
 
 

รายงานผลการฝึกอบรมฯ ในประเทศ หลักสูตรที่หน่วยงานนอกเป็นผู้จัด 
 

 ตามหนังส ืออนุม ัต ิท ี ่  กท ๐๔๐๑/๓๕๘ ลงว ันที ่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังส ืออนุม ัต ิที่    

กท ๐๖๑๒/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕  

ซึ ่งข้าพเจ้าชื ่อ นางสาวศุภอักษร    นามสกุล   สนธิมูล   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

สังกัดฝ่ายการพยาบาล    กอง  โรงพยาบาลสิรินธร  สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  

ได้รับอนุมัติให้ไป (ฝึกอบรม / ประชุม / ดูงาน / ปฏิบัติการวิจัย) ในประเทศ 

หลักสูตร การอบรมระยะสั้น เรื่อง“การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด” 

ระยะที ่๑  ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕, ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ระยะที ่๒  Work shop ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ระยะที่ ๓ ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ Work shop ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ ภาคปฏิบัติ 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เบิกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐บาท 

 

ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นการอบรมฯ แล้ว จึงขอรายงานผลการอบรมฯ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

๑. เนื้อหา ความรู้ ทักษะ ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมฯ 

๒. การนำมาใช้ประโยชน์ในงานของหน่วยงาน / ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

๓. ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เช่น เนื ้อหา / ความคุ ้มค่า / วิทยากร / 

การจัดทำหลักสูตร เป็นต้น 

 

 

 

 

      ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

                 (นางสาวศุภอักษร สนธิมูล) 
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รายงานการศึกษา รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ 
(ระยะสั้นไม่เกิน ๙๐ วัน และ ระยะยาวตั้งแต่ ๙๐ วัน) 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อ นางสาวศุภอักษร  นามสกุล  สนธิมูล 
อายุ ๒๗ ปี การศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูแลแผนกผู้ป่วยใน ประจำหออายุรกรรมชาย ๒ 

๑.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 หน้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบ  เป ็นผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการพยาบาลผ ู ้ป ่วยท ุกรายท ี ่แผนกผ ู ้ป ่วยใน 

โดยใช้กระบวนการพยาบาลประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล  
การปฏิบัติการพยาบาล  และการประเมินผลการพยาบาล รวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม 
และคณะกรรมการรวบรวมอัตราครองเตียงประจำเดือน ประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ โรงพยาบาลสิรินธร 
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

๑.๓ หลักสูตร การอบรมระยะสั้น เรื่อง“การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด” 

 เพ่ือ    ☑  ศึกษา       ฝึกอบรม        ประชุม        ดูงาน      สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 

 งบประมาณ ☑ เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ☑ เงินบำรุงโรงพยาบาล ⬜ ทุนส่วนตัว 
จำแนกเป็น เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  Work shop ในวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 
และได้รับหน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ๕๐ คะแนน 
 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๒.๒.๑เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์ทางการพยาบาลและที่เก่ียวข้อง 

สามารถบูรณการความรู้ไปใช้ในการพยาบาลทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพในสาขาการพยาบาลผู้ป่วย 
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้เหมาะสม 

๒.๒.๒เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้น
สูงในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 

๒.๒.๓เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี หัตถการ  หรือนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้อย่างเหมาะสม 
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๒.๒.๔เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
๒.๒ เนื้อหา 

          ยาเคมีบำบัดมีผลกระทบต่อเชลล์มะเร็งและเซลล์ปกติที ่มีการแบ่งตัวเร็ว รวมถึงเซลล์เยื ่อบุผิวหนัง 
เส้นผมและเล็บ มีอาการและอาการแสดงหลากหลาย เช่น alopecia, hyperpigmentation, palmar-plantar 
erythrodysesthesia (PPE) หรือ เรียกอีกชื่อว่า hand foot syndrome, onycholysis, acneiform rashes และ vitiligo 
เป ็นต ้น  ถ ึ งแม ้ผลกระทบเหล ่ านี้ จะไม ่ เป ็นอ ันตรายต ่อช ี ว ิ ตผ ู ้ ป ่ วยมะเร ็ ง  แต่ทำให้ เสียภาพลักษณ์ ได้ 
ดังน้ันพยาบาลจึงควรให้ความสำคัญ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว และเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง 
 

