
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ  
(ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) 

.. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.1 ชื่อ – นามสกุล               นางสาวจุฑารัตน์ ดาวแจ่ม          
       อายุ     32    ปี     การศึกษา     เภสัชศาสตรบัณทิต                 

      ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  งานเภสัชกรรมการผลิต    
            ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ      
         หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) รับผิดชอบงานเภสัชกรรมการผลิต โดยให้บริการเตรียมยาทั่วไป  
                 ยาเฉพาะราย ยาเคมีบ าบัด สารอาหารทางหลอดเลือดด า (TPN)   

1.3 ชื่อเรื่อง / หลักสูตร  
 เพ่ือ     ศึกษา      ฝึกอบรม    ประชุม        ดูงาน      สัมมนา       ปฏิบัติการวิจัย 
 งบประมาณ       เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร       เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
                            ทุนส่วนตัว 
 จ านวนเงิน.............1,200.................บาท 

 ระหว่างวันที่... 9-10 มิถุนายน 2565  สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี รูปแบบ
ออนไลน์ 

 คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ..........-..................................................................................................   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 
        2.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกอบรมให้เภสัชกรมีความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านมะเร็ง น าความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพ่ือน าไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล 
        2.2 เนื้อหา    
เรื่องท่ี 1  การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง 
บทบาทของเภสัชกร(Pharmacist’s Role) 
 เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งมะเร็งชนิดก้อน(Solid 
tumor) และมะเร็งทางโลหิตวิทยา(Hematologic malignancy) โดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical care) บทบาทของเภสัชกรเริ่มขึ้นตั้งแต่การให้การดูแลผู้ป่วยในหอบริบาลผู้ป่วย ครอบคลุมไป
จนถึงการประเมินสภาวะของผู้ป่วยใน ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยาในแต่ละครั้งที่เข้ามารับบริการใน
คลินิกผู้ป่วยนอก 
 การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยาสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งล้วนมีความ
หลากหลายในด้านตัวโรคและสูตรยาที่ใช้ในการรักษา เภสัชกรจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการฝึกอบรมหรือเพ่ิมทักษะเพ่ือ
จะได้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการรักษาโดยสูตรยาเคมีบ าบัดต่างๆ ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข
พิษหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ยาเคมีบ าบัดได้ เข้าสู่
ร่างกายเรียบร้อยแล้ว 
 การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งโดยเภสัชกรจะเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับยาเคมีบ าบัดที่ผู้ป่วยก าลังได้รับ
และป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่มักพบได้บ่อย เช่น ผมร่วง เยื่อบุทางเดินอาหารอักเสบหรือการรับรู้รสที่
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เปลี่ยนไป รวมถึงการป้องกันพิษหรืออาการไม่พึงประสงค์อย่างจ าเพาะเจาะจงต่อยาเคมีบ าบัดชนิดต่างๆ เช่น การ
ใช้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ก าลังได้รับยาเคมีบ าบัด การใช้ยาบรรเทาปวด การใช้ยาปฏิชีวนะ การ
ป้องกันอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลเนื่องมาจากไขกระดูกถูกกด(myelosuppression) พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่
ผู้ป่วยว่าอาการเหล่านี้สามารถท าให้บรรเทาลงได้ภายใต้การบริบาลของเภสัชกรและทีมผู้รักษา ประโยชน์ในการมี
เภสัชกรร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลผู้ป่วยคือในเภสัชกรอาจได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้ป่วยโดยตรงใน
ลักษณะของการสื่อสารสองทาง ซึ่งข้อมูลที่ ได้จากผู้ป่วยอาจมีความส าคัญต่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีม
แพทย์และพยาบาลเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการรักษาสูงสุด  
เรื่องท่ี2 สมรรถนะด้านเภสัชกรรมปฏิบัติส าหรับเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง 
บทบาทของเภสัชกรในการบริหารจัดการยาเคมีบ าบัดส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 
 ผู้ป่วยมะเร็งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด
เนื่องจากพิษจากยาอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งสภาวะของผู้ป่วยที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมะเร็งคุกคาม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาอันได้แก่ การก าจัดมะเร็งออกจากร่างกายหรือควบคุมอาการ ยืดอายุของผู้ป่วย
ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันอาการไม่พึงประสงค์และอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลมาจากการรักษา  
 ปัจจัยที่ควรที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกยา ประเมินและติดตามผลการรักษา ได้แก่ 

