
รายงานการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและตางประเทศ

(ระยะส้ันไมเกิน ๙๐ วัน และ ระยะยาวต้ังแต ๙๐ วันข้ึนไป)

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

๑.๑ นางสาวสุภาวรรณ ศรสิทธ์ิ

อายุ ๒๖ ป การศึกษา พยาบาลศาตรบัณฑิต

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน -

๑.๒ ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ) พยาบาลประจำหอผูปวยอายุรกรรมหญิง ๒

ปฏิบัติงานดูแลผูปวยหญิงโรคเร้ือรังดานอายุรกรรมท่ีมีอายุต้ังแต ๑๕ ปข้ึน และปฏิบัติงาน

ดานการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล สอนและใหคำปรึกษาแกผูปวยท่ีมารับบริการ

สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและบันทึกผลการปฏิบัติการพยาบาล

๑.๓ ช่ือเร่ือง/หลักสูตรการประชุมวิชาการ เร่ืองการพยาบาลผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบำบัด

สาขา : อายุรกรรม

เพ่ือ⬜ ศึกษา ☑ ฝกอบรม⬜ ประชุม⬜ ดูงาน⬜ สัมมนา⬜
ปฏิบัติการวิจัย

งบประมาณ⬜ เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร☑ เงินบำรุงโรงพยาบาล

⬜ ทุนสวนตัว⬜ ไมเสียคาใชจาย

จำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท

ระหวางวันท่ี ๒ พฤษภาคม - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ

๕ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานท่ี โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณวุฒิ/วุฒิบัตรท่ีไดรับ : ประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมี

บำบัด

สวนท่ี ๒ ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย

๒.๑ วัตถุประสงค

๒.๑.๑ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสถานการณผูปวยโรคมะเร็ง ระบบบริการ ทรัพยากร

และคาใชจายในการรักษาพยาบาล

๒.๑.๒ เพ่ือใหมีความรูในวิทยาการกาวหนาการรักษาดวยยาเคมีบำบัด หลักการบริหาร

ยา มาตรฐานบุคลากร และการจัดหนวยงานเพ่ือใหยาเคมีบำบัด

๒.๑.๓ การจัดการกับอาการของโรค อาการขางเคียงจากยาเคมีบำบัด ฝกทักษะการดูแล

เฉพาะทาง การพิทักษสิทธ์ิ กฎหมาย และจริยธรรมเพ่ือการดูแลผูปวยท่ีไดรับยาเคมีบำบัด

๒.๒ เน้ือหา
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โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขของประชากรท่ัวโลกซ่ึงองคการอนามัยโลกพบวา โรคมะเร็ง

เปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของผูคนท่ัวโลก และมีแนวโนมวาจำนวนจะเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ป มีผูปวย

มะเร็งรายใหมจำนวน ๑๘.๑ ลานคน และมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ๙.๖ ลานคน (แผนปองกันและควบคุมโรค

มะเร็งแหงชาติ ๒๕๖๒) สำหรับประเทศไทยน้ัน โรคมะเร็งถือวาเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของ

ประเทศ ซ่ึงถือเปนปญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความเจริญกาวหนามาก มี

การนําเทคโนโลยีใหมๆ และวิวัฒนาการตางๆ มาใชในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งมากข้ึน ทำใหแตละป

ประเทศตอง…

ประเทศตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งในอัตราสูง โดยเฉพาะการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง

ดวยเคมีบําบัดเปนท้ังวิธีการรักษาหลักและรักษาเสริมเพ่ือใหผูปวยโรคมะเร็งหายขาด หรือบรรเทาจากโรค

นอกจากจะมีคาใชจายสูงแลวยังตองใชระยะเวลาในการรักษาอยางตอเน่ือง ซ่ึงการรักษาดวยเคมี

บําบัดทำใหเกิดอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดอยางเฉียบพลันและเร้ือรัง ดังน้ันการดูแล ผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการ

รักษาดวยเคมีบําบัดตองอาศัยความรวมระหวางสหสาขาวิชาชีพ พยาบาล เปนหน่ึงในทีมท่ีมีบทบาทสำคัญใน

การดูแลผูปวยจึงตองมีความรูเก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็งดวยยาเคมี

บําบัดและอาการขางเคียงท่ีเกิดจากยาเคมีบําบัด ใหครอบคลุมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

จิตวิญญาณ มีทักษะในการใหขอมูล ใหคำปรึกษากับผูปวยและญาติผูดูแล สงเสริมใหผูปวยมีความสามารถใน

การดูแลตนเองได สามารถจัดการกับอาการท่ีเกิดจากผลขางเคียงในระหวางการรักษา และแกไขปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึน รวมท้ังการดูแลตอเน่ืองท่ีบาน การนำแนวปฏิบัติไปใชในคลินิก เพ่ือใหการตัดสินใจของผูประกอบ

วิชาชีพและผูใชบริการเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพท่ี เหมาะสมสำหรับภาวะใดภาวะหน่ึงทำใหเกิดคุณภาพใน

การบริการดีข้ึน ลดภาวะแทรกซอนและความเส่ียงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับยาเคมีบําบัด

ยาเคมีบําบัดมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง มีฤทธ์ิในการยับย้ังการสรางโปรตีน และ

การแบงตัวในวงจรชีวิตของเซลลมะเร็ง วิธีการใหยามีหลายรูปแบบสวนใหญเปนการใหทางหลอดเลือดดำ โดย

มีการคํานวณปริมาณยาจากพ้ืนท่ีผิวของรางกาย ผลขางเคียงของยาจะแตกตางกันไปตามสูตรของยา ขนาดของ

ยาท่ีไดรับ วิธีการบริหารยา และสภาวะของผูปวยกอนท่ีจะไดรับยาเคมีบําบัด นอกจากน้ียังมีผลตอเซลลปกติท่ี

แบงตัวเร็วในรางกายดวย อยางไรก็ตามอาการขางเคียงเหลาน้ี สามารถปองกันหรือบรรเทาอาการได พยาบาล

จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผูปวยใหมีความปลอดภัยต้ังแตระยะกอนใหยา การบริหารยา การจัดการเม่ือเกิด

ภาวะฉุกเฉิน การดูแลบรรเทา อาการขางเคียงท่ีเกิดภายหลังการรับยา และการใหคำแนะ

นําเพ่ือใหผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองในระหวางการรักษาไดอยางถูกตอง สูตรยาเคมี

บําบัดท่ีนำมาใชในการรักษาผูปวยมะเร็งน้ันอาจจะประกอบไปดวยยาชนิดเดียวหรือหลายชนิด การใชยาหลาย

ชนิดรวมกันก็จะมีประสิทธิภาพมากกวาการใชยาเพียงชนิดเดียว การเลือกใชยาเคมีบําบัดท่ีถูกตองท้ังชนิด

ปริมาณและระยะเวลาการใหยามีความสำคัญตอประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งเปนอยางมาก เน่ืองจากยา

เคมีบําบัดจัดเปนยาอันตรายการไดรับยาในปริมาณท่ีมากเกินไปอาจสงผลใหเกิดอาการขางเคียงท่ีรุนแรง แต

หากไดรับยาในปริมาณท่ีนอยเกินไป ก็อาจไมสามารถทำลายเซลลมะเร็งได ในการเลือกสูตรยาเคมี
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บําบัดแพทยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง อายุ ภาวะสุขภาพของผูปวย โรค

