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ปัจจบุนัการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึน้ในทกุเพศทกุวยั  เน่ืองจากปัจจยั

จากสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม  ในขณะเดียวกันอัตราการรอดชีวิตและ
หายขาดจากโรคมะเร็งสูงขึน้ ทัง้นีเ้พราะมีความก้าวหน้าทางการผ่าตดั  รังสี
รักษา  ยาเคมีบ าบดั  รวมถึงเทคโนโลยีการค้นคว้าวิจยัทางห้องปฏิบตัิการด้าน
โรคมะเร็ง 

การจัดท าเอกสารความรู้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ความรู้และ
สนับสนุนผู้ ป่วยมะเ ร็ งของศูนย์มะเ ร็ ง   ศูน ย์ เ พ่ือความเป็นเลิศคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ผู้ เรียบเรียงเป็นพยาบาลผู้ เช่ียวชาญด้าน
โรคมะเร็งซึ่งท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์  เภสชักรและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ  เนือ้หา
ในเอกสารเล่มนีป้ระกอบด้วยความรู้และวิธีการปฏิบตัิตวัส าหรับผู้ ท่ีได้รับการ
รักษาทางยา  หวงัว่าเม่ือผู้ ป่วยและครอบครัวได้อ่านคู่มือการดแูลตนเองเล่มนี ้
และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล  แผนการรักษาทางยาร่วมกับทีม
ผู้ รักษา  จะท าให้สามารถดแูลตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีขณะเจ็บป่วย 

ศูนย์มะเร็ง  ศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีขอขอบคณุผู้ เรียบเรียงคู่มือการดแูลตนเองท่ีช่วยผลิตผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยมา ณ. โอกาสนี ้

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมใจ  แดงประเสริฐ 
ประธานศนูย์มะเร็ง  ศนูย์เพ่ือความเป็นเลิศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ค านิยม 
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การใช้ยาเคมีบ าบดัและยาทาร์เก็ต (Targeted therapy) เพ่ือการรักษา
โรคมะเร็งได้พฒันาอย่างรวดเร็ว  ช่วยให้ผู้ ป่วยได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้  
อย่างไรก็ตามยาเคมีบ าบดัและยาทาร์เก็ตแต่ละชนิดท าให้เกิดผลข้างเคียง
แตกต่างกัน  ผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาจึงควรมีความรู้เก่ียวกับการรักษาและอาการ
ข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

สิ่งหนึ่ง ท่ีส าคัญของผู้ ป่วย คือ  การท่ีผู้ ป่วยเข้าใจเป้าหมายและ
แผนการรักษา  คิดวิธีปรับกิจวัตรบางอย่างให้เหมาะสมกับการรักษาและ
อาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้  เรียนรู้  แสวงหาวิธีจดัการกบัอาการและการดแูล
ตนเองอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

คูมื่อการดแูลตนเองขณะได้รับยาเคมีบ าบดัฉบบันีไ้ด้ปรับปรุงครัง้ท่ี 4 
โดยได้เพิ่มเติมความรู้ด้านหลกัการรักษาด้วยเคมีบ าบดัและยาทาร์เก็ต  สรุป
ผลข้างเคียงทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ (ซึ่งอาจเกิดกับท่านเพียงบางอาการเท่านัน้ )  
ดงันัน้ผู้ ป่วยควรทราบข้อมลูเก่ียวกบัชนิดของยาเคมีบ าบดัและผลข้างเคียงของ
ยาท่ีได้รับโดยการปรึกษาแพทย์  เภสชักรและพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งท่ี
ให้การดแูลทา่น  ซึง่พร้อมจะให้ความชว่ยเหลือทา่นในทกุโอกาส  หวงัเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือเล่มนีจ้ะช่วยให้ท่านมีก าลังใจในการต่อสู้ กับการเจ็บป่วย และ
สามารถปรับตวัได้ดีในขณะรับการรักษา 

คณะผู้จดัท า 
1  เมษายน  2556 

ค าน า 
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ห้อง A7 ชัน้ 1 โซน A 
วนัจนัทร์ – องัคาร – พฤหสัฯ 
เวลา 09:00 – 13:00 น. 
โทรศพัท์ 02-2003045 

แผนการรักษาที่ท่านได้รับคือ  
1.  ยาเคมีบ าบดัและยาทาร์เก็ต  

สตูรท่ี 1……………… 
สตูรท่ี 2……………… 
สตูรท่ี 3……………… 

เร่ิมให้วนัท่ี …………………… 
เร่ิมให้วนัท่ี …………………… 
เร่ิมให้วนัท่ี …………………… 

ถึงวนัท่ี …………………….. 
ถึงวนัท่ี ………………….….. 
ถึงวนัท่ี ………………….….. 

2.  ฉายรังสี   
บริเวณ ………………. เร่ิมวนัท่ี ……………………… ถึงวนัท่ี …………………….. 

3.  ยาต้านฮอร์โมน        ช่ือ …………………………… เร่ิมวนัท่ี …………………… 
4.  ผา่ตดั  บริเวณ ……………….………. วนัท่ีผา่ตดั …………………… 
5.  ประวตักิารแพ้ยา …………………….………… อาการท่ีพบ …………………... 
6.  โรคประจ าตวั ……………………….....……  
7.  ยาท่ีต้องรับประทานเป็นประจ า …………...…..……………… 
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มะเร็ง  เป็นโรคท่ีเก่ียวข้องกับการกลายพนัธุ์ของเซลล์ในร่างกาย  ท า

ให้เซลล์เกิดการเปล่ียนแปลงเจริญเตบิโตหรือเพิ่มจ านวนจนไม่สามารถควบคมุ
ได้  เซลล์มะเร็งจะเบียดแทรกเซลล์ปกติท่ีอยู่รอบๆหรือแพร่ไปตามระบบ
ไหลเวียนเลือดและท่อน า้เหลือง  ส่งผลกระทบต่ออวยัวะท่ีมะเร็งลกุลามไปถึง
ท าให้ร่างกายเกิดอาการไมส่ขุสบายตา่งๆในอวยัวะนัน้ๆ เช่น  เหน่ือย  ไอ  ปวด
กระดกู  เป็นต้น 

มะเร็งท่ีตัง้ต้นในอวยัวะหนึ่ง  แม้ว่าจะแพร่กระจายไปยงัอวัยวะอ่ืนท่ี
ไกลออกไปก็ยงัคงเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับมะเร็งต าแหน่งตัง้ต้น  ดงันัน้ผู้ ท่ีเป็น
มะเร็งระยะแพร่กระจายถือว่าเป็นมะเร็งชนิดเดิมแต่มีการกระจาย  การใช้ยา
รักษาจะเป็นยาท่ีรักษาตามชนิดของโรคตัง้ต้น เช่น  ใช้ยาสูตรท่ีรักษามะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ในผู้ ป่วยท่ีเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีมีการแพร่กระจายไปตบั  เป็นต้น 

 

 

 

 

บทที่ 1 
โรคมะเร็งและการรักษามะเร็งด้วยยา 
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วิธีการรักษาโรคมะเร็ง 

การรักษามีหลายวิธีผสมผสานกันขึน้กับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง
หลกัทัว่ไปของการรักษามะเร็ง ได้แก่  การผา่ตดั  ฉายรังสี  และยาเคมีบ าบดั 

การผ่าตดัและฉายรังสี  เป็นการรักษาบริเวณต าแหน่งของมะเร็งเพ่ือ
ควบคมุโรคเฉพาะท่ี เช่น  ผ่าตดัก้อนมะเร็งท่ีเต้านม  ฉายรังสีบริเวณกระดกูสนั
หลงับริเวณท่ีมีรอยโรคมะเร็ง  เพ่ือบรรเทาอาการปวด  เป็นต้น 

ส่วนการรักษาทางยา  เป็นการรักษาท่ีครอบคลุมทั่วทัง้ระบบของ
ร่างกาย  เพ่ือฆ่าเซลล์มะเร็งท่ีจุดเร่ิมต้นรวมทัง้ควบคุมเซลล์มะเร็งท่ีอาจ
แพร่กระจายไปอวยัวะอ่ืนๆ  เป็นการควบคมุโรคไม่ให้แพร่กระจาย  ลดโอกาส
ก าเริบของโรคได้ เช่น  การให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ี
แพร่กระจายไปตบั  เป็นต้น 

 

   
         การผ่าตัด                  รังสีรักษา                       เคมีบ าบัด 

รูปท่ี 1  วิธีการรักษาโรคมะเร็ง 
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ชนิดของยารักษามะเร็ง 

ยาท่ีใช้รักษาโรคมะเร็ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  ยาเคมีบ าบดั  ยา
ฮอร์โมนบ าบดัและยามุง่เป้าหรือยาทาร์เก็ต  ดงันี ้

1. ยาเคมีบ าบดั (Chemotherapy)  ยากลุ่มนีอ้อกฤทธ์ิยบัยัง้การ
แบ่งตวัของเซลล์มะเร็งท าให้เซลล์มะเร็งตาย  ขณะเดียวกันยาก็ไปออกฤทธ์ิท่ี
เซลล์ปกติท่ีมีการแบง่ตวัเร็วๆของอวยัวะตา่งๆทัว่ร่างกาย เช่น  เซลล์ผม  เซลล์
ไขกระดกู  เซลล์เย่ือบตุ่างๆ  ดงันัน้ยาเคมีบ าบดัจึงมีผลข้างเคียง เช่น  ผมร่วง  
เม็ดเลือดต ่า  เย่ือบุช่องปากอกัเสบ  อย่างไรก็ตามเซลล์ปกติจะสามารถฟื้นตวั
กลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วโดยเฉพาะในผู้ ป่วยท่ีปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและมี
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ส่วนเซลล์มะเร็งจะถูกท าลายไปและไม่สามารถ
แบง่ตวัตอ่ได้ 

2. ยาฮอร์โมนบ าบดั (Hormonal therapy)  กลไกยบัยัง้การท างาน
ในเซลล์ผา่นตวัรับฮอร์โมนหรือผา่นเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมน เช่น  ยาต้าน
ฮอร์โมนรักษามะเร็งเต้านม  มะเร็งตอ่มลกูหมาก  เป็นต้น 

3. ยามุง่เป้าหรือยาทาร์เก็ต (Targeted therapy)  เป็นยาต้านมะเร็ง
ท่ีออกฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงท่ีเซลล์มะเร็งเทา่นัน้  การรักษามะเร็งด้วยยากลุม่นีจ้ะ
ได้ผลดีเม่ือผู้ ป่วยมีโปรตีนหรือยีนท่ีเป็นตวัรับจ าเพาะของเซลล์มะเร็งท่ีมากพอ
หรือตวัรับท่ีมีการกลายพนัธุ์ (รูปท่ี 2)  ดงันัน้ก่อนการรักษาจงึต้องตรวจหา
ตวัรับและการกลายพนัธุ์ของยีนท่ีพบในเซลล์มะเร็งแตล่ะชนิด 
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ยามุง่เป้าหรือยาทาร์เก็ตมีกลไกการออกฤทธ์ิ  ดงันี ้

กลไกที่ 1 ยากลุม่นีมี้ขนาดโมเลกลุใหญ่ไมส่ามารถเข้าภายในเซลล์
ได้จงึออกฤทธ์ิจบักบัตวัรับซึง่เป็นโปรตีนหรือยีนจ าเพาะ (receptor) ท่ีอยู่บนผิว
เซลล์หรือยาไปแยง่จบักบัโปรตีนท่ีเป็นตวักระตุ้นตวัรับบนผิวเซลล์ (ligand) 
เพ่ือยบัยัง้การสง่สญัญาณกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์  ดงันัน้ก่อนการ
รักษาด้วยยาต้องมีการตรวจพิเศษเพ่ือหาตวัรับ เชน่  การตรวจเฮอร์ท ู รีเซฟ
เตอร์ (HER-2 receptor) ซึง่พบมากในมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหาร  
ยาท่ีใช้รักษา ได้แก่  ยาทราสทซููแมบ (Trastuzumab) หรือช่ือการค้าวา่ เฮอร์
เซฟตนิ (Herceptin) 

 
กลไกที่ 2 ยาจะไปจับกับตัวรับท่ีเป็นโปรตีนหรือยีนจ าเพาะท่ีอยู่

ภายในเซลล์และยับยัง้การส่งสัญญาณกระตุ้ นการเจริญเติบโตภายใน
เซลล์มะเร็ง  ท าให้เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโตและตาย  ดงันัน้ก่อนการ
รักษาด้วยยาต้องมีการตรวจพิเศษเพ่ือหาตวัรับ เช่น  ตรวจการกลายพนัธุ์ของ
โปรตีนอีจีเอฟอาร์ รีเซฟเตอร์ (EGFR receptor) ซึ่งพบมากในมะเร็งปอดชนิด
อดิโนคาร์ซิโนมา (adenocarcinoma) ยาท่ีใช้รักษา ได้แก่  ยาเออลอททินิบ 
(Erlotinib) หรือช่ือการค้า ทาร์ซีวาร์ (Tarcevar) และยาเจ๊บฟิทินิบ (Gefitinib) 
หรือช่ือการค้า อิเรซ่า (Irressa)  นอกจากนัน้ยังมียาอ่ืนๆ เช่น  ยาอิมมาตินิบ 
(Imatinib) หรือช่ือการค้า กลีเวค (Gleevec) ท่ีใช้รักษาโรคมะเร็งของเนือ้เย่ือใน
ระบบทางเดินอาหาร (GIST) ท่ีไม่สามารถผ่าตดัได้และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิด CML มีกลไกการออกฤทธ์ิท่ียีน BCR-ABL และ c-Kit 
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จากกลไกการออกฤทธ์ิท่ีตวัเซลล์มะเร็งโดยตรง ตามท่ีกล่าวข้างต้น  ท า
ให้เซลล์มะเร็งตายโดยมีผลกระทบตอ่เซลล์ปกติของร่างกายน้อยมากจึงท าให้
ไมเ่กิดอาการข้างเคียงของยาตอ่เซลล์ปกติ  ส าหรับอาการข้างเคียงจากยากลุ่ม
นีจ้ะแตกตา่งจากผลข้างเคียงของยาเคมีบ าบดั  ซึง่จะกลา่วตอ่ไป 

