
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ  
(ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และ ระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อ/นามสกุล  นางสาวหทัยรัตน์  แป้นวงษา  

  อายุ 27 ปี การศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
  -  หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่บริการพยาบาลชั้นพ้ืนฐานแบบองค์รวมและครอบคลุม 
การดูแลแบบองค์รวม ปฏิบัติพยาบาลโดยใช้กระบวนการทางพยาบาลบันทึกเอกสารข้อมูลผลปฏิบัติ         
การพยาบาล ปฏิบัติการป้องกันโรค ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยดูแลการให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด าและประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังจากการได้รับสารน้ าและยา 
 1.2 ชื่อเรื่อง / หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) 
  สาขา การพยาบาล 
  เพ่ือ   ศึกษา  ฝึกอบรม   ประชุม   ดูงาน     
   สัมมนา  ปฏิบัติการวิจัย 
  งบประมาณ   เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร     เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
          ทุนส่วนตัว  
  จ านวนเงิน  30,000 บาท 
  ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 25 มิถุนายน 2565  
  สถานที่ ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ ์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ - 

ส่วนที ่2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 
 2.1 วัตถุประสงค์      
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย โรคมะเร็ง 
ระบบ บริการ ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล วิทยาการความก้าวหน้าในการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
หลักการบริหารยา มาตรฐานบุคลากร การจัดหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการให้ยาเคมีบ าบัด การจัดการอาการ
ของโรคและอาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดฝึกทักษะการดูแลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง             
การพิทักสิทธิ์ กฎหมายและจริยธรรมเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์โรคมะเร็ง         
และแผนพัฒนาบริการภาพด้านโรคมะเร็ง อธิบายหลักการรักษาและวิทยาการก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยด้วย
เคมีบ าบัด บริหารยาเคมีบ าบัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้การพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะและหลังได้รับ
เคมีบ าบัดได้ หาวิธีจัดการหรือบรรเทาอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาเคมีบ าบัดต่อผู้ป่วยมะเร็งได้       อธิบาย
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ผลกระทบที่เกิดจากการรักษาต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจสังคม เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตซองผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งแนวทางแก้ไข 

 2.2 เนื้อหา 
 ยาเคมีบ าบัดคือ ยาเคมีบ าบัด หรือที่เรียกกันว่า “คีโม” เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ง ท าให้เซลล์มะเร็งหยุดการแบ่งตัวและตายไปในที่สุด 
 ข้อบ่งชี้ในการให้ยาเคมีบ าบัด 
  1. การให้ยาเคมบี าบัดเสริมภายหลังการผ่าตัด (Adjuvant chemotherapy) หมายถึง การให้ยา
เคมีบ าบัดหลังจากผู้ป่วยผ่าตัดก้อนมะเร็งออกหมด ในมะเร็งระยะต้นบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้
ใหญ่ เป็นต้น พบว่าการให้ยาเคมีบ าบัดเสริมสามารถเพ่ิมโอกาสการหายขาดและลดโอกาสการกลับเป็นซ้ าของ
โรคมะเร็ง 
  2. การให้ยาเคมีบ าบัดเสริมก่อนการผ่าตัด (Neoadjuvant chemotherapy) หมายถึง การให้ยา
เคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัดในมะเร็งที่มีการลุกลามเฉพาะที่ซึ่งศัลยแพทย์ประเมินว่ายังไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด 
  
  3. การให้ยาเคมีบ าบัดในกรณีนี้หวังผลให้ก้อนมะเร็งยุบลงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการผ่าตัดออกได้หมด 
  4. การให้ยาเคมีบ าบัดร่วมกับการฉายแสง (Concurrent chemoradiation) หมายถึง การ
ให้ยาเคมีบ าบัดพร้อมกับการฉายแสง กล่าวคือยาเคมีบ าบัดจะไปเสริมฤทธิ์ ของการฉายแสงในการท าลาย
เซลล์มะเร็ง โดยการให้ยาเคมีบ าบัดร่วมกับการฉายแสงมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าได้ประสิทธิภาพในการรักษา
ดีกว่าการฉายแสงเพียงอย่างเดียวในมะเร็งที่มีการลุกลามเฉพาะที่หลายชนิด เช่น มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งปอด 
เป็นต้น 
  5. การให้ยาเคมีบ าบัดแบบประคับประครอง (Palliative chemotherapy) หมายถึง การให้
ยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยที่มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืน โดยวัตถุประสงค์ในการให้ยาเคมีบ าบัดแบบ
ประคับประครองคือ หวังควบคุมตัวโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามมากขึ้น เพ่ือให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น บรรเทา
อาการและความรุนแรงจากตัวโรค และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย 
การเตรียมตัวก่อนรับยาเคมีบ าบัด 
 1. ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดแพทย์มีความจ าเป็นต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วย และต้อง
ตรวจเลือดเพ่ือประเมินความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การท างานของตับและไต เนื่องจากยาเคมีบ าบัดมีผลกดการ
ท างานของไขกระดูกซึ่งท าให้เกิดภาวะเม็ดเลือดต่ าได้ และยาเคมีบ าบัดบางชนิดต้องมีการปรับขนาดยาตามการ
ท างานของตับและไต 
 2. ผู้ป่วยควรเข้าใจถึงข้อบ่งชี้ในการให้ยาเคมีบ าบัด วิธีการการให้ยาและความถี่ ผลข้างเคียงที่อาจจะ
เกิดข้ึน และการดูแลตนเอง ซึ่งแพทย์จะอธิบายและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษา 
 3. รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ขาว 
นม เป็นต้น เนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารหลักในการซ่อมแซมเซลล์ปกติในร่างกายที่ถูกท าลายเมื่อได้รับยา
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เคมีบ าบัด หากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารมื้อหลักได้อย่างเพียงพอแนะน าให้รับประทานนมทางการ
แพทย์เสริม 
 4. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการรับประทานสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดส่งผล
กระทบต่อการท างานของตับและไต และยังอาจมีปฏิกิริยาส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาเคมีบ าบัดลดลง 
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
สูตรยาเคมีบ าบัดและผลข้างเคียงของยา 
 ยาเคมีบ าบัดสูตร AC ยา AC เป็นสูตรยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งประกอบด้วยยา ๒ ตัวคือ 
Doxorubicin (ด๊อก-โซ่-รู-บิ-ซิน) และยา Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย) เป็นยาเคมีบ าบัด
ส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า ทุก ๓ สัปดาห์ นับเป็น ๑ รอบ นาน ๔ รอบ โดยระยะเวลาในการให้ยานาน
ประมาณสองชั่วโมง 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
  ๓. ยา Doxorubicin มีสีแดง และมีความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อสูง ถ้ามีอาการเจ็บแสบ
ผิดปกติระหว่างให้ยาต้องรีบแจ้งพยาบาลทันท ี
  ๔. ผู้ป่วยอาจได้รับน้ าแข็งให้อมระหว่างการให้ยาเพ่ือป้องกันอาการข้างเคียงที่ท าให้เกิด                   
เยื่อบุปากอักเสบและเจ็บได ้
 อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้าน 

 ๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณทีฉี่ดยา ให้ประคบเย็นครั้งละประมาณ ๑๕ นาท ีทุก ๔ – ๖ ชั่วโมง 
 ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

  ๔. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการผมร่วง โดยช่วงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมสั้นอาจท าให้
รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้นหลังจากหยุดยาเคมีบ าบัดผมจะค่อยๆขึ้นกลับมาเหมือนเดิม 
  ๕. หากมีอาการเจ็บหรือแสบร้อนในปากควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นชนิดขนนุ่มและบ้วนปาก
บ่อย ๆ ด้วยน้ าสะอาดผสมเกลือเล็กน้อยเพ่ือช่วยรักษาความสะอาดในช่องปากลดโอกาสติดเชื้อห้ามใช้น้ ายา
บ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะจะยิ่งระคายเคือง  

 ๖. เล็บมือ เล็บเท้าอาจคล้ าลง ผิวหนังอาจไวต่อแสงแดด  
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ยาเคมีบ าบัดสูตร Carboplatin/5-FU ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา-ติน) และยา Fluorouracil 
(ฟลู-ออ-โร-ยู-ราซิล หรือ 5-FU)เป็นส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าต่อเนื่องนาน ๔ วัน ให้ยาทุก ๒๑ วัน   
หรือทุก ๒๘ วัน นับเป็น ๑ รอบข้ึนกับสูตรและชนิดของโรคท่ีเป็น 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันท ี

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
 ๑. หลังได้รับยา ๑ - ๒ วันอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพะอืดพะอม ผู้ป่วยจะได้รับยาป้องกันอาการ
กลับไปรับประทานต่อเนื่องที่บ้าน 

๒. หลังให้ยาอาจมีอาการท้องเสียควรรับประทานยาแก้ท้องเสียตามแพทย์สั่งเมื่อมีอาการเท่านั้น 
๓. หลังได้รับยาช่วงสัปดาห์แรกอาจมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอาการจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

 ๔. หากมีแผลหรือเจ็บแสบร้อนในปากควรแปรงฟันเบาๆและบ้วนปากวันละหลายครั้ง ๆ ด้วยน้ ายา
บ้วนปากสูตรไร้แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของเกลือ 

๕. เล็บมือเล็บเท้าอาจคล้ าลง ผิวหนังไวต่อแสงควรทาครีมกันแดดเป็นประจ า  
ยาเคมีบ าบัดสูตร Carboplatin/Gemcitabine ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา- ทิน) และ Gemcitabine 

(เจม-ไซ-ตา-บีน) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า ยานี้มีสรรพคุณและวิธีใช้หลากหลาย   
ขนาดและความถีใ่นการให้ยาอาจแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็น โดยให้ยา Carboplatin ในวันแรกของรอบการ
รักษา และยา Gemcitabine ในวันที่ ๑ และ ๘ ของรอบการรักษาให้ซ้ าทุก ๓ สัปดาห์ นับเป็น ๑ รอบ ทั้งหมด
ประมาณ ๖ รอบ หรือให้ยา Gemcitabine ในวันที่ ๑, ๘ และ ๑๕ ของรอบการรักษา ให้ซ้ าทุก ๔ สัปดาห์ 
นับเป็น ๑ รอบ ประมาณ ๔ รอบ ระยะเวลาในการให้ยาประมาณ ๒ ชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับขนาดยา และสภาวะ
ของผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  

 ๓. อาจเกิดความรู้สึกปวดบริเวณท่ีให้ยาหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัวระหว่างการให้ยาได้ 
อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 

  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลบัไปรับประทานต่อท่ีบ้านต่อเนื่อง 
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  ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวซึ่งจะค่อย 
ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป  
  ๓. ยานี้อาจท าให้เกล็ดเลือดต่ า เลือดออกง่ายและหยุดยาก โดยอาการอาจเริ่มเกิดวันที่ ๒๑ 
หลังให้ยาควรเพิ่มความระมัดระวังและไม่ควรใช้ยาแก้ปวดกลุ่มที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเช่น แอสไพริน 