ประจําตัว ประวัติการ รักษามะเร็งในอดีต ผลขางเคียงการออกฤทธ์ิเสริมหรือตานฤทธ์ิระหวางยาเคมี

บําบัดเม่ือใชหลายชนิดรวมกันเม่ือเกิดอาการแทรกซอนหากผูปวยไมไดรับการประเมินและจัดการท่ีถูกตองเหม

าะสมรวดเร็ว อาจสงผลใหเกิดความรุนแรงและอันตรายได พยาบาลท่ีดูแลควรประเมินปจจัยเส่ียงกอนการ

บริหาร ยาและควรเฝาติดตามอาการหลังใหยาเพ่ือลดอาการแพอยางรุนแรงท่ีอาจชวยชีวิตผูปวยไมทันเวลา

หากมีการเฝาระวังขณะท่ีผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอและแกไขอยางรวดเร็ว เหมาะสมเม่ือ

เกิดจะชวยลดผลกระทบการเกิด ชนิดรุนแรงได

สำหรับผูปวยมะเร็งท่ีไดรับการบำบัดรักษาดวยยาเคมีบําบัด โดยใหการพยาบาลกอน ระหวาง

และหลังใหยาเคมีบําบัด ดังน้ี

เตรียมความพรอมของผูปวยและญาติกอนไดรับยาเคมีบําบัด

๑. ประเมินความพรอมดานจิตใจเก่ียวกับการรับรูการเจ็บปวยแผนการรักษา เปาหมายเพ่ือให

ผูปวยยอมรับการเจ็บปวย และแผนการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ผลขางเคียง การบรรเทาอาการขางเคียง

รวมท้ังเจตคติ...

รวมท้ังเจตคติและความคาดหวังตอโรค การเจ็บปวยและ การรักษาพยาบาล

๒. ประเมินความพรอมดานรางกายของผูปวยเก่ียวกับ

- ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

- การทำหนาท่ีของอวัยวะจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

๓. ประเมินการปรับตัวทางสังคม โดยการประเมินสถานภาพ และบทบาท หนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูปวยท้ังในครอบครัว หนาท่ีการงานทางสังคม

๔. กำหนดเปาหมาย วางแผน และปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลเก่ียวกับ

- การรับรู ยอมรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด และการเผชิญ ผลขางเคียงอยาง ม่ันใจ

- การเสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรงพรอมรับยาเคมีบําบัด

- การวางแผนการปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในระหวางท่ี

ไดรับยาเคมีบําบัด

- การวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองในระหวางการไดรับยาเคมีบําบัด

การพยาบาลระหวางใหเคมีบําบัด รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ บริหารจัดการความปลอดภัย โดย

๑. กำหนดระบบการตรวจสอบความถูกตองกอนบริหารยา

- การส่ังการรักษา

- การตรวจสอบช่ือ-สกุลและเลขประจําตัวผูปวย

- ขนาดยา (คํานวณจากสูตร)/ ชนิด

- ข้ันตอนการบริหารยา (รับแผนการรักษา เตรียมยา การบริหารยา) และการ ตรวจสอบซ้ำ

๒. กำหนดระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยระหวางการเตรียมยาเคมีบําบัด
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- ความปลอดภัยสำหรับผูเตรียมยาทุกชนิด

- ความปลอดภัยระหวางการบริหารยา

- การกําจัดวัสดุและส่ิงปนเปอนยาเคมีบําบัด

๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบําบัดอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ขณะผูปวยไดรับยาเคมี

บําบัด ท่ีสำคัญคือ Hypersensitivity reaction (ปฏิกิริยาแพท่ีเกิดข้ึนไดทันทีหลังไดรับยา)

ยาเคมีบำบัดสูตร AC

ยา AC เปนสูตรยาท่ีใชรักษาโรคมะเร็งเตานม ซ่ึงประกอบดวยยา ๒ ตัวคือ Doxorubicin

(ด็อก-โซ-รู-บิ-ซิน) และยา Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย) เปนยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเขาทาง

หลอดเลือดดำ ทุก ๓ สัปดาห นับเปน ๑ รอบ นาน ๔ รอบ โดยระยะเวลาในการใหยานานประมาณสองช่ัวโมง

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. ยา Doxorubicin มีสีแดง และมีความระคายเคืองตอเน้ือเย่ือสูง ถามีอาการเจ็บแสบ

ระหวางใหยาตองรีบแจงพยาบาลทันที

๔. ผูปวยอาจไดรับน้ำแข็งใหอมระหวางการใหยาเพ่ือปองกันอาการขางเคียงท่ีทำใหเกิดเย่ือบุ

ปากอักเสบ...

ปากอักเสบและเจ็บได

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบาน

๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณท่ีฉีดยา ใหประคบเย็นคร้ังละประมาณ ๑๕ นาทีทุก ๔ – ๖

ช่ัวโมง

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึน

๔. ผูปวยสวนใหญเกิดอาการผมรวง โดยชวงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมส้ันอาจทำให

รูสึกสบายและดูแลงายข้ึนหลังจากหยุดยาเคมีบำบัดผมจะคอยๆข้ึนกลับมาเหมือนเดิม

๕. หากมีอาการเจ็บหรือแสบรอนในปากควรเปล่ียนแปรงสีฟนเปนชนิดขนนุมและบวนปาก

บอย ๆ ดวยน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กนอยเพ่ือชวยรักษาความสะอาดในชองปากลดโอกาสติดเช้ือ หามใชน้ำยา

บวนปากท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนผสมเพราะจะย่ิงระคายเคือง 

๖. เล็บมือ เล็บเทาอาจคล้ำลง ผิวหนังอาจไวตอแสงแดด 

ยาเคมีบำบัดสูตร Carboplatin/๕-FU
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ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา-ติน) และยา Fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-ราซิล หรือ ๕-FU)

เปนสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำตอเน่ืองนาน ๔ วัน ใหยาทุก ๒๑ วันหรือทุก ๒๘ วันนับเปน ๑ รอบข้ึนกับ

สูตรและชนิดของโรคท่ีเปน

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยา ๑ - ๒ วันอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียนพะอืดพะอม ผูปวยจะไดรับยาปองกัน

อาการกลับไปรับประทานตอเน่ืองท่ีบาน

๒. หลังใหยาอาจมีอาการทองเสียควรรับประทานยาแกทองเสียตามแพทยส่ังเม่ือมีอาการ

เทาน้ัน

๓.หลังไดรับยาชวงสัปดาหแรกอาจมีอาการออนเพลียไมมีแรงอาการจะคอยๆดีข้ึนเม่ือเวลา

ผานไป

๔.หากมีแผลหรือเจ็บแสบรอนในปากควรแปรงฟนเบาๆและบวนปากวันละหลายคร้ังๆ ดวย

น้ำยาบวนปากสูตรไรแอลกอฮอลหรือมีสวนผสมของเกลือ

๕.เล็บมือเล็บเทาอาจคล้ำลง ผิวหนังไวตอแสงควรทาครีมกันแดดเปนประจำ 

ยาเคมีบำบัดสูตร Carboplatin/Gemcitabine

ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา- ทิน) และ Gemcitabine (เจม-ไซ-ตา-บีน) เปนยาเคมีบำบัด

สำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ ยาน้ีมีสรรพคุณและวิธีใชหลากหลาย ขนาดและความถ่ีในการใหยาอาจแตก

ตางกันข้ึนกับชนิดของโรคท่ีเปน โดยใหยา Carboplatin ในวันแรกของรอบการรักษาและยาGemcitabine ใน