 
 

 
รูปท่ี 2  เซลล์มะเร็งและตวัจบับนผิวเซลล์และในเซลล์ 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  เซลล์มะเร็งและตวัจบับนผิวเซลล์และในเซลล์ 
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เป้าหมายการรักษาทางยา 

เป้าหมายการรักษาของผู้ ป่วยแตล่ะราย แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. รักษาให้หายขาด มะเร็งบางชนิดแม้มีการแพร่กระจายแล้วแต่มี
การตอบสนองท่ีดีมากตอ่ยาเคมีบ าบดั สามารถรักษาหายขาดได้ 
เชน่ มะเร็งเดก็  มะเร็งลกูอณัฑะ  มะเร็งตอ่มน า้เหลืองบางชนิด 

2. การรักษาเสริม เป็นการให้ยาเสริมกับการรักษาหลักวิธี อ่ืนๆ  
โดยมากมกัเสริมกบัการผา่ตดั อาจให้ยาก่อนผ่าตดัหรือหลงัผ่าตดั 
เชน่ มะเร็งเต้านม  มะเร็งล าไส้ 

3. รักษาบรรเทาอาการ ในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคระยะแพร่กระจาย ซึ่งไม่
สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่ช่วยควบคุมการลุกลาม 
บรรเทาอาการและท าให้คณุภาพชีวิตผู้ ป่วยดีขึน้ 

 

ดงันัน้ผู้ ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ควรรับทราบถึงเป้าหมายท่ีแพทย์
วางแผนการรักษา และข้อมูลเก่ียวกับโรคของผู้ ป่วย โดยการพูดคยุกับแพทย์
ผู้ ให้การรักษาโดยตรง แพทย์จะพิจารณาแผนการรักษาจากชนิดของมะเร็ง  
ระยะของโรค  และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ป่วยแต่ละรายอย่างละเอียด  จึงจะ
ก าหนดวิธีการรักษา การพูดคุยกับแพทย์จะเป็นการรับฟังค าอธิบายท่ีชดัเจน 
และซักถามข้อสงสัยเ พ่ือให้ผู้ ป่วยและครอบครัวได้ เ ข้าใจและเ ร่ิมต้น
เตรียมพร้อมส าหรับเข้ารับการรักษาท่ีดี 
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 เป็นมะเร็งของอวยัวะใด  อยู่ในระยะใด 

 โรคเป็นมากน้อยเพียงใด 

 ถ้าเป็นระยะแพร่กระจาย  ไปท่ีอวยัวะใดบ้าง 

 ต้องตรวจพิเศษเพิ่มเตมิอะไร  ตรวจเพ่ืออะไร 

 มีวิธีการรักษามะเร็งวิธีไหนบ้าง  เชน่  ผา่ตดั  รังสี
รักษา  หรือยาเคมีบ าบดั 

 เป้าหมายการรักษาคืออะไร  หวงัผลหายขาดหรือ 

บรรเทาอาการ 

 ล าดบัขัน้ตอนการให้ยาเคมีบ าบดัหรือยาทาร์เก็ต 

เป็นอย่างไร  ให้ก่ีครัง้  
 ควรเตรียมตวัอยา่งไรก่อนเข้ารับการรักษา 

ค าถามที่ควรถามแพทย์ก่อนตัดสินใจรักษา 
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ก่อนรับการรักษาทา่นจะได้รับค าอธิบายแผนการรักษา จากแพทย์

เฉพาะทางด้านยาเคมีบ าบดัและจากพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมรับยาเคมีบ าบดั การจดัสรรเวลา ตลอดจนการดแูลตนเอง
เพ่ือบรรเทาอาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบดั 

 
การเตรียมสภาพร่างกาย 

ร่างกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์จะช่วยให้ท่านสามารถต่อสู้ กับความ
เจ็บป่วย ทนต่ออาการข้างเคียงจากการรักษา   และช่วยให้ผลตอบสนองต่อ
การรักษาดีขึน้ การให้ยาเคมีบ าบดัในผู้ ป่วยมะเร็งท่ีผอมมากๆ พบว่าได้ผล
ตอบสนองน้อยกว่าผู้ ป่วยมะเร็ง ท่ีมีภาวะโภชนาการดี ผู้ ป่วยท่ีมี ภาวะ
โภชนาการไม่ดีมกัจะได้รับยาเคมีบ าบดัไม่ครบตามท่ีก าหนด และมีผลกระทบ
ตอ่ระบบการสร้างเม็ดเลือดชนิดตา่งๆ ท าให้เม็ดเลือดต ่า  ดงันัน้ท่านควรเตรียม
สภาพร่างกายให้พร้อมท่ีจะรับการรักษาดงันีคื้อ 

1. รับประทานอาหารท่ีให้พลังงานเพียงพอและครบทัง้ 5 หมู่ คือ  
แป้ง เนือ้สตัว์ ไขมนั ไข ่นม ผกัและผลไม้ 

 
 
 

บทที่ 2 
การเตรียมตัวก่อนรับการรักษาโรคมะเร็ง 
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2. ด่ืมน า้สะอาด อยา่งน้อยวนัละ 2-3 ลิตร 
3. ดแูลรักษาความสะอาดของร่างกาย ถ้ามีฟันผุหรืออกัเสบในช่อง

ปาก ควรปรึกษาทนัตแพทย์ก่อนเร่ิมการรักษา 
4. สร้างสขุนิสยัในการขบัถ่ายให้เป็นปกติ 
5. พกัผอ่นนอนหลบัให้เพียงพออยา่งน้อยวนัละ 6-8 ชัว่โมง 
6. ออกก าลงักายสม ่าเสมอตามความชอบและเหมาะสม 
7. กรณีท่ีมีโรคประจ าตวั เชน่ เบาหวาน หรือโรคท่ีต้องรับประทานยา

เป็นประจ าต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ รักษาทราบ 
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การเตรียมสภาพจิตใจ 

ความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้มิได้มีผลกระทบตอ่ร่างกายเท่านัน้ แตมี่อิทธิพล
ตอ่ภาวะจิตใจด้วย ท าให้เกิดความกลวั วิตกกงัวล ความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต 
และความเครียด หรือท่ีเรียกว่า จิตตกน่ันเอง!!  เม่ือท่านได้รับค าวินิจฉัยว่า
เป็นมะเร็ง  ท่านควรมีการเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อม เพ่ือต่อสู้กับโรคและการ
รักษา ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ขจดัความกลวั ความวิตกกงัวลและข้อสงสยัตา่งๆ เชน่ กลวั
โรคมะเร็ง กลวัความเจ็บปวดทกุข์ทรมาน กลวัตาย กลวัเคร่ืองมือ
และวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค กลวัอาการแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ กลวั
สถานท่ีภายในโรงพยาบาล รวมทัง้กลวับคุลากรทางการแพทย์
และพยาบาล ซึง่เป็นสิ่งแปลกใหมท่ี่ผู้ ป่วยไมคุ่้นเคยและไมเ่คยท า
ในชีวิตประจ าวนั 
วิธีการขจดัความกลวั  คือ 
  ยอมรับความจริงวา่ตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องรักษา  
  สร้างความคุ้นเคยกับบุคลากร ด้วยการพูดคุย ซักถามข้อ

สงสยัตา่งๆจาก แพทย์ พยาบาล  
2. เตรียมความพร้อมในครอบครัวและการงาน โดยวางแผนหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและจดัสรรเวลาเร่ืองงานให้เหมาะสมในระหวา่ง
รับการรักษา เชน่ 
  หาผู้ดแูลบตุร  
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  ขอลาหยดุงานหรือจดัสรรปริมาณงานให้สอดคล้องกบั
หมายก าหนดการรักษา 

3. ท าจิตใจให้ผอ่งใส พร้อมตอ่สู้กบัความเครียด ความวิตกกงัวล 
4. เช่ือมัน่และไว้วางใจในการดแูลรักษาของแพทย์ เพราะการรักษา

ทุกขัน้ตอนได้ผ่านการพิจารณาท่ีเหมาะสมและรอบคอบตาม
มาตรฐานการรักษาจากคณะแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

5. มีทศันคตท่ีิดีและมองโลกในแง่บวก 
  มองความเจ็บป่วยท่ีเกิดกบัทา่นเป็นไปตามกระบวนการของ

ชีวิตตามธรรมชาต ิมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
 คิดว่าการเจ็บป่วยและความทุกข์  “มันเป็นเช่นนัน้เอง!!” 

ตามท่ีศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า  “ไม่
มีทุกข์ใดท่ีมนุษย์ทนไม่ได้ และทุกข์นัน้จะไม่อยู่กับเรา
ตลอดไป”   

 พร้อมท่ีจะเผชิญและปรับตวัตอ่ความเจ็บป่วยได้อย่างราบร่ืน
และมีความสขุ  

6. ในวนัมารับยา ควรท าจิตใจให้เบิกบาน สดช่ืน โดยเช่ือว่า ยาเคมี
บ าบดัชว่ยให้โรคมะเร็งหาย  ชว่ยบรรเทาอาการก าเริบของโรคได้ 

7. ท่านสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ปกติตามก าลงัท่ีท่านมี  ไม่ควร
คดิวา่ยาก่อให้เกิดความทกุข์ทรมาน และนา่เบื่อหนา่ย 

8. อย่าปล่อยเวลาให้ว่าง   ควรแสวงหากิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบ หรือ
งานอดิเรกท า เพ่ือให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน และเป็นการ
ผ่อนคลายความวิตกกังวล เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง  ดโูทรทศัน์ 
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อ่านหนงัสือ  ไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีท่านช่ืนชอบ หรือเย็บปักถัก
ร้อย เป็นต้น 

9. สนทนาปรับทุกข์กบัคนในครอบครัว  เพ่ือนสนิทหรือบคุคลท่ีท่าน
รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมและไว้วางใจ หรือเพ่ือนผู้ ป่วยโรคเดียวกัน  
เพ่ือท่านจะได้เรียนรู้วิธีการปรับตวัในการเผชิญกับโรคและการ
รักษาท่ีคล้ายคลงึกบัทา่น และชว่ยสนบัสนนุ สง่เสริม เป็นก าลงัใจ
ให้ทา่นในการตอ่สู้กบัการเจ็บป่วยและการรักษา 

10. เสาะแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้จิตใจท่านสงบ เช่น นัง่สมาธิ สวด
มนต์ สร้างมโนภาพ จินตนาการทางบวก ก าหนดจังหวะลม
หายใจ เป็นต้น  

 
 

 
ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจเก่ียวกับโรคและการดูแลรักษา 
จงอย่ารีรอที่จะซักถามข้อสงสัย ระบายความคับข้องใจ  

ความกลัว ความวิตกกังวลต่าง ๆ  
กับ 

ทีมแพทย์และพยาบาล   
ทุกคนยนิดีที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ 

ท่านเป็นผู้หน่ึงท่ีมีส่วนส าคัญในการร่วมตัดสินใจ แสดงความเหน็ เลือก
วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุด 

การระบายความคับข้องใจจะช่วยให้ท่านลดความตึงเครียดลงได้ 
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เม่ือเร่ิมเข้าสู่ขบวนการรักษาทางยา ซึ่งใช้เวลารักษาอย่างต่อเน่ือง 

แพทย์ผู้ ให้การรักษาจะเป็นผู้ก าหนดแผนการรักษาและสตูรยาท่ีดีท่ีสดุส าหรับ
ทา่น 

 
สูตรยาเคมีบ าบัด 

สตูรยาท่ีใช้ในการรักษา ระยะเวลาและความถ่ีของการให้ยาเคมีบ าบดั 
เกิดจากการศกึษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในห้องทดลอง จนถึง
ขบวนการวิจัยในมนุษย์ งานวิจัยท าให้ทราบข้อมูลการพยากรณ์โรค การ
ตอบสนองของยาสตูรนัน้ๆ ผลข้างเคียงท่ีเกิดขึน้ และวิธีการจดัการผลข้างเคียง
ตา่งๆ ท้ายสดุก็จะได้แนวทางการรักษามะเร็งแตล่ะชนิดของโรคมะเร็ง  

นอกจากผลของงานวิจยัแล้วการเลือกสตูรยารักษายงัขึน้กบัปัจจยั  
สภาพร่างกายทัว่ไปของผู้ ป่วย  ผลตรวจเลือด วิเคราะห์การท างานของตบั ไต 
ภาวะโภชนาการ โรคประจ าตวัอ่ืนๆ รวมถึงประเมินคา่ใช้จา่ยในการรักษา 

 
ระยะเวลาในการรักษา 

โดยส่วนใหญ่การรับยาเคมีบ าบดั จะฉีดทกุ 1, 2, 3 สปัดาห์หรือทุก
เดือน จนกวา่จะควบคมุการเจริญเตบิโตของเซลล์มะเร็งได้ ท าให้ท่านปลอดโรค

บทที่ 3 
เม่ือเร่ิมสู่ขบวนการรักษา และประเมินผลการรักษา 
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หรือควบคมุอาการของโรคให้สงบ หากมีเหตจุ าเป็นท่ีจะต้องเล่ือนระยะเวลา
การให้ยาควรปรึกษาแพทย์ผู้ รักษาก่อนทุกครัง้ เพราะการได้ยาไม่ครบหรือ
ระยะเวลาไมต่รงก าหนดจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่การรักษา 

