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ประเมินผล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ให้ครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
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แนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG : Clinical Nursing Practice Guideline) 
 

เร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด 
 
การนําแนวปฏิบัติไปใช้ในคลินิก 
  สําหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการบําบัดรักษาด้วยยาเคมีบําบัด โดยให้การพยาบาลก่อน ระหว่าง
และหลังให้ยาเคมีบําบัด ดังนี้ 
  1. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนได้รับยาเคมีบําบัด 
        1.1 ประเมินความพร้อมด้านจิตใจเก่ียวกับการรับรู้การเจ็บป่วยแผนการรักษา 
               เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ป่วยยอมรับการเจ็บป่วย และแผนการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด 
ผลข้างเคียง การบรรเทาอาการข้างเคียง รวมท้ังเจตคติและความคาดหวังต่อโรค การเจ็บป่วยและ
การรักษาพยาบาล 
         1.2  ประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ป่วยเก่ียวกับ  

- ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  
- การทําหน้าท่ีของอวัยวะจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CBC, LFT, Cr, 

BUN, EKG, CXR) 
         1.3   ประเมินการปรับตัวทางสังคม โดยการประเมินสถานภาพ และ บทบาท หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ป่วยท้ังในครอบครัว หน้าท่ีการงานทางสังคม 
         1.4   กําหนดเป้าหมาย วางแผน และปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลเก่ียวกับ 

- การรับรู้ ยอมรับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด และการเผชิญ ผลข้างเคียงอย่าง
ม่ันใจ  

- การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมรับยาเคมีบําบัด  
- การวางแผนการปรับตัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพใน

ระหว่างท่ีได้รับยาเคมีบําบัด  
- การวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองในระหว่างการได้รับยาเคมีบําบัด 

  2. การพยาบาลระหว่างให้เคมีบําบัด  
         ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ บริหารจัดการความปลอดภัย โดย  
         2.1  กําหนดระบบการตรวจสอบความถูกต้องก่อนบริหารยา 

- การสั่งการรักษา  
- การตรวจสอบชื่อ-สกุลและเลขประจําตัวผู้ป่วย 
- ขนาดยา (คํานวณจากสูตร)/ ชนิด  
- ข้ันตอนการบริหารยา (รับแผนการรักษา เตรียมยา การบริหารยา) และการ

ตรวจสอบซํ้า 
        2.2 กําหนดระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเตรียมยาเคมีบําบัด  

- ความปลอดภัยสําหรับผู้เตรียมยาทุกชนิด  
- ความปลอดภัยระหว่างการบริหารยา  
- การกําจัดวัสดุและสิ่งปนเป้ือนยาเคมีบําบัด 
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         2.3  กําหนดแนวทางปฏิบัติในการบําบัดอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน ขณะผู้ป่วยได้รับยา
เคมีบําบัด ท่ีสําคัญคือ Hypersensitivity reaction (ปฏิกิริยาแพ้ท่ีเกิดข้ึนได้ทันทีหลังได้รับยา) 
  3. การพยาบาลหลังให้เคมีบําบัด  
         3.1 กําหนดแนวทางการดูแลช่วยเหลืออาการข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ได้รับยาเคมี
บําบัดและการช่วยเหลือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์และภาวะแทรกซ้อน 

- Myelosuppression ( Neutropenia - Anemia / Fatigue  
- Nausea / Vomiting / Diarrhea  
- Anorexia / Constipation / Alopecia / Stomatitis                                                        

         3.2  การฟ้ืนฟูสภาพและเตรียมจําหน่ายผู้ป่วย  
1) กําหนดเป้าหมายระยะยาว (ภาพภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเม่ือจําหน่าย) 
2) วางแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง  
3) ประเมินความต้องการของญาติผู้ดูแล  
4) วางแผนการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายต่อเนื่อง การรับประทานอาหาร การออกกําลัง

กาย การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย การผ่อนคลายความเครียด 
5) วางแผนการจัดการอาการรบกวน และป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
6) วางแผนบําบัด ฟ้ืนฟูจิตใจ อารมณ์สังคม 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบําบัด 
 

Assessment Intervention Outcome 
1. การประเมินเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายผู้ป่วยก่อนได้รับ
ยาเคมีบําบัด 

1. ประเมินความพร้อมด้านร่างกาย   
    1.1 การตรวจและประเมินสภาพร่างกายท่ัวไป  

- การชั่งน้ําหนักวัดส่วนสู 
- Nutritional status/emotional/ 

symptoms) 
- การซักประวัติการเจ็บป่วย 
- โรคประจําตัว/ประวัติการใช้ยาท่ีอาจมี

ผลกับการให้ยาเคมีบําบัด 
- ผล pathology/cytology และ 

staging 
    1.2 Basic chemotherapeutic agent 
calculation 
         A) BSA (body surface area) ซ่ึงจะวัด
ออกมาเป็น square meter (m2) ค่านี้ข้ึนอยู่กับ
ความสูงและน้ําหนัก โดยมากแล้วอยู่ประมาณ 
1.5 – 2.0 Square meter  

 
        B) สําหรับผู้ป่วยท่ีอาจจะมีน้ําหนักมากท่ี
เกิดจากการมีน้ําเกินในร่างกาย (huge ascites) 
ideal body weight 
        1. Ideal body weight for male 
           = 51.65 + (1.85 x (height – 60))  
        2. Ideal body weight for female 
           = 48.67 + (1.65 x (height – 60)) 
     C) ยาบางชนิดเช่น carboplatin คํานวณ
ขนาดของยาโดยใช้ AUC (Area Under the 
Curve) ซ่ึงหมายถึง area under the drug 
concentration x time curve ข้อดีคือเป็นวิธีท่ี
วัดปริมาณท้ังหมดของยาต่อเวลาท่ีอยู่ในร่างกาย  
 

ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินความด้าน
ร่างกายก่อนรับการ
รักษาด้วยยาเคมี
บําบัด 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
 สูตรคํานวณ carboplatin dose(mg) 

 = Target AUCx (Glomerular Filtration 
Rate + 25)       
   AUC  5 – 7 mg/ml/min  
1.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน (performance status )  

- Karnofsky index of performance 
status (KPS) ในผู้ใหญ่ ไม่ตํ่ากว่า 60%  

- Eastern Co-operation Oncology 
Group (ECOG) performance status 
คะแนนไม่ควรเกิน 2  

1.4 ประเมินการทําหน้าท่ีของอวัยวะสําคัญจาก
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Safety  factor  
  A) ระบบเลือด โดยดูผล  CBC  
       Hb >10 gm/dl wbc 4,000cell/mm3  
       platelet > 100,000 cell/mm3  
       ANC >1,500 (ค่าปกติ > 2,000 cell/mm3 ) 

ANC = WBC x (neutrophil +band/monocytes) 
                                  100 
  B) สมรรถภาพของไต 
      ประกอบด้วยBUN, Cr และ GFR (ผู้ป่วย
ควรมี GFR ≥ 50) 

- ใช้ดูความสามารถในการขับถ่ายยาของ
ไต โดยเฉพาะยาเคมีบําบัดท่ีขับถ่ายออก
ทางไตเป็นหลัก เช่น 
cisplatinum/Carboplatin 

- สมการท่ีใช้ คํานวณ GFR คือ 
Cockcroft-Gault และ modification 
of diet in renal disease 
(MDRD)ในทางปฏิบัตินิยมใช้ 
Cockcroft-Gault เนื่องจากสมการง่าย
กว่า ดังนี้ CrCl (ml/min)  

     = (140-อายุ) x weight (kg) / 72 x Cr 
* ผู้หญิงจะคูณด้วย 0.85 (เนื่องจากมีมวล
กล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชาย) 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
 Glomerular Filtration Rate, or GFR 

Stage 1: GFR 90 or greater  
- normal kidney function 
Stage 2: GFR 60-90   
- mild decline in kidney function 
Stage 3: GFR 30-59  
- moderate decline in kidney function 
Stage 4: GFR 15-29  
- severe decline in kidney function 
Stage 5: GFR less than 15  
- kidney failure, usually requiring 
dialysis  
C) สมรรถภาพของตับโดยดู LFT เนื่องจากท่ี
สําคัญคือ  
    - ค่าเอ็นไซม์ตับ (SGOT / SGPT) ต้องน้อย
กว่า 5 เท่าของค่าปกติ  
    - การวัด excretory function คือ bilirubin 
level ผู้ป่วยต้องมีค่า bilirubin < 3 mg/dl  
    - ยาเคมีบําบัดหลายชนิดจะถูกเปลี่ยนแปลง
ท่ีตับ (metabolite) ก่อนขับออกนอกร่างกาย  
D) การส่งตรวจพิเศษแล้วแต่พิษของยาท่ีมีต่อ
อวัยวะนั้นๆ เช่น MUGASCAN  (Doxorubicin 
มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ) 
1.5 การประเมินผลข้างเคียงของยาเคมีบําบัด 
    Ø ซักประวัติอาการข้างเคียง 
    Ø เครื่องมือประเมิน S/E ท่ีใช้คือ WHO 
toxicity criteria หรือ NCIC (National 
Cancer Institute Common Toxicities 
Criteria)  version5 แบ่งผลข้างเคียงตามความ
รุนแรงเป็น 5 ระดับ  
   - grade 1,2 ถือว่าเป็นไม่รุนแรง(mild 
toxicity)ให้ยาในขนาดเท่าเดิมได้  
   -  grade 3,4 ถือว่ารุนแรง (moderate to 
severe toxicity) แพทย์มักต้องพิจารณาปรับ
ลดขนาดของยาลงร้อยละ 25 เพ่ือไม่ให้เกิดซํ้า
อีก    
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แนวปฏิบัติการพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
 Chemotherapy with limited cumulative 

toxicity  
      ยาเคมีบําบัดบางชนิดมีเพดานการใช้ยา
จํากัดเนื่องจากมีผลข้างเคียงกับอวัยวะในร่างกาย
แบบสะสม คือเม่ือใช้ถึงระดับหนึ่ง โอกาสจะทํา
อันตรายในระยะยาวต่ออวัยวะนั้นจะสูงมาก ทํา
ให้ต้องจํากัดการใช้ยาในปริมาณพอเหมาะท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาว  
  Doxorubicin    Dilated cardiomyopathy     
  Bleomycin      Pulmonary fibrosis  
  Oxaliplatin      Neuropathy  
  (doxorubicin cumulative dose ไม่ควรเกิน 
400mg/m2 , bleomycin ไม่เกิน 400 unit)  
1.6 ติดตามผลTumor marker  
     Tumor marker หรือ สารบ่งชี้มะเร็ง คือสาร
ชีวโมเลกุลท่ีถูกสร้างและหลั่งมาจากเซลล์มะเร็ง 
ซ่ึงจะถูกตรวจพบได้ท้ังในกระแสเลือดหรือสารคัด
หลั่งอ่ืนๆ ของร่างกาย การตรวจหาระดับของสาร
บ่งชี้มะเร็งในเลือดอย่างเดียวไม่สามารถให้การ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้ ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ  

 

2. การประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านจิตใจของ
ผู้ป่วยก่อนได้รับยาเคมี
บําบัด 

1. ประเมินการรับรู้ข้อมูลของผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับ  
- ชนิดของโรค ระยะของโรค 
- ประวัติการรักษาท่ีได้รับ  
- แผนการรักษาด้วยยาเคมี (จุดประสงค์ 

ชนิดของยา ระยะเวลา จํานวนครั้ง) 
- ทัศนคติ ความเชื่อความคาดหวังต่อการรักษา 
- อาการข้างเคียง  
- การปฏิบัติตนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าสู่ขบวนการรักษา 
2. ประเมินความวิตกกังวลความเครียด การ
ยอมรับ ผลกระทบของโรคและการรักษา ท่ีผลต่อ
สถานภาพบทบาทในสังคม ครอบครัวฐานะทาง
เศรษฐกิจ  
   - แบบวัดภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า 
Hospital Anxiety and  Depression Scale 
(Thai HADs ) 

ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินความด้าน
จิตใจก่อนรับการ
รักษาด้วยยาเคมี
บําบัด 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
    - แบบวัดภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า 

Hospital anxiety and  depression scale  
(Thai HADs ) แบ่ง 3 ระดับ 
    1)  0 – 7 คะแนน ปกติ 
    2)  8 – 10  คะแนน วิตก/กังวล แต่ยังไม่
ผิดปกติทางจิตเวช 
    3) 11 – 21 คะแนน ผิดปกติทางจิตเวช 
3. ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ 
   ข้อมูลสิ่งท่ีจะต้องประสบล่วงหน้า(preparatory 
information)  

- ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้
เคมีบําบัด 

- การปฏิบัติตัวเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจาก
เคมีบําบัด 

- การคุมกําเนิดระหว่างได้รับเคมีบําบัด/ 
ภายหลังการรักษาประมาณ 2 ปี 

4. Self health group เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีให้ยาเคมีบําบัด 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลระหว่างให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
ประเมินเพ่ือวางแผนการ
จัดการอาการรบกวนและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างให้ยาเคมีบําบัด 
 

1. ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพบริหารจัดการ
ความปลอดภัย 
   - การเตรียมยา/กําหนดระบบตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนบริหารยาเคมีบําบัด(Drug 
administration )/การบริหารยา  
 - กําหนดระบบการจํากัดวัสดุและสิ่งปนเป้ือนยา
เคมีบําบัด 
2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลการบริหารยา
เคมีบําบัด  
3. แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการภาวะภูมิไว
เกินและปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมีบําบัดทาง
หลอดเลือดดํา  
4. แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการป้องกันและ
การจัดการเม่ือเกิด Extravasation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยระหว่าง
ได้รับยาเคมีบําบัด 
- ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
มีความปลอดภัยจาก
ยาเคมีบําบัด 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลหลังให้ยาเคมีบําบัด 

Assessment Intervention Outcome 
ประเมินเพ่ือวางแผนการ
ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
 

1. การประเมินความต้องการ/ปัญหาของ
ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเพ่ือวางแผนในการ
จําหน่าย 

2. แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการวางแผน
จําหน่ายผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมีบําบัด 

3. วางแผนการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายต่อเนื่อง 
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 
การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย การ
ผ่อนคลายความเครียด 

4. วางแผนการจัดการอาการรบกวน และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน  

5. วางแผนบําบัด ฟ้ืนฟูจิตใจ อารมณ์สังคม 
 
หมายเหตุ ข้อ 3- 5 ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
เรื่องการให้ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมีบําบัด 
 
 
 

- ผู้ป่วยสามารถ
จัดการ
ภาวะแทรกซ้อนจาก
ยาเคมีบําบัดได้เม่ือ
กลับบ้าน 
- ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมี
บําบัดครบตาม
แผนการรักษา 
 

 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status 

ECOG 0 Asymptomatic, normal activity ทํากิจวัตรได้ตามปกติ ทํางานหนักได้ 
ECOG1 Fully ambulatory, symptomatic, 

able to perform activities of daily 
living 

ทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติ ทํางานได้แต่หนัก 
มาก มีอาการนิดหน่อย 

ECOG2 Symptomatic, up and about, in 
bed < 50% of daytime 

มีอาการเหนื่อย ทํากิจวัตรประจําวันยังได้ แต่ 
ต้องมีการพักระหว่างวันแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ECOG3 Symptomatic, capable of only 
limited selfcare, in bed > 50% of 
daytime 

มีอาการเหนื่อยมากข้ึน ทํากิจวัตรประจําวันได้ 
แต่ไม่ทุกอย่าง ต้องพักระหว่างวันมากกว่าร้อย 
ละ 50 

ECOG4 Completely disabled, cannot 
perform any self-care, bedridden 
100% of time 

มีอาการมาก ไม่สามารถทํากิจวัตรได้เอง และ 
ต้องนอนพักตลอดเวลา 

ECOG5 Dead เสียชีวิต 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG : Clinical Nursing Practice Guideline) 

 
เร่ืองการให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อได้รับยาเคมีบําบัด 

 
คําจํากัดความ 
  การให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียวกับการดูแลตนเองเม่ือได้รับยาเคมีบําบัดคือ  การจัดระบบท่ีมีความ
ชัดเจนเหมาะสมในการรับข้อมูลเก่ียวกับโรค  แนวทางการรักษา การดูแลตนเองเม่ือได้รับยาเคมี
บําบัดรวมท้ัง ภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทําให้มีการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขณะเจ็บป่วย 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
  โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรท่ัวโลกซ่ึงองค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็ง
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนท่ัวโลก และมีแนวโน้มว่าจํานวนจะเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ 
ปี มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จํานวน 18.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 9.6 ล้านคน (แผน
ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ 2562)                                                                                 
  สําหรับประเทศไทยนั้น โรคมะเร็งถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ  ซ่ึง
ถือเป็นปัญหาสําคัญของสาธารณสุขไทย ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความเจริญก้าวหน้ามาก มีการ
นําเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิวัฒนาการต่างๆ มาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งมากข้ึน ทําให้แต่
ละปีประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในอัตราสูง โดยเฉพาะการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบําบัดเป็นท้ังวิธีการรักษาหลักและรักษาเสริมเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหายขาด
หรือบรรเทาจากโรค นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วยังต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
การรักษาด้วยเคมีบําบัดทําให้เกิดอาการข้างเคียงเกิดข้ึนได้อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง ดังนั้นการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดต้องอาศัยความร่วมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ พยาบาล
เป็นหนึ่งในทีมท่ีมีบทบาทสําคัญในการดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้เก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยา
เคมีบําบัดและอาการข้างเคียงท่ีเกิดจากยาเคมีบําบัด   ให้ครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ มีทักษะในการให้ข้อมูล ให้คําปรึกษากับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ สามารถจัดการกับอาการท่ีเกิดจากผลข้างเคียง
ในระหว่างการรักษา และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
การนําแนวปฏิบัติไปใช้ในคลินิก    
          เพ่ือให้การตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ใช้บริการ เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ี
เหมาะสมสําหรับภาวะใดภาวะหนึ่งทําให้เกิดคุณภาพในการบริการดีข้ึน ลดภาวะแทรกซ้อนและความ
เสี่ยงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับยาเคมีบําบัด 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
1. ประเมินความรู้และการ
รับรู้ของผู้ป่วยเก่ียวกับโรค 
การรักษาด้วยเคมีบําบัดและ 
ภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษาด้วยเคมีบําบัด ก่อนการ
รับยาเคมีบําบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย
เก่ียวกับโรคมะเร็ง สาเหตุ อาการและ
อาการแสดง การรักษาด้วยยาเคมีบําบัด 
และภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยา
เคมีบําบัด โดยใช้แบบประเมิน 
  - แบบติดตามผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด 
  - แบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ท่ีมารับบริการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด
(อ้างอิงเอกสารภาคผนวก) 
  - แบบทดสอบความรู้เรื่องการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด 
(อ้างอิงเอกสารภาคผนวก) 
  - แบบประเมิน TOXICITY  ALARM 
(อ้างอิงเอกสารภารผนวก) 
2. แพทย์ผู้รักษา 
  -  ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับโรคมะเร็ง  
สาเหตุ อาการและอาการแสดง 
  - ให้ข้อมูลแนวทางการรักษาและ
ระยะเวลาในการรักษาเพ่ือให้ผู้ป่วยได้
ตัดสินใจในการรักษาตามสิทธิผู้ป่วย 
 

  พยาบาลได้รับข้อมูล
เก่ียวกับความรู้ความ
เข้าใจของผู้ป่วยท่ีมีต่อ
โรค สาเหตุ อาการและ
อาการแสดงการรักษา
และภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษาเพ่ือนําไป
วางแผนให้การดูแล
ผู้ป่วยก่อนการให้การ
รักษา 
 
 
 
 
 
- ผู้ป่วยได้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับโรค 
สาเหตุ อาการและ
อาการแสดงของ
โรคมะเร็ง 
-ผู้ป่วยได้รับทราบ
ข้อมูลและแนวทางการ
รักษาและระยะเวลาใน
การรักษาเพ่ือได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจใน
การทําการรักษา 

2. ประเมิน 
   - ภาวะแทรกซ้อน 
สูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการกดไขกระดูก 
  - ความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

 - ให้ข้อมูลเก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนต่อ
ระบบต่างๆจากสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับดังนี้   
 1. การกดไขกระดูก (Bone marrow 
suppression) ไขกระดูก มีหน้าท่ีผลิต
เซลล์เม็ดเลือด ประกอบด้วย เม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด  ยาเคมี
บําบัดท่ีมีผลต่อการกดไขกระดูกรุนแรง 
ได้แก่  

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลต่อการ
กดการทํางานของไข
กระดูกและวิธีการดูแล
ตนเองเพ่ือป้องกันและ
การจัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
Alkylating agents :  
cyclophosphamide, ifosfamide, 
Busulfan, carmustine, lomustine 
Anti-tumor antibiotics :    
doxorubicin,daunorubicin, 
actinomycin-D, mitomycin-C 
Antimetabolites :  
5-fluorouracil (5-FU), cytarabine 
(Ara-C), methotrexate 
vinca alkaloids :  
vinblastin ,  vinorelbine  
Taxanes : paclitaxel, docetaxel  
  โดยในช่วงของการให้ยาเคมีบําบัดจะพบ
การลดลงของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง 
และหรือเกร็ดเลือด ส่งผลให้มีโอกาสเกิด  
 1.1 Increased chance of 
infections from low white blood 
cell counts, also 
called leukopenia 
   เม็ดเลือดขาวมีหน้าท่ีต่อสู้กับเชื้อโรค
ต่างๆ ท่ีเข้าสู่ร่างกาย โดยปกติเม็ดเลือด
ขาวจะตํ่าลงต้ังแต่ 2 - 3 วันหลังได้รับยา
เคมีบําบัด และจะตํ่ามากท่ีสุดใน 7 - 
14 วัน หลังจากนั้นร่างกายจะสร้างเม็ด
เลือดขาวเพ่ิมข้ึนจนกลับมาสู่ภาวะปกติ
ภายใน 21 - 28 วันหลังได้รับเคมีบําบัด 
การท่ีเม็ดเลือดขาวตํ่าจะทํา ให้มีการติด
เชื้อได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนท่ัวไปภาวะ
เม็ดเลือดขาวตํ่า (leukopenia) เป็นภาวะ
ท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด ซ่ึงสามารถแบ่งระดับ
ความรุนแรงได้จากระดับเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวโทรฟิลหรือ absolute 
neutrophil count (ANC) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ เม็ดเลือดขาว
ตํ่าเล็กน้อย (1000-1500 cell/mm3), 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
เม็ดเลือดขาวตํ่าในระดับปานกลาง (500-
1000 cell/mm3) และเม็ดเลือดขาวตํ่า
ระดับรุนแรง (<500 cell/mm3)  
 
ข้อปฏิบัติเพ่ือหลีกเล่ียงการติดเช้ือ 

1. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ เช่น ไม่ควรเข้าใกล้คนท่ีไม่
สบาย เช่น  เป็นหวัด ไอ ไม่ใช้ของ
ใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
ผ้าขนหนู การอยู่ในสถานท่ีท่ีมีคน
มากๆ เช่น ตลาดนัด ซ่ึงจะเสี่ยงต่อ
การได้รับเชื้อโรคหากจําเป็นต้อง
อยู่ในสถาน ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ควรจะสวมหน้ากากอนามัย  

2. ทานอาหารท่ีสุก สะอาด หลีกเลี่ยง 
อาหารหมักดอง หรือไม่มีภาชนะ
ปิดมิดชิด  

3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ เช่น 
สุนัข แมว เพราะสัตว์เหล่านี้มักมี
เชื้อโรคติดอยู่ด้วย  

4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
เป็นประจํา ล้างมือบ่อยๆ และ
ระวังอย่าให้เกิด แผล เพราะเชื้อ
โรคจะเข้าทางบาดแผลได้ง่าย หาก
จะทํางานท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
บาดแผล หรือทําสวนก็ควรจะสวม
ถุงมือยาง และสวมรองเท้า   

5. อาการท่ีต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อ 
ได้แก่ มีไข้ (ใช้ปรอทวัดอุณหภูมิ
ของร่างกายแล้วสูงเกิน 38 องศา
เซลเซียส) ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ เยื่อ
บุปากอักเสบหรือมีฝ้าขาวใน
ปาก (แสดงถึงการติดเชื้อรา) มี
ผิวหนังท่ีบวม แดง ร้อน มีหนอง 
หรือแผลอักเสบ มีถ่ายเหลว 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
อุจจาระมีมูกเลือด ปัสสาวะแสบ
ขัด หรือขุ่น หากมีอาการเหล่านี้ 
ควรกลับไปพบแพทย์เพ่ือทําการ
ตรวจเพ่ิมเติม หรือสามารถเข้ารับ
การตรวจประเมินเบ้ืองต้นท่ี
โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยต้องแจ้ง
ให้แพทย์ทราบว่าท่านได้รับยาเคมี
บําบัดครั้งล่าสุดมาเม่ือวันท่ีเท่าไหร่ 
แพทย์จะได้ทําการตรวจเลือด
เพ่ิมเติม หากตรวจพบว่าเม็ดเลือด
ขาวตํ่า ควรจะได้รับการฉีดยา
ปฏิชีวนะ และพิจารณาให้ยาฉีด
กระตุ้นเม็ดเลือดขาว 

1.2  Fatigue from low red blood 
cell counts and other reasons, 
also called anemia 
    เซลล์เม็ดเลือดแดง มีหน้าท่ีลําเลียง
ออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ 
ท่ัวร่างกาย หากเม็ดเลือดแดงตํ่า จะทําให้
ซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ 
หน้ามืด เป็นลมได้ง่าย  
คําแนะนําในการปฏิบัติตัว 

1. ควรรับประทานอาหารท่ีให้พลังงาน
และโปรตีนสูง กินอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็กสูง เช่น เนื้อแดง ตับ ผักใบ
เขียว เป็นต้น นอกจากนั้น ควร
พักผ่อนให้เพียงพอ ทํางานและออก
กําลังกายเบาๆ เท่าท่ีสามารถทําได้ 

2. หากมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย 
เวียนศีรษะ หน้ามืดควรไปพบแพทย์
เพ่ือตรวจประเมิน หากปริมาณเม็ด
เลือดแดงตํ่ามากๆ อาจพิจารณาให้
เลือดได้ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
1.3 Easy bruising or bleeding 
from low blood platelet counts. 
also called thrombocytopenia 
    เกล็ดเลือดมีหน้าท่ีทําให้เลือดแข็งตัว 
ยาเคมีบําบัดท่ีมีผลกระทบต่อไขกระดูก 
จะส่งผลให้การสร้างเกล็ดเลือดน้อยลง 
เม่ือเกล็ดเลือดน้อยลงทําให้เสี่ยงท่ีจะมี
เลือดออกง่าย หยุดยากแม้จะถูกกระแทก
เพียงเบาๆ  
อาการของเกล็ดเลือดต่ํา 
    เลือดออกเป็นอาการสําคัญของผู้ท่ีมี
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า ในบางรายอาจไม่พบ
อาการจนกระท่ังมีการเจาะเลือด อาการ
จะข้ึนอยู่กับจํานวนของเกล็ดเลือดว่ามี
จํานวนตํ่ามากหรือน้อยเพียงใด หากมี
อาการรุนแรงอาจทําให้เลือดไหลไม่หยุด 
รวมถึงอาจพบอาการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย
ดังต่อไปนี้ 

- รอยช้ําสีแดง สีม่วง หรือสีน้ําตาล 
กระจายใต้ผิวหนัง 

- ผื่นสีแดงหรือสีม่วง เป็นจุดขนาด
เล็กกระจายใต้ผิวหนัง 

- เลือดออกท่ีจมูกหรือเหงือก 
-  เลือดออกมากหลังเกิดบาดแผล 

ถึงแม้จะเป็นบาดแผลขนาดเล็ก 
- ประจําเดือนมามากผิดปกติ 
- อาจพบอาการเลือดออกภายใน

หรือมีอาการรุนแรงได้ หากมี
จํานวนเกล็ดเลือดในปริมาณตํ่า
มาก เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด
อุจจาระเป็นเลือด หรืออุจจาระมีสี
เข้มมาก รวมถึงอาการเลือดไหลไม่
หยุด ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
 การป้องกันการเลือดออกในผู้ป่วยท่ีมี

เกล็ดเลือดต่ํา ทําได้โดย 
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาท่ีมีผลต่อการ

ทํางานของเกล็ดเลือด เช่น 
Aspirin  หรือ Ibuprofen)  

- หลีกเลี่ยงกีฬาท่ีมีการกระแทกและ
อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น 
ฟุตบอล ศิลปะการต่อสู้ เป็นต้น 

- ใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนแปรงอ่อนนุ่ม 
เพ่ือหลีกเลี่ยงเลือดออกท่ีเหงือก
ในขณะแปรงฟัน 

- ห้ามสั่งน้ํามูกแรงๆ ถ้ามีเลือดกําเดา
ออกให้อยู่ในท่านั่ง แหงนหน้า บีบ
จมูก อ้าปากหายใจ และใช้กระเป๋า
น้ําแข็งประคบเพ่ือทําให้หลอด
เลือดหด ตัว และเลือดหยุด 

- ห้ามฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อและใต้
ผิวหนัง ในกรณีท่ีมีเกล็ดเลือดตํ่า 

 

-ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด0ral  
Mucositis  
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

2. Gastrointestinal  toxicity 
     2.1 Mouth sores: Oral 
Mucositis 
          อาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ (oral 
mucositis) เป็นอาการข้างเคียงท่ีเกิดข้ึน
ได้ถึงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับ
การรักษาด้วยยาเคมีบําบัด สําหรับอาการ
แสดงของอาการเยื่อบุในช่องปากอักเสบ 
จะแสดงให้เห็นภายหลังได้รับยาเคมีบําบัด
ประมาณ 2 - 5 วัน และอาการจะชัดเจน
ในวันท่ี 7 - 14 ภายหลังได้รับยาเคมี
บําบัด 
Chemotherapy induce oral mucositis  