1. ยาแต่ละตัวที่ใช้ในสูตรรักษาต้องมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น 
2. ยาแต่ละตัวที่เลือกใช้ควรมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน 
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษซ้ าซ้อน 
4. เลือกใช้ขนาดยาและตารางการให้ยาที่เหมาะสมส าหรับยาแต่ละชนิด 
5. เลือกใช้ยาและติดตามผลการรักษาโดยพิจารณาภายใต้ข้อจ ากัดของผู้ป่วย เช่น ภาวะโรคร่วม 

อายุ เป็นต้น 
6. พิจารณาสภาวะตับ ไต ของผู้ป่วยเสมอ เนื่องจากเป็นอวัยวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยา ซึ่งมี

ผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา 
ส าหรับขั้นตอนในการป้องกันความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับยาเคมีบ าบัด ได้แก่ 
1. แพทย์ผู้สั่งยาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. หา้มรับใบสั่งแพทย์ทางวาจา จัดให้มีใบสั่งที่มีมาตรฐาน หรือ preprinted protocol 
3. ระบุข้อมูลผู้ป่วยในใบสั่งยา ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง และพ้ืนที่ผิว 
4. หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อย่อ ค าย่อ รหัสยา แต่ใช้ชื่อสามัญทางยา 
5. หลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อที่ท าให้เกิดความสับสน เช่น ใช้ daily หรือ per day แทนที่จะใช้ QD 

หรือใช้ unit แทนอักษร U เป็นต้น 
6. ระบุวิธีการให้อย่างจ าเพาะเจาะจงส าหรับเคมีบ าบัดในรูปแบบยาฉีด 
7. ระบุขนาดยาต่อน้ าหนัก หรือต่อพ้ืนที่ผิว ร่วมกับขนาดยาที่ค านวณได้เสมอในใบสั่งยา 
8. การใช้ทศนิยมท่ีเหมาะสม เช่น 50.0 มก ให้ใช้ 50 มก แทน หรือ .5 มก ให้ใช้ 0.5 มก เพ่ือลด

ความคลาดเคลื่อนในการเขียน 
9. ส าหรับยาที่ต้องให้เป็นเวลาหลายวัน ต้องระบุขนาดยาที่ให้ในแต่ละวัน พร้อมก ากับวันที่ เช่น 

cisplatin 25 mg /m2(50 mg) IV daily on 9/3/2022 , 10/3/2022,11/3/2022 
และ 12/3/2022 เป็นต้น 

10. ยืนยันใบสั่งยาที่ไม่ชัดเจนดังต่อไปนี้ ขนาดยา ตารางการให้ยา และวิธีการให้ยา 
11. ในการค านวณขนาด และการเตรียมฉลาก ควรมีการตรวจสอบซ้ าโดยผู้รับผิดชอบอีกรายหนึ่ง
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เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้อง 
12. ติดฉลากและค าเตือนที่เหมาะสมลงในภาชนะบรรจุยา เช่น ขวดน้ าเกลือ หรือเข็มโดยตรงเพ่ือ

ป้องกันการให้ยาผิดชนิด 
13. เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ในขณะที่ผู้ป่วยรับยา และสามารถใช้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เช่น complete blood count หรือ liver enzyme ในการติดตามสัญญาณเริ่มต้นของอาการ
ไม่พึงประสงค์ได้  

  ข้อควรระวังที่มีประโยชน์ส าหรับป้องกันและลดอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาจากการใช้ยาใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 

