเลื อดขาวมี อายุสัน้ กว่าเม็ดเลือดแดงและ
เกล็ดเลือด)
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่าจะเริ่ มเกิดประมาณ 2 - 3 วันหลังได้ รับยาเคมี
บาบัด และจะต่ามากที่สดุ ในวันที่ 10 – 14 หลังจากนันร่
้ างกายจะมีการปรับตัว
โดยการสร้ างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ ้น จนเม็ดเลือดขาวกลับสู่ภาวะปกติประมาณ
ภายใน 21 - 28 วันหลังได้ รับยาเคมีบาบัด
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ท่ านจะทราบได้ อย่ างไรว่ ามีการติดเชือ้ ?
อาการแสดงของการติดเชื ้อมีได้ หลายรูปแบบ ท่านควรสังเกตและหมัน่
ตรวจร่างกายอย่างสม่าเสมอด้ วยวิธีการง่ายๆ ดังนี ้คือ
1. ช่องปากและลาคอ จะมีอาการเจ็บปาก มีแผล และมีกลิ่นปาก
หรื อเจ็บคอ กลืนลาบาก ควรสังเกตดูว่ามีฝ้าขาวในปากหรื อไม่ ถ้ ามีแสดงว่า
ติดเชื ้อรา ฉะนันควรบ้
้
วนปากด้ วยน ้าเกลืออย่างสม่าเสมอ และดื่มน ้ามากๆ ใช้
แปรงสีฟันที่ออ่ นนุม่
2. โพรงจมูกอักเสบ จะมีอาการน ้ามูกไหลร่วมกับเจ็บคอ และปวด
ศีรษะ ให้ สัง เกตสี ของนา้ มูก ถ้ าสีเ ขี ยวหรื อสีเหลื อง แสดงว่ามี การติดเชื อ้
เกิดขึ ้น
3. ผิวหนัง เมื่อมีการติดเชื ้อจะมีอาการปวด บวม แดง ร้ อน หรื อเป็ น
หนอง ถ้ ามีแผลอักเสบ ต้ องทาความสะอาดอย่างถูกวิธี ควรตัดเล็บมือเล็บเท้ า
ให้ สนไว้
ั ้ เสมอ
4. ปอด ถ้ ามีอาการไอ มีเสมหะ ให้ สงั เกตดูสีของเสมหะ ถ้ ามีไข้
หนาวสัน่ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยร่วมด้ วย ให้ รีบมาพบแพทย์
5. ทางเดินปั สสาวะ ถ้ ามีอาการปวดแสบเวลาปั สสาวะ สีปัสสาวะ
เข้ ม ขุน่ หรื อมีไข้ ร่วมด้ วย ให้ รีบปรึกษาแพทย์
6. ทวารหนัก ให้ สงั เกตว่ามีแผล ริ ดสีดวงโป่ ง แตก เจ็บปวด หรื อคัน
บ้ างหรื อไม่ ถ้ ามีจะต้ องปรึกษาแพทย์
หากท่านสงสัยว่ามีการติดเชื ้อ มีไข้ ให้ ใช้ ปรอทวัดอุณหภูมิ ของร่างกาย
ถ้ าสูง เกิ น 38 องศาเซลเซี ล ส ให้ ท่านรี บไปโรงพยาบาลใกล้ บ้าน เจาะเลื อด
ตรวจดูระดับเม็ดเลือด เพื่อให้ การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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ท่ านจะป้องกันการติดเชือ้ ได้ อย่ างไร
การรักษาความสะอาดของร่ างกายและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งสาคัญใน
การป้ องกัน การติด เชื อ้ วิ ธี ก ารง่ า ยๆ ซึ่ง ท่า นสามารถกระท าได้ ด้ ว ยตนเอง
ดังนี ้คือ
 ล้ างมือบ่อย ๆ ทุกครัง้ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้ าห้ องน ้า
 รับประทานอาหารสุก สะอาด ที่มีประโยชน์ให้ พลังงานและโปรตีน
สูง เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้ างเม็ดเลือด เช่น เนื ้อสัตว์ ไข่ขาว นม
 ท าความสะอาดปากและฟั นด้ วยการบ้ วนปากบ่ อ ยๆ หลั ง
รับประทานอาหารทุกครัง้
 ดื่มน ้าต้ มสุกสะอาดมากๆ อย่างน้ อยวันละ 8 – 10 แก้ ว
 รักษาผิวหนังให้ ช่มุ ชื่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผิวหนังแห้ ง และมีรอย
แตก โดยทาครี มบารุงผิว ไม่ควรกดหรื อบีบหัวสิว
 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ ชิดกับคนเป็ นหวัด มีไข้ ไม่สบาย คนเป็ นโรค
ติดเชื ้อวัณโรค อีสกุ อีใส หลีกเลี่ยงการเล่นและสัมผัสกับสัตว์เลี ้ยง
 สวมหน้ ากากอนามัยเมื่อต้ องไปในที่ชมุ ชนแออัด
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 หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนและแออัด เช่น ห้ างสรรพสินค้ า โรง
ภาพยนตร์ ตลาด ควรอยูใ่ นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อบั ชื ้น
 หลังถ่ายปั สสาวะและอุจจาระควรชาระล้ างอวัยวะเพศและทวาร
หนักให้ สะอาดอยู่เสมอ ด้ วยสบูอ่ ่อนๆ และเช็ดให้ แห้ งอยู่เสมอ สาหรับผู้หญิง
ให้ เช็ดจากด้ านหน้ าไปหลัง ถ้ ามีแผลหรื อริ ดสีดวงให้ ปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการ
รักษาทันที
 ในกรณีที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ามากๆ ท่านมีความเสี่ ยงต่อการ
ติดเชื ้อสูง แพทย์อาจพิจารณาให้ ยากระตุ้นการสร้ างเม็ดเลือดขาว โดยการฉี ด
ยาเข้ าชันใต้
้ ผิวหนัง ซึง่ แพทย์จะพิจารณาให้ เป็ นรายๆไป
โปรดอย่ านิ่งนอนใจ ถ้ าท่านสงสัยว่ามีการติดเชือ้ และมีไข้ สูงตังแต่
้
38 องศาเซลเซี ยส ขึน้ ไป ต้ อ งรี บมาโรงพยาบาล เพื่ อให้ ก ารรั กษาที่
เหมาะสมต่อไป