- Antimetabolites :  
- Cytarabine, 5 FU,   
- 6 MP, Methotrexate, 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ  
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิด0ral  Mucositis 
และวิธีการดูแลตนเอง
เพ่ือป้องกันและการ
จัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
Gemcitabine  

- Antitumor antibiotics : 
Doxorubicin,    

- Epirubicin,  Idarubicin,  
Bleomycin, 

- Mitomycin – C,  
Mitoxantrone 

- Vinca  alkaloid : Etoposide 
- High dose Cytarabine,  High 

dose  
- Cyclophosphamide, High 

dose  
- Melphalan  

 เกณฑ์ของ WHO Guideline for Oral 
Mucositis ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ค ือ 
ระดับ 0 None: เยื่อบุช่องปากไม่
เปลี่ยนแปลง ระดับ 1 Oral soreness, 
erythema: มีอาการ เจ็บ/ช่องปากแดง  
ระดับ 2 Oral erythema, ulcers, solid 
diet tolerated: ช่องปากแดง มีแผล แต่
สามารถรับประทาน อาหารแข็งได้ ระดับ 
3 Oral ulcers, liquid diet only:  
ช่อง ปากมีแผล ต้องรับประทานอาหาร
เหลวอย่างเดียว ระดับ 4 Oral 
alimentation impossible: ไม่ สามารถ
รับประทานอาหารทางปากได้ 
 
คําแนะนําในการปฏิบัติตัว 

1. รักษาความสะอาดในช่องปาก
อย่างสมํ่าเสมอ โดยทําความ
สะอาดฟันและช่องปาก หลัง
อาหารทุกม้ือด้วยการบ้วนปาก
ด้วยน้ําเกลือ หรือน้ํายาบ้วนปากท่ี
ไม่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ 
(สูตรผสมน้ํายาบ้วนปาก = น้ํา
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
สะอาด 1000 ซีซี + เกลือ 1 ช้อน
ชา +เบก้ิงโซดา 1 ช้อนชา) 

2. ใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนอ่อนนุ่ม และ
ยาสีฟันท่ีมีฤทธิ์อ่อนไม่มีรสซ่า  

3. ก่อนเริ่มรักษามะเร็ง แพทย์จะ
แนะนําให้ท่านไปพบทันตแพทย์
เพ่ือซ่อมแซม หรือ อุดฟันให้
เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
หลังจากท่ีได้รับยาเคมีบําบัด  

4. ควรพยายามด่ืมน้ําบ่อย ๆ หรืออม
น้ําแข็งก้อนเล็กๆ เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาอาการ ปากแห้ง คอแห้ง 
อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมี
บําบัดท่ีมีชื่อสามัญทางยาว่า 
Oxaliplatin ห้ามอมน้ําแข็ง กิน
อาหารท่ีมีความเย็น หรือสัมผัส 
ของเย็นโดยเด็ดขาด เพราะจะทํา
ให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบ
ประสาท เช่น มือชา เท้าชามาก
ข้ึน และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ได้  

5. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีร้อนจัด เย็นจัด 
หรือเผ็ดร้อน ซ่า รวมถึงอาหารท่ี
แข็ง ๆ เค้ียว ยาก อาหารระคาย
เคืองปาก และอาหารหมักดอง 

6. งด เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ งดสูบ
บุหรี่ เพราะจะทําให้ระคายช่อง
ปากมาก จะเจ็บปากมากข้ึน และ
แผลหายช้า 

7. เลือกทานอาหารอ่อน ๆ ลื่น กลืน
ง่าย เช่น วุ้นเส้น ขนมจีน ลอดช่อง 
ซาหริ่ม เป็นต้น ซ่ึงจะทานง่าย ไม่
ต้องเค้ียว และให้พลังงานสูง 

8. ถ้าเกิดแผลในปากจํานวนมาก มี
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
พบว่ามีฝ้าสีขาว หนา ขูดไม่ออก 
แสดงว่ามีการติดเชื้อราในช่องปาก 
ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพ่ือท่ี 
แพทย์จะได้สั่งยารักษาและ
บรรเทาอาการเจ็บปวด หรือนัดมา
ตรวจช่องปากบ่อยข้ึน 

9. กรณีผู้ป่วยได้รับยา 5FU ก่อน
บริหารเคมีบําบัดทางหลอดเลือด
ดํา 5 นาที ให้ผู้ป่วยอมน้ําแข็งและ
อมน้ําแข็งระหว่างให้ยาเคมีบําบัด
และให้อมต่อเนื่องนานเป็นเวลา 
30 นาที 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด Nausea / 
Vomiting   
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

2.2. Nausea / Vomiting 
    คลื่นไส้ อาเจียน เกิดจากยาเคมีบําบัด
ไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการ อาเจียนท่ีอยู่
ในสมองและในกระเพาะอาหาร แล้วส่ง
กระแสประสาทมายังกระเพาะอาหารให้
เกิดอาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียน ยา
เคมีบําบัดแบ่งตามความสามารถในการ
ก่อให้เกิดคลื่นไส้อาเจียน ดังนี้ 
Level I : Minimal risk , < 10% 
   Bevacizumab, Bleomycin, 
Fludarabine, Vinblastine, Vincristine, 
Vinorelbine, 
Level 2 : Low risk, 10 –30% 
   Cetuximab, Docetaxel, Paclitaxel, 
Etoposide, 5-Fluorouracil, 
Gemcitabine, Pemetrexed, 
Mitomycin-C, Trastuzumab, 
Lapatinib 
Level 3 : Moderate risk, 31 – 90% 
   Carboplatin, Cyclophosphamide< 
1.5 g/m2 Doxorubicin, Epirubicin, 
Ifosfamide, Irinotecan, Oxaliplatin 
Level 4 : High risk, > 90% 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิด Nausea / 
Vomiting และวิธีการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
และการจัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
   Cisplatin, Cyclophosphamide 
>1.5 g/m2, Dacarbazine, 
Streptozocin 
ชนิดของอาการคล่ืนไส้อาเจียนหลังได้
เคมีบําบัด 
  1.  Acute emesis เป็นอาการคลื่นไส้
อาเจียนท่ีเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับ
ยาเคมีบําบัด พบได้ในผู้ป่วยท่ี ได้ยาเคมี
บําบัดท่ีอยู่ในระดับ 3 และ 4 
  2.  Delayed emesis เป็นอาการ
คลื่นไส้อาเจียนท่ีเกิดหลัง 24 ชั่วโมงหลัง
ได้ยาเคมีบําบัดไปแล้วและเกิดอยู่ ในช่วง 
24 ชั่วโมงถึง 120 ชั่วโมง ยาเคมีบําบัดท่ี 
เป็นสาเหตุสําคัญของ delayed emesis 
คือกลุ่ม cisplatin และ carboplatin 
  3.  Anticipatory nausea  and 
vomiting ไม่ได้เกิดจากฤทธิ์ของเคมี
บําบัดโดยตรง แต่เกิดจากประสบการณ์
เคยเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง
จากการได้ยารักษามะเร็งในครั้งก่อนๆ 
 
คําแนะนําในการปฏิบัติตัว 

- ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีร้อนจัด 
- การเตรียมอาหารด้วยตนเองแล้ว

ทําให้คลื่นไส้อาเจียนควรหลีกเลี่ยง
การปรุงอาหารด้วยตนเอง 

- ควรทําความสะอาดช่องปากทุก
ครั้งหลังอาเจียน 

- สวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆ และอยู่ในท่ี
ท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- หลีกเลี่ยง เสียง ภาพ กลิ่น ท่ีอาจ
ทําให้คลื่นไส้ได้ 

- ควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมัน
น้อยและย่อยง่าย เช่น ฟักทองนึ่ง 
มันต้ม แกงเลียง ผักต้ม ปลาเผา 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
หรือนึ่ง แกงส้มท่ีรสไม่จัด 

- ลองรับประทานของเปรี้ยวๆ เช่น 
ไอศกรีมรสมะนาว หรือ ขนมปัง 
กรอบ เวลารู้สึกคลื่นไส้  

- ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อย
ง่าย หลีกเลี่ยงรับประทานอาหาร 
รสจัด รสหวาน อาหารกลิ่นฉุน 
และทอดด้วยน้ํามัน 

- หลังรับประทานอาหารควรนั่งพัก
สักครู่ ถ้าต้องการนอนพักควร 
นอนยกศีรษะสูง  

- ถ้าการรับรสของท่านผิดปกติ รู้ 
สึกขมปากอยู่ตลอดเวลา ควรหา 
ลูกอมท่ีทํา 

- ให้รู้สึกสดชื่น เช่น ลูกอมรสเป็บ
เปอร์มินท์ หรือลูกอม รสมะนาว 
เป็นต้น 

- อาการผิดปกติท่ีควรไปพบแพทย ์
อาเจียนติดต่อกันตลอด 48 ชั่วโมง 
ภายหลังได้ยาเคมีบําบัด และ 
รับประทานอาหารไม่ได้เลย แม้ว่า
จะรับประทานยาแก้อาเจียนแล้วก็
ตาม 

-ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด Diarrhea    
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

2.3 Diarrhea 
   Chemotherapy induced diarrhea 
:  5-fluorouracil, capecitabine, 
irrinotecan, paclitaxel,docetaxel, 
doxorubicin, cyclophosphamide 
   ยาเคมีบําบัดทําลายเซลล์เยื่อบุผิวของ
ผนังลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ทําให้
ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นน้ํา หรืออุจจาระ
เหลวบ่อยครั้ง  
การปฏิบัติตัวเม่ือมีอาการท้องเสีย 
1. รับประทานยาแก้ท้องเสียตามแผนการ

รักษาของแพทย์ เช่น Loperamide 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับภาวะ แทรก
ซ้อนของยาเคมีบําบัดท่ี
มีผลทําให้เกิด 
Diarrhea และวิธีการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
และการจัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
hydrocloride (Imodium) เพ่ือ
ป้องกันอาการท้องเสีย  

2. รับประทานอาหารอ่อน มีกากใยน้อย 
เพ่ือลดการระคายเคืองของทางเดิน
อาหาร เช่น กล้วยน้ําหว้า ข้าวต้ม 
โจ๊ก น้ําซุบ เป็นต้น  

3. งดการรับประทานผักและผลไม้สด  
4. ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีรสเปรี้ยวและมีกรด

น้อย 
5. ด่ืมน้ํามากๆ อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร 

เพ่ือทดแทนน้ําท่ีสูญเสียไป  
6. อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 

- อาหารท่ีทําให้เกิดแก๊ส เช่น ถ่ัว 
กะหล่ําปลี 

- เครื่องด่ืมท่ีมีแก๊ส เช่น น้ําอัดลม 
- อาหารรสจัด อาหารมัน 
- นม หรือผลิตผลจากนม ชา และ

กาแฟ  
- อาหารร้อนและเย็นจัดเพราะ 

ความร้อนทําให้ลําไส้เคลื่อนไหว
เร็วข้ึนส่งผลทําให้ท้องเสียได้ง่าย 

7. ควรด่ืมผงเกลือแร่ โออาร์เอส (ORS) 
ผสมกับน้ําบ่อยๆ เพ่ือ ชดเชยน้ําและ
เกลือแร่ท่ีสูญเสียมากับอุจจาระ 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด 
Constipation    
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

2.4 Constipation  
Chemotherapy induced diarrhea : 
vincristine, vinblastine, thalidomide, 
cisplatine, gemcitabine 
ท้องผูกเกิดจากการท่ีอุจจาระเป็นก้อนแข็ง 
แห้ง ขับถ่ายลําบาก สาเหตุจากการด่ืมน้ํา
น้อย รับประทานอาหารท่ีมีกากใยน้อย 
นอนนานๆ ไม่ได้ออกกําลังกายและการ
ได้รับยาเคมีบําบัดดังกล่าวข้างต้น 
คําแนะนําการปฏิบัติเพ่ือป้องกันอาการ
ท้องผูก 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิด Constipation  
และวิธีการดูแลตนเอง
เพ่ือป้องกันและการ
จัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
1. ด่ืมน้ํามากๆ อย่างน้อยวันละ 2 - 3 

ลิตร ยกเว้น ผู้ป่วยท่ีมีปัญหา ไต
วาย โรคหัวใจ ต้องจํากัดปริมาณ
น้ํา  

2. ควรด่ืมน้ําอุ่น 1/2 ชั่วโมงก่อนการ
ขับถ่าย หรือ ด่ืมในตอนเช้า เพ่ือ 
กระตุ้นการบีบตัวของลําไส้  

3. รับประทานอาหารท่ีมีกากและเส้น
ใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ลูกพรุน 
หลีกเลี่ยงอาหารท่ีย่อยยาก เช่น 
เนื้อสัตว์ ไขมัน  

4. ถ้าแน่นท้องจากมีลมในกระเพาะ
อาหารมาก ให้หลีกเลี่ยงอาหารท่ี 
ทําให้เกิดแก๊ส เช่น น้ําอัดลม ถ่ัว 
หัวหอม หมากฝรั่ง  

5. ออกกําลังกาย ท่ีสามารถทําได้โดย
ไม่เหนื่อยเกินไป เช่น การเดิน เพ่ือ
ช่วยให้ลําไส้เคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน 

6. ถ้าจําเป็นต้องใช้ยาระบาย ควร
ปรึกษาแพทย์ 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด  Alopecia    
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 

 

3. Alopecia 
Chemotherapy induced alopecia: 
Incomplete alopecia  
    : etoposide, ifosfamide, 
mitomycin C, 5-FU, melphane, 
mitoxantrone, gemcitabine, 
methotrexate, vincristine, 
vinblastine, Vinorelbine 
Complete alopecia 
   : paclitaxel, docetacel, 
doxorubicin, epirubicin, 
dactinomycin 
cyclophosphamide(high doses), 
irinotecan, topotecan, bleomycin 
     อาการผมร่วงจะเกิดภายหลังได้ยาเคมี

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิด  Alopecia และ
วิธีการดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันและการจัดการ
อาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
บําบัด 2-3 สัปดาห์ โดยท่ัวไปคนไข้มักจะ
สังเกตได้ว่าผมร่วงมากกว่าปกติหรือดูบาง
ลง แต่ในรายท่ีได้ยาท่ีทํา ให้ผมร่วงมากๆ 
มักจะมีช่วงแรกท่ีผมร่วงพร้อมๆกันโดยจะ
เกิดในวันท่ี 10-14 หลังได้ยาครั้งแรก 
อาการนี้จะเกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น ผม
สามารถงอกข้ึนมาใหม่ได้ตามปกติภายใน 
4 - 6 สัปดาห์หลังหยุดเคมีบําบัดไปแล้ว 
โดยผมท่ีงอกข้ึนมาใหม่อาจจะหนานุ่ม ดก
ดําข้ึนและหยิกเป็นลอน สีของผมอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ใช้แปรงนุ่มและอ่อน แปรงผมเบาๆ 
เพ่ือป้องกันการดึงรั้งของหนัง 
ศีรษะ 

2. ใช้แชมพูสระผมอ่อนๆ ท่ีมีฤทธิ์เป็น
กลาง เพ่ือลดการระคายเคือง หนัง
ศีรษะ 

3. หลังสระผม ใช้ผ้าสะอาดซับผม
เบาๆ ให้แห้งและห้ามขยี้ 

4. ใช้แป้งเด็กทารอบๆคอและหลัง เพ่ือ
ลดอาการคันและระคายเคืองจากผม
ร่วง  

5. เม่ือท่านออกนอกบ้าน และอยู่
กลางแสงแดด ควรทาครีมกันแดด 
และสวมหมวก 

6. เลือกใส่วิก ใส่หมวก ผ้าโพกหัว ผ้า
คลุมผม ตามท่ีท่านชอบและเหมาะ
กับตัวท่าน 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด skin 
changes    
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด

 4. skin changes 
Chemotherapy induced skin 
changes: 
   ยาเคมีบําบัดท่ีมักทําให้เกิดการอักเสบ
ของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ได้แก่ 
Capecitabine, Doxorubicin, 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิด skin changes 
และวิธีการดูแลตนเอง
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

Sunitinib, Sorafenib) 
  อาการทางผิวหนัง เกิดได้หลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กับชนิดของยาเคมีบําบัด และยา
ทาร์เก็ต อาการท่ีพบบ่อยดังนี้คือ 
ผิวหนังดําคล้ํา เล็บสีคล้ําข้ึน 
  เกิดจากการระคายเคืองของยาต่อหลอด
เลือดดํา ลักษณะลายคล้ายก่ิงไม้ดําไป
ตลอดแขนข้างท่ีให้ยาเคมีบําบัด ซ่ึงไม่เป็น
อันตรายใดๆ แต่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์
และความสวยงามของผู้ป่วย สีของผิวหนัง
จะคล้ํามากข้ึนถ้าถูกแสงแดดนานๆ 
ผิวหนังและเล็บท่ีมีสีคล้ําจะค่อย ๆ จางลง 
หลังจากท่ีหยุดรับยาเคมีบําบัดแล้ว 
ผิวหนังบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าอักเสบ (Hand 
– foot syndrome) 
   เกิดจากยาไปทําลายเซลล์ชั้นเยื่อบุ
ผิวหนัง อาการมีตั้งแต่ระดับไม่รุนแรง
จนถึงข้ันรุนแรงมาก พบอาการบวม แดง
ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรืออาจมี ผิวหนัง
ถลอก หลุดลอก เป็นตุ่มน้ํา เจ็บเม่ือสัมผัส
ของร้อน เจ็บเท้าเวลาเดิน คล้ายถูกเข็มตํา 
ผิวหนังแห้ง ผื่นแดงบริเวณใบหน้า ลําคอ 
หน้าอก และหลัง 
     อาจมีอาการผื่น ลุกลามไปท่ีแขน มี
อาการคัน เป็นตุ่มสิว มีการอักเสบของเล็บ
มือ เล็บเท้า หรืออาจหลุดลอก พบในผู้ท่ี
ได้รับยาทาร์เก็ต เช่น ยา Erbitux และ 
Tarceva 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ดูแลให้ผิวหนังมีความชุ่มชื่นอย่าง
สมํ่าเสมอโดยการทาครีมหรือโลชั่น
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้งแตก
ง่าย  

2. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดๆ ควร
ทาครีมกันแดดเม่ืออยู่ในท่ีแจ้งและ

เพ่ือป้องกันและการ
จัดการอาการ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
แดดจัด 

3. ไม่ล้างมือบ่อยๆ เพราะอาจทาให้
ผิวหนังแห้งเกินไป  

4. ดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บ
เท้า เช็ดให้แห้ง และตัดเล็บให้ สั้น
อยู่เสมอ 

5. เลือกใส่รองเท้าท่ีไม่แข็งและรัด
แน่นจนเกินไป ควรใส่ถุงเท้าเพ่ือ
ช่วยลดการเสียดสีและบีบรัดเท้า 
ป้องกันผิวหนังถลอก หลุดลอก
และเกิดแผล 

6. ถ้ามีอาการอักเสบและติดเชื้อของ
ผื่นแดงและสิว ต้องรีบแจ้ง ให้
แพทย์ทราบเพ่ือให้การรักษาด้วย
ยาแก้อักเสบและติดเชื้อท่ี 
เหมาะสม 

อาการผิดปกติท่ีเล็บ 
  ยาเคมีบําบัดอาจทําให้เล็บแห้ง มีสีคล้ํา
ข้ึน เหลือง เปราะง่าย อาการจะเกิดข้ึน
ชั่วคราว เม่ือหยุดยาก็จะหายภายใน 10 – 
12 สัปดาห์ ในบางรายอาจมีอาการเล็บขบ
ทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้างเล็บ 
อาการท่ีพบใน ระยะแรกบริเวณซอกเล็บ
จะมีอาการบวมแดงเล็กน้อย ไม่มีหนอง 
ต่อมาจะบวม แดง และเจ็บมากข้ึน อาจมี
หนองตรงเล็บขบ และมีการติดเชื้อท่ีซอก
เล็บได้ หากปล่อยไว้จะปวดมาก มีการติด
เชื้อท่ีรุนแรงมากข้ึน 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ทาครีมให้ผิวชุ่มชื้นด้วยโลชั่นท่ีมี
สารป้องกันแดด ค่า SPF อย่าง
น้อย 30 และหลีกเลี่ยงการถูกแดด
จ้าโดยตรง  

2. ตัดเล็บให้สั้น ล้างเล็บด้วยสบู่วันละ
สองครั้งแล้วเช็ดให้แห้งและดูแลให้
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Assessment Intervention Outcome 
สะอาดอยู่เสมอ  

3. พยายามไม่ให้มือและเท้าสัมผัสน้ํา
ร้อน โดยเฉพาะเวลาล้างจาน 
อาบน้ําร้อน 

4. หลีกเลี่ยงงานท่ีต้องบีบมือบน
พ้ืนผิวท่ีแข็ง เช่น การเปิดขวดโหล 
การใช้ไขควง การจับมีด  

5. หลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับ 
แหวนท่ีแน่น 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิดภาวะอาการ
อ่อนเพลีย (Fatigue)     
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

5. อาการอ่อนเพลีย (Fatigue)  

   อาการอ่อนเพลียอาจเกิดจากโรคมะเร็ง 
หรือเกิดจากผลข้างเคียงของการรักษา
ด้วยยาเคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้ไขกระดูก
ทํางานได้ลดลง ส่งผลให้ การผลิตเม็ด
เลือดแดงลดลงตามไปด้วย จึงทําให้เกิด
อาการอ่อนเพลียไม่มีแรง ลักษณะอาการ
ท่ีพบได้แก่ รู้ สึกเหนื่อย ไม่มีแรง เบ่ือ
อาหาร นอนไม่หลับหรือนอนหลับมาก 
อาการอ่อนเพลียมักจะไม่ทุเลาแม้ว่าจะได้
พักผ่อนแล้ว อาการนี้ จะเป็นอยู่
เพียงชั่วคราว เกิดข้ึนหลังจากได้รับยาแล้ว 
7 วัน อาการอ่อนเพลียจะค่อยๆ ดีข้ึน 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ปรับอารมณ์ไม่ให้เครียด  
2. รับประทานยานอนหลับตามแพทย์

สั่ง เพ่ือช่วยลดปัญหาเรื่องการนอน
หลับผิดปกติ 

3. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 
8 ชั่วโมง หากรู้สึกอ่อนเพลีย ใน
เวลากลางวันอาจจะนอนพักผ่อน
เป็นเวลาสั้นๆ  

4. ทํากิจวัตรเท่าท่ีจําเป็น ลดการทํา
กิจกรรมประจําวันลง เช่น การ 
ทําอาหาร การทําความสะอาดบ้าน  

5. ควรเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆ และ

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิดภาวะอาการ
อ่อนเพลีย (Fatigue)  
และวิธีการดูแลตนเอง
เพ่ือป้องกันและการ
จัดการอาการ 
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Assessment Intervention Outcome 
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ หกล้ม  

6. ควรด่ืมน้ํา วันละ 8 แก้ว และ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน
จากเนื้อสัตว์และไข่ เพ่ือช่วย 
ซ่อมแซมเซลล์ปกติของร่างกาย 

7. หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของคาเฟอีนในช่วง เย็น 
เช่น กาแฟ ชา เป็นต้น เนื่องจาก
อาจทําให้นอนไม่หลับได้ 

8. ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย
รุนแรงมาก เหนื่อยง่าย ต้อง นอน
พักตลอดเวลา ไม่สามารถทํา
กิจกรรมต่างๆ ประจําวันได้ แพทย์
อาจพิจารณาให้สารอาหารทดแทน
ทางปาก หรือ ทาง หลอดเลือด  

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนต่อระบบประสาท    
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

6. Chemotherapy induced 
neuropathy 
   ยาบางชนิดเช่น Oxaliplatin, 
Paclitaxel, Cisplatin, Carboplatin, 
Docetaxel ทําให้เกิดอาการข้างเคียงต่อ
เซลล์ระบบประสาท โดยเฉพาะประสาท
ส่วนปลาย (Peripheral nerve) ท่ีกํากับ
ดูแลแขน ขา หรือ ประสาทหู ท้ังนี้ความ
รุนแรงของอาการข้ึนกับชนิดและปริมาณ 
(Dose) ของยาเคมีบําบัด 
อาการทางระบบประสาทท่ีพบได้คือ 

1. อาการคล้ายเป็นเหน็บท่ีปลายนิ้ว
มือ นิ้วเท้า  

2. อาการชาปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ทํา
ให้นิ้วมือ นิ้วเท้ารู้สึกน้อยลง ใน
กรณีท่ีเป็นมากจะทําให้ มือ/นิ้ว
ทํางานซับซ้อนไม่ได้ เช่น ติด
กระดุม หรือ เขียนหนังสือ  

3. รู้สึกมือ เท้าเย็นง่าย 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับ
ภาวะแทรกซ้อนของยา
เคมีบําบัดท่ีมีผลทําให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อ
ระบบประสาท และ
วิธีการดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันและการจัดการ
อาการ 
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Assessment Intervention Outcome 
4. มือสั่น ตัวสั่น โดยไม่ได้เกิดจาก

อาการไข้หรือ รู้สึกหนาว  
5. แขน ขา อ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ

เม่ือยล้าเป็นตะคริวบ่อย  
6. การได้ยินลดลง 

    อาการส่วนใหญ่ มักเกิดต้ังแต่ได้รับยา
ในครั้งแรก แต่อาการจะไม่รุนแรงอาการ
จะค่อยๆรุนแรงข้ึนเม่ือได้รับยาในครั้ง
ต่อๆไป ตามปริมาณของยาท่ีสะสมสูงข้ึน 
แต่จะค่อยๆ ดีข้ึน ภายหลังได้ยาเคมีบําบัด
ครบแล้วประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ระมัดระวังอุบัติเหตุในขณะลุก นั่ง 
ยืน เดิน ให้ใช้ราวเกาะ อาจ ต้อง
ใช้ไม้เท้าช่วย  

2. ระมัดระวังการใช้ของมีคมต่างๆ 
สวมถุงมือในการทํางาน เช่น ล้าง 
จาน ทําสวน  

3. ควรสวมรองเท้าหัวปิดเสมอ 
(รวมท้ังในบ้าน) รองเท้าควรมี 
ลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่คับ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้าโดยไม่
รู้ตัว 

4. นวด เคลื่อนไหว และออกกําลังนิ้ว 
มือ เท้า แขน ขา สมํ่าเสมอ บ่อยๆ  

5. ไม่ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะ
จะส่งผลให้อาการมากข้ึน 
โดยเฉพาะการทรงตัว  

6. สังเกตแผลต่างๆท่ีมือ เท้า เสมอ 
เพ่ือการดูแลรักษาป้องกันการ ติด
เชื้อเพราะอาการชาจะส่งผลให้เกิด
แผลโดยไม่รู้ตัว  

7. ควรพบแพทย์ เม่ืออาการต่างๆแย่
ลง หรือ เม่ือกังวลในอาการ 

- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 7. Chemotherapy agents that - ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
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Assessment Intervention Outcome 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิด impact 
fertility     
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

may impact fertility 
Female : Irregular menses, 
Amenorrhea,  Premature 
menopause, Alteration in libido 
Male :Severe Oligospermia, 
Azoospermia 
Chemotherapy that affect  fertility: 
woman 

� Busulfan (Busulfex, Myleran) 
� Carmustine (BiCNU) 
� Chlorambucil (Leukeran) 
� Cyclophosphamide (Neosar) 
� Doxorubicin (Adriamycin) 
� Lomustine (CeeNU) 
� Mechlorethamine (Mustargen) 
� Melphalan (Alkeran) 
� Procarbazine (Matulane) 

Chemotherapy that affect 
fertility: Men 

� Busulfan (Busulfex, Myleran) 
� Carmustine (BiCNU) 
� Chlorambucil (Leukeran) 
� Cisplatin (Platinol) 
� Cyclophosphamide (Neosar) 
� Lomustine (CeeNU) 

คําแนะนําการปฏิบัติตัว 
1.  ให้ข้อมูลความรู้กับผู้ป่วยและคู่สมรส
ถึงผลกระทบของเคมีบําบัดต่อระบบ
อวัยวะสืบพันธุ์ เพ่ือเผชิญกับปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน เช่น การเป็นหมันชั่วคราวหรือ
ถาวร  
   2. แนะนําผู้ป่วยและคู่สมรสเก่ียวกับ
การวางแผนครอบครัว 
  2.1 การคุมกําเนิดระหว่างการรักษาใน

เก่ียวกับภาวะแทรก 
ซ้อนของยาเคมีบําบัดท่ี
มีผลทําให้เกิด impact 
fertility  และวิธีการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
และการจัดการอาการ 
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Assessment Intervention Outcome 
ผู้ป่วยหญิง   
  2.2 การเก็บ Sperm ไว้ท่ี Sperm  
bank ก่อนเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยชาย  
3. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ
ระหว่างการรักษา ยกเว้นเม่ือมีเกล็ดเลือด
ตํ่ามากๆ ต้องระมัดระวังเนื่องจากเสี่ยงท่ี
จะมีเลือดออกง่าย  
4. ให้การพยาบาลท่ีจะลดความกลัว ความ
วิตกกังวล และสร้างความม่ันใจในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธุ์ให้กับผู้ป่วยจะช่วยให้ให้
ผู้ป่วยมีแบบแผนการมีเพศสัมพันธุ์ท่ีดีข้ึน
ป้องกันการเกิดปัญหาครอบครัว  
5.สามารถมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ 
ในระหว่างท่ีได้รับเคมีบําบัด ท่านสามารถ
มีเพศสัมพันธ์กับสามี/ ภรรยาได้ตามปกติ 
ยกเว้นเม่ือมีเกล็ดเลือดตํ่ามากๆ ท่านต้อง
ระมัดระวัง เนื่องจากเสี่ยงท่ีจะมีเลือดออก
ง่าย ได้อธิบาย       

-ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
ของสูตรยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วย
ได้รับต่อการเกิดอาการเบ่ือ
อาหาร     
- ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบําบัด
ท่ีได้รับและการจัดการอาการ 
 

8. เบ่ืออาหาร 
   อาการเบ่ืออาหารเกิดเนื่องจากยาเคมี
บําบัดไป มีผลทําให้ต่อมรับรสเปลี่ยนไป 
ทําให้ความอยากอาหารลดลง 
คําแนะนําการปฏิบัติตัว 

1. ควรเริ่มรับประทานอาหารครั้งละ
น้อยแต่บ่อยครั้ง  

2. จัดรูปแบบอาหารให้น่ารับประทาน 
พยายามคิดถึงเมนูท่ีตนเอง ชอบ
มากท่ีสุด แต่เมนูดังกล่าวไม่ควรขัด
กับหลักโภชนบําบัดสําหรับผู้ป่วย
มะเร็ง คือ ต้องสุก สะอาด มีคุณค่า
อาหารสูง  

3. ไม่ควรรับประทานอาหารซํ้าๆ  
4. ควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกครีม มัน 

เนย เนื่องจากจะทําให้เบ่ือมากข้ึน  
5. รับประทานอาหารเย็นๆ รสเปรี้ยว 

- ผู้ป่วยได้รับข้อมูล
เก่ียวกับภาวะแทรก 
ซ้อนของยาเคมีบําบัดท่ี
มีผลทําให้เกิด อาการ
เบ่ืออาหาร และวิธีการ
ดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
และการจัดการอาการ 
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Assessment Intervention Outcome 
เช่น ไอศกรีมรสมะนาว รสส้ม  

6. ในกรณีท่ีรับประทานอาหารได้
น้อยลงมาก อาจเลือกรับประทาน 
อาหารทางการแพทย์เสริม เช่น 
นม 

3. ประเมินการรับรู้เก่ียวกับ
การปฏิบัติตัวเม่ือได้รับยาเคมี
บําบัดเพ่ือให้คําแนะเก่ียวกับ
การดูแลตนเองเม่ือได้รับยา
เคมีบําบัด 
  

1. ให้คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลตนเอง
เม่ือได้รับยาเคมีบําบัดเพ่ือวางแผนการ
จําหน่ายโดยใช้ P-D- METHOD 
P- Phychological support คือการ
ดูแลด้านจิตใจ การจัดการความเครียด  
วิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  รวมถึงการ 
Empowerment การดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
D- Diagnosis คือการให้ความรู้เรื่องโรค
ท่ีเป็นอยู่  สาเหตุ อาการ   
M - Medicine คือการแนะนําการใช้ยาท่ี
ตนเองได้รับอย่างละเอียด สรรพคุณของ 
ยา ขนาด วิธีใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา 
ตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อน 
รวมท้ังข้อห้ามการใช้ยา 
E - Environment แนะนําการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านเหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วย  

- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัด
หลั่งทุกชนิดโดยตรง หาก
จําเป็นต้องสัมผัสควรหาถุงมือยาง
แบบใช้แล้วท้ิงมาใช้ เปลี่ยนถุงมือ 
ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

- จานชามช้อนซ้อมหลังการใช้งาน
ควรล้างให้สะอาดก่อนนํามาใช้ซํ้า 
แก้วน้ําควรแยกกัน (หลัก
สุขอนามัยท่ีดี) 

- เสื้อผ้าซักแยกซัก  เกิน7 วันซักรวม
ได้ตามปกติ (หากปนเป้ือนสารคัด
หลั่งเช่นอาเจียนรดเสื้อผ้าต้องแยก

- ผู้ป่วยมีความรู้
สามารถดูแลตนเองได้
เม่ือไดรับยาเคมีบําบัด 
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Assessment Intervention Outcome 
ทําความสะอาด) 

- ชักโครกแนะนําให้ปิดฝาก่อนกดน้ํา
สองรอบ (เพ่ือกันการกระเด็นออก) 
หากมีปัสสาวะเปรอะเป้ือนควรล้าง
น้ําสะอาดหลายๆครั้ง 

- สามารถกอด สัมผัส จับมือ ได้
ตามปกติ  

- หากเป็นยาเคมีบําบัดชนิด
รับประทานควรเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรง (ให้ผู้ป่วยแกะเอง หรือ
แกะแบบไม่สัมผัส) ห้ามบดเม็ดยา 
หลังจากนั้นควรล้างมือทุกครั้ง 

H : Heath ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจ
ภาวะสุขภาพของตน เช่น ข้อจํากัด 
ผลกระทบจากการเจ็บป่วย และสามารถ
ปรับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ให้
เหมาะสมกับข้อจํากัดด้านสุขภาพ เอ้ือต่อ
การฟ้ืนฟูสภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  

- รักษาความสะอาดของร่างกาย ปาก
ฟัน ล้างมือให้สะอาด ก่อน
รับประทานอาหาร และหลังเข้า
ห้องน้ําทุกครั้งเพ่ือช่วยลดภาวะติด 
เชื้อ 

- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลท่ีเป็น
โรคติดต่อ เช่น หวัด วัณโรค ไข้ เป็น
ต้น 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด ท่ี
มีคนอยู่มาก 

- วางแผนในการทํางานเพ่ือให้
สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ 

- มีกิจกรรมในสังคม มีส่วนร่วม
กิจกรรมกับเพ่ือน ญาติ และ คน
อ่ืนๆ ได้เหมาะสม  

- พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 
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Assessment Intervention Outcome 
ชั่วโมง  

- การพักผ่อนหย่อนใจภายในบ้าน 
เช่น ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ และหรือ
เทป อ่านหนังสือ  

- การพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เช่น 
รับประทานอาหารนอก บ้าน เดิน
ดูสินค้า ต้นไม้ การแสดงต่างๆ 
หรือไปทัศนาจรตามสถานท่ี ต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

 ข้อควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเม็ดโลหิตขาวตํ่า
หรือมีภูมิคุ้มกันตํ่าควรหลีกเลี่ยง
การออกกําลังกายในท่ีสาธารณะ 

2. ท่ีมีประชากรหนาแน่น 
3. ผู้ท่ีมีอาการอ่อนล้าอย่างมากจาก

การรักษาควรออกกําลังกายโดย
การยืดกล้ามเนื้อเป็นเวลา 

4. ประมาณ 10 นาทีทุกวัน และเม่ือ
รู้สึกดีข้ึนจึงค่อยๆเพ่ิมระยะเวลา
การออกกําลังกาย 

5. ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโดยการฉาย
รังสีร่วมยาเคมีบําบัดควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสสารคลอรีนใน บรเิวณท่ีถูก
รักษา ดังนั้นจึงไม่ควรออกกําลังกาย
โดยการว่ายน้ํา หรือแสงแดดจ้า 

6. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของ
ระบบประสาทอาจมีปัญหาในการ
ทรงตัวได้ จึงควรเริ่มออกกําลังกาย
แบบอยู่กับท่ีเช่นการป่ันจักรยาน
อยู่กับท่ี ก่อนพัฒนาเป็นการเดิน
นอกบ้านเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การล้ม 

O : Out patient ให้คําแนะผู้ป่วยเพ่ือให้
ความสําคัญของการมาตรวจตามนัด การ
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Assessment Intervention Outcome 
ติดต่อขอความช่วยเหลือ เม่ือเกิดกรณี
ฉุกเฉิน รวมท้ังการส่งต่อสรุปผลการรักษา
และแผนการดูแลผู้ป่วยให้กับหน่วยงาน
อ่ืนท่ีจะรับช่วง 
อาการท่ีควรรีบมาพบแพทย์  

1. แขนข้างท่ีให้ยาเคมีบําบัดมีอาการ
บวม แดง ร้อน แสบหรือดําคล้ํา  

2. มีไข้สูง หนาวสั่น ซีดมาก 
อ่อนเพลีย มีแผลหรือมีเชื้อราใน
ช่องปาก มีจ้ําเลือดตามตัว มีผื่นข้ึน
ตามตัว 

3. คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ร่วมกับมี
อาการท้องเสีย 

4. ปัสสาวะมีเลือดปน เจ็บเวลาปัสสาวะ 
หรือปัสสาวะไม่ออกภายใน 8 ชัว่โมง 

5. เยื่อบุช่องปากเป็นแผลและอักเสบ
รุนแรง 

6. มีอาการหน้ามืด ใจสั่น หอบเหนื่อย 
D : Diet แนะนําผู้ป่วยเข้าใจและสามารถ
เลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับ
ภาวะและข้อจํากัดด้านสุขภาพ เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ  
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยมะเร็ง ซ่ึง
กําลังได้รับยาเคมีบําบัด ได้แก่ 

� อาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่ว่าจะเป็น หมู 
ไก่ วัว ปลา อาหารทะเล ไข่ดิบ (มี
เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิ) 
ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากนมสด ได้แก่ 
นมพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต ชีส ล้วนมี
จุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตอยู่ ซ่ึงเพ่ิมโอกาส
ติดเชื้อได้ สําหรับผู้ท่ีต้องการด่ืม
นม แนะนําให้ดื่มนมท่ีผ่านการฆ่า
เชื้อ เช่น นมกล่องยูเอชที 

� ผักสด ถึงแม้ว่าผักจะมีประโยชน์ 
แต่ในผู้ท่ีได้รับเคมีบําบัด ผักสดนั้น
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

Assessment Intervention Outcome 
อาจไม่สะอาดพอ จึงแนะนําให้
รับประทานผักต้มสุก จะสะอาด
และปลอดภัยมากกว่า 

� ผลไม้เปลือกบางหรือผลไม้
รับประทานท้ังเปลือก อาจจะมีเชื้อ
ราท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น การ
รับประทานผลไม้เปลือกหนาท่ีผ่าน
การล้างอย่างสะอาด และปลอก
เลือกท้ิง ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผู้ท่ีต้องการรับประทาน
ผลไม้ 
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เร่ืองการบริหารยาเคมีบําบัดกลุ่ม Vesicant, Irritant, Non Vesicant 

 
คําจํากัดความ 
  Vesicants  หมายถึง กลุ่มยาท่ีเม่ือรั่วออกนอกเส้นเลือดแล้วจะทําให้เกิดการทําลายของ
เนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณท่ีมีการรั่วซึมของยาหรือสารน้ําออกนอกหลอดเลือดดําและอาจลุกลามถึง
เส้นประสาท เส้นเอ็น และข้อของอวัยวะต่างๆ โดยความรุนแรงข้ึนอยู่กับ ชนิด คุณสมบัติและปริมาณ
ของยาหรือสารน้ํา ท่ีได้รับการบาดเจ็บจะเกิดข้ึนต้ังแต่เริ่มมีการรั่วของยาหรือสารน้ําหากได้รับการ
รักษาล่าช้าก็อาจทํา ให้เกิด การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรุนแรง จนต้องได้รับการผ่าตัดเนื้อเยื่อ ท่ีบาดเจ็บ
หรือตายออก บางรายอาจต้องผ่าตัดต่อผิวหนังเทียม (skin graft) หรือต้องตัดอวัยวะท่ีได้รับบาดเจ็บ
จนรักษา ไม่ได้ออก(ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์, 2560) 
  Irritants หมายถึง กลุ่มยาท่ีมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ จะรู้สึกเจ็บ ปวดแสบปวดร้อนและ
ร้าวไป ตามหลอดเลือดท่ีฉีด อาจมีอาการบวมแดงหรือทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ แต่สามารถ
ฟ้ืนให้หายสู่สภาพ เดิมและไม่เกิดเนื้อตาย (ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์, 2559) 
  Non-vesicants เป็นกลุ่มยาท่ีไม่มีหลักฐานรายงานว่ายานั้นทําให้เกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกับยา
ในกลุ่ม Vesicants หรือ Irritants  (สดใส เกตุไนย , 2555) 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

การให้ยาเคมีบําบัดเป็นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอีกวิธีหนึ่ง ภาวะแทรกซ้อนท่ีสําคัญของการให้
ยาเคมีบําบัด คือการรั่วซึมของยาหรือสารน้ําออกนอกหลอดเลือดดํา ในระหว่างการให้ยาหรือสารน้ํา 
ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ําออกนอกหลอดเลือดดํา 
โดยท่ียาหรือสารน้ํา นั้นไม่มีฤทธิ์ในการทําลายเนื้อเยื่อ เรียกว่า “infiltration” และ ภาวะรั่วซึมของ
ยาหรือสารน้ําออกนอกหลอดเลือดดํา โดยท่ียาหรือสารน้ํามีฤทธิ์ในการทําลายเนื้อเยื่อ (Vesicant 
agents) เรียกว่า “Extravasation” ซ่ึงนับเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงจากการบริหารยาเคมีบําบัด
ทางหลอดเลือด ส่งผลทําให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานข้ึน เสียค่ารักษาพยาบาลมาก ข้ึน
ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้ วิธีการ ป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของ
ยาหรือสารน้ํา และจัดการเม่ือเกิดภาวะดังกล่าว 
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การแบ่งยาเคมีบําบัดตามความรุนแรงของการระคายต่อเนื้อเย่ือ 
 

Vesicants Irritants Nonvesicants 

DNA-binding compounds 
  Alkylating agents 
  Mechloretamine 
  Bendamustinea 

Antheracyclines 
  Doxorubicin 
  Daunorubicin 
  Epirubicin 
  Idarubicin 
 Others (antibiotics) 

Dactinomycin 
  Mitomycin C 
  Mitoxantronea 

Vinka alkaloids 
  Vincristine 
  Vinblastine 
  Vindesine Vinorelbine 

Taxanes Docetaxela 
  Paclitaxel 

 Others 

Alkylating agents 
 Ifosfamide 
 Streptozocin 
 Dacarbazine 
 Melphalan 

Anthracyclines (other): 
 Liposomal doxorubicin 
 Liposomal 
 Daunorubicin 
 Mitoxantrone 

Topoisomerase II 
 Etoposide  Teniposide 

Antimetabolites 
  Fluorouracil 

Platin salts 
 Carboplatin   Cisplatin 
 Oxaliplatina 

Topoisomerase I 
Irinotecan   Topotecan 
Lxabepilone 

  Aresenic trioxide 
  Asparaginase 
  Bleomycin 
  Bortezomib 
  Cladribine 
  Cytarabine 
  Etoposide phosphate 
  Gemcitabine 
  Fludarabine 
  Interferons 
  Interleukin-2 
  Methotrexate 
  Monoclonal 
    antibodies 
  Thiothepa 
  Thiothepa 
 
  Temsirolimus 
  Thiothepa 
  Cyclophosphamide 
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การนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ทางคลินิก 
        นําแนวทางปฏิบัติไปใช้กับผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัดทุกสูตรยาเคมีบําบัด 
 
แนวปฏิบัติการพยาบาล   

Assessment Intervention Outcome 

1. เตรียมอุปกรณ์เพ่ือเปิด
เส้นหลอดเลือดดําส่วน
ปลาย 

อุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือเปิดเส้นหลอดเลือดดําส่วนปลาย 
1. สําลีแอลกอฮอล์  sterile ชนิดแผ่น  
2. สายยางรัดแขน (tourniquet) 1 เส้น 
3. เข็มท่ีใช้แทงเข้าหลอดเลือดดําส่วนปลาย 

(Peripheral insertion devices)  ขนาดเบอร์ 24  
4. พลาสเตอร์ (transpore หรือ micropore )   
5. Tegaderm เพ่ือ ตรวจสอบเส้นเลือดขณะให้ยาได้

ชัดเจน 
6. ถุงมือ Disposable 1 คู่  

อุปกรณ์เพียง
ต่อการใช้งาน 

2. ประเมินตําแหน่งท่ี
เหมาะสมท่ีจะให้ยาเคมี
บําบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกใช้หลอดเลือดดําท่ีมองเห็นได้ชัด หรือสามารถ
คลําได้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับเข็ม ควรเป็น
หลอดเลือดดําท่ีแขน (basilic, cephalic, และ 
median antebrachial) และหลังมือ (Aimee S 
Payne, Jan Buter,2019 ) 

2. ควรใช้หลอดเลือดใหม่ ท่ียังไม่ผ่านการเจาะเลือด ฉีด
ยา ให้สารน้ําหรือสารอาหารมาใหม่ๆ เพราะอาจไม่
สมบูรณ์พอ ทําให้ยาเคมีบําบัดซึมผ่านผนังหลอด
เลือดได้ง่าย (สุวรรณี สิริเลิศตระกูล,2559) 

3. เลือกหลอดเลือดท่ีใหญ่ เรียบ ตรง มีความหยุ่น 
(Aimee S Payne, Jan Buter,2019 )  

4. ควรหลีกเลี่ยงหลอดเลือดบริเวณข้อมือ ข้อพับ และ
ข้อมือด้านใน เนื่องจากมีเนื้อเยื่อคลุมน้อย เกินไป 
(Aimee S Payne, Jan Buter,2019 )และ (สุวรรณี 
สิริเลิศตระกูล,2559) 

5. ควรหลีกเลี่ยงหลอดเลือดบริเวณท่ีมีการไหลเวียนของ
เลือดและน้ําเหลืองไม่ดี เช่น แขน ขา ข้างท่ี ชาหรือ
เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนข้างท่ีทําผ่าตัด MRM 
(Aimee S Payne, Jan Buter,2019 )   

6. ควรหลีกเลี่ยงหลอดเลือดบริเวณขา เพราะมีโอกาส
เกิด Thrombosis และ Embolism (Aimee S 
Payne, Jan Buter,2019 )  

7. ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาเคมีบําบัดบริเวณข้อพับแขน 

-ได้ตําแหน่งท่ี
เหมาะสมใน
การบริหารยา
เคมีบําบัด 
-ลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิด 
Extravasetion 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล   

Assessment Intervention Outcome 

เพราะหลอดเลือดอยู่ลึกมาก ทําให้ประเมิน อาการ
จากการรั่วของยาได้ล่าช้าเกินไป 

8. หลีกเลี่ยงผิวหนังท่ีบวม ตึงจากการอุดตันของโรค 
เช่น Lymphoedema, SVC syndrome  (Aimee 
S Payne, Jan Buter,2019)  

9. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Superior vena cava obstruction 
ควรหลีกเลี่ยงหลอดเลือดบริเวณแขนท้ัง 2 ข้าง ให้
เลือกหลอดเลือดท่ีขาแทน  

3. ประเมินตําแหน่งการให้
ยาขณะบริหารยาเคมีบําบัด 

 
 

   การป้องกันและการจัดการกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
จากการรั่ว ของยาหรือสารน้ํา จากการบริหารยาทางหลอด
เลือดดํา (ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์,2560) 

1. ตรวจสอบหลอดเลือดและบริเวณท่ีแทงเข็ม โดย
ก่อนให้ยาทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มท่ีใช้ใน การ
ให้ยาหรือสารน้ํา ยังสามารถใช้งานได้และอยู่ในตําแหน่ง ท่ี
เหมาะสม กรณีไม่แน่ใจให้เปลี่ยนท่ีแทงเข็มใหม่  ซ่ึงใน การ
ตรวจสอบทํา โดย  

1.1 ประเมินผิวหนังบริเวณท่ีแทงเข็มว่า ไม่มีการ
บวมแดง อักเสบ  

1.2 ประเมินหลอดเลือดโดยดูดเลือด แล้วต้องมี
เลือดไหลย้อนกลับจึง flush NSS ก่อนให้ยาอย่าง น้อย 
10-20 มิลลิลิตร หากดูดเลือดไม่ได้ควรเปลี่ยน ตําแหน่งท่ี
แทงเข็มใหม่ 

2. ตรวจสอบวิธีการบริหารยา โดยมีแนวทาง ดังนี้  
2.1 ควรฉีดยาท่ีระคายเคืองเนื้อเยื่อ (vesicant) 

ผ่านหลอดเลือดดํา ใหญ่ ไม่ควรให้บริเวณนิ้ว หรือมือ   
แบบ IV bolus ช้าๆอย่างน้อย 10 นาทีหรือหยด (drip) 
อย่างน้อย 30 นาที 

2.2 ควรฉีดยาท่ีมีความเข้มข้นสูงหรือระคาย 
เนื้อเยื่อมากเป็นอันดับ แรก หลีกเลี่ยงการให้ยาท่ีมีความ
เสี่ยงต่อ extravasations หรอืยากลุ่มvesicant drugs 
หลายตัว 

3. ให้คํา แนะนํา ผู้ป่วยถึงอาการข้างเคียงท่ีอาจ จะ
เกิดข้ึนจากการฉีดยา โดยแนะนํา ผู้ป่วยให้แจ้งผู้ฉีดยา ใน
กรณีเกิดอาการระคายเคือง ได้แก่ อาการปวดแสบ ร้อน 
บวมบริเวณท่ีฉีด (Aimee S Payne, Jan Buter,2019 )  

 
-ผู้ป่วยได้รับยา
เคมีบําบัดอย่าง
ปลอดภัยไม่
เกิดภาวะ 
Extravasation 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล   

Assessment Intervention Outcome 

4. เฝ้าระวังขณะให้ยาหรือสารน้ํา โดยหม่ัน สังเกต
บริเวณผิวหนังว่าเกิด extravasation หรือไม่ รวมถึง
ตรวจสอบด้วย การดูดเลือดกลับเข้าใน syringe 
นอกจากนั้นให้สังเกตบริเวณ ท่ีให้ยาโดย  

4.1 สังเกตทุก 1-2 มิลลิลิตรขณะฉีด bolus  
4.2 สังเกตทุก 5 นาที สํา หรับการให้ยาด้วย piggy 

bag free flow  
4.3 สังเกตทุก 1-2 ชั่วโมง ในกรณีให้ยาแบบ 

continuous infusion กรณีให้ยาท่ีมีผลต่อความดันโลหิต 
ให้ตรวจสอบเฉพาะ การสังเกตบริเวณท่ีแทงเข็ม ไม่ต้องดูด
เลือดกลับเข้าใน syringe สําหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีความ
ผิดปกติของหลอดเลือด ควร ได้รับการประเมินตําแหน่ง
การให้ยาหรือสารน้ํา อย่างใกล้ชิด ทุก 1 ชั่วโมง 
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เร่ืองการบริหารยาเคมีชนิดรับประทาน  การบริหารยาเคมีบําบัดทาง  
Peripheral line and Port-A-cath 

 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
          ยาเคมีบําบัดมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคมะเร็ง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างโปรตีน และ
การแบ่งตัวในวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็ง วิธีการให้ยามีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการให้ทางหลอด
เลือดดํา โดยมีการคํานวณปริมาณยาจากพ้ืนท่ีผิวของร่างกาย ผลข้างเคียงของยาจะแตกต่างกันไป
ตามสูตรของยา ขนาดของยาท่ีได้รับ วิธีการบริหารยา และสภาวะของผู้ป่วยก่อนท่ีจะได้รับยาเคมี
บําบัด นอกจากนี้ยังมีผลต่อเซลล์ปกติท่ีแบ่งตัวเร็วในร่างกายด้วย อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงเหล่านี้
สามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการได้ พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลผู้ป่วยให้มีความ
ปลอดภัย ต้ังแต่ระยะก่อนให้ยา การบริหารยา การจัดการเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน การดูแลบรรเทา
อาการข้างเคียงท่ีเกิดภายหลังการรับยา และการให้คําแนะนําเพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแล
ตนเองในระหว่างการรักษาได้อย่างถูกต้อง (ศราวณีย์ เตวิทย์, 2555) 
            สูตรยาเคมีบําบัดท่ีนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้นอาจจะประกอบไปด้วยยาชนิดเดียว
หรือหลายชนิด การใช้ยาหลายชนิดร่วมกันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาเพียงชนิดเดียว การ
เลือกใช้ยาเคมีบําบัดท่ีถูกต้องท้ังชนิด ปริมาณและระยะเวลาการให้ยา มีความสําคัญต่อประสิทธิผล
ของการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก เนื่องจากยาเคมีบําบัดจัดเป็นยาอันตราย การได้รับยาใน
ปริมาณท่ีมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงท่ีรุนแรง แต่หากได้รับยาในปริมาณท่ีน้อยเกินไป
ก็อาจไม่สามารถทําลายเซลล์มะเร็งได้ ในการเลือกสูตรยาเคมีบําบัด แพทย์จะพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง อายุ ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โรคประจําตัว ประวัติการ
รักษามะเร็งในอดีต ผลข้างเคียงการออกฤทธิ์เสริมหรือต้านฤทธิ์ระหว่างยาเคมีบําบัดเม่ือใช้หลายชนิด
ร่วมกันเม่ือเกิดอาการแทรกซ้อนหากผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินและจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสมรวดเร็ว
อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและอันตรายได้ พยาบาลท่ีดูแลควรประเมินปัจจัยเสี่ยงก่อนการบริหาร
ยาและควรเฝ้าติดตามอาการหลังให้ยาเพ่ือลดอาการแพ้อย่างรุนแรงท่ีอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ทันเวลา 
หากมีการเฝ้าระวังขณะท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
เหมาะสมเม่ือเกิด HSRs จะช่วยลดผลกระทบการเกิด HSRsชนิดรุนแรงได้ 
         ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งท่ีเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบําบัด จะต้องได้รับการดูแลวิธีในการบริหารยา
เคมีแต่ละชนิดอย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันอาการแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดผลข้างเคียงให้เหลือน้อย
ท่ีสุด และเป็นผลดีต่อการรักษาต่อไป 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
1. เทคนิคการบริหารยา
เคมีชนิดกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องกับคําสั่งการ
รักษาของแพทย์ และใบบันทึกการ
บริหารยา 

2. ล้างมือให้สะอาด สวม PPE ( Personal 
Protective Equipment ) 

3. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา 
ทางท่ีให้ เวลาท่ีให้ หยิบซองยามา
ตรวจสอบชื่อ นามสกุลชื่อยา ขนาด
ยา ทางท่ีให้ เวลาท่ีให้และตรวจสอบ
วันหมดอายุของยาตามหลัก 6R 

4. ทวนสอบขนาดยา (Double check ) 
5. นํายาออกจากซอง/แผงบรรจุยา ตาม

ขนาดท่ีแพทย์สั่ง ไม่แบ่งเม็ดยา หรือ
บดเม็ดยา 

6. แนะนําวิธีรับประทานยาท่ีถูกต้อง 
เช่น ให้กลืนยาได้เลย ไม่ต้องเค้ียว 
หรืออมใต้ลิ้น ด่ืมน้ําตามมากๆ 

7. ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาและด่ืม
น้ําตาม จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าท่ีสบาย 

8. ถอด PPE (Personal Protective 
Equipment) ล้างมือให้สะอาด 

9. บันทึกการบริหารยาหลังการให้ยา
เสร็จ 

10. ประเมินอาการภายใน 30 นาที หลัง
ให้ยาผู้ป่วย 

บุคลากรปฏิบัติตาม
เทคนิคการบริหารยา
เคมีชนิดกินได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประเมินความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวเม่ือได้รับยาเคมี
บําบัดชนิดรับประทาน 
 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้ป่วยและ
ญาติเม่ือได้รับยาเคมีบําบัดชนิด
รับประทาน 

2. ให้ข้อมูลเก่ียวกับยาเคมีบําบัดชนิด
รับประทานแก่ญาติและผู้ป่วย  

3. ให้คําแนะนําเก่ียวกับยาเคมีบําบัดชนิด
รับประทานแก่ญาติและผู้ป่วย  
- รับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน 
- ล้างมือด้วยนําสะอาดและสบู่ก่อน

และหลังสัมผัสยาทุกครั้ง 

ผู้ป่วยและญาติมี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถบริหารยาเคมี
บําบัดชนิดรับประทาน
ได้ถูกต้องท่ีบ้าน ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างได้รับยา  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
- ขนาดและจํานวนเม็ดยาท่ีผู้ป่วยแต่

ละคนจะได้รับไม่เท่ากันแพทย์จะเป็นผู้
คํานวณขนาดยาให้เหมาะสม ควรใช้ยาตาม
คําสั่งแพทย์หรือตามวิธีใช้ท่ีระบุบนฉลาก
อย่างเคร่งครัด ห้ามเพ่ิม ลดขนาดยา หรือ
หยุดรับประทานยาเอง โดยไม่ได้รับคําสั่งจาก
แพทย์ 

- ถ้าเป็นยาท่ีต้องรับประทานเม่ือท้อง
ว่างให้ รับประทานก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง 
หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หรอืก่อนนอน 

- ถ้าเป็นยาท่ีต้องรับประทานหลัง
อาหาร ให้รับประทานยาภายใน 30 นาที 
หลังรับประทานอาหาร ยาบางชนิดไม่ควร
รับประทานพร้อมผลไม้หรือน้ําผลไม้ท่ีมีรส
เปรี้ยว ( มีกรดอะเซติก ) 

- ให้กลืนยาท้ังเม็ด ห้ามบด หัก หรือ
เค้ียวยา 

- หากรับประทานยา ไม่เกิน 30 นาที
แล้วมีอาเจียน โดยพบว่ามียาปนออกมากับ
อาเจียน ให้รับประทานยาซํ้าในขนาดเดิม แต่
ถ้าอาเจียนหลังจากรับประทานยาไปแล้ว 
มากกว่า 30 นาที และไม่พบว่ามีเม็ดยาปน
ออกมากับอาเจียนด้วยห้ามรับประทานยา
เพ่ิมหรือซํ้าเอง 

- หากลืมรับประทานยาให้รับประทาน
ทันทีท่ีนึกได้ แต่ถ้าลืมมากกว่า 6 ชั่วโมง ให้
เว้นการรับประทานยาม้ือนั้น แล้วเริ่ม
รับประทานยาม้ือต่อไปในเวลาเดิม 

4. อาการผิดปกติท่ีต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
ระหว่างได้รับยาเคมีชนิดรับประทาน 

- มีภาวะติดเชื้อ เช่น ไข้สูง หนาวสั่น 
เจ็บคอ เสมหะสีเขียว ปัสสาวะแสบขัดหรือมี
เลือดปน 