ยาเคมีบ าบัดสูตร Cisplatin ยา Cisplatin (ซิส-พลา-ติน) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอด
เลือดด า ยานี้มีสรรพคุณหลากหลายขนาดและความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักจะให้ทุก ๓ - ๔ 
สัปดาห์ โดยระยะเวลาในการให้ยาประมาณ ๓ - ๕ ชั่วโมงต่อครั้งข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
  ๓. ก่อนให้ยา Cisplatin จะให้สารน้ าปริมาณมากและ mannitol เพ่ือป้องกันพิษต่อไตจากยา
ซึ่งอาจมีอาการปวดเส้น หากเกิดอาการให้แจ้งพยาบาลเพ่ือได้รับการประคบเย็นบรรเทาอาการ 

อาการข้างเคยีงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 

 ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อย ๆ ดีขึน้เมื่อเวลาผ่านไป 
  ๓. ยานี้อาจท าให้เกิดการได้ยินล าบาก มีเสียงก้องในหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเป็นเวลา          
หลายสัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 
  ๔. ยานี้อาจท าให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกลดลง หรือรู้สึกเหมือน  
โดนเข็มต าควรเพ่ิมความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคมหรือหยิบจับของร้อน ถ้าหากอาการเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น  
ไม่สามารถหยิบจับของชิ้นเล็ก หรือใส่รองเท้าแตะแล้วหลุดระหว่างเดิน หรือลายมือเปลี่ยนควรแจ้งให้แพทย์
ทราบ  

ยาเคมีบ าบัดสูตร Cisplatin/Fluorouracil ยา Cisplatin  (ซิส-พลา-ติน) และยา Fluorouracil 
หรือ ๕-FU (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือไฟว์ เอฟ ยู) เป็นยาเคมีบ าบัดที่ให้ทางหลอดเลือดด ายานี้มีสรรพคุณ
หลากหลายโดยทั่วไปให้ยาในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ ให้ทุก ๒๑ วันหรือทุก ๒๘ วันนับเป็น ๑ รอบ ขึ้นกับสูตรและ
ชนิดของโรคที่เป็น 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
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  ๓. ก่อนให้ยา Cisplatin จะให้สารน้ าปริมาณมากและ mannitol เพ่ือป้องกันพิษต่อไตจากยา
ซึ่งอาจมีอาการปวดเส้น หากเกิดอาการให้แจ้งพยาบาลเพื่อได้รับการประคบเย็นบรรเทาอาการ 

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยา ๑ - ๒ วันอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพะอืดพะอมผู้ป่วยจะได้รับยาป้องกัน
อาการกลับไปรับประทานต่อเนื่องที่บ้าน 

 ๒. หลังให้ยาอาจมีอาการท้องเสียควรรับประทานยาแก้ท้องเสียตามแพทย์สั่งเมื่อมีอาการเท่านั้น 
 ๓. หลังได้รับยาช่วงสัปดาห์แรกอาจมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

  ๔. หากมีแผลหรือเจ็บแสบร้อนในปากควรแปรงฟันเบาๆและบ้วนปากวันละหลายครั้ง ๆ             
ด้วยน้ ายาบ้วนปากสูตรไร้แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของเกลือ 

 ๕. เล็บมือเล็บเท้าอาจคล้ าลงผิวหนังไวต่อแสงควรทาครีมกันแดดเป็นประจ า 
  ๖. ยาอาจท าให้เกิดพิษต่อไตควรดื่มน้ าต่อวันให้เพียงพออย่างน้อยวันละ ๒ - ๓ ลิตร                    
ถ้าไม่มีข้อจ ากัดปริมาณน้ าดื่ม 

ยาเคมีบ าบัดสูตร Cisplatin/Gemcitabine ยา Cisplatin(ซิส -พลา-ติน) และ Gemcitabine (เจม-
ไซ-ตา-บีน) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด ายานี้มีสรรพคุณและวิธีใช้หลากหลายขนาดและ
ความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นโดยให้ยา Cisplatinในวันแรกของรอบการรักษา
และยา Gemcitabine ในวันที่ ๑ และ ๘ ของรอบการรักษาให้ซ้ าทุก ๓ สัปดาห์นับเป็น ๑ รอบทั้งหมด
ประมาณ ๖ รอบหรือให้ยา Gemcitabine ในวันที่ ๑, ๘และ ๑๕ ของรอบการรักษาให้ซ้ าทุก ๔ สัปดาห์
นับเป็น ๑ รอบประมาณ ๕ – ๖ รอบระยะเวลาในการให้ยาประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับขนาดยาและ
สภาวะของผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  

 ๓. อาจเกิดความรู้สึกปวดบริเวณท่ีให้ยาหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัวระหว่างการให้ยาได ้
  ๔. ก่อนให้ยา Cisplatin จะให้สารน้ าปริมาณมากและ mannitol เพ่ือป้องกันพิษต่อไตจากยา 
ซึ่งอาจมีอาการปวดเส้น หากเกิดอาการให้แจ้งพยาบาลเพื่อได้รับการประคบเย็น 

