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คณะกรรมการศูนย์มะเร็งรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย การค้นคว้าวิจัยทาง
ห้องปฏิบัติการด้านโรคมะเร็ง การจัดท าแนวทางรักษาที่ทันสมัย และการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการดูแลรกัษาที่มีประสิทธิภาพ  

โครงการพัฒนาความรู้และสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นหน่ึง
ในโครงการที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนงานพัฒนาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ได้สร้างสรรค์ผลงาน สร้างกิจกรรม ผลิตเอกสารสื่อสาร
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
ญาติผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เพื่อใหผู้้อ่านสามารถค้นคว้าหาความรู้ พัฒนา
ตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าขึ้นไป จึง
ขอขอบคุณ ผู้แต่งหนังสือที่ช่วยผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ และช่วย
พัฒนาศูนย์มะเร็งรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ แดงประเสริฐ 
    ประธานศูนย์มะเร็งรามาธิบดี  

ค านิยม 
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 ปัจจุบันมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็น
อันดับต้นๆ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โรคนี้สามารถรักษาหายขาด 
ถ้าวินิจฉัยและรักษาได้เร็ว โดยการผ่าตัด รังสีรักษา ร่วมกับการให้เคมี
บ าบัด หรือใช้หลายวิธีดังกล่าวร่วมกัน  

คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง อ่านเข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง จัดการ
กับอาการข้างเคียงจากโรคและการรักษา เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ป่วย
และครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้
ผลลัพธ์จากการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ  ผ ศ.พญ. สมใจ แดงประเสริฐ       
และผ ศ.น พ. เอกภพ สิระชัยนันท์  ที่กรุณาให้ค าแนะน า ท าให้หนังสือ
เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
                                                          ประไพ เชิงทวี 

15 มิถุนายน 2556 

ค าน า 
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ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (colon และ rectal) เป็นอวัยวะ

ในช่องท้องที่อยู่ท้ายสุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 150 
เซนติเมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
ส่วนประกอบล าไส้ใหญ่ 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงล าไส้ใหญ่ส่วนต่างๆ 

บทที่ 1  
กายวิภาคของล าไสใ้หญ่และการท าหน้าที่ 
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ส่วนที่ 1 ซีกัม้ (caecum)  เป็นล าไส้ใหญ่ส่วนต้นเหนือ
ท้องน้อย  อยู่ทางด้านขวา ยาวประมาณ  6.3-7.5 เซนติเมตร มีไส้ติ่ง 
ยื่นออกมาขนาดเท่านิ้วก้อย ความยาวประมาณโดยเฉลี่ย 8-10 
เซนติเมตร 

ส่วนที่ 2 โคลอน (colon) แบ่งย่อยเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
2.1 ล าไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นบน (ascending colon) 

เป็นส่วนที่ยื่นตรงขึ้นไปเป็นแนวต้ังฉากทางด้านขวาของช่องท้อง ข้ึน
ข้างบนไปจนชิดตับ ความยาว ประมาณ 20 เซนติเมตร 

2.2 ล าไส้ใหญ่ส่วนขวาง (transverse colon) เป็น
ส่วนที่วางพาดตามแนวขวางของช่องท้อง ข้ามไปทางด้านซ้ายล าตัว
จนถึงบริเวณใต้ม้าม ความยาวประมาณ  50 เซนติเมตร 

2.3 ล าไส้ใหญ่ส่วนทอดลงล่าง (descending colon)  
เป็นส่วนที่ด่ิงตรงลงมาเป็นแนวต้ังฉาก ความยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร อยู่บริเวณช่องเชิงกรานซีกซ้าย ส่วนปลายจะขดตัวคล้าย
ตัวเอส (S) เรียกว่า ซิกมอยด์  (sigmoid) ความยาวประมาณ 45 
เซนติเมตร และจะต่อกับล าไส้ตรง  

ส่วนที่ 3 ล าไส้ตรง (rectum) เป็นล าไส้ใหญ่ส่วนสุดท้าย 
ความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่แนวกลางล าตัว ปลายของไส้
ตรง จะเปิดสู่ภายนอกทางทวารหนัก (anus)  
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ขบวนการย่อยอาหารและการท าหน้าที่ของล าไส้ใหญ่ 
 
เมื่อรับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย  กระเพาะอาหารจะผลิต

น้ าย่อยและเคลื่อนไหวคลุกเคล้าอาหาร กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะ
หดตัวอย่างแรงเป็นช่วงๆ ดันให้อาหารเคลื่อนลงสู่ส่วนล่างของ
กระเพาะอาหาร ลงสู่ล าไส้เล็ก มีน้ าย่อยต่างๆ มากมายที่สร้างจากตับ
อ่อน ผนังล าไส้เล็ก และน้ าดีท่ีสร้างจากตับผ่านทางถุงน้ าดี เกิด
ขบวนการย่อยและเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารอาหารโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ 
น้ าตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน และกลีเซอรอล เพื่อให้สามารถ
ดูดซึมสารอาหารผ่านทางผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด ไปเลี้ยง
อวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกาย ส่วนกากอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วจะส่งไป
ยังล าไส้ใหญ่ 

 
หน้าที่ของล าไส้ใหญ่ มีดังนี้ 
     1. ดูดน้ า วิตามิน แร่ธาตุ (โซเดียม และโปรแตสเซียม) และน้ าตาล
กลูโคสที่เหลือค้างอยู่ในกากอาหาร กลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอย 
     2. รับและเก็บกากใยอาหาร 
     3. สร้างน้ าเมือกจากผนังล าไส้ใหญ่ด้านใน 
     4. เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียหลายชนิดที่ท าประโยชน์ และไม่เกิดโทษ 
เช่น แบคทีเรียที่ช่วยสังเคราะห์วิตามินบี12 และวิตามินเค เป็นต้น 
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ข้อควรทราบ 
     - ถ้ามีเชื้อโรคเข้าสู่ล าไส้ใหญ่ จะท าให้ล าไส้ใหญ่ดูดน้ ากลับสู่เลือด
ไม่ได้ ท าให้เกิดอาการท้องร่วง 
     - ถ้ากากอาหารอยู่ในล าไส้ใหญ่นานเกินไป จะถูกล าไส้ใหญ่ดูดน้ า
ออกมามาก ท าให้เกิดอาการท้องผูก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

 
 
 
 
ระบาดวิทยาการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา    

ปี 2555 พบมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 140,000 คนต่อปี และเสียชีวิติ
จากมะเร็งล าไส้ใหญ่ ประมาณ 51,000 คนต่อปี ในประเทศไทยข้อมูล
จากทะเบียนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2555 พบมะเร็งล าไส้
ใหญ่และไส้ตรง เป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเมือง
ใหญ่ๆ พบอายุมากกว่า  50 ปี และมีข้อมูลในหลายๆ โรงพยาบาล
พบว่า แนวโน้มเริ่มพบโรคนี้ในคนอายุน้อยลง 

มะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้ใหญ่
เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ แบ่ง
ออกเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนโคลอน (colon) และมะเร็งล าไส้ตรง 
(rectum)   
 
ขั้นตอนการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

การเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นไปตามขั้นตอน   
(ดูรูปที่ 2) ดังนี้ คือ เริ่มจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ท าให้มีการเพิ่มขึ้น
ของขนาดเยื่อบุที่เติบโตเร็ว เซลล์เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นความ

บทที่ 2  
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งล าไส้ใหญ ่
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ผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็ง (dysplasia) ต่อมาเกิดต่ิงเนื้อของ   
เยื่อบุล าไส้แตกกิ่ง (villous) แล้วกลายเป็นมะเร็งในที่สุด  

 
 

 
 
รูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
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สาเหตุและปัจจัยของการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัด  แต่มีปัจจัยบางอย่าง

เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ ดังนี้ คือ 

- อายุ: ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ที่มีอายุ

น้อย และร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี 

- ประวัติมะเร็งในครอบครัว ถ้าบุคคลในครอบครัว ญาติสาย

ตรงล าดับแรก ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง มีประวัติเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคในอายุน้อยกว่า 60 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่ได้มากกว่าคนทั่วไป 

- ผู้ที่เคยเป็นโรคล าไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel 

disease) หรือมีต่ิงเนื้อในล าไส้ใหญ่ (polyps)   

- โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น Hereditary nonpolyposis 

colon cancer  ( HNPCC หรือ Lynch syndrome ) และ Familial 

adenomatous polyposis ( FAP ) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

โรคมะเร็งล าไส้มากขึ้น       

- ผู้ท่ีเคยมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ มดลูก หรือเต้านม จะมี

โอกาสเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้มากกว่าคนปกติ 
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- ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 
จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดน้ าดีมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการระคาย
เคืองเยื่อบุของผนังล าไส้ และท าให้เกิดการแบ่งตัวของเยื่อบุผนังล าไส้
มากขึ้น นอกจากนี้ อาหาร ป้ิงย่าง รมควัน จะมีสารก่อมะเร็ง การ
รับประทานผัก ผลไม้น้อย สูบบุหรี่และด่ืมสุราจัด 
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การตรวจคัดกรอง มะเร็งล าไส้ใหญ่ มีดังน้ี 

1. กลุ่มประชาชนทั่วไป คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการ และไม่มี

ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง ไม่มีอาการผิดปกติทาง

ระบบล าไส้ใหญ่และไส้ตรง แนะน าให้ตรวจเริ่มต้นที่อายุ 50 ปีขึ้นไป 

โดยตรวจหลัก ดังนี้ 

                1.1 ตรวจอุจจาระ ทุกปี เพื่อหาเลือดในอุจจาระ ก่อนตรวจ

ควรงดอาหารที่มีเนื้อแดง ผักผลไม้สีแดง วิตามินซี ยาแก้ปวด เช่น 

แอสไพริน บรูเฟน เป็นต้น 

    1.2 การตรวจทางทวารหนัก (digital rectal examination: 

DRE)  

 นอกจากนี้ควรตรวจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ ร่วมด้วย 

         1. ส่องกล้องล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (sigmoidoscopy) 
ทุก 5 ปีหรือร่วมกับการตรวจสวนแป้งล าไส้ใหญ่ ทุก 5 ปี 

         2. การตรวจส่องกล้องล าไส้ใหญ่ (colonoscopy)              
ทุก 10 ปี    

บทที่ 3  
แนวทางในการตรวจคัดกรองหามะเร็งล าไสใ้หญ่ 
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          3. การตรวจล าไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
Computed tomographic (CT) colonography ทุก 5 ปี 
 ส าหรับการเจาะเลือดหาสารบ่งชี้โรคมะเร็ง Carcino 
embryonic antigen (CEA) พบว่า ไม่มีประโยชน์ส าหรับตรวจคัด
กรองมะเร็ง เนื่องจากผลการตรวจไม่จ าเพาะ ค่า CEA ที่สูงกว่าปกติ
อาจพบได้ในโรคล าไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ หรือโรค
เรื้อรังอื่น ๆ เช่น เบาหวาน หรือในคนที่สูบบุหร่ีจัด เป็นต้น 
             2. กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ 

    2.1 ผู้มีประวัติมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงในครอบครัว 
แนะน าให้ส่องกล้องล าไส้ใหญ่ ต้ังแต่อายุ 40 ปี และควรตรวจก่อน10 
ปี ในรายที่มีญาติสายตรงล าดับแรก คือ พ่อแม่ พี่น้องท้องเดียวกัน 
เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ เช่น ถ้าญาติเป็นมะเร็งส าไส้ใหญ่อายุ 40 ปี ควร
ตรวจต้ังแต่อายุ 30 ปี ถ้าหากไม่พบความผิดปกติ แนะน าให้ตรวจ
ติดตามทุก 3-5 ปี 

    2.2 ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนักชนิด Familial adenomatous polyposis (FAP) แนะน าให้ส่อง
กล้องล าไส้ใหญ่ต้ังแต่อายุ 10-15 ปี ตรวจทุกปีจนอายุครบ  24 ปี 
จากนั้นตรวจทุก 2 ปีจนอายุครบ  34 ปี ตรวจทุก 3 ปีจนอายุครบ  44 
ปี จากนั้นทุก 3 -5 ปีไปตลอด  และควรตรวจเลือดหาความผิดปกติ
ของยีนส์ด้วย  
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อาการและอาการแสดงของโรคอาการและอาการแสดงของโรค 

 
 
อาการน าและความผิดปกติท่ีตรวจพบ 

อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กับขนาด
ของก้อน และต าแหน่งของก้อนมะเร็ง (ดูรูปที่3)  

 
 
รูปท่ี 3 แสดงต าแหน่งที่อาจเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

 

บทที่ 4 
อาการและอาการแสดงของโรค  



 17 

 

อาการที่พบบ่อย คือแน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้อง อาเจียน 
อ่อนเพลีย หรือคล าได้ก้อนบริเวณท้องน้อยด้านขวา ซีด เบื่ออาหาร 
น้ าหนักลดผิดปกติ  อุจจาระมีสีคล้ า อาจมีมูกเลือดปะปนมากับ
อุจจาระ การขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ เช่น ขับถ่ายล าบาก มีอาการ
ท้องผูกสลับกับท้องเสีย  ขนาดอุจจาระลดลงผิดปกติ  หรือมีอาการ
ถ่ายอุจจาระไม่สุด เป็นต้น 

วิธีการตรวจวินิจฉัย 

ผู้ที่ส าคัญที่สุดในการตรวจพบความผิดปกติของการขับถ่าย 
คือ ตัวผู้ป่วย เพราะเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองมีอุปนิสัยในการขับถ่ายอย่างไร 
ดังนั้นจึงควรฝึกการสังเกต ความผิดปกติที่เกิดอาการต้ังแต่แรกเริ่ม 
อย่างไรก็ตาม อาการผิดปกติ อาจสังเกตยาก ท าให้ผู้ป่วยไม่ไปพบ
แพทย์ต้ังแต่ระยะแรกๆ ปล่อยทิ้งไว้จนอาการรุนแรง ซึ่งการมาพบ
แพทยเ์พื่อตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น จะท าให้ผลรักษาดี 

  การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ มีหลายวิธี ดังนี้ 
1. การซักประวัติและตรวจร่างกายทุกระบบ 

            2. การถ่ายภาพเอกซเรย์ การสวนแป้ง (barium enema) หรือ
คอมพิวเตอร์ เพื่อดูความผิดปกติอวัยวะต่างๆภายในช่องท้อง และการ
แพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ าเหลือง  
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3. ส่องกล้องล าไส้และตัดชิ้นเนื้องอก น าชิ้นเนื้อตรวจทาง 

พยาธิ เพื่อยืนยันการเป็นมะเร็งล าไส้ ชนิดของเซลล์มะเร็ง  
4. การเจาะเลือดดูค่า CEA พบว่าค่า CEA ไม่ใช่ค่าจ าเพาะใน

ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ผู้ป่วยบางคนค่า CEA อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่
โรคมะเร็งลุกลาม อย่างไรก็ตามการตรวจ CEA ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ล าไส้ มีความจ าเป็น เพื่อใช้ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโรค
และประเมินผลของการรักษา กล่าวคือ ถ้าค่า CEA มีแนวโน้มสูงขึ้น
แสดงว่า อาจมีการด้ือต่อยาที่รักษา และอาจมีการกลับมาของ
โรคมะเร็ง 

5. การตรวจพิเศษ โดยตรวจชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งล าไส้ เพื่อหา
ความผิดปกติของยีนจ าเพาะ (K-ras mutation) ถ้าผลการตรวจพบว่า
เป็น KRAS wild type สามารถใช้ยาเฉพาะได้ผลดี  
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การแบ่งระยะของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพยากรณ์โรคสามารถ แบ่งการ
ด าเนินโรคออกเป็น 4 ระยะ (ดูรูปท่ี 4) ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงการแบ่งระยะของโรค 
 