- มีภาวะเลือดออกง่าย เช่น มีจุดจ้ํา
เลือดตามตัว ปัสสาวะ อุจจาระปนเลือด และ
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
มีเลือดออกตามไรฟัน 

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจไม่สะดวก 
แน่นหนาอก หัวใจเต้นเร็ว บวมตามร่างกาย 
หรือมีผื่น 
side effects of common oral 
chemotherapy drugs  
1.  Abiraterone (Zytiga®) 
    - Common indications:  Prostate 
cancer  
    - Common side effects: Arthralgia 
Fluid retention Hypokalemia  Myalgia  
2. Capecitabine (Xeloda®)  
    - Common indications:  Colorectal 
and breast cancer 
    - Common side effects:  Diarrhea, 
Hand-foot syndrome, Nausea and 
vomiting, Neutropenia, Stomatitis  
3. Everolimus(Afinitor® ) 
   - Common indications:  Breast, 
renal, and pancreatic cancer  
    - Common side effects: 
Hyperglycemia Infection, Stomatitis 
4. Ibrutinib  (Imbruvica®) 
    - Common indications: Chronic 
lymphocytic leukemia 
    - Common side effects: Anemia, 
Diarrhea, Neutropenia, 
Thrombocytopenia  
5. Imatinib mesylate  (Gleevec®) 
   - Common indications:  Chronic 
myeloid leukemia, myelodysplastic 
syndrome, acute lymphoblastic 
leukemia  
    - Common side effects: Diarrhea, 
Fluid retention, Nausea and vomiting, 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
Neutropenia, 
Thrombocytopenia 
5. Lenalidomide  (Revlimid® ) 
   - Common indications: Multiple 
myeloma  
   - Common side effects: Fatigue , 
Itching , Rash, Neutropenia, 
Thrombocytopenia  
side effects of common oral 
chemotherapy drugs  
5. Sorafenib (Nexavar®) 
   - Common indications: Liver, renal, 
and thyroid cancer  
   - Common side effects: Erythema, 
Hand-foot syndrome, Hypertension , 
Rash  
6. Palbociclib  (Ibrance®) 
   - Common indications: Breast 
cancer  
   - Common side effects: Fatigue, 
Neutropenia , Pulmonary embolism  
7. Tamoxifen  (Nolvadex®) 
   - Common indications: Breast 
cance  
   - Common side effects: Bone pain, 
Hot flashes , Thromboembolism , 
Vaginal discharge  
7. Temozolomide  (Temodar®) 
   - Common indications: Brain cancer  
   - Common side effects: 
Leukopenia, Nausea and vomiting, 
Thrombocytopenia  
Food Interactions 
1. รับประทานหลังอาหาร เช่น 
Altretamine, 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
,Bexarotene, Bosutinib, Capecitabine  
Cyclophosphamide, Exemestane, 
Regorafenib 
2. รับประทานขณะท้องว่าง(ท้องว่าง
หมายถึงควรกินยา 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 
ชั่วโมงหลังม้ือสุดท้าย) เช่น 
Abiraterone,Afatinib, Cabozantinib, 
Chlorambucil Dabrafenib, Deferasirox, 
Eltrombopag, Erlotinib Estramustine, 
Lapatinib, Lomustine, Melphalan  
Mercaptopurine, 
Nilotinib,Pomalidomide, 
Sorafenib,Temozolomide,Thalidomide 
3. Grapefruit Interaction เช่น Axitinib, 
Cabozantinib,Crizotinib, Dabrafenib, 
Dasatinib,Everolimus,Gefitinib, 
Ibrutinib, Imatinib, Lapatinib, Nilotinib, 
Pazopanib, Ponatinib, Regorafenib, 
Ruxolitinib  Moderate Grapefruit 
Interaction: Etoposide 
4. ข้อควรพิจารณาเก่ียวกับอาหาร (Food-
Related Considerations) 
    - Abiraterone : อาหารท่ีมีไขมันสูง
สามารถเพ่ิมการสัมผัสระบบท้ังหมด 10 เท่า
(High-fat meals can increase total 
systemic exposure 10-fold) 
    - Afatinib : อาหารไขมันสูงสามารถลด
ค่า Cmax และ AUC ลง 50% และ 39% 
ตามลําดับ(High-fat meals can decrease 
Cmax and AUC values by 50% 
and39%, respectively) 
    - Cabozantinib : อาหารไขมันสูงเพ่ิมค่า 
Cmax และ AUC 41% และ 57% 
ตามลําดับ(High-fat meal increased 
Cmax and AUC values by 41% and 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
57%, respectively) 
    - Capecitabine:การรับประทานยาหลัง
อาหารจะช่วยเพ่ิมการดูดซึมและลด
ผลข้างเคียง 
    - Cyclophosphamide:ใช้เวลาตอนเช้า
และด่ืมน้ํามาก ๆ ตลอดท้ังวันเพ่ือล้างสาร
ออกฤทธิ์และปกป้องกระเพาะปัสสาวะ 
อาหารอาจช่วยลดผลข้างเคียงของ GI(Take 
in morning and drink plenty of fluids 
throughout day to flush metabolites 
and protect bladder; food may help 
reduce GI adverse effects)  
    - Dasatinib/Ponatinib :แท็บเล็ตมีแลค
โตส; พิจารณาแพ้แลคโตส; ต้องการ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นกรดสําหรับการดูดซึม 
ข้อควรระวังสําหรับผู้ท่ีใช้การรักษาด้วยการ
ยับยั้งกรด 
    - Deferasirox:แท็บเล็ตมีแลคโตส; 
พิจารณาแพ้แลคโตส; แท็บเล็ตจะต้องละลาย
ให้สมบูรณ์ การละลายอย่างไม่สมบูรณ์อาจ
ทําให้เกิดอาการท้องร่วง  
    - Eltrombopag:หลีกเลี่ยงแคลเซียมหรือ
ผลิตภัณฑ์นมเป็นเวลา 4 ชั่วโมงโดยรอบเวลา
ท่ีใช้ยาเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถลดการดูดซึม 
   - Erlotinib: ผู้สูบบุหรี่ increase 
metabolism of drug ซ่ึงจะทําให้ลด
ประสิทธิภาพของยา/ ต้องการ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นกรดสําหรับการดูดซึม 
ข้อควรระวังสําหรับผู้ท่ีใช้การรักษาด้วยการ
ยับยั้งกรด 
    - Estramustine :แคปซูลจะต้องอยู่ใน
ตู้เย็น(Capsules must remain 
refrigerated) หลีกเลี่ยงแคลเซียมหรือ
ผลิตภัณฑ์นมเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถลดการ
ดูดซึม 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
    - Etoposide : Grapefruit juice 
decreases VP-16 levels; medication 
must remain refrigerated  
    - Lomustine : รับประทานหลังอาหาร
หรือก่อนอาหารก็ได้ แต่ถ้ารับประทานขณะ
ท้องว่างก่อนนอนจะลดอาการคลื่นไส้ 
    - Melphalan : ยาต้องอยู่ในตู้เย็น แม้ว่า
จะไม่ได้ระบุไว้ใน PI การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์แสดงการดูดซึมลดลงหาก
รับประทานพร้อมกับอาหาร  
    - Mercaptopurine : ยาอาจดูดซึมได้ดี
ท่ีสุดในขณะท้องว่าง หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นม
หรือแคลเซียมภายใน 2 ชั่วโมง 
    - Methotrexate : ใช้เวลาตอนเช้าและ
ด่ืมน้ํามาก ๆ ตลอดท้ังวันเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดความเสียหายต่อไต การด่ืม
แอลกอฮอล์ด้วยกันอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดพิษต่อตับ 
    - Everolimus : Can cause metabolic 
changes ส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงและ
น้ําตาลในเลือดสูง ต้องmonitor metabolic 
panels 
    - Ibrutinib : หลีกเลี่ยงส้มเซวิลล์(Seville 
oranges) มีศักยภาพในการยับยั้ง CYP3A4 
ในระดับปานกลาง 
    - Lapatinib : Food increases total 
exposure to medication, increasing 
adverse effects  
    - Nilotinib : แท็บเล็ตมีแลคโตส; 
พิจารณาแพ้แลคโตส ; ต้องการ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นกรดสําหรับการดูดซึม 
ข้อควรระวังสําหรับผู้ท่ีใช้การรักษาด้วยการ
ยับยั้งกรด หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนแคปซูล
อาจเปิดและโรยบนแอปเป้ิลซอส 1 ช้อนโต๊ะ 
    -  Nilutamide : ห้ามด่ืมแอลกอฮอล์อาจ
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
 

Assessment Intervention Outcome 
ทําให้เกิดอาการไข้และความดันโลหิตตํ่า            

 -  Pomalidomide : รับประทานยา 2 
ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร 
      - Procarbazine:งดเว้นอาหารท่ีอุดมไป
ด้วย tyramine (เช่นไวน์, โยเกิร์ต, กล้วย, 
ชีสอายุ) เพราะอาจทําให้เกิดวิกฤตความดัน
โลหิตสูง 
      - Regorafenib:ทานพร้อมอาหารเช้า
ไขมันตํ่า 
      - Temozolomide:รับประทานก่อน
นอนสามารถลดอาการคลื่นไส้ 
      - Vemurafenib:งดกาแฟเพราะ
augment effects of caffeine  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Peripheral line 
 

Assessment Intervention Outcome 
ประเมินและเปิดเส้นทาง 
Peripheral line 

1. เลือกหลอดเลือดบริเวณแขน หลอดเลือดเรียบตรง ยืด 
หยุ่นดีหลีกเลี่ยง หลอดเลือดท่ีเปราะหรือแตกง่าย บริเวณท่ีให้
สารน้ําต้องไม่บวมแดง  
 

 

 
 
2. ถ้ายาเคมีบําบัดเป็นยากลุ่ม vesicant (สารท่ี 
ก่อให้เกิดการระคายเคือง ถ้าออกนอกหลอดเลือดดําทําให้
เกิดเนื้อตาย) ให้หลีกเลี่ยงหลอดเลือดดํา บริเวณข้อมือ หลัง
มือ ปุ่มกระดูก บริเวณท่ีมีเส้นเอ็นหรือ เส้นประสาท ควร
เลือกบริหารยากลุ่ม vesicant ก่อน เพราะหลอดเลือด ยังอยู่
ในสภาพท่ีสมบูรณ์ดี  

ไม่ภาวะ 
แทรกซ้อนจาก
การบริหารยา
เคมีบําบัดทาง 
Peripheral line 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Peripheral line 
 

Assessment Intervention Outcome 
3. ห้ามบริหารยากลุ่ม vesicant เข้าชั้นใต้ผิวหนังเด็ดขาด 
4. บริหารยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดําด้วยเทคนิค
ปราศจากเชื้อ 
5. ระมัดระวังการกระเด็น / หยดของยาเคมีบําบัดขณะ
เปลี่ยนยา เคมีบําบัด  
6. ไม่บีบสาย Extension tube /set IVF เพ่ือดู 
ว่าเลือดไหลย้อนดี หรือไม่ ขณะให้ยาเคมีบําบัด  
7. กรณีท่ีผู้ป่วยต้องการไปห้องน้ําควรปิดยาเคมีบําบัดและเปิ
ด side line (on 0.9 NSS) แทนทุกครั้ง เม่ือผู้ป่วยกลับมาท่ี
เตียง ต้องตรวจดูว่าเข็มยาอยู่ในหลอดเลือดจึงสามารถบริหาร
ยาต่อได้เพ่ือป้องกันการรั่วของยาออกนอกเลือด 
(Extravasation) 
 8. ต้องดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดในขณะท่ีผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม 
vesicant หรือยาท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด 
Hypersensitivity reaction (HSRs)  
9. ระหว่างให้ยาเคมีบําบัดแต่ละชนิดให้ Flush NSS อย่า
งน้อย 20 ml ในผูใ้หญ่ ( Navelbine ใช้ NSS 200 ml )  
10. การขยายหลอดเลือดดําควรใช้วิธีการประคบร้อน เช่น 
กระเป๋าไฟฟ้า Hot pack  
11. หลีกเลี่ยงการวัดความดันโลหิตในแขนข้างท่ีให้ยาเคมี
บําบัดและใน 
ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองท่ี รักแร้หรือผู้ป่วยท่ีมี
แขนบวม 
12. ถ้ามีการให้ยามากกว่า 1 ชนิดให้ยาเคมีบําบัดท่ีเป็น cell 
phase –Non specific ก่อนยากลุ่ม cell cycle 
phasespecific หรือตามแผนการรักษาของแพทย์และถ้าเป็น 
ยากลุ่ม Non-specific ด้วยกันใหยากลุ่ม Vesicant ก่อน  
13. บริหารยาเคมีบําบัดตามหลัก   
      SAS : Saline : drug : Saline  
              - S = Saline  
              -  A = Administration of drug  
              -  S = Saline  
 14. ยาเคมีบําบัดใช้ 5% D/W ในการเปิด IV line หรือ 
Flush  
      -  Oxaliplatin , Eloxatin,  Caelyx,  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Peripheral line 
 

Assessment Intervention Outcome 
Lipo-Doxorubicin  
     -  Carboplatin ควรใช้ 5/D/W 
นอกนั้นใช้ 0.9 NSS  
ภาวะแทรกซ้อน 
     - Phlebitis ให้หลีกเลี่ยงเปิดเส้นเลือดท่ีขา (blood 
flow ช้า) หรือเปิดเส้นผ่านข้อต่อ สาเหตุอ่ืนๆ เช่น IV KCl, IV 
ATB (vancomycin, erythromycin), cytotoxic CMT, 
phenytoin, hyperosmolar solution (เช่น 50% 
glucose) 
     -  Infection พบประมาณ 0.5% ส่วนใหญ่เป็น self-
limited cellulitis โดยปกติแนะนําให้เปลี่ยน
ตําแหน่ง IV ทุก 72 ชั่วโมง ท่ีพบได้น้อยมาก 
คือ suppurative thrombophlebitis มักเป็นท่ีขาอาจเกิด
หลังเอา catheter ออก 2-10 วัน รักษาโดยทํา surgical 
excision 
     - Bruising พบได้บ่อย การงอข้อศอกหลังเจาะเลือดไม่
ช่วยป้องกัน bruise ท่ี antecubital fossa แต่ให้ทํา direct 
pressure ทันทีหลัง decannulation จะป้องกันได้ 
      - Extravasation จะเกิดปัญหาถ้าเป็น 
 hypertonic substance, vasopressors หรือ CMT จะมี
อาการปวดหรือ alarm จากเครื่อง infusion pump ถ้า
เป็น vasopressor extravasation ให้ฉีด 
 phentolamine 5 mg (dilute saline เท่าตัว) ฉีดด้วย 25-
 หรือ 27-gauge needle (ถ้าบริเวณกว้างใช้ 2 vial ฉีดห่าง
กัน 10 นาที) และฉีด 1 ml ผ่านทาง catheter ก่อน
เอา catheter ออก   
      - Thrombosis ให้ลองดูดดูก่อน ถ้าได้เลือดให้ดูดท้ิง
แล้ว flush saline หลังจากนั้นสามารถ infusion ต่อได้ แต่
ถ้าไม่ได้เลือด ให้ลอง flush saline 2-3 mL ถ้ามีแรงต้านให้
หยุด flush แล้วเปลี่ยนตําแหน่ง IV ใหม่ 
      - Air embolism ระวังไม่ให้มี air ใน IV tubing ถ้ามี
ให้เคาะพร้อมกับดึงสายให้ตึงให้ air ลอยข้ึนด้านบน หรือดูด
ออกโดยตรงถ้าอยู่ท่ี Y-connector 
       - Nerve damage  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
ประเมินและเปิด
เส้นทาง Port A 
Cath 

ชนิดของสายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลาง 
1. Totally implanted devices:TIDs หรือ Ports ฝั่งอุปกรณ์
ท้ังหมดเข้าไปในร่างกาย 

 
 
2. Partially implanted devices: PIDs ฝั่งอุปกรณ์บางส่วนเข้า
ไปในร่างกาย  
 

 
 
 
 

ไม่ภาวะ 
แทรกซ้อนจากการ
บริหารยาเคมีบําบัด
ทาง Port A Cath 
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
 3. ตําแหน่งการใส่ PORT‐A‐CATH  สายจะสอดใส่เข้าหลอด

เลือดดํา Cephalic vein , Jugular vein หรือ Subclavian 
vien จนถึง Superior vena cava 
 

 
 
 
 
4. เข็มสําหรับแทง port 
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 แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
 5. การทําหัตถการทาง Port A Cath 

    - การ Flush PORT 
    - การบริหารยาเคมีบําบัด (INTRAVENOUS PUSH) เข้าทาง 
PORT  
    - การเก็บเลือดเพ่ือส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING 

 
 
6. การบริหารยาเคมีบําบัดทาง port  โดย 
SASH method 
   6.1 Test port ว่า work ? 
   6.2  Saline : ก่อนบริหารยาให้ฉีด saline ก่อน 
   6.3 Administer the drug บริหารยาตาม order 
   6.4 Saline : flush ด้วย saline เพ่ือป้องกันการเกิดตะกอน
จากการทําปฏิกิริยากับ heparin 
   6.5 Heparin: heparin lock (100 unit/ ml) เพ่ือป้องกัน
การแข็งตัวของเลือดซ่ึงจะทําให้สายอุดตัน  
7. การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่ Port A Cath 
    7.1 ASEPTIC TECHNIQUE  ใช้ ASEPTIC TECHNIQUE  
ทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะแทงเข็ม เพราะเป็นทางท่ี
จะนําเชื้อโรคเข้าไปได้  
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 แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
        7.2 AIR EMBOLISM  ใช้เข็มชนิดท่ีมี 

EXTENSION SET ต่อเข้ากับ SYRINGE และ 
CLAMP เวลาเปลี่ยน SYRINGE หลายชนิด จะช่วย 
ป้องกัน AIR EMBOLISM ได้ดีข้ึน  
 

 
 
 
       7.3 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น 
การอุดตันจากลิ่มเลือดหรือตะกอนของยา หรือสาร
น้ําท่ีเข้ากันไม่ได้ 

� หม่ันตรวจดูบริเวณ PORT และรอบๆ ว่า 
มี บวม แดง ปวด การขยายของหลอดเลือดฝอย 
รอบๆ PORT  

� ถ้ามีไข้ ให้รายงานแพทย์ เพราะอาจเกิด 
จากการติดเชื้อ หรือถูกต่อต้านจากเนื้อเยื่อใน
ร่างกาย ซ่ึงในกรณีนี้แพทย์จะให้ผ่าตัดเอา PORT 
ออก  

� แขนบวม แดง อาจเกิดจากภาวะ  
THROMBOSIS  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
       7.4 การเปลี่ยน IV set ต่างๆ  

- เปลี่ยนสาย I.V. ทุก 48-72 ชั่วโมง  
             - เปลี่ยนสาย I.V. สําหรับ TPN ทุก 24 
ชั่วโมง 
             - Blood set ควรเอาออกทันทีเม่ือให้
เสร็จแล้ว  
             - STERILE-CAP ควรเปลี่ยนทุก 48 
ชั่วโมง  
             - เข็ม HUBER POINT ชนิด ท่ีไม่มี 
EXTENSION SET ห้ามคาเข็มโดยให้หัวเข็ม 
NEEDLE เปิดโล่งสัมผัสอากาศ ส่วนเข็มชนิดท่ีมี 
EXTENSION SET ให้ปิด CLAMP ไว้ 
              เปลี่ยน DRESSING และเข็มทุก 7 วัน 
มักจะเปลี่ยนพร้อมๆ กัน เว้นเสียแต่ว่า DRESSING 
หลวมหลุด ซ่ึงอาจทําให้เข็มเคลื่อนออกมาเกิด 
BLOOD CLOT ปลาย CATHETER ได้ ให้เปลี่ยน
ได้ตามจําเป็น หาก DRESSING เป็น ผ้าก็อซ ควร
เปลี่ยนทุก 48 ชั่วโมง ท้ังนี้ข้ึนกับนโยบายของ
โรงพยาบาล  
      7.5 ควรเปลี่ยนบริเวณท่ีแทงเข็มบน PORT 
อย่าแทงซํ้าจุดเดียวกันบ่อยๆ 
      7.6 ควรใช ้SYRINGE ขนาด 10 CC ข้ึนไป 
เพ่ือช่วยลดแรงดันต่อ CATHETER เพราะแรงดันท่ี
สูงมากๆ อาจทําให้ CATHETER แตกได้  
      7.7  ไม่ปล่อยให้ยา หรือสารน้ําหยุดนาน
เกินไป การ FLUSH ด้วย HEPARIN ตามอัตราส่วน 
และจํานวนอย่างถูกวิธี  
      7.8 ใช ้INFUSION PUMP หากต้องการ
ควบคุมอัตราการหยดของยา และสารน้ํา ท้ังนี้
ความดันต้องไม่เกินกําหนดท่ี PORT และ 
CATHETER รับได้  
      7.9 ตรวจดู BLOOD RETURN ทุกครั้ง ก่อน
ให้ยาเคมีบําบัดชนิดท่ีมีฤทธิ์ทําลายเนื้อเยื่อ 
(VESICANTS)  
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แนวปฏิบัติการพยาบาลบริหารยาเคมีบําบัดทาง Port A Cath  

Assessment Intervention Outcome 
       7.10 ควรรู้ว่ายา หรือสารละลาย หรือสารน้ํา

ใด ท่ีเข้ากันไม่ได้ (INCOMPATIBLE) เพราะปัญหา
การอุดตันของ PORT ท่ีมักจะแก้ไขไม่ได้ เกิดจาก
สาเหตุของตะกอนของสารเหล่านี้  
8. ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  
    เม่ือพบว่ายา หรือสารน้ําไม่ไหล อัตราการไหล
ลดลง ฉีดยา หรือสารน้ําเข้าไม่ได้ ควรปฎิบัติดังนี้  
    - ถามผู้ป่วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนก่อนมี
ปัญหา เพ่ือหาสาเหตุ  
    - ตรวจสอบอุปกรณ์ในการให้ยา และสารน้ํา
ท้ังหมดว่ามีจุดบกพร่องท่ีใด เช่น สายหักงอ ขวด
สารน้ําไม่มีการระบายอากาศ หรือท่อระบาย
อากาศ อุดตัน  
    - ตรวจดูบริเวณ PORT และรอบๆ ว่ามี บวม 
แดง หรือมีอาการแน่นอึดอัดหน้าอก หรือไม่        
    - ตรวจดูตําแหน่งเข็ม ให้แน่ใจว่าปลายเข็ม
กระทบกับฐาน   ของ PORT ห้ามโยกเข็ม การ
เคลื่อนของเข็มออกมา เป็นเหตุให้ปลายเข็มอยู่
นอก SEPTUM เกิดการย้อนกลับของเลือดมาเข้า 
PORT และอาจทําให้เกิดการรั่วของยา และ 
สารน้ําออกมาบริเวณ    SUBCUTANEOUS 
TISSUE ได้  
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เร่ืองการจัดการภาวะภูมิไวเกินและปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา  
 
 
คําจํากัดความ 
          ภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบําบัด (Chemotherapy - related hypersensitivity reactions) 
หมายถึงภาวะท่ีร่างกายได้รับแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายทําให้ระบบภูมิคุ้มกันพยายาม
กําจัดแอนติเจนนั้นให้หมดไป แต่ถ้าแอนติเจนถูกกําจัดไม่หมดระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นตลอดเวลา 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดพยาธิสภาพแก่เนื้อเยื่อและอวัยวะทําให้สูญเสียการทําหน้าท่ี หรือ กล่าวได้ว่าเป็นภาวะ
ท่ีภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองท่ีมากเกินไป  
         ปฏิกิริยาจากการให้ยาทางหลอดเลือดดํา (Infusion-related reactions หรือ Infusion 
reactions) หมายถึง อาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับการให้ยาทางหลอดเลือดดํา โดยยาจะ
เหนี่ยวนําให้เกิดการหลัง Cytokine โดยท่ีไม่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่อาการไม่พึง
ประสงค์จะคล้ายคลึงกับการเกิด Hypersensitivity reaction เช่น ไข้ หนาวสั่น ผื่น หายใจลําบาก 
หลอดลมหดเกร็ง เป็นต้น อาการเหล่านี้จะปรากฏภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยาและส่วนมากเกิดข้ึน
ในครั้ ง แรกของการ ให้ ย า  ไ ด้ แ ก่ ในกลุ่ ม  Monoclonal antibodies เ ช่ น  Transtuzumab, 
Bevacizumab และ Rituximab เป็นต้น  
          อาการและระดับความรุนแรง  อาการจะประกอบด้วย หน้าแดง มีผื่น มีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต หายใจลําบาก หลอดลมหดเกร็ง ปวดหลัง ไข้ ผื่น
ลมพิษ มีอาการบวมและคลื่นไส้ 
 
ระดับความรุนแรงของ Hypersensitivity reaction ตามเกณฑ์ของ NECN (Northern 
England Strategic Clinical Networks) 
 

อาการแสดง และระดับความรุนแรงของภาวะภูมิไวเกิน 
น้อย (mild) ปานกลาง (moderate) มาก (severe) 

เยื่อบุจมูกอักเสบ คัน (จากผื่น) 
เยื่อบุตาอักเสบ หนาวสั่น  
(chill) มีไข้ต่ํากว่า 38 องศา
เซลเซียส ปวดศีรษะ วิงเวียน
ศีรษะ, รู้สึกหน้ามืด คลื่นไส้  มี
ผื่นชั่วคราว มีผื่นแดงตามแนว
เส้นเลือดท่ีแทงเข็ม 

อาจมีอาการ+/-ของระดับน้อย 
ร่วมด้วย หนาวสั่น มีไข้มากกว่า 
38 องศาเซลเซียส รู้สึกเหมือน
จะวูบ ผื่นลมพิษ แน่นหน้าอก/
หลอดลมหดเกร็ง เล็กน้อย 
ความดันโลหิตตํ่า 

อาจมีอาการ+/-ของระดับน้อย/
ปานกลางร่วมด้วย มีการบวมของ
ทางเดินลมหายใจส่วนบน หรือ 
ส่วนลา่ง(แน่นหนา้อก มีเสียงวี้ด
เวลาหายใจออก (wheezing) 
หลอดลมหดเกร็ง (มีหรือไม่มีผื่น
ลมพิษร่วมด้วย) หัวใจเต้นเร็ว 
ความดันโลหิตต่ํา มีอาเจียน 
ท้องเสีย ผิวหนังแดงหรือซีด ไม่
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อาการแสดง และระดับความรุนแรงของภาวะภูมิไวเกิน 
น้อย (mild) ปานกลาง (moderate) มาก (severe) 

รู้สึกตัว (แต่ยังไม่เกิด cardiac 
arrest) ภาวะระบบไหลเวียนโลหิต
ล้มเหลวหรือช็อค 
(Cardiovascular collapse) 

 
ระดับความรุนแรงของ Hypersensitivity และ infusion reaction ตามเกณฑ์ของ NCI 
(National Cancer Institute, CTCAE version 4.03) 
 

ปฏิกิริยา ระดับความรุนแรง (grade) 
1 2 3 4 5 

Allergic 
reaction 
(hypersensitivit
y reaction) 

-หน้าแดงหรือมี 
ผื่น ชั่วคราว  
-มีไข้จากยา
<38 C 
ไม่ต้องรักษา
เพ่ิมเติม 
 

 ต้องหยุดให้ยา
หรือองการ
รักษาเพ่ือ
บรรเทาอาการ 
เช่น การให้ยา 
Antihistamin
es, NSAIDs, 
Narcotics, IV 
fluid โดยได้รับ 
การรักษา 24 
ชั่วโมง อาการ
จึงดีข้ึน 

มีอาการนาน
แม้จะให้ยา 
บรรเทาอาการ 
หรือหยุดยา แต่
ผู้ป่วยอาการไม่
ดีข้ึน มีอาการ
รุนแรงข้ึนเรื่อย 
ๆ จนต้องเข้า
รับการรักษา
จากภาวะ 
แทรกซ้อนท่ี
เกิดข้ึน เช่น ไต
สูญเสียหน้าท่ี 
ปอด มีการติด
เชื้อ 

ต้องได้รับการ
รักษา ฉุกเฉิน
จากอาการ 
รุนแรงท่ีอาจถึง
แก่ชีวิต 

เสียชีวิต 

Anaphylaxis - - - หลอดลมหด
เกร็ง (มีหรือ ไม่
มีผื่นลมพิษร่วม
ด้วย)  
- ต้องให้
สารอาหารทาง 
หลอดเลือดดํา 
 - มีอาการบวม
จากอาการแพ้  
- ความดัน
โลหิตตํ่า 

ต้องได้รับการ
รักษา ฉุกเฉิน
จากอาการ 
รุนแรงท่ีอาจถึง
แก่ชีวิต 

เสียชีวิต 
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ปฏิกิริยา ระดับความรุนแรง (grade) 
1 2 3 4 5 

Acute infusion 
reaction 
(cytokine 
release 
syndrome) 

มีอาการเพียง
เล็ก น้อย ไม่
ต้องหยุดยา 
หรือไม่ต้อง
ได้รับยาเพ่ือ
บรรเทาอาการ 

ต้องหยุดให้ยา
หรือ ต้องการ
การรักษา เพ่ือ
บรรเทาอาการ 
เช่น การให้ยา 
Antihistamin
es, NSAIDs, 
Narcotics, IV 
fluid โดยได้รับ 
การรักษา 24 
ชั่วโมง อาการ
จึงดีข้ึน 

มีอาการนาน
แม้จะให้ยา 
บรรเทาอาการ 
หรือหยุดยา แต่
ผู้ป่วยอาการไม่
ดีข้ึน มี อาการ
รุนแรงข้ึนเรื่อย 
ๆ จนต้องเข้า
รับการรักษา
จากภาวะ 
แทรกซ้อนท่ี
เกิดข้ึน เช่น ไต
สูญเสียหน้าท่ี 
ปอด มีการติด
เชื้อ 

