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Abstract 
 Purpose:	To	study	the	perception	of	common	side	effects	of	chemotherapy	and	symptoms	that	
interfere	daily	life	and	strategies	and	effectiveness	of	symptoms	management	in	ovarian	cancer	patients	
receiving	chemotherapy.	
	 Design:	Survey	research.	
	 Methods:	The	subjects	included	110	patients	with	ovarian	cancer	receiving	chemotherapy	in	one	
university	hospital	 in	Bangkok.	The	 instruments	used	 in	 this	 study	were	1)	demographic	data	 form;			
2)	side	effects	of	chemotherapy	questionnaires;	3)	questionnaires	on	 five	severe	symptoms	that	most	
interfere	patient’s	daily	 life,	 and	open-ended	questions	of	 strategies	and	effectiveness	of	 symptoms	
management.	Data	were	analyzed	by	descriptive	statistics.	
	 Main findings:	Paclitaxel	and	Carboplatin	regimen	was	the	chemotherapy	most	frequently	used	in	
these	subjects.	The	most	common	symptoms	of	these	patients	were	1)	alopecia,	2)	fatigue,	3)	numbness,	
4)	muscle	pain,	and	5)	 taste	change.	 In	addition,	 five	symptoms	that	most	 interfere	patient’s	daily	 life	
were	 1)	 fatigue,	 2)	 muscle	 pain,	 3)	 anorexia,	 4)	 numbness,	 and	 5)	 constipation.	 Fatigue	 was	 most	
managed	by	resting	or	 taking	a	naps	(67.5%).	Muscle	pain	was	managed	by	using	medicine	(43.8%),	
massage,	hot	and	cold	compress	(22.9%).	Anorexia	and	taste	change	were	managed	by	changes	in	eating	
behavior	 (85.7%).	Numbness	was	managed	by	exercise	such	as	walk,	hand	and	 leg	exercise	 (62.0%).	
Constipation	was	managed	by	changes	in	eating	behavior	(46.8%).	The	patients’	evaluation	of	severity	
and	suffering	of	their	symptoms	were	decreased.	
	 Conclusion and recommendations:	The	findings	of	the	study	can	be	used	to	guide	for	instruction	
to	ovarian	cancer	patients	receiving	chemotherapy	and	caregivers	on	how	to	deal	and	relieve	suffering	
from	side	effects	of	chemotherapy.		
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การรับรู้อาการและการจัดการกับอาการข้างเคียงของ
ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ ได้รับยาเคมีบำบัด*

เพลินพิศธรรมนิภา,พย.ม.1พรรณทิพย์คนซื่อ,พย.บ1สุวนิตย์ธีรศักดิ์วิชยา,พ.บ.1

บทคดัยอ่
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับรู้อาการข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดที่พบบ่อยและอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิต
ประจำวนัวธิีในการจดัการกบัอาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติประจำวนัและผลลพัธจ์ากการใชว้ธิดีงักลา่วในผูป้ว่ยมะเรง็รงัไข่
ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั
 รปูแบบการวจิยั:เปน็การวจิยัเชงิสำรวจ
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาเคมบีำบดัในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่
หนึง่ในกรงุเทพมหานครจำนวน110รายโดยใช้1)แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล2)แบบสอบถามอาการขา้งเคยีงจากยา
เคมบีำบดั3)แบบสอบถามอาการขา้งเคยีงทีร่บกวนการดำเนนิชวีติประจำวนัมากทีส่ดุ5อนัดบัแรกแบบสอบถามปลายเปดิ
เกีย่วกบัวธิกีารจดัการกบัอาการขา้งเคยีงจากยาเคมบีำบดั และผลลพัธข์องวธิกีารจดัการนัน้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา
 ผลการวจิยั:กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ไดร้บัยาเคมบีำบดัสตูรPaclitaxelและCarboplatinอาการขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ยคอื
1)ผมรว่ง2)เพลยี/ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีนศรีษะ3)ชาปลายมอื/ปลายเทา้4)ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้5)เบือ่อาหาร/
รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ อาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติประจำวนัมากทีส่ดุ 5อนัดบัแรกคอื 1) อาการเพลยีไมม่แีรง
ออ่นลา้ เวยีนศรีษะ 2) อาการปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้ 3) เบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ 4) ชาปลายมอื/
ปลายเทา้5)ทอ้งผกูผูป้ว่ยจดัการกบัอาการออ่นเพลยีดว้ยการนอนพกั/นัง่พกัมากทีส่ดุ(รอ้ยละ67.5)อาการปวดเมือ่ยกลา้ม
เนือ้ ใชว้ธิรีบัประทานยาแกป้วด (รอ้ยละ43.8) รองลงมาใชว้ธิบีบีนวดประคบรอ้น/เยน็ (รอ้ยละ22.9) อาการเบือ่อาหาร
ผู้ป่วยใช้วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (ร้อยละ 85.7) ชาปลายมือปลายเท้า ผู้ป่วยแก้ ไขโดยการ
ออกกำลงักายแขน-ขา การเดนิ (รอ้ยละ 62.0) และผูป้ว่ยจดัการอาการทอ้งผกูโดยการปรบัเปลีย่นการรบัประทานอาหาร
(รอ้ยละ46.8)ผลลพัธใ์นการจดัการกบัอาการเปน็ไปในทางทีด่คีอือาการและความทกุขท์รมานลดลง
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่และผู้ดูแล
ในการบรรเทาอาการและความทกุขท์รมานจากอาการขา้งเคยีงของยาเคมบีำบดั