Alopecia 
ผมร่วงเป็นอาการแสดงหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดอาการนี้ไม่คุกคามต่อชีวิตแต่มี 

ผลกระทบทางจิตใจ มีผู ้ป่วยบางรายปฏิเสธการรักษาเพราะสูญเสียภาพลักษณ์ ขาดความมั ่นใจ จากผมร่วง 
ทำให้เสียโอกาสในการรักษา โดยเฉพาะใน adjuvant setting ส่วนใหญ่ผมร่วงจะเป็นผลข้างเคียง จากยาแบบช่ัวคราวเท่าน้ัน 
กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด ขนาดสูงในการทำ stem cell transplantation ได้รับ cyclophosphamide และ 
busalfan ก่อนทำ stem cell transplantation รวมท้ัง whole brain radiation ท่ีได้รังสีปริมาณสูงอาจทำให้ผมร่วงแบบถาวรได้ 
 

Machanism 
ยาเคมีบำบัดมีผลกระทบทำให้ผมร่วง เกิดได้ ๒ ระยะ คือ 

๑. Anagen phase: เป็นระยะท่ีเชลล์ผม/ขนท่ัวร่างกายมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและกำลังเจริญเติบโต เน่ืองจากผมท่ีศีรษะ 
จะอยู ่ ในระยะนี ้ประมาณ ๘๕ % เมื ่อได้ร ับ cytotoxic agent ยาจะไปยับย ั ้ งการทำงาน ของรากผม/ขน 
ส่งผลให้เส้นผมเปราะบาง แตกหักง่ายและหลุดร่วงได้ภายใน ๑-๒ เดือนหลังได้รับยา สำหรับขนส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายได้แก่ 
ขนตา ขนรักแร้ และขนบริเวณหัวเหน่า จะอยู ่ในระยะนี ้น้อย ตังนั ้นจึงไต้รับผลกระทบน้อยกว่าผมบริเวณศีรษะ 
ยาเคมีบำบัดท่ีทำลายผม/ขน ในระยะน้ีได้แก่ cyclophosphamide, etoposide, topotecan และ paclitaxel 
๒.  Telogen phase: เป็นระยะท่ีผม/ขนตาย พร้อมจะหลุดร่วง ต่อจากระยะพักตัว หยุดการเจริญเติบโต (catagen phase) 
จากระยะ anagen phase ระยะนี ้ผมจะหลุดร่วงตามธรรมชาติ ทำให้ความหนาแน่นของ ผมน้อยลง ผม/ขนท่ี 
อยู ่ในระยะนี้จะหลุดร่วงหลังได้รับยา ๓-๔ เดือน ยาเคมีบำบัดที ่มีผลกระทบในระยะนี้ ได้แก่ methotrexate, ๕-
fluorouracil และ retinoids  
 

อาการและอาการแสดง 
  ผม/ขน อาจร่วงบางส่วน หรือร่วงทั ้งศีรษะ บางรายรู ้สึกเจ็บระบมหนังศีรษะก่อนผมจะร่วง 
หลังหยุดยา ๒-๖ สัปดาห์ ผมจะเริ่มงอกมาใหม่ อาจมีลักษณะของเส้นผมเปลี่ยนไป เช่น สี ความหนา ผมหยิก เป็นต้น 
 ความรุนแรงและระยะเวลาที ่ผมร่วงขึ ้นกับปัจจัย คือ ชนิดของยาเคมีบำบัด (ดูตารางที ่ ๑) สูตรยาใช้
ยาร่วมมากกว่า ๑ ชนิด (combination) วิธีการบริหารยา และเภสัชจลศาสตร์ของยา การบริหารยาแบบหยด 
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เข้าทางหลอดเลือดครั ้งละน้อยๆอย่างต่อเนื ่อง ( low dose continuous infusion) ช่วยลดอาการผมร่วงได้ 
ทางตรงกันข้ามถ้าบริหารยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรง ( bolus injection) จะเพ่ิมระดับยาในกระแสเลือด (high 
peak serum)  ทำให้ยาเข้าไปทำลาย รากผม และผมที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ผมร่วงได้มากกว่า 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงชนิดของยาและระดับความรุนแรงของ alopecia 
 

