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ค�ำน�ำ
คู่มือการให้บริการประชาชนเล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และ
ลดขั้นตอนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิว ซึ่งท่านสามารถท�ำได้เอง
ล่วงหน้าก่อนมาโรงพยาบาล เช่น ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า
การตรวจสอบสิทธิก่อนมาโรงพยาบาล หรือจองห้องพิเศษออนไลน์
เป็นต้น
คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการรักษาด้วยยา
เคมีบ�ำบัด ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  ผลข้างเคียงจากการรักษาโรค
มะเร็งมีมากน้อยแค่ไหนป้องกันได้หรือไม่ อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้
รับยาเคมีบำ� บัด ตารางออกตรวจของแพทย์คลินกิ โรคมะเร็งอายุรศาสตร์  
ศัลยศาสตร์ มะเร็งนรีเวช ขั้นตอนรับบริการของศูนย์เคมีบ�ำบัด สถานที่
ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมทั้งช่องทางต่าง ๆ ที่ท�ำให้ท่าน
เข้าถึงระบบบริการง่าย สะดวก และรวดเร็วด้วยการ Scan QR code  
หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ ถ้ามีข้อเสนอแนะและ
เห็นว่าควรพัฒนาต่อ ทางเรายินดีน้อมรับเพื่อน�ำไปปรับปรุงระบบ
บริการให้ดีขึ้น
คณะกรรมการเคมีบ�ำบัด
         พ.ศ. 2562

สารบัญ
มาตรฐานการบริการทั่วไป  
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา

มาตรฐานการบริการทั่วไป
ข้อมูลผู้ป่วย
ชื่อ ………………….....….……… นามสกุล …………………......………… อายุ ……....... HN …….....................
น�้ำหนัก ……………………….. Kg ส่วนสูง ……………………….. cm BSA ……………………….. m2
การวินิจฉัย ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...……
แพทย์ผู้ดูแล ...…………………………………………………………..……...…………………………………………………........
วันที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด …..……...…………………………………………………………..…….....
ท่านเคยได้รับยาเคมีบ�ำบัดมาก่อนหรือไม่
เคย ระบุ ………………..……..............................................................................................
ไม่เคย
ประวัติแพ้ยา   ไม่มี   มี ระบุ ………………………………..……...……………......................
อาการแพ้ที่พบ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……....
โรคประจ�ำตัว ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...…...
ยา/สมุนไพร/อาหารเสริมที่ทานประจ�ำ
...…………………………………………………………..……...…………………………………………………………..……...……………........

ทีอ่ ยู่ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...………………………
…………………………………..……...…………………………………………………………..……...……………………………………………

หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………..……...…………………………………………………………..……...

วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ
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ประวัตกิ ารตรวจรักษา
วันที่

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

นัดครั้ง อาการข้างเคียง
ต่อไป
ที่พบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง...คืออะไร?
โรคมะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ใน
ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติไม่
สามารถท�ำหน้าที่ได้ตามปกติ และยังบุกรุก
ท�ำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง และกระจายไปยัง
อวัยวะอื่นได้
โรคมะเร็ ง เป็ น โรคที่ พ บได้ บ ่ อ ย
ในปั จ จุ บั น สาเหตุ ข องโรคมะเร็ ง มี
หลายประการ เช่ น ความผิ ด ปกติ ท าง
พันธุกรรม หรือวิถีการด�ำรงชีวิตที่กระท�ำ
มาเป็ น เวลานาน ได้ แ ก่ การสู บ บุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร า การรั บ ประทานอาหารที่ มี ส าร
ก่ อ มะเร็ ง ปนเปื ้ อ น อาหารสุ ก ๆ ดิ บ ๆ ขาดการออกก� ำ ลั ง กาย หรื อ อยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษสูง เป็นต้น

โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดหรือไม่
มีวิธีการรักษาแบบใดบ้าง ?                        
โรคมะเร็งเป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้ มะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น ถึงแม้ว่าจะป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะลุกลาม
หรือเป็นมะเร็งชนิดทีม่ โี อกาสหายขาดได้นอ้ ย ในปัจจุบนั มีวธิ กี ารรักษาทีส่ ามารถช่วยลด
ความรุนแรงของโรค ท�ำให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยและครอบครัวจึง
ควรมีก�ำลังใจ เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีอาการ
แย่ลงและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาด
การรักษามะเร็งสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การใช้
ยาในกลุ่มฮอร์โมน หรือการใช้ยาเคมีบ�ำบัด ซึ่งแพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งอาจแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และ
พยายามเลือกใช้วิธีที่มีโอกาสหายขาดมากที่สุด และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
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ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งมีมากน้อยแค่ไหน
ป้องกันได้หรือไม่ ?
ไม่ว่าจะรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีใดก็ตาม ผลข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล หรือระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เมื่อมี
อาการเกิ ด ขึ้ น อาจปรากฏอยู ่ เ ป็ น เวลานานหรื อ หายเองได้ ห ลั ง จากสิ้ น สุ ด การรั ก ษา
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นกับวิธีการรักษา ความแข็งแรง และความ
ต้านทานของผู้ป่วยซึ่งแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป
การเรียนรู้ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งอาการให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด
จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาหรือใช้ยาป้องกันผลข้างเคียงเหล่านั้นได้
การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม จะช่วยลดอาการและความรุนแรงของผลข้างเคียง ท�ำให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาเคมีบ�ำบัด
และแนวทางการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือลดผลข้างเคียง
1. การติดเชื้อ
ยาเคมีบำ� บัดมีผลข้างเคียงในการกดการท�ำงานของไขกระดูก ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการสร้าง
เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ส�ำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันและท�ำลาย
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นผู้ที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดอาจมีจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง จึง
มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ
เชื้อที่กล่าวถึงนี้ คือ เชื้อโรคที่คนปกติเป็นกันอยู่ เช่น หวัด เริม ท้องเสีย
เป็นต้น ในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะไม่ติดเชื้อ หรือ
มีอาการไม่รุนแรง แต่คนที่มีเม็ด
เลือดขาวต�่ำ เมื่อได้รับเชื้อก็จะติด
เชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรง
หากเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดและ
รั ก ษาไม่ ทั น ก็ จ ะท� ำ ให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาสุขภาพมาก
เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
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ข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
1. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ไม่ควรเข้าใกล้คนที่ไม่สบาย เช่น
เป็นหวัด ไอ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าขนหนู การอยู่ในสถานที่ที่มี
คนมาก ๆ เช่น ตลาดนัด ซึ่งจะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคหากจ�ำเป็นต้องอยู่ในสถาน
ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรจะสวมหน้ากากอนามัย
2. ทานอาหารที่สุก สะอาด หลีกเลี่ยง อาหารหมักดอง หรือไม่มีภาชนะปิดมิดชิด
3. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ เช่น สุนัข แมว เพราะสัตว์เหล่านี้มักมีเชื้อโรคติดอยู่ด้วย
4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจ�ำ ล้างมือบ่อย ๆ และระวังอย่าให้เกิด
แผล เพราะเชือ้ โรคจะเข้าทางบาดแผลได้งา่ ย หากจะท�ำงานทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดบาดแผล
หรือท�ำสวนก็ควรจะสวมถุงมือยาง และสวมรองเท้า
5. หลังจากได้รับยาเคมีบ�ำบัด 1-2 สัปดาห์ ถ้ามีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หนาว
สัน่ เลือดออก หรือหน้ามืด ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน หากไม่พบแพทย์ผรู้ กั ษา
ให้แจ้งแพทย์ที่ให้การรักษาในขณะนั้นว่าได้รับยาเคมีบ�ำบัดมา แพทย์จะได้ตรวจหา
ปริมาณเม็ดเลือดขาว และให้ยาปฏิชีวนะทันทีหากพบว่ามีการติดเชื้อ
ถ้ามีอาการดังนี้ เช่น เจ็บคอ ไอ หอบเหนื่อย ปวดศีรษะ ปัสสาวะแสบขัด
ท้องเสีย หรืออาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่ผิดสังเกต ต้องมาพบแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึง
วันนัด
ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับยาเคมีบ�ำบัดแต่ละครั้ง เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมี
เม็ดเลือดขาวลดลงมาก
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2. อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
ในช่วงที่เจ็บป่วย ร่างกายต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วน
ที่สึกหรอ อย่างไรก็ดีทั้งตัวโรคมะเร็งเองและผลข้างเคียงจากการรักษาอาจท�ำให้
ผู้ป่วยเบื่ออาหาร กินได้น้อย ท�ำให้เิกดอาการอ่อนเพลีย ซึ่งจะมีอุปสรรคต่อการรักษา
ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อควรปฏิบัติ
1. พยายามกินอาหารให้ได้มากที่สุด ถ้าในแต่ละมื้อกินได้ไม่มาก ก็ควรกินทีละน้อยแต่
บ่อย ๆ ครั้ง
2. เลือกอาหารที่มีพลังงานสูง เช่น ไข่ นม เนย ขนมหวานที่มีกะทิ เค้ก ขนมปัง
ไอศกรีม เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ เป็นต้น
3. ดื่มน�้ำให้เพียงพอ (วันละ 8 แก้ว) โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นน�้ำเปล่า แต่อาจดื่มน�้ำหวาน
ปั่นใส่นม น�้ำผลไม้ เครื่องดื่มเกลือแร่ หรือ ซุปต่าง ๆ
4. พักผ่อนให้เพียงพอ หรือนอนหลับให้มาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน แต่อย่าลืมว่า
การพักผ่อนไม่ใช่การนอนเฉย ๆ ตลอดทั้งวัน ควรท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น
ฟังเพลง ฟังธรรมะ และควรออกก�ำลังกายเบา ๆ เช่น เดินเล่น เล่นโยคะ ท�ำงาน
บ้าน เป็นต้น ที่ส�ำคัญที่สุด คือ พยายามท�ำใจให้ปลอดโปร่ง แน่นอนว่าผู้ที่ป่วยเป็น
มะเร็งย่อมมีความเครียดและกังวลเป็นธรรมดา แต่ขอให้ทา่ นมัน่ ใจว่าแพทย์ และทีม
รักษาจะพยายามรักษาท่านอย่างดีที่สุด

3. เจ็บปาก หรือเป็นแผลในปาก
อาการเจ็บปากหรือเป็นแผลในปากอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในกรณีที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด
หรือฉายรังสีบริเวณช่องปาก ซึ่งอาจท�ำให้เยื่อบุในช่องปากและล�ำคอถูกท�ำลายไปด้วย
ผู้ป่วยอาจมีอาการปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในปาก หรือล�ำคอ ท�ำให้กลืนล�ำบากรู้สึกไม่
อยากกินอาหาร จึงส่งผลให้อ่อนเพลียได้
ข้อควรปฏิบัติ
1. รักษาความสะอาดในช่องปากอย่างสม�่ำเสมอ โดยท�ำความสะอาดฟันและช่องปาก
หลังอาหารทุกมื้อด้วยการบ้วนปากด้วยน�้ำเกลือ หรือน�้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์
2. ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม และยาสีฟันที่มีฤทธิ์อ่อนไม่มีรสซ่า
3. ก่อนเริ่มรักษามะเร็ง แพทย์จะแนะน�ำให้ท่านไปพบทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซม หรือ
อุดฟันให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด
4. ควรพยายามดืม่ น�ำ้ บ่อย ๆ หรืออมน�ำ้ แข็งก้อนเล็ก ๆ เพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาอาการ
ปากแห้ง คอแห้ง อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดที่มีชื่อสามัญทางยาว่า
ออกซาลิพลาติน (oxaliplatin) ห้ามอมน�ำ้ แข็ง กินอาหารที่มีความเย็น หรือสัมผัส
ของเย็นโดยเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น มือชา
เท้าชามากขึ้น และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
5. หลีกเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือเผ็ดร้อน ซ่า รวมถึงอาหารที่แข็ง ๆ เคี้ยว
ยาก อาหารระคายเคืองปาก และอาหารหมักดอง
6. งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ เพราะจะท�ำให้ระคายช่องปากมาก จะเจ็บ
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5. ผมร่วง