วันท่ี ๑…

วันท่ี ๑ และ ๘ ของรอบการรักษาใหซ้ำทุก ๓ สัปดาห นับเปน ๑ รอบ ท้ังหมดประมาณ ๖รอบ หรือใหยา

Gemcitabine ในวันท่ี ๑, ๘ และ ๑๕ ของรอบการรักษา ใหซ้ำทุก ๔ สัปดาห นับเปน ๑ รอบ ประมาณ ๔

รอบ ระยะเวลาในการใหยาประมาณ ๒ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยา และสภาวะของผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. อาจเกิดความรูสึกปวดบริเวณท่ีใหยาหรือปวดเม่ือยตามเน้ือตัวระหวางการใหยาได



-6-

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ปวดเม่ือยตามเน้ือตัวซ่ึงจะ

คอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผานไป

๓. ยาน้ีอาจทำใหเกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกงายและหยุดยาก โดยอาการอาจเร่ิมเกิดวันท่ี ๒๑

หลังใหยา ควรเพ่ิมความระมัดระวังและไมควรใชยาแกปวดกลุมท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหารเชน แอสไพริน

ยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin

ยา Cisplatin (ซิส-พลา-ติน) เปนยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ ยาน้ีมี

สรรพคุณหลากหลายขนาดและความถ่ีในการใหยาอาจแตกตางกัน โดยท่ัวไปมักจะใหทุก ๓ - ๔ สัปดาห โดย

ระยะเวลาในการใหยาประมาณ ๓ - ๕ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. กอนใหยา Cisplatin จะใหสารน้ำปริมาณมากและ mannitol เพ่ือปองกันพิษตอไตจาก

ยาซ่ึงอาจมีอาการปวดเสน หากเกิดอาการใหแจงพยาบาลเพ่ือไดรับการประคบเย็นบรรเทาอาการ

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอย ๆ ดีข้ึน

๓. ยาน้ีอาจทำใหเกิดการไดยินลำบาก มีเสียงกองในหู ซ่ึงอาจเกิดข้ึนหลังไดรับยาเปนเวลา

หลายสัปดาห หากมีอาการดังกลาวควรปรึกษาแพทย

๔. ยาน้ีอาจทำใหเกิดอาการชาปลายมือปลายเทา การรับความรูสึกลดลง หรือรูสึกเหมือน

โดนเข็มตำควรเพ่ิมความระมัดระวังเม่ือใชของมีคมหรือหยิบจับของรอน ถาหากอาการเปนมากข้ึนเร่ือยๆ เชน

ไมสามารถหยิบจับของช้ินเล็ก หรือใสรองเทาแตะแลวหลุดระหวางเดิน หรือลายมือเปล่ียน ควรแจงแพทย

ยาเคมีบำบัด...

ยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin/Fluorouracil

ยา Cisplatin  (ซิส-พลา-ติน) และยา Fluorouracil หรือ ๕-FU (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ

ไฟว เอฟ ยู) เปนยาเคมีบำบัดท่ีใหทางหลอดเลือดดำยาน้ีมีสรรพคุณหลากหลายโดยท่ัวไปใหยาในวันท่ี ๑ ถึงวัน

ท่ี ๔ ใหทุก ๒๑ วันหรือทุก ๒๘ วันนับเปน ๑ รอบ ข้ึนกับสูตรและชนิดของโรคท่ีเปน
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ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. กอนใหยา Cisplatin จะใหสารน้ำปริมาณมากและ mannitol เพ่ือปองกันพิษตอไตจาก

ยาซ่ึงอาจมีอาการปวดเสน หากเกิดอาการใหแจงพยาบาลเพ่ือไดรับการประคบเย็นบรรเทาอาการ

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยา ๑ - ๒ วันอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียนพะอืดพะอมผูปวยจะไดรับยาปองกัน

อาการกลับไปรับประทานตอเน่ืองท่ีบาน

๒. หลังใหยาอาจมีอาการทองเสียควรรับประทานยาแกทองเสียตามแพทยส่ังเม่ือมีอาการ

เทาน้ัน

๓. หลังไดรับยาชวงสัปดาหแรกอาจมีอาการออนเพลียไมมีแรงอาการจะคอยๆดีข้ึน

๔. หากมีแผลหรือเจ็บแสบรอนในปากควรแปรงฟนเบาๆและบวนปากวันละหลายคร้ังดวย

น้ำยาบวนปากสูตรไรแอลกอฮอลหรือมีสวนผสมของเกลือ

๕. เล็บมือเล็บเทาอาจคล้ำลงผิวหนังไวตอแสงควรทาครีมกันแดดเปนประจำ

๖. ยาอาจทำใหเกิดพิษตอไตควรด่ืมน้ำตอวันใหเพียงพออยางนอยวันละ ๒ - ๓ ลิตร ถาไมมี

ขอจำกัดปริมาณน้ำด่ืม

ยาเคมีบำบัดสูตร Cisplatin/Gemcitabine

ยา Cisplatin(ซิส -พลา-ติน) และ Gemcitabine (เจม-ไซ-ตา-บีน) เปนยาเคมีบำบัดสำหรับ

ฉีดเขาทางหลอดเลือดดำยาน้ีมีสรรพคุณและวิธีใชหลากหลายขนาดและความถ่ีในการใหยา อาจแตกตางกัน

ข้ึนกับชนิดของโรคท่ีเปนโดยใหยา Cisplatinในวันแรกของรอบการรักษาและยา Gemcitabine ในวันท่ี ๑

และ ๘ ของรอบการรักษาใหซ้ำทุก ๓ สัปดาหนับเปน ๑ รอบท้ังหมดประมาณ ๖ รอบหรือใหยาGemcitabine

ในวันท่ี ๑, ๘และ ๑๕ ของรอบการรักษาใหซ้ำทุก ๔ สัปดาหนับเปน ๑ รอบประมาณ ๕ – ๖ รอบระยะเวลาใน

การใหยาประมาณ ๓ - ๔ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. อาจเกิดความรูสึกปวดบริเวณท่ีใหยาหรือปวดเม่ือยตามเน้ือตัวระหวางการใหยาได

๔. กอนใหยา Cisplatin จะใหสารน้ำปริมาณมากและ mannitol เพ่ือปองกันพิษตอไตอาจมี
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อาการปวด...

อาการปวดเสน หากเกิดอาการใหแจงพยาบาลเพ่ือไดรับการประคบเย็น

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ปวดเม่ือยตามเน้ือตัว ซ่ึงจะ

คอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผานไป

๓. ยาน้ีอาจทำใหเกิดการไดยินลำบาก มีเสียงกองในหู ซ่ึงอาจเกิดข้ึนหลังไดรับยาเปนเวลา

หลายสัปดาห หากมีอาการดังกลาวควรปรึกษาแพทย

๔. ยาน้ีอาจทำใหเกิดอาการชาปลายมือปลายเทา การรับความรูสึกลดลง หรือรูสึกเหมือน

โดนเข็มตำ ควรเพ่ิมความระมัดระวังเม่ือใชของมีคมหรือหยิบจับของรอน ถาหากอาการเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ เชน

ไมสามารถหยิบจับของช้ินเล็ก หรือใสรองเทาแตะแลวหลุดระหวางเดิน หรือลายมือเปล่ียน ควรแจงใหแพทย