มีรายงานผมร่วงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับ hormonal therapy ที่ได้รับยากลุ่ม selective estrogen 
receptor modulators (SERMs) ได้แก่ tamoxifen และยาในกลุ่ม aromatase inhibitors นอกจากนี้พบผมร่วง  
ได้ในผู้ป่วยที่ได้รับ targeted therapy ยากลุ่ม B-raf protooncogene (BRAF), MEK และ epidermal growth 
factor receptor (EGFR) inhibitors เช่น erlotinib, afatinib, ceuximab และ panitumumab เป็นต้น (ดูตารางที่
๒) มีล ักษณะผมร่วงกระจาย  ครอบคลุม ทั ่วศีรษะ (diffused alopecia) พบได้ ๑-๒ % ในผู ้ป ่วยที ่ได้รับ 
immunotherapy กลุ่ม immune checkpoint inhibitor ได้แก่ anti-CTLA-๔ ,PD-๑, PDL-๑อาการแสดงอื่น ๆ 
ที่พบได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม EGFR inhibitors คือ ขนดก อาจมีหนวดเคราในผู้หญิง (hirsutism) พบได้ในผู้ป่วยที ่ได้  
hormonal therapy เช่นกัน ขนตายาว (eyelash trichomegaly) พบสีผมจางลง/ผมขาว (hypopigmentation) 
ในผู้ป่วยที่ได้ยากลุ่ม MKI  (pazopanib, sunitinib และ regorafenib) เมื่อหยุดยาอาการเหล่านี้จะหายไป 

 
ตารางท่ี ๒ แสดง targeted therapy และ alopecia 

 

ผมร่วงปานกลาง-มาก 
 

ผมร่วงน้อย 
 

Trimetrexate,cyclophosphamide, 
doxorubicin,Dactinomycin,etoposide, idarubicin, 
ifosfamide,Irinotecan, mechlorethamine, paclitaxel, 
docetaxel,topotecan และ vincristine 

Bleomycin, carmustine, epirubicin, 
๕-fluorouracil,Methotrexate, melphalan, 
mitomycin, vinorelbine mitoxantrone, 
teniposide และ temozolomide 
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การรักษาพยาบาล   
 

Alopecia ถึงแม้จะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาเพียงชั่วคราว ไม่อันตรายคุกคามถึงชีวิต 
แต่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบุคคลได้ ดังนั้นพยาบาลจึงควรให้ความสำคัญ ให้ความรู้ คำแนะนำ ส่งเสริม 
ให้กำลังใจ ให้มีทัศนคติที ่ดีต่อการรักษา และภาพลักษณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป  ให้ผู ้ป่วยเตรียมก่อนเริ ่ม ให้ยา 
กรณีผู ้ป่วยผมยาว แนะนำให้ตัดสั ้นก่อน และให้ความมั ่นใจแก่ผู ้ป่วยว่าผมร่วงชั ่วคราว  และผมจะงอกใหม่ 
เมื ่อการรักษาครบตามแผนหรือหยุดให้ยาแล้ว รวมทั ้ งหาแหล่งประโยชน์  หมวก ผ้าคลุมผม วิก 
มีงานวิจัยมากมายท่ีสนับสนุนการให้ความเย็น (scalp hypothermia/ scalp cooling) ในการช่วยลดภาวะ ผมร่วง 
เพ่ือลดการกระจายตัวของยามาบริเวณหนังศีรษะ แต่มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญบางท่านไม่เห็นด้วย เน่ืองจากพบรายงาน 
การเกิด scalp metastases ในผู้ป่วยที่ใช้วิธีดังกล่าว และขณะทำ scalp cooling ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัว 
จากความเย็นได้  นอกจากน้ีมีงานวิจัยสนับสนุนการใช้ minoxidil ทาศีรษะช่วย ลด alopecia ได้  
Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE) / hand foot syndrome 

