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ส าหรับผู้ป่วยที่ไดร้ับยาเคมีบ าบัด 

 
จัดท าโดย   หอผู้ป่วย 3ก 

แผนกกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



11 

สูตรยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ 

วันที่ได้รับยา ยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ หมายเหตุ 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

สารบัญ 

เรื่อง        หน้า   

การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด      1 

การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาล     2 

การดูแลตนเองเพื่อปอ้งกันเยื่อบุช่องปากอักเสบ      3 

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการท้องเสีย    4 

การดูแลตนเองเพื่อปอ้งกันผิวหนังและเล็บแหง้ ด าคล  า    5 

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียน   6 

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการผมร่วง     7 

การดูแลตนเองเมื่อมีการเหนื่อยล้า     8 

เพศสัมพันธ์และการมบีุตร      9 

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์กอ่นนดั    10 

สูตรยาเคมีบ าบัดที่ได้รบั      11 

อาการขา้งเคียงเฉพาะทีต่้องเฝ้าระวัง    12 

 
 

 



1 

การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 

ยาเคมีบ าบัด คือ ยาที่มีคุณสมบัติท าลายหรือยับยั งการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็ง มีทั งในรูปแบบยากิน ยาฉีดและผสมในน  าเกลือหยดเข้าทางหลอด

เลือดด า การได้รับยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยแต่ละรายแพทย์จะพิจารณาจากโรคที่

ผู้ป่วยเป็น ระยะของโรค และสภาพร่างกายของผู้ป่วย   โดยในการรักษามักใช้

ยาเคมีบ าบัดหลายชนิดร่วมกันเพื่อให้การออกฤทธิ์ของยาเคมีบ าบัดนั น

ครอบคลุมวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็ง 

ปัจจุบันการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด  สามารถใช้เป็นการรักษาหลักหรอื

ใช้ควบคู่ไปกับการรักษาอื่น เช่น การผ่าตัดและการฉายแสง ซึ่งผู้ป่วยบางราย

ได้รับยาเคมีบ าบัดก่อนการผ่าตัด เพื่อลดขนาดของเซลล์มะเร็ง  หรือได้รับยา

เคมีบ าบัดภายหลังการผ่าตัดเพื่อก าจัดเซลล์มะเร็งท่ีหลงเหลืออยู่  และในบาง

รายอาจให้เพื่อประคับประคองและทุเลาความทุกข์ทรมานจากโรค 
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6. หากท่านมีระดับเกร็ดเลือดต่ ากว่า 20,000 เซลล/์มม3(ท่านจะได้รับ

จากแจ้งจากแพทย์และพยาบาล)ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ เพราะจะท า

ให้ภาวะเลือดออกง่าย 

อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนดั 

 อาการผิดปกติบางอาการอาจจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการอาการ และ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน   เพื่อป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียงของยาเคมีบ าบัด 

จึงจ าเป็นท่ีท่านต้องสังเกตอาการผิดปกติเพื่อมาพบแพทย์ก่อนนัดหรือไปพบ

แพทย์ท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันท่วงที ดังนี  

1. มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสนานเกิน 1 ชั่วโมง หรือ วัดได้ 38 องศา    

ถึง 3 ครั งใน 24 ชั่วโมง 

2. มีจุดจ  าเลือดตามผิวหนังหรือมีเลือดออกผิดปกติในร่างกาย 

3. คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง 

4. ท้องผูกหรือท้องเสียรุนแรง 

5. ซึมลง ตาตัวเหลือง 
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เพศสัมพันธ์และการมีบุตร 

เพศชาย 

1. การได้รับยาเคมีบ าบัดจะมีผลให้จ านวนอสุจิลดลง การเคลื่อนไหวของ

ตัวอสุจิช้าลง ท าให้โอกาสมีบุตรยากขึ น อาจเป็นชั่วคราวหรือถาวร 

2. หากท่านต้องการมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนเก็บอสุจิก่อนให้

ยาเคมีบ าบัด 

3. ท่านควรคุมก าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือให้คู่สมรสคุมก าเนิดใน

ระหว่างท่ีท่านได้รับยาคุมก าเนิด 

เพศหญิง 

1. ยาเคมีบ าบัดอาจท าให้รอบเดือนมาผิดปกติ เป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร 

2. ท่านจะเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนเร็วขึ น 

3. ในระหว่างท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด จะท าให้ช่องคลอดแห้งและรู้สึกเจ็บ

เวลามีเพศสัมพันธ์ได้ 

4. ควรคุมก าเนิดในระหว่างท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด เนื่องจากยาเคมีบ าบัด

อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ 
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การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาล 

 เมือ่ท่านมารับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบ าบัดท่ีโรงพยาบาล ท่านจะ

