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 เม่ือทานไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งปอด สิ�งแรกท่ีทานตองทำคือ ตอง

คิดบวกอยูเสมอและมีความหวังตอการรักษาที่ทานไดรับอยู  “มะเร็งปอด 

ไมน�ากลัวอยางท่ีคุณคิด” เปนประโยคท่ีหมอมักจะบอกผูปวยของหมอทุกคน 

ในวันที่เราพบกันครั้งแรก และผูปวยที่เพิ�งทราบวามีเซลลมะเร็งปอดอยูใน

รางกาย ทำไมหมอถึงไดบอกแบบน�้กับผูปวย สวนหนึ�งเพื่อใหกำลังใจกับ

ผูปวย อีกสวนหนึ�งคือความจริงเปนอยางนั้นจริงๆ 

เพราะวาในชวงสิบปท่ีผานมาน� ้ตองบอกวา

มีวิวัฒนาการตางๆเกิดข้ึนมากมายท้ังการ

วินิจฉัยและการรักษาผูปวยมะเร็งปอดระยะ

เริ�มตนและระยะแพรกระจาย โดยเฉพาะ

อยางยิ�งปจจุบันมีการรักษามะเร็งปอดโดย

ใชยาตานเฉพาะจุด หรือท่ีเรียกวาการรักษา

แบบมุงเปา (targeted therapy) ซึ�งเปนยาตาน

มะเร็งแบบรับประทาน ในกลุมผูปวยที่มี             

ยีนกลายพันธุในเซลลมะเร็ง ทำใหประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งปอดดีข้ึน

และคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งปอดดีขึ้น แตอยางไรก็ตามผลขางเคียง

ของยากลุมน�้แตกตางกับผลขางเคียงจากยาเคมีบำบัด หลังจากทานอาน

หนังสือเลมน�้จบ ทานจะเห็นดวยวา “อาการขางเคียงจากการใชยารักษา

โรคมะเร็งปอดแบบมุงเปาจัดการไดไมยากอยางที่คุณคิด”
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 ในภาวะปกติเซลลภายในรางกายของคนเราจะมีการ

แบงตัวเพิ�มจำนวนขึ้น และเซลลเหลานั้นก็จะตายไป

เมื่อรางกายไมตองการ แตเมื่อเกิดโรคมะเร็งขึ้นเรา

พบวา เซลลรางกายจะเกิดการแบงตัวเพิ�มจำนวน

โดยที่รางกายเราไมสามารถควบคุมได ทำใหเกิดเปนกอนเน�้องอกขึ้นมา 

สำหรับโรคมะเร็งปอดน้ันมีจุดกำเนิดจากเซลลท่ีอยูภายในปอดแตก็สามารถ

แพรกระจายไปยังบริเวณที่อยูรอบๆ ปอด หรือสวนอื่นๆ ของรางกายได 

มะเร็งปอด แบงเปนกลุมใหญๆ สองชนิดคือ ชนิดเซลลขนาดเล็ก (small 

cell lung cancer) และชนิดเซลลที่ขนาดไมเล็ก (non-small cell lung 

cancer) ซึ�งในกลุมหลังน�้พบได 85% ของมะเร็งปอดทั้งหมด และใน

  กลุมน�ยั้งมีแยกยอยออกเปน

  ชนิดตางๆ อีกหลายชนิด เชน 

  squamous cell carcinoma, 

  adenocarcinoma และอื่นๆ 

  กลุมท่ีเปน adenocarcinoma 

  นั้นปจจุบันมีการรักษาดวย

ยากลุมใหมๆ เกิดขึ้น และมีผลการตอบสนองตอการรักษาคอนขางดีมาก

ดังจะกลาวถึงในลำดับถัดไป

ทำความรู�จักกับโรคมะเร็งปอด

ชนิดมะเร็งปอด
ชนิดเซลลท่ี
ขนาดไมเล็ก
85%

• Squamous cell
 Carcinoma
• Adenocarcinoma
• Large cell
 carcinoma

ชนิดเซลล
ขนาดเล็ก
15%
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 การรักษาโรคมะเร็งนั้นขึ้นกับระยะของโรค รวมทั้งลักษณะและประเภท