Hand foot syndrome ท่ีเกิดจากยาเคมีบำบัดเก่ียวข้องกับยากลุ่ม pyrimidine analog  
(๕-fluorouracil, capecitabine และ cytosine arabinoside, Ara-C) และ anthracycline agents โดยเฉพาะ 
pegylated liposomal doxorubicin รายงานการรักษาด้วยยาชนิดเดียว พบอุบัติการณ์ ๖%-๖๒% 
แต่ถ้าใช้ยาร่วมรักษามากกว่าหนึ ่งชนิด พบ อุบัติการณ์สูงถึง ๘๙% สำหรับ hand foot skin reaction 
เกิดจากยากลุ ่ม multikinase inhibitors (MKIs) เช่น sorafenib, sunitinib และ pazopanib เป็นต้น 
ซ่ึงมีลักษณะอาการแสดงท่ีแตกต่างจาก hand foot syndrome 
Mechanism 

ไม่ทราบของการเกิด hand foot syndrome ท่ีแน่ชัด เช่ือว่าการเกิดภาวะน้ีเก่ียวข้องกับ cyclooxygene-
๒ (COX-๒) enzyme ใน inflammatory reaction  ซึ ่ง COX-๒ มีมากบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า และกระบวนการ 
capecitabine metabolism โดยthymidine phosphorelase และdihydropyrimidine dehydrogenase 
enzyme เกิดข้ึนในต่อมเหง่ือท่ีมีมากบริเวณ ฝ่ามือฝ่าเท้า นอกจากน้ีเช่ือว่าเกิดจาก mechanical compression 
การลงน้ำหนักจากการเดิน และการกดทับเบียดจากการใส่รองเท้าคับเกินไป ทำหลอดเลือดฝอยที่อยู่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า 
ฉีกขาด ส่งผลให้ยาร่ัวออกมานอกหลอดเลือดฝอย ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าได้ 

สำหรับ hand foot skin reaction จาก MKIsเชื ่อว่าเกิดจากกลไกการออกฤทธิ ์ของยาโดยการยับยั้ง
การสร้างผนังหลอดเลือด vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) และ platelet-derived 
growth factor receptor (PDGFR) เกิดการทำลายผนังหลอดเลือด และ fibroblast บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และข้อศอก 
ซ่ึงเป็นอวัยวะท่ีบาดเจ็บและ เสียหายจากแรงกดทับ เสียดสี ทำให้กระบวนการซ่อมแซม  ผนังหลอดเลือดและผิวหนังเสียหาย 
ส่งผลให้ยาร่ัวออกนอกหลอดเลือด  
อาการและอาการแสดง 
           Hand foot syndrome มีอาการเร ิ ่มแรกของฝ ่าม ือฝ ่าเท ้าอ ักเสบจากยาเคมีบำบัด ค ือชา 
เจ ็บแปล๊บๆ เหมือนของ แหลมคมทิ ่มตำบริเวณฝ่ามือฝาเท้า นิ ้วมือและนิ ้วเท้า ผ ิวหนังแดง แห้ง 
ไม่รบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน ถ้าปล่อยทิ ้งไว้ จะรู ้ส ึก ชา ผิวหนัง อักเสบแดง และเจ็บเพิ ่มขึ้น 
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ผ ิ วหน ั งท ี ่ ฝ ่ าม ื อฝ ่ า เท ้ าบาง  แตก และหล ุดลอกเป ็นแผ ่น  รบกวนการทำก ิจว ั ตรประจำวัน 
อาการแสดงดังกล่าวจะแตกต่างจากการเกิด hand foot skin reaction จาก targeted therapy คือ 
จะเร ิ ่มม ีฝ ่าม ือฝ ่าเท ้าแดง  เจ ็บ หนามีขอบเขตช ัดเจน (well-defined hyperkeratotic lesion) 
ผิวหนังอาจมีการหลุดลอกได้ (รูปที่ ๑-๒) 
 

 
รูปที่๑ แสดง hand foot syndrome จาก capecitabine 

 
รูปที่๒ แสดง hand foot skin reaction จาก regorafenib (targeted therapy) 