ปากมากขึ้น และแผลหายช้า
7. เลือกทานอาหารอ่อน ๆ ลื่น กลืนง่าย เช่น วุ้นเส้น ขนมจีน ลอดช่อง ซาหริ่ม
เป็นต้น ซึ่งจะทานง่าย ไม่ต้องเคี้ยว และให้พลังงานสูงอีกด้วย
8. ถ้าเกิดแผลในปากจ�ำนวนมาก มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพบว่ามีฝ้าสีขาว
หนา ขูดไม่ออก แสดงว่ามีการติดเชื้อราในช่องปาก ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อที่
แพทย์จะได้สั่งยารักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือนัดมาตรวจช่องปากบ่อยขึ้น

4. ท้องเดิน
ท้องเดิน อาจจะเกิดจากยารักษามะเร็งบางชนิด หรือเกิดจากการฉายรังสีบริเวณ
ท้อง และเชิงกราน หรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางชนิด
ข้อควรปฏิบัติ
1. ให้ล�ำไส้ได้พักบ้าง โดยกินอาหารให้น้อยลงกว่าปกติ ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้
ล�ำไส้บีบตัวน้อยลง
2. ดื่มน�้ำชาอุ่น ๆ (อย่าให้ร้อนหรือเย็นเกินไป)
3. เมื่ออาการดีขึ้น ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหารที่มีกากใยน้อย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก กล้วย
มันบด ฯลฯ
4. ขณะท้องเดิน อย่าทานผักดิบ ผลไม้ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวซ้อมมือ
ถั่วต่าง ๆ รวมทั้งกาแฟ
5. ถ้ามีท้องเดินติดต่อกันนานกว่า 48 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง แต่มีอาเจียน
ร่วมด้วย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็ว

1. ยารักษามะเร็งส่วนมากจะท�ำให้ผมร่วง จะมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดและปริมาณ
ของยาเคมีบ�ำบัด
2. โดยทั่วไปผมจะเริ่มร่วงประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากได้รับยารักษามะเร็ง บางราย
อาจจะเริ่มร่วงตั้งแต่ 7 วัน หลังได้รับยา
3. ผมร่วง เป็นการร่วงชั่วคราว ผมบางส่วนจะร่วงไป บางส่วนจะเริ่มงอกในช่วงระยะ
เวลาที่ได้รับยารักษามะเร็ง และจะเริ่มงอกทั่วศีรษะประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังจาก
ได้รับยารักษามะเร็งชุดสุดท้าย
4. หากมีผมร่วงมาก จนท�ำให้ความรูส้ กึ ไม่มนั่ ใจในตัวเอง อาจเลือกซือ้ วิกทีเ่ ข้ากับบุคลิก
หรือสวมหมวก
5. เส้นผมทีง่ อกขึน้ ใหม่ มักจะมีลกั ษณะเป็นเส้นเล็กนุม่ เหมือนผมเด็ก และมักจะหยักศก
บางรายสีผมอาจจะเปลี่ยนไป แต่ส่วนใหญ่จะมีสีคงเดิม
ข้อควรปฏิบัติ
1. ก่อนได้รบั ยารักษามะเร็ง หรือฉายรังสีบริเวณศีรษะ (ฉายรังสีบริเวณอืน่ ผมจะไม่รว่ ง)
ต้องสอบถามแพทย์ให้เข้าใจเสียก่อน เพือ่ เตรียมใจ เพราะมีผมร่วงทัง้ ศีรษะ จะท�ำให้
ผู้ป่วยมีปมด้อย หงุดหงิดได้
2. การเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ เมื่อรู้ว่าต้องได้รับยารักษามะเร็งชนิดที่ท�ำให้ผมร่วง ควร
ตัดผมให้สั้นไว้ก่อนล่วงหน้า เวลาผมร่วงจะได้ไม่เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด
3. นอกจากผมจะร่วงแล้ว ขนในที่อื่น ๆ ของร่างกาย เช่น คิ้ว ฯลฯ ก็อาจร่วงด้วย
(ชั่วคราว) การเขียนคิ้วจะแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี
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6. ความผิดปกติที่เล็บ
ผู้ป่วยบางรายอาจสังเกตเห็นความผิดปกติที่เล็บมือและเล็บเท้าได้ อันเนื่องมาจาก
การได้รับการรักษามะเร็งต่อเนื่องกัน โดยเล็บอาจมีสีคล�้ำ หรือเป็นสีเหลือง และขึ้น
ผิดรูป จะท�ำให้เกิดปัญหาด้านความสวยงาม และอาจรู้สึกเจ็บได้ อย่างไรก็ตามอาการ
ดังกล่าวจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายหลังการหยุดยาแล้ว
ข้อความปฏิบัติ
1. รักษาความสะอาดของเล็บและตัดให้สั้นอยู่เสมอ
2. ท�ำให้มือและเล็บชุ่มชื้นโดยอาจใช้โลชั่นทาบริเวณมือและเล็บ
3. สวมถุงมือเพื่อป้องกันมือและเล็บขณะท�ำงานบ้าน
4. ถ้าอาการเป็นมากควรปรึกษาแพทย์

7.ผื่นที่ผิวหนัง
ผื่นที่ปรากฏขึ้นมักจะมีสีแดงนูนเล็กน้อย บริเวณ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งอาจท�ำให้
ผิวลอกได้ ผื่นเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกหลังจากได้รับยารักษามะเร็ง ซึ่งโดย
มากมักจะหายไปเองโดยไม่ต้องรับการรักษาใด ๆ

8. อาการบวมที่มือ เท้า และขา
อาการบวมดังกล่าวเกิดจากการคั่งของน�้ำ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากการได้รับยารักษา
มะเร็งติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยอาการดังกล่าวจะลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลยจากการใช้
ยาสเตียรอยด์ เพื่อป้องกันในช่วงที่ได้รับยารักษามะเร็ง

