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โครงการบริหารยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดีจัดท า

ร่วมกันโดยทีมสหสาขาเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบ าบัดตรงตามรอบการรักษา และเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายแก่ผู้ป่วย หวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการบริหารยาและคง

ประสิทธิภาพของการรักษา จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน

ส าหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลไว้ศึกษาหาความรู้ในการดูแลตนเองและอุปกรณ์บริหารยา(Elastomeric pump) 

ขั้นตอนการรับบริการโครงการ รวมทั้งค าแนะน าและบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและ

ผู้ดูแลมีความมั่นใจ เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพผู้มีความรู้และช านาญ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการดูแลตนเองและสามารถปรับตัวได้ดีในการรับ

บริการในโครงการนี้

คณะผู้จัดท า
1 เมษายน 2559
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วันที่ เวลา อาการ/ปัญหาที่พบ

บันทึกอาการข้างเคียง/ปัญหาที่พบ



ความเป็นมาของโครงการบริหารยา 

เคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน 
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เนื่องจากอุบัติการณ์โรคมะเร็งมีอัตราเพิ่มขึ้นและจ านวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่โรงพยาบาลมีข้อจ ากัดของสถานที่ และจ านวนเตียงบริการผู้ป่วยในมีจ ากัด  ท า
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบ าบัดแบบผู้ป่วยในล่าช้า ไม่สามารถเข้ารับการรักษาตรงตาม
เวลาที่ก าหนด ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการรักษาลดลง ผู้ป่วยและญาติเกิดความเครียด วิตกกังวลถึง
ความไม่แน่นอนของการรักษา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้การนอนรักษาในโรงพยาบาลท าให้เกิดภาระต่อผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม ผู้ป่วยต้อง
หยุดงาน สูญเสียรายได้ อีกทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารส าหรับญาติที่ติดตามมา
ดูแลและค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการนอนรับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ความเป็นมาของโครงการบริหารยา 
เคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน 
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จากเหตุผลข้างต้น  โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการพัฒนาระบบบริการแบบใหม่โดยให้ผู้ป่วยและญาติ
มีส่วนร่วมในการบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน  ภายใต้ชื่อท่ีเรียกว่า โครงการบริหารยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือด
ด าส่วนกลางที่บ้าน (Home Chemotherapy RAMA Model : HCRM) หวังผลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
แก่ท่าน โดยค านึง ถึงความปลอดภัยในการบริหารยาและคงประสิทธิภาพของการรักษา ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล นอกจากนี้การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติใช้
ชีวิตประจ าวันใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด บางท่านสามารถไปท างานได้ในขณะรับยาเคมีบ าบัด

ความเป็นมาของโครงการบริหารยา 
เคมีบ าบัดทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน 



เกณฑ์การเข้าโครงการบริหารยาเคมีบ าบัด

ทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน 
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เกณฑ์การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน
ผู้ป่วย

1. ผู้ป่วยได้รับยาฟลูออโรยูราซิล หรือ 5-FU แบบต่อเนื่องทางหลอดเลือดด าประมาณ 2-5 วัน

2. ผู้ป่วยต้องใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งบริเวณ
ศีรษะและล าคอ ได้แก่ พอร์ต พิคไลน์ เป็นต้น

3. ผู้ป่วยมีที่พักอาศัยไม่ห่างไกลจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4. ผู้ป่วยและญาติยินดีและมีความพร้อมในการดูแลตนเอง และอุปกรณ์การให้ยาเคมีบ าบัดที่บ้านได้
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ผู้ป่วยมะเร็งล าไสใ้หญ่ มะเร็งบริเวณศีรษะและล าคอ ได้รับยาฟลูออโรยูราซิล หรือ 5-FU 

ผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง: พอร์ตหรือพิคไลน์ ผู้ป่วยและญาติมีความพร้อมในการดูแลตนเอง 