 
การรักษาพยาบาล 

 
จาก meta-analysis การให้ pyridoxine (vitamin B๖) ไม่ช่วยป้องกันการเกิด hand foot 

syndrome จาก capecitabine และสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง (Oncology Nurses Society, ONS) 
แนะนำ cooling compress ในระหว่าง บริหารยากลุ ่ม taxanes ผู ้ป ่วยที ่ได ้ร ับ capecitabine 
ควรทาฝ่ามือฝ่าเท้าให้ชุ่มชื่นตลอดเวลาด้วย ๑๐ % urea cream ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอาการ 
ได้ ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน ลดการเสียดสีของฝ่ามือฝาเท ้า งดการออกกำลังการ หักโหม การวิ่ง 
ลงน้ำหนัก กระแทกพื้น ยกของหนัก ใส่ถุงเท้าหรือถุงมือ ไม่ใส่รองเท้าคับแน่น หากมีอาการอักเสบรุนแรง 
หรือติดเชื้อ แพทย์จะพิจารณาค่อยๆ ปรับลดขนาดยา และให้ยาร่วมรักษาตามอาการ เช่น antibiotics 
และยากลุ่ม COX ๒ inhibitors (celecoxib) เป็นต้น ถ้าอาการดีข้ึนแพทย์อาจพิจารณาเริ่มยาใหม่อีกครั้ง 
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Skin rash/ acneiform rash 
อาการผิวแห้ง อาการผ่ืนแดง ตุ่มหนองคล้ายสิวจากยา targeted therapy โดยเฉพาะยากลุ่ม epidermal 

growth factor receptor (EGFR) inhibitors มีอุบัติการณ์สูงถึง ๒๕%-๙๐% อาการแสดงทางผิวหนังคุกคามภาวะจิตใจส่ง 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยอย่างมาก อาการนี ้เป็นเพียงชั ่วคราวเมื ่อหยุดยาแล้ว 
อาการจะหายไป 

 
Mechanism 

    กลไกการเกิดเชื่อว่ายาไปจับกับโปรตีนที่มีความสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
  และเซลล์ร่างกาย โปรตีนเหล่านี้ ได้แก่โปรตีนบนผิวเซลล์ (EGFR) และ โปรตีนภายในเซลล์ (motigen - 
activated protein kinases kinase ,MEK) signaling pathway ส ่ งผลไปย ับย ั ้ งการทำงาน    ของโปรตีนเหล่าน้ี 
ทำให้เซลล์ตาย EGFR จะมีอยู่ใน basal layer ของ ช้ันหนังกำพร้า (epidermis) จึงได้รับผลกระทบจากยากลุ่มนี้ด้วยกล่าวคือ 
keratinocyte ถูกยับย้ังการเจริญเติบโต (arrest cell growth) มีจำนวนน้อยลง ไม่ผลัดมาอยู่ท่ีหนังกำพร้าชั้นนอกสุด 
และเกิดกระบวนการอักเสบของช้ันผิวหนัง ส่งผลกระทบ ทำให้ผิวหนังบางลง การทำหน้าท่ีของผิวหนังชั้นนอกในการปกป้อง 
(epidermal barrier) จากสารระคายเอง รังสีต่าง ๆลดลง นอกจากนี้ยาในกลุ่ม immunotherapy (I0) ทำให้
เกิดอาการทางผิวหนังได้เช่นกัน เชื่อว่าเกิดจาก ยาไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
 
อาการและอาการแสดง 

อาการผิวแห้ง อาการผื่นแดง ผื่นคัน ตุ่มหนองคล้ายสิว ส่วนใหญ่จะเกิดที่ ศีรษะ หน้า แนวกลางของ 
ลำตัวส่วนบน (ดูรูปที่ ๓-๔) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีต่อมไขมัน (sebaceous gland) อยู่หนาแน่น จะมีอาการแสดง 
หลังได้รับยา ๑-๒ สัปดาห์ หลัง รักษาผื่นสิวแล้ว ๓-๔ เดือน อาการจะค่อยๆดีขึ ้น แต่อาจมี erythema 
hyperpigmentation ลงเหลือได้  มีข้อมูลสนับสนุนว่า skin rash/ acneiform rash มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับผลลัธ์ของการตอบสนอง กล่าวคือ ผู้ป่วยที่มี skin rash/ acneiform rash จะมีผลลัพธ์การตอบ 
สนองต่อยากลุ่ม EGFR inhibitors ได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีผื่นสิว 