 
วิธีการบริหารยาเคมีบ าบัด 

มีหลายวิธี เชน่ รับประทานทางปาก ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า หลอด
เลือดแดง ทางไขสนัหลงั เป็นต้น  ท่านควรปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าท่ีถกูต้องใน
แตล่ะวิธี  ดงันี ้

1. การรับประทานยาชนิดเม็ด 
การรับประทานยาเม็ดทางปาก หรือทางสายอาหาร เม่ือกลืนยาลงไป 

ยาจะถูกดดูซึมในรูปของสารละลายเข้าสู่กระแสเลือดทางเย่ือบุผนงักระเพาะ
อาหาร และเย่ือบผุนงัล าไส้เล็ก  ดงันัน้ยาจึงผสมกบัน า้ย่อย แร่ธาต ุหรืออาหาร
ท่ีรับประทานเข้าไปในกระเพาะอาหาร ซึ่งยาบางชนิดเม่ือผสมกับสารอาหาร 
ผลไม้ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดหรือด่างจะท าให้คุณสมบตัิของยาเม็ดเคมีบ าบดัลดลง 
หรือเพิ่มมากขึน้  ดงันัน้จึงต้องมีข้อมูลวิธีรับประทานยาท่ีชดัเจน เช่น ห้าม
รับประทานยากับผลไม้ท่ีมีฤทธ์ิเพิ่มความเป็นกรด ด่าง ยาบางชนิดต้อง
รับประทานพร้อมอาหารหรือหลังรับประทานอาหารทันที  ยาบางชนิดต้อง
รับประทานเม่ือท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชัว่โมง หรือหลงัอาหาร 2 ชัว่โมง หรือ
ก่อนนอน  เป็นต้น 
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ปัญหาท่ีพบได้บอ่ยในการรับประทานยาเม็ด ก็คือ การลืมรับประทาน
ยา และการรับประทานยาไมถ่กูวิธี หลกัการท่ีถกูต้องดงันี ้

1. รับประทานยา ในเวลาเดมิทกุวนั  
2. ควรล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลงัหยิบยารับประทาน 
3. ขนาดและจ านวนเม็ดยาท่ีผู้ ป่วยแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน 

แพทย์จะเป็นผู้ค านวณขนาดยาให้เหมาะสม ดงันัน้ควรใช้ยาตามค าสัง่แพทย์
หรือตามวิธีใช้ท่ีระบบุนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ห้ามเพิ่ม ลดขนาดยา หรือหยดุ
รับประทานยาเอง โดยไมไ่ด้รับค าสัง่จากแพทย์ 

4. ถ้าเป็นยาท่ีต้องรับประทานเม่ือท้องว่าง ให้รับประทาน 1 ชัว่โมง 
ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลงัรับประทานอาหาร 2 ชัว่โมง หรือก่อนนอน 

5. ถ้าเป็นยาท่ีต้องรับประทานหลงัอาหาร  ให้รับประทานยาภายใน 
30 นาที หลงัรับประทานอาหาร 

6. ให้กลืนเม็ดยาทัง้เม็ด ห้ามหกั บด หรือ เคีย้วเม็ดยา 
7. หากหลงัรับประทานยา ไม่เกิน 30 นาทีแล้วมีอาการอาเจียน โดย

พบว่ามียาปนออกมากับอาเจียนด้วย ให้รับประทานยาซ า้ในขนาดเดิม แต่ถ้า
อาเจียนหลงัจากรับประทานยาไปแล้ว มากกว่า 30 นาที และไม่พบว่ามีเม็ดยา
ปนออกมากบัอาเจียนด้วยห้ามรับประทานยาเพิ่มหรือซ า้เอง 

8. หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทนัทีท่ีนึกขึน้ได้ แตถ้่าเวลาท่ี
นกึขึน้ได้เลยจากเวลาเดมิท่ีเคยรับประทานมากกว่า 6 ชัว่โมงไปแล้ว ให้เว้นการ
รับประทานยามือ้ท่ีลืมนัน้ไป และให้เร่ิมรับประทานยามือ้ตอ่ไปตามเวลาเดมิ 
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9. วิธีการป้องกันการลืมรับประทานยา อาจใช้มาตรการหลายๆวิธี 
เชน่ 

 จดัยาใส่ภาชนะ หรือตลบัยา แยกเป็นแต่ละมือ้ๆตามเวลา  และ
จดัให้ครบในหนึง่สปัดาห์ 

 ตัง้นาฬิกาปลุก  โทรศัพท์ มือถือ ใ ห้ เ ตือนเ ม่ือถึงเวลาต้อง
รับประทานยามือ้นัน้ๆ 

 จดัหาปฏิทินรายเดือน ระบุวนัท่ีต้องรับประทานยา และวนัท่ีต้อง
หยดุพกัรับประทานยาตามแพทย์สัง่ 

 จดัหาสมดุบนัทกึ จดวิธีการรับประทานยาและปัญหาท่ีพบ 

 ให้ญาตหิรือผู้ดแูลคอยเตือน จดัยาให้ หากผู้ ป่วยไม่สามารถจดัยา
รับประทานเองได้ 

10. การเก็บรักษายา ควรเก็บยาตามท่ีระบุไว้บนฉลากยา หลีกเล่ียง
การเก็บยาในท่ีท่ีมีแสงแดดจดั เช่น ในรถยนต์ หรือท่ีท่ีมีความชืน้สงู ควรเก็บใน
ภาชนะบรรจเุดมิ ไมค่วรแกะออกจากแผงยา และควรเก็บให้พ้นมือเดก็ 

 

 
รูปท่ี 3  บนัทกึวิธีรับประทานยาในปฏิทินรายเดือน 
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2. ยาเคมีบ าบัด และยาทาร์เก็ต ชนิดฉีด 

 
รูปท่ี 4  การบริหารยาทางหลอดเลือดด า 

 
ยาฉีดเข้าสูร่่างกาย ได้หลายทาง ดงันี ้
2.1 ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ บริเวณต้นแขน สะโพก วิธีนีเ้หมาะส าหรับ

ต้องการให้ยาเคมีบ าบดั ดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลือดอยา่งช้าๆ 
2.2 ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า อาจจะฉีดยาเข้าหลอดเลือดโดยตรง 

หรือผสมกับสารละลาย แล้วค่อยๆ หยดเข้าทางหลอดเลือดด า วิธีนีเ้ม่ือยาฉีด
เข้าหลอดเลือดด าจะเข้าสูก่ระแสเลือดโดยตรง และออกฤทธ์ิท างานได้ทนัที 
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2.3 ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดแดง โดยใส่สายเข้าไปทางหลอดเลือด
แดงท่ีไปเลีย้งก้อนมะเร็งแล้วฉีดยาเข้าไปทางสายนัน้  เ พ่ือให้ยาเข้าถึง
ก้อนมะเร็งโดยตรง 

2.4 ฉีดยาเข้าชัน้ใต้ผิวหนงั เพ่ือให้ดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลือดอยา่งช้าๆ 
2.5 ฉีดยาเข้าไปในช่องว่างของร่างกาย เช่น ในโพรงสมอง ช่องปอด 

ชอ่งท้อง หรือกระเพาะปัสสาวะท่ีมีเซลล์มะเร็งอยู่ 
2.6 ฉีดยาเข้าทางไขสนัหลงั โดยการเจาะผ่านทางกระดกูไขสนัหลงั 

ซึ่งมีน า้ไขสนัหลงัเช่ือมตอ่ถึงส่วนสมอง การฉีดยาเข้าทางไขสนัหลงั เพ่ือให้ยา
เข้าสูเ่ย่ือหุ้มสมองได้โดยตรง 

 
การปฏิบัตติัวขณะได้รับยาเคมีบ าบัด 

การให้ยาเคมีบ าบดั จะแบง่ประเภทผู้ ป่วยเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ให้ยาแบบไปเช้า – เย็นกลบั โดยจะให้ท่ีหนว่ยบ าบดัระยะสัน้  
2. ให้ยาแบบนอนในโรงพยาบาล 

 
ก่อนได้รับยาเคมีบ าบัด 

 ทา่นควรปฏิบตัติวัดงันี ้
1. สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัชนิดของยาเคมีบ าบดั ผลข้างเคียงของยา

เคมีบ าบัด และการจัดการกับผลข้างเคียงท่ีจะเกิดขึน้  เ พ่ือ
วางแผนร่วมกบัแพทย์ในการดแูลตนเอง 

2. รักษาความสะอาดของร่างกาย ปาก และฟัน 
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3. ในคืนก่อนมารับยาเคมีบ าบัด ท่านควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
รับประทานยานอนหลบัตามแพทย์สัง่ ท าจิตใจให้สบาย ไมเ่ครียด 

4. เช้าวันท่ีมาพบแพทย์ ขอให้ท่านเจาะเลือด ตามใบค าสั่งของ
แพทย์ เพ่ือดูความสมบูรณ์และปริมาณของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ 
การเจาะเลือดแตล่ะครัง้อาจไม่จ าเป็นต้องงดอาหารมาก่อน ท่าน
ควรดจูากใบเจาะเลือดวา่มีระบใุห้งดอาหารและเคร่ืองดื่มหรือไม ่

5. ท่านสามารถรับประทานอาหาร และด่ืมน า้ได้ตามปกติ โดย
อาจจะเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก 
หรือ แกงจืด  

6. ก่อนเข้าพบแพทย์ ขอให้ท่านวัดอุณหภูมิร่างกาย และ ความดนั
โลหิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประเมินความพร้อมของร่างกายว่าท่าน
สามารถให้ยาได้หรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมพร้อมออกจากบ้าน ได้พบหมอ พยาบาลท่ีโรงพยาบาล 
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ขณะได้รับยาเคมีบ าบัด 

 ทา่นควรปฏิบตัติวัดงันี ้
1. ในบางสตูรของการให้ยาเคมีบ าบดั โดยเฉพาะ 5FU ท่านจะได้รับ

ค าแนะน าให้อมน า้แข็งประมาณ 15 นาทีก่อนการให้ยา และ
ตลอดระยะเวลาของการให้ยา เพ่ือลดผลข้างเคียงของยา ท่ีท าให้
เกิดอาการอกัเสบในชอ่งปาก 

2. ระมัดระวังในการเคล่ือนไหว บริเวณท่ีแทงเข็มให้ยา ปกติแล้ว
พยาบาลจะเลือกบริเวณของร่างกายท่ีแทงเข็มเข้าง่าย เข็มไม่
เล่ือนหลุดง่าย เห็นง่าย เช่น บริเวณหลังมือ หรือ แขน แต่ใน
ขณะเดียวกนัผู้ ป่วยก็ต้องระมดัระวงัเม่ือขยบัร่างกายด้วยเชน่กนั 

3. ระหวา่งการให้ยา หากทา่นมีอาการผิดปกติดงัตอ่ไปนี ้ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
1. มีอาการแนน่หน้าอก หายใจไมอ่ิ่ม หน้ามืด ใจสัน่ 
2. มีอาการ ปวด แสบ บวม แดง มีน า้ซึมบริเวณท่ีให้ยา เพราะ

อาจจะมีการร่ัวของยาออกนอกหลอดเลือด ซึ่งจะท าให้เกิด
การท าลายของเนือ้เย่ือในบริเวณท่ีสัมผสัยา โดยเฉพาะยา 
กลุ่ม Anthracyclines ได้แก่ Doxorubicin และ Epirubicin 
และยา กลุ่ม Vinca alkaloid ได้แก่ Viscristin, Vinblastine 
และ Vinorelbine ท่ีจะท าลายเนือ้เย่ือมากและเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว 
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หลังได้รับยาเคมีบ าบัด 

 ทา่นควรปฏิบตัติวัดงันี ้
1. ท่านสามารถมีกิจวตัรประจ าวนั ไปท างานได้ตามปกติ ออกก าลงั

กายได้พอควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสูตรยาและความแข็งแรงของผู้ ป่วย
แต่ละราย หากท่านมีอาการอ่อนเพลีย ท่านควรนอนพักฟื้น
ภายหลงัได้รับยาเคมีบ าบดั 1 - 2 วนั ท่ีบ้าน 

2. ควรรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด หลีกเล่ียงอาหารท่ีมี
โอกาสท าให้ท่านท้องเสียได้ง่าย เช่น อาหารค้าง ขนมจีน ส้มต า 
หรือย าตา่งๆ 

3. ควรงดการรับประทานผักสด ผลไม้เปลือกบาง เช่น องุ่น ชมพู ่
และผลไม้ท่ีไม่มีเปลือก เช่น สตอร์เบอร่ี โดยเฉพาะในช่วง 14 วนั
แรก หลงัได้รับยาเคมีบ าบดั 

4. หลีกเล่ียงการไปในท่ีแออดั ท่ีมีคนมากๆ เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์  
ศนูย์การค้า หากจ าเป็นควรสวมหน้ากากอนามยั เพ่ือป้องกนัการ
ตดิเชือ้  ไมค่วรใกล้ชิดกบัคนท่ีไมส่บาย เดก็ท่ีป่วย เน่ืองจากท่านมี
โอกาสติดเชือ้ได้ง่ายกว่าปกติ หากจ าเป็นควรสวมหน้ากาก
อนามยัด้วยเชน่กนั 

5. ควรสังเกตจดบนัทึกอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึน้  ถ้าท่านมีอาการ
ผิดปกตดิงัตอ่ไปนี ้ ทา่นควรมาพบแพทย์ก่อนนดั 

  มีไข้สงูเกิน 38 องศาเซลเซียส 

  ท้องเสีย หรือ ท้องผกูอยา่งรุนแรง 
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  ปวดมาก  

  หายใจล าบาก 

  คล่ืนไส้ อาเจียน อยา่งรุนแรง 
 
การประเมินผลการรักษา 

เม่ือให้ยาเคมีบ าบดัหรือยาทาร์เก็ต  แพทย์จะประเมินผลการรักษาเป็น
ระยะๆ ภายหลังครบการรักษา 2-3 รอบการรักษาหรือ 2-3 เดือน  วิธีการ
ประเมินการตอบสนองของโรคมะเร็ง  โดยการเปรียบเทียบก่อนการรักษาและ
ภายหลงัจากการรักษา 