ของเซลลมะเร็งท่ีทานเปนอยู และน��จึงเปนเหตุผลวาทำไมแพทยจึงตองเก็บ

ตัวอยางหรือตัดช้ินเน�อ้จากเน�อ้งอกท่ีพบ ท้ังน�ก็้เพ่ือตรวจหาชนิดของเซลล

มะเร็งรวมทั้งหาความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมดวย ซึ�งขอมูลเหลาน�้จะ

ชวยใหแพทยสามารถวางแผนการรักษาไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมมากท่ีสุด การรักษา

มะเร็งปอดในระยะเริ�มแรกน้ัน การรักษา

หลักคือการผาตัด สวนการรักษา

มะเร็งปอดระยะลุกลามนั้น ในอดีต

ท่ีผานมาการรักษาหลักคือการใหยาเคมี

บำบัดฉ�ดเขาทางเสนเลือดดำ ในปจจุบัน 

อยางท่ีหมอไดเกริ�นในขางตนคือ มียาตานมะเร็ง

กลุมใหมๆ ที่เกิดขึ้น ที่ใชไดผลดีในมะเร็งกลุมที่เปน Adenocarcinoma 

โดยการรักษาแบบน�้ทางการแพทยจะเรียกวา “การรักษาแบบตรงจุด หรือ

แบบมุงเปา (Targeted therapy)” เปาหรือจุดคืออะไร ตองขออธิบายวา 

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรและหมอมะเร็ง ไดคนพบวาการเกิดมะเร็งปอดนั้น

เกิดจากหลายปจจัย และหนึ�งในปจจัยเหลานั้น ในผูปวยบางรายมีลักษณะ

โรคมะเร็งปอดชนิด Adenocarcinoma
รักษาได�อย�างไร?
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ทางพันธุกรรม หรือยีนในรางกายท่ีเกิดการกลายพันธุไป ซึ�งไมไดเก่ียวของ

กับการถายทอดทางกรรมพันธุในครอบครัว หนึ�งในยีนที่พบวามีความ

สัมพันธกับการเกิดมะเร็งปอดนั้นและพบไดบอยถึง 50-70% ในคนเอเซีย 

คือ การกลายพันธุของยีน Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) 

ซึ�งการกลายพันธุน�้กระตุนใหมีการสงสัญญาณที่ทำใหเซลลมะเร็งแบงตัว

เจริญเติบโต และแพรกระจายไปยังที่ตางๆตลอดเวลา ปจจุบันมีการรักษา

     โรคมะเร็งปอดในผูปวยกลุมท่ีมีการกลาย

         พันธุของยีน EGFR ในเซลลมะเร็ง

        ปอดโดยการรับประทานยาตาน 

             EGFR เพ่ือไปทำลายและยับย้ัง

             การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง

             ปอด ยาในกลุมน�มี้ผลขางเคียง

           ท่ีแตกตางจากยาเคมีบำบัดท่ีเรา

           ใชกันมานาน แตเปนผลขางเคียง

           ที่สามารถจัดการและดูแลรักษา 

รวมถึงปองกันได ถาทำไดอยางถูกตองและทันทวงที ผูปวยที่รับประทาน

ยากลุมน�้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถรับประทานยาตาน EGFR ได

โดยงาย
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1.1 อาการท�องเส�ย

1.อาการข�างเคียงทั่วไปที่พบได�บ�อย

อาการข�างเคียงของยารักษาโรคมะเร็งปอด
แบบมุ�งเป�า (ยาต�าน EGFR)

 หากทานเกิดอาการขางเคียงจากการใชยาตาน EGFR ใหรีบพบแพทย

ทันที อยาหยุดยาเอง เวนแตทานไดรับคำแนะนำจากแพทยของทานให

หยุดยาไดเอง ทั้งน�้อาการขางเคียงจากการใชยารักษาโรคมะเร็งปอดแบบ

มุงเปาแบงไดเปน 2 กลุมคือ อาการขางเคียงทั�วไปท่ีพบไดบอย และ อาการ

ขางเคียงท่ีพบไดนอย

  เปนอาการขางเคียงท่ีพบไดบอย

จากการใชยารักษาโรคมะเร็งปอด

ที่มีการกลายพันธุของยีน EGFR 

(ยาตาน EGFR) ซึ�งบางครั้งอาจมี

อาการรุนแรงจนทำใหรางกายสูญเสีย

น้ำมากและเกิดปญหาตอการทำงาน

ของไต ทำใหมีอาการไตวายเฉ�ยบ

พลันเกิดขึ้นได



6

อาการท�องเสียรักษาได�อย�างไร ?