ต้องใช้ 
เครื่องช่วย 
หายใจจาก
อาการ รุนแรง
ท่ีอาจถึงแก่ 
ชีวิต 

เสียชีวิต 

 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
            ยาเคมีบําบัดมีความสําคัญในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด แต่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาว ภาวะภูมิไวเกินและปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดําเป็น
ผลข้างเคียงหนึ่งท่ีสําคัญ โดยกลไกการเกิดอุบัติการณ์และความรุนแรงจะแตกต่างตามชนิดของยา ยา
เคมีบําบัดท่ีทําให้เกิด ภาวะภูมิไวเกินได้บ่อยและเป็นยาท่ีใช้อันดับแรก (Firstline drug) ในการรักษา
โรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ ยากลุ่ม Taxanes คือ Paclitaxel (Taxol®, Intaxel®), Docetaxel 
(Taxotere®) และ Patinum agents คือ Cisplatin (Platinol®), Carboplatin (Paraplatin®), 
Oxaliplatin (Eloxatin®) และยาท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อหลอดเลือดดํา  คือ ยากลุ่ม Monoclonal 
antibodies เช่น Rituximab (Rituxan®, MabThera®), Transtuzumab (Herceptin®), 
Cetuximab (Erbitux®) เป็นต้น(สุจิรา ฟุ้งเฟ่ือง, 2561)  ซ่ึงเม่ือเกิดอาการผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมิน
และจัดการท่ีถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและอาจมีอันตรายได้ ผลกระทบ
ท่ีตามมาคือเม่ือเกิดภาวะภูมิไวเกินจะหยุดให้ยาชั่วขณะ เม่ือทดลองให้ยาใหม่ถ้าไม่สําเร็จต้องหยุดการ
ให้ยา ทําให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียโอกาสได้รับยาท่ีตอบสนองต่อโรค สูญเสียงบประมาณ เนื่องจากยาเคมี
บําบัดกลุ่มนี้เป็นยาท่ีมีราคาสูง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความเครียด ท้อแท้ต่อการ
รักษา บางรายปฏิเสธการรักษา ส่วนพยาบาลท่ีดูแลการให้ยาต้องเพ่ิมเวลาในการดูแลและเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยนานข้ึน จึงไม่สามารถไปดูแลผู้ป่วยรายอ่ืนได้อย่างท่ัวถึง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงตามมา ได้แก่ 
ยารั่วออกนอก หลอดเลือด เกิดเนื้อเน่าตาย หรือเกิดภาวะภูมิไวเกินกับผู้ป่วยรายอ่ืนท่ีกําลังให้ยาใน
กลุ่มเดียวกันพร้อมกันครั้งละหลายราย อาจมีผลทําให้ช่วยเหลือชีวิต ผู้ป่วยรายอ่ืนไม่ทันเวลา 
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พยาบาลท่ีดูแลควรประเมินปัจจัยเสี่ยงก่อนการบริหารยา และควรเฝ้าติดตามอาการหลังให้ยาเพ่ือลด
อาการแพ้อย่างรุนแรงท่ีอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ทันเวลา และหากมีการเฝ้าระวังขณะท่ีผู้ป่วยได้รับยา
เคมีบําบัดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และแก้ไขดูแลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว เม่ือเกิด mild  HSRs จะลด
ช่วยผลกระทบของการเกิด HSRs ชนิดรุนแรงได้ และการดําเนินการต่อไปควรมีการติดตามประเมิน
ระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยท่ีมีปัจจัยเสี่ยงจาก
การเกิด mild HSRs ในรอบของการรักษาก่อน   
 
การนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ในทางคลินิก 
         ภาวะภูมิไวเกินและปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา พบได้บ่อยในผู้ป่วย
โรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบําบัด ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

1. Taxanes คือ Paclitaxel (Taxol®, Intaxel®), Docetaxel (Taxotere®) 
2. Patinum agents คือ Cisplatin (Platinol®), Carboplatin (Paraplatin®), 

Oxaliplatin (Eloxatin®) 
3. Monoclonal antibodies เช่น Rituximab (Rituxan®, MabThera®), 

Transtuzumab (Herceptin®), Cetuximab (Erbitux®) 
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1. ยากลุ่ม Taxanes คือ Paclitaxel (Taxol®, Intaxel®), Docetaxel (Taxotere®) 

ยา อุบัติการณ์  
(ร้อยละ) 

ชนิดของกลไกลการเกิดและ
ช่วงเวลาท่ีเริ่มเกิดอาการ 

อาการแสดง ระดับความ
รุนแรง 

Paclitaxel 8-45 IgE (type I)-mediated, 
Non-IgEmediated, type 
II, type III เกิดอาการ 
ในช่วง10-15นาทีแรกของ
การเริ่มให้ยา โดยเกิดใน 10 
นาทีพบร้อยละ 78 เกิด ใน
ครั้งแรกหรือรอบท่ีสองของ
การให้ยา พบร้อยละ 95 

หายใจลําบาก (มี
หรือ ไม่มี
หลอดลมหดเกร็ง) 
มีผื่น ความดัน
โลหิตตํ่า (บางครั้ง
อาจมีความดัน 
โลหิตสูง) ปวด
หลัง ปวด ท้อง
หรือเชิงกราน 

เกิดความรุนแรง
มาก (ร้อยละ 
1.3) และเกิด 
ความรุนแรงน้อย 
(ร้อยละ 40) 

Docetaxe 25-50 เกิดอาการช่วงนาทีแรกของ
การเริ่มให้ยา ส่วนใหญ่เกิด
ในรอบแรกหรือรอบท่ีสอง
ของการ ให้ยา 

หายใจลําบาก (มี
หรือ ไม่มี
หลอดลมหดเกร็ง) 
มีผื่น ความดัน
โลหิตตํ่า (บางครั้ง
อาจมีความดัน 
โลหิตสูง) มีอาการ
บวม มีภาวะค่ังน้ํา  
(fluid retention 
syndrome) 

เกิดความรุนแรง
มาก พบร้อยละ 
2 
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2. Patinum agents คือ Cisplatin (Platinol®), Carboplatin (Paraplatin®), Oxaliplatin 
(Eloxatin®) 

ยา อุบัติการณ์  
(ร้อยละ) 

ชนิดของกลไกลการเกิด
และช่วงเวลาท่ีเริ่มเกิด

อาการ 

อาการแสดง ระดับความรุนแรง 

Cisplatin 1-5 IgE (type I)-mediated, 
type IV เกิด อาการในช่วง
นาทีหรือวันของการเริ่ม 
ให้ยาระหว่างครั้งท่ี  
(cycle) 4-8 ของ การให้
ยา ส่วนใหญ่เกิดหลังครั้งท่ี 
6 

มีผื่น คัน มีไข้ 
หายใจลําบาก 
หลอดลมหด
เกร็ง ความดัน
โลหิตตํ่า ระดับ 
1 หรือ 2 : มีผื่น 

ความรุนแรงปาน
กลาง บางครั้ง
รุนแรงมาก และ
เพ่ิมข้ึนเม่ือร่วมกับ
รังสีรักษา เกิด
ระดับ 1 หรือ 2 
ร้อยละ 60-70 

Carboplatin 1-19.5 และมี
รายงานใน 
the third-

line 
retreatment 
setting) เกิด
ถึง ร้อยละ 44 

IgE (type I)-mediated, 
type IV เกิด อาการในช่วง 
30 นาทีแรกของการเริ่ม 
ให้ยา พบร้อยละ 27 ท่ีเกิด
หลังครั้งท่ี 7 ของการให้ยา 

ระดับ 1 หรือ 2: 
มีผื่น ลมพิษ คัน 
บวมบริเวณ ฝ่า
มือหรือฝ่าเท้า >
ร้อยละ 50 เกิด
ระดับ 3 หรือ 4: 
หน้าบวม ปวด
เกร็งท้อง ท้องเสีย 
หายใจลําบาก 
หลอดลมหดเกร็ง 
เจ็บ หน้าอก หวั
ใจเต้นเรว็ ความ
ดันโลหิตตํ่าหรือ
สูง 

ความรุนแรงปาน
กลาง บางครั้ง
รุนแรงมาก และ
เพ่ิมข้ึนเม่ือให้ 
ร่วมกับรังสีรักษา 
เกิดระดับ 1 หรือ 
2 ร้อยละ 60-70 

Oxaliplatin 0.5-25 IgE (type I)-mediated 
(มากท่ีสุด), type II, type 
III เกิดอาการในช่วง นาที
แรกของการเริ่มให้ยาใน 
type I, type II และ type 
III จะเกิดอาการหลัง ได้ 
รับยาเป็นชั่วโมงและส่วน
ใหญ่ เกิดหลังครั้งท่ี 6 ของ
การให้ยา 

ระดับ 1 หรือ 2: 
มีผื่น ลมพิษ คัน
หรือบวม บริเวณ
ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า 
ปวดท้อง ระดับ 3 
หรือ 4: ผื่น 
ลมพิษ หน้าบวม 
เท้าบวม 
หลอดลมหดเกร็ง
ทําให้ เกิดอาการ
ช็อก (พบได้ ยาก) 

เกิดระดับ 3 และ 
4 (severe 
anaphylaxis) 
ร้อยละ 1.6-2 
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3. Monoclonal antibodies เช่น Rituximab (Rituxan®, MabThera®), Transtuzumab 
(Herceptin®), Cetuximab (Erbitux®) 

ยา อุบัติการณ์  
(ร้อยละ) 

ชนิดของกลไกลการเกิด
และช่วงเวลาท่ีเริ่มเกิด

อาการ 

อาการแสดง ระดับความ
รุนแรง 

Rituximab 14-77 Cytokine-release เกิด
อาการในช่วง 30 นาที
จนถึง 2 ชั่วโมงหลังการ
เริ่ม ให้ยาโดยเกิดในครั้ง
แรกของการให้ยา  พบ
ร้อยละ 77 ร้อยละ 30 
เกิดในครั้งท่ี 4 ของการให้
ยา และร้อยละ 14 เกิดใน 
ครั้งท่ี 8 ของการให้ยา 

ปวดกล้ามเนื้อ
ปวด 
ข้อต่าง ๆ อ่อนล้า 
ไอ เวียน ศีรษะ 
ปวดศีรษะ ความ
ดันโลหิตตํ่าหรือ
สูง เหง่ือ ออก ผื่น 
เกิดผื่นคันข้ึน ท่ัว
ตัว อาจเกิดอาการ 
บวมเหมือนมีนํา
อยู่ใต้ ผิวหนงัใน
บางบริเวณ เช่น 
ตามแขน ขา เกิด
อาการ ร้อนวูบ
วาบ 
ผิวหนังมี สีแดง 
ผิวหนังลอกมาก 
ไข้ หนาวสั่น 

เกิดระดับ 3 
และ4 พบร้อย
ละ 10 

Cetuximab 15-20 Cytokine-release เกิด
ในครั้งแรกของการให้ยา 
(ร้อยละ 27) 

อาการเหมือน 
กับ rituximab 

เกิดความรุนแรง
มาก พบร้อยละ 
12.4 

Transtuzumab 3-40 Cytokine-release เกิด
ในครั้งแรกของการให้ยา 
(ร้อยละ 40) เกิดอาการ
ในช่วง 70-80 นาทีการ
เริ่มให้ยา (ร้อยละ 2) 

อาการ เหมือน 
กับ rituximab 
แต่พบรายงาน 
เกิดพิษต่อปอด
รุนแรง หลังการ
ให้ยา 90 นาที 
ของการ ให้ยาค
รังแรก 

เกิดความรุนแรง
มาก พบร้อยละ 
12.4 เกิดระดับ 
3 และ4 พบ
ร้อยละ 1 
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
1. เตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์และยาในการ
ช่วยชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเมินความรู้เก่ียวกับ
ยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วยได้รับ 
 
 
 
 
 
3. ประเมินหรือทบทวน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ภูมิไวเกินและปฏิกิริยาจาก
การให้ยาเคมีบําบัดทาง
หลอดเลือดดํา 
 
 
 
 

1.1 ตรวจเช็คความพร้อมของ
อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต 
(ยาท่ีใช้ในการจัดการภาวะภูมิไวเกิน
ให้ พร้อมใช้ตามนโยบายของสถาบัน
หรือโรงพยาบาล จากรายงานพบว่า
ยาท่ีใช้ในการจัดการอาการระดับ 
ปานกลาง-รุนแรง หรือ CTCAE 
grade II-IV ได้แก่ adrenaline 
1:1000 หรือ 1:10,000, albuterol 
(aerolized), aminophylline, 
atropine, calcium gluconate, 
crystalloid solutions (normal saline 
or lactated ringer's solution), 
corticosteroids, dopamine, 
famotidine, histamine 1 antagonist, 
histamine 2 antagonist, (ranitidine), 
lidocaine, norepinephrine, sodium 
bicarbonate) 
2.1 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติหาก
มีอาการผิดปกติเช่น แน่นหน้าอก 
หายใจไม่ ออก หรือหายใจไม่อ่ิม 
รู้สึกไม่สบายตัว ร้อนหน้า ให้รีบแจ้ง
พยาบาลทันที 
3.1 การประเมินหรือทบทวนปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินและ
ปฏิกิริยาจากการให้ยา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านตัวยาเคมีบําบัดท่ีผู้ป่วยได้รับ 
จํานวนครั้งของการให้ยา (cycle) 
และปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย เช่น  อายุ 
เพศ ประวัติการแพ้ยา โรคร่วม และ
ผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ 
เป็นต้น 
3.2 ประเมินผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูง 
      - ผู้ป่วยมีประวัติการเกิด 
hypersensitivity ในรอบท่ีผ่านมา 

1.1 อุปกรณ์และยาในการ
ช่วยชีวิตมีความพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ผู้ป่วยสามารถประเมิน
อาการเบ้ืองต้นเม่ือเกิดภาวะภูมิ
ไวเกินและปฏิกิริยาจากการให้
ยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา
ได้ 
 
 
3.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
หรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะภูมไวเกินและและ
ปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมี
บําบัดทางหลอดเลือดดํา 
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
 
 
 
4. ประเมินความพร้อมทาง
ร่างกาย จิตใจ 

- ได้รับยากลุ่ม Platinum(Cisplatin, 
Oxaliplatin, Carboplatin)  cycle 
>6  
4.1 ประเมิน Performance status 
(Eeatern Coorperative 
Oncology Group :ECOG ตาม
ภาคผนวก)  
4.2 ประเมิน Safety factors โดย
ประเมินการทําหน้าท่ีของอวัยวะ
สําคัญในร่างกายว่าพร้อมหรือไม่ 
สําหรับการให้ยาเคมีบําบัด ท่ีสําคัญ
คือการทําหน้าท่ีของระบบเลือดและ
ไขกระดูก  
4.3 ประเมินสัญญาณชีพก่อนให้ยา
เคมีบําบัดเพ่ือเปรียบเทียบสัญญาณ
ชีพระหว่าง หลังให้ยาเคมีบําบัด 
4.4 ประเมินความเครียดและภาวะ
ซึมเศร้า ตามแบบประเมินTHAI-
HAD 

 
 
 
4.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน 
Performance status ก่อน
ได้รับยาเคมีบําบัด โดยผู้ป่วย
ควรอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเอง
ได้  ECOG ควรอยู่ใน ระดับ 
0,1 และไม่เกิน 2 คือต้อง
ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจําวันได้ ท่ีแย่สุดคือ 2 คือ
ต้องมีพัก ระหว่างวันแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของ Day time 
activity ข้อกําหนดนี้มียกเว้น
บ้างในกรณีท่ีแพทย์พิจารณา 
แล้วว่าโรคนั้นเป็นโรคท่ี
หายขาดได้หรือได้ผลดีมากๆ
จากเคมีบําบัด  
4.2 ความพร้อมของระบบเลือด
และไขกระดูก โดยการดู CBC 
ก่อนให้ยาเคมีบําบัด  
- จํานวนเม็ดเลือดขาวต้อง
มากกว่า 4,000 cell/mm3 ,  
- ANC (absolute neutrophil 
count) >1,500 cell/mm3  
- Hb (hemoglobin) >10 
gm/dl 
- Platelet > 100,000 
cell/mm3  
4.3 ผู้ป่วยได้รับการสัญญาณชีพ
ปกติก่อน-ระหว่าง-หลังให้ยา
เคมีบําบัด 
4.4 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
ความเครียดและภาวะซึมเศร้า 
ตามแบบประเมินTHAI-HAD 
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
5. Pre-medications before 
chemotherapy 
 
 
6. การพยาบาลระหว่าง-หลังให้
ยาเคมีบําบัด 
   - ประเมินอาการ หรือสังเกต
อาการ ผิดปกติ ก่อน ระหว่าง 
และหลังการให้ยา 

5. Pre-medications before 
chemotherapy โดยใช้หลัก 
6R และมีการตรวจเช็คโดย
พยาบาลคนท่ี 2 
6.1 พยาบาลตรวจสอบความ
ถูกต้องของชนิดยา จํ านวน 
ขนาด ให้ครบถ้วนสารละลายท่ี
ผสมตามคําสั่งการรักษา 
6.2 ระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
ก่อนให้ยา 
6.3 บริหารยาเคมีด้วยหลักและ
เทคนิคท่ีถูกต้อง ตามแนวทาง
การบริหารยาโดยการปรับระดับ
อัตราการไหลหรือการปรับ ขนาด
ย า เ พ่ิ ม ข้ึ น ที ล ะน้ อ ย  (Slow 
titrated and slow initial rate) 
โดยเริ่มrate 40cc/hr ระหว่างนี้
ให้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สังเกต
อาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่
สะดวก ร้อนวูบวาบหน้าแดง 
หลังจากนั้นปรับเพ่ิม Rate เพ่ิมที
ละ 10 ซีซี ทุก 5 นาที เป็น 50 
cc/hr, 60 cc/hr, 70 cc/hr, 80 
cc/hr ,90 cc/hr,100 cc/hr, 120 
cc/hr ตามลําดับ และปรับrate
เพ่ือให้ยาเคมีบําบัดหมดตามเวลา
ของแผนการรักษาของแพทย์ 
6.4 ใช้เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดํา
(Infusion pump) 
6.5 เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยขณะให้
ยา พร้อมท้ังตรวจวัดสัญญาณชีพ 
ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 
ครั้ง และทุก 1 ชม. จนกว่ายาหมด
พร้อมท้ังลงบันทึกการพยาบาล  

5. ผู้ป่วยได้รับ Pre-
medications before 
chemotherapy ถูกต้องตาม
หลัก 6 R 
6.1 ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
ตามแผนการรักษาและถูกต้อง
ตามหลัก 6 R 
6.2 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
ภาวะภูมไวเกินและปฏิกิริยา
จากการให้ยาเคมีบําบัดทาง
หลอดเลือดดํา 
(กรณีผู้ป่วยมีภาวะภูมไวเกิน
และปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมี
บําบัดทางหลอดเลือดดํา ควร
ได้รับการประเมินพบต้ังแต่
อาการเริ่มแรกไม่เกิน grade 2) 
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
 
 
 
 
 
7. เม่ือเกิดภาวะภูมิไวเกินและ
ปฏิกิริยาจากการให้ยาเคมี
บําบัดทางหลอดเลือดดํา 
 

6.6 กรณีผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัด
แบบ Day care ควรสังเกตอาการ
ผู้ป่วยต่ออีก 1 ชั่วโมงหลังให้ยา
เสร็จ ถ้าไม่ภาวะภูมิไวเกิน 
สัญญาณชีพปกติให้กลับบ้านได้ 
7.1 จัดการตามแนวทาง หรือ 
แผนการดูแล (Guideline or 
clinical pathway)  
- หยุดให้ยาเคมีบําบัดและต่อ IV 
NSS  KVOประเมินอาการผู้ป่วย 
รายงานแพทย์ 
- ดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าท่ีสุข
สบาย และจัดสิ่งแวดล้อมให้
พร้อมกับการช่วยเหลือ หรือจัด
ให้ผู้ป่วยนอนท่าศีรษะสูง 
(Semi-flower’ s position) 
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ ได้แก่ 
temperature (T), heart 
rate/pulse (P), respiratory 
rate (R), blood pressure 
(BP) และ O2 saturation  
7.2 แพทย์ประเมินอาการผู้ป่วย 
อาการเล็กน้อย (CTCAE grade 
1) - สังเกตอาการและ วัด Vital 
sign q 15 นาที หรือตาม
แผนการรักษาถ้าผู้ป่วยอาการ
ปกติ, Vital sign ปกติพิจารณา
ให้ยาซํ้าในวันเดียวกันหรือวัน
ถัดไปตามแผนการรักษา โดย
ปรับ rate IV ลง 50% 
ปานกลาง (CTCAE grade 2) 
- พิจารณาให้ยาAntihistamine 
(H1และH2) IV / Steroid IV 
ตามแผนการรักษา 
-  วัด Vital sign q 15 นาทีหรือ 
ตามแผนการรักษา 

 
 
 
 
 
7.1 ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจาก
ภาวะภูมิไวเกินและปฏิกิริยา
จากการให้ยาเคมีบําบัดทาง
หลอดเลือดดํา 
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desensitization เป็นการ
ให้ยาเคมีบําบัดท่ีเป็นสาเหตุ
ของการแพ้ในขนาดท่ีต่ํามากๆ 
ทีละน้อย 

- ถ้าผู้ป่วยอาการปกติ, Vital sign 
ปกติ พิจารณาให้ยาซํ้าในวัน
เดียวกันหรือวันถัดไปตามแผนการ
รักษา  โดยปรับ rate IV ลง 50% 
รุนแรง (CTCAE grade 3,4) 
- ให้ Oxygen cannular 3 ลิตร/
นาที 
- พิจารณาให้ยา Antihistamine 
(H1และH2) IV / Steroid IV/ 
Adrenaline ตามแผนการรักษา 
- วัด Vital sign q 5 นาที 15 
นาที 30 นาที จนคงท่ี 
-พิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยา (ถ้า
เป็นไปได้)  
-พิจารณาเริ่มให้ยาใหม่ในวันถัดไป
หรือ หลังจากให้ยารอบแรก > 6 
hrหรือตามแผนการรักษา 
8.1 นํา 12-step 
Desensitization protocol ใน
ผู้ป่วยท่ีได้รับยากลุ่ม 
Platinum(Cisplatin, 
Oxaliplatin, Carboplatin)  
และยากลุ่ม Taxanes 
(Paclitaxel , Docetaxel)  
8.2 การเตรียมและการการดูแล
ของการทํา Desensitization ครั้ง
แรกผู้ป่วยควรอยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1ผู้ป่วยมีความปลอดภัย 
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เร่ือง ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบําบัดที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา (Neutropenia) 
 
 

คําจํากัดความ 
ภาวะนิวโทรพีเนีย (Neutropenia) คือ ภาวะท่ีผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบําบัดมีจํานวนนับ

ของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (Neutrophils) รวมท้ัง band forms  ในเลือดน้อยกว่า 500 เซลล์/ 
ลบ.มม. (Hughes et al., 2002) หรือมีจํานวนอยู่ระหว่าง 500 - 1,000 เซลล์/ ลบ.มม. แต่มีแนวโน้ม
จะลดลงจนตํ่ากว่า 500 เซลล์/ ลบ.มม. ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง  

 
ความเป็นมาและความสําคัญ  

นิยามของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา (Infectious Diseases Society of 
America: IDSA) ภาวะนิวโทรพีเนีย คือ ภาวะท่ีผู้ป่วยมีจํานวนนับของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 
(Neutrophils) ในเลือดตํ่า  เนื่องจากเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล เป็นเซลล์ท่ีมีความสามารถในการจับกิน 
(phagocyte) เป็นด่านแรกท่ีจะต่อสู้ทําลายเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราท่ีรุกรานเข้ามาในร่างกาย ผู้ป่วย
กลุ่มนี้เปราะบางและมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อท่ีคุกคามต่อชีวิตได้ง่ายกว่าคนท่ัวไป จากการศึกษา
หาสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่าร้อยละ 60-80 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ร้อยละ 50-65 ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลือง และร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วย มะเร็งชนิดก้อน (solid 
tumor) เสียชีวิตเพราะสาเหตุมาจากการติดเชื้อ (Viscoli, 1998)  ปัจจัยหลาย อย่างท่ีเป็นตัวทํานาย
ความเสี่ยงของการติดเชื้อในผู้ป่วย มะเร็ง ได้แก่  
          1) ภาวะนิวโทรพีเนีย (Neutropenia) จากมะเร็งท่ีลุกลามเข้าสู่ไขกระดูกหรือเป็นผลจากยา
เคมีบําบัดท่ีมีฤทธิ์กดการทํางานของไขกระดูก  
          2) ผิวหนังและเยื่อบุ เสียคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การผ่าตัด การฉายแสง 
หัตถการต่างๆ เช่น การเจาะไขกระดูก การเจาะเลือดหลายๆ ครั้ง การใส่สายสวนหลอดเลือด และ
สายสวนปัสสาวะ 
          3) ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ท่ีอาศัยเซลล์เป็นสื่อ (cell-mediated immunity) และ/ หรือ 
ภูมิคุ้มกันท่ีอาศัยแอนติบอดี (humoral immunity)  
          4) ภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน  
          5) การการกระจายหรือกดเบียดของมะเร็งต่ออวัยวะข้างเคียงทําให้เกิดแผลและ มีการติดเชื้อ
ตามมา หรือเกิดการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ หรือทางเดินอาหาร 

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะนิวโทรพีเนีย(Neutropenia)  เม่ือเกิดการติดเชื้อแล้วหากไม่ได้รับการรักษา
หรือได้รับการรักษาล่าช้าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในเวลาอันสั้นจากภาวะของการติดเชื้อท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น 
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีมีภาวะนิวโทรพีเนีย ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะท่ี
เหมาะสม เม่ือมีการติดเชื้อ พบอัตราตาย ร้อยละ 15 ภายใน 12 ชั่วโมง ร้อยละ 57 ภายใน 24 
ชั่วโมง และมากกว่าร้อยละ 70 ภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนั้นความล่าช้าในการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะทําให้ประสิทธิภาพของการรักษาลดน้อยลง (Albano & Pizzo, 1988) ดังนั้น ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับมี ANC น้อยกว่า500 เซลล์/ ลบ.มม. (febrile neutropenia) โดยวัดอุณหภูมิทาง
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รักแร้ ได้ ≥ 38 ◦Cให้ถือว่ามีการติดเชื้อท่ีรุนแรง ท่ีต้องรีบให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์
ครอบคลุมกว้างในทันที 

สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีได้รับยาเคมีบําบัดท่ีมีภาวะเม็ด
เลือดขาวตํ่า(Neutropenia) หลังได้รับยาเคมีบําบัดในปีพ.ศ. 2560, 2561 และ ต.ค.2561- มิ.ย. 
2562  มีจํานวน  95, 132 และ 76 ราย ตามลําดับ  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ การท่ีมีเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟิลลดลงทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากข้ึน ภาวะนิวโทรพีเนีย เป็นปัจจัยเสี่ยง 
สําคัญมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกท่ีทําให้ผู้ป่วยมีความไวต่อการติดเชื้อ (Lehrnbecher, Foster, 
Vazquez, Mackall, & Chanock, 1997; Weintraub, 1993)   การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะ Neutropenia เป็นสิ่งสําคัญ จึงต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ และสามารถฟ้ืนฟูภาวะภูมิต้านทานโรค เพ่ือส่งเสริมการรักษาของแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

การนําแนวปฏิบัติไปใช้ในคลินิก 
ค่าปกติของจํานวนนับของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล คือ 2,500-6,000 เซลล์/ ลบ.มม. 

(Brandt, 1990; Flyge, 1993; Pizzo, 1981)) การท่ีมีเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลลดลงจึงทําให้ผู้ป่วย
เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากข้ึน ดังนั้น การคํานวณค่า ANC จึงมีความสําคัญในการช่วยวินิจฉัยโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ เนื่องจากค่า ANC แสดงให้เห็นถึงจํานวนเซลล์ท่ีสามารถต่อสู้การติดเชื้อโดยวิธีการจับ
กินสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis) ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงการติดเชื้อ ท่ีรุนแรงจะแปรผกผันกับ
จํานวนนับของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล  

 ค่า absolute neutrophil count (ANC) สามารถ คํานวณตามสูตรได้ดังนี้ 
 
 
 

                 ตัวอย่างเช่น ผล CBC: WBC = 3,600 cells/mm,3 neutrophils = 24 %, bands   
            (immature neutrophils) = 2% ANC = (24 +2 ) x 3,600/ 100     ANC = 936 

 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียกับ Absolute Neutrophil 
Count (Brandt, 1990, p.) 
  
 
 
 
 
 
 

ในผู้ป่วยโรคมะเร็งการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด จะมีผลลัพธ์โดยตรงต่อการเกิด ภาวะนิวโทรพี
เนีย ผู้ป่วยจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวลดลง จนถึงระดับท่ีตํ่าสุด (nadir) ในช่วงวันท่ี 10 ถึง วันท่ี14 หลัง

Absolute Neutrophil 
Count 

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (เซลล์/ลบ.มม.) 