ซีด โลหิตจาง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงต่า
เม็ดเลือดแดงต่าจะมีผลอย่ างไร ?
เม็ดเลือดแดง มีหน้ าที่นาออกซิเจนและอาหารไปเลี ้ยงทัว่ ร่างกาย ให้
ร่างกายได้ รับพลังงานเพียงพอ มีกาลัง ไม่เหนื่อยง่าย ถ้ าท่านมีภาวะเม็ดเลือด
แดงต่าจะทาให้ ร่างกายขาดออกซิเจน ดังนันหั
้ วใจต้ องทางานหนักขึน้ เพื่อปั ม้
เลือดที่มีออกซิเจนไปเลี ้ยงเซลล์ตา่ งๆให้ เพียงพอ
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เม็ดเลือดแดงต่าจะทาให้ เกิดอาการซีด ที่ ริมฝี ปาก เล็บมือ เล็บเท้ า
ผิวหนัง ทาให้ ร้ ูสกึ เหนื่อยล้ า เวียนศีรษะ หายใจสัน้ ตื ้น หน้ ามืด เป็ นลมง่าย
เมื่อซีดหรือเลือดจาง ท่ านควรดูแลตนเองอย่ างไร ?
 ควรรั บ ประทานอาหารที่ ใ ห้ พ ลัง งานและโปรตี น เพี ย งพอ เช่ น
เนื ้อสัตว์ นม ไข่ขาว ตับ ผักใบเขียวเข้ ม เช่น ผักคะน้ า
 รั บประทานวิตามิ น ที่ มี ส่วนประกอบของธาตุเหล็กและวิตามิ น
ตามแพทย์สงั่
 เวลาลุกนัง่ นอน หรื อ ยืนควรทากิจกรรมช้ า ๆ ไม่เร่งรี บ เพราะอาจ
ทาให้ หน้ ามืดได้
 นอนพักผ่อนให้ เพี ยงพอ อย่างน้ อยวันละ 8 ชั่วโมง และควรหา
เวลาพักผ่อนนอน 30-60 นาทีในช่วงกลางวัน
 ออกกาลังกายเบาๆ ใช้ เวลาไม่นานมาก ช่ วงสันๆ
้ แต่สามารถทา
ได้ บอ่ ยครัง้
 ไม่ควรทางานหนัก หรื อออกแรงมากเกินจาเป็ น
 ท่านอาจต้ องการความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว หรื อคน
ใกล้ ชิดในการช่วยทากิจกรรมบางอย่างที่ต้องออกแรงมากๆ
 เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย อย่าขับรถยนต์ จักรยานยนต์ หรื อยานพาหนะ
อื่นๆ
 สวมเสื ้อผ้ าที่ทาให้ ร่างกายอบอุน่ เพราะถ้ าซีด จะรู้สกึ หนาวง่าย
 ถ้ าซีดมากๆ แพทย์อาจพิจารณาให้ เลือดหรื อยากระตุ้นการสร้ าง
เม็ดเลือดแดง
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ภาวะเลือดออกง่ าย เนื่องจากเกล็ดเลือดต่า
เกล็ดเลือดต่า มีผลอย่ างไร ?
เกล็ดเลือด มีหน้ าที่ทาให้ เลือดแข็งตัว ยาเคมีบาบัดที่มีผลกระทบต่อไข
กระดูก จะส่งผลให้ การสร้ างเกล็ดเลือดน้ อยลงด้ วย เมื่อเกล็ดเลือดน้ อยลงทาให้
ท่านเสี่ยงที่จะมีเลือดออกง่าย หยุดยากแม้ จะถูกกระแทกเพียงเบาๆ
ทราบได้ อย่ างไรว่ าเกล็ดเลือดต่า ?
1. พบจุดจ ้าเลือดเล็กๆ ใต้ ผิวหนัง อาจมีจดุ จ ้าเลือดตามตัวได้ ง่าย
2. เวลาบ้ วนเสมหะจะมีเลือดปน หรื อมีเลือดกาเดาออก
3. ผู้หญิง จะมีประจาเดือนมาก และนานกว่าปกติ
4. มีเลือดปนมากับปั สสาวะ หรื อ อุจจาระ
5. การมองเห็นผิดปกติ สายตาพร่ ามัว อาจปวดหัวอย่างรุ นแรงใน
กรณีที่มีเลือดออกในสมอง
ท่ านจะป้องกันเลือดออกง่ ายได้ อย่ างไร ?
 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทาให้ ร่างกายกระทบกระแทก หรื อหกล้ ม
 แปรงฟั นด้ วยแปรงขนอ่อนนุ่ม ไม่ใช้ เส้ นด้ ายทาความสะอาดซอก
ฟั น เพราะอาจบาดเหงือกได้ ใช้ ลิปสติกมัน สีผึ ้ง ทาริมฝี ปาก ให้ ชมุ่ ชื่นอยูเ่ สมอ
 ควรโกนหนวดด้ วยเครื่ องไฟฟ้า ถ้ าต้ องใช้ มี ดโกนให้ ระมัดระวัง
ใบมีดบาด
 ระมัดระวังเวลาจับของมีคม ควรสวมถุงมือ เวลาทางานในสวน
สนามหญ้ า และล้ างจาน
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 ห้ ามสัง่ น ้ามูกแรงๆ ถ้ ามีเลือดกาเดาออกให้ อยู่ในท่านัง่ แหงนหน้ า
บีบจมูก อ้ าปากหายใจ และใช้ กระเป๋ าน ้าแข็งประคบเพื่อทาให้ หลอดเลือดหด
ตัว และเลือดหยุด
 ถ้ ามีอาการไอ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับยาแก้ ไอ เพราะการไอหรื อ
จามแรงๆ อาจเป็ นสาเหตุให้ เลือดออกได้ (ในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ามากๆ)
 ไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ ไม่ควรให้ ท้องผูก และไม่ควรใช้ ยาระบายชนิด
เหน็บทางทวารหนัก
 ควรใช้ น ้ายาหล่อลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์ ถ้ าเกล็ดเลือดต่าควรงด
เพศสัมพันธ์ชวั่ คราว
 ก่อนใช้ ยารักษาโรคทุกครัง้ ควรปรึ กษาแพทย์ เภสัชกร เพราะยา
บางชนิดอาจทาให้ เลือดแข็งตัวช้ า เช่น ยาแอสไพริน และ วาร์ ฟาริน
 ห้ ามฉี ดยาเข้ าทางกล้ ามเนือ้ และ ใต้ ผิวหนัง ในกรณี ที่มีเกล็ด
เลือดต่า
 แพทย์อาจพิจารณาให้ เกล็ดเลือด ในกรณีที่เกล็ดเลือดของท่านต่า
และเสี่ยงต่อการมีเลือดออกง่าย
ในกรณีที่ท่านได้ รับยาทาร์ เก็ต ที่มีชื่อว่า บีวาซิซูแมบ (Bevacizumab)
ชื่อการค้ า อวาสติน (Avastin) กลไกการออกฤทธิ์ของยานี ้โดยยับยังการสร้
้
าง
หลอดเลือดที่ไปเลี ้ยงเซลล์มะเร็ ง ไม่ได้ เกิดจากภาวะเกล็ดเลือดต่า อาจทาให้
เสี่ยงต่ออาการเลือดออกผิดปกติได้ เช่นกัน โดยเฉพาะบริ เวณที่มีแผล ท่านอาจ
มีเลือดกาเดาออกง่าย หรื ออาจมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดังนันท่
้ าน
ควรหมัน่ สังเกตอาการดังกล่าว
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วิธีการอ่ านค่ าเม็ดเลือด
การตรวจดูความสมบูรณ์และปริ มาณของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ได้ แก่
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด มีคา่ ปกติดงั นี ้คือ
ค่ าปกติ
เม็ดเลือดแดง เพศชาย 14– 18 กรัมต่อเดซิลิตร
เพศหญิง 12 – 16 กรัมต่อเดซิลิตร
เม็ดเลือดขาว
4,000-10,000 เซลล์ ต่อ ลูกบาศก์มิลลิเมตร
นิวโทรฟิ ล
40 – 74 %
เกล็ดเลือด
140,000-450,000 เซลล์ ต่อ ลูกบาศก์
มิลลิเมตร
นิวโทรฟิ ล เป็ นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง มีหน้ าที่สาคัญในการป้องกันการติด
เชื ้อและต่อสู้กบั เชื ้อโรคชนิดต่างๆ
ก่อนแพทย์จะพิจารณาให้ ยาเคมีบาบัดแก่ท่าน จะต้ องดูคา่ ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือดขาว (Absolute Neutrophil Count = ANC)
วิธีการ คานวณค่าเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ ดังนี ้
จานวนเม็ดเลือดขาวทังหมด
้
x ( ร้ อยละของนิวโทรฟิ ว + ร้ อยละของ Bands )
100
ถ้ าจานวนเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (ANC) น้ อยกว่า 1,500 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร (โดยประมาณ) ทางการแพทย์ถือว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติด เชื อ้ มากกว่า คนปกติ แพทย์ อ าจพิ จ ารณาหยุด การให้ ย าเคมี บ าบัด
ชัว่ คราว หรื อปรับลดขนาดยาลง นอกจากนี ้แพทย์ต้องพิจารณาดูความเข้ มข้ น
ของเลือด และเกล็ดเลือดก่อนให้ ยาเคมีบาบัดด้ วย
38