1. ให้สารน้ าอย่างเพียงพอ เพ่ือทดแทนการเสียน้ าจากอาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยรักษาสภาวะไต 
และป้องกันภาวะ tumor lysis syndrome 

2. ปรับปัสสาวะให้เป็นด่างเพื่อลดการตกตะกอนของกรดยูรักในหน่วยไต 
3. การใช้ยา allopurinol จะช่วยป้องกันภาวะกรดยูริกสูงจาก Acute Tumor Lysis 

Syndrome(ATLS) 
4. การใช้ colony stimulating factors เช่น filgrastim จะช่วยลดอุบัติการณ์ ความรุนแรงและ

ระยะเวลาของการเกิดภาวะ neutropenia 
5. การใช้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน เช่น 5-HT3 antagonist ร่วมกับ corticosteroids และ 

NK-1 receptor antagonist เพ่ือลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียน 
6. การใช้ antihistamines และ corticosteroids จะช่วยลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของ

อาการไข้ ผื่นบริเวณผิวหนัง และการเกิดอาการแพ้จากยาเคมีบ าบัด 
7. การใช้ central venous access device เช่น catheter และ subcutaneous port จะช่วยลด

การเกิด extravasationของยากลุ่ม vesicant 
8. การใช้ cytoprotective agents เช่น mesna จะช่วยป้องกันอาการ hemorrhagic cystitis 

จาก ifosfamide และการใช้ leucovorin จะช่วยป้องกันภาวะไขกระดูกถูกกดและภาวะเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบจากยา methotrexate ได ้

9. การปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับสภาวะของตับและไต จะช่วยลดโอกาสการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ นอกจากนี้อาจต้องมีการปรับขนาดให้สัมพันธ์กับสภาวะของไขกระดูกและอาการไม่พึง
ประสงค์อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

10. ให้ความรู้ในการรักษาเกี่ยวกับสูตรยา ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ และผลที่
คาดจากการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติได้ช่วยเป็นผู้เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ และสามารถ
รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง 

11. ให้การรักษาแบบประคับประคองส าหรับบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์และอาการแทรกซ้อนจาก
การรักษา ได้แก่ 
a. การให้เกล็ดเลือดในกรณีที่เกิด  thrombocytopenia 
b. การให้เลือดหรือ erythropoietin เมื่อเกิดภาวะโลหิตจางในระหว่างที่ดีรับเคมีบ าบัด 
c. การให้ยาชาในรูปของstomatitiscocktail(viscouslidocaine , diphenhydramine , 

aluminum hydroxide) ส าหรับผู้ป่วยที่มีเยื่อบุช่องปากอักเสบ 
d. ให้ใช้ topical antifungal (nystatin suspension หรือ clotrimazole troches) ส าหรับ

เชื้อราในช่องปาก 
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e. การรักษาด้วย antibiotics และ antifungal ส าหรับการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือด 
f. การให้โภชนาการที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนสารน้ าและสารอาหารอันเป็นผลมาจากอาการ

คลื่นไส้อาเจียน  
g. การบรรเทาอาการปวด 
h. การจัดท าแนวทางการรักษา extravasation 
i. การรักษาภาวะ hypercalcemia of malignancy ด้วย calcitonin หรือ 

bisphosphonates   
j. การให้ anticoagulants ส าหรับภาวะ malignantcy-induced hypercoagulable state 

และป้องกันภาวะ venous thromboembolism  
k. การบรรเทาภาวะท้องเสียด้วยยา loperamide และ octreotide ร่วมกับการให้สารเกลือแร่

ทดแทน 
 
ตัวอย่างการทดสอบทักษะและองค์ความรู้ของเภสัชกร 
Oncology Pharmacist :pharmaceutical Care Competency Check-list 
ชื่อ-สกุล............................................................................วัน เดือน ปี 

ทักษะและองค์ความรู้ มี ไม่มี 
1.สามารถอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง   
2.สามารถอธิบายผลของโรคมะเร็งที่มีต่อสภาวะของร่างกาย   
3.สามารถอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกประเภทการักษาโดยค านึงถึงชนิดของมะเร็ง ระยะของ
โรค และสภาวะของผู้ป่วย 