         ระยะ 0 โรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น มะเร็งอยู่เฉพาะผิวของล าไส้ 
         ระยะ 1 มะเร็งอยู่เฉพาะผนังล าไส้ ยังไม่แพร่กระจายออกนอก
ล าไส้ 
         ระยะ 2 มะเร็งแพร่กระจายออกนอกล าไส้ แต่ยังแพร่กระจายไม่
ถึงต่อมน้ าเหลือง 
         ระยะ 3 มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองบริเวณใกล้เคียง แต่
ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น 
         ระยะ 4  มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอ่ืน โดยมากไปยังตับและ
ปอด 
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การแพร่กระจายของมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 มีการแพรก่ระจายได้หลายทาง  ดังน้ี 
  1. มะเร็งแพร่กระจายภายในช้ันของผนังล าไส้ 
   2. มะเร็งแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนน้ าเหลือง  
 3. มะเร็งแพร่กระจายไปตามระบบไหลเวียนเลือด บริเวณล าไส้
และแพร่เข้าสู่อวัยวะอื่นๆ ได้ อวัยวะท่ีเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่มัก
แพร่กระจายไป คือ ตับ (ดังรูปที่ 5) รองลงมา คือ ปอด ส่วนอวัยวะอื่นท่ี
เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปคอื ต่อมหมวกไต ผิวหนัง กระดูก 
และสมอง  
   4. มะเร็งแพร่กระจายไปที่เยือ่บุช่องท้อง จากการผ่าตัดก้อนเนื้อ
งอกออก เซลล์มะเร็งอาจหลุดออกจากก้อนเน้ืองอก ตกหล่นเข้าไปใน
ช่องเยื่อบุช่องท้อง  

 
 

รูปท่ี 5 แสดงมะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจายไปที่ตับ 
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 ในปัจจุบันการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ อาจใช้วิธีการรักษาวิธี
เดียว หรือการใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังน้ี 
 1. การผ่าตัด เป็นวิธกีารรักษาหลักของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 มีหลายวิธีขึ้นกับต าแหน่งของก้อนมะเร็ง ได้แก ่

1.1 การตัดก้อนเน้ืองอกออก และท าการเชื่อมต่อล าไส้ส่วนที่

ดีให้ท างานได้ตามปกติ  

1.2 การเปิดทวารเทียม ถ้ามะเร็งอยู่ทีล่ าไส้ใหญ่ส่วนปลายที่

อยู่ติดกับทวารหนัก ไม่สามารถเชื่อมต่อล าไส้ได้ อาจต้องผ่าตัดปิด

บริเวณทวาร และท าทวารเทียม โดยเอาปลายล าไส้เปิดออกทางหน้าท้อง 

เป็นทางให้อุจจาระออก  

1.3 กรณโีรคลุกลามมาก มีการอุดตันของล าไส้ การผ่าตัดยก

ล าไส้ออกมาเปิดที่หน้าท้อง เพื่อช่วยเปิดทางระบายของเสยีจากล าไส ้

หรือมีเลือดออกจากก้อนมะเร็ง สามารถผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะเลือดออก

ในช่องท้อง 

  การผ่าตัดมีประโยชน์ท าให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดโรคมะเร็ง
ทีแ่พร่กระจายในช่องท้อง และผ่าตัดน าเอาชิ้นเน้ือที่ผิดปกติมาตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกตขิองยีนส์  

บทที่ 5  
แนวทางการรักษามะเร็งล าไสใ้หญ่ 
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  2. รังสีรักษา เป็นการรักษาเฉพาะที่บริเวณรอยโรคมะเร็ง     
(ดูรูปที่ 6) อาจร่วมกับวิธีการผ่าตัดหรือเคมีบ าบัด การฉายรังสีมีหลาย
วิธี ได้แก่  

 
 

รูปท่ี 6 แสดงผู้ป่วยก าลังได้รับการฉายรังสี  
 
2.1 ฉายรังสีร่วมกับเคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อลด

ขนาดของก้อนแล้วจึงท าผ่าตัด  
2.2 ฉายรังสีเสริมหลังผ่าตัด เพื่อท าลายเซลล์มะเร็งที่

อาจหลงเหลืออยู่หลังผ่าตัดหรือกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หมด ยังมี
รอยโรคมะเร็งอยู่ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ าของมะเร็ง 
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2.3 ฉายรังสีเพื่อลดหรือบรรเทาอาการมะเร็งลุกลามไป
ยังอวัยวะอ่ืน เช่น การกระจายไปที่กระดูก ท าให้เกิดอาการปวด 

โดยทั่วไปการฉายรังสีมักใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์ 
จะฉายวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วันใน 1 สัปดาห์   

  3. ยาเคมีบ าบัดและยามุ่งเป้า (chemotherapy and 
targeted therapy) มีวิธีบริหารโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรง หรือ
ผสมในสารละลายน้ าเกลือ หยดเข้าทางหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง หรือ
รับประทานยาเม็ด การรักษา มดัีงนี้ 

3.1 ใหย้าเคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อลดขนาด
ก้อนมะเร็ง ท าให้การผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก  

3.2 ใหย้าเคมีบ าบัดหลังการผ่าตัด เพื่อก าจัดเซลล์มะเร็งที่
อาจหลงเหลืออยู่ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อให้หายจากโรคหรือมี
ระยะปลอดโรคนานที่สุด  

3.3 ใหย้าเคมีบ าบัดแบบประคับประคอง เมื่ออาการ
โรคมะเร็งลุกลามกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน โรคมะเร็งอาจไม่หายขาด 
แต่การรักษาหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคุมหรือบรรเทา
อาการได้ แพทย์อาจพิจารณาหยุดยาเคมีบ าบัด ถ้าการรักษาไม่ได้ผล
หรือผู้ป่วยทนต่ออาการข้างเคียงไม่ได้ จึงไม่มีการก าหนดจ านวนครั้ง
ของการรักษาแน่นอน 

ปัจจุบันการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่มคีวามก้าวหน้ามากขึ้น 
ได้มีการรักษาแบบมุ่งเป้า โดยการผลิตยาท่ีออกฤทธิ์ยับยั้ง
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ขบวนการสร้างเซลล์มะเร็ง ท าใหก้ารรักษามีความเฉพาะเจาะจงกับ
เซลล์มะเร็งในแต่ละชนิด ผู้ป่วยจ าเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาความ
ผิดปกติของยีนส์จ าเพาะชื่อ K-ras ถ้าผลการตรวจพบว่าเป็นปกติ  
(wild type) การรักษาด้วยยากลุ่มมุ่งเป้า ชื่อ ยาซิทูซิแม็บ 
(Cetuximab) ชื่อการค้าว่า เออร์บิทัก (Erbitux ) จะสามารถควบคุม
โรคได้ดี แต่ถ้าผลการตรวจยีนส์เป็นชนิดกลายพันธุ์ (mutation) การใช้
ยาชนิดนี้ไม่มีประโยชน์ 
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ยาเคมีบ าบัดทีใ่ชใ้นปัจจุบัน 
   การรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยยาเคมีบ าบัด มีหลายสูตร 
แพทย์จะพิจารณาการรักษา ตามระยะโรค และความเหมาะสมของ
ผู้ป่วยแต่ละราย สูตรยาเคมีบ าบัดที่ใช้บ่อยปัจจุบัน มีดังนี้ คือ 
  1. สูตร ไฟว์เอฟยู (5-FU, 5 Fluorouracil ) และโฟลินิคแอซิด
หรือลิวโคโวริน (Folinic acid, leucovorin) เป็นยาฉีด 5 วันติดต่อกัน 
ต่อ 1 ชุดการรักษา ทุก 28 วัน ให้ทั้งหมด 6 ชุด เป็นเวลา 6 เดือน 
         2. สูตร ฟอลฟอก ประกอบด้วยยาฉีด 3 ชนิด คือ โฟลินิค แอ
ซิด  ไฟว์เอฟยู และออกซาลิพลาติน (Oxaliplatin)  สตูรนี้ให้ทุก 2 
สัปดาห์ ต่อ 1 ชุดการรักษา ทั้งหมด 12 ชุด 
  3. สูตร ฟอลฟิริ (FOLFIRI) ประกอบด้วยยาฉีด 3 ชนิด คือ    
อิริโนทีแคน (Irinotecan) โฟลินิค แอซิด และไฟว์เอฟยู ให้ทุก 2 
สัปดาห์ต่อ 1 ชุดการรักษา ทั้งหมด 12 ชุด หรือจนกว่าโรคจะสงบ 
  4. สูตร เคพไซทาบีนหรือซีโลดา (Capecitabine: Xeloda) 
เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน มีขนาด 500 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัม
รับประทาน เช้าและเย็น หลังอาหารติดต่อกัน 14 วัน พัก 1 สัปดาห์ 
ต่อ 1 ชุดการรักษา รวม 8 ชุด หรือ 6 เดือน 