9. คลื่นไส้ อาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นอาการพบ
ได้บ่อยจากการใช้ยาเคมีบ�ำบัด ซึ่งแพทย์
ผู ้ ท� ำ การรั ก ษามั ก จะให้ ย าเพื่ อ ลดอาการ
ดังกล่าวด้วยเสมอ
ข้อควรปฏิบัติ
1. ก่ อ นเริ่ ม การรั ก ษาครั้ ง แรกควรถาม
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แพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้อาเจียน
เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจและขอร้องให้แพทย์สั่งยาแก้อาเจียนไว้ล่วงหน้า
2. เมื่อมีอาการเกิดขึ้น ขอให้บอกแพทย์หรือพยาบาลทันทีอย่าได้เกรงใจแม้ว่าแพทย์จะ
ให้ยารักษาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคลื่นไส้หรืออาเจียนนานกว่า 24 ชม. แล้ว
ยังไม่ทุเลาลง แม้ว่าจะได้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ตาม
3. เมื่อแพทย์สั่งยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนชนิดกิน ขอให้กินยาตามสั่งอย่าง
เคร่งครัด เช่นทุก 6 ชม. แม้ว่าเมื่อถึง 6 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ก็ตาม
4. อย่าได้กังวลในเรื่องคลื่นไส้อาเจียน ปัจจุบันนี้ยาดี ผู้ป่วยส่วนมากจะสามารถผ่าน
การรักษาจนครบ โดยไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนเลย

10. ปวดข้อและกล้ามเนื้อ
อาการปวดหรืออ่อนล้า บริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ เป็นสิ่งที่อาจพบได้ภายใน
2-3 วัน หลังจากการรักษาด้วยยารักษามะเร็ง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นอยู่ในระยะ
สัน้ ๆ และหายไปภายในหนึง่ สัปดาห์ แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่ามีอาการมากควรรีบแจ้งพยาบาล
หรือแพทย์ที่ท�ำการรักษาให้ทราบด้วย

11. น�้ำตาไหลมาก
การรักษาด้วยยารักษามะเร็งบางชนิด อาจท�ำให้มีอาการน�้ำตาไหลมากผิดปกติ ซึ่ง
เกิดจากการอุดตันทีท่ อ่ น�ำ้ ตา พบได้ในผูท้ ไี่ ด้รบั ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และอาการ
นี้จะหายไปเองภายหลังจากการหยุดยา อย่างไรก็ตามหากพบว่าอาการดังกล่าวเป็นมาก
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อขอค�ำแนะน�ำในการรักษาต่อไป
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ระหว่างรับการรักษาควรปฏิบัติดังนี้
1. พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน, รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน�้ำ
มาก ๆ 2-3 ลิตร หรือ 8-12 แก้วต่อวัน ตลอดช่วงที่ได้รับการรักษา น�้ำจะช่วย
ท�ำให้รา่ งกายท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และช่วยขับของเสียทีเ่ กิดจากการ
รับยาเคมีบ�ำบัด ฉายแสงออกจากร่างกายได้ดีขึ้น
2. งด!!! รับประทานของหมักดอง อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ยาต้มยาหม้อ ยาจีน และ
สมุนไพรทุกชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรบางชนิดจะท�ำให้ฤทธิ์ของยาเคมีบ�ำบัดลดลง
หรือก่อให้เกิดพิษรุนแรงมากขึ้น
3. สังเกตผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ถ้ารู้สึกปวด บวม แดง หรือสงสัยว่ามียารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือด ให้แจ้งพยาบาลทันที
4. ผูป้ ว่ ยทุกรายทัง้ ชายและหญิงควรคุมก�ำเนิดและป้องกันไม่ไห้มกี ารตัง้ ครรภ์ในระหว่าง
รับการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัด เพราะยาเคมีบำ� บัดอาจส่งผลท�ำให้ทารกมีความผิดปกติ
หรือพิการได้ หากสงสัยตัง้ ครรภ์ให้แจ้งแพทย์ทนั ที การคุมก�ำเนิดทีด่ ที สี่ ดุ ในระหว่าง
การรักษา คือ การใช้ถุงยางอนามัย

อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาที่มีบ�ำบัด
อาหารเป็นสิ่งส�ำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอและเหมาะสม ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาจะช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยแข็งแรง ทนได้ตอ่ การรักษา มีความรูส้ กึ ดีขึ้น และมีกำ� ลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง อาจจะมีปญ
ั หาจากการรักษาซึง่ มีผลข้างเคียงท�ำให้รบั ประทานอาหารได้
น้อยลง ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเฉพาะด้านทีไ่ ม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
ควรปรับการกินอาหารตามอาการที่ปรากฏ ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
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การรับรสเปลี่ยน ปากแห้ง เจ็บปาก อิ่มเร็ว
ท้องเสีย ท้องผูก ดังนี้
เบื่ออาหาร เลือกอาหารที่ผู้ป่วยพอกิน
ได้ กลิ่น รสไม่จัด เช่น ขนมปังกรอบ ขนม
ต่าง ๆ ให้กินเป็นอาหารว่าง ควรก�ำหนดมื้อ
หลักในช่วงเช้า กินทีละน้อยแต่ทานบ่อย ๆ
เช่น จัดอาหารมื้อเล็ก 4–6 มื้อ ให้เครื่อง
ดื่มเสริมพลังงานและโปรตีนสูง เช่น ถ้า
ผูป้ ว่ ยดืม่ นมได้ ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมนม
ไอศกรีมนม แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ชอบนม ให้พวก
น�้ำผลไม้ น�้ำหวาน ไอศกรีมหวานเย็น ผลไม้ในน�้ำเชื่อม
คลื่นไส้ เลี่ยงอาหารที่มันเยิ้ม มีกลิ่นฉุน รับประทานอาหารแห้งประเภท
แครกเกอร์ ขนมปังกรอบ ทองม้วน อาหารที่เสิรฟ์ ไม่ปรุงรส ให้มีรสหวานตามธรรมชาติ
ไม่เค็ม งดใส่เครื่องเทศบางชนิดที่ผู้ป่วยแพ้
อาเจียน จิบของเหลวใสทุก 10–15 นาทีหลังจากอาเจียน เช่น น�้ำซุปใส
น�้ำหวาน น�้ำผลไม้ ฯลฯ ยกหัวให้สูงเมื่อเอนหลัง ติดต่อแพทย์หากมีอาการปวดเกร็งใน
ท้อง อาจใช้ยาลดอาการอาเจียน
อิม่ เร็ว ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ารอาหารเข้มข้น ดืม่ ระหว่างมือ้ เช่น อาหารเสริมทางการ
แพทย์ เลี่ยงอาหารมัน – ทอด เนื่องจากย่อยยาก รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ หลาย
มื้อ พยายามกินเมื่อสามารถกินได้
การรับรสเปลี่ยน แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก กลั้วคอหรือลิ้นก่อนรับประทานอาหาร
เปลี่ยนเนื้อสัตว์ใช้ปลา ไก่ ไข่ แทนเนื้อแดง ใช้เมนูอาหารมังสวิรัติโปรตีนสูงก็ได้ เช่น
เต้าหู้ ถั่วชนิดต่าง ๆ ใช้น�้ำมะนาว กลิ่นมิ้นท์ช่วยเมื่อมีลิ้นขม รับประทานผลไม้กวนที่
มีรสหวานอมเปรี้ยว เช่น สับปะรด แอบเปิ้ล หลีกเลี่ยงเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรสที่มี
กลิ่นฉุน ปรุงอาหารไม่มัน เลี่ยงภาชนะเสิร์ฟอาหารที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ อาหารควร
มีอุณหภูมิอุ่นถึงร้อนจะช่วยให้มีกลิ่นและรสดีขึ้น
ปากแห้ง รับประทานอาหารอ่อน ๆ มีน�้ำเป็นส่วนประกอบมาก เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม
ก๋วยเตี๋ยวน�้ำ หรือใช้ลูกอม ขนมหวานแช่แข็ง หรือไอศกรีมหวานเย็น เลี่ยงเครื่องดื่ม
หรืออาหารที่มีรสหวานจัด และจิบน�้ำบ่อย ๆ
l