คลื่นไส้ อาเจียน

เหตุใดท่ านจึงเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ?
คลื่ นไส้ อาเจี ยน เกิ ดจากยาเคมี บาบัดไปกระตุ้นศูนย์ ควบคุม การ
อาเจี ยนที่ อยู่ในสมองและในกระเพาะอาหาร แล้ วส่ง กระแสประสาทมายัง
กระเพาะอาหารให้ เกิดอาการคลื่นไส้ ขย้ อน และอาเจียน
ความรุ นแรงของอาการมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับชนิด ปริ มาณของยา
เคมีบาบัด ประสบการณ์ และทัศนคติของแต่ละคน บางท่านอาจไม่มีอาการ
เลย บางท่านอาจจะรู้สกึ ปั่ นป่ วนทันทีหลังจากได้ รับยา หรื อหลังได้ รับยาไปแล้ ว
6-12 ชัว่ โมง หรื อเป็ นวัน
ผู้ที่มีสขุ ภาพจิตดี ไม่หวัน่ ไหว มีทัศนคติที่ดีตอ่ การรักษา อาจจะไม่มี
อาการคลื่นไส้ อาเจียนเลย หรื อมีเล็กน้ อยไม่รุนแรง ในทางตรงกันข้ าม ผู้ป่วย
มีความวิตกกังวลสูง มีทศั นคติไม่ดีตอ่ ยาเคมีบาบัด อาจทาให้ คลื่นไส้ มีมากกว่า
ปกติ ในบางรายอาจมีคลื่นไส้ อาเจียนก่อนการได้ รับยาเคมีบาบัด ซึ่งเป็ นผลมา
จากภาวะจิตใจโดยตรง มิใช่ผลที่เกิดจากยาเคมีบาบัด ดังนันท่
้ านควรทาจิตใจ
ให้ เบิกบาน มีทศั นคติที่ดีและเชื่อมัน่ ต่อการรักษา
วิธีการรักษาเมื่อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ท่านควรรับประทานยาแก้ คลื่นไส้ อาเจียน ตามแพทย์สงั่ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันการเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่ต้องรอให้ เกิดอาการก่อนแล้ วจึงค่อย
รับประทานยา โดยทัว่ ไปอาการจะค่อยๆหายไปเอง
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วิธีการบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่ได้ ผลดี คือ
1. การใช้ ยา ก่อนฉีดยาเคมีบาบัดแพทย์จะให้ ยาแก้ คลื่นไส้ อาเจียน
ฉีดเข้ าทางหลอดเลือดดาก่อนทุกครัง้ และจะสัง่ ยาแก้ คลื่นไส้ อาเจียนในรูปของ
ยาเม็ดให้ ท่านกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน หากท่านรับประทานยาแก้ คลื่นไส้
อาเจียนแล้ ว ยังไม่สามารถคุมอาการได้ ขอให้ ท่านแจ้ งให้ แพทย์หรื อพยาบาล
ผู้ให้ การรักษารับทราบ เพื่อหาวิธีที่ดีที่สดุ ในการช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
2. วิธีการไม่ใช้ ยา เช่น การทาสมาธิ จินตนาการทางบวก และการ
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารมันและอาหารที่มีกลิ่นฉุน
ท่ านควรดูแลตนเองอย่ างไร ?
1. ก่อนและหลังในวันที่รับยาเคมีบาบัด ควรรับประทานอาหารครัง้
ละน้ อยๆแต่บอ่ ยครัง้ เพื่อลดอาการแน่นท้ อง
2. รับประทานอาหารช้ าๆ เคี ้ยวให้ ละเอียด เพื่อให้ ยอ่ ยง่าย
3. ดื่มน ้าก่อนหรื อหลังอาหาร 1/2 - 1 ชัว่ โมง เพื่อไม่ให้ ร้ ูสึกอิ่มหรื อ
แน่นท้ องเกินไป
4. ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้ อยและย่อยง่าย เช่น ฟั กทองนึ่ง
มันต้ ม แกงเลียง ผักต้ ม ปลาเผา หรื อนึง่ แกงส้ มที่รสไม่จดั
5. ลองรับประทานของเปรี ย้ วๆ เช่น ไอศกรี มรสมะนาว หรื อ ขนมปั ง
กรอบ เวลารู้สกึ คลื่นไส้
6. ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด รสหวาน อาหารกลิ่นฉุน และทอดด้ วยน ้ามัน
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7. ควรดื่มเครื่ องดื่มเย็นหรื อปกติ ไม่ร้อนจัด เช่น นมเปรี ย้ ว น ้าผลไม้
ชนิ ด ต่ า งๆ น า้ มะพร้ าว น า้ อ้ อย น า้ ตาลสด โดยจิ บ บ่ อ ย ๆ
ระหว่างมื ้อ เพื่อป้องกันมิให้ ร่างกายขาดน ้า
8. หลังรับประทานอาหารควรนัง่ พักสักครู่ ถ้ าต้ องการนอนพักควร
นอนยกศีรษะสูง
9. ถ้ าการรับรสของท่านผิดปกติ รู้ สึกขมปากอยู่ตลอดเวลา ควรหา
ลูกอมที่ทาให้ ร้ ูสึกสดชื่น เช่น ลูกอมรสเป็ บเปอร์ มินท์ หรื อลูกอม
รสมะนาว เป็ นต้ น
10. สวมเสื ้อผ้ าหลวมๆ อยูใ่ นที่มีอากาศถ่ายเทได้ ดี
11. ในกรณี ที่ มี ค วามวิ ต กกั ง วลสู ง เครี ย ด ให้ ปรึ ก ษาแพทย์ ห รื อ
พยาบาล เพื่อขอยาคลายกังวลในวันที่ทา่ นรับยาเคมีบาบัด
12. ทาจิตใจให้ สดชื่น สุขสบาย เบิกบานและผ่อนคลายอยู่เสมอ โดย
การฟั งเพลง ดูโทรทัศน์ หรื อนัง่ สมาธิ
อาการผิดปกติท่ คี วรไปพบแพทย์
 อาเจี ย นติด ต่อ กัน ตลอด 48 ชั่ว โมง ภายหลัง ได้ ย าเคมี บ าบัด และ
รับประทานอาหารไม่ได้ เลย
 อาการไม่ดีขึ ้นเลย แม้ วา่ จะรับประทานยาแก้ อาเจียนแล้ วก็ตาม
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อาการเบื่ออาหาร
อาการเบื่ออาหาร กินได้ น้อยลงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากยาเคมีบาบัดไป
มีผลทาให้ ต่อมรับรสเปลี่ยนไป ทาให้ ความอยากอาหารลดลง ความรู้ สึกเบื่อ
อาหารจะเกิดขึ ้นในระยะสันๆ
้ แล้ วหายได้ เอง
ท่ านควรดูแลตนเองอย่ างไร?
1. ควรเริ่มรับประทานอาหารครัง้ ละน้ อยแต่บอ่ ยครัง้
2. จัดรู ปแบบอาหารให้ น่ารับประทาน พยายามคิดถึงเมนูที่ตนเอง
ชอบมากที่สุด แต่เ มนูดังกล่าวไม่ควรขัดกับหลักโภชนบาบัด
สาหรับผู้ป่วยมะเร็ ง คือ ต้ องสุก สะอาด มีคณ
ุ ค่าอาหารสูง
3. ไม่ควรรับประทานอาหารซ ้าๆ
4. ควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกครี ม มัน เนย เนื่องจากจะทาให้ เบื่อมาก
ขึ ้น
5. รับประทานอาหารเย็นๆ รสเปรี ย้ ว เช่น ไอศกรี มรสมะนาว รสส้ ม
6. ในกรณีที่รับประทานอาหารได้ น้อยลงมาก อาจเลือกรับประทาน
อาหารทางการแพทย์เสริม เช่น นม
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ท้ องเสีย

เหตุใดท่ านจึงท้ องเสีย?
ยาเคมี บาบัดบางชนิดทาลายเซลล์ เ ยื่ อบุผิว ของผนัง ล าไส้ ใหญ่ และ
ทวารหนัก ทาให้ ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็ นนา้ หรื ออุจจาระเหลวบ่อยครัง้ จึง
เป็ นเหตุให้ ร่างกายขาดนา้ เกลือแร่ อ่อนเพลีย ถ้ าผู้ป่วยได้ รับการฉายแสง
บริเวณช่องท้ อง อุ้งเชิงกรานร่วมด้ วย อาจมีอาการท้ องเสียรุนแรงมากขึ ้น
การปฏิบัตติ ัวเมื่อมีอาการท้ องเสีย
1. รับประทานยาแก้ ท้องเสียชื่อ โลเพอร์ ราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์
(Loperamide hydrocloride) หรื อ ชื่อการค้ าว่า อิโมเดียม
(Imodium) เพื่อป้องกันอาการท้ องเสียแก่ทา่ น
2. รับประทานอาหารอ่อน มีกากใยน้ อย เพื่อลดการระคายเคืองของ
ทางเดินอาหาร เช่น กล้ วยน ้าหว้ า ข้ าวต้ ม โจ๊ ก น ้าซุบ เป็ นต้ น
3. งดการรับประทานผัก และ ผลไม้ สด
4. ดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีรสเปรี ย้ ว และมีกรดน้ อย
5. ดื่มน ้ามากๆ อย่างน้ อยวันละ 2 ลิตร เพื่อทดแทนน ้าที่สญ
ู เสียไป
6. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ได้ แก่
- อาหารที่ทาให้ เกิดแก๊ ส เช่น ถัว่ กระหล่าปลี
- เครื่ องดื่มที่มีแก๊ ส เช่น น ้าอัดลม
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-

7.