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกนัอาการให้กลับไปรับประทานต่อทีบ่้านต่อเนื่อง 
  ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว                     
ซ่ึงจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
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  ๓. ยานี้อาจท าให้เกิดการได้ยินล าบาก มีเสียงก้องในหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเป็นเวลา
หลายสัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ 
  ๔. ยานี้อาจท าให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกลดลง หรือรู้สึกเหมือน 
โดนเข็มต า ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคมหรือหยิบจับของร้อน ถา้หากอาการเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น   
ไม่สามารถหยิบจับของชิ้นเล็ก หรือใส่รองเท้าแตะแล้วหลุดระหว่างเดิน หรือลายมือเปลี่ยน ควรแจ้งให้แพทย์
ทราบ 

ยาเคมีบ าบัดสูตร CMF ส าหรับสูตรยา CMF (ซี-เอ็ม-เอฟ) เป็นสูตรยาเคมีบ าบัดส าหรับการรักษา
มะเร็งเต้านม โดยระยะเวลาในการให้แต่ละรอบจะให้ทุก ๔ สัปดาห์ ประกอบด้วยยา methotrexate (เม็ด-โท-
เทก-เซด) และ fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ ๕FU) ให้วันแรกและวันที่ ๘ แต่จะแตกต่างกันใน
ส าหรับยา Cyclophosphamide โดยมีรูปแบบการให้ยา ๒ รูปแบบคือสูตร แบบเม็ดรับประทานจะต้องทาน
ต่อเนื่อง ๑๔ วัน และ สูตร cyclophosphamide แบบฉีดให้ทางหลอดเลือดด าให้ยาฉีดพร้อมกัน ๓ ตัวในวัน
เดยีวกัน 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  

 ๓. ผู้ป่วยอาจได้รับการอมน้ าแข็งระหว่างให้ยาเพ่ือลดการเกิดแผลในช่องปาก 
  ๔. ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา cyclophosphamide ชนิดเม็ด ให้เริ่มรับประทานยาวันเดียวกัน           
กับยาเคมีบ าบัดชนิดฉีด 

อาการข้างเคยีงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 
  ๒. อาการท้องเสียภายหลังได้รับยา มักจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ ๕ หลังได้รับยา ควร
รับประทานยาแก้ท้องเสียตามแพทย์สั่งเมื่อมีอาการ ห้ามรับประทานยาแก้ท้องเสียเพ่ือป้องกันโดยที่ยังไม่มี
อาการท้องเสีย  

 ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๔. หากมีอาการเจ็บหรือแสบร้อนในปากควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นชนิดขนนุ่มและบ้วนปาก
บ่อย ๆ ด้วยน้ าสะอาดผสมเกลือเล็กน้อยเพ่ือช่วยรักษาความสะอาดในช่องปาก ลดโอกาสติดเชื้อ              
ห้ามใช้น้ ายาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะจะยิ่งระคายเคือง  

 ๕. เล็บมือ เล็บเท้าอาจคล้ าลง ผิวหนังอาจไวต่อแสงแดด 
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ยาเคมีบ าบัดสูตร Docetaxel ยา Docetaxel (โด-ซี-แทค-เซล) เป็นสูตรยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้
หลายชนิด โดยอาจ ให้เป็นสูตรเดี่ยวหรือรวมกับยาอ่ืน โดยทั่วไปมักให้นานประมาณ ๑ - ๒ ชั่วโมง ทุก ๓ 
สัปดาห์นับเป็น ๑ รอบการรักษา 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 

 ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไมมี่แรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๓. หลังรับยาสัปดาห์แรกผู้ป่วยอาจมีผื่นคันขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแขนและมือ เล็บอาจ
เปลี่ยนเป็นสีคล้ าขึ้น  
  ๔. ยา Docetaxel อาจท าให้มีอาการข้างเคียงเช่น อาการบวมน้ า สังเกตได้จากผู้ป่วยอาจมี
อาการ หอบเหนื่อย บวมตามแขนขาหนังตา น้ าหนักเพ่ิมข้ึน แนะน าให้ผู้ป่วยชั่งน้ าหนักสม่ าเสมอ และหาก    มี
อาการรุนแรงดังกล่าวให้แจ้งแกแ่พทย์ผู้รักษา 
  ๕. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการผมร่วง มักเกิดสัปดาห์ที่ ๓-๖ หลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด โดย
ช่วงแรก อาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมสั้นอาจท าให้รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้น หลังจากหยุดยาเคมีบ าบัดผม    
จะค่อยๆขึ้นกลับมาเหมือนเดิม แต่สีผมหรือลักษณะเส้นผมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ยาเคมีบ าบัดสูตร FLOX ยา Oxaliplatin (อ็อก-ซา-ลิ-พลา-ติน) และ Fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-
รา-ซิล หรือ ๕-FU) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าให้คู่กับยา Leucovorin (ลิว-โค-โว-ริน 
หรอื LV) นิยมใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่เกดิขึ้นในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดที่ล าไส้ใหญ่ โดยทั่วไป
มักจะให้ Fluorouracil คู่กับ Leucovorin ทุก ๑ สัปดาห์ ติดต่อกัน ๖ สัปดาห์ ส่วนยา Oxaliplatin จะให้ห่าง
กันทุก ๒ สัปดาห์ ให้ยาทั้งหมด ๓ รอบ ระยะเวลาในการให้ยา ประมาณ ๓ ชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับขนาดยาและ
สภาวะของผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมบี าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
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  ๓. ยา Oxaliplatin อาจท าให้เกิดอาการเกร็ง หรือความรู้สึกผิดปกติรอบ ๆ ปาก และคอ 
หลอดลมตีบ แน่นหน้าอก หายใจล าบาก ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เย็นโดยเฉพาะช่วง
ระหว่างให้ยาและหลังให้ยา ๑ - ๒ วันแรก 