  

4.สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างจลนศาสตร์ในวงจรชีวิตของเซลล์กับการออกฤทธิ์ของ
ยาเคมีบ าบัด 

  

5.สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มเคมีบ าบัด ฮอร์โมน และชีวสาร   
6.สามารถอธิบายการใช้ยาเคมีบ าบัดสูตรผสมว่ามีประสิทธิภาพเหนือการใช้ยาเคมีบ าบัดชนิด
เดียวอย่างไร 

  

7.สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ป่วยมะเร็งต่อยาเคมีบ าบัด   
8.สามารถค านวณขนาดยาเคมีบ าบัดโดยใช้พื้นที่ผิวของร่างกาย   
9.สามารถอธิบายหลักในการปรับขนาดยาเคมีบ าบัด ในขณะที่ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางตับ ไต 
หรือเกิดพิษจากการรักษา 

  

10.สามารถอธิบายหลักในการเลือกวิธีการให้ยา   
11.สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระหว่าง
การรักษา 

  

12.สามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพิษจากยาเคมีบ าบัดกับขนาดยาตารางการให้ยา 
และวิธีการให้ยา 

  

13.สามารถเข้าใจหลักการให้ยาเคมีบ าบัดซ้ าเป็นรอบๆว่าเพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดพิษ 
และให้เซลล์ปกติได้มีการฟื้นตัวก่อนการรักษารอบถัดไป 

  

14.สามารถอธิบายพิษที่เด่น หรือท่ีพบบ่อยจากเคมีบ าบัดแต่ละชนิด   
15.สามารถเข้าใจได้ว่าความล้มเหลวจากการรักษาอาจเป็นผลมาจากการดื้อยา การให้ขนาดยาที่   
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ต่ าเกินไป หรือการได้รับยาล่าช้ากว่าก าหนด 
16.สามารถอธิบายและยกตัวอย่างผลจากความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาและให้ยาที่เกิดความ
รุนแรงถึงชีวิต 

  

17.สามารถสร้างระบบการจัดการยาเคมีบ าบัดที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาเคมี
บ าบัด 

  

18.สามารถติดตามผลการรักษาเพ่ือป้องกันอันตรกิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหาร ยากับโรค 
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ การได้รับยาเกินขนาด หรือปัญหาอ่ืนๆจากการใช้ยา 

  

19.สามารถแนะน าหลักในการแก้ปัญหาจากการใช้ยา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการรักษา
มะเร็ง 

  

 
 
ประเมินโดย................................................................................................... วัน เดือน ปี................................ 