8.
9.
10.

อาหารรสจัด อาหารมัน
นม หรื อผลิตผลจากนม ชา และกาแฟ
อาหารร้ อนและเย็ น จั ด เพราะความร้ อนท าให้ ล าไส้
เคลื่อนไหวเร็วขึ ้น จึงทาให้ ท้องเสียได้ ง่าย
ควรดื่มผงเกลือแร่ โออาร์ เอส (ORS) ผสมกับนา้ บ่อยๆ เพื่อ
ชดเชยน ้าและเกลือแร่ ที่สูญเสียมากับอุจจาระ แล้ วรี บมาพบ
แพทย์
รับประทานยาแก้ ท้องเสีย ตามแพทย์สงั่
หลังขับถ่ายอุจจาระ ควรล้ างก้ นด้ วยสบูอ่ ่อนๆ แล้ วเช็ดให้ แห้ งทุก
ครัง้ เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
ตรวจผิวหนังบริ เวณรอบทวารหนักทุกวัน ถ้ ามีแผลเปื่ อยแดงจาก
การถ่ายบ่อย ควรแช่ก้นด้ วยน ้าอุน่ แล้ วเช็ดให้ แห้ ง

ท้ องผูก
เหตุใดท่ านจึงท้ องผูก ?
ท้ องผูก เกิดจากการที่อจุ จาระเป็ นก้ อนแข็ง แห้ ง ขับถ่ายลาบาก สาเหตุ
จากการดื่มน ้าน้ อย รับประทานอาหารที่มีกากใยน้ อย นอนนานๆ ไม่ได้ ออก
กาลังกาย และการได้ รับยาบางชนิด ดังนี ้
o ยาแก้ ปวด เช่น มอร์ ฟิน
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o ยาเคมีบาบัดบางชนิด เช่น ยาวินคริ สติน (vincristine) วินบลา
สติน ( vinblastine)
o ยาแก้ คลื่นไส้ อาเจียนบางชนิด เช่น ออนแดนซีตรอน
(Ondansetron)
o ยาคลายวิตกกังวลและแก้ อาการซึมเศร้ า
o ยาขับปั สสาวะ
o วิตามินและอาหารเสริม เช่น ธาตุเหล็ก และ แคลเซียม
ท่ านจะป้องกันอาการท้ องผูกอย่ างไร ?
1. ดื่มน ้ามากๆ อย่างน้ อยวันละ 2 - 3 ลิตร ยกเว้ น ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ไตวาย โรคหัวใจ ต้ องจากัดปริมาณน ้า
2. ควรดื่มน ้าอุน่ 1/2 ชัว่ โมงก่อนการขับถ่าย หรื อ ดื่มในตอนเช้ า เพื่อ
กระตุ้นการบีบตัวของลาไส้
3. รับประทานอาหารที่มีกากและเส้ นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ลูกพรุ น
หลีกเลี่ยงอาหารที่ยอ่ ยยาก เช่น เนื ้อสัตว์ ไขมัน
4. ถ้ าแน่นท้ องจากมีลมในกระเพาะอาหารมาก ให้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ทาให้ เกิดแก๊ ส เช่น น ้าอัดลม ถัว่ หัวหอม หมากฝรั่ง
5. ออกกาลังกาย ที่สามารถทาได้ โดยไม่เหนื่อยเกินไป เช่น การเดิน
เพื่อช่วยให้ ลาไส้ เคลื่อนไหวเพิ่มขึ ้น
6. ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ยาระบาย ควรปรึกษาแพทย์
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เยื่อบุในช่ องปากอักเสบ

เหตุใดท่ านจึงเกิดแผลในช่ องปาก ?
ยาเคมีบาบัดบางชนิดทาลายเซลล์เยื่อบุผิวในช่องปาก ทาให้ เกิดแผล
ในปากและลาคอ ทาให้ เสี่ยงต่อการติดเชื ้อได้ ง่าย อาการมักเกิดภายในช่วง 714 วันหลังได้ รับยาเคมีบาบัด
ท่านจะรู้ สึกเจ็บในช่องปาก ปากแห้ ง ลิ ้น เหงื อก และเยื่อบุช่องปาก
บวมแดง หรื ออาจมีต่มุ แผลสีขาวเกิดขึน้ ถ้ าท่านดูแลสุขภาพปากและฟั นให้
สะอาดอยูเ่ สมอ จะทาให้ ไม่เกิดอาการเลยหรื อเกิดได้ แต่ไม่รุนแรง และจะค่อยๆ
ดีขึ ้น
ท่ านจะดูแลตนเองอย่ างไร ?
1. บ้ วนปาก แปรงฟั นหลังอาหารทุกมื ้อและก่อนนอน ถ้ ามีฟันปลอม
ต้ องถอดทาความสะอาดทุกครัง้
2. ใช้ น ้าเกลือผสมกับโซเดียมไบคาร์ บอเนต (เบกกิง้ โซดา) อมบ้ วน
ปากบ่อยๆ ตลอดทังวั
้ น และหลังมื ้ออาหาร การเตรี ยม ใช้ เกลือ
1/2 ช้ อนชา ผสมกั บ เบกกิ ง้ โซดา 2 ช้ อนชา ต่ อ น า้ 1 ลิ ต ร
(ประมาณ 4 แก้ ว)
3. หลีกเลี่ยงน ้ายาล้ างปากที่มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีขายตาม
ท้ องตลาดทัว่ ไป
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4. ใช้ แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม หลังแปรงฟั นควรนวดเหงือกเบาๆ นาน
ประมาณ 1 นาที ด้ วยนิ ้วมือที่สะอาด ตัดเล็บให้ สัน้ เพื่อให้ เลือด
ไหลเวียนดี ช่วยกระตุ้นต่อมน ้าลายให้ ผลิตน ้าลายมากขึ ้น
5. ใช้ วาสลิน ลิปสติกมัน สีผึง้ ทาริ มฝี ปากให้ ชุ่มชื่นอยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันริมฝี ปากแห้ ง
6. รับประทานอาหารอ่อน นุ่ม ชิ น้ เล็กๆ เคีย้ วกลื นง่ าย ไม่ร้อนจัด
และให้ พลังงานเพียงพอ เช่น ไข่ตนุ๋ กล้ วย ไอศกรี ม เป็ นต้ น
7. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ดจัด เปรี ย้ วจัด
8. หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เพราะทาให้ ปากแห้ ง
9. ดื่มน ้ามากๆ หรื อรับประทานอาหารที่มีความชื ้นสูง เช่น ไอศกรี ม
ผลไม้ เยลลี่
10. ตรวจดูในช่องปากและริ ม ฝี ปากอยู่เสมอ เมื่อพบมี อาการปวด
แสบ ปวดร้ อน มีเลือดออกตามไรฟั น มีต่มุ แผลหรื อฝ้าขาว บวม
แดง ชาที่ริมฝี ปากให้ รีบปรึกษาแพทย์ และพยาบาล
11. ในกรณีมีแผลรุนแรง และเจ็บปากมากจนรับประทานอาหารไม่ได้
แพทย์จะสัง่ ยาชากลัวปาก
้
15 นาทีก่อนรับประทานอาหาร
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ยาเคมีบาบัดที่มักทาให้ เกิดอาการเยื่อบุในช่ องปากอักเสบ ได้ แก่
ไฟว์ เอฟ ยู (5-FU) เป็ นยาที่ทาให้ เกิดแผลในช่องปากได้ มีการศึกษา
วิจยั พบว่า ความเย็นจะช่วยลดการไหลเวียนของเลือดในช่องปาก จึงช่วยลด
การไหลเวียนของยามาที่ช่องปากด้ วย ทาให้ อาการเยื่อบุในช่องปากอักเสบ
น้ อยลง ดังนันขณะที
้
่ท่านมารับยาแบบฉี ดเข้ าหลอดเลือดดา ท่านจึงควรอม
น ้าแข็ง
วิธีการอมนา้ แข็งเพื่อลดอาการเยื่อบุในช่องปากอัก เสบ ท่านควร
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เตรี ยมน ้าแข็งให้ พร้ อมก่อนการฉีดยาเคมีบาบัด
2. เริ่ มอมน ้าแข็งก่อนเริ่ มให้ ยาเคมีบาบัด ประมาณ 5 – 10 นาที
และอมน ้าแข็งต่อเนื่องตลอดระหว่างเวลาที่รับยา
3. หลังยาหมดแล้ ว ให้ อมน ้าแข็งต่ออีกประมาณ 30 นาที
ยกเว้ น ถ้ า ท่ า นได้ รั บ ยา อ๊ อกซาลิ พ ลาติ น ร่ วมด้ ว ย ห้ า มอม
นา้ แข็ง เนื่องจากความเย็น จะทาให้ อาการชาและเกร็ งบริ เวณปากและคอเพิ่ม
มากขึน้ ดังนัน้ หากท่านได้ รับยาอ๊ อกซาลิพลาติน (Oxaliplatin) ท่านควร
หลีกเลี่ยงความเย็นช่วงที่รับยาและหลังจากได้ รับยาไปแล้ วอย่างน้ อย 3-5 วัน
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ผมและขนร่ วง