ทราบ

ยาเคมีบำบัดสูตร CMF

สำหรับสูตรยา CMF (ซี-เอ็ม-เอฟ) เปนสูตรยาเคมีบำบัดสำหรับการรักษามะเร็งเตานม โดย

ระยะเวลาในการใหแตละรอบจะใหทุก ๔ สัปดาห ประกอบดวยยา methotrexate (เม็ด-โท-เทก-เซด) และ

fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ ๕FU) ใหวันแรกและวันท่ี ๘ แตจะแตกตางกันในสำหรับยา

Cyclophosphamide โดยมีรูปแบบการใหยา ๒ รูปแบบคือสูตร แบบเม็ดรับประทานจะตองทานตอเน่ือง ๑๔

วัน และ สูตร cyclophosphamide แบบฉีดใหทางหลอดเลือดดำใหยาฉีดพรอมกัน ๓ ตัวในวันเดียวกัน

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. ผูปวยอาจไดรับการอมน้ำแข็งระหวางใหยาเพ่ือลดการเกิดแผลในชองปาก

๔. สำหรับผูปวยท่ีไดรับยา cyclophosphamide ชนิดเม็ด ใหเร่ิมรับประทานยาวันเดียวกัน

กับยาเคมีบำบัดชนิดฉีด

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง
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๒. อาการทองเสียภายหลังไดรับยา มักจะเกิดข้ึนประมาณวันท่ี ๕ หลังไดรับยา ควร

รับประทานยาแกทองเสียตามแพทยส่ังเม่ือมีอาการ หามรับประทานยาแกทองเสียเพ่ือปองกันโดยท่ียังไมมี

อาการทองเสีย 

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผาน

ไป

๔. หากมีอาการเจ็บหรือแสบรอนในปากควรเปล่ียนแปรงสีฟนเปนชนิดขนนุมและบวนปาก

บอย ๆ ดวยน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กนอยเพ่ือชวยรักษาความสะอาดในชองปากลดโอกาสติดเช้ือหามใชน้ำยา

บวนปากท่ี...

บวนปากท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนผสมเพราะจะย่ิงระคายเคือง 

๕. เล็บมือ เล็บเทาอาจคล้ำลง ผิวหนังอาจไวตอแสงแดด

ยาเคมีบำบัดสูตร Docetaxel

ยา Docetaxel (โด-ซี-แทค-เซล) เปนสูตรยาท่ีใชรักษาโรคมะเร็งไดหลายชนิด โดยอาจใหเปน

สูตรเด่ียวหรือรวมกับยาอ่ืน โดยท่ัวไปมักใหนานประมาณ ๑ - ๒ ช่ัวโมง ทุก ๓ สัปดาหนับเปน ๑ รอบการ

รักษา

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึน

๓. หลังรับยาสัปดาหแรกผูปวยอาจมีผ่ืนคันข้ึนโดยเฉพาะบริเวณแขนและมือ เล็บอาจเปล่ียน

เปนสีคล้ำข้ึน

๔. ยา Docetaxel อาจทำใหมีอาการขางเคียงเชน อาการบวมน้ำ สังเกตไดจากผูปวยอาจมี

อาการหอบเหน่ือย บวมตามแขนขาหนังตา น้ำหนักเพ่ิมข้ึน แนะนำใหผูปวยช่ังน้ำหนักสม่ำเสมอ และหากมี

อาการรุนแรงดังกลาวใหแจงแกแพทยผูรักษา

๕. ผูปวยสวนใหญเกิดอาการผมรวง มักเกิดสัปดาหท่ี ๓-๖ หลังจากไดรับยาเคมีบำบัด โดย

ชวงแรก อาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมส้ันอาจทำใหรูสึกสบายและดูแลงายข้ึน หลังจากหยุดยาเคมีบำบัดผม จะ

คอยๆข้ึนกลับมาเหมือนเดิม แตสีผมหรือลักษณะเสนผมอาจมีการเปล่ียนแปลง

ยาเคมีบำบัดสูตร FLOX
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ยา Oxaliplatin (อ็อก-ซา-ลิ-พลา-ติน) และ Fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ ๕-FU)

เปนยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำใหคูกับยา Leucovorin (ลิว-โค-โว-ริน หรือ LV) นิยมใชใน

การรักษาโรคมะเร็งท่ีเกิดข้ึนในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะมะเร็งท่ีเกิดท่ีลำไสใหญ โดยท่ัวไปมักจะให

Fluorouracil คูกับ Leucovorin ทุก ๑ สัปดาห ติดตอกัน ๖ สัปดาห สวนยา Oxaliplatin จะใหหางกันทุก ๒

สัปดาห ใหยาท้ังหมด ๓ รอบ ระยะเวลาในการใหยา ประมาณ ๓ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของ

ผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

๓. ยา Oxaliplatin อาจทำใหเกิดอาการเกร็ง หรือความรูสึกผิดปกติรอบ ๆ ปาก และคอ

หลอดลมตีบ…

หลอดลมตีบ แนนหนาอก หายใจลำบาก ควรหลีกเล่ียงการกินอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเย็นโดยเฉพาะชวง

ระหวางใหยาและหลังใหยา ๑ - ๒ วันแรก

๔. หากมีอาการปวดบริเวณท่ีใหยา พยาบาลจะใหประคบอุนเพ่ือบรรเทาอาการ

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยา ๒ - ๓ วัน อาจคล่ืนไสอาเจียน ซ่ึงแพทยจะส่ังยาปองกันอาการใหกลับไป

รับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. อาการทองเสียภายหลังไดรับยา มักจะเกิดข้ึนประมาณวันท่ี ๕ หลังไดรับยาควร

รับประทานยาแกทองเสียตามแพทยส่ังเม่ือมีอาการ หามรับประทานยาแกทองเสียเพ่ือปองกันโดยท่ียังไมมี

อาการทองเสีย 

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึน

๔. หากเจ็บหรือแสบรอนในปากควรเปล่ียนแปรงสีฟนเปนชนิดขนนุมและบวนปากบอยๆ

ดวยน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กนอยเพ่ือชวยรักษาความสะอาด ลดโอกาสติดเช้ือ หามใชน้ำยาบวนปากท่ีมี

แอลกอฮอลเพราะจะย่ิงระคายเคือง

๕. เล็บมือ เล็บเทาอาจคล้ำลง ผิวหนังอาจไวตอแสงแดด 

๖. ขนาดยาสะสมของยา Oxaliplatin อาจทำใหชาปลายมือปลายเทา การรับความรูสึกลดลง

ควรหลีกเล่ียงการกินอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมเย็น การอยูในสถานท่ีเย็น และควรสวมเส้ือผาใหอบอุน อาการจะ

ดีข้ึนหลังส้ินสุดการรักษา

ยาเคมีบำบัดสูตร Pac/Carbo
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ยา Paclitaxel(แพก-คลิ-แทก-เซล) และ Carboplatin (คา-โบ-พลา-ทิน) เปนยาเคมีบำบัด

สำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ ยาน้ีมีสรรพคุณหลากหลาย ขนาดและความถ่ีในการใหยาอาจแตกตางกัน โดย

ท่ัวไปมักจะใหทุก ๑ หรือทุก ๓ สัปดาหนับเปน ๑ รอบ ท้ังหมดประมาณ ๔ - ๖ รอบ โดยระยะเวลาในการให

ยาประมาณ ๓ - ๕ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. ยาน้ีระคายเคืองตอเน้ือเย่ือสูง ถามีอาการเจ็บแสบผิดปกติระหวางเดินยาตองรีบแจง

พยาบาลเพ่ือดำเนินการแกไขทันที 

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณท่ีฉีดยา ใหประคบเย็นคร้ังละประมาณ ๑๕ นาทีทุก ๔ - ๖

ช่ัวโมง

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ปวดเม่ือยตามเน้ือตัว ซ่ึงจะคอย

ๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผานไป

๔. ยาน้ี...