บทที่ 6  
การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
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 5. สูตร ซีล็อก/แคฟพอค (XELOX/ CAPOX) ประกอบด้วยยา 
2 ชนิด คือ ยาเม็ดซีโลดา และ ยาฉีดออกซาลิพลาติน โดยให้ยาฉีดใน
วันแรก และยาซีโลดา รับประทาน 14 วัน พัก 1 สัปดาห์ ต่อ 1 ชุดการ
รักษา ทั้งหมด 6 ชุด  

 6. สูตรยามุ่งเป้า (Targeted therapy) ปัจจุบันมียาฉีด 2 ชนิด 
คือ ยาบีวาซิซูแมบ (Bevacizumab) ชื่อการค้าว่า อวาสติน (Avastin) 
และยาซิทูซิแม็บ (Cetuximab) ชื่อการค้าว่า เออร์บิทัก (Erbitux )  
วิธีการให้ยาดังนี้ 

6.1 ยาบีวาซิซูแมบ ให้คู่กับยาเคมีบ าบัด สูตรฟอลฟอก 
หรือสูตรฟอลฟิริ  ทุก 2 สัปดาห์   

 6.2 ยาบีวาซิซูแมบ ให้คู่กับยาเคมีบ าบัด สูตร ซีล็อก/ แคฟ
พอค ทุก 3 สัปดาห์   
       6.3 ยาเออร์บิทัก ฉีดทุก 1 สัปดาห์  ให้คู่กับยาเคมีบ าบัด 
สูตรฟอลฟอก หรือ สูตรฟอลฟิริ ทุก 2 สัปดาห์   
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 

ผลข้างเคียงของยาเคมีบ าบัด 
 
ตารางที่ 1 แสดงอาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดที่พบบ่อย ดังนี้ 

สูตรยา อาการข้างเคียงที่พบ 
1. สูตร ไฟว์เอฟยู/ ลิวโคโวริน แผลในปาก ท้องเสีย ผิวคล้ า ไวต่อ

แสง หลอดเลือดบริเวณที่ให้ยาด า
คล้ า 

2. สูตร ฟอลฟอก อาการชาตามปลายมือปลายเท้า 
3. สูตร ฟอลฟิริ ท้องเสีย ปวดมวนท้อง เป็นตะคริว 

น้ ามูกไหล  น้ าตามาก 
4. สูตร เคพไซทาบีน: ซีโลดา ผื่นแดง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ผิวแห้ง ลอก 

และเจ็บ ท้องเสีย 
5. สูตร ซีล็อก/แคฟพอค ชาตามปลายมือปลายเท้า และผื่น

แดง ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและเจ็บ 
6. ยาบีวาซิซูแมบ/ อวาสติน ความดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุด

ตัน เลือดออกง่าย แผลแยกไม่ติด 
ล าไส้ทะลุ โปรตีนในปัสสาวะ 

7. ยาเออร์บิทัก/ซิทูซิแม็บ ท้องเสีย ผื่น ผิวแห้ง ลอก ผิวไวต่อ
แสงแดด  
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ข้อควรระวังพิเศษของยาเคมีบ าบัดแต่ละชนิดที่ใช้รักษามะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ มีดังน้ี 

1.ไฟว์ เอฟ ยู  (5-FU) อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บ
ปาก แผลในปาก ท้องเสีย ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเท้าคล้ า หลอดเลือดที่
เคยให้ยา ด าเป็นลายก่ิงไม้ตามลักษณะของหลอดเลือด ซึ่งในผู้ป่วย
แต่ละรายอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน ผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายมีอาการ
ข้างเคียงมาก   

 
การปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการเจ็บหรือมีแผล 

ขณะที่รับยาไฟว์ เอฟ ยู ท่านควรอมน้ าแข็ง หรือท าให้ภายใน
ช่องปากเย็นก่อนให้ยาประมาณ 5-10 นาที อมน้ าแข็งต่อเนื่อง
ตลอดเวลาให้ยา และหลังยาหมดแล้ว 30 นาที เนื่องจากความเย็นท า
ให้หลอดเลือดฝอยบริเวณช่องปากหดตัวเล็กลง ท าให้ยาสัมผัสกับ
เนื้อเยื่อบริเวณปากน้อยลง การอักเสบของปากจึงลดลงไปด้วย 
 
การดูแลช่องปากและฟัน 
     - ด่ืมน้ ามากๆ  
    -  ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และมีน้ า
มาก  เช่น  โจ๊ก  ข้าวต้ม ไอศกรีม วุ้น ขนม
พุดด้ิง ผลไม้  แตงโม ชมพู่   
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    - หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีกรดมาก เช่น  มะเขือเทศ ส้ม 
อาหารที่มีรสเค็มหรือรสจัด เพราะจะท าให้ปากแสบมากขึ้น 
    - ดูแลรักษาความสะอาดปากฟันให้
สม่ าเสมอ แปรงฟันทุกครั้งหลัง
รับประทานอาหาร  และอมน้ าเกลือ
บ้วนปากบ่อยๆ โดยเจือจางน้ า 1 แก้ว 
ต่อเกลือ 1 ช้อนชา เพื่อท าให้ปากชุ่ม
ชื้น และป้องกันการติดเชื้อ  
    - ควรใช้แปรงสีฟันขนอ่อน  และไม่ควรแปรงฟันแรง  การแปรงฟัน
แรงเกินไป จะท าอันตรายต่อเยื่อบุช่องปากได้ 
    -  หลีกเลี่ยงน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ เพราะ
จะท าให้ปากแห้ง และแสบมากข้ึน 
    -  ควรใช้สีผึ้ง วาสลีน หรือลิปสติกมัน ทาริมฝีปาก ให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันริมฝีปากแห้ง 
    - ในรายที่มีแผลรุนแรง และเจ็บปากมากจนรับประทานอาหารไม่ได้ 
แพทย์อาจให้ยาชาอมกลั้วปาก 15- 30 นาที ก่อนรับประทานอาหาร
เพื่อลดอาการเจ็บปวด 
 

2. อ๊อกซาลิพลาติน ยานี้มีผลท าลายต่อระบบประสาทส่วน
ปลาย ท าให้ชาหรือสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกบริเวณปลายมือปลาย
เท้า หรืออาจมีอาการปวดร่วมด้วย อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
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ให้ยา หรือหลังจากได้รับยา อาการปลายประสาทอักเสบอาจจะเป็น
มากขึ้น  ถ้าผู้ป่วยได้สัมผัสกับความเย็น  เช่น ด่ืมน้ าเย็น  อยู่ในห้อง
แอร์เย็นๆ  จับตู้เย็น ถ้าท่านเกิดอาการระหว่างให้ยา อ๊อกซาลิพลาติน 
ภายใน 5 วัน ค าแนะน าต่อไปนี้จะช่วย  บรรเทาอาการของท่านได้ 
 