ผมและขนร่ วง เกิดเมื่อไร และจะงอกใหม่ หรือไม่ ?
รากของเส้ น ผม และขนตามที่ ต่า งๆทั่ว ร่ า งกาย โดยเฉพาะที่ ศี ร ษะ
หนวดเครา มีความไวต่อยาเคมีบาบัดมาก จึงอาจหลุดร่ วงได้ ซึ่งจะมากหรื อ
น้ อยขึ ้นอยู่กับชนิด ปริ มาณของยาและวิธีการบริ หารยา ยาเคมีบาบัดชนิดฉี ด
เข้ าหลอดเลือดดาโดยตรงจะทาให้ ผมร่ วงมากกว่าวิธี การผสมยากับนา้ เกลือ
แล้ วหยดเข้ าหลอดเลือดช้ าๆเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
ยาเคมี บางชนิดไม่ทาให้ ผ มร่ วงเลย บางชนิดอาจทาให้ ผมร่ วงเพี ยง
เล็กน้ อย แต่อาการผมร่วงจนหมดศีรษะ จะเกิดขึ ้นเฉพาะยาบางตัวเท่านัน้
ยาเคมีบาบัดที่ทาให้ ผมร่ วงมาก ได้ แก่
o ด๊ อ กโซรู บิ ซิ น (ชื่ อ สามัญ ทางยา Doxorubicin ชื่ อ การค้ า
Doxorubin)
o แพคลิแท็กเซล (ชื่อสามัญทางยา Paclitaxel ชื่อการค้ า Taxol,
Intaxel, Paclitaxel)
o โดซิแท๊ กเซิล (ชื่อสามัญทางยา Docetaxel ชื่อการค้ า Taxotere)
อาการผมร่ วงจะเกิดภายหลังได้ ยาเคมีบาบัด 2-3 สัปดาห์ โดยทัว่ ไป
คนไข้ มกั จะสังเกตได้ ว่าผมร่วงมากกว่าปกติหรื อดูบางลง แต่ในรายที่ได้ ยาที่ทา
ให้ ผมร่ วงมากๆ มักจะมีช่วงแรกที่ผมร่ วงพร้ อมๆกันโดยจะเกิดในวันที่ 10-14
49

หลัง ได้ ยาครั ง้ แรก อาการนี จ้ ะเกิ ดเพี ยงชั่วคราวเท่านัน้ ผมจะสามารถงอก
ขึ ้นมาใหม่ได้ ตามปกติภายใน 4 - 6 สัปดาห์หลังหยุดเคมีบาบัดไปแล้ ว โดยผม
ที่งอกขึ ้นมาใหม่อาจจะหนา นุ่ม ดกดาขึ ้น และหยิกเป็ นลอน สี ของผมอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ เล็กน้ อย
ท่ านจะดูแลตนเองอย่ างไร ?
1. ท่า นควรตัด ผมให้ สัน้ ก่ อ นเริ่ ม ได้ ย าเคมี บ าบัด เพื่ อ ท าให้ ร้ ู สึ ก
เหมือนผมร่วงไม่มาก
2. ใช้ แปรงนุ่มและอ่อน แปรงผมเบาๆ เพื่อป้องกันการดึง รัง้ ของหนัง
ศีรษะ
3. ใช้ แชมพูสระผมอ่อนๆ ที่มีฤทธิ์ เป็ นกลาง เพื่อลดการระคายเคือง
หนังศีรษะ
4. หลังสระผม ใช้ ผ้าสะอาดซับผมเบาๆ ให้ แห้ งและห้ ามขยี ้
5. ใช้ แป้งเด็กทารอบๆคอและหลัง เพื่อลดอาการคันและระคายเคือง
จากผมร่วง
6. เมื่อท่านออกนอกบ้ าน และอยู่กลางแสงแดด ควรทาครี มกันแดด
และสวมหมวก
7. เลือกใส่วิก ใส่หมวก ผ้ าโพกหัว ผ้ าคลุมผม ตามที่ท่านชอบและ
เหมาะกับตัวท่าน
8. ไม่ควรย้ อม หรื อดัดผมหลังจากผมขึ ้นใหม่ๆ ควรทาหลังหยุดยา
เคมีบาบัดไปแล้ ว 6 เดือน
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อาการทางผิวหนัง

อาการทางผิวหนัง เกิดได้ หลายรูปแบบขึ ้นอยู่กบั ชนิดของยาเคมีบาบัด
และยาทาร์ เก็ต อาการที่พบบ่อยดังนี ้คือ
ผิวหนังดาคลา้ เล็บสีคลา้ ขึน้
เกิดจากการระคายเคืองของยาต่อหลอดเลือดดา ลักษณะลายคล้ ายกิ่ง
ไม้ ดาไปตลอดแขนข้ างที่ให้ ยาเคมีบาบัด ซึ่งไม่เป็ นอันตรายใดๆ แต่อาจส่งผล
ต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของผู้ป่วย สีของผิวหนังจะคล ้ามากขึ ้นถ้ าถูก
แสงแดดนานๆ ผิวหนังและเล็บที่มีสีคล ้าจะค่อย ๆ จางลง หลังจากที่หยุดรับยา
เคมีบาบัดแล้ ว
ผิวหนังบริ เวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า อักเสบ (Hand – foot syndrome)
เกิ ดจากยาไปท าลายเซลล์ ชัน้ เยื่ อบุผิวหนัง อาการมี ตงั ้ แต่ระดับไม่
รุนแรงจนถึงขันรุ
้ นแรงมาก พบอาการบวม แดง ตามฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า หรื ออาจมี
ผิวหนัง ถลอก หลุดลอก เป็ นตุ่มนา้ เจ็ บเมื่อสัมผัสของร้ อน เจ็บเท้ าเวลาเดิน
คล้ ายถูกเข็มตา ดังนันท่
้ านต้ องตรวจดูผิวหนังสม่าเสมอ เมื่อเกิดอาการเหล่านี ้
ต้ องแจ้ งให้ แพทย์ผ้ รู ักษาทราบทันที เพื่อจะได้ ปรับขนาดยาให้ เหมาะสม หรื อ
อาจหยุดยาชัว่ คราว จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป
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ยาเคมีบาบัดที่มกั ทาให้ เกิดการอักเสบของผิวหนังบริ เวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้ า
ได้ แก่
o
o
o
o