๔. ยาน้ีอาจทำใหเกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกงายและหยุดยาก โดยอาการอาจเร่ิมเกิดท่ีวันท่ี ๒๑

หลังใหยา ควรเพ่ิมความระมัดระวังและไมควรใชยาแกปวดกลุมท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เชน แอสไพริน

๕. ผูปวยสวนใหญเกิดอาการผมรวง โดยชวงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมส้ันอาจทำให

รูสึกสบายและดูแลงายข้ึน หลังจากหยุดยาเคมีบำบัดผมจะคอย ๆ ข้ึนกลับมาเหมือนเดิม

ยาเคมีบำบัดสูตร XELOX

ยา XELOX เปนสูตรยาท่ีใชรักษาโรคมะเร็งลำไสใหญและทวารหนัก ซ่ึงประกอบดวยยาตัว

Oxaliplatin (ออก-ซา-ลิ-พลา-ทิน) รูปแบบฉีดทางหลอดเลือดดำ ๑ วันและยาเม็ดรับประทาน Capecitabine

(เคป-ไซ-ตา-บีน) กินตอเน่ืองกันนาน ๒ สัปดาห และเวน ๑ สัปดาหนับรวม ๓ สัปดาหเปน ๑ รอบการรักษา

โดยระยะเวลาในการใหยานานประมาณสองช่ัวโมงคร่ึงถึงสามช่ัวโมง

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที
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๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. ยา Oxaliplatin อาจทำใหเกิดอาการเกร็ง หรือความรูสึกผิดปกติรอบ ๆ ปาก และคอ

หลอดลมตีบ แนนหนาอก หายใจลำบาก ควรหลีกเล่ียงการกินอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเย็นโดยเฉพาะชวง

ระหวางใหยาและหลังใหยา ๑-๒ วันแรก 

๔. หากมีอาการปวดบริเวณท่ีใหยา พยาบาลจะใหประคบอุนเพ่ือบรรเทาอาการ

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ขนาดยาสะสมของยา Capecitabine อาจทำใหเกิดฝามือและฝาเทามีอาการมีการบวม

แดง ชา หรือ รูสึกเจ็บเหมือนถูกแทงดวยของแหลม  ในรายท่ีรุนแรงอาจเกิดเปนแผลพุพอง แนะนำใหผูปวย

หลีกเล่ียงการสวมรองเทาท่ีคับจนเกินไป หลีกเล่ียงการบีบนวดหรือกดแรง ลงท่ีฝามือและเทา ควรทาครีมหรือ

โลช่ันเพ่ือรักษาความชุมช้ืนของผิวหนังจะชวยลดอาการปวดเจ็บได

๓. ขนาดยาสะสมของยา Oxaliplatin อาจทำใหเกิดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเทา การ

รับความรูสึกลดลง ควรหลีกเล่ียงการกินอาหารหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเย็น หลีกเล่ียงการอยูในสถานท่ีเย็น เชน

หองแอร และควรสวมเส้ือผาใหอบอุน อาการเหลาน้ีจะดีข้ึนหลังส้ินสุดการรักษา

ยาเคมีบำบัดสูตร R-CHOP

ยาสูตร R-CHOP เปนสูตรยาสำหรับรักษามะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin

ประกอบดวยยา ๕ ตัวดังน้ี Rituximab (ริ-ทู-ซิ-แมบ) Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย)

Vincristine (วิน-คริส-ติน) Doxorubicin (ดอก-โซ-รู-บิ-ซิน) และยาเม็ดรับประทาน Prednisolone (เพร็ด-นิ-

โซ-โลน) โดยระยะเวลาการใหยาใหทุก ๒๑ วันตอ ๑ รอบการรักษา โดยระยะเวลารักษาท้ังหมดประมาณ ๖ -

๘ รอบการรักษา

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วันอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ังยา

ปองกันอาการ...

ปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ผูปวยอาจมีโอกาสติดเช้ือทางเดินหายใจและไวรัสได แพทยอาจส่ังยาปองกันการติดเช้ือ

รวมดวย โดยตองรับประทานตอเน่ืองตลอดการรักษาดวยยาเคมีบำบัด

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที
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๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาไดหากรูสึกแนนหนาอกหัวใจเตนผิดปกติใจ

ส่ัน เวียนศีรษะหายใจติดขัดตองแจงพยาบาลทันทีเพ่ือรีบจัดการแกไขอาการท่ีเกิดข้ึนตามความเหมาะสม

อยางไรก็ตามผูปวยทุกรายท่ีไดรับยา Rituximab (Mabthera , แมบธีรา) จะไดรับยาปองกันการแพกอนทุก

คร้ัง และมีการติดตามอาการแพยาอยางใกลชิดหากมีอาการไข ความดันโลหิตต่ำ หนาวส่ัน แข็งเกร็ง ผ่ืนลมพิษ

คัน หนาแดง โดยมักพบในผูปวยท่ีไดรับยาคร้ังแรก หากอาการรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย

๓. หากมีอาการแสบ คัน ปวดบริเวณฉีดยา ควรแจงพยาบาลทุกคร้ัง เพ่ือปองกัน การเกิดยา

ออกนอกเสนเลือด

ยาเคมีบำบัดสูตร Trastuzumab

ยา Trastuzumab (ทราส-ทู-ซู-แมบ) หรือช่ือการคา Herceptin (เฮอร-เซป-ติน)  เปนการ

รักษาแบบมุงเปา (Targeted therapy) ออกฤทธ์ิจำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง ใชรักษาโรคมะเร็งเตานมในผู

ปวยท่ีมีผลการทดสอบโปรตีน HER๒ (เฮอ-ทู) เปนบวกสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำโดยระยะเวลาการใหยา

นาน ๓๐-๙๐ นาทีอาจใหยาทุก ๑ สัปดาหหรือทุก ๓ สัปดาหนับเปน ๑ รอบ การรักษาข้ึนกับสูตร โดยชวงแรก

ใหคูกับยาเคมีบำบัด สวนชวงหลังใหเปนยาเด่ียว

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน จึงอาจจะไดรับยาฉีดปองกันอาการ

คล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที แตเน่ืองจากยา ทราสทูซูแมบ มีรายงานวาเกิดคล่ืนไส

อาเจียนไดนอย จึงไมจำเปนตองไดรับยาปองกันทุกราย

๒. ยาทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ ใจส่ัน

เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังจากไดรับยาผูปวยอาจมีอาการปวดหัว ปวดเม่ือยกลามเน้ือตามตัว ทองเสียได อาการ

ดังกลาวมีรายงานวาเกิดไดนอยและความรุนแรงแบบนอยถึงปานกลาง สามารถบรรเทาไดดวยยาตามอาการ

และอาการมักจะลดลงในรอบถัด ๆ ไปของการใหยา

๒. ยาอาจมีผลตอหัวใจจึงตองมีการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจระหวางการรับยา และ

หลังจากส้ินสุดการรับยาหากผูปวยมีอาการหายใจถ่ีข้ึน หายใจลำบากเทาและขาชวงลางบวม ควรแจงแพทย

