เคมีบาบัด หมายถึง การรักษาด้วยยาเพื่อควบคุม
หรือทาลายเซลล์มะเร็งโดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัว
และการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทาลายเซลล์มะเร็ง
โดยตรงบางครั้งอาจมีผลข้างเคียง อาการเหล่านี้จะมีมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ชนิดของยา สภาวะความแข็งแรงของ
ร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้ป่วย
เคมีบาบัดที่ท่านได้รับครั้งนี้คือสูตร CM F ครั้งละ 28
วัน ประกอบด้วย
1. C=Cyclophosphamide (ไซโคลฟอสฟามายด์) เป็นยา
รับประทาน รอบละ 14 วัน
2. M= methotrexate (เมทโทเทรกเสท)
3. F= 5-Fluororacil หรือ 5-FU(ไฟธ์-เอฟ-ยู) ยาชนิดที่2
และ 3 เป็นยาฉีดให้ทางหลอดเลือดดาวันที่ 1 และวันที่ 8

การดูแลตนเองขณะรับยาเคมีบาบัด
ผู้ที่ได้รับเคมีบาบัดให้ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร
หรือ 10-15 แก้วต่อวัน เพื่อช่วยขับสารเคมีที่อาจตกค้างใน
ร่างกายออกทางปัสสาวะ สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้า
รู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยมียารั่วซึมออกนอกเส้น
เลือด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

ชื่อยา
อาการข้างเคียง
ภูมิต้านทานต่าจากเม็ด
เลือดขาวต่า
คลื่นไส้อาเจียน
แผลในปาก
ผมร่วง
ท้องผูก
เบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย
ผิวหนังสีเข้ม
หัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ
ใจสั่น
กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ
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อาการข้างเคียงและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
1. คลื่นไส้อาเจียน เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 40 อาจเกิดขึ้น
ได้ตั้งแต่หลังได้รับยาเคมีบาบัดและอาจมีอาการนาน
ได้ถึง 24 ชั่วโมงหรือนานเป็นสัปดาห์

 รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง
 หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด มีกลิ่นฉุน ควรดื่ม
น้าอุ่นๆ น้าผลไม้ หรือน้าขิงเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้
อาเจียน
 บ้วนปากด้วยน้าอุ่นๆหรือน้าเกลือเจือจางหลัง
รับประทานอาหารหรือหลังอาเจียนทุกครั้ง
 ใช้เทคนิคผ่อนคลาย เพื่อลดการวิตกกังวล และอาการ
คลื่นไส้อาเจียน โดยจัดสภาพแวดล้อมรอบๆตัว เช่น ฟัง
เพลง ดูภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติต่างๆ
ถ้าอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ก่อนนัด
ตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

2. ภูมิต้านทานต่า เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ภูมิต้านทานจะต่า
ที่สุดหลังจากได้รับยาเคมีบาบัด 15-20 วัน
 ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายทั่วไป
 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเช่น ตลาด วัด
ห้างสรรพสินค้า หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็น
โรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้หวัด วัณโรค หรือสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อ
 สังเกตการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง ปัสสาวะแสบขัด เจ็บ
คอ ให้มาพบแพทย์ก่อนนัดหรือไปตรวจที่
โรงพยาบาลใกล้บ้าน

3.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาดให้ครบ 5หมู่ งดของ
หมักดอง อาหารสุกๆดิบๆรับประทานอาหารอ่อน ย่อย
ง่าย รสไม่จัด

4.เยื่อบุช่องปากอักเสบ เกิดขึ้นประมาณ 40% อาจเกิดแผล
และปวดตามริมฝีปากเหงือกกระพุ้งแก้ม เพดานปาก หรือ
ลิ้น มักเกิดวันที่ 5-7 หลังฉีดยาเคมีบาบัด รักษาความ
สะอาดในช่องปากโดยใช้แปรงฟันที่มีขนนุ่ม แปรงเบาๆ
บ้วนปากด้วยน้าหรือน้าเกลือ (น้า 1 แก้วต่อน้าเกลือ 1
ช้อนชา) บ่อยๆ งดเหล้า บุหรี่ หมาก เมี่ยง น้ามะนาว
น้าส้ม
5. ดื่มน้ามากๆ อย่างน้อยวันละ 10-15 แก้วต่อวัน อม
น้าแข็งบ่อยๆ

6. ผมร่วง ให้ใช้หวีซี่ห่างๆ หวีผมเบาๆอย่าสระผมบ่อย
เวลาหวีอย่ากระตุก ไม่ควรย้อมหรือดัดผมเพราะอาจจะทา
ให้ผมร่วงมากขึ้น
7. สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง แห้ง คันและอักเสบ ไม่ควรถูก
แสงแดด ถ้าจาเป็นต้องโดนแสงแดด ควรใส่เสื้อแขนยาว
8. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดจากยาตกค้างในกระเพาะ
ปัสสาวะทาให้เกิดการอักเสบ ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 2-3
ลิตร โดยเฉพาะ 1-2 วันแรก หลังจากได้รับยา

9. สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ ได้แก่
มีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก รู้สึกปวด
ถ่ายปัสสาวะตลอด ปัสสาวะปนเลือด มีเลือดปน
โปรดระลึกไว้เสมอ : อาการข้างเคียงเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ได้ ถ้าเกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อหยุด
การรักษา อาการต่างๆก็จะหายไป

การดูแลการตนเองต่อเนื่องบ้าน เมื่อได้รับยาเคมีบาบัด
1. ท่านควรปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้อีกประมาณ
1 เดือน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2. อาการที่ต้องมาพบแพทย์ทันที เช่น มีไข้สูง หนาว
สั่น คลื่นไส้ อาเจียนมาก ท้องเสียรุนแรง มีจุดเลือดออก
ตามผิวหนัง หรือ มีเลือดออกจากอวัยวะต่างๆ
3. กรณีไม่มีอาการผิดปกติ ควรมาตรวจอย่าง
สม่าเสมอตามวันและเวลาที่แพทย์นัด
เรียบเรียงโดย … ห้องเคมีบาบัดผู้ป่วยนอก
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