วิธีการประเมินผลการรักษา  มีดงันี ้
1. การถ่ายภาพเอกซเรย์ หรือ คอมพิวเตอร์ โดยการวดัผลขนาดของ

ก้อน ถ้ามีการตอบสนองก้อนจะเล็กลง อยา่งไรก็ตามแม้ว่าก้อนไม่
เล็กลงแต่ไม่โตขึน้ หรือก้อนเท่าเดิม แต่ความหนาแน่นเนือ้ก้อนดู
จางลง แสดงวา่การรักษานัน้ได้ผลตอบสนองท่ีดี 

2. ประเมินจากอาการตา่งๆ เช่น เหน่ือยน้อยลง แผลแห้งลง ไม่ปวด 
ไมไ่อ 

3. ผลการตรวจเลือด  ดปูริมาณเซลล์มะเร็ง เช่น การเจาะค่า CEA 
ในมะเร็งล าไส้ใหญ่ ค่า PSA ในมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็
ตามแม้ค่าท่ีสูงขึน้ อาจไม่จ าเพาะในผู้ ป่วยมะเร็งทุกคน ต้องใช้
หลกัฐานการประเมินอ่ืนๆร่วมด้วย 
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4. การเจาะกระดกูไขสนัหลงั  ดปูริมาณเซลล์เม็ดเลือดในมะเร็งโรค
เลือด 

 
การมาตรวจตามนัด ตดิตามเฝ้าระวังโรค 

เม่ือครบการรักษาแพทย์จะนัดหมายเฝ้าติดตามการด าเนินของโรค
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ถ้าตรวจพบว่าอาการของโรคกลับเป็นซ า้  ท่านอาจ
ได้รับการรักษาใหม่อีกครัง้ ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านต้องมาตรวจอย่าง
สม ่าเสมอตามการนดัหมายของแพทย์ 
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การดูแลตนเองท่ีดีเม่ือได้รับยาเคมีบ าบัดเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้
ผู้ ป่วยรับมือกับผลข้างเคียงต่างๆจากโรคและการรักษา  ผู้ ป่วยท่ีปฏิบตัิตวัได้
ถูกต้องและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะท าให้เกิดผลข้างเคียงน้อยหรือแม้มี
อาการข้างเคียงก็จะยังคงด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซึ่งอาการ
ข้างเคียงต่างๆท่ีเกิดขึน้นีจ้ะเกิดเพียงชัว่คราวและจะดีขึน้ในระหว่างรอบการ
รักษา หรือ เม่ือหยดุยาอาการตา่งๆ จะคอ่ยๆลดลงและหายไปในท่ีสดุ 

ผลข้างเคียงท่ีกล่าวทัง้หมดนี ้ ไม่ได้เกิดกับผู้ ป่วยทุกราย อาจเกิดกับ
ท่านเพียงบางอาการเท่านัน้  ผลข้างเคียงและวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียง
ตา่งๆ  มีดงันี ้
 
 
 
 

ไขกระดกู มีหน้าท่ีผลิตเซลล์เม็ดเลือด ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว เกล็ดเลือด  ยาเคมีบ าบดัมีผลตอ่เซลล์ไขกระดกู ท าให้การสร้างเม็ด
เลือดทกุชนิดในร่างกายน้อยลง ดงันัน้แพทย์จงึต้องสัง่ตรวจเลือดทกุครัง้ก่อนให้
ยาเคมีบ าบดั เรียกว่า ตรวจ CBC (Complete blood count)  การตรวจเลือด
ทกุครัง้ไม่จ าเป็นต้องงดน า้หรืออาหาร เพราะเลือดท่ีเจาะตรวจจะแสดงผลของ

บทที่ 4 
การจัดการกับผลข้างเคียงของยาเคมีบ าบัดและยาทาร์เกต็ 

ผลต่อไขกระดูก
me.sh 
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จ านวนเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ไม่เก่ียวข้องกับการหา
ปริมาณน า้ตาลหรือไขมนัในกระแสเลือด  โดยทั่วไปท่านจะต้องตรวจเลือด
เพ่ือดูความสมบูรณ์และจ านวนเม็ดเลือดชนิดต่างๆ  ก่อนเข้าพบแพทย์
เพื่อรับยาเคมีบ าบัดทุกครั้ง แต่ก็มียาเคมีบางชนิดท่ีไม่มีผลกระทบต่อการ
สร้างเม็ดเลือด เชน่ ยาวินคริสติน (Vincristine) รวมถึงยาทาร์เก็ตส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือด ดัง้นัน้ท่านอาจไม่ต้องเจาะเลือด ทัง้นีข้ึน้กับ
การพิจารณาของแพทย์ผู้ในการรักษา 

 
ภูมิต้านทางโรคต ่า เน่ืองจากเม็ดเลือดขาวต ่า 
 
เม็ดเลือดขาวต ่าจะมีผลอย่างไร ? 

หน้าท่ีของเม็ดเลือดขาว คือ การตอ่สู้กบัเชือ้โรคท่ีเข้าสู่ร่างกาย  ปกติไข
กระดกูจะสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีเพียงพออยู่เสมอ แต่เม่ือได้รับยาเคมีบ าบดั  
ไขกระดกูจะถูกท าลาย ท าให้สร้างเม็ดเลือดขาวลดลง ท่านจึงเส่ียงต่อการติด
เชือ้ได้ง่ายกว่าคนปกติ  (ภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า เกิดได้เร็วกว่าภาวะซีด และ
ภาวะเกล็ดเลือดต ่า เน่ืองจากเม็ดเลือดขาวมีอายุสัน้กว่าเม็ดเลือดแดงและ
เกล็ดเลือด) 

ภาวะเม็ดเลือดขาวต ่าจะเร่ิมเกิดประมาณ 2 - 3 วนัหลงัได้รับยาเคมี
บ าบดั และจะต ่ามากท่ีสดุในวนัท่ี 10 – 14 หลงัจากนัน้ร่างกายจะมีการปรับตวั
โดยการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึน้ จนเม็ดเลือดขาวกลบัสู่ภาวะปกติประมาณ
ภายใน 21 - 28 วนัหลงัได้รับยาเคมีบ าบดั 
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ท่านจะทราบได้อย่างไรว่ามีการตดิเชือ้? 
อาการแสดงของการตดิเชือ้มีได้หลายรูปแบบ ท่านควรสงัเกตและหมัน่

ตรวจร่างกายอยา่งสม ่าเสมอด้วยวิธีการง่ายๆ  ดงันีคื้อ 
1. ช่องปากและล าคอ  จะมีอาการเจ็บปาก มีแผล และมีกลิ่นปาก 

หรือเจ็บคอ กลืนล าบาก ควรสงัเกตดวู่ามีฝ้าขาวในปากหรือไม่  ถ้ามีแสดงว่า
ตดิเชือ้รา  ฉะนัน้ควรบ้วนปากด้วยน า้เกลืออย่างสม ่าเสมอ และด่ืมน า้มากๆ  ใช้
แปรงสีฟันท่ีออ่นนุม่ 

2. โพรงจมกูอกัเสบ  จะมีอาการน า้มกูไหลร่วมกบัเจ็บคอ และปวด
ศีรษะ  ให้สังเกตสีของน า้มูก  ถ้าสีเขียวหรือสีเหลือง  แสดงว่ามีการติดเชือ้
เกิดขึน้ 

3. ผิวหนงั เม่ือมีการติดเชือ้จะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน หรือเป็น
หนอง ถ้ามีแผลอกัเสบ ต้องท าความสะอาดอย่างถูกวิธี ควรตดัเล็บมือเล็บเท้า
ให้สัน้ไว้เสมอ 

4. ปอด  ถ้ามีอาการไอ  มีเสมหะ ให้สงัเกตดสีูของเสมหะ ถ้ามีไข้
หนาวสัน่ หายใจเร็ว หอบเหน่ือยร่วมด้วย  ให้รีบมาพบแพทย์ 

5. ทางเดินปัสสาวะ ถ้ามีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะ สีปัสสาวะ
เข้ม ขุน่ หรือมีไข้ร่วมด้วย ให้รีบปรึกษาแพทย์ 

6. ทวารหนกั ให้สงัเกตว่ามีแผล ริดสีดวงโป่ง แตก เจ็บปวด หรือคนั
บ้างหรือไม ่ถ้ามีจะต้องปรึกษาแพทย์ 

หากทา่นสงสยัวา่มีการตดิเชือ้ มีไข้ ให้ใช้ปรอทวดัอณุหภูมิของร่างกาย 
ถ้าสูงเกิน 38 องศาเซลเซีลส ให้ท่านรีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน เจาะเลือด
ตรวจดรูะดบัเม็ดเลือด เพ่ือให้การรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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ท่านจะป้องกันการตดิเชือ้ได้อย่างไร 

การรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคญัใน
การป้องกันการติดเชือ้ วิธีการง่ายๆ ซึ่งท่านสามารถกระท าได้ด้วยตนเอง 
ดงันีคื้อ 

 ล้างมือบอ่ย ๆ ทกุครัง้ก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเข้าห้องน า้ 
 รับประทานอาหารสกุ สะอาด ท่ีมีประโยชน์ให้พลงังานและโปรตีน

สงู เพื่อชว่ยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด เชน่ เนือ้สตัว์ ไขข่าว นม  
 ท าความสะอาดปากและฟันด้วยการบ้วนปากบ่อยๆ หลัง

รับประทานอาหารทกุครัง้  
 ด่ืมน า้ต้มสกุสะอาดมากๆ  อยา่งน้อยวนัละ 8 – 10 แก้ว 
 รักษาผิวหนงัให้ชุ่มช่ืนอยู่เสมอ เพ่ือป้องกนัผิวหนงัแห้ง และมีรอย

แตก โดยทาครีมบ ารุงผิว ไมค่วรกดหรือบีบหวัสิว 
 หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกบัคนเป็นหวดั มีไข้ ไม่สบาย คนเป็นโรค

ตดิเชือ้วณัโรค  อีสกุอีใส หลีกเล่ียงการเลน่และสมัผสักบัสตัว์เลีย้ง 
 สวมหน้ากากอนามยัเม่ือต้องไปในท่ีชมุชนแออดั 
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 หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีชุมชนและแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรง
ภาพยนตร์ ตลาด ควรอยูใ่นท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  ไมอ่บัชืน้ 

 หลงัถ่ายปัสสาวะและอจุจาระควรช าระล้างอวยัวะเพศและทวาร
หนกัให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยสบูอ่่อนๆ  และเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ ส าหรับผู้หญิง
ให้เช็ดจากด้านหน้าไปหลงั ถ้ามีแผลหรือริดสีดวงให้ปรึกษาแพทย์ เพ่ือรับการ
รักษาทนัที 

 ในกรณีท่ีมีภาวะเม็ดเลือดขาวต ่ามากๆ ท่านมีความเส่ียงต่อการ
ติดเชือ้สงู แพทย์อาจพิจารณาให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว โดยการฉีด
ยาเข้าชัน้ใต้ผิวหนงั ซึง่แพทย์จะพิจารณาให้เป็นรายๆไป 
 

 

 

 

ซีด โลหติจาง เน่ืองจากเม็ดเลือดแดงต ่า 

เม็ดเลือดแดงต ่าจะมีผลอย่างไร ? 
 เม็ดเลือดแดง  มีหน้าท่ีน าออกซิเจนและอาหารไปเลีย้งทัว่ร่างกาย ให้
ร่างกายได้รับพลงังานเพียงพอ มีก าลงั ไม่เหน่ือยง่าย ถ้าท่านมีภาวะเม็ดเลือด
แดงต ่าจะท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน ดงันัน้หวัใจต้องท างานหนกัขึน้เพ่ือปัม้
เลือดท่ีมีออกซิเจนไปเลีย้งเซลล์ตา่งๆให้เพียงพอ  

โปรดอย่าน่ิงนอนใจ ถ้าท่านสงสยัว่ามีการติดเชือ้  และมีไข้สูงตัง้แต ่
38 องศาเซลเซียส ขึน้ไป ต้องรีบมาโรงพยาบาล เพ่ือให้การรักษาท่ี
เหมาะสมตอ่ไป 
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เม็ดเลือดแดงต ่าจะท าให้เกิดอาการซีดท่ีริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเท้า 
ผิวหนงั ท าให้รู้สกึเหน่ือยล้า เวียนศีรษะ หายใจสัน้ ตืน้ หน้ามืด เป็นลมง่าย 

เม่ือซีดหรือเลือดจาง ท่านควรดูแลตนเองอย่างไร ? 
 ควรรับประทานอาหารท่ีให้พลังงานและโปรตีนเพียงพอ เช่น 

เนือ้สตัว์ นม ไขข่าว ตบั ผกัใบเขียวเข้ม เชน่ ผกัคะน้า 
 รับประทานวิตามินท่ีมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กและวิตามิน

ตามแพทย์สัง่ 
 เวลาลกุนัง่ นอน หรือ ยืนควรท ากิจกรรมช้า ๆ ไมเ่ร่งรีบ เพราะอาจ

ท าให้หน้ามืดได้ 
 นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และควรหา

เวลาพกัผอ่นนอน 30-60 นาทีในชว่งกลางวนั 
 ออกก าลงักายเบาๆ ใช้เวลาไม่นานมาก ช่วงสัน้ๆ แต่สามารถท า

ได้บอ่ยครัง้  
 ไมค่วรท างานหนกั หรือออกแรงมากเกินจ าเป็น 
 ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว  หรือคน

ใกล้ชิดในการชว่ยท ากิจกรรมบางอยา่งท่ีต้องออกแรงมากๆ 
 เม่ือรู้สึกอ่อนเพลีย อย่าขบัรถยนต์ จกัรยานยนต์ หรือยานพาหนะ

อ่ืนๆ 
 สวมเสือ้ผ้าท่ีท าให้ร่างกายอบอุน่ เพราะถ้าซีด จะรู้สกึหนาวง่าย 
 ถ้าซีดมากๆ แพทย์อาจพิจารณาให้เลือดหรือยากระตุ้นการสร้าง

เม็ดเลือดแดง 



36 
 

ภาวะเลือดออกง่าย เน่ืองจากเกล็ดเลือดต ่า 
 
เกล็ดเลือดต ่า มีผลอย่างไร ? 