ค าแนะน าเพื่อลดอาการข้างเคียงจากยา อ๊อกซาลิพาติน 

-ห้ามอมน้ าแข็งและเครื่องดื่มเย็นๆ เพราะความเย็น จะท าให้
เกิดอาการชาและเกร็งบริเวณปากและคอเพิ่มมากขึ้น 
  -หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศเย็น เช่น การอยู่ในห้องหรือรถ
ที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 
 -สวมเสื้อคลุมหรือหมวก เมื่อท่านจ าเป็นต้องสัมผัสกับอากาศ
หนาวเย็น 
 -เมื่อต้องหยิบของจากตู้เย็น  ท่านควรสวมถุงมือก่อนทุกครั้ง 
และไม่ควรสูดลมหายใจแรง ๆ เมื่อเปิดตู้เย็นอยู่ 
 -ระวังความเย็นจากการสัมผัสกับวัตถุที่ท าจากโลหะ เช่น 
ตัวถังรถ  ตู้รับจดหมาย   
 อาการข้างเคียงต่อไปนี้เป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อย แต่อาจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาด้วยยา อ๊อกซาลิพลาติน คือ มีความรู้สึก
เหมือนหายใจได้ไม่เต็มที่ กลืนอาหารหรือพูดล าบาก รู้สึกตึงๆ บริเวณ
ขากรรไกร รู้สึกแน่นหน้าอก อาการเหล่านี้จะไม่เป็นอันตราย แต่อาการ
จะแย่ลง ถ้ามีการสัมผัสกับอากาศเย็น ควรป้องกันด้วยการเอาสองมือ
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ปิดบริเวณจมูกและปาก เพื่อหายใจเอาอากาศที่อุ่นเข้าไป หรือควรด่ืม
น้ าอุ่น ๆ จะช่วยบรรเทาอาการได้ 
 อาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไปหลังจากหยุดยา 4-6 สัปดาห์ 
ปฏิกิริยาภูมิไวต่อร่างกาย (hypersensitivity reaction )  
 เป็นอาการท่ีอาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาอ๊อกซาลิพลาติน จะมี
ผื่นแดงตามตัว ใบหน้าร้อน ฝ่ามือบวม คันทั่วตัว  อาจมีอาการไข้ 
หายใจล าบาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หรือมีอาการทางตา น้ าตาไหล 
มองเห็นไม่ชัด ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ขณะบริหารยาต้องรีบแจ้งให้
พยาบาลทราบทันที่ จะได้ให้การช่วยเหลือได้ 
  

3. ยาซีโลดา เป็นยาเคมีบ าบัดชนิดเม็ด รับประทาน โดยการ
กลืนเม็ดยาพร้อมน้ าเปล่า 30 นาทีหลังรับประทานอาหาร วันละ 2 ครั้ง 
เช้าและเย็น ห่างกัน 12 ชั่วโมง  

ไม่ควรหัก บด หรือ เคี้ยวเม็ดยา  กรณีลืมรับประทานยา ให้
รับประทานทันทีที่นึกได้ หากเวลาที่นึกได้เกิน 6 ชั่วโมงไปแล้ว ให้เว้น
การรับประทานยามื้อที่ลืมนั้นไป และให้รับประทานมื้อต่อไปตามเวลา
เดิม และบันทึกไว้เพื่อรายงานแพทย์   

 
อาการข้างเคียงของยาซีโลดา ที่อาจพบได้บ่อย คือ 
 คลื่นไส้  อาเจียน ท้องเสีย  เจ็บปากเจ็บคอ และอาการ อักเสบ
ของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า (hand- foot syndrome) ซึ่งอาการ
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อักเสบของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า สามารถแบ่งความรุนแรงได้ 3 
ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1  ผิวหนังมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผิวแห้ง สีผิวคล้ าลง  
หรือบวมแดง แต่ไม่มีอาการปวด 
 
 ระดับที่ 2 อาการเหมือนระดับที่ 1 
และมีอาการปวด หรือเจ็บๆ คันคล้าย 
ถูกเข็มต า ร่วมด้วย 
 
 ระดับที่ 3 ผิวหนังอักเสบเป็นแผล 
 มีอาการปวด และไม่สามารถท างานได้ 
 
 
ค าแนะน าเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการอักเสบบริเวณฝ่ามือฝ่า
เท้า 
   -  ใช้โลชั่นเข้มข้นหรือครีมทามือและเท้าเบาๆ  และบ่อยๆ  เพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื้นและลดอาการแห้งแตกของผิวหนัง 
    -  หลีกเลี่ยงการเสียดสี  การท างานที่ต้องใช้แรงกดของฝ่ามือหรือฝ่า
เท้า เช่น การเดินนานๆ การใช้มือท างานต่างๆ  หรือสวมรองเท้าที่คับ
แน่นจนเกินไป ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจสวมถุงมือและถุงเท้านุ่มๆ  เพื่อ
ป้องกันการเสียดสี 
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    -  หลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อน 
    -  หลีกเลี่ยงแสงแดด  อาจป้องกันโดยการใช้ครีมกันแดด ก่อนออก
จากบ้าน หรือสวมเสื้อแขนยาว สวมหมวก หรือใช้ร่ม 
    -  ประคบด้วยถุงเย็น หรือแช่มือและเท้าในน้ าเย็น เพื่อลดการ
ไหลเวียนของเลือดไปยังฝ่ามือและฝ่าเท้า 
    -  นอนยกเท้าสูงขึ้น โดยใช้หมอนหนุนปลายขา เพื่อลดการ
ไหลเวียนของเลือดไปยังปลายขา 
       หมายเหตุ หากท่านรู้สึก เจ็บมือ เท้า เวลาออกแรงบีบ เช่น บิด
ก๊อกน้ า ลูกบิดประตู หรือเจ็บเท้าเวลาเดินเท้าเปล่า ควรหยุด
รับประทานยาชั่วคราว จนกว่าจะหายเจ็บ จึงกลับมารับประทานยาต่อ 
 
 4. อิริโนทีแคน ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยท าให้เกิดอาการ
ท้องเสีย ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้แพทย์อาจสั่งยาแก้ท้องเสีย ชื่อ ยาโล
เพอราไมด์ (loperamide hydrochloride) ชื่อการค้าคือ อิโมเดียม 
(Imodium) ให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปด้วย ถ้าหากมีอาการท้องเสีย ให้ 
รับประทานยาทันทีครั้งละ 2 แคปซูล หลังจากนั้นครั้งละ 1 แคปซูล ทุก 
2 ชั่วโมง จนกระทั่งหยุดท้องเสีย เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ห้ามรับประทาน
เกิน 14 เม็ดต่อวัน หากรับประทานยาครบแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้ไป
โรงพยาบาล 
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ข้อควรระวังของยา Targeted therapy 
 
 1.  ยาบีวาซิซูแมบ/ อวาสติน ผลข้างเคียงที่ส าคัญ คือท าให้
เกิดความดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เลือดออกง่าย แผลแยกไม่
ติด ล าไส้ทะลุ ถ้าท่านปวดท้องมาก ควรรีบมาโรงพยาบาล ดังนั้นควร
สังเกตอาการต่างๆ เช่น อาการปวดท้องเกิดจากแผลในกระเพาะ
อาหาร เลือดออกผิดปกติตามอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดก าเดาไหล ไอ
หรืออาเจียนมีเลือดปน ปัสสาวะมีเลือดปน  ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า 
อาการปวด ศีรษะ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบซึ่งเป็นอาการของความดัน
โลหิตสูงรุนแรง บวมที่แขนเเละขา หายใจล าบาก นอนราบไม่ได้ ใจสั่น 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ระวังอุบัติเหตุของมีคม เพื่อป้องกันการเกิด
บาดแผล หลังผ่าตัดใหม่ๆ ไม่ควรให้ยาชนิดนี้ ต้องรอให้แผลหายดีก่อน 
   