คำสำคญั:การรบัรูอ้าการการจดัการอาการมะเรง็รงัไข่ยาเคมบีำบดั
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 ความสำคัญของปัญหา
 มะเรง็รงัไขเ่ปน็มะเรง็ในเพศหญงิทีพ่บไดบ้อ่ยและพบ
วา่เปน็สาเหตกุารตายของผูป้ว่ยมากทีส่ดุในกลุม่มะเรง็ทาง
นรเีวช จากสถติขิองสมาคมโรคมะเรง็สหรฐัอเมรกิา ในปี
ค.ศ. 2012 มผีูป้ว่ยไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็มะเรง็รงัไขร่ายใหม่
จำนวน22,280คนและเสยีชวีติจากโรคนีถ้งึ15,500คน1
เปน็โรคที่ไมค่อ่ยแสดงอาการทำใหต้รวจพบรอยโรคไดเ้มือ่มี
อาการคอ่นขา้งมากแลว้2 ในประเทศไทย พบผูป้ว่ยมะเรง็
รงัไขร่ายใหมป่ลีะ 1,700 คนแนวทางการรกัษามะเรง็รงัไข่
ส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดและให้ยาเคมีบำบัด แม้ว่าการ
พฒันาของยาเคมบีำบดัจะสามารถยดือายขุองผูป้ว่ยมะเรง็
รงัไข่ใหย้าวนานขึน้ หรอืยดืระยะการกลบัเปน็ซำ้ของโรคได้
แตย่าเคมบีำบดัที่ใชร้กัษาผูป้ว่ยมะเรง็รงัไข่ เชน่ Paclitaxel,
Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide,
Gemcitabine ทำให้เกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน
หลายๆ ด้าน3 ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
มีการกดการทำงานของไขกระดูกทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีด
ตดิเชือ้งา่ย และมเีลอืดออกผดิปกติ นอกจากนีย้งัมพีษิตอ่
การทำงานของไตหวัใจระบบประสาทเปน็ตน้ซึง่ลว้นมผีล
กระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ
และจิตสังคม การเกิดอาการหลายอาการในผู้ป่วยนั้น
สามารถเป็นตัวทำนายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย4
ความลม้เหลวในการรกัษาและผลการรกัษาผลขา้งเคยีงจาก
ยาเคมบีำบดัดงักลา่วทำใหผู้ป้ว่ยหลายรายตอ้งหยดุการรกัษา
ถ้าผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถจัดการและปรับตัวกับอาการ
เหลา่นัน้ไดด้ีการรกัษามกัจะประสบความสำเรจ็
 อาการ (symptom) เป็นการที่บุคคลรับรู้ถึงการ
เปลีย่นแปลงหนา้ทีท่างกายจติสงัคมเปน็สิง่ทีผู่ป้ว่ยอธบิาย
และบอกกลา่วได้ ในขณะทีอ่าการแสดง (sign) หมายถงึ
ความผิดปกติใดๆ ที่อาจพบโดยบุคคลอื่นหรือด้วยตัวเอง
สามารถพบได้จากการตรวจทางคลินิก ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคดิการจดัการกบัอาการของDoddและคณะ5ประกอบ
ดว้ย3องคป์ระกอบหลกัคอื1)ประสบการณก์ารมอีาการ
(symptom experience) เป็นการที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับ
อาการ การประเมินอาการ และการตอบสนองต่ออาการ
2) การจัดการกับอาการ (symptom management
strategies) บคุคลมกีารประเมนิอาการ ระบปุญัหาและวาง
เป้าหมายในการจัดการกับอาการ 3) ผลลัพธ์การจัดการ
อาการ (outcomes of symptommanagement) เมื่อ

บุคคลรับรู้ว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการ
ประเมนิอาการและหากลวธิีในการจดัการกบัอาการ เพือ่คง
สภาวะการทำงานของร่างกายตามปกติ นอกจากนี้ ยังมี
ปจัจยัอืน่ทีม่อีทิธพิลตอ่องคป์ระกอบทัง้ 3 ไดแ้ก่ดา้นบคุคล
ดา้นสขุภาพและความเจบ็ปว่ย และดา้นสิง่แวดลอ้ม ทำให้
ผู้ป่วยแต่ละคนมีการรับรู้ต่ออาการ การจัดการกับอาการ
และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้แตกตา่งกนั
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ มกีารศกึษาเกีย่ว
กบัการรบัรูอ้าการ การจดัการและผลลพัธจ์ากการจดัการกบั
อาการของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมบีำบดัในระยะ 10
ปทีีผ่า่นมาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในประเทศไทย
พบว่า มีเพียงการศึกษาของยุพิน เพียรมงคลและคณะ6
ทีศ่กึษาการจดัการกบัอาการในผูป้ว่ยมะเรง็อวยัวะสบืพนัธุ์
สตรทีี่ไดร้บัเคมบีำบดัสว่นในตา่งประเทศพบการศกึษาของ
Sun7 และของ Donovan8 ทีศ่กึษาประสบการณแ์ละการ
รบัรูอ้าการของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมบีำบดัเทา่นัน้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสำรวจอาการข้างเคียงที่
พบบอ่ย และผลจากการจดัการอาการในผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่
ไดร้บัยาเคมบีำบดัในบรบิทของคนไทยซึง่ผลการศกึษาที่ได้
อาจใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาการดแูลและจดัการ
อาการ ช่วยให้ทีมสุขภาพสามารถให้การดูแลตามความ
ตอ้งการของผูป้ว่ย และสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยดแูลตนเองไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาการรบัรูอ้าการขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ย อาการที่
รบกวนการดำเนนิชวีติมากทีส่ดุ วธิีในการจดัการกบัอาการ
และผลลพัธจ์ากการใชว้ธิดีงักลา่วในผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ได้
รบัยาเคมบีำบดั