 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา(Multiple myeloma) 
 Multiple myeloma เป็นโรคที่มีการตอบสนองต่อเคมีบ าบัดได้ดีแต่พบว่าเป็นโรคที่สามารถกลับมาเป็นซ้ า
ได้บ่อย ยาที่ใช้ในการรักษา multiple myeloma  ในปัจจุบันประกอบด้วยยากลุ่มใหม่หลายกลุ่ม ได้แก่ 
immunomodulatory drugs(IMiDs) , proteasome inhibitors(PIs) ,monoclonal antibodies และ hitone 
deacetylase(HDAC) inhibitors นอกจากนี้การรักษา multiple myeloma ยังสามารถให้การรักษาด้วย
ภูมิคุ้มกันบ าบัด(immunotherapy) เช่น การรักษาด้วย chimeric antigen receptor(CAR) T-cell เป็นต้น 
การตรวจประเมินผู้ป่วย multiple myeloma   
 ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค 
multiple myeloma  ได้แก่ กาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) , blood urea nitrogen(BUN) , serum 
creatinine ,serum electrolyte ,serum calcium , albumin , lactase dehydrogenase และ beta-2 
microglobulin 
 Monoclonal protein (M-protein) ในผู้ป่วย multiple myeloma  จะมีปริมาณของ plasma cell เพ่ิม
มากขึ้น plasma cell เหล่านี้จะหลั่ง immunoglobulin ชนิดเดียวกัน (monoclonal protein) ดังนั้นการตรวจ
ประเมิน M-protein เพ่ือติดตามปริมาณ immunoglobulin หรือส่วนประกอบของ immunoglobulin เช่น light 
chain จึงเป็นวิธีที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยและประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษา M-protein สามารถตรวจ
ได้จากซีรั่มหรือในปัสสาวะ 
 การดูดและเจาะเอาเนื้อเยื่อจากไขกระดูก(bone marrow aspiration/bone marrow biopsy) เพ่ือ
ประเมินปริมาณ plasma cell ที่มีในไขกระดูกซ่ึงใช้ในการวินิจฉัยและประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษา 
 การประเมินภาพถ่ายทางรังสี เนื่องจากความผิดปกติของกระดูกเป็นอาการแสดงที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ 
multiple myeloma   การประเมินความผิดปกติของกระดูกด้วยภาพถ่ายทางรังสีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจ
ประเมินในผู้ป่วยทุกราย วิธีที่แนะน าคือ full skeleton radiographic survey หรือ whole body low-dose 
computerized tomography(CT) 
 การตรวจประเมินความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของพันธุกรรมเป็นปัจจัยบ่งบอกพยากรณ์ของ
โรค multiple myeloma   การตรวจประเมินทางพันธุกรรมจะใช้เนื้อเยื่อจากไขกระดูกเพ่ือค้นหาความผิดปกติ
ของโครโมโซม ด้วยวิธี fluorescence in hybridization(FISH) หรือการตรวจGene expression profiling(GEP) 
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 -ผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติ del17p13,t(4:14),t(14;16).t(14;22)มีพยากรณ์ของโรคท่ีไม่ดี(poor 
prognosis) ส่วนผู้ป่วยที่ตรวจพบ t(11;14)พบว่ามีพยากรณ์ของโรคที่ดี(good prognosis) 
 การตรวจimmunohistochemistry และ flow cytometry ของไขกระดูก เพ่ือยืนยันและประเมินปริมาณ 
monoclonal plasma cell ในไขกระดูก 
การวินิจฉัย multiple myeloma    

1. Clonal bone marrow plasma cell มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรอืมีผลชิ้นเนื้อที่ตรวจพบว่า
เป็น plasmacytoma 

2. ตรวจพบ monoclonal protein ในซีรั่มหรือในปัสสาวะ  
3. มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเสียหายของอวัยวะเป้าหมาย(target organ damage) ที่จ าเพาะต่อการเพ่ิม

จ านวนของ plasma cell ประกอบด้วย ภาวะแคลเซียมในซีรั่มสูง(hypercalcemia), ภาวะไตล้มเหลว
(Renal insufficiency) ภาวะซีด(Anemia) และภาวะความผิดปกติของกระดูก(Bone lesion) โดย
เรียกกลุ่มอาการเหล่านี้รวมว่า “CRAB features” 