เกล็ดเลือด มีหน้าท่ีท าให้เลือดแข็งตวั ยาเคมีบ าบดัท่ีมีผลกระทบตอ่ไข
กระดกู จะสง่ผลให้การสร้างเกล็ดเลือดน้อยลงด้วย เม่ือเกล็ดเลือดน้อยลงท าให้
ทา่นเส่ียงท่ีจะมีเลือดออกง่าย หยดุยากแม้จะถกูกระแทกเพียงเบาๆ 

 
ทราบได้อย่างไรว่าเกล็ดเลือดต ่า ? 

1. พบจดุจ า้เลือดเล็กๆ ใต้ผิวหนงั อาจมีจดุจ า้เลือดตามตวัได้ง่าย 
2. เวลาบ้วนเสมหะจะมีเลือดปน หรือมีเลือดก าเดาออก 
3. ผู้หญิง จะมีประจ าเดือนมาก และนานกวา่ปกติ 
4. มีเลือดปนมากบัปัสสาวะ หรือ อจุจาระ 
5. การมองเห็นผิดปกติ  สายตาพร่ามวั อาจปวดหัวอย่างรุนแรงใน

กรณีท่ีมีเลือดออกในสมอง 
 

ท่านจะป้องกันเลือดออกง่ายได้อย่างไร ? 
 หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีท าให้ร่างกายกระทบกระแทก หรือหกล้ม 
 แปรงฟันด้วยแปรงขนอ่อนนุ่ม ไม่ใช้เส้นด้ายท าความสะอาดซอก

ฟัน เพราะอาจบาดเหงือกได้ ใช้ลิปสตกิมนั สีผึง้ ทาริมฝีปาก  ให้ชุม่ช่ืนอยูเ่สมอ 
 ควรโกนหนวดด้วยเคร่ืองไฟฟ้า  ถ้าต้องใช้มีดโกนให้ระมัดระวัง

ใบมีดบาด 
 ระมดัระวังเวลาจบัของมีคม ควรสวมถุงมือ เวลาท างานในสวน 

สนามหญ้า และล้างจาน 
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 ห้ามสัง่น า้มกูแรงๆ ถ้ามีเลือดก าเดาออกให้อยู่ในท่านัง่ แหงนหน้า 
บีบจมกู อ้าปากหายใจ และใช้กระเป๋าน า้แข็งประคบเพ่ือท าให้หลอดเลือดหด
ตวั และเลือดหยดุ 

 ถ้ามีอาการไอ ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือรับยาแก้ไอ เพราะการไอหรือ
จามแรงๆ อาจเป็นสาเหตใุห้เลือดออกได้ (ในกรณีท่ีเกล็ดเลือดต ่ามากๆ) 

 ไมเ่บง่ถ่ายอจุจาระ ไม่ควรให้ท้องผกู และไม่ควรใช้ยาระบายชนิด
เหน็บทางทวารหนกั 

 ควรใช้น า้ยาหล่อล่ืนเวลามีเพศสมัพนัธ์ ถ้าเกล็ดเลือดต ่าควรงด
เพศสมัพนัธ์ชัว่คราว 

 ก่อนใช้ยารักษาโรคทุกครัง้ ควรปรึกษาแพทย์ เภสชักร เพราะยา
บางชนิดอาจท าให้เลือดแข็งตวัช้า เชน่ ยาแอสไพริน และ วาร์ฟาริน 

 ห้ามฉีดยาเข้าทางกล้ามเนือ้ และ ใต้ผิวหนัง ในกรณีท่ีมีเกล็ด
เลือดต ่า 

 แพทย์อาจพิจารณาให้เกล็ดเลือด ในกรณีท่ีเกล็ดเลือดของท่านต ่า
และเส่ียงตอ่การมีเลือดออกง่าย 

ในกรณีท่ีท่านได้รับยาทาร์เก็ต ท่ีมีช่ือว่า บีวาซิซูแมบ (Bevacizumab) 
ช่ือการค้า อวาสติน (Avastin) กลไกการออกฤทธ์ิของยานีโ้ดยยบัยัง้การสร้าง
หลอดเลือดท่ีไปเลีย้งเซลล์มะเร็ง ไม่ได้เกิดจากภาวะเกล็ดเลือดต ่า อาจท าให้
เส่ียงตอ่อาการเลือดออกผิดปกติได้เช่นกนั โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีแผล ท่านอาจ
มีเลือดก าเดาออกง่าย หรืออาจมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดงันัน้ท่าน
ควรหมัน่สงัเกตอาการดงักลา่ว 
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วิธีการอ่านค่าเม็ดเลือด 

การตรวจดคูวามสมบรูณ์และปริมาณของเม็ดเลือดชนิดตา่งๆ ได้แก่ 
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด มีคา่ปกตดิงันีคื้อ 
  ค่าปกต ิ
เม็ดเลือดแดง เพศชาย 14– 18  กรัมตอ่เดซิลิตร 
 เพศหญิง 12 – 16 กรัมตอ่เดซิลิตร 
เม็ดเลือดขาว  4,000-10,000 เซลล์ ตอ่ ลกูบาศก์มิลลิเมตร 
นิวโทรฟิล  40 – 74  % 
เกล็ดเลือด  140,000-450,000 เซลล์ ตอ่ ลกูบาศก์

มิลลิเมตร 
นิวโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง มีหน้าท่ีส าคญัในการป้องกนัการติด

เชือ้และตอ่สู้กบัเชือ้โรคชนิดตา่งๆ 
ก่อนแพทย์จะพิจารณาให้ยาเคมีบ าบดัแก่ท่าน จะต้องดคูา่ความสมบรูณ์ของ
เม็ดเลือดขาว (Absolute Neutrophil Count = ANC) 
วิธีการ ค านวณคา่เม็ดเลือดขาวสมบรูณ์  ดงันี ้

 

จ านวนเม็ดเลือดขาวทัง้หมด x ( ร้อยละของนิวโทรฟิว + ร้อยละของ Bands ) 
100 

 

ถ้าจ านวนเม็ดเลือดขาวสมบรูณ์ (ANC) น้อยกว่า 1,500 เซลล์ต่อ
ลกูบาศก์มิลลิเมตร (โดยประมาณ) ทางการแพทย์ถือว่าท่านมีโอกาสเส่ียงต่อ
การติดเชือ้มากกว่าคนปกติ แพทย์อาจพิจารณาหยุดการให้ยาเคมีบ าบัด
ชัว่คราว หรือปรับลดขนาดยาลง นอกจากนีแ้พทย์ต้องพิจารณาดคูวามเข้มข้น
ของเลือด และเกล็ดเลือดก่อนให้ยาเคมีบ าบดัด้วย 
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เหตุใดท่านจึงเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ? 
 คล่ืนไส้ อาเจียน เกิดจากยาเคมีบ าบัดไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการ
อาเจียนท่ีอยู่ในสมองและในกระเพาะอาหาร แล้วส่งกระแสประสาทมายัง
กระเพาะอาหารให้เกิดอาการคล่ืนไส้ ขย้อน และอาเจียน  
 ความรุนแรงของอาการมากหรือน้อยขึน้อยู่กับชนิด  ปริมาณของยา
เคมีบ าบดั ประสบการณ์และทัศนคติของแต่ละคน  บางท่านอาจไม่มีอาการ
เลย บางทา่นอาจจะรู้สกึป่ันป่วนทนัทีหลงัจากได้รับยา หรือหลงัได้รับยาไปแล้ว 
6-12 ชัว่โมง หรือเป็นวนั  
 ผู้ ท่ีมีสขุภาพจิตดี ไม่หวัน่ไหว  มีทัศนคติท่ีดีตอ่การรักษา อาจจะไม่มี
อาการคล่ืนไส้ อาเจียนเลย  หรือมีเล็กน้อยไม่รุนแรง  ในทางตรงกนัข้าม ผู้ ป่วย
มีความวิตกกงัวลสงู มีทศันคตไิมดี่ตอ่ยาเคมีบ าบดั อาจท าให้คล่ืนไส้มีมากกว่า
ปกต ิในบางรายอาจมีคล่ืนไส้อาเจียนก่อนการได้รับยาเคมีบ าบดั ซึ่งเป็นผลมา
จากภาวะจิตใจโดยตรง มิใช่ผลท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบดั ดงันัน้ท่านควรท าจิตใจ
ให้เบกิบาน มีทศันคตท่ีิดีและเช่ือมัน่ตอ่การรักษา 
 
วิธีการรักษาเม่ือมีอาการคล่ืนไส้อาเจียน 
 ท่านควรรับประทานยาแก้คล่ืนไส้ อาเจียน ตามแพทย์สัง่ เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัการเกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ไม่ต้องรอให้เกิดอาการก่อนแล้วจึงคอ่ย
รับประทานยา โดยทัว่ไปอาการจะคอ่ยๆหายไปเอง 
 

คลื่นไส้อาเจียน 
คลื่นไส้อาเจียน 
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 วิธีการบรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียนท่ีได้ผลดี  คือ 
1. การใช้ยา ก่อนฉีดยาเคมีบ าบดัแพทย์จะให้ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียน 

ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าก่อนทกุครัง้ และจะสัง่ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียนในรูปของ
ยาเม็ดให้ท่านกลบัไปรับประทานต่อท่ีบ้าน หากท่านรับประทานยาแก้คล่ืนไส้
อาเจียนแล้ว ยงัไม่สามารถคมุอาการได้ ขอให้ท่านแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาล
ผู้ให้การรักษารับทราบ เพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสดุในการชว่ยลดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน  

2. วิธีการไม่ใช้ยา เช่น การท าสมาธิ จินตนาการทางบวก และการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงอาหารมนัและอาหารท่ีมีกลิ่นฉนุ 

ท่านควรดูแลตนเองอย่างไร ? 
1. ก่อนและหลงัในวนัท่ีรับยาเคมีบ าบดั ควรรับประทานอาหารครัง้

ละน้อยๆแตบ่อ่ยครัง้ เพื่อลดอาการแนน่ท้อง 
2. รับประทานอาหารช้าๆ เคีย้วให้ละเอียด เพ่ือให้ยอ่ยง่าย 
3. ด่ืมน า้ก่อนหรือหลงัอาหาร 1/2 - 1  ชัว่โมง เพ่ือไม่ให้รู้สึกอ่ิมหรือ

แนน่ท้องเกินไป 
4. ควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัน้อยและย่อยง่าย เช่น ฟักทองนึ่ง 

มนัต้ม แกงเลียง ผกัต้ม ปลาเผา หรือนึง่ แกงส้มท่ีรสไมจ่ดั 
5. ลองรับประทานของเปรีย้วๆ เช่น ไอศกรีมรสมะนาว หรือ ขนมปัง

กรอบ เวลารู้สกึคล่ืนไส้ 
6. ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หลีกเล่ียงรับประทานอาหาร

รสจดั รสหวาน อาหารกลิ่นฉนุ และทอดด้วยน า้มนั 
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7. ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมเย็นหรือปกติ ไม่ร้อนจดั เช่น นมเปรีย้ว น า้ผลไม้
ชนิดต่างๆ น า้มะพร้าว น า้ อ้อย น า้ตาลสด  โดยจิบบ่อย ๆ  
ระหวา่งมือ้ เพ่ือป้องกนัมิให้ร่างกายขาดน า้ 

8. หลงัรับประทานอาหารควรนัง่พักสกัครู่  ถ้าต้องการนอนพักควร
นอนยกศีรษะสงู 

9. ถ้าการรับรสของท่านผิดปกติ รู้สึกขมปากอยู่ตลอดเวลา ควรหา
ลกูอมท่ีท าให้รู้สึกสดช่ืน  เช่น ลกูอมรสเป็บเปอร์มินท์  หรือลกูอม
รสมะนาว เป็นต้น 

10. สวมเสือ้ผ้าหลวมๆ อยูใ่นท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี 
11. ในกรณีท่ีมีความวิตกกังวลสูง เครียด ให้ปรึกษาแพทย์หรือ

พยาบาล เพ่ือขอยาคลายกงัวลในวนัท่ีทา่นรับยาเคมีบ าบดั  
12. ท าจิตใจให้สดช่ืน สขุสบาย เบิกบานและผ่อนคลายอยู่เสมอ โดย

การฟังเพลง  ดโูทรทศัน์  หรือนัง่สมาธิ 
 

อาการผิดปกตทิี่ควรไปพบแพทย์ 
 อาเจียนติดต่อกันตลอด 48 ชั่วโมง ภายหลังได้ยาเคมีบ าบัด และ

รับประทานอาหารไมไ่ด้เลย 
 อาการไมดี่ขึน้เลย  แม้วา่จะรับประทานยาแก้อาเจียนแล้วก็ตาม 
 
 
 
 

ท้องเสีย 



42 
 

 
 
 

อาการเบื่ออาหาร กินได้น้อยลงกว่าปกติ เกิดเน่ืองจากยาเคมีบ าบดัไป
มีผลท าให้ต่อมรับรสเปล่ียนไป ท าให้ความอยากอาหารลดลง ความรู้สึกเบื่อ
อาหารจะเกิดขึน้ในระยะสัน้ๆ แล้วหายได้เอง  
 
ท่านควรดูแลตนเองอย่างไร? 