• หากทานเกิดอาการทองเสีย แพทยจะทำการสั�งยาแกอาการทองเสีย 

 (เชนยา loperamide) ใหกับทาน หรือผูปวยบางทานอาจจะไดรับ

 ยาแกทองเสียคูมากับยาตาน EGFR ตั้งแตแรก เวลาเกิดอาการ

 ทองเสียจะไดรับประทานยาไดทันทวงที 

• แพทยอาจใหทานเริ�มรักษาอาการทองเสียต้ังแตเม่ือเริ�มมีอาการ ทาน

 ควรนำยาแกทองเสียติดตัวทานไวตลอดและรับประทานยาตามที่

 แพทยสั�ง 

• โปรดจำไววาหากอาการทองเสียรุนแรงขึ้นและใชยาแกทองเสียแลว

 อาการไมดีข้ึน ใหรีบมาพบแพทยทันที มิฉะน้ันจะเกิดอาการขาดน้ำ

 รุนแรง และทำใหเกิดปญหาไตวายเฉ�ยบพลันได

• ในกรณ�ท่ีอาการทองเสียเปนรุนแรงหรือถายไมหยุด 2-3 วัน ในขณะ

 ท่ีทานยังรับประทานยาแกทองเสียอยู แพทยอาจพิจารณาปรับขนาด

 ยาตาน EGFR หรือหยุดยาตาน EGFR (หากปรับขนาดยาแลวแต

 อาการทองเสียยังไมดีขึ้น) 

• ด่ืมน้ำหรือของเหลวใหมากขณะท่ีมีอาการทองเสีย 

 โดยด่ืมใหได 3-4 ลิตรตอวัน และด่ืมน้ำเกลือแร (ORS) 

 เสริมดวย เพ่ือปองกันอาการขาดน้ำและเกลือแรใน

 รางกาย เชน ปสสาวะเขมและนอยลง ปวดศีรษะ มีนงง สับสน ฯลฯ

• รับประทานอาหารออนๆ 
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 - อาหารบางชนิดจะทำใหอาการทองเสียแยลง เชน อาหารเผ็ดจัด 

  หรือรสจัด ทานอาจตองปรับเปลี่ยนอาหารที่รับประทานตามคำ

  แนะนำของแพทย ควรทานอาหารออนๆ และยอยงาย เชน ขาวตม 

  โจก ปลา ฯลฯ ชวงที่มีอาการทองเสีย

 - หลีกเล่ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน แอลกอฮอล นม ไขมัน 

  ใยอาหาร น้ำสม น้ำลูกพรุนและอาหารรสจัด 

 - รับประทานอาหารในปริมาณนอยแตบอยครั้ง

 - ไมรับประทานยาระบาย ยกเวนแพทยสั�ง 

 - รักษาความสะอาด

  ทองเสียอาจทำใหผิวหนังบริเวณทวารหนักถูกทำลายและมีอาการปวด

  ได ทานควรทำความสะอาดบริเวณทวารหนักดวยน้ำอุนหลังถายเสมอ

เมื่อใดท�านควรติดต�อแพทย�
• มีอาการทองเสียเกิดขึ้นหลังรับประทานยาตาน EGFR โดยมีอาการถาย

 เหลวปริมาณมาก โดย ≥ 3 ครั้งขึ้นไป

• รูสึกเพลียมากหรืออาการทองเสียรบกวนกิจวัตรประจำวันของทาน

• มีอาการตอไปน�้รวมกับอาการทองเสีย: ปวดทอง หรือปวดเกร็งทอง ไข 

 ปสสาวะมีสีเขมและมีอาการปสสาวะนอยลง รวมทั้งมีอาการ ซึม สับสน 

 ปวดศีรษะ จากการขาดน้ำและเกลือแรในรางกาย

• ไดรับยารักษาอาการทองเสียเปนเวลา 2 วัน แลวยังถายอุจจาระเหลว

 ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป
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อาการนอย ผ่ืนลักษณะคลายสิว มีหนอง คันและปวดเล็กนอย พบได 1 ตำแหน�ง 