เคปไซตาบีน (Capecitabine)
ด๊ อกโซรูบซิ ิน (Doxorubicin)
ยาซูนิทินิบ (Sunitinib)
โซราฟี นิบ (Sorafenib)

ผิวหนังแห้ ง ผื่นแดงบริเวณใบหน้ า ลาคอ หน้ าอก และหลัง
บางรายอาจมีอาการผื่น ลุกลามไปที่แขน มีอาการคัน เป็ นตุม่ สิว มีการ
อักเสบของเล็บมือ เล็บเท้ า หรื ออาจหลุดลอก พบในผู้ที่ได้ รับยาทาร์ เก็ต เช่น
ยาเออบิทกั ซ์ (Erbitux) และ ยาทาร์ ซีวา (Tarceva) เป็ นต้ น
การดูแลตนเองเมื่อมีอาการทางผิวหนัง
1. ถ้ าท่านพบอาการดังกล่าวเกิดขึ ้นต้ องรี บแจ้ งให้ แพทย์ทราบ เพื่อ
ปรับลดขนาดยาให้ เหมาะสม
2. ถ้ ามีอาการอักเสบและติดเชื ้อของผื่นแดงและสิว ท่านต้ องรี บ แจ้ ง
ให้ แพทย์ ทราบเพื่ อให้ การรั กษาด้ วยยาแก้ อักเสบและติดเชื อ้ ที่
เหมาะสม
3. ดูแลให้ ผิวหนังมีความชุ่มชื่นอย่างสม่าเสมอ โดยการทาครี ม หรื อ
โลชัน่ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผิวหนังแห้ งแตกง่าย
4. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดๆ ท่านควรทาครี มกันแดดเมื่ออยู่ในที่
แจ้ งและแดดจัด
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5. ไม่ล้างมือบ่อยๆ เพราะอาจทาให้ ผิวหนังแห้ งเกินไป
6. ดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้ า เช็ดให้ แห้ ง และตัดเล็บให้
สันอยู
้ เ่ สมอ
7. เลือกใส่รองเท้ าที่ไม่แข็ง และรัดแน่นจนเกินไป ควรใส่ถงุ เท้ า เพื่อ
ช่วยลดการเสียดสีและบีบรัดเท้ า ป้องกันผิวหนังถลอก หลุดลอก
และเกิดแผล
ปั ญหาสาคัญในขณะรั บยาเคมีบาบัด คือ ยาเคมีบาบัดบางชนิด
หากรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดามาที่ผิวหนัง จะมีฤทธิ์ทาให้ มีการอักเสบของ
ผิวหนัง และเนื ้อเยื่อบริ เวณรอบๆ ที่มียารั่วซึม อาจเกิดแผล และเนื ้อตาย ท่าน
จะรู้สกึ ปวด บวม แดง ร้ อน คัน บริเวณที่มีน ้ายารั่วซึมออกมา
ดังนั น้ ท่ านควรเฝ้าระวั งไม่ ให้ ยารั่ วซึม เมื่ อ ใดที่ ท่านรู้ สึ ก หรื อ
สงสัยว่ าอาจมีการรั่ วซึมของยา ท่ านต้ องรี บแจ้ งให้ พยาบาลทราบทันที
เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งเข็มใหม่ ห้ ามรอจนมีอาการมากขึ ้น
ยาเคมีบาบัดที่ต้องดูแลเป็ นพิเศษ ไม่ ให้ ร่ ัวซึม คือ
o ยาด็อกโซรูบซิ ิน (Doxorubicin) สังเกตง่าย คือ ยาน ้าสีแดง
o ยาตระกูล วินคาอัลคาลอย ( Vinca alkaloids) เช่น ยาวินคริสติน
(vincristine) ยาวินบลาสติน (Vinblastine) และยาวินโนเรลบิน
(vinorelbine)
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อาการทางเล็บ
ยาเคมีบาบัด อาจทาให้ เล็บแห้ ง มีสีคล ้าขึ ้น เหลือง เปราะง่าย อาการนี ้
จะเกิดขึ ้นชัว่ คราว เมื่อหยุดยาก็จะหายภายใน 10 – 12 สัปดาห์ ในบางราย
อาจมีอาการเล็บขบ ทาให้ เกิดการอักเสบของเนื ้อเยื่อข้ างเล็บ อาการที่พบใน
ระยะแรกบริเวณซอกเล็บจะมีอาการบวมแดงเล็กน้ อย ไม่มีหนอง ต่อมาจะบวม
แดง และเจ็ บมากขึน้ อาจมี หนองตรงเล็ บขบ และมีการติดเชือ้ ที่ซ อกเล็บ ได้
หากปล่อยไว้ จะปวดมาก มี การติดเชื ้อที่รุนแรงมากขึน้ อาจมีไข้ มีหนอง การ
รักษาอาจต้ องผ่าตัดเอาเล็บและเนื ้อเยื่อที่ งอกออกไป เพื่อทาความสะอาดเอา
หนองออกให้ มากที่สดุ และต้ องรับประทานยาปฏิชีวนะ
วิธีบรรเทาอาการ
1. ทาครี มให้ ผิวชุ่มชื ้น ด้ วยโลชัน่ ที่มีสารป้องกันแดด ค่า SPF อย่าง
น้ อย 30 และหลีกเลี่ยงการถูกแดดจ้ าโดยตรง
2. ตัดเล็บให้ สนั ้ ล้ างเล็บด้ วยสบู่วนั ละสองครัง้ แล้ วเช็ดให้ แห้ ง และ
ดูแลให้ สะอาดอยูเ่ สมอ
3. พยายามไม่ให้ มือและเท้ าสัมผัสน ้าร้ อน โดยเฉพาะเวลาล้ างจาน
อาบน ้าร้ อน
4. หลีกเลี่ยงงานที่ต้องบีบมือบนพื ้นผิวที่แข็ง เช่น การเปิ ดขวดโหล
การใช้ ไขควง การจับมีด
5. หลีกเลี่ยงการใส่เครื่ องประดับ แหวนที่แน่น สวมถุงน่องที่แน่น
6. ใส่รองเท้ าที่ มีแผ่นรองรั บแรงกระแทก ควรใส่รองเท้ านุ่มเดินใน
บ้ าน
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อาการอ่ อนเพลีย

อาการอ่ อนเพลียเกิดขึน้ เมื่อไหร่
อาการอ่อนเพลียอาจเกิดจากโรคมะเร็ งเอง หรื อ เกิดจากผลข้ างเคียง
ของการรักษาด้ วยยาเคมีบาบัด ที่มีผลทาให้ ไขกระดูกทางานได้ ลดลง ส่งผลให้
การผลิตเม็ดเลือดแดงลดลงตามไปด้ วย จึงทาให้ เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
ขึ ้น
ลักษณะอาการที่ พบ ได้ แก่ รู้ สึกเหนื่อย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร นอนไม่
หลับ หรื อ นอนหลับมาก อาการอ่อนเพลียมักจะไม่ทุเลาแม้ ว่าจะได้ พักผ่อน
แล้ ว อาการนี ้จะเป็ นอยู่เพียงชัว่ คราว เกิดขึ ้นหลังจากได้ รับยาแล้ ว 7 วัน แล้ ว
อาการอ่อนเพลียจะค่อย ๆ ดีขึ ้น
สาเหตุร่ว มที่ ทาให้ ผ้ ูป่วยมี อาการอ่ อนเพลี ยมากขึน้ เช่น วิตกกัง วล
นอนไม่ ห ลั บ รั บ ประทานอาหารไม่ ไ ด้ ร่ ว มกั บ มี ภ าวะคลื่ น ไส้ อาเจี ย น
นอกจากนัน้ ยาที่ได้ รับบางชนิดก็มีผลกระทบต่ออาการอ่อนเพลียได้ เช่น ยาแก้
ปวด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยาแก้ คลื่นไส้ อาเจียน
การปฏิบัตติ ัวเพื่อบรรเทาอาการอ่ อนเพลีย
1. ปรับอารมณ์ไม่ให้ เครี ยด
2. รับประทานยานอนหลับตามแพทย์สงั่ เพื่อช่วยลดปั ญหาเรื่ องการ
นอนหลับผิดปกติ