1. ควรเร่ิมรับประทานอาหารครัง้ละน้อยแตบ่อ่ยครัง้ 
2. จดัรูปแบบอาหารให้น่ารับประทาน พยายามคิดถึงเมนูท่ีตนเอง

ชอบมากท่ีสุด แต่เมนูดังกล่าวไม่ควรขัดกับหลักโภชนบ าบัด
ส าหรับผู้ ป่วยมะเร็ง คือ ต้องสกุ สะอาด มีคณุคา่อาหารสงู 

3. ไมค่วรรับประทานอาหารซ า้ๆ 
4. ควรหลีกเล่ียงอาหารพวกครีม มนั เนย เน่ืองจากจะท าให้เบื่อมาก

ขึน้ 
5. รับประทานอาหารเย็นๆ รสเปรีย้ว เชน่ ไอศกรีมรสมะนาว รสส้ม 
6. ในกรณีท่ีรับประทานอาหารได้น้อยลงมาก อาจเลือกรับประทาน

อาหารทางการแพทย์เสริม เชน่ นม 
 
 
 
 

อาการเบื่ออาหาร 
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เหตุใดท่านจึงท้องเสีย? 

ยาเคมีบ าบดับางชนิดท าลายเซลล์เย่ือบุผิวของผนังล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ท าให้ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นน า้ หรืออุจจาระเหลวบ่อยครัง้ จึง
เป็นเหตุให้ร่างกายขาดน า้ เกลือแร่ อ่อนเพลีย  ถ้าผู้ ป่วยได้รับการฉายแสง
บริเวณชอ่งท้อง อุ้งเชิงกรานร่วมด้วย อาจมีอาการท้องเสียรุนแรงมากขึน้ 
 
การปฏิบัตติัวเม่ือมีอาการท้องเสีย 

1. รับประทานยาแก้ท้องเสียช่ือ โลเพอร์ราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ 
(Loperamide hydrocloride)  หรือ ช่ือการค้าวา่ อิโมเดียม 
(Imodium) เพ่ือป้องกนัอาการท้องเสียแก่ทา่น 

2. รับประทานอาหารอ่อน มีกากใยน้อย เพ่ือลดการระคายเคืองของ
ทางเดนิอาหาร เชน่ กล้วยน า้หว้า  ข้าวต้ม โจ๊ก  น า้ซุบ เป็นต้น 

3. งดการรับประทานผกั และ ผลไม้สด 
4. ด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีไมมี่รสเปรีย้ว และมีกรดน้อย 
5. ด่ืมน า้มากๆ อยา่งน้อยวนัละ 2 ลิตร เพ่ือทดแทนน า้ท่ีสญูเสียไป 
6. อาหารท่ีควรหลีกเล่ียง ได้แก่  

- อาหารท่ีท าให้เกิดแก๊ส เชน่ ถัว่ กระหล ่าปลี  
- เคร่ืองดื่มท่ีมีแก๊ส เชน่ น า้อดัลม 

ท้องผูก ท้องเสีย 
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- อาหารรสจดั  อาหารมนั  
- นม หรือผลิตผลจากนม  ชา  และกาแฟ 
- อาหาร ร้อนและเย็นจัด เพราะความ ร้อนท าใ ห้ล า ไ ส้

เคล่ือนไหวเร็วขึน้ จงึท าให้ท้องเสียได้ง่าย 
7. ควรด่ืมผงเกลือแร่ โออาร์เอส (ORS) ผสมกับน า้บ่อยๆ  เพ่ือ

ชดเชยน า้และเกลือแร่ท่ีสูญเสียมากับอุจจาระ  แล้วรีบมาพบ
แพทย์ 

8. รับประทานยาแก้ท้องเสีย  ตามแพทย์สัง่ 
9. หลงัขบัถ่ายอจุจาระ ควรล้างก้นด้วยสบูอ่่อนๆ  แล้วเช็ดให้แห้งทกุ

ครัง้ เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ 
10. ตรวจผิวหนงับริเวณรอบทวารหนกัทุกวนั ถ้ามีแผลเป่ือยแดงจาก

การถ่ายบอ่ย ควรแชก้่นด้วยน า้อุน่ แล้วเช็ดให้แห้ง 
 
 

 
 
 

 
เหตุใดท่านจึงท้องผูก ? 

ท้องผกู เกิดจากการท่ีอจุจาระเป็นก้อนแข็ง แห้ง ขบัถ่ายล าบาก สาเหตุ
จากการด่ืมน า้น้อย รับประทานอาหารท่ีมีกากใยน้อย  นอนนานๆ  ไม่ได้ออก
ก าลงักาย และการได้รับยาบางชนิด  ดงันี ้

o ยาแก้ปวด เชน่ มอร์ฟิน 

ท้องผูก 
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o ยาเคมีบ าบดับางชนิด เช่น ยาวินคริสติน (vincristine) วินบลา
สตนิ ( vinblastine) 

o ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียนบางชนิด เชน่ ออนแดนซีตรอน 
(Ondansetron) 

o ยาคลายวิตกกงัวลและแก้อาการซมึเศร้า  
o ยาขบัปัสสาวะ 
o วิตามินและอาหารเสริม เชน่ ธาตเุหล็ก และ แคลเซียม 

 
ท่านจะป้องกันอาการท้องผูกอย่างไร ? 

1. ด่ืมน า้มากๆ อย่างน้อยวนัละ 2 - 3 ลิตร  ยกเว้น ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา
ไตวาย  โรคหวัใจ ต้องจ ากดัปริมาณน า้ 

2. ควรด่ืมน า้อุน่ 1/2 ชัว่โมงก่อนการขบัถ่าย หรือ ด่ืมในตอนเช้า เพ่ือ
กระตุ้นการบีบตวัของล าไส้ 

3. รับประทานอาหารท่ีมีกากและเส้นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ลูกพรุน 
หลีกเล่ียงอาหารท่ียอ่ยยาก เชน่ เนือ้สตัว์ ไขมนั 

4. ถ้าแนน่ท้องจากมีลมในกระเพาะอาหารมาก ให้หลีกเล่ียงอาหารท่ี
ท าให้เกิดแก๊ส เชน่ น า้อดัลม ถัว่ หวัหอม หมากฝร่ัง 

5. ออกก าลงักาย ท่ีสามารถท าได้โดยไม่เหน่ือยเกินไป เช่น การเดิน 
เพ่ือชว่ยให้ล าไส้เคล่ือนไหวเพิ่มขึน้ 

6. ถ้าจ าเป็นต้องใช้ยาระบาย ควรปรึกษาแพทย์ 
 
 

เย่ือบุในช่องปาก
อักเสบ 
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เหตุใดท่านจึงเกิดแผลในช่องปาก ? 

ยาเคมีบ าบดับางชนิดท าลายเซลล์เย่ือบุผิวในช่องปาก ท าให้เกิดแผล
ในปากและล าคอ ท าให้เส่ียงตอ่การติดเชือ้ได้ง่าย  อาการมกัเกิดภายในช่วง 7-
14 วนัหลงัได้รับยาเคมีบ าบดั 

ท่านจะรู้สึกเจ็บในช่องปาก ปากแห้ง  ลิน้ เหงือก และเย่ือบุช่องปาก
บวมแดง หรืออาจมีตุ่มแผลสีขาวเกิดขึน้ ถ้าท่านดูแลสุขภาพปากและฟันให้
สะอาดอยูเ่สมอ จะท าให้ไมเ่กิดอาการเลยหรือเกิดได้แตไ่ม่รุนแรง และจะคอ่ยๆ
ดีขึน้ 
 
ท่านจะดูแลตนเองอย่างไร ? 

1. บ้วนปาก แปรงฟันหลงัอาหารทุกมือ้และก่อนนอน ถ้ามีฟันปลอม
ต้องถอดท าความสะอาดทกุครัง้ 

2. ใช้น า้เกลือผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนต (เบกกิง้โซดา) อมบ้วน
ปากบอ่ยๆ ตลอดทัง้วนั และหลงัมือ้อาหาร การเตรียม  ใช้เกลือ 
1/2 ช้อนชา ผสมกับเบกกิ ง้โซดา 2 ช้อนชา ต่อน า้ 1 ลิตร 
(ประมาณ 4 แก้ว) 

3. หลีกเล่ียงน า้ยาล้างปากท่ีมีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีขายตาม
ท้องตลาดทัว่ไป 

เยื่อบุในช่องปากอักเสบ 
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4. ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม  หลงัแปรงฟันควรนวดเหงือกเบาๆ นาน
ประมาณ 1 นาที ด้วยนิว้มือท่ีสะอาด ตดัเล็บให้สัน้ เพ่ือให้เลือด
ไหลเวียนดี  ชว่ยกระตุ้นตอ่มน า้ลายให้ผลิตน า้ลายมากขึน้ 

5. ใช้วาสลิน ลิปสติกมัน สีผึง้  ทาริมฝีปากให้ชุ่มช่ืนอยู่เสมอ  เพ่ือ
ป้องกนัริมฝีปากแห้ง 

6. รับประทานอาหารอ่อน นุ่ม ชิน้เล็กๆ เคีย้วกลืนง่าย ไม่ร้อนจัด 
และให้พลงังานเพียงพอ เชน่  ไขตุ่น๋  กล้วย  ไอศกรีม  เป็นต้น 

7. หลีกเล่ียงอาหารรสจดั   เผ็ดจดั  เปรีย้วจดั 
8. หลีกเล่ียงเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และบหุร่ี เพราะท าให้ปากแห้ง 
9. ด่ืมน า้มากๆ หรือรับประทานอาหารท่ีมีความชืน้สูง เช่น ไอศกรีม 

ผลไม้ เยลล่ี 
10. ตรวจดูในช่องปากและริมฝีปากอยู่เสมอ  เม่ือพบมีอาการปวด

แสบ ปวดร้อน มีเลือดออกตามไรฟัน มีตุ่มแผลหรือฝ้าขาว บวม
แดง ชาท่ีริมฝีปากให้รีบปรึกษาแพทย์ และพยาบาล 

11. ในกรณีมีแผลรุนแรง และเจ็บปากมากจนรับประทานอาหารไม่ได้ 
แพทย์จะสัง่ยาชากลัว้ปาก 15 นาทีก่อนรับประทานอาหาร  
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ยาเคมีบ าบัดที่มักท าให้เกิดอาการเยื่อบุในช่องปากอักเสบ  ได้แก่ 
 

ไฟว์ เอฟ ยู (5-FU) เป็นยาท่ีท าให้เกิดแผลในชอ่งปากได้  มีการศกึษา
วิจยัพบว่า  ความเย็นจะช่วยลดการไหลเวียนของเลือดในช่องปาก  จึงช่วยลด
การไหลเวียนของยามาท่ีช่องปากด้วย  ท าให้อาการเย่ือบุในช่องปากอักเสบ
น้อยลง  ดงันัน้ขณะท่ีท่านมารับยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด า  ท่านจึงควรอม
น า้แข็ง 

วิธีการอมน า้แข็งเพ่ือลดอาการเย่ือบุในช่องปากอกัเสบ  ท่านควร
ปฏิบตัดิงันี ้

1. เตรียมน า้แข็งให้พร้อมก่อนการฉีดยาเคมีบ าบดั 
2. เร่ิมอมน า้แข็งก่อนเร่ิมให้ยาเคมีบ าบดั  ประมาณ 5 – 10 นาที 

และอมน า้แข็งตอ่เน่ืองตลอดระหวา่งเวลาท่ีรับยา 
3. หลงัยาหมดแล้ว  ให้อมน า้แข็งตอ่อีกประมาณ 30 นาที 
 

 ยกเว้นถ้าท่านได้รับยา อ๊อกซาลิพลาติน ร่วมด้วย ห้ามอม
น า้แข็ง เน่ืองจากความเย็น จะท าให้อาการชาและเกร็งบริเวณปากและคอเพิ่ม
มากขึน้ ดงันัน้หากท่านได้รับยาอ๊อกซาลิพลาติน (Oxaliplatin) ท่านควร
หลีกเล่ียงความเย็นชว่งท่ีรับยาและหลงัจากได้รับยาไปแล้วอยา่งน้อย 3-5 วนั 
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ผมและขนร่วง เกิดเม่ือไร และจะงอกใหม่หรือไม่ ? 