l

l

l

l

l
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แผลในช่ อ งปาก เจ็ บ ปากและลิ้ น
ต้องระวังอาหารและผลไม้ทเี่ ป็นกรดหรือมีรส
เปรี้ยว เครื่องเทศที่เผ็ดร้อน รสเค็ม อาหาร
หยาบหรือกรอบแข็ง ระวังการติดเชื้อในช่อง
ปาก และเลือดออก ให้อาหารอ่อนทีเ่ คีย้ วกลืน
ง่าย ได้แก่ ข้าวต้ม โจ๊กบดผสมเนื้อสัตว์ ผัก
กล้วยสุก แตงโม มันฝรัง่ บด ถัว่ เมล็ดแห้งต้ม
บดกรอง พุดดิ้ง วุ้น ไข่กวน ข้าวโอ๊ต อาหาร
ปั่นผสมสูตรต่าง ๆ เนื้อต้มบด-กรอง เสิร์ฟ
อาหารอุณหภูมิห้องไม่ร้อนไม่เย็น หลีกเลี่ยง
ผลไม้ที่มีกรด เช่น ส้ม มะเขือเทศ น�้ำผลไม้ บางครั้งเสิร์ฟอาหารชิ้นต้องตุ๋นต้มเปื่อย
ท้องเสีย แนะน�ำดื่มน�้ำให้เพียงพอ เสริมเครื่องดื่มให้พลังงานและเกลือแร่ เช่น
น�้ำซุปใส น�้ำสกัดเนื้อ น�้ำผลไม้ที่ผ่านความร้อน ควรงดการดื่มนมและผลิตภัณฑ์จาก
นมสักระยะหนึ่งจนกว่าหยุดถ่าย งดอาหารที่ท�ำให้เกิดแก๊ส เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง เครื่อง
ดื่มอัดแก๊ส
ท้องผูก แนะน�ำการรับประทานใยอาหาร 25–35 กรัมต่อวัน เช่น กินผัก
ผลไม้ ธัญพืชพวกเมล็ดมาก ๆ ดื่มน�้ำ 8–10 แก้ว หรือน�้ำลูกพรุน น�้ำผลไม้อุ่น เดิน
และออกก�ำลังกาย หากไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มกาก
อาหารที่ให้ใยอาหาร 4 กรัม ได้แก่ ถั่วแดงหลวง 1/2 ถ้วย ถั่วปากอ้า 1/2 ถ้วย
ถั่วลันเตาเม็ด 1/2 ถ้วย ธัญพืชส�ำเร็จรูปที่ไม่ขัดสี ซีเรียล 1 ออนซ์ ข้าวโพด 1/2
ถ้วย อาหารที่มีใยอาหาร 2 กรัม ได้แก่ ผักสด 1 ถ้วย ผักต้มสุก 1/2 ถ้วย ผลไม้
1/2 ถ้วย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง บร็อคโคลี กะหล�่ำปลี แครอท หอมใหญ่ ถั่วลันเตาฝัก
มะเขือยาว คื่นช่าย
น�้ำลายเหนียว ท�ำให้ฟันผุง่าย ให้อาหารปกติที่มีน�้ำ หรือซอสผสม หรืออาหาร
น�ำ้ ๆ เครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ น�ำ้ ผักปัน่ และผลไม้ ดืม่ น�ำ้ ให้มากขึน้ เลีย่ งอาหารประเภทขนมปัง
นม เจลาติน แอลกอฮอล์ ดูแลสุขภาพช่องปากสม�่ำเสมอ
น�้ำหนักลด เพิ่มแคลอรีและโปรตีน เช่น อาหารไขมัน แต่เลี่ยงไขมันอิ่มตัวและ
ไขมันทรานซ์ เติมนมผงใส่เครื่องดื่มหรืออาหารประเภทซุปแกง (เสิร์ฟไอศกรีม
โยเกิร์ตผลไม้) เติมน�้ำตาลในเครื่องดื่ม เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างมื้อ เสริมอาหารทาง
การแพทย์
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ตัวอย่างรายการอาหารส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

l

วัน

มื้อกลางวัน

มื้อบ่าย

ข้าวต้มขาว
ต้มจับฉ่าย
อังคาร
ปลานิลทอด
ส้มเขียวหวาน

วุ้นเส้นผัดไทใส่ไข่ เต้าฮวยนมสด ข้าวสวย
ขนมบัวลอย
แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด
ผัดเปรี้ยวหวานใส่กุ้ง
ผลไม้ตามฤดูกาล