1,500 - 2,000 ไม่มีความเสี่ยง 
1,000 - 1,500 ความเสี่ยงน้อย 
500 – 1,000 ความเสี่ยงปานกลาง 
< 500 ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง 

ANC = (% neutrophils +% bands ) x total WBC 

 100 
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ได้รับยาเคมีบําบัดหลังจากนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเริ่มเพ่ิมข้ึนเม่ือไขกระดูกกลับมาทํางานโดยผลิต
เซลล์ใหม่ และจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว กลับสู่สภาพปกติในสัปดาห์ท่ี 3-4 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี ผู้ป่วยพร้อม
แล้วท่ีจะได้รับยาเคมีบําบัดในรอบต่อไป แต่ถ้าไขกระดูกได้รับความเสียหายจากผลของยาเคมีบําบัด
หรือมีการแทรกซึมของเซลล์มะเร็งเข้าไปในไขกระดูก ภาวะนิวโทรพีเนียอาจจะเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว
ภายใน 1-2 วันหลังจากการรักษา (Carlson, 1985; Wujcik, 1993) 

ยาเคมีบําบัดท่ีมีผลเก่ียวข้องกับการกดไขกระดูกท่ีนําไปสู่ภาวะนิวโทรพีเนีย ได้แก่ thiotepa, 
cyclophosphamide, chlorambucil, ifosfamide, melphalan,  busulfan, procarbazine, 
methotrexate, cytarabine, fluorouracil, mercaptopurine, thioguanine, hydroxyurea, 
dactinomycin, vinblastine, และ etoposide (Hughes, Flynn, & Williams, 1996) 

พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการช่วยป้องกันผลกระทบการติดเชื้อและการจัดการเม่ือเกิดการ
ติดเชื้อมีการศึกษาโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกท่ีปลอดเชื้อ (protective or reverse isolation) 
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ปกติแต่มีการเข้มงวดเรื่องการล้างมือ ผลการศึกษา
พบว่า ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อการลดการติดเชื้อ ข้อแนะนําคือควรจัดให้
ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีผู้ป่วย ซ่ึงเป็นโรคติดต่อ บางสถาบันอาจจัดให้อยู่ในห้องเด่ียว บุคลากรใน
โรงพยาบาลหรือผู้มาเยี่ยมต้องล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสผู้ป่วย ซ่ึงเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อท่ี
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมท้ังให้ความรู้กับผู้ป่วยและครอบครัวว่าไม่ควรอนุญาตให้บุคคลท่ี
ละเลยต่อการล้างมือมาสัมผัสผู้ป่วย (Albano & Pizzo, 1988; Freifeld, Hathorn, & Pizzo, 1993; 
Risi & Tomascak, 1998; Weintraub, 1993) 

อาหารท่ีมีความเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มนี้คืออาหารท่ีให้แคลอรีและ โปรตีนสูง เพ่ือช่วยในการ
ผลิตและการเจริญเติบโตของ เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลและยังช่วยให้เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลมี
ความสามารถในการจับกินสิ่งแปลกปลอม ได้ดีข้ึน (Carter, 1993) ผักสดและผลไม้คือแหล่งใหญ่ของ
เชื้อเหล่านี้  มีผลการศึกษาการเพาะเชื้อจากอาหารประเภทสลัด พบเชื้อ Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli และ Klebsiella species ผู้ป่วยเม่ือรับประทานผักหรือผลไม้ท่ีมีเชื้อ
จุลชีพปนเป้ือน เข้าไป เชื้อจุลชีพนี้จะเข้าไปต้ังรกรากอยู่ (colonization) เปรียบเสมือนเป็นจุลชีพ
ประจําถ่ินในกระเพาะอาหาร และลําไส้ เม่ือใดก็ตามท่ีผู้ป่วยมีภาวะนิวโทรพีเนีย จุลชีพ ดังกล่าว
อาจจะรุกรานและก่อให้เกิดโรคได้ (Remington & Schimpff, 1981) สําหรับไข่ สัตว์ปีก เนื้อและ
ปลาต้องผ่านการปรุงให้สุกเป็นอย่างดี (Centers for Disease Control and Prevention, 2001) 
ดังนั้น อาหารท่ีเหมาะสม ในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ “Neutropenic Diet” ซ่ึงเป็นอาหารท่ีผ่านการปรุงให้
สุกโดยความร้อน (cooked-food diet) หรือ อาหารท่ีมีเชื้อแบคทีเรียตํ่า (low-bacterial diet) ท่ี
ต้องไม่มีผักสดหรือผลไม้สด (Risi & Tomascak, 1998)   แนะนําว่าควรจัด low-bacterial diet 
ให้กับผู้ป่วย ผ่านตลอดช่วงของการรักษา ในผู้ป่วยท่ีมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะนิวโทรพีเนีย (Wade 
& Schimpff as cited in Carter, 1993) 

 มีการศึกษาท่ีพบว่าการนําต้นไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะท่ีมีเปลือกแข็งหนา หรือ
อาหารบางชนิด เช่น พริกไทย ไปไว้ในห้องผู้ป่วยพบว่าทําให้เพ่ิมอุบัติการณ์ ของการติดเชื้อ 
Aspergillus species จึงไม่ควรนําสิ่ง ดังกล่าวไปไว้ใกล้ผู้ป่วย และห้ามกินผลไม้ท้ังเปลือก (ชุษณา 
สวนกระต่าย, 2548) 

พยาบาลซ่ึงให้การดูแลและอยู่กับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีบทบาทและมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดท้ังในด้านการป้องกันการติดเชื้อและการจัดการอย่างรวดเร็วเม่ือเกิดการติดเชื้อ รวมท้ังการให้
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ความรู้กับผู้ป่วยและครอบครัวท่ีจะ ต้องเข้ามามีส่วนรวมอย่างสําคัญยิ่ง แต่เนื่องจากต้องมีท้ัง
บุคลากรและครอบครัวเข้ามาเก่ียวข้องอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีหลากหลายและอาจเป็นสาเหตุให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วย (Surayuthpreecha, 2001)  

ข้อปฏิบัติการป้องกันการติดเช้ือ 
         1. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในมุมหนึ่งของหอผู้ป่วยท่ีปลอดภัยต่อการติดเชื้อ และผู้ป่วยต้องผูกผ้าปิด
จมูก และปากเม่ือออกจากบริเวณ (Brandt, 1990; Carlson, 1985; Weintraub, 1993; Wujcik, 
1993)  
         2. รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ ห้ามนํา เศษอาหาร ดอกไม้สด แจกันดอกไม้ ต้นไม้
หรือตะกร้า ผลไม้สดไว้ใกล้ผู้ป่วย (ชุษณา สวนกระต่าย, 2548; Wujcik, 1993) 
         3. บุคลากรและญาติท่ีดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต้องล้างมือก่อนและหลังดูแลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 
เช่น Ramasal เสมอ (โครงการผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 2544; Brandt, 1990; Wujcik, 1993)  
         4. ถ้าผู้ดูแลป่วย ควรต้องผูกผ้าปิดจมูกและปากเสมอ และรีบรักษาอาการป่วยโดยเร็ว ถ้า
เป็นไปได้ควรเปลี่ยนให้ผู้อ่ืนมาดูแลแทนชั่วคราว (โครงการผู้ป่วย โรคมะเร็งเด็ก, 2544; Nunez & 
Liebman, 1999) 
         5. จํากัดผู้เยี่ยม โดยเฉพาะผู้ท่ีป่วยต้องงดเยี่ยมเด็ดขาด (Brandt, 1990; Weintraub, 1993; 
Wujcik, 1993) 
         6. หลีกเลี่ยงการสอดใส่สิ่งใดๆ เข้าไปในทวารหนักของผู้ป่วย เช่น การวัดปรอท การสวน
อุจจาระ การเหน็บยา เนื่องจากเยื่อบุบริเวณนั้นเสียหายจากผลของยาเคมีบําบัด จึงอาจทําให้เกิดการ
ฉีกขาดเป็นทางผ่านของเชื้อโรคได้ (Nunez & Liebman, 1999; Weintraub, 1993)  
         7. หลีกเลี่ยงการดูดเสมหะหรือการใส่สายสวนปัสสาวะ ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทําให้ใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ อย่างเข้มงวดและระมัดระวังเยื่อบุฉีกขาด (Carlson, 1985; Wujcik, 1993)  
         8. การทําหัตถการชนิด invasive เช่น การเจาะ ไขกระดูก การเจาะน้ําไขสันหลัง การเจาะ
เลือด การแทง น้ําเกลือ ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างเข้มงวดโดยใช้น้ํายาเบตาดีน (betadine 
solution) เช็ดบริเวณผิวหนัง ก่อนทําหัตถการ (โครงการผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 2544; Weintraub, 
1993; Wujcik, 1993) แต่ในปัจจุบันนี้ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
รามาธิบดี (2552) แนะนําให้ใช้ 2% chlorhexidine gluconate ใน 70% alcohol ทาผิวหนังก่อน
ทําหัตถกรรม (ยกเว้นในเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 2 เดือน) เพราะออกฤทธิ์ได้ดีกว่า แต่ต้องรอให้น้ํายาแห้ง
ประมาณ 30 วินาทีก่อน 
         9. หลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและเข้าใต้ผิวหนัง เนื่องจากจะทําให้เกิดอักเสบใต้ผิวหนัง
ได้ (Carlson, 1985; Flyge, 1993)  
         10. การให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ตรวจดูตําแหน่ง ท่ีให้น้ําเกลือทุกวัน เปลี่ยนตําแหน่งแทง
น้ําเกลือและชุดให้น้ําเกลือทุก 72 ชั่วโมง ถ้ามีอาการบวมแดง ร้อน ต้องรีบ เปลี่ยนตําแหน่งท่ีให้
น้ําเกลือโดยทันที ทําความสะอาด รอยแทงด้วยเบตาดีน และปิดด้วยสําลีปลอดเชื้อ (โครงการ ผู้ป่วย
โรคมะเร็งเด็ก, 2544; Flyge, 1993) 
         11. กรณีท่ีผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือดดํา เปิด แผลทําความสะอาดด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 
ทุก 3 วัน พร้อมเปลี่ยนชุดให้น้ําเกลือ (โครงการ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 2544)  
         12. จัดอาหารท่ีสะอาดผ่านการหุงต้มสุกใหม่ๆ (low-microbial, cooked-food diet) ให้
ผู้ป่วยควรเป็น อาหารท่ีมีโปรตีนและแคลอรีสูง งดไข่ลวก ผักสด และ ผลไม้สดท่ีไม่ได้ปอกเปลือก 
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รวมท้ังนมท่ีผ่านความร้อน โดยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ (Carter, 1994; Nunez & Liebman, 1999; Risi & 
Tomascak, 1998; Weintraub, 1993; Wujcik, 1993) 
         13. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับน้ําด่ืมท่ีสะอาดอย่างเพียงพอ (Brandt, 1990)  
         14. ถ้าผู้ป่วยมีอาการท้องผูกรายงานแพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาท่ีทําให้อุจจาระอ่อนนุ่ม 
(Brandt, 1990)  
         15. ช่วยให้ผู้ป่วยเก็บรักษาพลังงานไว้ โดยหลีกเลี่ยง การรบกวนผู้ป่วยในขณะหลับ (Brandt, 
1990) 
         16. แนะนําให้ผู้ป่วยใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนอ่อนนุ่ม และใช้น้ําเกลือ (normal saline) บ้วนปาก
ทุก 2-4 ชั่งโมง ในเวลากลางวันและทุก 6 ชั่วโมงในเวลากลางคืน (โครงการผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 
2544; Carter, 1994)  
         17. แนะนําให้ผู้ป่วยอาบน้ําทุกวัน สระผม 2 ครั้ง/ สัปดาห์ ดูแลและทําความสะอาด
โดยเฉพาะบริเวณท่ีอับชื้น เช่น ขาหนีบ รักแร้ อวัยวะสืบพันธุ์ ทวารหนัก เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา 
ถ้ามีแผลหรือรอยแดงท่ีทวารหนัก หรือ ผู้ป่วยอาจบ่นเจ็บ ให้ผู้ป่วยแช่ก้น ด้วยเบตาดีนผสมใน น้ําอุ่น 
ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ100 โดยแช่ครั้งละ 15 นาที วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (โครงการผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 
2544; Nunez & Liebman, 1999; Weintraub, 1993)  
          18. เด็กเล็กควรจัดของเล่นท่ีทําความสะอาดได้ง่าย เช่น ตุ๊กตาพลาสติกชนิดนิ่ม งดตุ๊กตาท่ีมี
ขน (โครงการ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก, 2544)  
          19. สอนผู้ป่วยและครอบครัวเก่ียวกับข้อปฏิบัติ ต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วเพ่ือจะได้มีส่วน
ร่วมในการช่วย ลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อ (Nunez & Liebman, 1999)  

ข้อปฏิบัติเม่ือเกิดการติดเช้ือ  
         1. เฝ้าระวังเม่ือผู้ป่วยเริ่มมีไข้ต่ําๆ  
         2. รายงานแพทย์ทันทีเม่ือผู้ป่วยเริ่มมีไข้ วัดทาง รักแร้ เท่ากับ 38 องศาเซลเซียส 
         3. ตรวจร่างกายอย่างระมัดระวัง ตรวจดูตําแหน่ง และอาการแสดงของการติดเชื้อ ซ่ึงพบได้
บ่อย คือ  

   3.1 การอักเสบของเยื่อบุช่องปากและคอหอย  
   3.2 ผิวหนัง (ได้แก่บริเวณรอบๆ ทวารหนัก รักแร้ ขาหนีบ ตําแหน่งให้น้ําเกลือ โดยดู

อาการปวด บวม แดง หรือรอยแผล) 
   3.3 ปอดอักเสบ ได้แก่ ไอ มีเสมหะ ฟังปอดมี crepitation เสียงหายใจลดลง หายใจเร็ว 
   3.4 ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ได้แก่ ประเมินจํานวนครั้งของการปัสสาวะ ปัสสาวะลําบาก 

ปัสสาวะสีขุ่น หรือมีกลิ่น  
          4. เตรียมยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์กว้าง (broad - spectrum antibiotics) และ 
aminoglycoside ท่ีฆ่าท้ัง แบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ เช่น ceftazidime และ amikacin  
          5. แทงเข็มเข้าเส้นเลือดดํา โดยเช็ดบริเวณผิวหนัง ก่อนแทงด้วยเบตาดีน หรือ 2% 
chlorhexidine ในแอลกอฮอล์ 70% (ถ้ามี) เพ่ือนําเลือดส่งตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
(complete blood count: CBC) ส่งตรวจเพาะเชื้อ และเตรียมไว้ในหลอดพลาสติกปราศจากเชื้อ
โดยไม่ต้องผสมสารใดๆ (clotted blood) อีก 5 ซีซี แล้วต่อด้วยน้ําเกลือ 5% D/N/5 หยดช้าๆ เพ่ือ
รักษาเส้น (keep vein opened) เก็บปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ urine analysis 
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(UA) และ urine culture และ ส่งเพาะเชื้อจากทุกแห่งท่ีสงสัยว่ามีการติดเชื้อ เช่น แผล ในปาก 
เสมหะ อุจจาระ  
          6. รีบให้ยาปฏิชีวนะ ทันทีตามแผนการรักษาของแพทย์ หลังจากได้สิ่งส่งตรวจแล้ว  
          7. เฝ้าระวังภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (Septic shock) บันทึกและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ในกรณีท่ีอุณหภูมิลดตํ่าลงอย่างรวดเร็วจาก baseline ชีพจรเร็ว ความ
ดันโลหิตลดตํ่าลงจาก baseline ปัสสาวะน้อยและระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง รายงาน
แพทย์โดยทันที  
 
แนวปฏิบัติการพยาบาล  

Assessment Intervention Outcome 
1.ประเมินระดับความ
รุนแรงของภาวะ
Neutropenia  
เนื่องจากการสร้างเม็ด
เลือดขาวถูกกด จาก
การรักษาด้วยยาเคมี
บําบัด 
 

1. ซักประวัติ ประเมินอาการทางคลินิก แรกรับ 
2.  พยาบาลประเมินภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า 
(Neutropenia) โดยใช้การคํานวณค่า ANC ตาม
สูตรดังนี้ (Brandt, 1990)  
 

 

 

 

3. รายงานอาการทางคลินิกและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ แพทย์ทราบ 
 

Absolute 
Neutrophil 
Count(เซลล์/ลบ.มม.) 

ความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ 

1,500 - 2,000 ไม่มีความเสี่ยง 

1,000 - 1,500 ความเสี่ยงน้อย 

500 – 1,000 ความเสี่ยงปาน
กลาง 

< 500 ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูง 

ผู้ป่วยได้รับการ
ประเมินระดับความ
รุนแรงของการเกิด
ภาวะ  
Neutropenia  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANC =  (% neutrophils +% bands ) x total  WBC                   
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แนวปฏิบัติการพยาบาล  
Assessment Intervention Outcome 

2. ประเมินความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ มีไข้ ในผู้ป่วยท่ี
มีภาวะ Neutropenia  
 

1. ให้การพยาบาลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ท่ีมีภาวะ Neutropenia   ตามแนวทาง 
MASCC risk index(ชนาธิป หาหลัก และ
คณะ,2562) 
2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) 
3. เฝ้าระวังเม่ือผู้ป่วยเริ่มมีไข้ตํ่าๆ รายงาน
แพทย์ทันทีเม่ือผู้ป่วยเริ่มมีไข้ 
วัดทางรักแร้ เท่ากับ 38 องศาเซลเซียส 
วัดทางช่องปาก  ≥  38 ◦c   1 ครั้ง 
วัดทางช่องปาก  ≥  38 ◦c นาน ≥  1 ชั่วโมง 

4. ประเมินและสังเกตอาการแสดงของการติด
เชื้อและวัดสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง ถ้าพบ
อาการแสดงท่ีบ่งบอกถึงการติดเชื้อให้รายงาน
แพทย์ทันที 
5. ดูแลให้ได้รับยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว ตาม
แผนการรักษา 
6. ประเมินติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ 
CBC ANC Hct, Hb, BUN Cr Electrolyte,
อ่ืนๆเช่น ผลการเพาะเชื้อข้ึน เชื้อด้ือยา (ถ้ามี) 
รายงาน ICWN หัวหน้าหอผู้ป่วย ICN และ
แพทย์เจ้าของไข้ 
7. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าระหว่างได้รับยา
เคมีบําบัดเม็ดเลือดขาวจะตํ่าลง และกด
ภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสติด
เชื้อได้ง่าย  และบอกเหตุผลท่ี ต้องแยกผู้ป่วย  
8. จํากัดการเยี่ยมของญาติและแนะนําญาติใน
การปฏิบัติต่อผู้ป่วย และงดนําดอกไม้สดมา
เยี่ยม 
9. แนะนําให้หลีกลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลท่ี 
เป็นติดต่อหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
10. แนะนําการดูแลความสะอาดร่างกาย  
อาบน้ําอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
11. แนะนําการล้างมือก่อนและหลัง 
รับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ํา 
12. บ้วนปากด้วย เบกก้ิงโซดาทุก 1-2 ชั่วโมง 
หรือแปรงฟันภายหลังการรับประทานทุกครั้ง 

ผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยจากการติด
เชื้อ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล  

Assessment Intervention Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Consult Nutrition ร่วมดูแลเม่ือผู้ป่วย
ได้รับสารอาหาร พลังงาน ไม่เพียงพอ 
14. ด่ืมน้ําจากขวดท่ีผ่านกระบวนการกรอง 
(Coughlan,M.Healy, 2008 หรือน้ําต้มสุกท่ี
บรรจุภาชนะมีฝาปิด 
15. จัดและดูแลให้รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก
สะอาด (Neutropenic Diet) หลีกเลี่ยง 
     - การเก็บอาหารท่ีอยู่ในช่วง Danger 
Zone Temparature คือ อุณหภูมิ 5 - 60 
องศาเซลซียส 
     - เวลาปรุงอาหารให้ใช้อุณหภูมิสูงกว่า 60 
องศาเซลเซียส 
     - ไม่แนะนําอาหารแช่เย็นท่ีอุณหภูมิต่ํา
กว่า 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากพบ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค Listeria 
monocytogenes ทําให้เกิดโรค Listeriosis 
หรืออาจทําให้เกิดการแท้งในสตรีมีครรภ์ได้ 
     - ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้ว
ต้ังท้ิงไว้เกิน2-4ชั่วโมง เพราะอาจทําให้
จุลินทรีย์กลับมาเจริญเติบโตได้ 
16. ประเมินติดตามภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
17. ใช้ถังขยะท่ีมีฝาปิด จัดเก็บขยะทุกเวรหรือ
เม่ือถังขยะเต็ม 
18. ดูแลสิ่งแวดล้อมหอผู้ป่วยให้สะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ประเมินความรู้และ
ความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยทีมีภาวะ 
Neutropenia ในการดูแล
ต่อเนื่องท่ีบ้านและ
วางแผนจําหน่าย 
 

1. ดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัว ได้แก่ 
   - การรักษาสุขอนามัย 
   - การพักผ่อนให้เพียงพอ 
   - หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะใน
ระยะ nadir เพราะอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ
ของเยื่อบุได้(Coughlan,M.Healy, 2008)   
2. แนะนําการเลือกซ้ืออาหารปลอดภัย เช่น 
วันผลิต หรือหมดอายุ 

- ผู้ป่วยได้รับความรู้
และสามารถดูแล
ตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสม เม่ือมีภาวะ 
Neutropenia 
ผู้ป่วยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การติดเชื้อท่ีสามารถ
ป้องกันได้ด้วยตัวเอง 
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 แนวปฏิบัติการพยาบาล  
Assessment Intervention Outcome 

 3. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์หลีกเลี่ยง
อาหารรสเผ็ด ร้อน หรือเย็นจัดเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์ บุหรี่ เพ่ือป้องกันเยื่อบุช่องปาก
อักเสบ Mucositis (Coughlan,M.Healy, 
2008)  เพราะหากมีการอักเสบในช่องปากอาจ
ลุกลามไปท่ีช่องคอ ระบบทางเดินอาหารและ
อาจรุนแรงไประบบหลอดเลือดได้ (Restau,J.& 
Clark,A.P.2008 หลักฐานระดับ VII) 
4. ด่ืมน้ําสะอาด 2-3 ลิตรต่อวัน  
5. แนะนําวิธีการวัดไข้ท่ีถูกวิธี ด้วยตัวเองโดย 
ปรอทวัดไข้หรือเม่ือรู้สึกไม่ค่อยสบาย 
6. แนะนําพบแพทย์เม่ือสงสัยว่ามีภาวะไข้จาก
เม็ดเลือดขาวตํ่าหลังรับยาเคมีบําบัด ( Febrile 
Neutropenia ) 
7. แนะนําและกระตุ้นให้เห็นความสําคัญในการ
ป้องกันการติดเชื้อ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ปัสสาวะและ
น้ําลายของสัตว์เลี้ยง  
9. ไม่ทําความสะอาดอ่างปลา เพราะอาจเป็น
แหล่งนําเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามาสู่ผู้ป่วย 
(หากจําเป็นให้สวมถุงมือ) 
10. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อ
สงสัย 
11. ให้กําลังใจผู้ป่วยและญาติ 
12. สร้างความเชื่อม่ันในการดูแลผู้ป่วยของทีม
ผู้ดูแล 
13. วางแผนการจําหน่าย ตามรูปแบบของ D – 
METHOD 
14. ประสานงานให้ผู้ป่วยผู้ป่วยและญาติได้พบ
แพทย์ตามความเหมาะสม 
15. ประสานงานกับหน่วยส่งต่อเพ่ือส่งต่อ
ผู้ป่วยลงสู่ชุมชน 
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เร่ืองการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมบีําบัด 

 

ความหมายของการวางแผนจําหน่าย 
      การวางแผนจําหน่าย หมายถึงกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสมและต่อเนื่องจากโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่ของผู้ป่วย
ภายหลังจําหน่ายจาก โรงพยาบาล ซ่ึงได้รับความร่วมมือประสานงานกันระหว่างบุคลในทีมสุขภาพ 
ผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีข้ันตอนการประเมินปัญหาความต้องการ การวินิจฉัยปัญหาการลงมือ
ปฏิบัติและการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (วันเพ็ญ พิชิตพรชัยและอุษาวดี อัศดรวิเศษ, 2546) 
      การวางแผนจําหน่าย(Discharge Planning) สําหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมี
บําบัดหมายถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและผู้ดูแล เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองระหว่างท่ีได้รับ
ยาเคมีบําบัดและภายหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยมีกระบวนการในการกําหนดกิจกรรมด้าน
สุขภาพให้กับผู้ป่วยประกอบด้วยการประเมินปัญหาและความต้องการการดูแลขณะให้ยาเคมีบําบัด
และภายหลังการจําหน่าย การประเมินผลขณะท่ีผู้ป่วยยังอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีพยาบาลผู้ดูแล
ใกล้ชิดผู้ป่วยเป็นผู้ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพต้ังแต่แรกรับและวางแผนจําหน่ายร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ มีการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานบริการท่ีผู้ป่วยเข้ารับบริการเม่ือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา
เคมีบําบัด 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
         การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบําบัดเป็นท้ังวิธีการรักษาหลักและรักษาเสริมเพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคมะเร็งหายขาดหรือบรรเทาจากโรค นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วยังต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการรักษาด้วยเคมีบําบัด ทําให้เกิดอาการข้างเคียงเกิดข้ึนได้อย่างเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดต้องอาศัยความร่วมระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ ปัญหาท่ีพบในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบําบัดคือผู้ป่วยไม่ได้สามารถ
เข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องเพราะภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบําบัด บางรายทนภาวะแทรกซ้อน
ไม่ได้เปลี่ยนไปรักษาด้วยวิธี อ่ืน ส่งผลให้การรักษาไม่เป็นไปตามแผน ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีได้พัฒนาแนวทางในการวางแผนการจําหน่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและมีความเป็นจําเฉพาะโดยการนําข้ันตอนต่างๆของกระบวนการพยาบาล ได้แก่ การประเมิน
ปัญหาความต้องการ การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลมาใช้ใน
การวางแผนจําหน่ายและร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ
(care giver)ในประเมินปัญหาความต้องการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ให้
ครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทําให้ผู้ป่วยและญาติจัดการกับอาการและการ
ดูแลตนเองท้ังท่ีอยู่โรงพยาบาลและเม่ือกลับไปบ้านอย่างถูกต้องเหมาะสม   
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วัตถุประสงค์ของการวางแผนจําหน่ายในผู้ป่วยท่ีได้รับเคมีบําบัด 
1. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสามารถในการดูแลตนเอง  
2. พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว 
3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพความคุ้มทุน และความเหมาะสมในการใช้แหล่งประโยชน์ 

  
การนําแนวทางปฏิบัติไปใช้ทางคลินิก 
       สําหรับเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด 
 
ข้ันตอนของการวางแผนจําหน่าย  
       ข้ันตอนท่ี 1 เป็นข้ันตอนการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติในการดูแลซ่ึง
เป็นขบวนการท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยและ
ญาตินอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เริ่มต้ังแต่แรกรับผู้ป่วย จนกระท่ังจําหน่ายผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาลโดยอาศัยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ พยาบาลต้องมีประสบการณ์  มีความ
ชํานาญ มีทักษะในการประเมินปัญหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติและคาดการณ์
ล่วงหน้าเก่ียวกับสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ประเมินความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การรับรู้ต่อ การเจ็บป่วย ความ
คาดหวังต่อการรักษา ความพร้อมหรือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับบ้าน รวมถึงการประเมินแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เจ้าหน้าท่ี
พยาบาลสาธารณสุขท่ีออกเยี่ยมบ้าน และอาสาสมัครชุมชนท่ีจะช่วยเหลือ ในการดูแลต่อเนื่อง
หลังจากจําหน่าย โดยประเมินบุคคลและหน่วยงานท่ีสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและประเมิน
ความสามารถของครอบครัวเพ่ือหาผู้ดูแลหลัก ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วย 
พยาบาลควรประเมินถึงความสามารถของผู้ดูแลหลัก เพ่ือวางแผน การสอนให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ป่วยและญาติ 
       ข้ันตอนท่ี 2 เป็นข้ันตอนการวินิจฉัยปัญหาสภาวะสุขภาพ และความต้องการการดูแลให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาภายหลังจําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยพยาบาลต้องวินิจฉัยตาม
ความต้องการปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือท่ีจะมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวซ่ึงเป็นการป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หรือความพิการท่ีอาจเกิดข้ึน และพยาบาลต้องวินิจฉัยปัญหารวมถึงมี
ความสามารถท่ีจะคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับความต้องการการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านภายหลังจําหน่าย
ผู้ป่วยกลับบ้าน ซ่ึงความต้องการข้ึนอยู่กับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย 
       ข้ันตอนท่ี 3 เป็นข้ันตอนการกําหนดแผนการจําหน่ายผู้ป่วย แผนการจําหน่ายท่ีดีควรมีความ
สอดคล้องของแผนจําหน่ายท่ีทีมสหสาขาวิชาชีพกําหนดข้ึนโดยจากการรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ปัญหาท่ีได้จากผู้ป่วยและครอบครัว การนํา การวินิจฉัยปัญหามากําหนดแผนการจําหน่ายโดยมีการ



90 

 