รากของเส้นผม และขนตามท่ีต่างๆทั่วร่างกาย โดยเฉพาะท่ีศีรษะ 
หนวดเครา มีความไวต่อยาเคมีบ าบดัมาก จึงอาจหลุดร่วงได้ ซึ่งจะมากหรือ
น้อยขึน้อยู่กับชนิด ปริมาณของยาและวิธีการบริหารยา ยาเคมีบ าบดัชนิดฉีด
เข้าหลอดเลือดด าโดยตรงจะท าให้ผมร่วงมากกว่าวิธีการผสมยากับน า้เกลือ
แล้วหยดเข้าหลอดเลือดช้าๆเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

 ยาเคมีบางชนิดไม่ท าให้ผมร่วงเลย บางชนิดอาจท าให้ผมร่วง เพียง
เล็กน้อย แตอ่าการผมร่วงจนหมดศีรษะ จะเกิดขึน้เฉพาะยาบางตวัเทา่นัน้  
 
ยาเคมีบ าบัดที่ท าให้ผมร่วงมาก  ได้แก่ 

o ด๊อกโซรูบิซิน (ช่ือสามัญทางยา Doxorubicin ช่ือการค้า 
Doxorubin) 

o แพคลิแท็กเซล (ช่ือสามญัทางยา Paclitaxel ช่ือการค้า Taxol, 
Intaxel, Paclitaxel) 

o โดซแิท๊กเซิล (ช่ือสามญัทางยา Docetaxel ช่ือการค้า Taxotere) 

 อาการผมร่วงจะเกิดภายหลงัได้ยาเคมีบ าบดั 2-3 สปัดาห์ โดยทัว่ไป
คนไข้มกัจะสงัเกตได้ว่าผมร่วงมากกว่าปกติหรือดบูางลง แตใ่นรายท่ีได้ยาท่ีท า
ให้ผมร่วงมากๆ มักจะมีช่วงแรกท่ีผมร่วงพร้อมๆกันโดยจะเกิดในวันท่ี 10-14 

ผลกระทบต่อผิวหนัง 

ผมและขนร่วง 
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หลังได้ยาครัง้แรก  อาการนีจ้ะเกิดเพียงชั่วคราวเท่านัน้ ผมจะสามารถงอก
ขึน้มาใหม่ได้ตามปกติภายใน 4 - 6 สปัดาห์หลงัหยดุเคมีบ าบดัไปแล้ว โดยผม
ท่ีงอกขึน้มาใหม่อาจจะหนา นุ่ม ดกด าขึน้ และหยิกเป็นลอน สีของผมอาจจะ
เปล่ียนแปลงได้เล็กน้อย 
 

ท่านจะดูแลตนเองอย่างไร ? 
1. ท่านควรตัดผมให้สัน้ก่อนเร่ิมได้ยาเคมีบ าบัด เพ่ือท าให้รู้สึก

เหมือนผมร่วงไมม่าก 
2. ใช้แปรงนุ่มและอ่อน แปรงผมเบาๆ เพ่ือป้องกนัการดงึรัง้ของหนงั

ศีรษะ 
3. ใช้แชมพูสระผมอ่อนๆ ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลาง เพ่ือลดการระคายเคือง

หนงัศีรษะ 
4. หลงัสระผม ใช้ผ้าสะอาดซบัผมเบาๆ ให้แห้งและห้ามขยี ้
5. ใช้แป้งเดก็ทารอบๆคอและหลงั เพ่ือลดอาการคนัและระคายเคือง

จากผมร่วง 
6. เม่ือท่านออกนอกบ้าน และอยู่กลางแสงแดด ควรทาครีมกนัแดด 

และสวมหมวก 
7. เลือกใส่วิก ใส่หมวก ผ้าโพกหัว ผ้าคลุมผม ตามท่ีท่านชอบและ

เหมาะกบัตวัทา่น  
8. ไม่ควรย้อม หรือดดัผมหลงัจากผมขึน้ใหม่ๆ  ควรท าหลงัหยุดยา

เคมีบ าบดัไปแล้ว 6 เดือน 
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อาการทางผิวหนงั เกิดได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัชนิดของยาเคมีบ าบดั

และยาทาร์เก็ต  อาการท่ีพบบอ่ยดงันีคื้อ 
ผิวหนังด าคล า้ เล็บสีคล า้ขึน้ 
เกิดจากการระคายเคืองของยาตอ่หลอดเลือดด า ลกัษณะลายคล้ายก่ิง

ไม้  ด าไปตลอดแขนข้างท่ีให้ยาเคมีบ าบดั ซึ่งไม่เป็นอนัตรายใดๆ แตอ่าจส่งผล
ตอ่ภาพลกัษณ์และความสวยงามของผู้ ป่วย สีของผิวหนงัจะคล า้มากขึน้ถ้าถกู
แสงแดดนานๆ  ผิวหนงัและเล็บท่ีมีสีคล า้จะคอ่ย ๆ จางลง หลงัจากท่ีหยดุรับยา
เคมีบ าบดัแล้ว 

 
ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าอักเสบ (Hand – foot syndrome)  

 เกิดจากยาไปท าลายเซลล์ชัน้เย่ือบุผิวหนัง อาการมีตัง้แต่ระดับไม่
รุนแรงจนถึงขัน้รุนแรงมาก พบอาการบวม  แดง ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรืออาจมี
ผิวหนังถลอก หลุดลอก เป็นตุ่มน า้ เจ็บเม่ือสัมผัสของร้อน เจ็บเท้าเวลาเดิน 
คล้ายถูกเข็มต า ดงันัน้ท่านต้องตรวจดผูิวหนงัสม ่าเสมอ เม่ือเกิดอาการเหล่านี ้
ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ รักษาทราบทนัที เพ่ือจะได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสม หรือ
อาจหยดุยาชัว่คราว จนกวา่อาการดงักลา่วจะหายไป 

 
 
 

อาการทางผิวหนัง 
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ยาเคมีบ าบดัท่ีมกัท าให้เกิดการอกัเสบของผิวหนงับริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
ได้แก่  

o เคปไซตาบีน (Capecitabine) 
o ด๊อกโซรูบซิิน (Doxorubicin) 
o ยาซูนิทินิบ (Sunitinib)  
o โซราฟีนิบ (Sorafenib) 

ผิวหนังแห้ง ผ่ืนแดงบริเวณใบหน้า ล าคอ หน้าอก และหลัง 
บางรายอาจมีอาการผ่ืน ลกุลามไปท่ีแขน มีอาการคนั เป็นตุม่สิว มีการ

อกัเสบของเล็บมือ เล็บเท้า หรืออาจหลดุลอก พบในผู้ ท่ีได้รับยาทาร์เก็ต เช่น 
ยาเออบทิกัซ์ (Erbitux) และ ยาทาร์ซีวา (Tarceva) เป็นต้น 

การดูแลตนเองเม่ือมีอาการทางผิวหนัง 
1. ถ้าท่านพบอาการดงักล่าวเกิดขึน้ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ เพ่ือ

ปรับลดขนาดยาให้เหมาะสม 
2. ถ้ามีอาการอกัเสบและติดเชือ้ของผ่ืนแดงและสิว ท่านต้องรีบแจ้ง

ให้แพทย์ทราบเพ่ือให้การรักษาด้วยยาแก้อักเสบและติดเชือ้ท่ี
เหมาะสม 

3. ดแูลให้ผิวหนงัมีความชุ่มช่ืนอย่างสม ่าเสมอ โดยการทาครีม หรือ 
โลชัน่ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ผิวหนงัแห้งแตกง่าย 

4. หลีกเล่ียงการถกูแสงแดดจดัๆ ท่านควรทาครีมกนัแดดเม่ืออยู่ในท่ี
แจ้งและแดดจดั 
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5. ไมล้่างมือบอ่ยๆ เพราะอาจท าให้ผิวหนงัแห้งเกินไป 
6. ดแูลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า เช็ดให้แห้ง และตดัเล็บให้

สัน้อยูเ่สมอ 
7. เลือกใส่รองเท้าท่ีไม่แข็ง และรัดแน่นจนเกินไป ควรใส่ถงุเท้า เพ่ือ

ช่วยลดการเสียดสีและบีบรัดเท้า ป้องกันผิวหนงัถลอก หลดุลอก 
และเกิดแผล 

 
ปัญหาส าคัญในขณะรับยาเคมีบ าบัด คือ  ยาเคมีบ าบดับางชนิด

หากร่ัวซมึออกนอกหลอดเลือดด ามาท่ีผิวหนงั  จะมีฤทธ์ิท าให้มีการอกัเสบของ
ผิวหนงั และเนือ้เย่ือบริเวณรอบๆ ท่ีมียาร่ัวซึม อาจเกิดแผล และเนือ้ตาย  ท่าน
จะรู้สกึ ปวด บวม แดง ร้อน คนั บริเวณท่ีมีน า้ยาร่ัวซมึออกมา  

ดังนัน้ ท่านควรเฝ้าระวังไม่ให้ยาร่ัวซึม เม่ือใดท่ีท่านรู้สึกหรือ
สงสัยว่าอาจมีการร่ัวซึมของยา ท่านต้องรีบแจ้งให้พยาบาลทราบทันที 
เพ่ือเปล่ียนต าแหนง่เข็มใหม ่ห้ามรอจนมีอาการมากขึน้ 

 
ยาเคมีบ าบัดท่ีต้องดูแลเป็นพเิศษ ไม่ให้ร่ัวซึม คือ 

o ยาดอ็กโซรูบซิิน (Doxorubicin) สงัเกตง่าย คือ ยาน า้สีแดง 
o ยาตระกลู วินคาอลัคาลอย ( Vinca alkaloids) เชน่ ยาวินคริสตนิ 

(vincristine)  ยาวินบลาสติน (Vinblastine)  และยาวินโนเรลบนิ 
(vinorelbine)  

 
 

ผลกระทบต่อเล็บมือ เล็บเท้า 
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ยาเคมีบ าบดั อาจท าให้เล็บแห้ง มีสีคล า้ขึน้ เหลือง เปราะง่าย อาการนี ้
จะเกิดขึน้ชัว่คราว เม่ือหยดุยาก็จะหายภายใน 10 – 12 สปัดาห์ ในบางราย
อาจมีอาการเล็บขบ ท าให้เกิดการอกัเสบของเนือ้เย่ือข้างเล็บ  อาการท่ีพบใน
ระยะแรกบริเวณซอกเล็บจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อย ไม่มีหนอง ตอ่มาจะบวม 
แดง และเจ็บมากขึน้ อาจมีหนองตรงเล็บขบ และมีการติดเชือ้ท่ีซอกเล็บได้ 
หากปล่อยไว้จะปวดมาก มีการติดเชือ้ท่ีรุนแรงมากขึน้ อาจมีไข้ มีหนอง  การ
รักษาอาจต้องผ่าตดัเอาเล็บและเนือ้เย่ือท่ีงอกออกไป เพ่ือท าความสะอาดเอา
หนองออกให้มากท่ีสดุและต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ 
 

วิธีบรรเทาอาการ 
1. ทาครีมให้ผิวชุ่มชืน้ ด้วยโลชัน่ท่ีมีสารป้องกนัแดด คา่ SPF อย่าง

น้อย 30 และหลีกเล่ียงการถกูแดดจ้าโดยตรง  
2. ตดัเล็บให้สัน้ ล้างเล็บด้วยสบู่วนัละสองครัง้แล้วเช็ดให้แห้ง และ

ดแูลให้สะอาดอยูเ่สมอ  
3. พยายามไม่ให้มือและเท้าสมัผสัน า้ร้อน โดยเฉพาะเวลาล้างจาน 

อาบน า้ร้อน 
4. หลีกเล่ียงงานท่ีต้องบีบมือบนพืน้ผิวท่ีแข็ง เช่น การเปิดขวดโหล 

การใช้ไขควง การจบัมีด 
5. หลีกเล่ียงการใสเ่คร่ืองประดบั แหวนท่ีแนน่ สวมถงุนอ่งท่ีแนน่  
6. ใส่รองเท้าท่ีมีแผ่นรองรับแรงกระแทก ควรใส่รองเท้านุ่มเดินใน

บ้าน 

อาการทางเล็บ 
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อาการอ่อนเพลียเกิดขึน้เม่ือไหร่ 

อาการอ่อนเพลียอาจเกิดจากโรคมะเร็งเอง หรือ เกิดจากผลข้างเคียง
ของการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั ท่ีมีผลท าให้ไขกระดกูท างานได้ลดลง ส่งผลให้
การผลิตเม็ดเลือดแดงลดลงตามไปด้วย จึงท าให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
ขึน้ 

ลักษณะอาการท่ีพบ ได้แก่ รู้สึกเหน่ือย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร นอนไม่
หลับ หรือ นอนหลับมาก อาการอ่อนเพลียมักจะไม่ทุเลาแม้ว่าจะได้พักผ่อน
แล้ว อาการนีจ้ะเป็นอยู่เพียงชัว่คราว เกิดขึน้หลงัจากได้รับยาแล้ว 7 วนั แล้ว
อาการออ่นเพลียจะคอ่ย ๆ ดีขึน้ 

สาเหตุร่วมท่ีท าให้ผู้ ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมากขึน้ เช่น วิตกกังวล 
นอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ ไ ด้ ร่วมกับมีภาวะคล่ืนไ ส้อาเ จียน 
นอกจากนัน้ ยาท่ีได้รับบางชนิดก็มีผลกระทบตอ่อาการอ่อนเพลียได้ เช่น ยาแก้
ปวด ยานอนหลบั ยาคลายกงัวล ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียน 

การปฏิบัตติัวเพื่อบรรเทาอาการอ่อนเพลีย 
1. ปรับอารมณ์ไมใ่ห้เครียด 
2. รับประทานยานอนหลบัตามแพทย์สัง่ เพ่ือช่วยลดปัญหาเร่ืองการ

นอนหลบัผิดปกต ิ

อาการอ่อนเพลีย 
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3. พกัผอ่นให้เพียงพอ อยา่งน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง  หากรู้สึกอ่อนเพลีย
ในเวลากลางวนัอาจจะนอนพกัผอ่นเป็นเวลาสัน้ๆ 

4. ท ากิจวตัรเท่าท่ีจ าเป็น  ลดการท ากิจกรรมประจ าวนัลง เช่น การ
ท าอาหาร การท าความสะอาดบ้าน 

5. ควรเปล่ียนอิริยาบถช้าๆ และระมดัระวงัการเกิดอบุตัเิหต ุหกล้ม 
6. ควรด่ืมน า้ วันละ 8 แก้ว และ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่

โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนจากเนือ้สัตว์และไข่ เพ่ือช่วย
ซอ่มแซมเซลล์ปกตขิองร่างกาย 

7. หลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของคาเฟอีนในช่วง
เย็น เชน่ กาแฟ ชา เป็นต้น เน่ืองจากอาจท าให้นอนไมห่ลบัได้ 

8. ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีอาการอ่อนเพลียรุนแรงมาก เหน่ือยง่าย ต้อง
นอนพักตลอดเวลา ไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ประจ าวันได้ 
แพทย์อาจพิจารณาให้สารอาหารทดแทนทางปาก หรือ ทาง
หลอดเลือด 

9. ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะโลหิตจางร่วมด้วย แพทย์จะพิจารณาให้เลือด
ทดแทน 
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ยาเคมีบ าบัดบางชนิด ท าให้เกิดอาการข้างเคียงต่อเซลล์ระบบ
ประสาท โดยเฉพาะประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve) ท่ีก ากบัดแูลแขน 
ขา หรือ ประสาทห ูทัง้นีค้วามรุนแรงของอาการขึน้กบัชนิด และปริมาณ (Dose) 
ของยาเคมีบ าบดั  

อาการทางระบบประสาทที่พบได้จากการได้รับยาเคมีบ าบัด  
1. อาการคล้ายเป็นเหน็บท่ีปลายนิว้มือ นิว้เท้า  
2. อาการชาปลายนิว้มือ นิว้เท้า ท าให้นิว้มือ นิว้เท้ารู้สึกน้อยลง ใน

กรณีท่ีเป็นมากจะท าให้ มือ/นิว้ท างานซับซ้อนไม่ได้ เช่น ติด
กระดมุ หรือ เขียนหนงัสือ 

3. รู้สกึมือ เท้าเย็นง่าย 
4. มือสัน่ ตวัสัน่ โดยไมไ่ด้เกิดจากอาการไข้ หรือ รู้สกึหนาว 
5. แขน ขา ออ่นแรง ปวดกล้ามเนือ้ เม่ือย ล้า เป็นตะคริวบอ่ย 
6. การได้ยินลดลง 

อาการส่วนใหญ่ มักเกิดตัง้แต่ได้รับยาในครัง้แรก แต่อาการจะไม่
รุนแรง อาการจะคอ่ยๆรุนแรงขึน้เม่ือได้รับยาในครัง้ตอ่ๆ ไป ตามปริมาณของยา
ท่ีสะสมสูงขึน้ แต่จะค่อยๆดีขึน้ ภายหลงัได้ยาเคมีบ าบดัครบแล้วประมาณ 6 
เดือน ถึง 1 ปี 

ผลกระทบต่อระบบประสาท 

http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2/article/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2/article/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/article/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/


58 
 

ยาเคมีบ าบดัท่ีมกัท าให้เกิดอาการชา ได้แก่ 
o อ๊อกซาลิพลาตนิ (Oxaliplatin) 
o แพคลิแท็กเซล (Paclitaxel) 
o ซิสแพลตนิ (Cisplatin) 
o คาร์โบแพลตนิ (Carboplatin) 
o โดซิแท๊กเซิล (Docetaxel) 

การดูแลตนเอง เม่ือมีอาการทางระบบประสาทจากยาเคมีบ าบัด 

1. ปรึกษาแพทย์ พยาบาลทางเคมีบ าบดั และปฏิบตัิตามค าแนะน า  
2. ระมัดระวังอุบตัิเหตุในขณะลุก นั่ง ยืน เดิน ให้ใช้ราวเกาะ อาจ

ต้องใช้ไม้เท้าชว่ย  
3. ระมดัระวงัการใช้ของมีคมตา่งๆ สวมถงุมือในการท างาน เช่น ล้าง

จาน ท าสวน  
4. ควรสวมรองเท้าหัวปิดเสมอ (รวมทัง้ในบ้าน) รองเท้าควรมี

ลกัษณะออ่นนุม่  ไมค่บั  เพ่ือป้องกนัการเกิดแผลท่ีเท้าโดยไมรู้่ตวั 
5. กายภาพบ าบดัตามแพทย์แนะน า พยายามนวด เคล่ือนไหว และ

ออกก าลงั นิว้ มือ เท้า แขน ขา สม ่าเสมอ บอ่ยๆ  
6. ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะจะส่งผลให้อาการมากขึน้ 

โดยเฉพาะการทรงตวั  
7. สงัเกตแผลต่างๆท่ีมือ เท้า เสมอ เพ่ือการดแูลรักษา ป้องกันการ

ตดิเชือ้ เพราะอาการชาจะสง่ผลให้เกิดแผลโดยไมรู้่ตวั  
8. ควรพบแพทย์ เม่ืออาการตา่งๆแยล่ง หรือ เม่ือกงัวลในอาการ 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
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ผู้หญิง การได้รับยาเคมีบ าบดับางชนิดอาจท าให้ประจ าเดือนมาไม่ปกติหรือ
ขาดประจ าเดือน  ท่านอาจเป็นหมนัชัว่คราวหรือถาวรเลยก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ชนิดของยา ความสมบรูณ์  แข็งแรง และอายขุองทา่น 
ผู้ชาย การผลิตน า้เชือ้ลดลง อาจท าให้เป็นหมนัชัว่คราว จะหายไปเม่ือหยุด
การรักษา แตบ่างรายอาจเป็นหมนัถาวร  ทา่นควรปรึกษาแพทย์เก่ียวกบัปัญหา
นีก้่อนการรักษา ท่านอาจเก็บสะสมอสุจิไว้ในธนาคารอสจุิก่อนการรักษา เพ่ือ
น ามาผสมเทียมได้ภายหลงั 
 
การมีเพศสัมพันธ์ 
 ในระหว่างท่ีท่านได้รับเคมีบ าบดั ท่านสามารถมีเพศสัมพนัธ์กับสามี/
ภรรยาได้ตามปกติ  ยกเว้นเม่ือมีเกล็ดเลือดต ่ามากๆ ท่านต้องระมัดระวัง 
เน่ืองจากเส่ียงท่ีจะมีเลือดออกง่าย ได้อธิบายไว้แล้วในเร่ืองของเกล็ดเลือดต ่า 
ในระหว่างท่ีรับการรักษา ท่านต้องหลีกเล่ียงการตัง้ครรภ์และมีบุตร  ควรหา
วิธีการคมุก าเนิดท่ีเหมาะสม เม่ือหยดุการรักษาแล้ว ท่านท่ีต้องการมีบุตร ควร
ปรึกษาแพทย์วา่ทา่นควรจะมีบตุรได้เม่ือใด 

ผลกระทบต่อ รังไข่  อัณฑะ และการมีเพศสัมพันธ์ 
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ช่วงระหว่างท่ี เจ็บป่วยและรับการรักษา  อารมณ์ของท่านอาจ
เปล่ียนแปลงขึน้ลงได้  อารมณ์ซึมเศร้า  กลวั  โกรธหรือรู้สึกหมดหวงั  ท้อแท้  
มักเกิดขึน้ได้เสมอ ท่านต้องการก าลังใจ และความช่วยเหลือจากครอบครัว 
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท การได้พดูคยุ เปิดเผยความรู้สึก ความสงสยัและความ
ต้องการของท่านกับเพ่ือน ครอบครัว แพทย์ พยาบาล หรือคนท่ีท่านไว้วางใจ 
เข้าใจท่าน จะช่วยท าให้ท่านรู้สึกสบายใจขึน้ ท่านควรเปล่ียนแปลงกิจวัตร
ประจ าวนัใหม่บ้าง  เพ่ือไม่ให้เกิดความจ าเจ เบื่อหน่าย  ท าใจให้พร้อมท่ีจะมา
รับยาอยา่งสม ่าเสมอ มีทศันคตท่ีิดีตอ่การรักษา และมองโลกในแง่ดี 
 
ท่านจะท าให้ชีวิตประจ าวันมีความสุขได้อย่างไร 

ทา่นสามารถท าให้ชีวิตประจ าวนัมีความสขุขึน้ได้  ดงันีคื้อ 
1. มีความหวังอยู่เสมอว่าการรักษาจะได้ผล  คิดไว้เสมอว่า  ท่าน

ได้รับการรักษาดีท่ีสดุแล้ว 
2. แสวงหาความรู้และวิธีการดแูลตนเองท่ีเหมาะสมกับท่าน ท าให้

รู้สกึวา่ทา่นสามารถควบคมุเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้ 
3. ท าจิตใจให้สดช่ืนแจ่มใส  เข้าร่วมกิจกรรมในสงัคมท่ีมีประโยชน์ 

การรับยาเคมีบ าบดัไมค่วรจะท าให้ทา่นต้องสญูเสียการเข้าสงัคม 
4. ตัง้เป้าหมายในการท างานให้เข้ากบัสภาพความเป็นจริง  ไม่ควร

ท างานหนกัเกินไป เพราะอาจท าให้ทา่นท้อถอย    

ภาวะอารมณ์จิตใจ 
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5. ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและเหมาะสม  จะท าให้ท่านรู้สึกสด
ช่ืน แข็งแรง ลดความเครียดลงได้ และสง่เสริมความอยากอาหาร 

6. เ ข้า ร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้ ป่วยโรคมะเ ร็ง  ท าใ ห้ มี โอกาสได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้วิธีการปรับตวักับผู้ ป่วยโรค
เดียวกบัทา่น 

7. แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีท าให้ท่านสามารถต่อสู้ กับโรค  หลีกเล่ียง
กิจกรรมซ า้ซาก จ าเจ 

8. จดบนัทึกเหตุการณ์ในขณะรับการรักษา กิจกรรมท่ีท่านปฏิบัต ิ
และความรู้สกึของท่านในแตล่ะวนั  จะท าให้ท่านเข้าใจความรู้สึก
ดีขึน้ และเป็นการช่วยจ าในสิ่งท่ีท่านสงสัยอยากซักถามแพทย์
พยาบาลด้วย 
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 สีของปัสสาวะอาจเปล่ียนได้ตามสีของยาเคมีบ าบัด   เช่น 

ปัสสาวะมีสีแดงเข้ม หลงัจากได้รับยาด๊อกโซรูบิซิน (Doxorubicin) และ อีพิรูบิ
ซิน (Epirubicin) ปัสสาวะเป็นสีน า้เงินได้ หลังจากได้รับยาไมโทแซนโทน 
(Mitoxanthrone) ซึง่เป็นเร่ืองปกต ิโดยจะเกิดขึน้เพียง 1-2 วนั  

 อาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ ซึ่งไม่น่าตกใจแต่อย่างใด อาการจะ
เป็นอยู่ประมาณ 1 – 2 วนั ภายหลงัได้รับยาเคมีบ าบดั ควรพกัผ่อนงดออกแรง
หนักๆในช่วงวันแรกๆท่ีได้รับยา หากเป็นมากสามารถรับประทานยาแก้ปวด 
เช่น พาราเซตามอล ขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม จ านวน 2 เม็ด ทกุ 6 ชัว่โมง 
ถ้าอาการปวดเป็นมากขึน้ เป็นตลอดทัง้วนั ไม่ดีขึน้หลงัจากรับประทานยาแก้
ปวดไปแล้ว ทา่นสามารถมาพบแพทย์ก่อนนดัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการข้างเคียงอ่ืนๆ ของยาเคมีบ าบัด 
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ถ้าท่านมีปัญหาเร่ืองเงนิค่ารักษาท่านจะท าอย่างไร 

เน่ืองจากค่าตรวจ ค่ารักษา และค่ายามกัมีราคาแพง ถ้าท่านมีปัญหา
เร่ืองเงิน อย่าได้ท้อถอย และอย่าได้เกรงใจท่ีจะปรึกษา ขอความช่วยเหลือจาก
แพทย์และพยาบาลท่ีดแูล ในปัจจบุนัระบบการช่วยเหลือทางด้านการเงินดีขึน้ 
ทา่นอยา่วิตกกงัวลเร่ืองคา่ใช้จา่ยในการรักษาจนท าให้ขาดโอกาสท่ีจะได้รับการ
รักษาท่ีดีท่ีสดุ 

 
การพูดคุยกับคนในครอบครัวและเพ่ือนฝูง 

ทกุคนในครอบครัวและเพ่ือนท่ีคณุรัก ย่อมต้องรู้เร่ืองราวการเจ็บป่วย
ร่วมกับท่าน มะเร็งและการรักษาจะกระทบกับทุกคนในครอบครัวเพียงแต่
กระทบในลกัษณะท่ีต่างกนั อาจจะเป็นในฐานะพ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หรือ
ฐานะเพ่ือนท่ีต้องเข้ามาดแูลผู้ ท่ีเป็นมะเร็ง ท่านควรพูดคุยเปิดเผยกับบุคคลท่ี
สามารถชว่ยให้ทา่นรู้สกึดีขึน้ และสง่เสริมในสิ่งท่ีทา่นต้องการเพ่ือตอ่สู้ กบัโรค 
 
การเข้าโครงการ/ชมรม/กลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วย 

มีกิจกรรมทางสังคมมากมาย ท่ีสนับสนุนให้ผู้ ป่วยเผชิญกับโรคและ
เรียนรู้อยู่กับการเจ็บป่วย ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ให้ทัง้ต่อ
ตวัเอง และผู้ อ่ืน เพราะได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แก่กนัและกนั 

บทที่ 5 
เคล็ดลับท่ีจะอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุข 
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พงึตระหนักไว้เสมอว่า  
อาการท่ีเกิดจากผลข้างเคียงของยาดงัท่ีกล่าวมาทัง้หมด อาจเกิดขึน้

หรือไม่เกิดกบัท่านก็ได้ ขอท่านอย่าด่วนวิตก กังวล แพทย์ พยาบาลและเภสชั
กร ยินดีตอบค าถาม และให้ข้อมูลเก่ียวกับโรคและแผนการรักษาของท่าน 
เพ่ือให้ท่านมีความเข้าใจต่อโรคท่ีเป็นและยาเคมีบ าบัดท่ีใช้  ช่วยให้ท่านลด
ความวิตกกงัวลลง 

ภายหลงัจากท่ีท่านได้อ่าน และท าความเข้าใจในเนือ้หาของหนัง สือ
เลม่นีแ้ล้ว คณะผู้จดัท าหวงัวา่ทา่นจะสามารถให้การดแูลตนเองได้อย่างถกูต้อง
และเหมาะสม  อย่างไรก็ตามถ้าท่านยังไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยในบางเร่ือง  
แพทย์และพยาบาลพร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษาแก่ทา่นเสมอ 

 

จากใจ
เจ้าหน้าที่ 