พุธ

ซุปฟักทอง
ขนมปังปิ้ง
น�้ำเต้าหู้
มะละกอสุก

น�้ำข้าวโพด

เต้าส่วน

มื้อเย็น

ข้าวสวย
ตุ๋นกะหล�่ำปลีใส่แครอทหมูบด
ไก่อบสมุนไพร
แกงบวดมันเทศ

ลอดช่องไทย ราดหน้าหมูน�้ำลูกเดือย
ยอดคะน้า
ถั่วเขียวต้มน�้ำตาล

โจ๊กหมูบด–ใส่ตบั คัสตาร์ด
ไข่ลวกสุก
พฤหัส เค้กกล้วยหอม
กล้วยน�้ำว้าสุก

ข้าวสวย
แกงส้มผักรวม
ไข่ยัดไส้หมูบด
ขนมข้าวเหนียวหน้าสังขยา

ขนมชั้น

ศุกร์

ข้าวต้มขาว
โยเกิร์ต
ข้าวผัดรวมมิตร เต้าฮวยน�้ำขิง
ผัดฟักเขียวใส่ไข่ รสธรรมชาติ แกงจืดแตงกวายัดไส้
ปลากะพงนึ่งคื่นช่าย
ขนมสาคูถั่วด�ำ
องุ่นแดง

เสาร์

โจ๊กข้าวกล้องใส่- วุ้นมะพร้าว
ไก่บด
ไข่ลวกสุก
นมสด
กล้วยหอม

l

l

มื้อว่าง

ข้าวต้มปลา
นมถั่วเหลือง
ไข่ลวกสุก
จันทร์ นมพร่องมันเนย
กล้วยไข่สุก

l

l

มื้อเช้า

ข้าวต้มขาว
สังขยาฟักทอง
ผัดผักบุ้งใส่หมูสับ
อาทิตย์
ไก่บดผัดหวาน
แคนตาลูปสุกนิ่ม

ข้าวสวย
ต้มย�ำไก่-เห็ดนางฟ้า
ผัดผักกาดขาว-หมูบด
ผลไม้ตามฤดูกาล

ข้าวสวย
ตุ๋นหัวผักกาดขาวหมูบด
น�้ ำ พริ ก กุ ้ ง สด-ไข่ ต ้ ม ผักลวก
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
แกงจืดเต้าหู้ไข่-หมูบด
ปลาทูต้มเค็ม
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
ตุ๋นมะระยัดไส้หมูบด
ปลาแดงทอด
ผลไม้ตามฤดูกาล

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมปังแซนวิช ข้าวสวย
ถั่วแดงต้มน�้ำตาล ไส้ทูน่า
แกงหมูเทโพผักบุ้งไทย
ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด-ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย
แกงเลียงผักรวม
สันในหมูอบน�้ำแดง
ขนมซ่าหริ่ม

มันต้ม

ข้าวสวย
ตุ๋นกะหล�่ำหมูบด
ห่อหมกปลาช่อน
ผลไม้ตามฤดูกาล
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อาการผิดปกติหลังได้รับยาเคมีที่ควรปรึกษาแพทย์
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คลินิกโรคมะเร็งอายุรศาสตร์

1.
2.
3.
4.

ไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
ผื่นคัน
หายใจล�ำบาก
คลืน่ ไส้อาเจียนรุนแรง น�ำ้ หนักลด
หรือเพิ่มทันทีทันใด
5. มีจดุ เลือด จ�ำ้ เลือด หรือเลือดออก
ไม่หยุด
6. ท้องผูก หรือท้องเสียรุนแรง

วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทย

วันพฤหัส

08.00-12.00 น.

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

ช่องทางที่ 1 ท่านสามารถขอค�ำปรึกษาเพิม่ เติมจากอายุรแพทย์โรคมะเร็ง รวมทัง้ ขอ
ความเห็นเพิม่ เติมจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโรคมะเร็งสาขาอืน่ ร่วมด้วย (Second Opinion)
ก่อนตัดสินใจรับการรักษา ในขณะนีม้ อี ายุรแพทย์โรคมะเร็งปฎิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายท่าน ซึง่ ท่านสามารถตรวจสอบราย
ชื่อและสถานพยาบาลดังกล่าวได้ใน website ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่ www.tsco.or.th
ช่องทางที่ 2 ท่านสามารถเข้าหาความรู้และสอบถามปัญหาที่ท่านข้องใจสงสัยหรือ
ปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วย ญาติ เพื่อน หรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่านที่ป่วยจาก
การเป็นโรคมะเร็งได้โดยเข้าไปใน website ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ที่ www.tsco.or.th

แพทย์หญิงสุดสวาท
นายแพทย์ทรงวิทย์
แพทย์หญิงสุดสวาท
นายแพทย์เจษฎา
แพทย์หญิงปิยวรรณ
แพทย์หญิงกุลธิดา
นายแพทย์ทรงวิทย์
นายแพทย์สุนที
นายแพทย์เจษฎา
แพทย์หญิงกุลธิดา
แพทย์หญิงปิยวรรณ
นายแพทย์สุนที

เลาหวินิจ
พายัพวัฒนวงษ์
เลาหวินิจ
มณีชวขจร
เทียนชัยอนันต์
มณีนิล
พายัพวัฒนวงษ์
สงวนไทร
มณีชวขจร
มณีนิล
เทียนชัยอนันต์
สงวนไทร

คลินิกมะเร็งโลหิต ตึกสิรินธร ชั้น 6
วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

วันพฤหัส
วันศุกร์

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

แพทย์หญิงประวีนวรรณ
นายแพทย์อนันต์ชัย
นายแพทย์ชัชวาล
นายแพทย์ธวัชชัย
แพทย์หญิงประวีนวรรณ
แพทย์หญิงคุณาภา
นายแพทย์ธวัชชัย
นายแพทย์อนันต์ชัย
นายแพทย์ชัชวาล
แพทย์หญิงคุณาภา

ทั่งทอง
อัครวิกรัย
นาคะเกศ
สุวรรณบรรณ
ทั่งทอง
เอี่ยมอรุณไทย
สุวรรณบรรณ
อัครวิกรัย
นาคะเกศ
เอี่ยมอรุณไทย
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วันจันทร์

08.00-12.00 น.