หรือพยาบาลทันที

๓. แนะนำใหผูปวยไดออกกำลังกายอยางเหมาะสมตามกำลังเพ่ือลดอาการปวดเม่ือยตาม

กลามเน้ือแตควรระมัดระวังการออกกำลังท่ีหักโหมมากเกินไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยท่ีเหน่ือยมาก เคย

ฉายรังสีมากอนหรือมีปญหาดานการทำงานของปอด

ยาเคมีบำบัดสูตร DOCETAXEL/CYCLOPHOSPHAMIDE

ยา Docetaxel…
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ยา Docetaxel (โด-ซิ-แทก-เซล) และ Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย) เปนยา

เคมีบำบัดสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำใชรักษามะเร็งเตานม โดยท่ัวไปมักจะใหทุก ๓ สัปดาห (๒๑ วัน) นับ

เปน ๑ รอบ ท้ังหมด ๔ รอบ โดยระยะเวลาในการใหยาประมาณ ๓ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับขนาดยาและสภาวะ

ของผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึน

๓. หลังรับยาสัปดาหแรกผูปวยอาจมีผ่ืนคันข้ึนโดยเฉพาะบริเวณแขน และมือเล็บอาจเปล่ียน

เปนสีคล้ำข้ึน 

๔. ยา Docetaxel อาจทำใหมีอาการขางเคียงอาการบวมน้ำ สังเกตไดจากผูปวยอาจมีอาการ

หอบเหน่ือย อาการบวมตามแขนขาหนังตา น้ำหนักเพ่ิมข้ึน แนะนำใหช่ังน้ำหนักสม่ำเสมอ และหากมีอาการ

รุนแรงดังกลาวใหแจงแกแพทย

๕. อาการผมรวง มักเกิดสัปดาหท่ี ๓-๖ หลังจากไดรับยา โดยชวงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การ

ตัดผมส้ันอาจทำใหรูสึกสบายและดูแลงายข้ึน หลังจากหยุดยาผมจะคอยๆข้ึน แตสีหรือลักษณะเสนผมอาจมี

การเปล่ียนแปลง

๖. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณท่ีฉีดยา ใหประคบเย็นคร้ังละประมาณ ๑๕ นาทีทุก ๔-๖

ช่ัวโมง

ยาเคมีบำบัดสูตร Paclitaxel

Paclitaxel (แพค-คลิ-แทก-เซล) เปนยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดทางหลอดเลือดดำ ยาน้ีมี

สรรพคุณและวิธีใชท่ีหลายหลาย ขนาดและความถ่ีในการใหยาอาจแตกตางกันต้ังแต ทุกสัปดาหถึงทุกสาม

สัปดาห โดยระยะเวลาในการใหยาประมาณ ๑ - ๓ ช่ัวโมงข้ึนกับขนาดยาและสภาวะผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 
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๓. ยาน้ีระคายเคืองตอเน้ือเย่ือสูง ถามีอาการเจ็บแสบผิดปกติระหวางเดินยาตองรีบแจง

พยาบาลเพ่ือดำเนินการแกไขทันที 

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอมซ่ึงแพทยจะส่ังยา

ปองกันอาการ...

ปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณท่ีฉีดยา ใหประคบเย็นคร้ังละประมาณ ๑๕ นาทีทุก ๔-๖

ช่ัวโมง

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ปวดเม่ือยตามเน้ือตัว ซ่ึงจะ

คอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผานไป

๔. ยาน้ีอาจทำใหเกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกงายและหยุดยาก โดยอาการอาจเร่ิมเกิดท่ีวันท่ี ๒๑

หลังใหยา ควรเพ่ิมความระมัดระวังและไมควรใชยาแกปวดกลุมท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เชน แอสไพริน

๕. ผูปวยสวนใหญเกิดอาการผมรวง โดยชวงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมส้ันอาจทำให

รูสึกสบายและดูแลงายข้ึนหลังจากหยุดยาเคมีบำบัดผมจะคอยๆข้ึนกลับมาเหมือนเดิม

ยาเคมีบำบัดสูตร ABVD

สูตรยา ABVD ประกอบดวยยา Doxorubicin (ดอก-โซ-รู-บิ-ซิน) Bleomycin (บลี-โอ-ไม-ซิ

น) Vinblastin (วิน-บลาส-ติน) และ Dacarbacine (ดา-คา-บา-ซีน) ) เปนยาเคมีบำบัดท่ีใหทางหลอดเลือดดำ

มีสรรพคุณหลากหลาย โดยท่ัวไป ใหยา ๒ คร้ังหางกัน ๑๕ วันนับเปน ๑ รอบ แตละรอบหางกัน ๒๘ วัน

ท้ังหมดประมาณ ๖ - ๘ รอบ ระยะเวลาการใหยาประมาณสามช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับสภาวะผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

๓. สังเกตผิวหนังบริเวณท่ีฉีดยา ถารูสึกปวด บวม แดง หรือสงสัยมียาร่ัวซึมออกนอก

หลอดเลือดตองแจงพยาบาลทันที โดยอาจไดรับการประคบเย็นเพ่ือบรรเทาอาการปวด

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผาน

ไป
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๓. อาจเกิดผ่ืนข้ึนช่ัวคราว ตลอดแนวหลอดเลือดท่ีใชในการรับยา และบริเวณท่ีฉีดเหนือขอ

หรือบริเวณใกลเคียง หรือมีผิวหนังคล้ำข้ึน แนะนำใหหลีกเล่ียงแสงแดด

ยาเคมีบำบัดสูตร ๕FU/LV

ยา Fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ ๕-FU) และยา Leucovorin (ลิว-โค-โว-ริน หรือ

LV) เปนสำหรับฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ ยาน้ีมีสรรพคุณและวิธีใชหลากหลายขนาดและความถ่ีในการใหยา

อาจแตกตางกันข้ึนกับชนิดของโรคท่ีเปน อาจใหเพียงคร้ังเดียวตอรอบการรักษาหรือตอเน่ีองกันหลายวันตอ

รอบการรักษา ดังน้ันผูปวยควรทำความเขาใจโดยสอบถามจากแพทยใหแนชัด โดยระยะเวลาในการใหยา

ประมาณ ๑-๒ ช่ัวโมงตอคร้ังข้ึนกับสูตรการรักษา

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไส...

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

๓. ยา ๕-FU อาจทำใหเกิดอาการขางเคียงเปนแผลในปาก ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับการ

ปองกันโดยการใหอมน้ำแข็งระหวางการใหยาเคมีบำบัด 

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. อาการทองเสียมักเกิดหลังรับยา ควรรับประทานยาแกทองเสียตามแพทยส่ังเม่ือมีอาการ

หามรับประทานยาแกทองเสียเพ่ือปองกันโดยท่ียังไมมีอาการทองเสีย 

๓. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึน

๔. หากมีอาการเจ็บหรือแสบรอนในปากควรเปล่ียนแปรงสีฟนเปนชนิดขนนุมและบวนปาก

บอย ๆ ดวยน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กนอยเพ่ือชวยรักษาความสะอาดในชองปากลดโอกาสติดเช้ือ หามใชน้ำยา

บวนปากท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนผสมเพราะจะย่ิงระคายเคือง 

๕. เล็บมือ เล็บเทาอาจคล้ำลง ผิวหนังอาจไวตอแสงแดด

ยาเคมีบำบัดสูตร CARBOPLATIN

ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา-ติน) เปนยาเคมีบำบัดท่ีใหทางหลอดเลือดดำ อาจใหยาทุก