ประชุมร่วมกันและจากความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ตัวผู้ป่วยเอง และครอบครัว มีการ
กําหนดเป้าหมายในการดูแลท้ังระยะสั้น ระยะยาว และมีวิธีประเมินผลลัพธ์ มีเนื้อหาในแผนการ
จําหน่ายท่ีสื่อความหมาย ท้ังเนื้อหาสาระ และมีวิธีการปฏิบัติซ่ึงประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆท่ีใช้ใน
การสอน สาธิตหรือพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้ป่วยและญาติต้องเรียนรู้
ก่อนจําหน่ายจากโรงพยาบาล ได้แก่ การให้คําแนะนํา ในการปฏิบัติตัว อาการท่ีผิดปกติท่ีต้องกลับมา
โรงพยาบาล วิธีแก้ไขเม่ือมีอาการผิดปกติ การเรียนรู้เรื่องการใช้ยา ผลข้างเคียงของการใช้ยาการ
รับประทานอาหารท่ีถูกต้องเหมาะสมกับโรค การออกกําลังกายท่ีถูกวิธี ซ่ึงการกําหนดแผนการ
จําหน่ายผู้ป่วยเป็นวิธีการลดการกลับเข้ารับการรักษาซํ้าในโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
       ข้ันตอนท่ี 4 เป็นข้ันตอนการปฏิบัติการวางแผนจําหน่าย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกัน
วางแผนจําหน่าย และร่วมดําเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ให้สําเร็จประกอบด้วย การสอนการ
สาธิต การให้คําแนะนํา การให้คําปรึกษา การให้การช่วยเหลือ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังแหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน การปฏิบัติการพยาบาลจะต้องร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัว ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนต้องประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภาพ รวมถึงการส่งต่อเพ่ือดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
       ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล การประเมินผลต้องติดตามท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยประเมิน
จากทักษะ และความรู้ของผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ การสังเกต การสอบถาม การทวนสอบและ การ
ทดลองให้ปฏิบัติ รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ถ้าหากพบว่า ผลการประเมิน
ยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อาจต้องย้อนกลับไปปฏิบัติตามข้ันตอนการวางแผนจําหน่ายใหม่
อีกครั้ง 
    ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบําบัดได้นํารูปแบบการวางแผนจําหน่ายตามขบวนการ P-D-METHOD มาประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรัง  การรักษาเป็นเวลานาน ผู้ป่วยนอกจากทุกข์ทรมานจากการรักษา
ไม่เฉพาะทางร่างกาย  แต่ผู้ป่วยยังมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ เช่น ภาพลักษณ์  กลัวตาย  กลัวไม่
หาย  ปัญหาครอบครัว  เศรษฐกิจ เป็นต้น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีได้เห็นความสําคัญตรงนี้จึง
ได้นําหลัก P-D- METHOD เพ่ิมเข้ามาใน กระบวนการวางแผนจําหน่ายของโรงพยาบาลเพ่ือให้การ
พยาบาลเป็นองค์รวมมากข้ึน   
         P ย่อมาจาก Psychological  support ผู้ป่วยและญาติต้องได้รับการดูแลด้านจิตใจ  การ
จัดการความเครียด  วิตกกังวล  รวมถึงการ  Empowerment  การดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 
         D ย่อมาจากDiagnosis ผู้ป่วยและญาติต้องได้รับรู้เรื่องโรคท่ีเป็นอยู่  รวมถึงสาเหตุอาการ  
การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง 
         M ย่อมาจาก Medication ผู้ป่วยและญาติต้องได้รับความรู้และข้อมูลเก่ียวกับการใช้ยาท่ี
ผู้ป่วยได้รับอย่างละเอียดถึงชื่อของยา การออกฤทธิ์ของยา วัตถุประสงค์ในการใช้ยา วิธีการใช้ยา
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ขนาดและปริมาณของยา จํานวนครั้งและระยะเวลาท่ีใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงและ
ภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยารวมถึงข้อห้ามข้อควรระวังสําหรับการใช้ยา 
         E ย่อมาจาก Environment and economic ผู้ป่วยและญาติต้องได้รับความรู้และสามารถ
จัดการเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยของตนเอง สามารถท่ี
จะใช้และดัดแปลงแหล่งประโยชน์ในชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีควรหลีกเลี่ยง 
         T ย่อมาจาก Treatment ผู้ป่วยและญาติต้องรับรู้และเข้าใจเป้าหมายในการรักษาโรคท่ี
เป็นอยู่ และมีทักษะท่ีจํา เป็นในการปฏิบัติตัวตามแผนการรักษา การเฝ้าระวังสังเกตอาการท่ีผิดปกติ
ท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและแก้ไข
กับปัญหาหรืออาการผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน 
         H ย่อมาจาก Health ผู้ป่วยและญาติต้องมีความรู้ความเข้าใจ รับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้าง เข้าใจถึงผลกระทบของภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบด้าน
จิตใจ ครอบครัว และสังคมเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน อาจกลายเป็นผู้ท่ีพ่ึงพา
บุคคลอ่ืน ผู้ป่วยและญาติต้องสามารถปรับตัวปรับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันให้เหมาะสมกับ
ข้อจํากัดด้านสุขภาพของตนเอง รวมท้ังสามารถปรับตัวในการส่งเสริมต่อการฟ้ืนฟูสภาพ มีความรู้
ความสามารถท่ีจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
         O ย่อมาจาก Outpatient referral ผู้ป่วยและญาติต้องเข้าใจและรับรู้ถึงความสําคัญของ
การมาตรวจตามท่ีแพทย์นัด รู้ ข้อมูลแหล่งขอความช่วยเหลือหรือแหล่งประโยชน์ในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลแผนการดูต่อเนื่องและการสรุปผลการดูแลไปยังเจ้าหน้าท่ี
ในชุมชนท่ีผู้ป่วยและญาติท่ีจะสามารถขอความช่วยเหลือได้เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
         D ย่อมาจาก Diet ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และมีความเข้าใจ สามารถท่ีจะเลือกอาหาร  
รับประทานอาหาร และสามารถประกอบอาหารท่ีถูกต้องเหมาะสมกับโรคและข้อจํากัดด้านสุขภาพ
ของตนเอง ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงหรืองดรับประทานอาหารท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
Assessment Intervention Outcome 

ข้ันตอนท่ี1 การ
ประเมินปัญหา
และความ
ต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติ 
 

    เริ่มต้ังแต่แรกรับผู้ป่วย จนกระท่ัง
จําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  
โดยอาศัยความร่วมมือของทีมสห
สาขาวิชาชีพ  
1. ประเมินความพร้อมด้านร่างกาย 
    - โดยใช้  ECOG  SCORE 
    - การตรวจสอบผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น CBC  ANC  
BUN  Cr หรือตามแผนการรักษา
ของแพทย์ 
    - การประเมินอาการผิดปกติ
ภายหลังได้รับยาเคมีบําบัดในครั้ง
ก่อนโดยใช้ Toxicity  Alarm 
2. ประเมินความพร้อมด้านจิตใจ 
โดยใช้ Thai  HADs 
3. ประเมินอารมณ์ และสังคมของ
ผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ 
    - แบบแผนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวัน  
    - การรับรู้ต่อการเจ็บป่วย ความ
คาดหวังต่อการรักษา  
    - ความพร้อมหรือพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ  
    - ประเมินแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ 
โรงพยาบาลใกล้บ้าน เจ้าหน้าท่ี
พยาบาลสาธารณสุขท่ีออกเยี่ยมบ้าน 
และอาสาสมัครชุมชนท่ีจะช่วยเหลือ 
ในการดูแลต่อเนื่องหลังจากจําหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 
    - ปัญหาด้านสังคม เช่น พยาบาล
เจ้าของไข้ต้องค้นหาให้ได้ว่าใครคือ
ผู้ดูแลผู้ป่วย (care giver) ท่ีบ้าน
ภายหลังจําหน่าย 
 
 

1.การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย 
- ผู้ป่วยควรมีสมรรถภาพร่างกายท่ี

ดี( ECOG  SCORE 0-2)หรือตาม
แผนการรักษาของแพทย์ 

- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถรับยาเคมีบําบัด
ได้  

CBC 
- Hb.>10 g/dl 
- WBC>3000 Cells/ul 
- Plt>100,000 Cells/ul 
- ANC>1500 Cells/ul 
ค่าการทํางานของไต 
- BUN 10-20 mg/dl 
- Cr. 0.6-1.2 mg/dl 
- ประเมินอาการหลังรับยาเคมี

บําบัดโดยใช้Toxicity Alarmต้องไม่
เกินเกรด 2 
2.ประเมิน Thai HADs ผู้ป่วยไม่มี
ภาวะวิตกกังวล 
3.พยาบาลสามารถประเมินภาวะ
อารมณ์และสังคมของผู้ป่วยและญาติ
ได้  สามารถวางแผนการพยาบาล  ให้
การดูแลได้สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ป่วยมีการประสานการส่งต่อ การ
รักษาและการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น
การส่งเจาะเลือดรพ.ใกล้บ้าน การส่ง 

MUGA SCAN ,MRI  เป็นต้น 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
ข้ันตอนท่ี 2 เป็นข้ันตอน
การวินิจฉัยปัญหาสภาวะ
สุขภาพ และความ
ต้องการการดูแลให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ภายหลังจําหน่าย 
 

1. วินิจฉัยตามปัญหาเฉพาะเพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ระยะยาว เช่น 
   - ข้อวินิจฉัยจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับเคมีบําบัด 
เช่นคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ผมร่วง เป็น
ต้น  
   - ปัญหาด้านจิตใจ เช่นการสูญเสีย
ภาพลักษณ์  ความกลัว ความวิตกกังวล
เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน 
ทําให้มีปัญหาด้านการปรับตัว เป็นต้น 
   - ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
2. วินิจฉัยตามการคาดการณ์ล่วงหน้า 
แบ่งได้หลายระดับข้ึนอยู่กับผู้ป่วยแต่ละ
ราย เช่น บางรายต้องการได้รับการฝึกฝน
ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะ
ก่อนจําหน่วยเช่นการทําอาหารทางสาย
ยาง  การดูแลบาดแผลทวารเทียม หรือ
บางรายต้องการคําแนะนําอย่างละเอียด
เก่ียวกับการดูแลตนเองภายหลังจําหน่าย 
ตัวอย่างได้แก่ เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากดูแลตนเองตาม
การรักษาไม่ถูกต้อง หรืออาจมีความ
บกพร่องในการจัดการเพ่ือดูแลตนเองท่ี
บ้าน 
 

พยาบาลสามารถวินิจฉัย
ปัญหาเฉพาะรวมท้ังปัญหา
ท่ีคาดการณ์ว่าอาจจะ
เกิดข้ึนได้  
 

ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนด
แผนการจําหน่ายผู้ป่วย 
 

การวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ี
ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดโดยใช้  
P-D- METHOD 
   P- Phychological support คือการ
ดูแลด้านจิตใจ การจัดการความเครียด  
วิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ  รวมถึงการ 
Empowerment การดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
 - ประเมินความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้า 

 
 
 
ผลการการประเมินภาวะ
วิตกกังวลและซึมเศร้าโดย
ใช้เครื่องมือ THAI HADS 
- ระดับคะแนนความวิตก
กังวลไม่เกิน 7 คะนน 
- ระดับคะแนนความ
ซึมเศร้าไม่เกิน 7 คะนน 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
Assessment Intervention Outcome 

 D- Diagnosis คือการให้ความรู้เรื่องโรค
ท่ีเป็นอยู่  สาเหตุ อาการ   
 - โดยการประเมินการรับรู้เรื่องโรค 
แผนการรักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ 

- ผู้ป่วยรับรู้ว่าตนเองเป็น
มะเร็งและต้องได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบําบัด 

 M - Medicine คือการแนะนําการใช้ยาท่ี
ตนเองได้รับอย่างละเอียด สรรพคุณของ 
ยา ขนาด วิธีใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา 
ตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อน 
รวมท้ังข้อห้ามการใช้ยา โดย 
1.อธิบายผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับยาเคมีบําบัด รูปแบบของ
การให้ยาเคมีบําบัด  สูตรของยาเคมี
บําบัดท่ีให้ 
2.บอกฤทธิ์ของยา  อาการข้างเคียง 
วัตถุประสงค์การใช้ยา  ขนาดยาท่ีใช้ 
ระยะเวลาในการให้ยาเคมีบําบัด 
3.อธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนท่ี 
อาจเกิดข้ึนจากการใช้ยาเคมีบําบัด 
4.แนะนําข้อควรระวังในการใช้ยาเคมี
บําบัดร่วมกับยาอ่ืน 
 

 ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้
และข้อมูลเก่ียวกับการใช้ยา
เคมีบําบัดท่ีผู้ป่วยได้รับอย่าง
ละเอียดถึงชื่อของยา การ
ออกฤทธิ์ของยา 
วัตถุประสงค์ในการใช้ยา
วิธีการใช้ยา ขนาดและ
ปริมาณของยา จํานวนครั้ง
และระยะเวลาท่ีใช้ยา ข้อ
ควรระวังในการใช้ยาผล 
ข้างเคียงและ
ภาวะแทรกซ้อนของการใช้
ยารวมถึงข้อห้ามข้อควร
ระวังสําหรับการใช้ยาเคมี
บําบัด 
 

 T- Treatment ผู้ป่วยและครอบครัว
เข้าใจเป้าหมายของการรักษา สามารถ
สังเกตอาการของตนเอง และรายงาน
อาการท่ีสําคัญให้แพทย์/พยาบาลทราบ 
มีความรู้พอท่ีจะจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
ด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมก่อนมาถึง
สถานพยาบาล 
- อธิบายผู้ป่วยและญาติให้รับรู้และเข้าใจ
เป้าหมายในการรักษาโรคท่ีเป็นอยู่ และมี
ทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติตัวตาม
แผนการรักษา การเฝ้าระวังสังเกตอาการ
ท่ีผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมี
บําบัดท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การประเมินความเข้าใจ
เก่ียวกับเป้าหมายของการ
รักษา 
พยาบาล  มีความสามารถใน
การสังเกตอาการของตนเอง
และแจ้งแพทย์ พยาบาล
ทราบ 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
Assessment Intervention Outcome 

 E -Environment and economic  
1. อธิบายถึงการดูแลสุขภาพ  การปฏิบัติ
ตัวขณะพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลท่ี
ถูกต้องสอดคล้องกับแผนการรักษาท่ี
ได้รับตามสูตรยาเคมีบําบัด 
2. แนะนําการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย  
    - ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ทุกชนิดโดยตรง หากจําเป็นต้องสัมผัส
ควรหาถุงมือยางแบบใช้แล้วท้ิงมาใช้ 
เปลี่ยนถุงมือ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
    - จานชามช้อนซ้อมหลังการใช้งาน
ควรล้างให้สะอาดก่อนนํามาใช้ซํ้า แก้วน้ํา
ควรแยกกัน (หลักสุขอนามัยท่ีดี) 
    - เสื้อผ้าแยกซัก ถ้าเกิน7 วันซักรวมได้
ตามปกติ (หากปนเป้ือนสารคัดหลั่งเช่น
อาเจียนรดเสื้อผ้าต้องแยกทําความ
สะอาด) 
    - ชักโครกแนะนําให้ปิดฝาก่อนกดน้ํา
สองรอบ (เพ่ือกันการกระเด็นออก) หาก
มีปัสสาวะเปรอะเป้ือนควรล้างน้ําสะอาด
หลายๆครั้ง 
    - สามารถกอด สัมผัส จับมือ ได้
ตามปกติ  
    - หากเป็นยาเคมีบําบัดชนิด
รับประทานควรเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 
(ให้ผู้ป่วยแกะเอง หรือแกะแบบไม่สัมผัส) 
ห้ามบดเม็ดยา หลังจากนั้นควรล้างมือทุก
ครั้ง 

ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้
และสามารถจัดการเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้
เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ
การเจ็บป่วยของตนเอง 
สามารถท่ีจะใช้และดัดแปลง
แหล่งประโยชน์ในชุมชน 
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนท่ีควรหลีกเลี่ยง 
 

 H - Health  
1. อธิบายผู้ป่วยและญาติให้มีความรู้
ความเข้าใจ รับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้าง เข้าใจถึง
ผลกระทบของภาวะความเจ็บป่วยท่ี
เกิดข้ึน ผลกระทบด้านจิตใจ ครอบครัว 
และสังคมเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อการ 

 
ผู้ป่วยมีความรู้เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมใน
ระหว่างรับการรักษา
ตลอดจนการดูแลตนเองเพ่ือ
บรรเทาอาการข้างเคียงจาก
การรักษา 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
Assessment Intervention Outcome 

 ดําเนินชีวิตประจําวัน อาจกลายเป็นผู้ท่ี
พ่ึงพาบุคคลอ่ืน ผู้ป่วยและญาติต้อง
สามารถปรับตัวปรับวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันให้เหมาะสมกับข้อจํากัด 
ด้านสุขภาพของตนเอง รวมท้ังสามารถ
ปรับตัวในการส่งเสริมต่อการฟ้ืนฟูสภาพ 
มีความรู้ความสามารถท่ีจะป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การรับยาเคมีบําบัด 
2. แนะนําการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ
อนามัย 
    - รักษาความสะอาดของร่างกาย ปาก
ฟัน ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังเข้าห้องน้ําทุกครั้งเพ่ือ
ช่วยลดภาวะติดเชื้อ 
    - หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลท่ีเป็น
โรคติดต่อ เช่น หวัด วัณโรค ไข้เป็นต้น 
    - หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด ท่ีมี
คนอยู่มาก 
    - วางแผนในการทํางานเพ่ือให้
สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ 
    - มีกิจกรรมในสังคม มีส่วนร่วม
กิจกรรมกับเพ่ือน ญาติ และ คนอ่ืน ๆ ได้
เหมาะสม  
    - พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง  
    - การพักผ่อนหย่อนใจภายในบ้าน 
เช่น ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ และหรือเทป อ่าน
หนังสือ  
    - การพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เช่น 
รับประทานอาหารนอก บ้าน เดินดูสินค้า 
ต้นไม้ การแสดงต่างๆ หรือไปทัศนาจร
ตามสถานท่ี ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ข้อควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 - ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเม็ดโลหิตขาวตํ่าหรือมี
ภูมิคุ้มกันตํ่าควรหลีกเลี่ยงการออกกําลัง 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
 กายในท่ีสาธารณะท่ีมีประชากรหนาแน่น 

- ผู้ท่ีมีอาการอ่อนล้าอย่างมากจากการรักษา
ควรออกกําลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อเป็น
เวลาประมาณ 10 นาทีทุกวัน และเม่ือรู้สึกดี
ข้ึนจึงค่อยๆเพ่ิมระยะเวลาการออกกําลังกาย 
- ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโดยการฉายรังสีรว่ม
ยาเคมีบําบัดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
คลอรีนใน บริเวณท่ีถูกรักษา ดังนั้นจึงไม่ควร
ออกกําลังกายโดยการว่ายน้าํ หรือแสงแดดจ้า 
- ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของระบบ
ประสาทอาจมีปัญหาในการทรงตัวได้ จึงควร
เริ่มออกกําลังกายแบบอยู่กับท่ีเช่นการป่ัน
จักรยานอยู่กับท่ี ก่อนพัฒนาเป็นการเดิน
นอกบ้านเพ่ือป้องกันอันตรายจากการล้ม 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัย 
4. การอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว/ท่ี
ทํางาน ช่วยให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกถูกทอดท้ิงและ
โดดเด่ียว 
 

 

 O - Outpatient referral  
1. อธิบายผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าใจและ
เห็นความสําคัญของการมาตรวจตามนัด  
การมารับยาเคมีบําบัดตามรอบของการให้
ยา 
2. บอกถึงวิธีติดต่อขอความช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินและการให้สมุดพกประจําตัวซ่ึงมี
รายละเอียดในเรื่องสูตรยาเคมีบําบัด 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน  การดูแล
สุขภาพและการปฏิบัติตัวเพ่ือการส่งต่อ
ข้อมูลเบ้ืองต้น เม่ือผู้ป่วยไปเข้ารับบริการท่ี
สถานพยาบาลใกล้บ้านกรณีฉุกเฉิน 
3. บอกถึงอาการผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์
ก่อนนัด/Nadir phase 
1. แขนข้างท่ีให้ยาเคมีบําบัดมีอาการบวม 
แดง ร้อน แสบหรือดําคล้ํา  

ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและ
รับรู้ถึงความสําคัญของการ
มาตรวจตามท่ีแพทย์นัด รู้
ข้อมูลแหล่งขอความ
ช่วยเหลือหรือแหล่ง
ประโยชน์ในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน รวมถึง
การส่งต่อข้อมูลแผนการดู
ต่อเนื่อง 
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Assessment Intervention Outcome 

 2. มีไข้สูง หนาวสั่น ซีดมาก อ่อนเพลีย มี
แผลหรือมีเชื้อราในช่องปาก มีจ้ําเลือดตาม
ตัว มีผื่นข้ึนตามตัว 
3. คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ร่วมกับมีอาการ
ท้องเสีย 
4. ปัสสาวะมีเลือดปน เจ็บเวลาปัสสาวะ 
หรือปัสสาวะไม่ออกภายใน 8 ชั่วโมง 
5. เยื่อบุช่องปากเป็นแผลและอักเสบรุนแรง 
6. มีอาการหน้ามืด ใจสั่น หอบเหนื่อย 
D - Diet 
1. ให้คําแนะนําเรื่องการรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่  การรับประทานอาหารให้เหมาะ
กับสภาพความเจ็บป่วย ไม่ขัดกับโรค
ประจําตัวท่ีมีอยู่  แนะนําวิธีการให้อาหาร
ทางสายยางในกรณีผู้ป่วยใส่สายให้อาหาร 
2. แนะนําการรับประทานอาหารท่ีผ่านการ
ปรุงสุกด้วยความร้อนทุกม้ือ การล้างผักและ
ผลไม้ก่อนรับประทาน  การงดผักและผลไม้
สดในช่วงท่ีมีเม็ดเลือดขาวตํ่า  
อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยมะเร็ง ซ่ึง
กําลังได้รับยาเคมีบําบัด ได้แก่ 
 • อาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ วัว 
ปลา อาหารทะเล ไข่ดิบ (มีเชื้อแบคทีเรีย 
และพยาธิ) 
• ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากนมสด ได้แก่ นมพาส
เจอไรซ์ โยเกิร์ต ชีส ล้วนมีจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิต
อยู่ ซ่ึงเพ่ิมโอกาสติดเชื้อได้ สําหรับผู้ท่ี
ต้องการด่ืมนม แนะนําให้ดื่มนมท่ีผ่านการฆ่า
เชื้อ เช่น นมกล่องยูเอชที 
 • ผักสด ถึงแม้ว่าผักจะมีประโยชน์ แต่ในผู้ท่ี
ได้รับเคมีบําบัด ผักสดนั้นอาจไม่สะอาดพอ 
จึงแนะนําให้รับประทานผักต้มสุก จะสะอาด
และปลอดภัยมากกว่า 
 • ผลไม้เปลือกบางหรือผลไม้รับประทานท้ัง
เปลือก อาจจะมีเชื้อราท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่
เห็น การรับประทานผลไม้เปลือกหนาท่ีผ่าน 

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และ
มีความเข้าใจ สามารถท่ีจะ
เลือกอาหาร  รับประทาน
อาหาร และสามารถ
ประกอบอาหารท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกับโรคและ
ข้อจํากัดด้านสุขภาพของ
ตนเอง รู้จักหลีกเลี่ยงหรือ
งดรับประทานอาหารท่ี
ก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะ
สุขภาพของตนเอง 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 

Assessment Intervention Outcome 
 การล้างอย่างสะอาด และปลอกเปลือก

ท้ิง ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ท่ี
ต้องการรับประทานผลไม้ 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การ
ปฏิบัติการวางแผน
จําหน่าย 
 

ให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
1. ทําแบบประเมินการวางแผนจําหน่าย
ผู้ป่วย 
2. เปิดวีดิโอการดูแลตนเองผู้ป่วยเคมี
บําบัด 
3. แจกคู่มือการดูแลตนเองผู้ป่วยเคมี
บําบัดและแผ่นพับสูตรยาเคมีบําบัด 
4. Application การดูแลตนเองเม่ือได้รับ
ยาเคมีบําบัด 
 

สามารถให้คําแนะนํา การ
ปฏิบัติตัวผู้ป่วยและญาติ
ท่ีมารับการรักษาด้วยเคมี
บําบัด การให้การช่วยเหลือ 
รวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยัง
แหล่งประโยชน์ในชุมชน 
การปฏิบัติการพยาบาล
จะต้องร่วมกันกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนต้อง
ประสานงานกับบุคลากรใน
ทีมสุขภาพ รวมถึงการส่งต่อ
เพ่ือดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

ข้ันตอนท่ี 5 การ
ประเมินผล  
 

การประเมินผลต้องติดตามท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 
ระยะส้ัน 
- สังเกต สอบถาม 
- ให้ทดลองปฎิบัติ 
- ทําแบบประเมินการดูแลตนเองผู้ป่วย
เคมีบําบัด(post  test) 
ระยะยาว 
- มีการประเมินผู้ป่วยหลังรับยาเคมีบําบัด
ในCycleท่ี 1 โดยใช้แบบติดตามผู้ป่วย
ภายหลังรับยาเคมีบําบัด 
 

��ก����	���
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มาตรฐานชุดอุปกรณ์ป้องกันสําหรับพยาบาลในการบริหารยาเคมีบําบัด 
(Personal Protective Equipment : PPE) 

 
คําจํากัดความ 
  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหมายถึงอุปกรณ์ทุกประเภทท่ีใช้เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเป็นอันตราย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหมาย
รวมถึง แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย เสื้อท่ีใช้สวมใส่เพ่ือป้องกันในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ในการช่วย
หายใจและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีช่วยในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือ การเจ็บป่วย (อนุศักด์ิ  ฉ่ิน
ไพศาล, 2556) 
  วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ได้รับอันตรายในการทํางานของพนักงาน เม่ือทางวิศวกรรมและการควบคุม การบริหารไม่เป็นไปตาม
ต้องการ หรือการลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จึงมีความ
จําเป็นเม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน แต่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก็มีข้อจํากัดตรงท่ีไม่สามารถ กําจัดอันตราย
ท่ีมาจากแหล่งกําเนิดได้และอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับอันตรายได้ หากอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ความเสียหาย (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2556) 
   โดยสรุปอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : 
PPE) เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีสําคัญ และมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการทํางานท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานทําให้พิการ
หรือสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพย์สินได้ 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ  
  ยาเคมีบําบัดเป็นยาท่ีใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยออกฤทธิ์รบกวนหรือยับยั้งการแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็ง ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทําให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้และ
ตายในท่ีสุดอย่างไรก็ตามเซลล์บางชนิดเป็นเซลล์ปกติท่ีมีอยู่ในร่างกายท่ีมีการแบ่งตัวเร็ว เช่น เซลล์ไข
กระดูก เซลล์รากผม ซ่ึงเซลล์ปกติเหล่านี้จะถูกทําลายจากยาเคมีบําบัดได้ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับยาเคมีบําบัดทุกคน จึงอาจได้รับผลกระทบโดยความเสี่ยงจากการใช้ยาเคมีบําบัด อาจ
เกิดข้ึนได้ในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การจ่ายยา การเตรียมยา ผสมยา บริหารยา รวมไปถึงการกําจัดขยะท่ี
ปนเป้ือนจากยาเคมีบําบัด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องจึงต้องให้ความระมัดระวังในการสัมผัสยาเคมี 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) 
พยาบาลมีบทบาทในการบริหารยาเคมีบําบัด เพ่ือป้องกันตนเองขณะบริหารยา การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง รวมท้ังควรมีการฝึก
ปฏิบัติในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เกิดความชํานาญ มีความรู้ในการเลือกอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลท่ีถูกต้องเพ่ือให้แน่ใจว่าตนเองจะปลอดภัยไม่ได้สัมผัสกับยาท่ีมีพิษต่อเซลล์ขณะ
ปฏิบัติงาน( สุภัสร์ สุบงกช และคณะ, 2560 )  
  มาตรฐานชุดอุปกรณ์ป้องกันสําหรับพยาบาลในการบริหารยาเคมีบําบัด (Personal 
Protection Equipment : PPE)  สําหรับพยาบาลในการบริหารยาเคมีบําบัด (Oncology Nursing 
Society : ONS, 2018) ดังนี้ 
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         1. ถุงมือ (Gloves) ได้รับการพิสูจน์มาตรฐานแล้วว่าทนต่อยาเคมีบําบัด เป็นชนิดไม่มีแป้ง 
สามารถป้องกันการซึมผ่านของยาเคมีบําบัดได้ มีความหนา ≥ 0.18 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์จาก 
nitrile หรือถ้าผู้ใช้แพ้อาจเป็นผลิตภัณฑ์จาก Latex ก็ได้  วิธีการใช้ถุงมือ (Gloves) สําหรับการ
บริหารยาเคมีบําบัด 
             - สวมถุงมือป้องกัน 2 ชั้น และเปลี่ยนถุงมือชั้นนอก ทุก 1 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทันทีท่ีพบว่า
ถุงมือฉีกขาดหรือรั่วซึมหรือปนเป้ือนยาเคมีบําบัด 
             - วิธีการสวมถุงมือให้สวมถุงมือชั้นในไว้ใต้แขนชุดคลุมและสวมถุงมือชั้นนอกทับด้านนอก
แขนชุดคลุมการถอดถุงมือควรพลิก ด้านในออกด้านนอกเพ่ือป้องกันยาเคมีบําบัดปนเป้ือน 
             - ถุงมือท่ีใช้แล้วต้องท้ิงในภาชนะบรรจุขยะเคมีบําบัดโดยเฉพาะเท่านั้น 
 

    
 