วันอังคาร

08.00-12.00 น.

วันพุธ

08.00-12.00 น.

วันพฤหัส

08.00-12.00 น.

วันศุกร์

08.00-12.00 น.

พฤกษะริตานนท์
ยันตพันธ์
ตันติปรีชาพงศ์
ธนก�ำธร
บุญลิขิต
ศรศุกลรัตน์
ญาณารณพ
อินสิทธุ์
ฐิติสกุลวงษ์
เทียนทอง
ทุ้ยแป
ชาญพานิชกิจโชติ

06.00-08.00 น.

ตรวจสอบสิทธิ์
เจาะเลือด
ยื่นใบนัดห้องตรวจ

08.00-10.00 น.

ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ให้ข้อมูลการรักษา การดูแลตนเองในเบื้องต้น
(คู่มือ แผ่นพับต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง

10.00-12.00 น.

พบแพทย์โรคมะเร็ง
ตรวจร่างกาย
รับการรักษา

คลินิกศัลยศาสตร์โรคมะเร็ง
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

วันพฤหัส
วันศุกร์

08.00-12.00 น.
08.00-12.00 น.

นายแพทย์กษิดิน
นายแพทย์บัลลังก์
นายแพทย์สันติ
นายแพทย์สิริพงศ์
นายแพทย์บัลลังก์
นายแพทย์กษิดิน

วิทูภิญโญภาพ
มุ้ยเผือก
โลกเจริญลาภ
สิริกุลพิบูลย์
มุ้ยเผือก
วิทูภิญโญภาพ

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน

- พยาบาลวิชาชีพ
(เฉพาะทางมะเร็ง)

ไม่ให้ยาเคมีบ�ำบัด

แพทย์หญิงนิสา
แพทย์หญิงอรัญญา
แพทย์หญิงฐิติรัตน์
นายแพทย์คเณศร์
นายแพทย์สธน
นายแพทย์สมบูรณ์
นายแพทย์มรุต
แพทย์หญิงผุสรัตน์
แพทย์หญิงศิริพร
แพทย์หญิงกมัยธร
นายแพทย์สุเพ็ชร
แพทย์หญิงศรัญญา
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ขอรับบริการศูนย์เคมีบ�ำบัด โรงพยาบาลราชวิถี

คลินิกโรคมะเร็งนรีเวช

ให้ยาเคมีบ�ำบัด

26

รับใบนัด
จากห้องตรวจ

10.00-20.00 น.

รับยาเคมีบ�ำบัดที่ศูนย์ให้ยา
รับใบนัด/ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว

พบเภสัชกร
รับยากลับบ้าน
พร้อมค�ำแนะน�ำการใช้ยา

- แพทย์เฉพาะทางมะเร็ง

- พยาบาลวิชาชีพ
เคมีบ�ำบัด

- พยาบาลวิชาชีพ
เคมีบ�ำบัด

- เภสัชกร
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สถานที่/ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. ศูนย์เคมีบ�ำบัด
อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชัน้ 16
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2541-2

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

2. หน่วยให้ยาเคมีบ�ำบัด
ตึกสิรินธร ชั้น 7
โทร. 02-644-7000 ต่อ 3718, 2105

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

3. หน่วยให้ยาเคมีบำ� บัดOPDรังสีรกั ษา
ตึกหลวงช�ำนาญ
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2503, 2506

จันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�ำหนด)
ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

ค่าบริการ
- เบิกได้ตามสิทธิการรักษา
(กรมบัญชีกลาง, ประกันสังคม,
บัตรประกันสุขภาพ)
- จ่ายเงินเอง : ช�ำระค่าบริการด้วย
บัตรเครดิตขั้นต�่ำ 500 บาทขึ้นไป

ช่องทางรับช�ำระค่าบริการ

1. ฟรีค่าธรรมเนียม : ในสิทธิจ่ายตรง บัตรประกันสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สิทธิประกันสังคม พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช และสิทธิอื่น ๆ ที่ทางราชการ
รับรอง
2. เก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท ในสิทธิบัตรประกันสุขภาพอายุน้อยกว่า 60 ปี
และบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ช่องทางการร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1. จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร
2. ตู้รับค�ำร้องเรียนภายในโรงพยาบาลราชวิถี
3. Application line rajavithi

ระดับการให้บริการ
ระยะเวลา

- ช�ำระด้วยตนเองที่ห้องบริการ
ฝ่ายการเงิน

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค�ำขอใช้บริการ
1. บัตรประชาชน
2. ใบนัดตรวจ
3. ใบส่งต่อการรักษา

ค่าธรรมเนียม

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่
ครบถ้วนจนถึงรับยาเคมีบ�ำบัด

คุณภาพ
l
l

ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลรักษา ถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อย
กว่า 85 %
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แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)
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สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ถนนพญาไท Phayathai Rd.
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument
เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422
โทรสาร 02-3548145

A

K

G

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ประตู 2

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์
ม.รังสิต

B

ลานจอดรถ

C
D

J

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์
ม.รังสิต

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

F
G

ATM

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

D

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

H

ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

ATM

F

ลานจอดรถ
หอพัก 18 ชั้น

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
พูลวรลักษณ์
ลานพระพุทธ
เมตตา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หอพัก 1 หอพัก 2

B

ATM

ตึกMRI

ศูนย์อาหาร
Food Center

ชั้น2

C

อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

ATM

ประตู 1

หอพัก 3

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย
งานช่าง

ตลาดนัดคนเดิน

ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ตึกสิรินธร

ประตู 4

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

อาคาร
ศูนย์อาหาร นันทนาการ
Food Center

ถนนโยธี Yotee Rd.

ถนนราชวิถี Rajavithi Rd.