 ๔. หากมอีาการปวดบริเวณท่ีให้ยา พยาบาลจะให้ประคบอุ่นเพื่อบรรเทาอาการ 
อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 

  ๑. หลังได้รับยา ๒ - ๓ วัน อาจคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งแพทย์จะสั่งยาป้องกันอาการให้กลับไป
รับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 
  ๒. อาการท้องเสียภายหลังได้รับยา มักจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ ๕ หลังได้รับยาควรรับประทานยา
แก้ท้องเสียตามแพทย์สั่งเมื่อมีอาการ ห้ามรับประทานยาแก้ท้องเสียเพ่ือป้องกันโดยที่ยังไม่มีอาการท้องเสีย 

 ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๔. หากเจ็บหรือแสบร้อนในปากควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นชนิดขนนุ่มและบ้วนปากบ่อย ๆ           
ด้วยน้ าสะอาดผสมเกลือเล็กน้อยเพ่ือช่วยรักษาความสะอาด ลดโอกาสติดเชื้อ ห้ามใช้น้ ายาบ้วนปากที่มี
แอลกอฮอล์เพราะจะยิ่งระคายเคือง 

 ๕. เล็บมือ เล็บเท้าอาจคล้ าลง ผิวหนังอาจไวต่อแสงแดด  
  ๖. ขนาดยาสะสมของยา Oxaliplatin อาจท าให้ชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู้สึกลดลง        
ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเย็น การอยู่ในสถานที่เย็น และควรสวมเสื้อผ้า ให้อบอุ่น อาการจะ
ดีขึ้นหลังสิ้นสุดการรักษา 

ยาเคมีบ าบัดสูตร Pac/Carbo ยา Paclitaxel (แพก-คลิ-แทก-เซล) และ Carboplatin (คา-โบ-พลา-ทิน) 
เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า ยานี้มีสรรพคุณหลากหลาย ขนาดและความถี่ในการให้ยาอาจ
แตกต่างกัน โดยทั่วไปมักจะให้ทุก ๑ หรือทุก ๓ สัปดาห์นับเป็น ๑ รอบ ทั้งหมดประมาณ ๔ - ๖ รอบ โดย
ระยะเวลาในการให้ยาประมาณ ๓ - ๕ ชั่วโมงต่อครั้งข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน         
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
  ๓. ยานี้ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อสูง ถ้ามีอาการเจ็บแสบผิดปกติระหว่างเดินยาต้องรีบแจ้ง
พยาบาล เพ่ือด าเนินการแก้ไขทันที  

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒ - ๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อท่ีบ้านต่อเนื่อง 
  ๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณที่ฉีดยา ให้ประคบเย็นครั้งละประมาณ ๑๕ นาททีุก ๔ - ๖ ชั่วโมง 
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  ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ซึ่งจะ 
ค่อย ๆ ดีขึน้เมื่อเวลาผ่านไป 
  ๔. ยานี้อาจท าให้เกล็ดเลือดต่ า เลือดออกง่ายและหยุดยาก โดยอาการอาจเริ่มเกิดที่วันที่ ๒๑       
หลังให้ยา ควรเพิ่มความระมัดระวังและไม่ควรใช้ยาแก้ปวดกลุ่มท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน 
  ๕. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการผมร่วง โดยช่วงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมสั้นอาจท าให้
รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้น หลังจากหยุดยาเคมีบ าบัดผมจะค่อย ๆ ขึน้กลับมาเหมือนเดิม 

ยาเคมีบ าบัดสูตร XELOX ยา XELOX เป็นสูตรยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่ง
ประกอบด้วยยา ๒ ตัว คือยา Oxaliplatin (ออก-ซา-ลิ-พลา-ทิน) รูปแบบฉีดทางหลอดเลือดด า ๑ วันและยา
เม็ดรับประทาน Capecitabine (เคป-ไซ-ตา-บีน) กินต่อเนื่องกันนาน ๒ สัปดาห์ และเว้น ๑ สัปดาห์นับรวม ๓ 
สัปดาห์เป็น ๑ รอบการรักษา โดยระยะเวลาในการให้ยานานประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมง 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันท ี 
  ๓. ยา Oxaliplatin อาจท าให้เกิดอาการเกร็ง หรือความรู้สึกผิดปกติรอบ ๆ ปาก และคอ 
หลอดลมตีบ แน่นหน้าอก หายใจล าบาก ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เย็นโดยเฉพาะช่วง
ระหว่างให้ยาและหลังให้ยา ๑-๒ วันแรก  

 ๔. หากมีอาการปวดบริเวณท่ีให้ยา พยาบาลจะให้ประคบอุ่นเพ่ือบรรเทาอาการ 
อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 

  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 
  ๒. ขนาดยาสะสมของยา Capecitabine อาจท าให้เกิดฝ่ามือและฝ่าเท้ามีอาการมีการบวม 
แดง ชา หรือ รู้สึกเจ็บเหมือนถูกแทงด้วยของแหลม  ในรายที่รุนแรงอาจเกิดเป็นแผลพุพอง แนะน าให้ผู้ป่วย
หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าท่ีคับจนเกินไป หลีกเลี่ยงการบีบนวดหรือกดแรง  ลงที่ฝ่ามือและเท้า ควรทาครีมหรือ
โลชั่นเพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังจะช่วยลดอาการปวดเจ็บได ้
  ๓. ขนาดยาสะสมของยา Oxaliplatin อาจท าให้เกิดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า               
การรับความรู้สึกลดลง ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เย็นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่เย็น เช่น 
ห้องแอร์ และควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่น อาการเหล่านี้จะดีข้ึนหลังสิ้นสุดการรักษา 