55

3. พักผ่อนให้ เพียงพอ อย่างน้ อยวันละ 8 ชัว่ โมง หากรู้สึกอ่อนเพลีย
ในเวลากลางวันอาจจะนอนพักผ่อนเป็ นเวลาสันๆ
้
4. ทากิจวัตรเท่าที่จาเป็ น ลดการทากิจกรรมประจาวันลง เช่น การ
ทาอาหาร การทาความสะอาดบ้ าน
5. ควรเปลี่ยนอิริยาบถช้ าๆ และระมัดระวังการเกิดอุบตั เิ หตุ หกล้ ม
6. ควรดื่มนา้ วันละ 8 แก้ ว และ รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่
โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนจากเนื อ้ สัตว์ และไข่ เพื่ อช่วย
ซ่อมแซมเซลล์ปกติของร่างกาย
7. หลีกเลี่ยงอาหารหรื อเครื่ องดื่ม ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนในช่วง
เย็น เช่น กาแฟ ชา เป็ นต้ น เนื่องจากอาจทาให้ นอนไม่หลับได้
8. ในกรณี ที่ผ้ ูป่วยมี อาการอ่อนเพลี ยรุ นแรงมาก เหนื่อยง่าย ต้ อง
นอนพักตลอดเวลา ไม่ส ามารถทากิ จ กรรมต่างๆ ประจ าวันได้
แพทย์ อ าจพิ จ ารณาให้ ส ารอาหารทดแทนทางปาก หรื อ ทาง
หลอดเลือด
9. ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางร่ วมด้ วย แพทย์จะพิจารณาให้ เลือด
ทดแทน
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ผลกระทบต่ อระบบประสาท

ยาเคมี บ าบัด บางชนิ ด ทาให้ เ กิ ด อาการข้ า งเคี ย งต่อ เซลล์ ร ะบบ
ประสาท โดยเฉพาะประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve) ที่กากับดูแลแขน
ขา หรื อ ประสาทหู ทังนี
้ ้ความรุนแรงของอาการขึ ้นกับชนิด และปริ มาณ (Dose)
ของยาเคมีบาบัด
อาการทางระบบประสาทที่พบได้ จากการได้ รับยาเคมีบาบัด
1. อาการคล้ ายเป็ นเหน็บที่ปลายนิ ้วมือ นิ ้วเท้ า
2. อาการชาปลายนิ ้วมือ นิ ้วเท้ า ทาให้ นิ ้วมือ นิ ้วเท้ ารู้ สึกน้ อยลง ใน
กรณี ที่ เ ป็ นมากจะท าให้ มื อ /นิ ว้ ท างานซับ ซ้ อ นไม่ ไ ด้ เช่ น ติ ด
กระดุม หรื อ เขียนหนังสือ
3. รู้สกึ มือ เท้ าเย็นง่าย
4. มือสัน่ ตัวสัน่ โดยไม่ได้ เกิดจากอาการไข้ หรื อ รู้สกึ หนาว
5. แขน ขา อ่อนแรง ปวดกล้ ามเนื ้อ เมื่อย ล้ า เป็ นตะคริวบ่อย
6. การได้ ยินลดลง
อาการส่ว นใหญ่ มัก เกิ ด ตัง้ แต่ไ ด้ รั บ ยาในครั ง้ แรก แต่อ าการจะไม่
รุนแรง อาการจะค่อยๆรุนแรงขึ ้นเมื่อได้ รับยาในครัง้ ต่อๆ ไป ตามปริ มาณของยา
ที่สะสมสูงขึ ้น แต่จะค่อยๆดีขึน้ ภายหลัง ได้ ยาเคมีบาบัดครบแล้ วประมาณ 6
เดือน ถึง 1 ปี
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ยาเคมีบาบัดที่มกั ทาให้ เกิดอาการชา ได้ แก่
o อ๊ อกซาลิพลาติน (Oxaliplatin)
o แพคลิแท็กเซล (Paclitaxel)
o ซิสแพลติน (Cisplatin)
o คาร์ โบแพลติน (Carboplatin)
o โดซิแท๊ กเซิล (Docetaxel)
การดูแลตนเอง เมื่อมีอาการทางระบบประสาทจากยาเคมีบาบัด
1. ปรึกษาแพทย์ พยาบาลทางเคมีบาบัด และปฏิบตั ิตามคาแนะนา
2. ระมัดระวัง อุบตั ิเหตุในขณะลุก นั่ง ยื น เดิน ให้ ใช้ ราวเกาะ อาจ
ต้ องใช้ ไม้ เท้ าช่วย
3. ระมัดระวังการใช้ ของมีคมต่างๆ สวมถุงมือในการทางาน เช่น ล้ าง
จาน ทาสวน
4. ควรสวมรองเท้ า หัว ปิ ดเสมอ (รวมทัง้ ในบ้ า น) รองเท้ าควรมี
ลักษณะอ่อนนุม่ ไม่คบั เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้ าโดยไม่ร้ ูตวั
5. กายภาพบาบัดตามแพทย์แนะนา พยายามนวด เคลื่อนไหว และ
ออกกาลัง นิ ้ว มือ เท้ า แขน ขา สม่าเสมอ บ่อยๆ
6. ไม่ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เพราะจะส่ง ผลให้ อาการมากขึ น้
โดยเฉพาะการทรงตัว
7. สังเกตแผลต่างๆที่มือ เท้ า เสมอ เพื่อการดูแลรักษา ป้องกันการ
ติดเชื ้อ เพราะอาการชาจะส่งผลให้ เกิดแผลโดยไม่ร้ ูตวั
8. ควรพบแพทย์ เมื่ออาการต่างๆแย่ลง หรื อ เมื่อกังวลในอาการ
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ผลกระทบต่ อ รั งไข่ อัณฑะ และการมีเพศสัมพันธ์

ผู้หญิง การได้ รับยาเคมีบาบัดบางชนิดอาจทาให้ ประจาเดือนมาไม่ปกติหรื อ
ขาดประจาเดือน ท่านอาจเป็ นหมันชัว่ คราวหรื อถาวรเลยก็ได้ ทัง้ นี ้ขึน้ อยู่กับ
ชนิดของยา ความสมบูรณ์ แข็งแรง และอายุของท่าน
ผู้ชาย การผลิตน ้าเชื ้อลดลง อาจทาให้ เป็ นหมันชัว่ คราว จะหายไปเมื่อหยุด
การรักษา แต่บางรายอาจเป็ นหมันถาวร ท่านควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปั ญหา
นี ้ก่อนการรักษา ท่านอาจเก็บสะสมอสุจิไว้ ในธนาคารอสุจิก่อนการรักษา เพื่อ
นามาผสมเทียมได้ ภายหลัง
การมีเพศสัมพันธ์
ในระหว่างที่ท่านได้ รับเคมีบาบัด ท่านสามารถมีเพศสัมพันธ์ กับสามี /
ภรรยาได้ ต ามปกติ ยกเว้ น เมื่ อ มี เ กล็ ด เลื อ ดต่ า มากๆ ท่า นต้ อ งระมัด ระวัง
เนื่องจากเสี่ยงที่จะมีเลือดออกง่าย ได้ อธิบายไว้ แล้ วในเรื่ องของเกล็ดเลือดต่า
ในระหว่างที่ รับการรักษา ท่านต้ องหลี กเลี่ยงการตัง้ ครรภ์ และมี บุตร ควรหา
วิธีการคุมกาเนิดที่เหมาะสม เมื่อหยุดการรักษาแล้ ว ท่านที่ต้องการมีบุตร ควร
ปรึกษาแพทย์วา่ ท่านควรจะมีบตุ รได้ เมื่อใด
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ภาวะอารมณ์ จิตใจ