สัปดาห หรือทุก ๓ สัปดาห นับเปน ๑ รอบ ข้ึนกับสูตรและโรคของผูปวย ระยะเวลาการใหยาประมาณสอง

ช่ัวโมง

ขอควรระวังระหวางรับยา
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๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. หลังไดรับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน พะอืดพะอม ซ่ึงแพทยจะส่ัง

ยาปองกันอาการใหกลับไปรับประทานตอท่ีบานตอเน่ือง

๒. ชวงสัปดาหแรกหลังรับยาอาจมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง ซ่ึงจะคอยๆ ดีข้ึนเม่ือเวลาผาน

ไป

๓. ยาน้ีอาจทำใหเกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกงายและหยุดยาก โดยอาการอาจเร่ิมเกิดท่ีวันท่ี ๒๑

หลังใหยาควรเพ่ิมความระมัดระวังและไมควรใชยาแกปวดกลุมท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เชน แอสไพริน

ยาเคมีบำบัดสูตร Pemetrexed

ยา Pemetrexed (พี-มี-แทร็ก-เซด) เปนยาเคมีบำบัดท่ีใหทางหลอดเลือดดำ มีสรรพคุณ

หลากหลายโดยท่ัวไปใหยาทุก ๓ สัปดาห ระยะเวลาการใหยาประมาณ ๑ ช่ัวโมงตอคร้ัง ข้ึนกับสภาวะผูปวย

ขอควรระวังระหวางรับยา

๑. เน่ืองจากผูปวยบางรายอาจมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ผูปวยทุกรายจึงจะไดรับยาฉีดปองกัน

อาการคล่ืนไส...

อาการคล่ืนไสอาเจียนกอนรับยาเคมีบำบัดประมาณ ๓๐ นาที

๒. ยาเคมีบำบัดทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการแพยาได หากรูสึกแนนหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ

ใจส่ัน เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ตองแจงพยาบาลทันที 

อาการขางเคียงจากยาสูตรน้ี

๑. อาจทำใหมีอาการขางเคียงเชน ทองเสีย ถายเหลว หรือ แผลในปากได หากมีอาการ

เจ็บแสบในปาก ควรบวนปากบอยๆดวยน้ำเกลือ หามใชยาสีฟนหรือน้ำยาบวนปากท่ีผสมแอลกอฮอลหรือแตง

รสเย็น เพราะจะย่ิงทำใหระคายเคือง

๒. ขนาดยาสะสมของยาอาจทำใหเกิดฝามือและฝาเทามีอาการมีการบวม แดง ชา อาจเปน

ตะคริว หรือรูสึกเจ็บเหมือนถูกแทงดวยของแหลมในรายท่ีรุนแรงอาจเกิดเปนแผลพุพอง แนะนำใหผูปวยหลีก

เล่ียงการสวมรองเทาท่ีคับจนเกินไป หลีกเล่ียงการบีบนวดหรือกดแรงลงท่ีฝามือและเทา นอกจากน้ีการทาครีม

หรือโลช่ันอยางสม่ำเสมอเพ่ือรักษาความชุมช้ืนของผิวหนังจะชวยลดอาการปวดเจ็บได โดยอาการน้ีพบไดไม

บอยนัก

การพยาบาลหลังใหเคมีบําบัด

๑. กำหนดแนวทางการดูแลชวยเหลืออาการขางเคียงท่ีเกิดข้ึน

ภายหลัง ไดรับยาเคมี บําบัดและการชวยเหลือการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภาพลักษณและภาวะแทรกซอน
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๒. การฟนฟูสภาพและเตรียมจําหนายผูปวย

- กำหนดเปาหมายระยะยาว (ภาพภาวะสุขภาพของผูปวยเม่ือจําหนาย)

- วางแผนการดูแลรักษาตอเน่ือง

- ประเมินความตองการของญาติผูดูแล

- วางแผนการฟนฟูสภาพรางกายตอเน่ือง การรับประทานอาหาร การออกกําลัง กาย การ

พักผอนนอนหลับ การขับถาย การผอนคลายความเครียด

- วางแผนการจัดการอาการรบกวน และปองกันภาวะแทรกซอน

- วางแผนบําบัด ฟนฟูจิตใจ อารมณสังคม

การรักษาผูปวยโรคมะเร็งดวยเคมี

บําบัดเปนท้ังวิธีการรักษาหลักและรักษาเสริมเพ่ือใหผูปวยโรคมะเร็งหายขาดหรือบรรเทาจากโรค นอกจากจะมี

คาใชจายสูงแลวยังตองใชระยะเวลาในการรักษา อยางตอเน่ือง ซ่ึงการรักษาดวยเคมี

บําบัดทำใหเกิดอาการขางเคียงเกิดข้ึนไดอยางเฉียบพลันและ เร้ือรัง ดังน้ันการดูแลผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการ

รักษาดวยเคมีบำบัดตองอาศัยความรวมระหวางสห สาขาวิชาชีพ ปญหาท่ีพบในการรักษาพยาบาลผูปวยมะเร็ง

ท่ีไดรับยาเคมีบําบัดคือผูปวยไมไดสามารถ เขารับการรักษาไดอยางตอเน่ืองเพราะภาวะแทรกซอนจากยาเคมี

บําบัด บางรายทนภาวะแทรกซอน ไมไดเปล่ียนไปรักษาดวยวิธีอ่ืน สงผลใหการรักษาไมเปนไปตามแผน ภารกิจ

ดานการพยาบาลไดพัฒนาแนวทางในการวางแผนการ

จําหนายเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและมีความเปนจำเพาะโดยการนําข้ันตอนตางๆของกระบวนการพยาบาล

ไดแก การประเมิน ปญหาความตองการ การวินิจฉัยปญหา การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมิน

ผลมาใชใน การวางแผนจําหนายและรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพตลอดจนการมีสวนรวมของผูปวยและญาติ

(care giver) ในประเมินปญหาความตองการ เพ่ือสนองความตองการของผูปวยและญาติใหครอบคลุมท้ังดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ทำใหผูปวยและญาติจัดการกับอาการและการดูแลตนเองท้ังท่ีอยูโรง

พยาบาลและเม่ือกลับไปบานอยางถูกตองเหมาะสม

วัตถุประสงค...

วัตถุประสงคของการวางแผนจําหนายในผูปวยท่ีไดรับเคมีบําบัด

๑. สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีความสามารถในการดูแลตนเอง

๒. พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว

๓. สงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง

๔. สงเสริมประสิทธิภาพความคุมทุน และความเหมาะสมในการใชแหลงประโยชน การ

นําแนวทางปฏิบัติไปใชทางคลินิก สำหรับเปนแนวปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยยา

เคมีบําบัด

ข้ันตอนของการวางแผนจําหนาย
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ข้ันตอนท่ี 1 เปนข้ันตอนการประเมินปญหาและความตองการของผูปวยและญาติในการดูแล

ซ่ึง เปนขบวนการท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง และตองดำเนินการอยางตอเน่ืองตลอดชวงเวลาท่ีผูปวยและญาติ

นอนพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล เร่ิมต้ังแตแรกรับผูปวย จนกระท่ัง

จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลโดยอาศัยความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ พยาบาลตองมีประสบการณ

มีความชํานาญ มีทักษะในการประเมินปญหาใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและญาติและคาดการณ

ลวงหนาเก่ียวกับสภาวะสุขภาพของผูปวย ประเมินความพรอมท้ังทางดานรางกายจิตใจ อารมณ และ สังคม