การรักษา multiple myeloma    
 การรักษา multiple myeloma   จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการปลูก
ถ่ายไขกระดูก(transplants candidates) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี และมีการท างานของไต ตับ ปอด 
และหัวใจเป็นปกติ และ 2.ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก(transplant not 
candidates)เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือมีการท างานของไต ตับ ปอด และหัวใจผิดปกติ  
 ผู้ป่วยกลุ่ม transplants candidates แบ่งการรักษาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมี
บ าบัด(induction) 2. การรักษาด้วยการปลุกถ่ายไขกระดุก โดยสามารถใช้ไขกระดูกของผุ้ป่วยเองในการปลุกถ่าย
ได้(autologous stem cell transplantation) และ3. การรักษาในระยะยาว(maintenance) เพ่ือป้องกันการ
กลับมาเป็นซ้ า 
 ผู้ป่วย transplants not candidates แบ่งการรักษาเป็น 3 ระยะ ได้แก่1.การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมี
บ าบัด(induction) และ2.การรักษาในระยะยาว(maintenance) เพ่ือป้องกันการกลับมาเป็นซ้ า 
การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(Induction) 
การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม transplants candidates  
 การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัดจะมีการให้ยา 3-4 รอบ (cycle) หลังจากนั้นจะมีการประเมินการ
ตอบสนอง หากผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดีจะมีการเก็บไขกระดูกเพ่ือน าไปใช้ในการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไข
กระดูกในล าดับถัดไป สูตรยาเคมีบ าบัดที่แนะน าในการรักษาเริ่มต้นควรใช้ยาเคมีบ าบัดร่วมกัน 3  ชนิดเนื่องจากมี
การตอบสนอง การกลับมาเป็นซ้ า และการรอดชีวิตที่ดีกว่าการใช้ยาเคมีบ าบัดร่วมกันเพียง 2 ชนิด นอกจากนี้การ
ให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรหลีกเลี่ยงยาเคมีบ าบัดกลุ่ม alkylating agent และ nitrosourea เนื่องจากอาจ
ท าให้ไขกระดูกถูกท าลายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเก็บไขกระดูกเพ่ือท าการปลูกถ่ายได้ สูตรยาที่แนะน าส าหรับ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้แสดงในตาราง 
ตารางแสดงสูตรยาในการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction)ในผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการปลูกถ่ายไข
กระดูก(transplant candidates)  
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สูตรยาที่แนะน าเป็นล าดับแรก 
(Preferred regimens) 

สูตรยาที่แนะน า 
(Other recommended 

regimens) 

สูตรยาอื่นๆ 

Bortezomib/lenalidomide/ 
dexamethasone(VRD) 
(category1) 
Bortezomib/cyclophosphamide/ 
Dexamethasone(CyborD) 

Bortezomib/doxorubicin/ 
Dexamethasone(category1) 
Carfilzomib/lenalidomide/ 
dexamethasone 
Ixazomib/lenalidomide/ 
Dexamethasone(category2B) 

Bortezomib/dexamethasone 
(category1) 
Bortezomib/thalidomide/ 
Daxamethasone(category1) 
Cyclophosphamide/ 
lenalidomide/dexamethasone 
Lenalidomide/dexamethasone/ 
(category1) 
Dexamethasone/thalidomide/ 
Cisplatin/doxorubicin/ 
Cyclophosphamide/etoposide/ 
Bortezomib(VTD-PACE) 

 
การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม transplant not candidates 
 สูตรยาเคมีบ าบัดทีแ่นะน าควรใช้ยาเคมีบ าบัดร่วมกัน 3 ชนิด เนื่องจากมีการตอบสนอง การกลับมาเป็นโรค
ซ้ า และการรอดชีวิตที่ดีกว่าการใช้ยาเคมีบ าบัดร่วมกันเพียง 2 ชนิด โดยสามารถให้ยาเคมีบ าบัดในกลุ่ม alkylating 
agent     nitrosourea                                          แสดงดังตาราง 
 
ตารางแสดงสูตรยาในการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction) 
                                                       (transplant not candidates) 

สูตรยาที่แนะน าเป็นล าดับแรก 
(Preferred regimens) 

สูตรยาที่แนะน า 
(Other recommended 

regimens) 

สูตรยาอื่นๆ 

Bortezomib/lenalidomide/ 
dexamethasone(VRD) 
(category1) 
Lenalidomide/low-dose 
Dexamethasone(category1) 
Bortezomib/cyclophosphamide/ 
Dexamethasone(CyBorD) 
Daratumumab/bortezomib/ 
Melphalan/prednisolone 
(category1) 

Carfilzomib/lenalidomide/ 
dexamethasone 
Carfilzomib/cyclophosphamide/ 
dexamethasone 
Ixazomib/lenalidomide/ 
dexamethasone 