 2. ยาซิทูซิแม็บ/ เออร์บิทัก ผลข้างเคียงที่ส าคัญ คือ 
ท้องเสีย และมีผื่น ผิวแห้ง ลอก ผิวหนังไวต่อแสงแดดท าให้เกิดไหม้ด า
ได้ ผื่นลักษณะคล้ายสิว มักเกิดบริเวณหน้า ทรวงอก ด้านบนและหลัง 
หรืออาจเกิดที่บริเวณอื่นๆ ของร่างกายร่วมกับอาการอักเสบ ผิวแห้ง 
จึงท าให้เกิดอาการคันได้ ควรทาโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น หลีกเลี่ยง
ถูกแสงแดดโดยตรง ถ้าต้องสัมผัสแสงแดด ควรสวมเสื้อผ้าที่ปกปิด
และใช้ครีมกันแดด อาการต่างๆ จะหายไปประมาณ 2 เดือนหลัง
สิ้นสุดการรักษา 
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การจัดการกับอาการข้างเคียงอื่นๆ  
  
 เนื่องจากยาเคมีบ าบัด มีฤทธิ์ท าลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์
ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็ว ได้แก่  ไขกระดูก  ระบบทางเดินอาหาร  ผม  
ขนร่วง ฯลฯ  ซึ่งอาการข้างเคียงจะเกิดขึ้นชั่วคราวและจะหายไปเมื่อ
สิ้นสุดการรักษา ผลข้างเคียงนอกจากจะขึ้นกับชนิดของยา ยังขึ้นกับ
ความแข็งแรงของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย  กล่าวคือ ยาชนิดเดียวกันบาง
คนอาจมีอาการข้างเคียงมาก ในขณะที่บางคนไม่มีอาการแพ้อะไรเลย  
เนื่องจากร่างกายแข็งแรงและเซลล์ปกติฟื้นตัวเร็ว ถ้ามีอาการไม่สุข
สบายจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา  ควรปรึกษาแพทย์  พยาบาล เพื่อหา
วิธีการแก้ไข   
 
ภาวะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดต่ า 
  ยาต้านมะเร็งส่วนมากรบกวนการท างานของไขกระดูก ซึ่งไข
กระดูกเป็นอวัยวะที่สร้างเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  และเกล็ดเลือด 
เป็นเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเร็วมาก และมีความไวต่อยาเคมีบ าบัด  เม็ด
เลือดและเกล็ดเลือดนี้ มีบทบาทส าคัญต่อการท างานของร่างกาย  จะ
พบว่าเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด อาจลดลงหลังได้ยาเคมีบ าบัดขึ้นกับชนิด
ของเม็ดเลือด โดยทั่วไปเม็ดเลือดขาวจะลดลงประมาณ  7-14 วัน หลัง
ได้รับยาเคมีบ าบัด และจะสร้างทดแทนใหม่หลังจากนั้น  2-3  สัปดาห์ 
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เม็ดเลือดแดงต่ ามีผลอย่างไร 
      เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่น าออกซิเจนส่งไปยังเซลล์ต่างๆ ใน
ร่างกาย โดยอาศัย ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็นตัวน าออกซิเจนเข้า
สู่เซลล์ต่างๆ  ถ้าเม็ดเลือดแดงต่ า จะท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง มีผลท า
ให้ อ่อนเพลีย มึนงง เวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น เหนื่อยง่าย  
 
ท่านควรปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะโลหิตจางอย่างไร 
              -  พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อประหยัดพลังงานของร่างกาย 
              -  รับประทานอาหารที่มี ธาตุเหล็ก โปรตีนและวิตามินสูง 
เช่น ผักเขียว  และเนื้อสัตว์ต่างๆ ตับ  ไข่ ถั่ว เป็นต้น 
              -  ลดกิจกรรมที่อาจท าให้เกิดอาการวิงเวียน เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรเปลี่ยนท่าเร็วนัก  เช่น ไม่ควรเปลี่ยน
จากท่านอนแล้วลุกขึ้นยืนโดยทันที  แต่ควรลุกนั่งที่ข้างเตียงก่อนแล้ว
จึงลุกขึ้นยืน 
 - แพทย์อาจให้ยาบ ารุงเลือดหรือให้เลือดในกรณีที่เม็ดเลือด
แดงต่ ามาก     
 
ท าไมการติดเชื้อจึงเกิดง่ายขึ้นเมื่อท่านได้รับเคมีบ าบัด 
            เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ  คอยป้องกัน
ร่างกายจากทั้งเชื้อก่อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ  ถ้าเม็ดเลือดขาว
ต่ า จะท าใหท้่านมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า 
 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่
สุก เช่น หอยนางรมสด ปลาดิบ อาหารสุกๆ ดิบๆ  หรือของหมักดอง  
เช่น แหนม ปลาร้า ก้อย ส้มต า และย าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้
ท้องเสียและติดเชื้อง่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้
สด แต่ถ้าเม็ดเลือดขาวเริ่มปกติ ก็สามารถรับประทานได้ 
 2. รักษาความสะอาดของร่างกาย ปากฟัน ล้างมือให้สะอาด
ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ าทุกครั้งเพื่อช่วยลดภาวะติด
เชื้อ  
 3. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นโรคติดต่อ เช่น หวัด 
วัณโรค ไข้ เป็นต้น 
 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด ที่มีคนอยู่มาก 
 5. ถ้ามีไข้ควรปรึกษาแพทย์ทันที  ไม่ควรรับประทานยาลดไข้
เอง  เพราะฤทธิ์ยาจะปิดบังอาการไข้ได้ 
 
ท่านจะทราบได้อย่างไรว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว 
        ถึงแม้ว่าท่านจะระมัดระวังตัวและรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุด แต่
การติดเชื้อก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้  อาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ
มีดังนี้ 
         -  มีไข้ สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส   
         -  หนาวสั่น 
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         -  ไอหรือเจ็บคอมาก มีเสมหะสีเขียวเหลือง 
        -  ปัสสาวะขุ่น แสบขัด ขณะถ่ายปัสสาวะ  
        -  มีอาการท้องเสีย  มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ เช่น เหม็นเหมือนหัวกุ้ง
เน่า ท้องเสียธรรมดา ถือว่าไม่ถือว่าติดเชื้อ 
 
เกล็ดเลือดต่ าท่านจะเป็นอย่างไร 
       เกล็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว  กรณีที่ร่างกายเกิดมี
บาดแผล เกล็ดเลือดจะรวมตัวจับกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อปิดปากแผล ท า
ให้เลือดหยุดง่าย ถ้าเกล็ดเลือดต่ า จะเกิดภาวะเลือดออกง่าย  สังเกต
ได้จากอาการ เหล่านี้ 
      -  มีเลือดก าเดาออก 
      -  มีเลือดออกตามไรฟัน เหงือก 
      -  มีจ้ าเลือดตามตัว  มีจุดแดงใต้ผิวหนัง   
       - อุจจาระปัสสาวะมีเลือดปน 
      -  การมองเห็นผิดปกติ สายตาพร่ามัว ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 
 