         2. ชุดคลุม/เสื้อคลุม (Gowns)  ใช้ชุดคลุมท่ีผลิตจากวัสดุชนิดท่ีไม่เป็นขุย(lint free ) สามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว หรือใช้ชนิดท่ีเป็นใยสังเคราะห์ polypropylene ท่ีเคลือบด้วย 
polyethylene ซ่ึงมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของเหลว แขนของชุดคลุมควรเป็นแขนยาวและ
กระชับพอดีกับข้อมือ และควรตัดเย็บด้วยระบบพิเศษท่ีไม่มีรอยตะเข็บภายนอก ไม่ควรนําชุดคลุม
กลับมาใช้ซํ้าหรืออาจจะพิจารณาใช้ซํ้าได้ หากปฏิบัติงานให้ยาเคมีบําบัดเป็นแบบครั้งคราวหรือ
ปริมาณงานและโอกาสในการสัมผัสต่อยาเคมีบําบัดมีน้อย 
         3. หน้ากาก(Mask)  
            -  การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปสามารถใช้หน้ากากชนิดคาร์บอน 4 ชั้น หรือ N-95 หรือ P1  ซ่ึง
สามารถป้องกันกลิ่นละอองยา การกระเด็นใส่ของยาเคมีบําบัด และไอระเหยของยาเคมีบําบัดได้ ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับประเภทของงานและความเสี่ยงมากน้อยต่อการสัมผัสยาเคมีบําบัดทางทางเดินหายใจ 
            -  ในกรณีท่ีมีการหกหรือรั่วไหลของยาเคมีบําบัด (เช่น จากสายน้ําเกลือหลุด) ท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดไอระเหยของยาเคมีบําบัดปริมาณมากควรใช้หน้ากากแบบเต็มหน้าพร้อมไส้กรองท่ี
สามารถดูดซับยาเคมีบําบัดได้  
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         4. อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า  (Eye /Face Shields) ควรสวมแว่นตาหรือหน้ากาก
แบบเต็มหน้าเพ่ือป้องกันอันตรายท่ีคาดว่าอาจจะเกิดกับดวงตาหรือบริเวณหน้า 
          5. หมวกคลุมศีรษะ  ควรสวมหมวกหรือผ้าคลุมผมแบบใช้แล้วท้ิง อาจเป็นหมวกท่ีแยกจาก
ชุดคลุมหรือเป็นหมวกท่ีติดกับชุดก็ได้ผู้ชายท่ีไว้เคราอาจต้องสวมแยกต่างหาก 
          6.  รองเท้าบูท/รองเท้ายาง หรือสิ่งท่ีใช้สวมทับรองเท้า (Overshoes)  ต้องไม่เป็นขุยเป็น
แบบใช้แล้วท้ิง 

 
ข้อพิจารณาในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสและปนเป้ือนยาเคมีบําบัด  
           1. เม่ือสวมถุงมือท่ีปนเป้ือนยาเคมีบําบัดให้งดกิจกรรมดังต่อไปนี้พิมพ์บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนโปรแกรมหน้าจอเครื่องให้สารละลาย (Infusion pump) ใช้โทรศัพท์ เปิดหรือ
ปิดประตูและตู้ต่างๆสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายตนเอง เช่น ใบหน้าหรือปรับหน้ากากท่ีสวมอยู่ 
           2. ก่อนใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ทุกครั้ง ควรตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องหรือชํารุดก่อนใช้
งาน               
           3. อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ท่ีระบุว่า “ใช้แล้วท้ิง” เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ ท่ีคลุมรองเท้า เป็น
ต้น ไม่ควรนํามาใช้ซํ้า 
           4. ควรเปลี่ยนเสื้อกาวน์ หลังจากใส่อย่างต่อเนื่องแล้ว 2-3 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทันทีหาก
สัมผัสกับยาเคมีท่ีหกรั่วไหลออกมา (Oncology Nursing Society, 2016) 
           5. ถอดท่ีคลุมรองเท้าออก หลังจากออกจากบริเวณท่ีผสมยาหรือหลังจากการทําความ
สะอาดบริเวณท่ีมียาเคมีหกรั่วไหล(Oncology Nursing Society, 2016) 
           6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันตาไม่ใช่วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันตาเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณา
แว่นตาท่ีมีแผ่นป้องกันด้านข้าง หรือเป็นหน้ากากท่ีป้องกันใบหน้าท้ังหมดได้ด้วย(Oncology Nursing 
Society, 2016) 
           7. อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) แบบใช้แล้วท้ิงท้ังหมดให้ท้ิงในถังขยะเคมีอันตรายทุกครั้งหลังใช้
งาน(Oncology Nursing Society, 2016)  
           8. อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ชนิดท่ีสามารถใช้ซํ้าได้ เช่น หน้ากาก แว่นตา อุปกรณ์ป้องกันหน้า 
ให้ทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานอย่างระมัดระวังและเหมาะสม(Oncology Nursing 
Society, 2016) 

9. ชุดคลุมควรเปลี่ยนทุกครั้งเม่ือออกจากพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการนํายาเคมีบําบัด
ออกไปปนเป้ือนภายนอก เม่ือมีการหกรดของยาเคมีบําบัด หรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (ธิดา นิง
สานนท์ และคณะ, 2552) 

10. การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปสามารถใช้หน้ากากชนิดคาร์บอน 4 ชั้น หรือ N-95 หรือ P1 ซ่ึง
สามารถป้องกันกลิ่นละอองยา การกระเด็นใส่ของยาเคมีบําบัด และไอระเหยของยาเคมีบําบัดได้ ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับประเภทของงาน และความเสี่ยงมากน้อยต่อการสัมผัสยาเคมีบําบัดทางทางเดินหายใจ ใน
กรณีท่ีมีการหกหรือรั่วไหลของยาเคมีบําบัด (เช่น จากสายน้ําเกลือหลุด) ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดไอ
ระเหยของยาเคมีบําบัดปริมาณมาก ควรใช้หน้ากากแบบเต็มหน้าพร้อมไส้กรองท่ีสามารถดูดซับยา
เคมีบําบัดได้โดยผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกฝนการใช้งานหน้ากากชนิดนี้ก่อนการปฏิบัติงาน (ธิดา นิง
สานนท์ และคณะ, 2552) 
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11. การคลุมแขน ชุดคลุมผม และรองเท้า  แนะนําให้มีการใช้อุปกรณ์คลุมชายแขนชุดคลุม 
ศีรษะ และรองเท้า ท่ีทําจากวัสดุกันซึมเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสกับละอองฝอยหรือการ
ปนเป้ือนของยาเคมีบําบัดในการบริหารยาเคมีบําบัดท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดการปนเป้ือนสูงและ
อุปกรณ์คลุมเหล่านี้ควรถอดออกเม่ือออกนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนนอกพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน (ธิดา นิงสานนท์ และคณะ, 2552) 
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แนวปฏิบัติการกําจัดขยะปนเปื้อนยาเคมีบําบัด (Waste management) 

คําจํากัดความ  
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Cytotoxic waste ) หมายถึงอุปกรณ์ท่ีปนเป้ือนยาเคมีบําบัด
จากการละลายยา การบริหารยาเคมีบําบัดรวมถึงกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ขวดยาเปล่า ถุงมือ 
อุปกรณ์แบบใช้แล้วท้ิงในการป้องกันบุคลากร เตรียมยาและบริหารยาเคมีบําบัด หน้ากากกรอง
อากาศ (Respirator masks ) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําความสะอาด Spill ของเคมีบําบัด Air filter จาก
เครื่องก็ถือเป็นสิ่งปนเป้ือนยาเคมีบําบัด ยาเคมีบําบัดท่ีหมดอายุแล้ว หรือยาเคมีบําบัดท่ีต้องถูก
ทําลาย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการเหมือนสิ่งปนเป้ือนยาเคมีด้วยเช่นกัน(สุภัชร์ สุบงกช และคณะ 
, 2560) 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
  การพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเป็นนโยบายท่ีสําคัญอย่าง
ยิ่ง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดระบบการจัดกับสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีมีผู้ป่วยหรือประชาชนมาใช้บริการทางการแพทย์
จํานวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ให้บริการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งแบบครบวงจรท้ังผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบําบัด ในกระบวนการการให้การรักษาด้วยยาเคมี
บําบัด ก่อให้เกิดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดเกิดข้ึนต้ังแต่กระบวนการผสมยาโดยเภสัชกร การบริหาร
ยาเคมีบําบัดโดยพยาบาลและการเก็บรักษาขยะเคมีก่อนนําไปกําจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้อง หากบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงยาบาลจึงจําเป็นท่ีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ต้องมีความรู้และทักษะ 
เก่ียวกับการกําจัดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดเพ่ือนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านเคมีบําบัด ในเรื่องของการกําจัดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Waste 
management) ภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จึงได้ทําแนวทางการกําจัด
ขยะปนเป้ือนเคมีบําบัดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป  และเป็นการดําเนินการ
ตามมาตรฐานเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Green& Clean Hospital ด้วย  (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข,2559) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ โดยรวมต่อโรงพยาบาล คือ มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
จากสารพิษท่ีมีผลต่อเซลล์ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มารับบริการ และบุคลากรในโรงพยาบาล
ด้วยแนวทางปฏิบัติการกําจัดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด Waste management) (สุภัสร์ สุบงกชและ
คณะ, 2560) 
 
แนวปฏิบัติการกําจัดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Handling of cytotoxic waste ) 
  โรงพยาบาลต้องมีนโยบายการจัดการเม่ือเกิดเหตุการณ์ยาเคมีบําบัดหกตกแตกท่ีบริเวณบริหาร
ยา 
 
ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Contaminated waste) 
  ในบางประเทศมีการบริหารจัดการแตกต่างกันระหว่างขยะท่ีเป็นยาเคมีบําบัดและขยะ
ปนเป้ือนยาเคมีบําบัดโดยขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดอาจจะเป็นอุปกรณ์บริหารยาเคมีบําบัดทางเส้น
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เลือด กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา Catheters และ Serum bags จะถือว่าเป็นขยะท่ีปนเป้ือนยาเคมี
บําบัดน้อย ควรเก็บแยกทําลายจากเคมีบําบัด เช่นใส่ในถุงสีม่วงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเพ่ือให้
บุคลากรระมัดระวัง การขนส่งขยะโดยรถขับเคลื่อนล้อหน้า ไม่ควรใช้รถนี้ในการขนส่งขยะประเภทอ่ืน 
ๆ และทําความสะอาดบ่อยๆ ในบางประเทศอาจจะไม่มีการแยกจัดการแบบนี้ แต่มีการจัดการขยะ
เคมีบําบัดและขยะปนเป้ือนเคมีบําบัดเป็นแบบเดียวกัน 
 
การใช้สัญลักษณ์เฉพาะเพ่ือระบุขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Labeling ) 
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด รถขนส่งขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดต้องถูกระบุว่าเป็นขยะปนเป้ือน
ยาเคมีบําบัด มีสีหรือสัญลักษณ์ท่ีจําเพาะว่าเป็นภาชนะบรรจุ ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดและระบุวันท่ี
ขยะถูกท้ิง 
 
การขนส่งและเก็บรักษาขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Transport and storage) 
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดโดยส่วนใหญ่ถูกจัดการด้วยบุคลากรภายในของโรงพยาบาลเอง ท้ังนี้
สถานท่ีเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดก่อนนําส่งไปทําลาย ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 72 ชั่วโมง ควรนําไป
ทําลาย จะต้องเก็บในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทดี มีป้ายบอกระบุว่าเป็นสถานท่ีเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมี
บําบัด 
 
การกําจัดขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Disposal) 
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดต้องถูกเผาทําลายและไม่ปนเป้ือนไปในสิ่งแวดล้อม ในประเทศต่าง ๆ 
มีแนวทางการจัดการเป็นของตนเอง แต่ต้องยึดมาตรฐานการทําลายขยะปนเป้ือนยาเคมีบําบัดตาม
แบบสากล 
 
การจัดการสารคัดหล่ังจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด (Handling patient excreta) (สุภัสร์ สุ
บงกช และคณะ, 2560) 
  สารคัดหลั่งจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด อาจมีการปนเป้ือนยาเคมีบําบัดและ Active 
metabolites ควรระมัดระวังเป็นเวลา 7 วันหลังการให้ยา 
  1. ระยะเวลาท่ีสัมผัสปนเป้ือนยาเคมีบําบัด (Contamination period ) 
              อุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัดอาจถือได้ว่ามีการปนเป้ือนยาเคมี
บําบัด ควรระมัดระวังเป็นเวลา 7 วันหลังการให้ยา 
  2. ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู้ดูแลผู้ป่วย (Risk to care-givers ) 
              ควรมีการแจ้งให้ผู้ดูแลและผู้เก่ียวข้อง รับทราบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัดต้อง
ระมัดระวังอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วยเพราะอาจมีการปนเป้ือนยาเคมีบําบัดได้ 
  3. ระยะเวลาท่ีต้องเฝ้าระวังหลังได้รับยาเคมีบําบัด 
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ตารางท่ี 1 Excretion rates for selected cytotoxic agents  

ยาเคมีบําบัด การขับยาออกจากร่างกาย ระยะเวลาท่ีพบยา (วัน) 
ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 

5-Fluouracil ปัสสาวะ:ร้อยละ 15ในรูปเดิมใน 24 ชั่วโมง 2 5 
Bleomycin ปัสสาวะ:ร้อยละ68 ขับออกรูปเดิมใน 24 

ชั่วโมง 
3 3 

Carboplation ปัสสาวะ:ร้อยละ60 ใน 24ชั่วโมง 1-2 - 
Carmustine ปัสสาวะ:ร้อยละ55-65ใน 24ชั่วโมง 4 - 
Chlorambucil  1-2 - 
Cisplatin ปัสสาวะ:ร้อยละ75ในรูปเดิมและเมตาโบไลท์ใน

5วัน 
7 7 

Cyclophosphamide ปัสสาวะ:ร้อยละ25ในรูปเดิมภายใน 48 ชั่วโมง 
ร้อยละ 62ในรูปเดิมและเมตาโบไลท์มากกว่า
48 ชั่วโมง 
อุจจาระ:ร้อยละ 4 หลังจากให้โดยการฉีด 
น้ําลาย:ร้อยละ 77 ของระดับยาในพลาสมา 

3 5 

Cytarabine ปัสสาวะ:ร้อยละ90 ใน24ชั่วโมง 1 - 
Dacarbazine - 7 - 
Daunorubicin กําจัดออกทางอุจจาระเป็นหลัก 7 7 
Docetxel ปัสสาวะ:ร้อยละ60ใน24ชั่วโมงแรก 1 2 
Doxorubicin  ปัสสาวะ:ร้อยละ60 ในรูปเดิมและเมตาโบไลท์

ใน 5วัน 
6 7 

Epirubicin ปัสสาวะ:ร้อยละ11 ในรูปเดิมใน 24 ชั่วโมง 3 - 
Etoposide ปัสสาวะ:ร้อยละในรูปเดิมร้อยละ40-50ใน24

ชั่วโมง 
อุจจาระ :ร้อยละ2-15 ในรูปเดิมใน24ชั่วโมง 

3 5 

Fludarabine ปัสสาวะ:ร้อยละ40-60 ใน 24 ชั่วโมง 3 - 
Gemcitabine ปัสสาวะ:ร้อยละ92-98 ในรูปเดิมและเมตา

โบไลท์ 
1 - 

Idarubicin - 2 - 
Ifosphamide - 2 - 
Melphalan ปัสสาวะ:ร้อยละ30-60 ใน 24 ชั่วโมง 2 7 
Methotrexate ปัสสาวะ:ในรูปเดิมและเมตาโบไลท์ร้อยละ40-

50เม่ือให้ในขนาดตํ่าและร้อยละ 90 เม่ือให้ใน
ขนาดสูงใน48 ชม. 
อุจจาระ:ได้ถึงร้อยละ 9 

3 7 

Miyomycin C ปัสสาวะ:น้อยกว่าร้อยละ10ในรูปแบบเดิม 1 0 
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ยาเคมีบําบัด การขับยาออกจากร่างกาย ระยะเวลาท่ีพบยา (วัน) 
ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 

Mitozantrone 
(Mitoxantrone) 

ปัสสาวะ:ร้อยละ6.5 ในรูปเดิมและร้อยละ3.6
ในรูปเมตาโบไลท์ใน5 วันแรก 
อุจจาระ:ได้ถึงร้อยละ 18 ใน 5วันแรก 

6 7 

 

ตารางท่ี 1 Excretion rates for selected cytotoxic agents (ต่อ) 

 
ยาเคมีบําบัด 

 
การขับยาออกจากร่างกาย 

ระยะเวลาท่ีพบยา (วัน) 
ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 

Oxaliplation ปัสสาวะ:ร้อยละ 40-50 ใน 24 ชั่วโมง 3 - 
Pacliaxel ปัสสาวะ:ร้อยละ13 ในรูปเดิมใน 24 ชั่วโมง 

อุจจาระ:มากกว่าร้อยละ 13 ใน 24 ชั่วโมงแรก 
- - 

Procarbazine ปัสสาวะ:ร้อยละ5ในรูปเดิมและร้อยละ25-70ใน
รูปเมตาโบไลท์ใน 3 วัน 

3  

Teniposide - 3  
Thioguanime ขับออกทางปัสสาวะเป็นหลัก 3  
Thiotepa ขับออกทางปัสสาวะเป็นหลักในรูปเดิมและเมตา

โบไลท์ 
3  

Topotecan ปัสสาวะ:ร้อยละ30 ภายใน 24 ชั่วโมง 2  
Vinblastine ปัสสาวะ:ร้อยละ13-33ในรูปเดิมและเมตา

โบไลท์ใน  
3 วันแรก 
อุจจาระ:ร้อยละ 10-41 ใน3วันแรก 

4 7 

Vincristine ปัสสาวะ:ร้อยละ8ในรูปเดิมร้อยละ 4ในรูปเมตา
โบไลท์ใน 3วันแรก 
อุจจาระ: ร้อยละ30 ในรูปเดิมและร้อยละ 40ใน
รูปเมตาโบไลท์ใน3วันแรก 

4 7 

Vinorelbine 
 

ปัสสาวะ:ร้อยละ10-12 ในรูปเดิม 
อุจจาระ: ร้อยละ 46 

4 7 

 

หมายเหตุ. จาก  คู่มือมาตรฐานการทํางานเก่ียวกับยาเคมีบําบัดและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา, โดย  
สุภัชร์ สุบงกช และคณะ (บรรณาธิการ), 2560, กรุงเทพ ฯ: บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด. 
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 4. รายการของใช้แล้วท่ีจําเป็นต้องท้ิง (ใช้ครั้งเดียว) (Disposable items) 
         รายการท่ีใช้แล้วท้ิง เช่น Bedpans และโถปัสสาวะ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ แต่ถ้าจําเป็นต้องนํามาใช้ซํ้าให้ล้างทําความสะอาดสองครั้งหลังการใช้งาน 
 5. ควรมีห้องน้ําเฉพาะสําหรับผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด (Dedicated toilets) 
         ถ้าเป็นไปได้ควรมีห้องสุขาสําหรับผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด เพ่ือลดและขจัดความเสี่ยงต่อการ
กระเด็นออก นอกจากนี้ควรแนะนําให้ผู้ป่วยนั่งเม่ือปัสสาวะ 
 6. การเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย (Collection of body fluids) 
         ควรเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัดในภาชนะปิด ของเหลวในร่างกายควรได้รับ
การกําจัดอย่างสมบูรณ์ 
 7. การจัดการผ้าท่ีปนเป้ือน (Contaminated linens) 
         ผ้าท่ีปนเป้ือนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัดควรใส่ถุงระบุข้อความ “ผ้าท่ีปนเป้ือน
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด” ควรซักก่อนหนึ่งครั้งและซักแยกจากผ้าอ่ืน ๆ 
 8. การป้องกันสําหรับตัวผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบัด (Patents protection) 
        ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ควรได้รับการปกป้องผิวจากอุจจาระของตนเองโดยการล้าง
ด้วยสบู่และน้ําและทาครีมป้องกันบริเวณ Perineal และใช้แผ่นปัสสาวะรองและท้ิงเม่ือใช้แล้ว 
 9. การเผากําจัดขยะเคมีและขยะปนเป้ือนเคมีบําบัด ให้เผาแบบอินซีเนอเรชั่น ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 
1,100 องศาเซลเซียส จนขยะเหลือเป็นเถ้า (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,2559 ) 
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     การจัดการเมื่อสัมผัสยาเคมีบําบัดหรือยาเคมีบําบัดหกตกแตก (Cytotoxic spill) 
คําจํากัดความ 
        เคมีบําบัดปนเป้ือนหรือหก หยด ตกแตก หมายถึง การท่ีสารละลายเคมีบําบัดหยด หรือ
กระเด็นซึมออกจากภาชนะท่ีบรรจุแล้วไปตกค้างบนวัสดุต่าง ๆ และบนร่างกาย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจ
มีสาเหตุมาจากการหก การกระเด็น การฟุ้งกระจายในขณะขนส่งหรือขณะให้ยาเคมีบําบัด รวมไปถึง
การแตกและรั่วของภาชนะท่ีบรรจุและการหก/กระเด็นของเลือดหรือสิ่งส่งตรวจอ่ืนๆ เช่น ตัวอย่างชิ้น
เนื้อหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยขณะได้รับยาเคมีบําบัด(ธิดา นิงสานนท์ และคณะ, 2552) 
        อุปกรณ์เครื่องใช้ Spill kit คืออุปกรณ์ท่ีจัดไว้สําหรับการทําความสะอาดเคมีบําบัดท่ีหยด หก
ปนเป้ือน โดยรวบรวมไว้ในกล่องภาชนะท่ีปิดสนิทใบเดียวกัน   
 

 
 

อุปกรณ์ภายในกล่อง 

1  เสื้อกาวน์   1 ชุด 
2  ถุงมือ Nitrite  2 คู่ 
3  แว่นตา  1 อัน 
4  ผ้าปิดจมูก  ชนิด N 95 หรือ N100  1 อัน 
5  หมวกคลุมศีรษะ  1 อัน 
6  ถุงคลุมรองเท้า  1 คู่ 
7  Top gauze  10 ชิ้น 
8  ถุงขยะเคมี / เชือกฟาง  2ใบ / 2เส้น 
9  น้ําสบู่ ( Detergent )  1 ขวด 
10  น้ําสะอาด  1 ขวด 
11  70% Alcohol  1 ขวด 
12  ป้ายเขตอันตราย  1 อัน 
13  กล่องพลาสติกมีฝาปิด 1 ใบ  1 ใบ 
14  กระดาษแข็งสําหรับตักสารเคมี  2 ใบ 
15  ผ้าดูดซับ  2 ผืน 
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ความเป็นมาและความสําคัญ 
        ในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดนั้น
มีโอกาสเกิดการ Spill ของยาเคมีบําบัดได้ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความเสี่ยงในการท่ีจะได้รับ
ผลกระทบ Spill ของยาเคมีบําบัด ดังนั้นการมีอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพ่ือนํามาใช้ในกรณียาเคมีหกหรือตก
แตกมีความสําคัญทําให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
1. ระบบการจัดการยาเคมีบําบัดหก หยดหรือตกแตก (ธิดา นิงสานนท์ และคณะ, 2552) 
        1. ต้องจัดการอบรมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเคมีบําบัด ได้แก่ เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร พยาบาล 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับยาเคมีบําบัด มีความรู้และสามารถจัดการเม่ือยาเคมีบําบัดหก หรือตก
แตกได้ พร้อมท้ังมีการฝึกซ้อมใช้ Spill kit เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
        2. ผู้ใช้ Spill kit  ต้องประเมินสถานการณ์ตรงหน้าได้ว่าอยู่ในความรุนแรงระดับใด 
        3. ต้องมีการจัดชุด Spill kit  ให้อยู่ในสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับยาเคมีบําบัด ได้แก่ คลังเวชภัณฑ์ 
ห้องเตรียมยาเคมีบําบัด บนหอผู้ป่วย และห้องท่ีมีการให้ยาเคมีบําบัดแก่ผู้ป่วยโดยต้องวางในท่ีสะดวก
ต่อการหยิบ 
        4. ต้องดูแลให้วัสดุอุปกรณ์ในชุด Spill kit  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
        5. ต้องจัดระบบให้มีเจ้าหน้าท่ีมาจัดการกับยาเคมีบําบัดท่ีหก หรือตกแตกให้เร็วท่ีสุด 
 
2. ข้อปฏิบัติเม่ือสัมผัสยาเคมีบําบัด (ธิดา นิงสานนท์และคณะ, 2552) 
        1. การปฏิบัติเม่ือยาเคมีบําบัดปนเป้ือนหรือหกหยดบนส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
            1.1 กระเด็นเข้าตา 
                 - ล้างด้วยน้ําหรือน้ําเกลือปริมาณมาก ๆ ประมาณ 15 นาทีโดยท่ีลืมตาในน้ําและ
เปลี่ยนน้ําหลายครั้ง 
                 - ไม่ควรล้างจากน้ําก๊อกท่ีไหลผ่านตลอดเวลา เพราะแรงดันน้ําจะทําอันตรายต่อตา 
                 - ไม่มีความจําเป็นต้องหยอดตาเพ่ือลดการอักเสบ 
                 - พบแพทย์เพ่ือตรวจซํ้า 
            1.2  กระเด็นใส่ผิวหนัง 
                 - ถอดกาวน์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ท่ีใส่ออกเพ่ือป้องกันการสัมผัสเคมีบําบัด 
                 - ล้างมือหรืออาบน้ําด้วยน้ําสบู่ 
                 - พบแพทย์เพ่ือตรวจซํ้า   
            1.3 โดนเศษแก้วบาด เข็มตํา 
                 - บีบเลือดบางส่วนออกเพ่ือลดปริมาณยาเข้าสู่ร่างกาย  
                 - ล้างด้วยน้ําสะอาดมากๆ 
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                 - ทําแผล 
                 - พบแพทย์เพ่ือตรวจซํ้า 
 
3. การจัดการเม่ือยาเคมีบําบัดหกตกแตก 
      - การจัดการ Liquid Spill แบ่งเป็น Small Spill และ Large Spill  
      - การจัดการ Solid Spill Broken glass และ Liquid Spill  Broken glass  
 การจัดการ Liquid Spill ท่ีเป็น Small Spill และ Large Spill 
      1. Small Spill  นํา Top gauze แห้ง วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วท้ิงลงถุงขยะ
เคมีใบท่ี 1  
      2. Large Spill นําผ้าแห้งผืนใหญ่วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบ
ท่ี 1  
      3. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      4. ใช้น้ําสบู่เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจากด้าน
นอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      5. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      6. ใช้ 70%  Alcohol เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ด
รวบจากด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      7. ใช ้Top gauze แห้งซับอีกรอบแล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      8. นําอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วและถุงมือชั้นนอกท้ิงลงถุงขยะใบท่ี1มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง แล้วนําไป
วางซ้อนถุงขยะชั้นท่ี 2  
      9. ถอดถุงคลุมรองเท้า  แว่นตา   เสื้อกาวน์   ผ้าปิดจมูก  หมวกคลุมศีรษะ แล้วนําไปท้ิงลงถุง
ขยะพร้อมท้ังรวบปากถุงขยะชั้นท่ี 2มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง  
      10. นําถุงขยะเคมีบําบัดและถุงมือชั้นแรกท้ิงลงถังขยะเคมี  
      11. ล้างมือและส่วนต่างๆท่ีสัมผัสกับยาเคมีด้วยน้ําสบู่ ล้างด้วยน้ําสะอาด  
      12. บันทึกอุบัติการณ์  
การจัดการ Solid Spill และ Broken glass  
      1. ใช้ Forceps คีบเศษแก้วท้ิงลงภาชนะบรรจุของมีคม ปิดฝาแล้ววางภาชนะบรรจุของมีคมและ 
forceps ท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      2. Small Spill  นํา Top gauze แห้ง วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วใช้กระดาษ
แข็งตักท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
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      3. Large Spill นําผ้าแห้งผืนใหญ่วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วใช้กระดาษแข็งตัก
ท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      4. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      5. ใช้น้ําสบู่เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจากด้าน
นอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      6. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      7. ใช้ 70%  Alcohol เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ด
รวบจากด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      8. ใช ้Top gauze แห้งซับอีกรอบแล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      9. นําอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วและถุงมือชั้นนอกท้ิงลงถุงขยะใบท่ี1มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง แล้วนําไป
วางซ้อนถุงขยะชั้นท่ี 2  
      10. ถอดถุงคลุมรองเท้า  แว่นตา   เสื้อกาวน์   ผ้าปิดจมูก  หมวกคลุมศีรษะ แล้วนําไปท้ิงลงถุง
ขยะพร้อมท้ังรวบปากถุงขยะชั้นท่ี 2มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง  
      11. นําถุงขยะเคมีบําบัดและถุงมือชั้นแรกท้ิงลงถังขยะเคมี  
      12. ล้างมือและส่วนต่างๆท่ีสัมผัสกับยาเคมีด้วยน้ําสบู่ ล้างด้วยน้ําสะอาด  
      13. บันทึกอุบัติการณ์  
การจัดการ Liquid Spill และ Broken glass  
      1. ใช้ Forceps คีบเศษแก้วท้ิงลงภาชนะบรรจุของมีคม ปิดฝาแล้ววางภาชนะบรรจุของมีคมและ 
forceps ท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      2. Small Spill  นํา Top gauze แห้ง วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วใช้กระดาษ
แข็งตักท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      3. Large Spill นําผ้าแห้งผืนใหญ่วางคลุมดูดซับยาเคมีท่ีหกจนแห้งสนิทแล้วใช้กระดาษแข็งตัก
ท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      4. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      5. ใช้น้ําสบู่เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจากด้าน
นอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      6. ใช้น้ําสะอาดเทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบจาก
ด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      7. ใช้ 70% Alcohol เทลงบน Top gauze แล้วเช็ดทําความสะอาดบริเวณท่ียาหก โดยเช็ดรวบ
จากด้านนอกเข้ามาหาตรงกลาง 2 ครั้ง แล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
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      8. ใช ้Top gauze แห้งซับอีกรอบแล้วท้ิงลงถุงขยะเคมีใบท่ี 1  
      9. นําอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วและถุงมือชั้นนอกท้ิงลงถุงขยะใบท่ี1มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง แล้วนําไป
วางซ้อนถุงขยะชั้นท่ี 2  
      10. ถอดถุงคลุมรองเท้า  แว่นตา   เสื้อกาวน์   ผ้าปิดจมูก  หมวกคลุมศีรษะ แล้วนําไปท้ิงลงถุง
ขยะพร้อมท้ังรวบปากถุงขยะชั้นท่ี 2มัดปากถุงด้วยเชือกฟาง  
      11. นําถุงขยะเคมีบําบัดและถุงมือชั้นแรกท้ิงลงถังขยะเคมี  
      12. ล้างมือและส่วนต่างๆท่ีสัมผัสกับยาเคมีด้วยน้ําสบู่ ล้างด้วยน้ําสะอาด  
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