ยาเคมีบ าบัดสูตร R-CHOP ยาสูตร R-CHOP เป็นสูตรยาส าหรับรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด    
Non-Hodgkin ประกอบด้วยยา  ๕ ตัวดังนี้ Rituximab (ร-ิทู-ซิ-แมบ) Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-
มาย) Vincristine (วิน-คริส-ติน) Doxorubicin (ดอก-โซ-รู-บิ-ซิน) และยาเม็ดรับประทาน Prednisolone 



- 11 - 
 

(เพร็ด-นิ-โซ-โลน) โดยระยะเวลาการให้ยาให้ทุก ๒๑ วันต่อ ๑ รอบการรักษา โดยระยะเวลารักษาทั้งหมด
ประมาณ ๖ - ๘ รอบการรักษา 

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 
  ๒. ผู้ป่วยอาจมีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจและไวรัสได้ แพทย์อาจสั่งยาป้องกันการติดเชื้อ
ร่วมด้วย โดยต้องรับประทานต่อเนื่องตลอดการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
 ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้หากรู้สึกแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติ  
ใจสั่น เวียนศีรษะหายใจติดขัดต้องแจ้งพยาบาลทันทีเพ่ือรีบจัดการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 
อย่างไรกต็ามผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยา Rituximab (Mabthera , แมบธีรา)  จะได้รับยาป้องกันการแพ้ก่อนทุกครั้ง และ
มีการติดตามอาการแพ้ยาอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ ความดันโลหิตต่ า หนาวสั่น แข็งเกร็ง ผื่นลมพิษ คัน   หน้า
แดง โดยมักพบในผู้ป่วยที่ได้รับยาครั้งแรก หากอาการรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ 
  ๓. หากมีอาการแสบ คัน ปวดบริเวณฉีดยา ควรแจ้งพยาบาลทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการเกิดยา
ออกนอกเส้นเลือด 

ยาเคมีบ าบัดสูตร Trastuzumab ยา Trastuzumab (ทราส-ทู-ซู-แมบ) หรือชื่อการค้า Herceptin 
(เฮอร์-เซป-ติน) เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) ออกฤทธิ์จ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง       
ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบโปรตีน HER๒ (เฮอ-ทู) เป็นบวกส าหรับฉีดเข้าทางหลอด
เลือดด าโดยระยะเวลาการให้ยานาน ๓๐-๙๐ นาทีอาจให้ยาทุก ๑ สัปดาห์หรือทุก ๓ สัปดาห์นับเป็น ๑ รอบ 
การรักษาขึ้นกับสูตร โดยช่วงแรกให้คู่กับยาเคมีบ าบัด ส่วนช่วงหลังให้เป็นยาเดี่ยว 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน จึงอาจจะได้รับยาฉีดป้องกันอาการ
คลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาที แต่เนื่องจากยาทราสทูซูแมบ มีรายงานว่าเกิดคลื่นไส้
อาเจียนได้น้อย จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับยาป้องกันทุกราย 
  ๒. ยาทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น 
เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังจากได้รับยาผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อตามตัว ท้องเสียได้              
อาการดังกล่าวมีรายงานว่าเกิดได้น้อยและความรุนแรงแบบน้อยถึงปานกลางสามารถบรรเทาได้ด้วยยาตาม
อาการ และอาการมักจะลดลงในรอบถัด ๆ ไปของการให้ยา 
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  ๒. ยาอาจมีผลต่อหัวใจจึงต้องมีการตรวจติดตามการท างานของหัวใจระหว่างการรับยา               
และหลังจากสิ้นสุดการรับยาหากผู้ป่วยมีอาการหายใจถี่ขึ้น หายใจล าบากเท้าและขาช่วงล่างบวม ควรแจ้ง
แพทย์หรือพยาบาลทันที 
  ๓. แนะน าให้ผู้ป่วยได้ออกก าลังกายอย่างเหมาะสมตามก าลังเพ่ือลดอาการปวดเมื่อย                     
ตามกล้ามเนื้อ แต่ควรระมัดระวังการออกก าลังที่หักโหมมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยที่เหนื่อยมาก 
เคยฉายรงัสีมาก่อนหรอืมีปัญหาด้านการท างานของปอด 

ยาเคมีบ าบัดสูตร DOCETAXEL/CYCLOPHOSPHAMIDE ยา Docetaxel (โด-ซิ-แทก-เซล) และ 
Cyclophosphamide (ไซ-โค-ฟอส-ฟา-มาย) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าใช้รักษามะเร็ง
เต้านม โดยทั่วไปมักจะให้ทุก ๓ สัปดาห์ (๒๑ วัน) นับเป็น ๑ รอบ ทั้งหมด ๔ รอบ โดยระยะเวลาในการให้ยา
ประมาณ ๓ ชั่วโมงต่อครั้งข้ึนกับขนาดยาและสภาวะของผู้ป่วย 
 ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
   ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะไดร้ับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 
 อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
   ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อท่ีบ้านต่อเนื่อง 

 ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๓. หลังรับยาสัปดาห์แรกผู้ป่วยอาจมีผื่นคันขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแขนและมือ เล็บอาจ
เปลี่ยนเป็นสีคล้ าขึ้น  
  ๔. ยา Docetaxel อาจท าให้มีอาการข้างเคียงอาการบวมน้ า สังเกตได้จากผู้ป่วยอาจมี            
อาการหอบเหนื่อย อาการบวมตามแขนขาหนังตา น้ าหนักเพ่ิมขึ้น แนะน าให้ชั่งน้ าหนักสม่ าเสมอ และหากมี
อาการรุนแรงดังกล่าวให้แจ้งแก่แพทย์ 
  ๕. อาการผมร่วง มักเกิดสัปดาห์ที่ ๓-๖ หลังจากได้รับยา โดยช่วงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ             
การตัดผมสั้นอาจท าให้รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้น หลังจากหยุดยาผมจะค่อยๆขึ้น แต่สีหรือลักษณะเส้นผมอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง 

 ๖. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณที่ฉีดยา ให้ประคบเย็นครั้งละประมาณ ๑๕ นาททุีก ๔-๖ ชั่วโมง 
ยาเคมีบ าบัดสูตร Paclitaxel ยา Paclitaxel (แพค-คลิ-แทก-เซล) เป็นยาเคมีบ าบัดส าหรับฉีดทาง

หลอดเลือดด ายานี้มีสรรพคุณและวิธีใช้ที่หลายหลาย ขนาดและความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกันตั้ งแต่     
ทุกสัปดาห์ถึงทุกสามสัปดาห์ โดยระยะเวลาในการให้ยาประมาณ ๑ - ๓ ชั่วโมงขึ้นกับขนาดยาและสภาวะ
ผู้ป่วย 
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 ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
   ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
  ๓. ยานี้ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อสูง ถ้ามีอาการเจ็บแสบผิดปกติระหว่างเดินยาต้องรีบแจ้ง
พยาบาล เพ่ือด าเนินการแก้ไขทันท ี 
 อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อท่ีบ้านต่อเนื่อง 

 ๒. หากยังคงเจ็บหรือปวดบริเวณที่ฉีดยา ให้ประคบเย็นครั้งละประมาณ ๑๕ นาททีุก ๔-๖ ชั่วโมง 
  ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ซึ่งจะ
ค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๔. ยานี้อาจท าให้เกล็ดเลือดต่ า เลือดออกง่ายและหยุดยาก โดยอาการอาจเริ่มเกิดที่วันที่ ๒๑            
หลังให้ยา ควรเพิ่มความระมัดระวังและไม่ควรใช้ยาแก้ปวดกลุ่มท่ีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน 
  ๕. ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการผมร่วง โดยช่วงแรกอาจเจ็บหนังศีรษะ การตัดผมสั้นอาจท าให้
รู้สึกสบายและดูแลง่ายขึ้นหลังจากหยุดยาเคมีบ าบัดผมจะค่อยๆขึ้นกลับมาเหมือนเดิม 

ยาเคมีบ าบัดสูตร ABVD สูตรยา ABVD ประกอบด้วยยา Doxorubicin (ดอก-โซ-รู-บิ-ซิน) Bleomycin 
(บลี-โอ-ไม-ซิน) Vinblastin (วิน-บลาส-ติน) และ Dacarbacine (ดา-คา-บา-ซีน) ) เป็นยาเคมีบ าบัดที่ให้ทางหลอด
เลือดด า มีสรรพคุณหลากหลาย โดยทั่วไป ให้ยา ๒ ครั้งห่างกัน ๑๕ วันนับเป็น ๑ รอบ แต่ละรอบห่างกัน ๒๘ วัน 
ทั้งหมดประมาณ ๖ - ๘ รอบ ระยะเวลาการให้ยาประมาณสามชั่วโมงต่อครั้งขึ้นกับสภาวะผู้ป่วย 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที 
  ๓. สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยมียารั่วซึมออกนอกหลอด
เลือดต้องแจ้งพยาบาลทันที โดยอาจได้รับการประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวด 
 อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อท่ีบ้านต่อเนื่อง 

 ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
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  ๓. อาจเกิดผื่นขึ้นชั่วคราว ตลอดแนวหลอดเลือดที่ใช้ในการรับยา และบริเวณที่ฉีดเหนือข้อ          
หรือบริเวณใกล้เคียง หรือมีผิวหนังคล้ าขึ้น แนะน าให้หลีกเลี่ยงแสงแดด 

ยาเคมีบ าบัดสูตร ๕FU/LV ยา Fluorouracil (ฟลู-ออ-โร-ยู-รา-ซิล หรือ ๕-FU) และยา Leucovorin 
(ลิว-โค-โว-ริน หรือ LV)  เป็นส าหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า ยานี้มีสรรพคุณและวิธีใช้หลากหลายขนาดและ
ความถี่ในการให้ยาอาจแตกต่างกันข้ึนกับชนิดของโรคท่ีเป็น อาจให้เพียงครั้งเดียวต่อรอบการรักษาหรือต่อเนี่อง
กันหลายวันต่อรอบการรักษา ดังนั้นผู้ป่วยควรท าความเข้าใจโดยสอบถามจากแพทย์ให้แน่ชัด โดยระยะเวลาใน
การให้ยาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมงต่อครั้งข้ึนกับสูตรการรักษา 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  
  ๓. ยา ๕-FU อาจท าให้เกิดอาการข้างเคียงเป็นแผลในปาก ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับการ
ป้องกนัโดยการให้อมน้ าแข็งระหว่างการให้ยาเคมีบ าบัด  

อาการข้างเคยีงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 
  ๒. อาการท้องเสียมักเกิดหลังรับยา ควรรับประทานยาแก้ท้องเสียตามแพทย์สั่งเมื่อมีอาการ           
ห้ามรับประทานยาแก้ท้องเสียเพื่อป้องกันโดยที่ยังไม่มีอาการท้องเสีย  