ช่ ว งระหว่ า งที่ เ จ็ บ ป่ วยและรั บ การรั ก ษา อารมณ์ ข องท่ า นอาจ
เปลี่ยนแปลงขึน้ ลงได้ อารมณ์ ซึมเศร้ า กลัว โกรธหรื อรู้ สึกหมดหวัง ท้ อแท้
มักเกิดขึน้ ได้ เ สมอ ท่านต้ องการกาลัง ใจ และความช่วยเหลือจากครอบครั ว
ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท การได้ พดู คุย เปิ ดเผยความรู้ สึก ความสงสัยและความ
ต้ องการของท่านกับเพื่อน ครอบครัว แพทย์ พยาบาล หรื อคนที่ท่านไว้ วางใจ
เข้ าใจท่าน จะช่วยทาให้ ท่านรู้ สึกสบายใจขึน้ ท่านควรเปลี่ ยนแปลงกิ จ วัตร
ประจาวันใหม่บ้าง เพื่อไม่ให้ เกิดความจาเจ เบื่อหน่าย ทาใจให้ พร้ อมที่ จะมา
รับยาอย่างสม่าเสมอ มีทศั นคติที่ดีตอ่ การรักษา และมองโลกในแง่ดี
ท่ านจะทาให้ ชีวิตประจาวันมีความสุขได้ อย่ างไร
ท่านสามารถทาให้ ชีวิตประจาวันมีความสุขขึ ้นได้ ดังนี ้คือ
1. มีความหวัง อยู่เ สมอว่าการรักษาจะได้ ผล คิดไว้ เสมอว่า ท่าน
ได้ รับการรักษาดีที่สดุ แล้ ว
2. แสวงหาความรู้ และวิธีการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับท่าน ทาให้
รู้สกึ ว่าท่านสามารถควบคุมเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้
3. ทาจิตใจให้ สดชื่นแจ่มใส เข้ าร่ วมกิจกรรมในสังคมที่มีประโยชน์
การรับยาเคมีบาบัดไม่ควรจะทาให้ ทา่ นต้ องสูญเสียการเข้ าสังคม
4. ตังเป
้ ้ าหมายในการทางานให้ เข้ ากับสภาพความเป็ นจริ ง ไม่ควร
ทางานหนักเกินไป เพราะอาจทาให้ ทา่ นท้ อถอย
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5. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม จะทาให้ ท่านรู้สึกสด
ชื่น แข็งแรง ลดความเครี ยดลงได้ และส่งเสริมความอยากอาหาร
6. เข้ าร่ ว มกลุ่ ม สนั บ สนุ น ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง ท าให้ มี โ อกาสได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรี ยนรู้ วิธีการปรับตัวกับผู้ป่วยโรค
เดียวกับท่าน
7. แสวงหาสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ทาให้ ท่านสามารถต่อสู้กั บโรค หลี กเลี่ ยง
กิจกรรมซ ้าซาก จาเจ
8. จดบันทึกเหตุการณ์ ในขณะรับการรั กษา กิจ กรรมที่ท่านปฏิ บัติ
และความรู้สกึ ของท่านในแต่ละวัน จะทาให้ ท่านเข้ าใจความรู้สึก
ดีขึน้ และเป็ นการช่วยจ าในสิ่ งที่ ท่านสงสัยอยากซักถามแพทย์
พยาบาลด้ วย
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อาการข้ างเคียงอื่นๆ ของยาเคมีบาบัด
 สี ข องปั สสาวะอาจเปลี่ ย นได้ ตามสี ข องยาเคมี บ าบัด เช่ น
ปั สสาวะมีสีแดงเข้ ม หลังจากได้ รับยาด๊ อกโซรูบิซิน (Doxorubicin) และ อีพิรูบิ
ซิน (Epirubicin) ปั สสาวะเป็ นสีน ้าเงินได้ หลังจากได้ รับยาไมโทแซนโทน
(Mitoxanthrone) ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติ โดยจะเกิดขึ ้นเพียง 1-2 วัน
 อาการปวดเมื่อยกล้ ามเนือ้ ซึ่งไม่น่าตกใจแต่อย่างใด อาการจะ
เป็ นอยู่ประมาณ 1 – 2 วัน ภายหลังได้ รับยาเคมีบาบัด ควรพักผ่อนงดออกแรง
หนักๆในช่วงวันแรกๆที่ได้ รับยา หากเป็ นมากสามารถรับประทานยาแก้ ปวด
เช่น พาราเซตามอล ขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม จานวน 2 เม็ด ทุก 6 ชัว่ โมง
ถ้ าอาการปวดเป็ นมากขึ ้น เป็ นตลอดทัง้ วัน ไม่ดีขึ ้นหลังจากรับประทานยาแก้
ปวดไปแล้ ว ท่านสามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดได้
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บทที่ 5
เคล็ดลับที่จะอยู่กับโรคมะเร็งอย่ างมีความสุข

ถ้ าท่ านมีปัญหาเรื่องเงินค่ ารักษาท่ านจะทาอย่ างไร
เนื่องจากค่าตรวจ ค่ารักษา และค่ายามักมีราคาแพง ถ้ าท่านมีปัญหา
เรื่ องเงิน อย่าได้ ท้อถอย และอย่าได้ เกรงใจที่จะปรึกษา ขอความช่วยเหลือจาก
แพทย์และพยาบาลที่ดแู ล ในปั จจุบนั ระบบการช่วยเหลือทางด้ านการเงินดีขึ ้น
ท่านอย่าวิตกกังวลเรื่ องค่าใช้ จา่ ยในการรักษาจนทาให้ ขาดโอกาสที่จะได้ รับการ
รักษาที่ดีที่สดุ
การพูดคุยกับคนในครอบครั วและเพื่อนฝูง
ทุกคนในครอบครัวและเพื่อนที่คณ
ุ รัก ย่อมต้ องรู้ เรื่ องราวการเจ็บป่ วย
ร่ วมกับท่า น มะเร็ ง และการรั กษาจะกระทบกับทุกคนในครอบครั ว เพี ยงแต่
กระทบในลักษณะที่ต่างกัน อาจจะเป็ นในฐานะพ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หรื อ
ฐานะเพื่อนที่ต้องเข้ ามาดูแลผู้ที่เป็ นมะเร็ ง ท่านควรพูดคุยเปิ ดเผยกับบุคคลที่
สามารถช่วยให้ ทา่ นรู้สกึ ดีขึ ้น และส่งเสริมในสิ่งที่ทา่ นต้ องการเพื่อต่อสู้กบั โรค
การเข้ าโครงการ/ชมรม/กลุ่มช่ วยเหลือผู้ป่วย
มีกิจกรรมทางสัง คมมากมาย ที่ส นับสนุนให้ ผ้ ูป่วยเผชิญกับโรคและ
เรี ยนรู้ อยู่กับการเจ็บป่ วย ผู้ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถสร้ างประโยชน์ให้ ทงต่
ั้ อ
ตัวเอง และผู้อื่น เพราะได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ แก่กนั และกัน
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จากใจ
เจ้ าหน้ าที่
พึงตระหนักไว้ เสมอว่ า
อาการที่เกิดจากผลข้ างเคียงของยาดังที่กล่าวมาทังหมด
้
อาจเกิดขึน้
หรื อไม่เกิดกับท่านก็ ได้ ขอท่านอย่าด่วนวิตก กังวล แพทย์ พยาบาลและเภสัช
กร ยินดี ตอบคาถาม และให้ ข้อมูล เกี่ ยวกับโรคและแผนการรั กษาของท่า น
เพื่อให้ ท่านมีความเข้ าใจต่อโรคที่ เป็ นและยาเคมีบาบัดที่ใช้ ช่วยให้ ท่านลด
ความวิตกกังวลลง
ภายหลังจากที่ท่านได้ อ่าน และทาความเข้ าใจในเนือ้ หาของหนัง สือ
เล่มนี ้แล้ ว คณะผู้จดั ทาหวังว่าท่านจะสามารถให้ การดูแลตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม อย่างไรก็ตามถ้ าท่านยังไม่เข้ าใจ หรื อมีข้อสงสัยในบางเรื่ อง
แพทย์และพยาบาลพร้ อมที่จะให้ คาปรึกษาแก่ทา่ นเสมอ
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