Bortezomib/dexamethasone 
Cyclophosphamide/lenalidomide 
/dexamethasone 
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การประเมินผู้ป่วยภายหลังการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction) 
 ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินการตอบสนองตามเกณฑ์ของ International Myeloma Working 
Group(IMWG) ด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ monoclonal protein ตลอดจนการดุดและเจาะ
เอาเนื้อเยื่อจากไขกระดูกรวมทั้งการตรวจความผิดปกติของกระดูกด้วยภาพถ่ายทางรังสีจะท าเม่ือมีข้อบ่งชี้ 
ภายหลังให้การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 1-2 รอบ 
การรักษาระยะยาว(maintenance) 
 ผู้ป่วย multiple myeloma แม้จะตอบสนองได้ดีต่อการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction) 
                                                                                                      
        (relapse) แนวทางการรักษาของ NCCN ,2019                         transplant candidates     
transplant not candidates                         (maintenance)      lenalidomide 10 mg/day 
                                                     multiple myeloma 
                                                    จ      bortzomib 1.3 mg/m2 ทุก 2 สัปดาห์ เป็น
เวลา 2 ปี ส าหรับเป็นยาทางเลือกในกรณีท่ีไม่สามารถใช้ยา lenalidomide ได้ 
ยาที่ใช้รักษาในผู้ป่วย multiple myeloma 
ยากลุ่ม proteasome inhibitors 
 ยากลุ่มนี้มีกลไกโดยการยับยั้งการจับของ proteasome ซึ่งใช้ในการย่อยโปรตีนภายในเซลล์ ท าให้ไม่
สามารถย่อยและเกิดการสะสมของโปรตีนโดยเฉพาะ IkB ซึ่งท าหน้าที่ในการยับยั้ง nuclear factor Kappa B(NF-
kB) ให้ไม่สามารถที่จะท างานได้ ส่งผลลดการเจริญเติบโต การสร้างปจจัยกระตุ้นหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis 
factors) และการอยู่รอดของเซลล์มะเร็ง 
Bortezomib 
 Bortezomib เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง chymotrypsin-like ของ26S proteasome                    
multiple myeloma ส าหรับการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด ทั้งในกลุ่ม transplant candidates และ 
transplant not candidates  การรักษาระยะยาวและการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือกลับมาเป็นซ้ า 
ขนาดยาและการบริหารยา ขนาดยา bortezomib 
                                                                              

- การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction)       bortezomib        1.3 mg/m2        
1,4,8,11      bortezomib        1.3 mg/m2        1,8,15,22     21-28            งสุด 

ไม่เกิน 8 รอบ 
- การรักษาระยะยาว (maintenance)       bortezomib 1.3 mg/m2     2                  2    
- Bortezomib                              (Herpes Zoster reactivation) 

                                       acyclovir , valacyclovir          
Bortezomib สามารถให้ยาทางหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยการให้ยา bortezomib ใน 

รูปแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous) สามารถลดการเกิดประสาทอักเสบ (neuropathy) ได้มากกว่าการ
ให้ทางหลอดเลือดด า 
อาการข้างเคียง  
 อาการข้างเคียงที่ก าหนดขนาดการใช้ยา (dose limiting toxicity)                        
                                                                                             tumor 
lysis syndrome                            bortezomib                             ด 
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ยากลุ่ม Immunomodulatory drugs(IMids) 
 ยากลุ่มนี้ยังมีกลไกในการออกฤทธิ์ที่ไม่ชัดเจนอาจเกี่ยวข้องกับ 1)การควบคุมสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน โดย
การเพ่ิมปริมาณของ T-helper cell 2)            cytokine โดยเฉพาะ TNF-α ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต
ของ plasma cell ในโรค multiple myeloma 3) การยบัยั้งกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่
(antiangiogenesis) ยากลุ่ม IMiDs มีอาการข้างเคียงท่ีส าคัญคือ การเกิดหลอดเลือดด าอุดกั้น (venous 
thromboembolism) ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม IMiDs ทุกรายจึงควรได้รับการประเมินความเสี่ยงในการเกิดหลอด
เลือดด าอุดกั้นเพ่ือพิจารณาให้ยาต้านการแข็งของเลือด 
Thalidomid 
 Thalidomide เป็นยากลุ่ม IMiDs ชนิดแรกที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา multiple myeloma มีข้อ
บ่งชี้ส าหรับ multiple myeloma ส าหรับการรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด(induction) ทั้งในกลุ่ม transplant 
candidates และ transplant not candidates และการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือกลับมาเป็นโรคซ้ า 
ขนาดยาและการบริหารยา ขนาดยาอาจเปลี่ยนแปลงตามสูตรยาที่ใช้ 

- Thalidomide 200 mg                            
- Thalidomide เป็นพิษต่อทารกในครรภ์(teratogenic) ผู้ป่วยเพศหญิงจึงควรได้รับการตรวจการ

ตั้งครรภ์ก่อนการใช้ยา 
การปรับขนาดยา 

- ผู้ป่วยที่ตรวจพบ ANC ต่ ากว่า 750 cells/mm3            า thalidomide          
อาการข้างเคียง อาการข้างเคียงท่ีส าคัญคือ ปลายประสาทอักเสบ(peripheral neuropathy) 
                                                                               bortezomib 
                                         thalidomide ยังอาจท าให้เกิดหลอดเลือดด าอุดกั้น (venous 
thromboembolism) ท้องผูก วิงเวียน ความดันโลหิตต่ าช่วงเปลี่ยนท่าทาง 
Lenalidomide 
 Lenalidomide เป็นยากลุ่ม IMiDs มีข้อบ่งชี้ส าหรับ multiple myeloma ส าหรับการรักษาเริ่มต้นด้วยยา
เคมีบ าบัด(induction) ทั้งในกลุ่ม transplant candidates และ transplant not candidates การรักษาในระยะ
ยาว(maintenance) และการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือกลับมาเป็นโรคซ้ า 
ขนาดยาและการบริหารยา ขนาดยาอาจเปลี่ยนแปลงตามสูตรยาที่ใช้ 

- การรักษาเริ่มต้นด้วยยาเคมีบ าบัด (induction) ให้ยา lenalidomide 25 mg                     
       1- 21 ทุก 28 วัน ส าหรับผู้ป่วย transplant candidates ไม่ควรให้ยาเกิน 6 cycle เนื่องจาก
อาจท าให้เกิดความเสียหายของไขกระดูกและเก็บไขกระดูกเพ่ือท าการปลูกถ่ายได้ยาก 

- การรักษาในระยะยาว(maintenance)       lenalidomide 10 mg                    ทุกวัน 
- lenalidomide เป็นพิษต่อทารกในครรภ์(teratogenic) ผู้ป่วยเพศหญิงจึงควรได้รับการตรวจการ

ตั้งครรภ์ก่อนการใช้ยา 
การปรับขนาดยา 

- ผู้ป่วยที่ตรวจพบเกล็ดเลือดต่ ากว่า 30,000 cells/mm3        ANC          1,000 cells/mm3 

             lenalidomide ชั่วคราว 
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  2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ  
              2.3.1 ต่อตนเอง  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาเคมีบ าบัดและการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในแนวทางปัจจุบันส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง   
              2.3.2 ต่อหน่วยงาน น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วย
ตามท่ีคาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล              

       2.3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค  

3.1 การปรับปรุง  สัญญาณเสียงรบกวนจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน , ควรปรับเวลาในการบรรยายให้
เหมาะสมส าหรับบางหัวข้อที่เนื้อหาค่อนข้างมาก  
          3.2 การพัฒนา   ควรมีการ discussion ส าหรับ case study  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเป็นการ
เพ่ิมแนวทางส าหรับการจัดการปัญหาในผู้ป่วยแต่ละราย 

 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

4.1 อาจารย์และวิทยากรมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการ
ใหม่ให้กับผู้เขา้ร่วมประชุมท าให้เข้าใจง่าย 
 
 

  

                                                                               ลงชื่อ   ผู้รายงาน  
                                                                                     ( นางสาวจุฑารัตน์ ดาวแจ่ม ) 
 