การปฏิบัติตนเมื่อเกล็ดเลือดต่ า มีดังนี้ 
   - รักษาความสะอาดฟัน  ด้วยแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม หรือใช้ไม้พัน
ส าลีท าความสะอาดฟัน แทนการใช้แปรงสีฟัน และงดการใช้เชือกขัด
ฟัน 
   -  ไม่ควรแคะจมูกและงดการสั่งน้ ามูกแรงๆ 
   -  ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคม 
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   -  ถ้ามีบาดแผล  ควรกดปากแผลด้วยส าลีหรือผ้าสะอาด นาน 5 
นาที หรือจนกว่าเลือดจะหยุด 
   -  งดการออกก าลังกายที่อาจท าให้เกิดบาดแผล เช่น ตีเทนนิส เตะ
ฟุตบอล 
   -  ห้ามใช้ยาแอสไพริน  เพราะมีผลต่อการท าลายเกล็ดเลือด 
   -  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
หมายเหตุ ก่อนให้ยาเคมีบ าบัดทุกครั้งแพทย์จะให้เจาะเลือดเพื่อ
ประเมินความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 
(complete blood count: CBC) ว่าอยู่ในระดับที่จะให้ยาได้หรือไม่ ถ้า
ผลเลือดและเกล็ดต่ ากว่าปกติ อาจต้องเลื่อนการให้ยา หรือลดปริมาณ
ยาลง ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ในผู้ป่วยแต่ละราย เม็ดเลือดแต่
ละชนิดมีค่าปกติ ดังนี้ 
   เม็ดเลือดแดง ค่าปกติ  ผู้ชาย  13 - 18  เปอร์เซ็นต์ 
                   ค่าปกติ   ผู้หญิง 12 - 16  เปอร์เซ็นต์ 
   เม็ดเลือดขาว ค่าปกติ  4,800 - 10,800  เซลล์ต่อไมโครลิตร 
   นิวโทรฟิล      ค่าปกติ  40- 70 % 
   เกล็ดเลือด     ค่าปกติ  130,000 - 450,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร 
 นิวโทรฟิล มีหน้าทีส่ าคัญในการป้องกันเชื้อโรค ท าลายเชื้อ
แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย แพทย์จะค านวณ ค่าของเม็ด
เลือดขาวสมบูรณ์ (Absolute Neutrophil Count: ANC) ก่อนให้ยา
เคมีบ าบัด ดังนี้ 
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จ านวนเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ = เม็ดเลือดขาวทั้งหมด x นิวโทรฟิล 
                                                                  100 
  โดยทั่วไปถ้าค่าเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ น้อยกว่า 1,500 เซลล์/
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ทางการแพทย์ถือว่า มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มากกว่าคนปกติ แพทย์อาจพิจารณาเลื่อน หรือลดขนาดยาลง 
เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ แต่ถ้าค่าความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือดขาวต่ ามากๆ ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสูง 
แพทย์อาจพิจารณาให้ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้ 
 
เคมีบ าบัดมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร 
 
 คลื่นไส้และอาเจียน 
ยาเคมีบ าบัดบางชนิดท าให้เกิด
อาการคลื่นไส้และอาเจียน 
เนื่องจากฤทธิ์ของยาระคายเคือง
เยื่อบุกระเพาะอาหาร และศูนย์ควบคุมการอาเจียนภายในสมอง 
แพทย์จะให้ยาลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอกจากน้ียังมีวิธีบรรเทา
อาการดังนี้ 
 1. รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ  แต่บ่อยครั้งขึ้น เพื่อ
กระเพาะอาหารจะได้ไม่เต็มมากจนท าให้รู้สึกแน่นท้อง 
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 2.  ควรหลีกเลี่ยงการด่ืมน้ าพร้อมกับรับประทานอาหาร  
เพราะกระเพาะอาหารจะเต็มไปด้วยน้ า ควรด่ืมน้ าก่อนหรือหลังอาหาร 
1 ชั่วโมง 
 3. หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด  ของทอดและของมัน 
 4. ไม่ควรรับประทานอาหารร้อนจัดหรือเย็นจัด 
 5. รับประทานอาหารช้าๆ จะไม่ท าให้ปริมาณอาหารตกลงสู่
กระเพาะเร็วมากเกินไปในขณะใดขณะหนึ่ง 
 6. เค้ียวอาหารให้ละเอียด ช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น 
 7. รับประทานอาหารแห้งๆ  เช่น ขนมปังปิ้ง  หรือ ขนมปัง
กรอบ อาหารเหล่านี้จะช่วยให้อาการป่ันป่วนท้องลดลง 
 8.ไม่ควรรับประทานอาหารให้อ่ิมมากจนเกินไป ก่อนได้รับเคมี
บ าบัด 
 9. ควรด่ืมเครื่องดื่มใส น้ าขิง น้ าผลไม้และไม่เติมน้ าตาล หรือ
น้ าอัดลมอ่อนๆ โดยเปิดขวดทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ก๊าซระเหย 
  10. หลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนจัด เช่น กลิ่นอาหารบางชนิด ควันบุหร่ี 
หรือน้ าหอม เป็นต้น 
 11. ไม่ควรออกก าลังทันทีหลังรับประทานอาหาร เพราะจะท า
ให้การย่อยอาหารช้าลง  และไม่ควรนอนราบภายใน 2 ชั่วโมง หลัง
รับประทานอาหาร 
 12.  ผู้ป่วยบางรายอาจจะรู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียน
เพียงแต่นึกถึงวันที่จะได้รับเคมีบ าบัด  ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากทัศนคติ 
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และประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อยาเคมีบ าบัด หากท่านมีอาการดังกล่าว  
ควรท าจิตใจให้สบาย มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษา ถ้ายังคงมีอาการอยู่
ต้องแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ ภาวะนี้อาจจ าเป็นต้องได้รับยา
คลายเครียดเพื่อลดความกังวล 
 
 เบื่ออาหาร เป็นอาการท่ีพบบ่อยเมื่อได้รับยาเคมีบ าบัด  
ผู้ป่วยไม่อยากรับประทานอาหารและน้ า ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย  และ
ขาดสารอาหาร  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการรักษา  เมื่อมีอาการเบื่ออาหาร
ควรปฏิบัติดังนี้ 
       1. รับประทานอาหารทีละน้อยๆ บ่อยๆ โดยเพิ่มเป็น 4 – 5 
มื้อต่อวัน 
      2. รับประทานอาหารช้า ๆ และเค้ียวให้ละเอียด 
       3. หลีกเลี่ยงอาหารทอด มัน และหวานจัด 
      4. ด่ืมน้ าอย่างน้อย  8-10  แก้ว ต่อวัน หรืออาหารเสริม  เพื่อ
ป้องกันการขาดน้ าและการตกค้างของสารเคมีที่ผ่านไต 
 
 ท้องเสีย ยาเคมีบ าบัดบางชนิด
ท าลายเซลล์เยื่อบุผิวของผนังล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก ท าให้ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระ
เป็นน้ า หรืออุจจาระเหลวมากขึ้นกว่าเดิม 
เป็นเหตุให้ร่างกาย ขาดน้ า เกลือแร่ เกิด
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อาการอ่อนเพลีย หากท่านมีอาการท้องเสียติดต่อกันเกินกว่า  24  
ชั่วโมง  หรือมีอาการปวดมวนท้องร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์ทันที   
 
วิธีที่อาจช่วยให้ท่านบรรเทาอาการท้องเสียได้มีดังนี้ 
   - ควรรับประทานอาหารประเภทซุปใส เพื่อให้ล าไส้ได้มี
โอกาสพัก 
   -   ด่ืมน้ ามากๆ  เพื่อชดเชยน้ าส่วนที่สูญเสียไป  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรด่ืมน้ าบริสุทธิ์  น้ าแอปเปิ้ล  น้ าพุทรา  หรือน้ าผลไม้ใสๆ   
ชาชงอ่อนๆ  ซุปใส  หรือแกงจืด  เครื่องด่ืมอุ่นๆ  ไม่เย็นหรือร้อนจัด 
หากท่านจะด่ืมน้ าอัดลมควรเปิดขวดให้ก๊าซระเหยออกไปมากๆ  เสีย
ก่อนที่จะด่ืม 
   -   รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ  แต่ให้บ่อยครั้งขึ้น 
    -   หลีกเลี่ยงอาหารที่จะท าให้ปวดมวนท้อง เช่น กาแฟ  อาหาร
ที่มีก๊าซมาก เช่น ถั่ว  กะหล่ าปลี  ผักบร็อคโครี  ดอกกะหล่ า หรือ
อาหารที่มีรสจัดมาก 
    -  เมื่อเริ่มมีอาการดีขึ้น  ควรค่อยๆ  รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น
ทีละน้อย  โดยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยๆ ก่อน  เช่น  ข้าว 
น้ าข้าว โจ๊ก น้ าเต้าหู้ กล้วยหอม  มันฝรั่งบด ขนมปังปิ้ง  หรือขนมปัง
กรอบ เป็นต้น 
    -  หลีกเลี่ยงนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม   
  -  รับประทานยาแก้ท้องเสีย ตามแพทย์สั่ง 
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การท าชีวิตประจ าวันให้มีความสุข โดย 