ตึกอ�านวยการ

H

หอพัก 6 ชั้น

I
J
K

ตึกพัสดุ

ตึกสิรินธร

Sirindhorn Building

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday
Anniversary Building

ตึกอ�านวยการ

Administrative Building

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS

Emergency Building

ตึกอายุรกรรม

Medicine Building

ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)

Saard Siriphat Building
(Institute of Cardiovascular Diseases)

ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์

Luang Chamnan Building

ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์

Charoeng Poolvoralak Building

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

Cardiological Diagnostic Building

ตึกวาศอุทิศ

Was-U-Tit Building

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

Narenthorn EMS Center

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037
ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118
หรือ 02-3548107
ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138
ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243
ทางเดินภายใน Walking Path
ทางรถยนต์ Road Traffic
ห้องน�้า Toilet
ATM

ตึก
เภสัชกรรม

อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Rajavithi Medical Center

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ตึก
ซักฟอก

ตึก
ซักฟอก

เอ ที เอ็ม A T M
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank
ลิฟท์ Lift

ประตู 3

ห้องอาหาร Food center
เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven
โทรศัพท์ Telephone

สถาบันโรคผิวหนัง

http://www.rajavithi.go.th

สถาบันพยาธิ

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th		

หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล

เตาเผาขยะ

Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop
ติดต่อ-สอบถาม Information
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เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ
1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
2 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่า 7 ปี)
3 บัตรประกันสุขภาพแรงงงานต่างด้าว
4 หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่า)

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน
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การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์อาหาร

ให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

ร้านค้าตลาดนัดสวัสดิการ ร้านกาแฟ เบอร์เกอรี่ ร้านขายของเพื่อสุขภาพ ร้านดอกไม้
ร้านขายหนังสือ ร้านถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร

ร้านสะดวกซื้อ
ธนาคาร

อาคารสิรินธร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 น.-20.00 น.,
อาคารอ�ำนวยการเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ติดต่อสอบถาม

02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)

02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน

02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์

02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้างร้านนัดเบอร์เกอรี่
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลา , ตึกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทางเดินไปห้องยาตึกวาศอุทิศ

เวลาเปิดบริการ : คลินิกปกติ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
โทร. 02-3548108 – 37

E-mail address

crm@rajavithi.go.th

Facebook

facebook.com/PR.Rajavithi
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สถานที่เจาะเลือด
  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
  **ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1
     (สถาบันโรคหัวใจ)
เอ็กซเรย์ / CT / MRI
  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9    
  (เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
  **ตึกสิรินธร ชั้น 1

36

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ระดับการให้บริการ
คุณภาพ
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม
ไม่น้อยกว่า 85%
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ
1. ช่องทางรับบริการออนไลน์

QR CODE
การลงทะเบียนบัตรใหม่

QR CODE
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าที่บ้าน

QR CODE
การจองห้องพิเศษออนไลน์

2. ช่องทางการร้องเรียน
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi
และ QR CODE

QR CODE
ช่องทางการร้องเรียน

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร์ 02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น.
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การจองห้องพิเศษ
และ
อัตราค่าห้องพิเศษ
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โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospit

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยส
Victory Monument Sta

ถนนพญาไท Phayathai Rd.
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

G

ตึกวาศอุทิศ

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ประตู 2

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์
ม.รังสิต

K

J

ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

ลานจอดรถ

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์
ม.รังสิต

ATM

หอพัก 6 ชั้น

D

ถนนราชวิถี Rajavithi Rd.

ตึกอ�านวยการ
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

H

A

อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ตึกหลวงช�านาญ
เนติศาสตร์

B

ตึกสิรินธร

มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

สถาบันโรคผิวหนัง

F

ลานจอดรถ

ตึกอายุรกรรม

E

ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
I
EMS
ตึกเจริญ
พูลวรลักษณ์

ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

ตึกสิรินธร
ประตู 1

ATM

ทางหนีไฟ
ตึกศูเฉลิ
มพระเกียรติฯ
นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านหลัง
2 2หอพั
ก3
หอพั
ก
1 หอพัไก ฟ
มีทางหนี
ทาง
ลานพระพุทธ ไฟ
งานช่าง
อาคาร ทางหนี
เมตตา
ด้านหน้า
อาคาร
ATM

ตึกMRI

ศูนย์อาหาร
Food Center

C

อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

ATM

สถาบันพยาธิ

ทางหนีไฟ
ด้านหลั
ตึก ง
เภสัชกรรม
อาคาร
ตึกพัสดุ
หอพัก

ศูนย์อาหา
Food Cen

ตึก
เครื่องใช้
กลาง
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ
กรุณาอย่าน�ำรถส่วนตัวมา

สายรถประจ�ำทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�ำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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คู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

งานโรคมะเร็งอายุรศาสตร์

(กรณีเลื่อนนัด)
  02-354-8108, 02-354-8164
- วันจันทร์, ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
  วันอังคาร เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 2540
- วันจันทร์, พฤหัสบดี และศุกร์
  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 2110
- วันพุธ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ต่อ 5119, 3144

หน่วยฉุกเฉิน

  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 6115

ศูนย์เคมีบ�ำบัด อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

(รับปรึกษาสุขภาพ)

  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2541-2

หน่วยมะเร็งนรีเวช

(รับปรึกษาสุขภาพ)
  02-354-8108, 02-354-8164
  
- เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ต่อ 2105, 3718
  
- เวลา 16.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อ 3714, 3715, 3733

หอผู้ป่วยรังสีรักษา ก

(หญิง)
  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 3433

หอผู้ป่วยรังสีรักษา ข

(ชาย)
  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 3434

หน่วยให้ยาเคมีบ�ำบัด OPD รังสีรักษา
  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2506

หน่วยเตรียมยาเคมีบ�ำบัด (ปรึกษาเรื่องยาเคมีบ�ำบัด)
  02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2654

หน่วยโภชนาการ

02-354-8108, 02-354-8164 ต่อ 2652, 2956

คณะผู้จัดท�ำ
คณะกรรมการเคมีบ�ำบัด สหสาขาวิชาชีพ

กระทรวงสาธารณสุข