ของผูปวยและญาติ ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การรับรูตอ การเจ็บปวย ความคาดหวังตอการ

รักษา ความพรอมหรือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนกลับบาน

รวมถึงการประเมินแหลงประโยชนตาง ๆ โรงพยาบาลใกลบาน เจาหนาท่ีพยาบาลสาธารณสุขท่ีออกเย่ียมบาน

และอาสาสมัครชุมชนท่ีจะชวยเหลือในการดูแลตอเน่ือง หลังจากจําหนาย โดยประเมินบุคคลและหนวยงานท่ี

สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูปวยและประเมิน ความสามารถของครอบครัวเพ่ือหาผูดูแลหลัก สวนใหญมักจะ

เปนบุคคลในครอบครัวของผูปวย พยาบาลควรประเมินถึงความสามารถของผูดูแลหลัก เพ่ือวางแผนการสอน

ใหตรงตามความตองการ ของผูปวยและญาติ

ข้ันตอนท่ี 2 เปนข้ันตอนการวินิจฉัยปญหาสภาวะสุขภาพ และความตองการการดูแลให

เหมาะสมกับสภาพปญหาภายหลังจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล โดยพยาบาลตองวินิจฉัยตามความ

ตองการปญหาเฉพาะหนา เพ่ือท่ีจะมุงเนนใหเกิดผลลัพธในระยะยาวซ่ึงเปนการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน

ตาง ๆ หรือความพิการท่ีอาจเกิดข้ึน และพยาบาลตองวินิจฉัยปญหารวมถึงมีความสามารถท่ีจะคาดการณ

ลวงหนาเก่ียวกับความตองการการดูแลตอเน่ืองท่ีบานภายหลัง

จําหนายผูปวยกลับบานซ่ึงความตองการข้ึนอยูกับปญหาของผูปวยแตละราย

ข้ันตอนท่ี 3 เปนข้ันตอนการกำหนดแผนการจําหนายผูปวย แผนการ

จําหนายท่ีดีควรมีความสอดคลองของแผนจําหนายท่ีทีมสหสาขาวิชาชีพกำหนดข้ึนโดยจากการรวบรวมขอมูลก

ารประเมินปญหาท่ีไดจากผูปวยและครอบครัว การ

นําการวินิจฉัยปญหามากำหนดแผนการจําหนายโดยมีการประชุมรวมกันและจากความรวมมือของทีมสหสาขา

วิชาชีพ ตัวผูปวยเอง และครอบครัว มีการ กำหนดเปาหมายในการดูแลท้ังระยะส้ัน ระยะยาว และมีวิธีประเมิน

ผลลัพธ มีเน้ือหาในแผนการจําหนายท่ีส่ือความหมาย ท้ังเน้ือหาสาระ และมีวิธีการปฏิบัติซ่ึงประกอบไปดวย

เน้ือหาหลัก ๆท่ีใชในการสอนสาธิตหรือพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ดาน ซ่ึงเปนส่ิง

จําเปนท่ีผูปวยและญาติตองเรียนรูกอนจําหนายจากโรงพยาบาล ไดแก การใหคำแนะนําในการปฏิบัติตัว

อาการท่ีผิดปกติท่ีตองกลับมาโรงพยาบาล วิธีแกไขเม่ือมีอาการผิดปกติ การเรียนรูเร่ืองการใชยา ผลขางเคียง

ของการใชยาการรับประทานอาหารท่ีถูกตองเหมาะสมกับโรค การออกกําลังกายท่ีถูกวิธีซ่ึงการกำหนดแผนการ

จําหนายผูปวย...

จําหนายผูปวยเปนวิธีการลดการกลับเขารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน
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ข้ันตอนท่ี 4 เปนข้ันตอนการปฏิบัติการวางแผนจําหนาย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันวาง

แผนจําหนาย และรวมดำเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไวใหสำเร็จประกอบดวย การสอนการสาธิต การใหคำ

แนะนํา การใหคำปรึกษา การใหการชวยเหลือ รวมถึงการสงตอขอมูลไปยังแหลงประโยชนในชุมชน การ

ปฏิบัติการพยาบาลจะตองรวมกันกับผูปวยและครอบครัวในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนตองประสานงานกับ

บุคลากรในทีมสุขภาพ รวมถึงการสงตอเพ่ือดูแลตอเน่ืองท่ีบาน

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล การประเมินผลตองติดตามท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดย

ประเมินจากทักษะและความรูของผูปวยและญาติ ไดแก การสังเกต การสอบถาม การทวนสอบ และการ

ทดลองใหปฏิบัติ รวมถึงการเย่ียมบานผูปวยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ถาหากพบวา ผลการประเมินยังไม

บรรลุตามเกณฑท่ีไดกำหนดไวอาจตองยอนกลับไปปฏิบัติตามข้ันตอนการวางแผนจําหนายใหมอีกคร้ัง ในการ

พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนจําหนายผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด

๒.๓ ประโยชนท่ีไดรับ

๒.๓.๑ ☑ ตอตนเอง ไดรับความรูเก่ียวกับการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมี

บำบัดท้ังดานทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเปนการเปดโลกทัศน ยอมรับการเปล่ียนแปลงอยางมีเหตุผล มีการคิด

อยางเปนระบบ ไดรับรู เรียนรูในส่ิงใหม รวมถึงส่ิงท่ีเคยไดรับความรูและมีประสบการณมาแลว แตมาเพ่ิมพูน

ความรูใหทันสมัยกับยุคปจจุบันโดยเฉพาะประเด็นกลุมเส่ียงตางๆ และวิธีการใชหลักฐานเชิงประจักษในการแก

ปญหาตางๆ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานดานผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบำบัดท้ังภาครัฐและ

เอกชนในระดับประเทศ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

๒.๓.๒ ☑ ตอหนวยงาน สามารถ

นําความรูท่ีไดรับมาเผยแพรใหแกบุคลากรในหนวยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในหนวยงาน พัฒนา

งานนวัตกรรมเพ่ือใชในหนวยงานได ทำใหเกิดงานท่ีมีคุณภาพตอไป

๒.๓.๓ ☑ อ่ืนๆ สามารถรวมหาแนวทางการจัดทำเอกสารใหคำแนะนำสำหรับผูรับ

บริการ และแนวทางการดูแลผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบำบัดได

สวนท่ี ๓ ปญหาและอุปสรรค

☑ การปรับปรุง เน่ืองจากการเรียนมีเน้ือหาทฤษฎีคอนขางมาก มีขอจํากัดดานเน้ือหา

และเวลาทำใหอาจารยบางทานพูดเร็วเกินไป บางหัวขอรายวิชาไมมีเอกสารประกอบการสอนใหผูเรียน

นาจะมีการแจกเอกสารประกอบการเรียนใหกับผูเรียน เพ่ือจะไดศึกษาทำความเขาใจกอนเรียน

☑ การพัฒนา ตองหาโอกาสพัฒนาความรู คนควาหาความรู เพ่ิมเติมฝกทักษะ การใช

หลักฐานเชิงประจักษในการใหการพยาบาลผูปวย เพ่ือใหสามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณมาพัฒนา

ตอไป
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สวนท่ี ๔…

สวนท่ี ๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท่ีจำเปนตองใหยาเคมีบำบัดท่ียังไมเคย

ผานการอบรม เขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรน้ี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และ

นําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ลงช่ือ.....................................................ผูรายงาน

(นางสาวสุภาวรรณ ศรสิทธ์ิ)

สวนท่ี ๕ ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา