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
research)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรในการศกึษานีเ้ปน็ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการวนิจิฉยั
วา่เปน็มะเรง็รงัไข่ ทีม่ารบัยาเคมบีำบดัในหอผูป้ว่ยมะเรง็
นรีเวช โรงพยาบาลศิริราช คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก โดยมอีายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป ไดร้บัยาเคมบีำบดั
อยา่งนอ้ย1ครัง้ไมเ่ปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ระยะสดุทา้ยและ/หรอื
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ไมเ่คยผา่นการรกัษาดว้ยรงัสรีกัษามากอ่น และสามารถพดู
คยุสือ่สารภาษาไทยเขา้ใจ
 การกำหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จากการคำนวณตาม
หลกัการประมาณคา่สดัสว่น จากอตัราสว่นของผูป้ว่ยมะเรง็
รงัไขท่ีพ่บมอีาการขา้งเคยีงจากการไดร้บัยาเคมบีำบดัและมี
การจดัการกบัอาการไมเ่หมาะสม โดยกำหนดความเชือ่มัน่
ในการทดสอบทีร่ะดบันยัสำคญั.05กำหนดใหค้ลาดเคลือ่น
ได้ไมเ่กนิรอ้ยละ 109 ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่ง 97 คน เพือ่
ป้องกันการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก
รอ้ยละ10ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง110คน
 เครือ่งมอืการวจิยั
 สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล จำนวน 10
ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการ
เจบ็ปว่ยและการรกัษา
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามอาการข้างเคียงจากยาเคมี
บำบัด ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้งและจากการศกึษาของ อภริดี ลดาวรรษ์10 และ
สมดุไดอารีบ่นัทกึอาการของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมี
บำบดั ซึง่ผูเ้ขา้รว่มวจิยัจะไดร้บัการสอบถามเกีย่วกบัอาการ
ขา้งเคยีงภายหลงัรบัยาเคมบีำบดั จำนวน 19 ขอ้ ลกัษณะ
คำตอบเป็นการประมาณความถี่ของอาการ ให้เลือกตอบ
ตามความเปน็จรงิตัง้แต่ ไมม่อีาการเลย มอีาการประมาณ
เดือนละ 1 ครั้ง มีอาการประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
มอีาการทกุวนัแต่ไมต่ลอดเวลาและมอีาการตลอดเวลา
 สว่นที่ 3 แบบสอบถามอาการขา้งเคยีงทีร่บกวนการ
ดำเนนิชวีติผูป้ว่ยมากทีส่ดุ5อนัดบัแรกจำนวน5ขอ้และ
แบบสอบถามปลายเปดิ (The open-end questionnaire)
โดยใหผู้ป้ว่ยเลา่ประสบการณ์ในการจดัการอาการขา้งเคยีง
จากยาเคมบีำบดัทีร่บกวนการดำเนนิชวีติการดำนนิชวีติมาก
ทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากวธิกีารจดัการ
กบัอาการนัน้
 ผูว้จิยันำเครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัทัง้หมดใหผู้ท้รงคณุ
วุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วย
มะเรง็นรเีวชจำนวน 4 คน ประกอบดว้ย อาจารยแ์พทย์
2 คน และพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญในการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็ 2
คนตรวจสอบความถกูตอ้งครอบคลมุวตัถปุระสงค์ การใช้
ภาษา และความชดัเจนของเนือ้หา รวมทัง้ตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้หา(contentvalidityindex:CVI)เทา่กบั.92
และตรวจสอบความเทีย่งของเครือ่งมอื โดยนำไปทดลองใช้

กบัผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมบีำบดั จำนวน 20 ราย
คำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอาการข้างเคียง
จากยาเคมบีำบดัดว้ยคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคได้
.80และคำนวณอกีครัง้กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดได้.81
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 การศึกษาครั้งนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ SI 212/2009 ก่อนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัแนะนำตนเองและสรา้งสมัพนัธภาพ
แจง้วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้
และเชญิชวนใหเ้ขา้รว่มในการวจิยั ผูป้ว่ยมสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่ม
หรอืไมเ่ขา้รว่มหรอืยตุกิารเขา้รว่มวจิยัไดต้ลอดเวลาโดยไมม่ี
ผลกบัการรกัษาและการใหก้ารดแูล และลงชือ่ยนิยอมเขา้
รว่มวจิยัตามความสมคัรใจ
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 หลงัจากไดร้บัอนญุาตใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูได้ ผูว้จิยั
เขา้พบแพทยแ์ละพยาบาลหนว่ยมะเรง็นรเีวช โรงพยาบาล
ศริริาชเพือ่แนะนำและชีแ้จงรายละเอยีด และขอความรว่ม
มือจากพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยที่มี
คณุสมบตัทิีต่รงตามเกณฑแ์ละแนะนำผูว้จิยักบัผูป้ว่ย จาก
นั้นผู้วิจัยอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาตอบ
ประมาณ20-30นาทีโดยใหผู้ป้ว่ยตอบลงในแบบสอบถาม
หรอืผูว้จิยัสมัภาษณ์ในรายทีต่อ้งการใหส้มัภาษณ์ ทัง้นีเ้กบ็
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552-เดือน
พฤษภาคม2553
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล การเจบ็ปว่ย ขอ้มลูเกีย่ว
กบัอาการขา้งเคยีงจากยาเคมบีำบดัโดยการแจกแจงความถี่
และอตัรารอ้ยละ หลงัจากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ
ของวิธีในการจัดการอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิต 5
อันดับแรก โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาอย่างง่าย (simple
content analysis) หาค่าความถี่และอัตราร้อยละและ
วเิคราะหผ์ลลพัธข์องการจดัการอาการโดยใชส้ถติพิรรณนา

ผลการวิจัย
 1.ขอ้มลูทัว่ไป
  1.1กลุม่ตวัอยา่งจำนวน 110 คน มอีายรุะหวา่ง
19-77 ปี เฉลีย่ 51.54 ปี (SD = 11.32) ภมูลิำเนาอยู่ใน
กรงุเทพฯ และปรมิณฑลรอ้ยละ 55.5 สถานภาพสมรสคู่
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รอ้ยละ 45.5 นบัถอืศาสนาพทุธรอ้ยละ 100 การศกึษาอยู่
ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 50 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รอ้ยละ55.5มอีาชพีรบัจา้งรอ้ยละ10.9สทิธกิารรกัษาจาก
บตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้รอ้ยละ 59.1 มผีูด้แูลรอ้ยละ
93.6โดยมบีตุรเปน็ผูด้แูลรอ้ยละ31.1
  1.2กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งรังไข่
ชนดิเยือ่บผุวิ (epithelial tumor) รอ้ยละ 84.6 ชนดิทีเ่กดิ
จากเซลลท์ีผ่ลติไข่(germcelltumor)รอ้ยละ7.3และเกดิ
จากเซลลเ์นือ้เยือ่เกีย่วพนัซึง่สรา้งฮอรโ์มนเพศ (malignant
sexcord-stromaltumor)รอ้ยละ3.6ยาเคมบีำบดัทีก่ลุม่
ตวัอยา่งสว่นมาก (รอ้ยละ 71) ไดร้บั คอืPaclitaxel และ
Carboplatin


2.อาการขา้งเคยีงจากยาเคมบีำบดัของผูป้ว่ยมะเรง็ใน

รอบ1เดอืนทีผ่า่นมา
 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ ได้รับยาเคมีบำบัด
จำนวน110คนมอีาการทีพ่บบอ่ย5อนัดบัแรกในรอบ1
เดอืนทีผ่า่นมาคอื1)ผมรว่งรอ้ยละ95.52) เพลยี/ไมม่ี
แรง/อ่อนล้า/เวียนศีรษะ ร้อยละ 85.5 3) ชาปลายมือ/
ปลายเท้า ร้อยละ 81.8 4) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ
รอ้ยละ 81.8 5) เบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ
รอ้ยละ 72.7 แตอ่าการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติประจำวนั
มากทีส่ดุ5อนัดบัแรกคอื1)เพลยี/ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีน
ศรีษะ 2) ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้ 3) เบือ่อาหาร/รบั
ประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ 4) ชาปลายมอื/ปลายเทา้/เปน็
เหนบ็5)ทอ้งผกูตามลำดบั(ตารางที่1)

ตารางที่1 จำนวนและรอ้ยละของอาการขา้งเคยีงและอาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติในรอบ1เดอืนทีผ่า่นมาในผูป้ว่ย 
   มะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมบีำบดั(n=110)

อาการ


ผมรว่ง
เพลยี/ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีนศรีษะ
ชาปลายมอืปลายเทา้/เปน็เหนบ็
ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้
เบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ
นอนลำบาก
รมิฝปีากแหง้/คอแหง้/เจบ็ปาก
ทอ้งผกู
คลืน่ไส/้อาเจยีน
อารมณเ์สยี/หงดุหงดิ
เบือ่หนา่ย/ทอ้แท/้วติกกงัวล
ทอ้งอดืแนน่ทอ้ง
ผืน่คนั
สผีวิเปลีย่น
ไอ
ถา่ยเหลว
หายใจลำบาก/หายใจเหนือ่ย
มีไข้
อืน่ๆเชน่เกรด็เลอืดตำ่เหงือ่ออกมาก


จำนวน
(ราย)
105
94
90
90
80
76
74
66
57
56
53
41
40
37
36
30
25
23
6

รอ้ยละ


95.5
85.5
81.8
81.8
72.7
69.1
67.3
60.0
51.8
50.9
48.2
37.3
36.4
33.6
32.7
27.3
22.7
20.9
5.5

จำนวน
(ราย)
14
59
43
59
46
30
18
34
28
1
11
7
8
6
4
2
3
1
1

รอ้ยละ


12.7
53.6
39.1
53.6
41.8
27.3
16.4
30.9
25.5
0.9
10.0
6.4
7.3
5.5
3.6
1.8
2.7
0.9
0.9

อาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติอาการขา้งเคยีงในรอบ
1เดอืนทีผ่า่นมา

*ตอบไดม้ากกวา่1อาการ
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 เมือ่พจิารณาความถีข่องอาการขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ตาม
การรบัรูข้องผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขภ่ายหลงัที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั
พบวา่อาการทีร่บกวนผูป้ว่ยตลอดเวลาคอืผมรว่ง (รอ้ยละ
77.3) และผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ และเบื่ออาหาร/รับประทานอาหารไม่รู้รสชาติ

สัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 40.0-43.6 และพบกลุ่มผู้ป่วย
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.2-63.6) รายงานว่าไม่มี
อาการคลืน่ไส/้อาเจยีน อารมณเ์สยี/หงดุหงดิ เบือ่หนา่ย/
วติกกงัวล ทอ้งอดืแนน่ทอ้ง และผืน่คนั ดงัแสดงในตาราง
ที่2

ตารางที่2 รอ้ยละของอาการขา้งเคยีงตามการรบัรูข้องผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขภ่ายหลงัไดร้บัยาเคมบีำบดัจำแนกตามความถี่ใน
   การเกดิอาการ(n=110)

อาการ

ผมรว่ง
เพลยี/ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีนศรีษะ
ชาปลายมอืปลายเทา้/เปน็เหนบ็
ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้
เบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ
นอนลำบาก
รมิฝปีากแหง้/คอแหง้/เจบ็ปาก
ทอ้งผกู
คลืน่ไส/้อาเจยีน
อารมณเ์สยี/หงดุหงดิ
เบือ่หนา่ย/ทอ้แท/้วติกกงัวล
ทอ้งอดืแนน่ทอ้ง
ผืน่คนั
สผีวิเปลีย่น
ไอ
ถา่ยเหลว
หายใจลำบาก/หายใจเหนือ่ย
มีไข้
อืน่ๆเชน่เกรด็เลอืดตำ่เหงือ่ออกมาก

ไมม่อีาการ


4.5
14.5
18.2
18.2
27.3
30.9
32.7
40.0
48.2
49.1
51.8
62.7
63.6
66.4
67.3
72.7
77.3
79.1
94.6





เดอืนละครัง้
0.0
20.0
10.9
20.0
14.6
20.9
30.0
23.6
21.8
41.8
32.7
25.5
22.7
7.3
23.7
18.2
13.6
17.3
1.8

สปัดาหล์ะครัง้
2.7
42.7
27.3
43.6
40.0
30.9
26.4
21.8
21.8
7.3
11.8
8.2
7.3
2.7
4.5
5.5
7.3
3.6
1.8

วนัละครัง้
15.5
16.4
29.1
14.6
13.6
17.3
10.0
14.6
7.3
1.8
3.7
3.6
5.5
13.6
4.5
3.6
0.0
0.0
0.9

ตลอดเวลา
77.3
6.4
14.5
3.6
4.5
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.9
10.0
0.0
0.0
1.8
0.0
0.9

มอีาการ

 3. วธิกีารจดัการอาการขา้งเคยีงทีร่บกวนการดำเนนิ
ชีวิตของผู้ป่วยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา และผลของการ
จดัการอาการของผูป้ว่ย5อนัดบัแรกไดแ้ก่1)อาการเพลยี
ไมม่แีรงออ่นลา้เวยีนศรีษะผูป้ว่ยจดัการกบัอาการโดยการ
นอนพกั/นัง่พกั (รอ้ยละ 67.5) 2) อาการปวดเมือ่ยกลา้ม
เนือ้/ปวดขอ้ จดัการโดยการรบัประทานยาแกป้วด (รอ้ยละ
43.8) ใช้วิธีบีบนวด ประคบร้อน/เย็น (ร้อยละ 22.9)

3)อาการเบือ่อาหารจดัการโดยปรบัเปลีย่นการรบัประทาน
อาหาร (รอ้ยละ 85.7) 4) ชาปลายมอืปลายเทา้ จดัการ
โดยการออกกำลังกายแขน-ขา การเดิน (ร้อยละ 62.0)
5) ท้องผูก จัดการโดยปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร
(รอ้ยละ 46.8) ผลลพัธข์องการจดัการกบัอาการเปน็ไปใน
ทางที่ดีคือ ส่วนใหญ่อาการและความทุกข์ทรมานลดลง
(ตารางที่3)
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วธิจีดัการอาการ

เพลยี/ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีนศรีษะ
 - นอนพกันัง่เฉยๆ
 - รบัประทานอาหารเสรมิผลไม้นม
 - ออกกำลงักาย:เดนิบรหิารแขน-ขา
 - ทำกจิกรรมใหช้า้ลง
 - สวดมนต์
 - อืน่ๆเชน่ไปเทีย่วนวด
ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้
 - รบัประทานยาแกป้วด
 - บบีนวดทายาประคบรอ้น/เยน็
 - ออกกำลงักายทำงานบา้น
 - นอนพกั
 - ทำกจิกรรมเบีย่งเบนเชน่ดูTVสวดมนต์
เบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ(n=63)
 - รบัประทานอาหารอืน่ทดแทน/อาหารเสรมิ/
  รบัประทานอาหารทีช่อบ/ครัง้ละนอ้ย
 - พยายามฝนืใจรบัประทานอาหาร
 - อมบว้นปากดว้ยนำ้เกลอืดืม่นำ้
 - ทำกจิกรรมเบีย่งเบน
ชาปลายมอื/ปลายเทา้/เปน็เหนบ็
 - บรหิารมอื-ขาเดนิ
 - รบัประทานอาหารเสรมิสมนุไพรวติามนิ
 - นวดประคบแชน่ำ้อุน่
ทอ้งผกู
 - รบัประทานผกัผลไม้ดืม่นม/นมเปรีย้ว
 - รบัประทานยาระบายสวน/เหนบ็ยา
 - ดืม่นำ้เพิม่
 - ออกกำลงักายทำกจิกรรมเพิม่ขึน้

ตารางที่3 รอ้ยละของวธิจีดัการกบัอาการขา้งเคยีงทีร่บกวนการดำเนนิชวีติ5อนัดบัแรกของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่ไดร้บัยาเคมี
   บำบดัในรอบ1เดอืนทีผ่า่นมา(ใชม้ากกวา่1วธิ)ี
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ผลลพัธข์องการจดัการ(รอ้ยละ)

การอภิปรายผล
 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งได้รับยาเคมี
บำบัด มีอาการที่พบบ่อย 5 อันดับแรก คือ 1) ผมร่วง
2) เพลีย/ไม่มีแรง/อ่อนล้า/เวียนศีรษะ 3) ชาปลายมือ/
ปลายเทา้ 4) ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้ 5) เบือ่อาหาร/

รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ(ตามตารางที่1)ซึง่สอดคลอ้ง
กับหลายผลการวิจัย6,7,8 แต่ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส และ
คณะ11 ทีศ่กึษาในผูป้ว่ยมะเรง็ทีร่กัษาดว้ยยาเคมบีำบดัใน
ศนูยม์ะเรง็ชลบรุพีบวา่ ผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัมี
การรับรู้อาการที่พบบ่อยในลำดับที่แตกต่างจากงานวิจัย
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ครัง้นี้ คอื อาการวติกกงัวล อาการกลวั อาการกลนืลำบาก
อาการชาปลายมือ/ปลายเท้าและอาการเบื่ออาหาร/
รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ อาจเนือ่งจากประสบการณ์
จากการประเมนิความถีห่รอืความบอ่ยและความรนุแรงตาม
การรบัรูข้องกลุม่ตวัอยา่งและอาการมีไดห้ลายอาการขึน้กบั
การตอบสนองของแตล่ะบคุคล สนบัสนนุกรอบแนวคดิของ
Dodd และคณะ5 ทีก่ลา่ววา่ประสบการณอ์าการของบคุคล
มีหลายมิติ ได้แก่ การรับรู้อาการที่ผิดปกติจากเดิม
การประเมนิใหค้วามหมายของอาการ การตอบสนองจาก
การตดัสนิใจเกีย่วกบัความรนุแรงของโรคซึง่แตกตา่งกนัตาม
การรบัรูข้องบคุคล
 สำหรับอาการที่พบบ่อยเป็นอันดับแรกคือ ผมร่วง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของยุพิน เพียรมงคล และ
คณะ6 เนื่องจากการที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดจะส่งผล
กระทบตอ่เซลลร์ากผมซึง่เปน็เซลลท์ีแ่บง่ตวัเรว็ ทำใหผ้ม
รว่งภายใน 7-14 วนั12 จงึทำใหผู้ป้ว่ยเกดิอาการไดร้วดเรว็
และเปน็อยูต่ลอดเวลา
 จากอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยมีทั้งอาการที่
ไม่รบกวนและรบกวนการดำเนินชีวิต ที่ ไม่รบกวนการ
ดำเนินชีวิต เช่น อาการผมร่วงเป็นอาการที่พบบ่อยเป็น
อนัดบัแรก แตก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญค่ดิวา่ไมส่ง่ผลตอ่การ
ดำเนนิชวีติ เนือ่งจากสามารถจดัการกบัอาการดงักลา่วได้
ดว้ยตวัเอง เชน่ ใสว่กิผม โพกผา้ เปน็ตน้ รวมทัง้ไดร้บัคำ
แนะนำจากแพทย์และพยาบาลว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้น
ชัว่คราวและผมงอกใหม่ได้ทำใหส้ามารถดำเนนิชวีติอยู่ใน
สงัคมไดต้ามปกติ
 สำหรบัอาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติประจำวนัของ
กลุม่ตวัอยา่งมากทีส่ดุ5อนัดบัแรกคอื1)เพลยี/ไมม่แีรง/
ออ่นลา้/เวยีนศรีษะ2)ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้3)เบือ่
อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ4)ชาปลายมอื/ปลาย
เทา้/เปน็เหนบ็ 5) ทอ้งผกู สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
ยพุนิ เพยีรมงคล และคณะ6 ทีศ่กึษาในผูป้ว่ยมะเรง็ระบบ
อวยัวะสบืพนัธุส์ตรทีี่ไดร้บัยาเคมบีำบดั ซึง่พบอาการเพลยี/
ไมม่แีรง/ออ่นลา้/เวยีนศรีษะเปน็อาการทีร่บกวนการดำเนนิ
ชีวิตของผู้ป่วยมาก กลไกการเกิดอาการอ่อนล้าในผู้ป่วย
มะเรง็ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัอาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตแุละใน
หลายๆ ดา้น ทัง้จากพยาธสิภาพของโรคมะเรง็ทีม่กีารเพิม่
ขึน้ของกระบวนการเมตาโบลซิมึในเซลล์ ทำใหม้กีารสะสม
ของเสยีในรา่งกายเปน็จำนวนมาก13 นอกจากนีย้าเคมบีำบดั

ส่งผลต่ออาการอ่อนล้าจากอาการข้างเคียง เช่น อาการ
คลื่นไส้อาเจียน ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย14 การกดการทำงานของ
ไขกระดกู ทำใหผู้ป้ว่ยซดี และออ่นลา้เมือ่รา่งกายมรีะดบั
เม็ดเลือดแดงต่ำเพียงเล็กน้อย15 นอกจากนี้ภาวะเครียด
ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็ง
เชน่กนั16
 สว่นวธิจีดัการกบัอาการทีร่บกวนชวีติประจำวนัตา่งๆ
ผู้ป่วยจะแก้ ไขจัดการตามประสบการณ์ความรู้ของตนเอง
ร่วมกับการประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตัว ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
กลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ครึง่ (รอ้ยละ 67.5) ใชว้ธินีอน หรอื
นัง่พกั เพือ่จดัการกบัอาการออ่นลา้สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Nail17 ทีพ่บวา่ กลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีารนอน (รอ้ยละ
85.7) ผู้ป่วยทั้งหมดบอกว่าอาการทุเลาลงแต่ไม่หายจาก
อาการออ่นลา้ อาจเปน็เพราะอาการออ่นลา้จากโรคมะเรง็
จะรุนแรงและคงอยู่ตลอดไม่สามารถบรรเทาให้หายได้
โดยการพกัผอ่นหรอืนอนหลบั
 การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ เนื่องจากผู้ป่วย
(รอ้ยละ 70.9) ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาเคมบีำบดั Paclitaxel
และCarboplatin ซึง่ยา Paclitaxel มผีลตอ่ระบบโครงรา่ง
และกล้ามเนื้อ18 สอดคล้องกับการศึกษาของชำนาญ
เกยีรตพิรีกลุ และคณะ19 พบวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการรกัษาดว้ย
Paclitaxel และ Carboplatin มอีาการปวดกลา้มเนือ้และ
กระดกูรอ้ยละ79.3อาการปวดจะเกดิขึน้ใน2-3วนัแรกภาย
หลงัไดร้บัยาเคมบีำบดั และสง่ผลตอ่ผูป้ว่ยในหลายๆ ด้าน
ทั้งการทำกิจกรรม การรับประทานอาหาร การพักผ่อน
นอนหลบัเปน็ตน้กลุม่ตวัอยา่งจะมวีธิจีดัการกบัอาการปวด
เมือ่ยกลา้มเนือ้/ปวดขอ้ โดยบางสว่น (รอ้ยละ 43.8) เลอืก
การรบัประทานยาแกป้วด ดว้ยเหตผุลวา่สามารถลดความ
ทกุขท์รมานและทำใหอ้าการปวดหายไปแตว่ธินีวดประคบ
ร้อน/เย็น นอนพัก ถ้าทำโดยไม่มียาแก้ปวดร่วมด้วยจะ
เปน็การจดัการทีเ่พยีงชว่ยทเุลาอาการลงเทา่นัน้ และถา้ทำ
รว่มกบัการรบัประทานยาแกป้วดจะสามารถจดัการใหอ้าการ
ปวดหายไปได้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชตุมิาฉนัทมติร
โอภาสและคณะ11ทีพ่บวา่วธิกีารรบัประทานยาแกป้วดเปน็
วธิกีารทีด่ีในการลดปวดได้ แตพ่บวา่ผูป้ว่ยบางรายที่ไดร้บัยา
แกป้วดไมส่ามารถลดอาการปวดได้ตอ้งใชว้ธิกีารจดัการความ
ปวดแบบผสมผสานจงึจะทำใหอ้าการดขีึน้หรอืทเุลาลง ทัง้นี้
ขึน้กบัความเหมาะสมหรอืระยะความรนุแรงของโรค
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 อาการเบือ่อาหาร/รบัประทานอาหารไมรู่ร้สชาติ อาจ
เกิดเนื่องจากยาเคมีบำบัดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
รูส้กึรบัรส การสมัผสั และการรบักลิน่ เนือ่งจากเซลลเ์ยือ่
บผุวิของลิน้เปน็เซลลท์ีม่อีตัราการเจรญิและแบง่ตวัเรว็จงึ
ไวตอ่การถกูทำลายจากยาเคมบีำบดั12 ซึง่กลุม่ตวัอยา่งได้
รบัยาCarboplatin,Cisplatin,Cyclophosphamideทีม่ผีล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรสร่วมกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง
สง่ผลใหเ้กดิความเครยีด ทำใหก้ารรบัประทานอาหารลดลง
กลุม่ตวัอยา่งกลา่ววา่ รูส้กึขมในปาก การรบัรูร้สเปลีย่นไป
ทำให้ความอยากอาหารลดลง อาการจะมีประมาณ 1
สปัดาห์หลงัจากนัน้อาการจะคอ่ยๆหายไปสง่ผลใหผู้ป้ว่ย
ได้รับอาหารน้อยลง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดการ
อาการโดยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตาม
คำแนะนำของพยาบาลเชน่รบัประทานอาหารครัง้ละนอ้ย
บอ่ยครัง้ รบัประทานอาหารทีช่อบ รบัประทานอาหารอืน่
ทดแทนนอกจากนี้ ผูป้ว่ยยงัใชว้ธิบีว้นนำ้เกลอืทำใหผู้ป้ว่ย
รบัประทานอาหารไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
ยพุนิ เพยีรมงคลและคณะ6 ทีก่ลา่ววา่ พยาบาลควรมสีว่น
รว่มในการลดอาการดงักลา่ว โดยชว่ยเหลอืใหว้ธิกีารจดัการ
เปน็ไปอยา่งเหมาะสมทำใหอ้าการดขีึน้และไมแ่ยล่ง
 อาการชาปลายมอืปลายเทา้เปน็อาการทีพ่บบอ่ยและ
รบกวนการดำเนนิชวีติเปน็อนัดบั3อาจเนือ่งจากสว่นใหญ่
ไดร้บัยาเคมบีำบดัPaclitaxel,Cisplatin,Gemcitabineทีม่ี
ผลทำใหเ้กดิการเสือ่มสลายใยประสาทและการทำลายระบบ
ประสาทสว่นปลายของรา่งกาย20 ซึง่เปน็อาการสะสมจาก
การไดร้บัยาตอ่เนือ่งเปน็เวลานานๆ อาจจะทำใหผู้ป้ว่ยเสยี
ความรูส้กึสมัผสั อณุหภมูิ และการทรงตวั21 ผลการศกึษา
วจิยัพบวา่ ผูป้ว่ยมอีาการชาปลายมอืปลายเทา้เปน็อยูต่ลอด
เวลารูส้กึเจบ็แปลบ๊ทำกจิกรรมไมส่ะดวกบางรายหยบิจบั
สิง่ของไมส่ะดวก ตดิกระดมุเสือ้ไม่ได้ สง่ผลกระทบตอ่การ
ทำกจิวตัรประจำวนั โดยเฉพาะผูป้ว่ยทีท่ำงานละเอยีด เชน่
งานประดษิฐ์ งานเยบ็ปกัถกัรอ้ย การหยบิจบัวสัดชุิน้เลก็ๆ
กลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิแีกป้ญัหาโดยการออกกำลงักายแขนและ
ขาตามคำแนะนำของพยาบาลเปน็สว่นใหญ่รองลงมาคอืใช้
วิธีบีบนวด ผลของการจัดการคืออาการชาทุเลาลงแต่ไม่
หายขาดแมก้ารออกกำลงักายและการนวดจะเพิม่การไหล
เวยีนโลหติ แตเ่นือ่งจากผูป้ว่ยอยูร่ะหวา่งรบัยาเคมบีำบดั
สง่ผลใหผู้ป้ว่ยยงัมอีาการชา ซึง่อาการเหลา่นีจ้ะดขีึน้ภาย
หลงัหยดุยา22

 การทีผู่ป้ว่ยมอีาการทอ้งผกูเนือ่งจากผูป้ว่ยมะเรง็ที่ได้
รับยาเคมีบำบัดมักมีอาการเบื่ออาหาร หากผู้ป่วยรับ
ประทานอาหารทีม่กีากใยนอ้ยและดืม่นำ้นอ้ย สารอาหารที่
ค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่จะมีลักษณะแห้งแข็ง เนื่องจากน้ำใน
กากอาหารจะถกูดดูออกไป ทำใหข้บัออกลำบาก23 ประกอบ
กบักลุม่ตวัอยา่งมอีาการออ่นเพลยี ทำกจิกรรมลดลงและใช้
วิธีการนอนพักเป็นส่วนใหญ่ ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการ
เบ่งถ่ายอุจจาระอ่อนแรง การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลง
ทำใหเ้กดิภาวะทอ้งผกูตามมานอกจากนีพ้บวา่ความเครยีดก็
อาจเปน็ปจัจยัสง่เสรมิใหม้อีาการทอ้งผกูได้24 ผูป้ว่ยอาจรบัรู้
การจดัการกบัอาการมากอ่นจงึมกีารจดัการอาการโดยการ
ปรบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารประเภทผกัผลไม้เชน่
มะละกอสม้กลว้ยดืม่นำ้มากๆดืม่นมเปรีย้วรองลงมาคอื
รับประทานยาที่แพทย์ให้ เช่น Senokort, Milk of
Magnesia เปน็ตน้ ผลของการจดัการอาการทำใหอ้าการ
ทอ้งผกูทเุลาลงบางรายสามารถถา่ยอจุจาระได้

ข้อเสนอแนะ
 1. อาการออ่นเพลยี/ไมม่แีรง อาการปวดกลา้มเนือ้
เบือ่อาหารอาการชาและอาการทอ้งผกูเปน็อาการทีส่ง่ผล
กระทบตอ่การดำเนนิชวีติประจำวนัของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ี่
ได้รับยาเคมีบำบัดมาก บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
พยาบาล จึงควรมีการวางแผนการพยาบาลในการดูแล
ผูป้ว่ยในการจดัการอาการทีเ่กดิขึน้อยา่งเหมาะสมโดยคำนงึ
ถึงการรับรู้ ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่แตกต่างกันในแต่
ละราย นอกจากนีค้วรสรา้งรปูแบบในการใหค้วามรู้ หรอื
สร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับอาการ
ขา้งเคยีงจากยาเคมบีำบดัทีพ่บบอ่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 2. พัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติและศึกษาผลของ
การนำแนวทางปฏบิตัไิปใชเ้พือ่ลดอาการขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ย
ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และอาจขยายไปศึกษาในกลุ่มผู้
ปว่ยมะเรง็ระบบสบืพนัธุส์ตรทีี่ไดร้บัยาเคมบีำบดัอืน่ๆ
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