 

 
รูปที่ ๓-๔ แสดง papulopustular rash ในผู้ป่วยที่ได้รับ erlotinib 
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        ย า ในกล ุ ่ ม  immunotherapy (I0) ทำ ให ้ เ ก ิ ด อ า ก า ร ทา งผ ิ ว หน ั ง ไ ด ้  เ ช ื ่ อ ว ่ า เ ก ิ ด จ า ก 
ยาไปกระตุ้นการทำงานของระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาการแสดงได้แก่ maculopapular rash คัน, 
psoriasiform rash, eczematous และ lichenoid rash (ดูรูปที่ ๕) มีบางรายงานพบรุนแรงเป็น Stevens-
Johnson syndrome (SJS)-like eruption (รูปที่ ๖ กรณีนี้ จำเป็นต้องประเมินและวินิจฉัยให้รวดเร็ว 
รีบหยุดแล้วให้การรักษาทันที 
 

 
 
รูปที่๕ แสดง ผื่นแดงจากยากลุ่ม programmed death-ligand ๑ (PD-L๑) inhibitor (maculopapular 

rash, lichenoid rash, hypopigmentation/depigmentation, psoriasiform rash 

 
 

รูปที่ ๖ แสดง Stevens-Johnson syndrome (SJS)-like eruption grade ๔ จากยา ipilimumab และ        
nivolumab 

การรักษาพยาบาล 
      อาการผื่นคันทางผิวหนังป้องกันไม่ได้ แต่การดูแลบำรุงผิวหนังให้สะอาด ชุ่มชื้น หลีกเลี่ยงแสงแดด 
โดยการทา moisturizer ครีมบำรุงผิว และครีมป้องกันแสงแดด ช่วยลดความรุนแรงของอาการทางผิวหนังได้ 
การให้ยารักษาอาการทางผิวหนังขึ้นกับระดับความรุนแรง ให้การรักษาตามอาการ ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อย 
ให้ทา moisturizing ointment และถ้ามีอาการคันให้ antihistamine ร่วมด้วย กรณีมี acneiform rash ให้ 
topical antibiotic cream และถ้ามีการอักเสบของผิวหนังด้วยก็ให้ topical steroid cream อาจพิจารณา 
antiboitic  เช่น doxycycline ร่วมด้วยนอกจากนี้แพทย์จะพิจารณาการรักษามะเร็งด้วยยาเดิม ปรับลดขนาด 
ยา หรือ หยุดการให้ยาขึ้นกับระดับความรุนแรงของอาการแสดงทางผิวหนังและ วัตถุประสงค์ ในการรักษา 
(curative หรือ palliative treatment บทบาทหน้าที่พยาบาลจำเป็นต้องให้ ความรู้ คำแนะนำ การปฏิบัติตัว 
 และให้ผู้ป่วยหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังที่เกิดข้ึนเพ่ือให้การรักษาที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ ๓ปัญหาและอุปสรรค 
  ๓.๑ เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาเพียง ๑ เดือน ทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ใน         

           หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาเคมีบำบัดเชิงลึกได้  
          ๓.๒  การพัฒนา 
                   ควรจัดบุคลากรทางการพยาบาลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้   เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 

            การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด แก่บุคลากรและพัฒนาองค์กรต่อไป 

          ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

      ควรส่งบุคลาการเข้าร่วมอบรมในโอกาสต่อไปเนื่องจากการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 

            เป็นสาขาท่ีแปลกใหม่ซึ่งพยาบาลในโรงพยาบาลยังไม่เคยได้เรียนรู้และยังขาดแคลนบุคลากร เกี่ยวกับ 

            การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้รายงาน 
         (นางสาวศุภอักษร สนธิมูล) 

 
 
     ส่วนที่ ๕ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
              
             
              
 

                                                              ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 
              (..................................................) 
 
 
     ส่วนที่ ๖ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
                
             
              
 

                                                            ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้าส่วนราชการ 
                  (..................................................) 
 