ขั้นตอนการรับบริการ
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ขั้นตอนการรับบริการยาเคมีบ าบัด (คร้ังที1่ )

ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ เพื่อรับการอธิบายเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาลหน่วยมะเร็งและเภสัชกรคลินิกแนะน าการปฏิบัติตัวขณะ
บริหารเคมีบ าบัดที่บ้าน การดูแลอุปกรณ์และผลข้างเคียงของยา

พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยบริหารยาเคมีบ าบัด

พยาบาลประสานงานโครงการประเมินความพร้อมและ
ความสามารถในการดูแลของผู้ป่วยและญาติ

พยาบาลเยี่ยมบ้าน ประเมินความต้องการเรื่องการเยี่ยมดูแลที่บ้าน
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# นอนรับยาบนหอผู้ป่วยในโดยใช้อุปกรณ์บริหารยาเคมีบ าบัด #



ขั้นตอนการรับบริการยาเคมีบ าบัดที่บ้าน(ครั้งที่ 2)

ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ เพื่อรับการอธิบายเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาลหน่วยมะเร็งและเภสัชกรคลินิกประเมินการ
ปฏิบัติตัวในการบริหารเคมีบ าบัดที่บ้าน การดูแลอุปกรณ์

และผลข้างเคียงของยา

พยาบาลประจ าหน่วยบ าบัดระยะสั้น บริหารยาเคมีบ าบัด
แบบผู้ป่วยนอกและต่อยา 5-FU ในอุปกรณ์บริหารยาให้

ผู้ป่วยน ากลับบ้าน

พยาบาลโทรศัพท์ประเมินอาการทุกวันโทรเบอร์ สายด่วน
ขอค าแนะน าเมื่อมีปัญหาการบริหารยาที่บ้าน

เมื่อบริหารยาหมดแล้ว มารับ
การถอดอุปกรณ์และรับการ
ดูแลสายสวนหลอดเลือดด า
ส่วนกลาง  (ฉีดยาละลายลิ่ม

เลือดเฮพาริน)

พยาบาลเยี่ยมบ้านไปถอด
อุปกรณ์ออกให้ที่บ้านในกรณี

ติดต่อประสานงานกันไว้ล่วงหน้า

หรือ
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ในระหว่างบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านพยาบาลประสานงานโครงการโทรสอบถาม ติดตาม ประเมินอาการที่
บ้าน และหากมีปัญหาข้อซักถาม สามารถโทรเบอร์สายด่วนได้ทันที 24 ชั่วโมง เบอร์ 091-7746-381



ขั้นตอนการรับบริการ เมื่อมีปัญหาขณะ
บริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน 

โทรเบอร์ สายด่วนเพื่อขอค าแนะน าเม่ือมีปัญหา
การบริหารยาที่บ้าน

พยาบาลประสานงานโครงการประเมิน

ความรุนแรงของปัญหา

ปัญหาไม่รุนแรงหรือไม่เร่งด่วน
ให้ค าแนะน าและนัดมาพบที่
หน่วยบ าบัดระยะสั้นชั้น 5  

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 
อย่างรวดเร็ว ให้ค าแนะน า
และประสานงานให้ผู้ป่วย 

มาโรงพยาบาล 
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อุปกรณ์บริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน

อุปกรณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน หรือ elastomeric infusion pump ถูก
ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้แพทย์ และพยาบาลสามารถบริหารยาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้อง สามารถใช้ได้ทั้งที่โรงพยาบาล และที่บ้าน ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องต่อกับ
ไฟฟ้าหรือแบตเตอร่ี ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติสะดวกสบายและดูแลง่าย ยาจะถูกบริหารโดย
การใช้แรงดันในการไหลของยาผ่านเยื่อบุซิลิโคนด้านใน อัตราการไหลจะถูกก าหนดจากตัว
จ ากัดการไหล และแรงดันของเยื่อบุซิลิโคนด้านใน โดยความดันที่ใช้ในการไหลของยาจะ
สามารถต้านแรงดันกลับของเลือดภายในสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางของผู้ป่วยได้ ซึ่ง
แรงดันกลับนี้จะมีผลต่ออัตราการไหลด้วย โดยอุปกรณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านมี
หลากหลายชนิดขึ้นกับบริษัทที่ผลิต แต่มีกลไกการท างานที่ไม่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บริหารยาในโครงการนี้ มีชื่อว่า อีซี่ปัมพ์
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ตัวอย่าง อุปกรณ์การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน (elastomeric infusion pump) ชนิดต่างๆ  



ส่วนประกอบของอุปกรณ์บริหารยา(อีซี่ปัมพ์)

อีซี่ปัมพ์ ประกอบด้วย กระเปาะและสายให้ยาเคมีบ าบัด  กระเปาะให้ยาเคมีบ าบัด มี 2 ชั้น 

คือ เปลือกหุ้มด้านนอกแบบอ่อนนุ่ม และ เยื่อบุซิลิโคนเเบบยืดหยุ่นได้ด้านใน โดยเภสัชกรจะบรรจุยาเคมี

บ าบัดในเยื่อบุซิลิโคนชั้นใน ผู้ป่วยจะสังเกตได้ว่ายาหมดหรือไม่จากการสังเกต และการคล าที่กระเปาะยา 

หากยาหมดกระเปาะยาด้านนอกจะแฟบและเยื้อบุซิลิโคนด้านในต้องแฟบแนบกับแกน คล าได้แกนแข็ง กรณี

ยาใกล้หมดจะคล ากระเปาะได้หยุ่นๆนุ่มๆ

1. Comfort cap ฝาครอบ 
2. Closing cone (of filling port ) ฝาปิด บริเวณส าหรับบรรจุ

สารละลาย 
3. Filling port พอร์ต ส าหรับบรรจุสารละลาย 
4. Outer shell เปลือกหุ้ม ด้านนอกแบบอ่อนนุ่ม 
5. Elastomeric membrane เยื่อบุซิลิโคน เเบบยืดหยุ่นได้ 
6. Flow restrictor ตัวก าหนดอัตราการไหล 
7. Closing cone (of patient connector) ฝาปิดส่วนที่ต่อ 

เข้ากับผู้ป่วย 
8.  Clamp คลิปหนีบส าหรับล็อคสายสารละลาย 
9. Tubing สายให้สารละลาย 
10. Air eliminating and particle filter ตัวกรองอากาศและ

อนุภาคขนาด 0.2 ไมครอน 
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การดูแลตนเองในการบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน 
การดูแลอุปกรณ์

1. ระวังข้อต่อต่างๆของสายให้ยาเคมีบ าบัดหลุด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ต้องหยุดให้ยาทันที 
โดยการปิดแคลมป์ ดังภาพและ ให้ติดต่อพยาบาลประสานงาน

2.    ไม่ประคบร้อน หรือประคบเย็นบริเวณกระเปาะและสายให้ยาเคมีบ าบัด
3.    ไม่นอนทับหรือน าอุปกรณ์ใดมาทับกระเปาะและสายให้ยาเคมีบ าบัดแม้ว่าไม่กระทบต่ออัตราการไหล

หรือก่อให้เกิดการฉีกขาดก็ตาม
4. ควรเก็บรักษากระเปาะยาภายใต้เสื้อผ้าหรือในกระเป๋า และควรวางกระเปาะยา ในระดับเดียวกับ

ร่างกายขณะนอนหลับ และไม่ต่ ากว่าระดับเอวขณะนั่งหรือยืน
5. ระวังของมีคมอย่าให้มาทิ่มแทงกระเปาะให้ยาเคมีบ าบัด
6.     อัตราการไหลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ: อุปกรณ์ถูกออกแบบให้ท างานที่อุณหภูมิห้อง 23°C + 2°C ซึ่ง

ตัวก าหนดอัตราการไหล จะถูกสอบเทียบที่อุณหภูมิ 31°C เวลาใช้งานควรให้ตัวจ ากัดการไหลสัมผัสกับ
ผิวหนังของผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อให้มีอัตราการไหลคงที่ และมีอุณหภูมิใกล้เคียง 31°C ดังภาพ โดยหาก
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น หรือลดลงทุกๆ 1°C จะส่งผลให้อัตราการไหลเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ประมาณ 2.5% กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราการไหลเพิ่มขึ้น

7.    สังเกตขนาดของกระเปาะให้ยา โดยสังเกตความตึงของกระเปาะให้ยา ขนาดของกระเปาะยาจะค่อยๆ
ลดลงตามระยะเวลา  หากยาหมดกระเปาะยาจะแฟบแนบกับแกนด้านใน คล าได้แกนแข็ง กรณีที่ครบ
ระยะเวลาให้ยาแล้วยายังไม่หมด  ให้โทรสายด่วนติดต่อพยาบาลประสานงาน

8.    โทรขอค าปรึกษาที่เบอร์โทรสายด่วนได้ตลอด 24  ชั่วโมง เมื่อพบ ปัญหาเช่น สายให้ยาหลุด, ยาเคมี
รั่วไหลออกนอกสาย, มี อาการปวดแสบร้อนที่ผิวหนัง,  ผิวหนังมีผื่นแดง อาการไข้ หรืออาการผิดปกติ 
อื่นๆ 
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การดูแลตนเองในการบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน

การดูแตนเอง
1. พักผ่อนให้เพียงพอ
2. ล้างมือให้สะอาด ดูแลความสะอาดของร่างกาย
3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัด เค็มจัด มันจัด อาหารที่มีกลิ่นฉุน
4. ควรรับประทานอาหารที่ไม่ร้อนหรือเย็นจัดจนเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาที่ชื่อ อ๊อกซาลิพลาติน

(Oxaliplatin) ร่วมด้วย ควรหลีกเลี่ยงความเย็นช่วงที่รับยาและหลังรับยาไปอย่างน้อย 3-5วัน
5. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากอาหาร
6. ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร (2,000 ซีซี) ขึ้นไป 
7. ดูแลสุขภาพปากด้วยการท าความสะอาดปาก และบ้วนปากด้วยน้ าเกลือบ่อยๆ
8. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับคนเจ็บป่วยและเด็ก
9. รับประทานยาตามแพทย์ส่ังให้ครบตามแผนการรักษา
10. หลีกเลี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้สัตว์เลี้ยง
11. ช าระล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกภายหลังการขับถ่ายทุกครั้ง เพื่อลดจ านวนเชื้อแบคทีเรีย 
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ในระหว่างบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านจะมีพยาบาลประสานงานโครงการโทรสอบถาม ติดตาม     
ประเมินอาการที่บ้าน และหากผู้ป่วยมีข้อซักถามสามารถโทรเบอร์สายด่วนได้ทันที 24 ชั่วโมง

เบอร์ โทร: 091-7746-381



การดูแลตนเองในการบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน

การดูแลเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัด

เนื่องจากยาเคมีบ าบัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง ท่านและครอบครัวต้องระมัดระวังการสัมผัสสารคัด
หล่ังที่ขับออกจากร่างกายผู้ป่วย เนื่องจากจะมียาเคมีบ าบัดบางส่วนปนเปื้อนออกมากับสารคัดหลั่งด้วย
เช่นกัน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 
1. หลังจากขับถ่ายในห้องน้ าควรปิดฝาชักโครกและกดชักโครก 2 ครั้ง 
2. ควรล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่ทุกครั้งเมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
3. ท าความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับของเสียจากร่างกาย ด้วย น้ าสะอาดและสบู่ทุกครั้งและควรสวม

ถุงมือขณะท าความสะอาดทุกครั้ง 
4. หากมียาเคมีบ าบัดรั่วออกมาสัมผัสกับผิวหนังให้ล้างบริเวณนั้นทันทีด้วยน้ าสะอาดและสบู่ และหาก

ผิวหนังมีผื่นแดงและมีการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส ให้รีบติดต่อที่เบอร์โทรสายด่วน
5. ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
6. หากมียาเคมีบ าบัดสัมผัสตาให้รีบล้างตาด้วยน้ าสะอาดเป็นเวลานาน10-15 นาที และให้ติดต่อที่

เบอร์โทรสายด่วน เพื่อพบแพทย์ทันที
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กดชักโครก 2 ครั้ง ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสอุปกรณ์ยาหรือ
สัมผัสสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย



กรณีสายให้ยาหลุดหรือยาเคมีบ าบัดรั่วไหล

ก่อนกลับบ้านหลังได้ยาเคมีบ าบัด พยาบาลจะให้ข้อมูลในการดูแลกรณีที่ยาเคมีบ าบัดรั่วไหล 

เนื่องจากยาเคมีบ าบัดถือว่าเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงอาจท าให้เกิดอันตรายหากมีการสัมผัสยาโดยตรง 

ดังนั้นผู้ท าความสะอาดต้องใส่หน้ากาก, ถุงมือ ก่อน แล้วใช้กระดาษทิชชูซับหรือใช้น้ าสะอาดล้าง และใช้

ผงซักฟอกหรือสบู่ล้างท าความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน จากนั้นเก็บขยะที่ปนเปื้อนทั้งหมดใส่ถุงซิบล็อกสี

น้ าตาลที่พยาบาลเตรียมให้ปิดปากถุงให้สนิทแล้วส่งคืนที่โรงพยาบาลเพื่อก าจัดอย่างปลอดภัย 
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แสดงวิธีเก็บขยะปนเปื้อนพร้อมถุงมือใส่ถุง ปิดซิบล็อก



ความผิดปกติและอาการแสดงที่ส าคญั

หากพบความผิดปกติและอาการแสดงดังต่อไปนี้ ให้ท่านรีบติดต่อพยาบาลประสานงานโครงการทันที
เพื่อประสานกับทีมดูแลพร้อมทั้งให้รีบมาโรงพยาบาล

• มีน้ าร่ัวซึมออกจากสายหรือกระเปาะยา

• ข้อต่อสายให้ยาเคมีบ าบัด หรือเข็มแทงพอร์ตเลื่อนหลุด

• กระเปาะยามีขนาดคงเดิม ไม่ลดลง 

• ผิวหนังบริเวณเข็มพอร์ต บวม แดง รู้สึก ปวด แสบ ร้อน

• มีผื่นขึ้นตามตัว

• คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง 

• มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย >38 °C

• มีอาการหน้ามืด ใจสั่น หอบเหนื่อย 

• มีอาการปวดท้องรุนแรง 

• ซึมลง ชัก หรือมีอาการเกร็ง

• เจ็บหน้าอก
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การปฏิบัติตัวเมื่อยาเคมีบ าบัดหมด
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กรณีพยาบาลเยี่ยมบ้านบริการถอดอุปกรณ์ที่บ้าน
เกณฑ์ในการให้บริการถอดอุปกรณ์ที่บ้าน
1.     ผู้ป่วยต้องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณทล
2.      ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -15.00 น. 
3.      พยาบาลเยี่ยมบ้านจะพิจารณาให้บริการตามความเหมาะสม
ขั้นตอนในการรับบริการ
1. ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการรับบริการกับพยาบาลประสานงาน
2. เขียนแผนที่บ้านในแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งน าอุปกรณ์ส าหรับถอดกลับบ้านไปด้วย
3. พยาบาลเยี่ยมบ้านตามวันเวลาที่นัดหมาย ขณะพยาบาลเยี่ยมบ้านควรมีญาติ/ผู้ดูแลอยู่ด้วย

กรณีถอดอุปกรณ์ที่หน่วยบ าบัดระยะสั้น ควรปฏิบัติดังนี้
1. ท่านจะได้รับการนัดหมาย วัน เวลา ที่จะถอดอุปกรณ์ จากพยาบาลทุกครั้ง พร้อมบัตรนัด
2. ยื่นบัตรนัดเพื่อรับบริการที่จุดลงทะเบียนชั้น5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์                                                            

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 24.00 น. 
3.   กรณียาหมดก่อนนัดสามารถมาถอดก่อนเวลานัดได้
4.     หากมีข้อขัดข้องใด กรุณาติดต่อ พยาบาลประสานงานโครงการ ที่เบอร์ 02-2003614-5 หรือ

091-7745261

พยาบาลประสานงานจะวางแผนในการถอดอุปกรณ์ร่วมกับผู้ป่วยในวันที่รับบริการ  เมื่อน ากลับบ้าน 
ท่านจะได้รับค าแนะน าพร้อมทั้งระบุวัน – เวลาที่ยาควรจะหมด และนัดหมายถอดอุปกรณ์
ท่านสามารถเลือกการบริการในการถอดอุปกรณ์ได้ 2 วิธี คือ
1. ที่หน่วยบ าบัดระยะส้ัน ชั้น5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
2. พยาบาลเยี่ยมบ้านบริการถอดอุปกรณ์ที่บ้าน



ประโยชน์ของการบริหารยาเคมีบ าบัด
ทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน

ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจ าวันอยู่กับครอบครัวที่บ้านตามปกติ 

หรือไปท างานได้

ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามรอบการรักษา 

ผู้ป่วยสามารถอาบน้ าได้ แต่หลีกเลี่ยงผิวหนังบริเวณที่แทงเข็มพอร์ต

สามารถนอนหลับตามปกติได้ ไม่มีอุปกรณ์รบกวน 

ผู้ป่วยสามารถออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมต่างๆได้ 
โดยเก็บอุปกรณ์ยาอยู่ในเสื้อผ้าหรือกระเป๋าคาด 
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ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล
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ค าถามที่พบบ่อยขณะบริหารยาเคมีบ าบัด
ทางหลอดเลือดด าส่วนกลางที่บ้าน 
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ค าถามที่พบบ่อยขณะบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน 

1: ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์บริหารยาท างานหรือไม่
เนื่องจากการไหลของยาในกระเปาะเป็นไปอย่างช้าๆ ท าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก แต่

สามารถสังเกตได้จากขนาดของกระเปาะที่เล็กลงโดยการคล า ควรสังเกตวันละสองครั้ง คือเวลาเช้า 
และเวลาเย็น ต้องเช็คให้แน่ใจว่าได้เปิดแคลมป์  สายให้ยาไม่มีการหัก พับงอ หากพบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของกระเปาะยา โดยไม่มีการแฟบลงหรือมีขนาดเล็กลง ให้โทรสายด่วนติดต่อเจ้าหน้าที่ 
เบอร์ 091-7746381 หรือ  02-2003614-5

2.ท่านจะทราบได้อย่างไรว่ายาหมด
สังเกตจากการสัมผัสโดยการคล าขนาดของกระเปาะยา  สังเกตความตึงของกระเปาะให้ยา หากยา
หมด กระเปาะยาจะแฟบแนบกับแกนด้านใน คล าไม่ได้ ยืดหยุ่น

3. หากบริหารยาหมดแล้ว ควรท าอย่างไร
เมื่อบริหารยาหมดแล้ว** ห้ามถอดอุปกรณ์บริหารยาด้วยตนเอง** ให้ติดต่อพยาบาลหน่วยบ าบัด
ระยะส้ัน ที่ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อมารับการถอดอุปกรณ์และรับการดูแลสาย
สวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง  (ฉีดยาเฮพารินป้องกันลิ่มเลือด) ใน วันเวลาตามที่ได้นัดหมายไว้

4. หากบริหารยาหมดก่อนเวลานัดหมาย  ควรท าอย่างไร
• เมื่อบริหารยาหมดก่อน วัน เวลาที่นัดหมายภายใน 1 วันให้มาตามวัน เวลา ที่นัดหมายไว้ดังเดิม 
• หากหมดก่อนเวลาที่นัดหมายมากกว่า 1 วัน ให้รีบติดต่อพยาบาลประสานงาน ที่ชั้น 5  ศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อมารับการถอด อุปกรณ์และรับการดูแลสายสวนหลอดเลือดด า
ส่วนกลาง (ฉีดยาเฮพารินป้องกันลิ่มเลือด) ได้ทันที

5.ควรจะพกพาหรือเก็บอุปกรณ์บริหารยาที่บ้านอย่างไร
ควรเก็บรักษาอุปกรณ์บริหารยาภายใต้เสื้อผ้า หรือ ในกระเป๋า และควรวางในระดับ
เดียวกับร่างกายขณะนอนหลับ และไม่ต่ ากว่าระดับเอวขณะนั่งหรือยืน
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ค าถามที่พบบ่อยขณะบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้าน

6. หากมีการหลุดของข้อต่อต่างๆ หรือเกิดการรั่วซึมของอุปกรณ์บริหารยา ควรท าอย่างไร
หยุดให้ยาทันที โดยการปิดแคลมป์ และให้ผู้ท าความสะอาดใส่หน้ากาก, ถุงมือ แล้วใช้กระดาษทิชชูซับ 
หรือใช้น้ าสะอาดล้าง และใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ล้างท าความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน จากนั้นเก็บขยะที่
ปนเปื้อนทั้งหมดใส่ถุงขยะ ปิดถุงขยะให้มิดชิด ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ส่งคืนโรงพยาบาลเพื่อก าจัดอย่าง
ปลอดภัย

7. ท่านสามารถอาบน้ าขณะใช้อุปกรณ์บริหารยาที่บ้านได้หรือไม่
ท่านสามารถอาบน้ าได้ตามปกติ กรณีอาบน้ าในอ่างอาบน้ าห้ามแช่อุปกรณ์หริหารยาในน้ า หลีกเลี่ยง
บริเวณเข็มพอร์ตไม่ให้สัมผัสน้ า

8.ท่านสามารถเดินทางได้ปกติหรือไม่
สามารถเดินทางได้ตามปกติขณะที่บริหารยาโดยใช้อุปกรณ์บริหารยาที่บ้าน 

9.ท่านสามารถออกก าลังกายขณะใช้อุปกรณ์บริหารยาที่บ้านได้หรือไม่
ท่านสามารถออกก าลังกายได้ตามปกติ โดยต้องเก็บอุปกรณ์ยาในเสื้อผ้าหรือกระเป๋า และระวังการดึง
รั้งของสาย

10. ท่านสามารถนอนหลับขณะที่บริหารยาโดยใช้อุปกรณ์นี้ได้หรือไม่
ท่านสามารถนอนหลับขณะบริหารยาได้ โดยไม่นอนกดทับกระเปาะหรือสายให้ยา

11. หากมีอาการ ปวด บวม แดงบริเวณผิวหนัง บริเวณพอร์ต หรือ บริเวณบริหารยา
ให้โทรสายด่วนเพื่อติดต่อพยาบาลทันที เบอร์โทร 091-7746381 หรือ  02-2003614-5

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านอื่นๆสามารถโทรสายด่วน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ เบอร์โทร: 091-7746381 หรือ  02-2003614 ได้ทนัที



เว้นไว้ใส ่รูปตกึ 3 ตกึ
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