ได้รับการให้ข้อมูลเก่ียวกับสูตรยาท่ีจะได้รับและอาการข้างเคียงท่ีต้องเฝ้าระวัง 

รวมทั งการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังนี  

1. สังเกตอาการผิดปกติขณะท่ีรับยาเคมีบ าบัด เช่น ปวดบริเวณท่ีให้ยา 

แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น 

2. ระมัดระวังต าแหน่งท่ีใส่สายให้ยาเคมีบ าบัดไม่ให้ดึงรั งหรือเลื่อนหลุด 

ไม่ปลดสายให้ยาเคมีบ าบัดเอง  

3. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงอาหารท่ีท าให้มีกลิ่น 

อาหารรสจัด และไขมันมาก 

4. ดื่มน  ามากๆวันละ 2-3 ลิตร เพื่อช่วยป้องกันไตจากพิษของยาเคมีบ าบัด 

5. ดูแลความสะอาดของร่างกายและช่องปาก ด้วยการอาบน  าและแปรง

ฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั ง 

6. ฝึกการผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวล โดยใช้วิธีที่ตนเองถนัด เช่น 

ท าสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ดูโทรทัศน์ พูดคุยกับญาติ 

7. เมื่อท่านต้องการปัสสาวะหรืออุจาระไม่ควรไปห้องน  าเอง  ควรมีญาติ

หรือเจ้าหน้าท่ีไปเป็นเพื่อน และกดชักโครก อย่างน้อย3-4ครั ง 
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การดูแลตนเองเพื่อป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบ 

 อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบเป็นอาการข้างเคียงท่ีพบได้หลังได้รับยา

เคมีบ าบัดและอาจรุนแรงจนท าให้เกิดแผลในปากได้ พบในช่วง 7 -14 วนั 

หลังจากได้รับยา  มีวิธีการดูแลตนเองดังนี  
1. แปรงฟันอย่างถูกวิธีโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม แปรงโดยท ามุม 

45 องศากับเหงือกและฟัน  

2. กรณีมีฟันปลอม ควรถอดท าความสะอาดทุกครั งหลังรับประทาน

อาหาร 

3. หากมีแผลในปากไม่สามารถแปรงฟันได้ ควรบ้วนปากด้วยน  าเปล่า

หรือน  าเกลือหลังอาหารทุกมื อ และหลีกเล่ียงน  ายาบ้วนปากท่ีมี

ส่วนผสมของแอลกอฮอลล ์

4. รับประทานอาหารท่ีอ่อนนุ่ม  รสไม่จัด ไม่ร้อนหรือเย็นจัดเกินไป 

5. ทาริมฝีปากด้วยวาสลีน และตรวจดูช่องปากว่ามีแผลหรือไม่อย่างน้อย

วันละ 1 ครั ง 

6. ยาท่ีใช้ทาเมื่อมีแผลเป่ือยหรืออักเสบในช่องปากได้แก่ ยาคีนาลอค 
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การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเหนื่อยล้า 

 ท่านอาจมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าได้ในช่วงแรกหลังจากได้รับ

ยาเคมีบ าบัด สามารถดูแลตนเองได้ดังนี  

1. พักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนให้ตรงเวลา นอนพักอย่างน้อยวันละ 6-8 

ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ เพราะจะท าให้นอนไม่หลับ 

2. นอนพักผ่อนระหว่างวัน  

3. จัดช่วงเวลาท่ีจะท ากิจวัตรประจ าวัน เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอน 

4. ออกก าลังโดยไม่หักโหม เช่น เดินเล่น ฝึกโยคะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 

ครั ง 

5. ฝึกการผ่อนคลายด้วยการ ฟังเพลง ท าสมาธิ หรือสนทนากับญาติ 

6. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เช่น นม ปลา ตับ ไข่ และผักใบเขียว 
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การดูแลตนเองเมื่อมีอาการผมร่วง 

  อาการผมร่วงเป็นอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึ นได้หลังจากได้ยาเคมี

บ าบัด ขึ นอยู่กับชนิดของยาเคมีบ าบัดท่ีท่านได้รับ อาการผมร่วงมักจะ

เกิดขึ นหลังจากได้รับยาครั งแรก 1 – 2 สัปดาห์ ผมท่ีร่วงจะงอกขึ นมา

ใหม่หลังจากหยุดยาเคมีบ าบัด ซึ่งในช่วงแรกผมที่งอกใหม่อาจมี

ลักษณะต่างจากเดิมได้ 

1. ใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนสะผม เช่น แชมพูเด็ก 

2. ไม่ควรดัดผม ท าสีผม หรือใส่สเปรย์ใส่ผม หากต้องการใช้ไดร์ฟ

เป่าผมควรเลือกความร้อนต่ าๆและปรับให้ลมเย็นเวลาเป่าผม 

3. ตัดผมให้สั น หวีผมเบาๆ เลือกใช้หวีที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม 

4. ปกป้องหนังศีรษะด้วยหมวก ผ้าคลุม หรือเลือกใส่วิกผมท่ีเหมาะ

กับใบหน้าเมื่อผมร่วง 
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การดูแลตนเองเมื่อมีอาการท้องเสีย 

 อาการท้องเสียเป็นอาการข้างเคียงท่ีพบได้หลังได้รับยาเคมีบ าบัดและ 

พบในช่วง  1-7 วัน หลังจากได้รับยา  มีวิธีการดูแลตนเองดังนี  
1. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก สะอาด 

2. รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้มหรือ โจ๊ก หลีกเลี่ยง

อาหารมันและอาหารที่มีฤทธิ์ช่วยระบาย เช่น กาแฟ 

3. ดื่มน  ามากๆวันละ 2-3 ลิตร 

4. หลังถ่ายอุจจาระเสร็จ ควรล้างท าความสะอาดบริเวณทวารหนักและ

ซับให้แห้งทุกครั ง 

5. เมื่อมีอาการท้องเสีย ควรดื่มน  าเกลือแร่ทดแทน หากอาการท้องเสียไม่

ดีขึ นภายใน 2 วันหรือมีไข้ร่วมด้วยควรปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลใกล้

บ้าน 
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การดูแลตนเองเพื่อป้องกันผิวหนังและเล็บแห้ง ด าคล  า 

 อาการผิวหนังไวต่อแสงและเส้นเลือดท่ีเคยให้ยามีลักษณะด าคล้ายก่ิง

ไม้เป็นอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึ นได้หลังจากให้ยาเคมีบ าบัด ซึ่งจะหายไปเองได้

หลังจากหยุดให้ยา สามารถดูแลตนเองได้ดังนี  

1. หลีกเล่ียงการถูกแสงแดดจัด ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน สวม

เสื อแขนยาว หมวก และใช้ร่มเพื่อป้องกันแสงแดด 

2. ตัดเล็บให้สั นและดูแลความสะอาดของผิวหนังและเล็บอยู่เสมอ 

3. ทาครีมบ ารุงผิวเพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื น 

4. สวมใส่เสื อผ้าที่หลวมและใส่สบาย เนื อผ้าอ่อนนุ่ม บางเบา 

5. หากมีอาการคันให้ลูบผิวเบาๆ  กด บีบ สั่น หรือแกว่งอวัยวะ    

 แทนการเกา เพราะอาจท าให้ผิวหนังเกิดแผลได้ 
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การดูแลตนเองเมื่อมอีาการคลื่นไส้อาเจียน 

 อาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นอาการท่ีพบได้น้อย แต่เกิดขึ นได้ในช่วง 2-3 

วันหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด สามารถดูแลตนเองได้ดังนี  

1. รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก 

2. หลีกเล่ียงอาหารท่ีกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน เช่น อาหารมัน 

อาหารท่ีมีกล่ินฉุน อาหารรสจัด 

3. รับประทานอาหารทีละน้อย แต่บ่อยครั ง 

4. ดื่มน  าก่อนและหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงไม่ดื่มขณะ

รับประทานอาหารหรือหลังอาหารทันที 

5. ไม่นอนพักทันทีหลังจากรับประทานอาหาร เพื่อให้ระบบย่อยอาหาร

ท างานได้ดี 

6. แสวงหาวิธีการลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เช่น รับประทานผลไม้ที่มีรส

เปรี ยว หรือ ฝึกการผ่อนคลาย ท าสมาธิ ฟังเพลง เป็นต้น 

7. รับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามแผนการรักษา หากรับประทาน

แล้วยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบ 

 

 



บันทึกเหตุการณ ์
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....................................................................................................
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ค าน า 

 คู่มือการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดเล่มนี  จัดท าขึ น

เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลตนเอง

เมื่อได้รับยาเคมีบ าบัด     ทั งในขณะที่อยู่โรงพยาบาล และเมื่อกลับไปใช้ชีวิตท่ี

บ้าน โดยมีความมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขณะท่ีรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 

 ด้วยความปรารถนาดี 

หอผู้ป่วย 3ก 
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อาการข้างเคียงเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวัง 

1. Oxaliplatin (อ๊อกซาลิพลาติน) ได้แก ่
 รู้สึกชาหรือเสียวแปลบที่มือ หรือเท้า อาจท าให้เกิดปลายประสาท

อักเสบบางรายจะเป็นเมื่อกระทบความเย็น  ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเย็น ๆ และ
ใส่เสื อผ้าให้อบอุ่น ซึ่งอาการเหล่านี อาจพบเมื่อท าการรักษาไปแล้วหลายครั ง 
แต่อาการจะดีขึ นหลังสิ นสุดการรักษา 

 ภูมิต้านทานลดลง (เม็ดเลือดขาวต่ า) พบในช่วง 7-14 วัน 
 มีฟกช  าหรือเลือดออกง่าย (เกร็ดเลือดต่ า) พบในช่วง 7-14 วัน 
 เลือดจาง (เม็ดเลือดแดงต่ า) พบในช่วง 7-14 วัน 
 อาการอื่นๆ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย 

2. Fluorouracil (ไฟว์-เอฟ-ยู) ได้แก ่
 มีแผลในปาก พบในช่วง 5-8 วัน 
 ท้องเสีย พบในช่วง 1-7 วัน 
 ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเท้าคล  าลง เส้นเลือดท่ีเคยให้ยาด าเป็นลายกิ่งไม้ตาม

ลักษณะของเส้นเลือด 
 