   1.มีความหวังอยู่เสมอว่าการรักษาจะได้ผลดี คิดไว้
เสมอว่าท่านได้รับการรักษาที่ดีที่สุด 

     2. รับประทานอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอ ครบ 5 
หมู่ ปัจจุบันผู้ป่วยและครอบครัวจ านวนมาก มีความ
เชื่อ หรือได้ข้อมูลว่า การรับประทานอาหารจ าพวก

พืชผักและปลาอย่างเคร่งครัด  จะช่วยชะลอโรคมะเร็งได้  ด้วยความ
กลัวว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เซลล์มะเร็งน าไปใช้ ความจริงแล้ว  แม้ว่า
จะไม่รับประทานอาหารใดๆ เลย  เซลล์มะเร็งก็จะดึงอาหารจาก
ร่างกายผู้ป่วยไปใช้ได้  และไม่ได้เลือกว่าจะน ามาจากสารอาหารชนิด
ใดชนิดหนึ่ง การจ ากัดอาหารในระหว่างรับการรักษาหรือในระยะ
โรคมะเร็งลุกลามอยู่  จึงเป็นผลเสียต่อร่างกายมากกว่าช่วยรักษา  ท า
ให้น้ าหนักตัวลดลงเกิดภาวะขาดสารอาหาร  ภูมิต้านทานต่ า  
โรคมะเร็งไม่หยุดลุกลาม ผลลัพธ์สุดท้ายท าให้การรักษาได้ผลลดลง  
เนื่องจากไม่สามารถรับการรักษาได้ตามก าหนดและเต็มที่ ดังนั้น การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และมีสารอาหารครบถ้วนตามความ
ต้องการของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด จึงมีความส าคัญ
มาก เพื่อท าให้ผลการรักษาดีที่สุด 

บทที่ 7   
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระหว่างการเจ็บป่วย 
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 3. ด่ืมน้ ามากๆ วันละ 2-3 ลิตร 
 4. พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง 
 5. ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม  จะท าให้ท่านรู้สึกสดชื่น 
แข็งแรง ลดความเครียด และเพิ่มความอยากอาหาร 
 6. ต้ังเป้าหมายในการท างานให้เหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริง ไม่ควรท างานหนักเกินไป เพราะอาจท าให้ท่านท้อถอย 
 7. มกีิจกรรมในสังคม มีส่วนร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ญาติ และ
คนอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม 
 8. การพักผ่อนหย่อนใจภายในบ้าน เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 
และหรือเทป อ่านหนังสือ 
 9. การพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เช่น รับประทานอาหารนอก
บ้าน เดินดูสินค้า ต้นไม้ การแสดงต่างๆ หรือไปทัศนาจรตามสถานที่
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  

โปรดจ าไว้ว่า  อาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดที่กล่าวมานี้  
อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้  อาการมากหรือน้อย  ไม่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อผลการรักษา  และเป็นอาการที่เกิดขึ้น
ชั่วคราว  เมื่อหยุดยาอาการต่างๆ  จะหายไปเอง  
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พึงระลึกไว้เสมอว่าท่านมิได้อยู่เพียงล าพังผู้เดียว อย่ารีรอ
ที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น พยาบาล
และแพทย์ พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาแก่ท่านเสมอ  

 
 
 
 
 

 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการรักษา   

ควรเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสิทธิ
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
รักษา และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ควรมีความพร้อมต่อแผนการรักษา 
ทราบเป้าหมายของการรักษา แผนระยะยาวของการรักษา จ านวนครั้ง
และระยะเวลาของการรับยาเคมีบ าบัด  การตรวจพิเศษเพิ่มเติม  

หลังสิ้นสุดการรักษา ทราบอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ 
และเน้นให้เห็นความส าคัญของการมาตรวจตามนัด 
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บันทึกเกี่ยวกับโรคและการรักษา 
ชื่อ  .................................... นามสกุล.............................................. 
 เลขประจ าตวัผู้ป่วย  ..................................โทรศัพท.์......................... 
 การวินิจฉัยโรค................................................................................. 
 แพทย์ผู้ให้การรักษา ....................................................................... 
 พยาบาลผู้ให้การดูแล   แม้นมนา จิระจรัส   สุวรรณี สิริเลิศตระกลู  
                                    ประไพ เชิงทวี         สมถวิล ลูกรักษ์ 
เภสัชกรประจ าคลินิกเคมีบ าบดั  จิตประภา  คนมั่น   
แผนการรักษาส าหรับท่าน คอื...………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
1. ผ่าตัด  ต าแหน่ง....................................................................... 
                   วันท่ี ............................................................................ 
2. ยาเคมีบ าบัด 

สูตรที่ 1....................................................................................     
    เริ่มวันท่ี ............................ถึงวันท่ี ......................................  

 สูตรที่ 2…………………………………………………………….        
         เริ่มวันท่ี .............................ถึงวันท่ี......................................
 สูตรที่ 3....................................................................................            
         เริ่มวันท่ี ............................ถึงวันท่ี ...................................... 
 3. ฉายรังสี 
     บริเวณ ............................ เริ่มวันท่ี .................. ถึงวันท่ี...................        
 4 โรคประจ าตัวและการรักษา................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................ 
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ตารางการตรวจตามนดัและการรับยา 
 Cycle……… 

ว/ด/ป........... 
Cycle……… 
ว/ด/ป........... 

Cycle……… 
ว/ด/ป........... 

เม็ดเลือดต่างๆ 
เม็ดเลือดขาว (WBC) 
นิวโทรฟิล (N)  
เม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (ANC) 
เม็ดเลือดแดงเขม้ข้น (Hct) 
เกล็ดเลือด (Plt) 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………... 
…………… 

 
……………. 
…………… 
…………… 
…………… 
………….. 

 
.................. 
....................
.................... 
....................
.................... 

การท างานของตบั 
เอนไซม์ตับ (Ast) 
เอนไซม์ตับ (Alt) 
โทโทลบิลิรูบิน (TB) 
ไดเร็คบิลิรูบิน (DB) 

 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

 
................. 
................. 
................ 
................ 

 
....................
....................
....................
.................... 

การท างานของไต 
ยูเรีย (BUN) 
ครีตินิน (CRE) 

 
......……… 
..........…… 

 
……………. 
…………… 

 
……………. 
……………. 

สารบ่งชี้มะเร็ง 
ซี อี เอ (CEA) 

 
…………… 

 
…..……….. 

 
…………….. 

อื่นๆ................................... 
......................................... 
......................................... 

.................... 

....................

.................... 

.................... 
…………… 
…………….. 

……………. 
……………. 
.................... 

นัดครั้งต่อไป ....................
.................... 

....................

.................... 
....................
.................... 
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ตารางการตรวจตามนดัและการรับยา 
 Cycle……… 

ว/ด/ป........... 
Cycle……… 
ว/ด/ป........... 

Cycle……… 
ว/ด/ป........... 

เม็ดเลือดต่างๆ 
เม็ดเลือดขาว (WBC) 
นิวโทรฟิล (N)  
เม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (ANC) 
เม็ดเลือดแดงเขม้ข้น (Hct) 
เกล็ดเลือด (Plt) 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………... 
…………… 

 
……………. 
…………… 
…………… 
…………… 
………….. 

 
.................. 
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