 ๓. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๔. หากมีอาการเจ็บหรือแสบร้อนในปากควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นชนิดขนนุ่มและบ้วนปาก
บ่อย ๆ ด้วยน้ าสะอาดผสมเกลือเล็กน้อยเพ่ือช่วยรักษาความสะอาดในช่องปากลดโอกาสติดเชื้อห้ามใช้น้ ายา
บ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะจะยิ่งระคายเคือง  

 ๕. เล็บมือ เล็บเท้าอาจคล้ าลง ผิวหนังอาจไวต่อแสงแดด 
ยาเคมีบ าบัดสูตร CARBOPLATIN ยา Carboplatin (คา-โบ-พลา-ติน) เป็นยาเคมีบ าบัดที่ให้ทาง

หลอดเลือดด า อาจให้ยา ทุกสัปดาห์ หรือทุก ๓ สัปดาห์ นับเป็น ๑ รอบ ขึ้นกับสูตรและโรคของผู้ป่วย 
ระยะเวลาการให้ยาประมาณสองชั่วโมง 

ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันท ี
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อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. หลังได้รับยาประมาณ ๒-๓ วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่ง
ยาป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บ้านต่อเนื่อง 

 ๒. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
  ๓. ยานี้อาจท าให้เกล็ดเลือดต่ า เลือดออกง่ายและหยุดยาก โดยอาการอาจเริ่มเกิดที่วันที่ ๒๑         
หลังให้ยาควรเพิ่มความระมัดระวังและไม่ควรใช้ยาแก้ปวดกลุ่มที่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน 

ยาเคมีบ าบัดสูตร Pemetrexed ยา Pemetrexed (พี-มี-แทร็ก-เซด) เป็นยาเคมีบ าบัดที่ให้ทาง
หลอดเลือดด า มีสรรพคุณหลากหลายโดยทั่วไปให้ยาทุก ๓ สัปดาห์ ระยะเวลาการให้ยาประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อ
ครัง้ ขึ้นกับสภาวะผู้ป่วย 
           ข้อควรระวังระหว่างรับยา 
  ๑. เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายจึงจะได้รับยาฉีดป้องกัน
อาการคลื่นไส้อาเจียนก่อนรับยาเคมีบ าบัดประมาณ ๓๐ นาท ี
  ๒. ยาเคมีบ าบัดทุกชนิดอาจท าให้เกิดอาการแพ้ยาได้ หากรู้สึกแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ 
ใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจติดขัด ต้องแจ้งพยาบาลทันที  

อาการข้างเคียงจากยาสูตรนี้ 
  ๑. อาจท าให้มีอาการข้างเคียงเช่น ท้องเสีย ถ่ายเหลว หรือ แผลในปากได้ หากมีอาการเจ็บ
แสบในปาก ควรบ้วนปากบ่อยๆด้วยน้ าเกลือ ห้ามใช้ยาสีฟันหรือน้ ายาบ้วนปากที่ผสมแอลกอฮอล์หรือแต่งรส
เย็น เพราะจะยิ่งท าให้ระคายเคือง 
  ๒. ขนาดยาสะสมของยาอาจท าให้เกิดฝ่ามือและฝ่าเท้ามีอาการมีการบวม แดง ชา อาจเป็น
ตะคริว หรือรู้สึกเจ็บเหมือนถูกแทงด้วยของแหลมในรายที่รุนแรงอาจเกิดเป็นแผลพุพอง แนะน าให้ผู้ป่วย
หลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าท่ีคับจนเกินไป หลีกเลี่ยงการบีบนวดหรือกดแรงลงที่ฝ่ามือและเท้า นอกจากนี้การทา
ครีมหรือโลชั่นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังจะช่วยลดอาการปวดเจ็บได้  โดยอาการนี้พบได้
ไม่บ่อย 

2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๒.3.1  ต่อตนเอง เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีความมั่นใจในการให้ยาเคมีบ าบัด         

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม พร้อมทั้งให้ค าแนะน าผู้ป่วยถึงภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบ าบัดได้น าประสบการณ์  
การดแูลผู้ป่วยโดยตรงจากการข้ึนฝึกปฏิบัติมาปรับใช้ให้เข้ากับบทบาทของโรงพยาบาล 

 ๒.3.2  ต่อหน่วยงาน น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาหน่วยงาน และริเริ่มแนวทาง     
ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดของโรงพยาบาล 

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรค 
๓.๑ การปรับปรุง เนื้อหาสาระค่อนข้างมาก บางหัวข้อมีวิทยากรหลายท่าน จึงมีข้อจ ากัดด้านเนื้อหา

และเวลา ท าให้วิทยากรบางท่านพูดเร็ว ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด ผู้จัดแจกข้อมูลเป็นไฟล์ เนื้อหาบางหัวข้อ  
ไมค่รบ ไม่มีเอกสารประกอบการบรรยายในบางหัวข้อ 
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๓.๒ การพัฒนา เหมาะแก่การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ิมเนื่องจากสามารถน ามาพัฒนาหน่วยงาน                   
ที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดได้ 

ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 ๑. น าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
 ๒. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริง เหมาะแก่การส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
 
 
 
 
 ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน 
                                                                   (นางสาวหทัยรัตน์  แป้นวงษา) 

             พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
       
ส่วนที่ ๕ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
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ลงชื่อ.........................................................หัวหน้าส่วนราชการ 
                                                                (.......................................................) 