อาการปานกลาง ผ่ืนลักษณะคลายสิว มีหนอง คันและปวดบาง พบไดมากกวา 

1 ตำแหน�ง แต ≤ 50% ของพ้ืนท่ีผิวของรางกาย

อาการรุนแรง ผ่ืนลักษณะคลายสิว มีหนอง คันและปวดเพิ�มมากข้ึน พบไดมาก

กวา 1 ตำแหน�ง แต ≥ 50% ของพื้นที่ผิวของรางกาย และอาจพบการติด

เช้ือเกิดข้ึนรวมดวย 

อาการนอย อาการปานกลาง อาการรุนแรง

1.2 อาการทางผิวหนัง 
 ยาตาน EGFR ทำใหเกิดผื่นแดงหรือผื่นคลายสิว ซึ�งหากมีอาการทาง

ผิวหนังเกิดขึ้น ทานตองไดรับการรักษาและใชยาตามที่แพทยสั�ง หากมี

อาการรุนแรงมากขึ้นเชน ผิวหนังลอกหรือพุพองมาก ทานจะตองหยุดรับ

ประทานยาตาน EGFR และพบแพทยทันที ผ่ืนจากการใชยารักษาโรคมะเร็ง

ปอดแบบมุงเปา มีต้ังแตอาการนอย ปานกลาง และรุนแรงมาก ดังแสดงใน

ภาพที่ 2 โดยทั�วไปผูปวยมักจะมีอาการนอยและปานกลาง มีเปนสวนนอย

ที่มีอาการรุนแรง
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อาการทางผิวหนังรักษาได�อย�างไร ?

 แพทยอาจแนะนำใหทานใชยาดังตอไปน�้ หรือมียาอื่นๆรวมดวย

ขึ้นกับความรุนแรงของอาการทางผิวหนังในขณะนั้น

• ใชยาคอรติโคสเตียรอยดทาผิวหนังชนิดครีมหรือขี้ผึ้ง 

• ใชยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานหรือทา

 ผิวหนังในกรณ�มีการติดเชื้อรวมดวย

• ปกปองตัวทานจากแสงแดดโดย

 - หลีกเลี่ยงการโดนแดดที่รอนจัด โดยเฉพาะ

  แสงแดดในชวงเวลา 10 โมงเชา ถึง 4 โมงเย็น

 - ใหทาครีมกันแดดที่ปองกันแสงทั้งยูวีเอ/ยูวีบี ซึ�งมีคาปองกันแสง 

  (SPF) อยางนอย 15 

 - ปกปองบริเวณศีรษะและตาโดยสวมหมวกและแวนตา

• ถนอมผิวของทานโดย 

 - ใชสบูหรือน้ำยาซักผาอยางออน หลีกเลี่ยงที่มีกลิ�นแรง

 - ควรเลือกใชสบูที่มีน้ำมันหรือไขมันเปนสวนผสม

 - อาบน้ำดวยน้ำอุน(ไมใชน้ำรอน)

 - ใชมอยสเจอรไรเซอรชนิดที่ไมมีแอลกอฮอลไมมีน้ำหอมหรือสาร

  กันเสียเปนสวนผสมหรือทาโลชั�นบำรุงผิวชนิดท่ีมีสารกอภูมิแพนอย 

  (hypoallergenic lotion) ท้ังลำตัวและใบหนา เพ่ือใหผิวหนังชุมช้ืน

  ตลอดเวลา จะทำใหการเกิดผ่ืนท่ีผิวหนังลดนอยลง ควรทาผิวหนัง
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 ที่ลำตัวและใบหนาภายใน 15 นาทีหลังอาบน้ำ

 - ลูบเบาๆ เช็ดผิวใหแหงดวยผาขนหนูขนออนๆซึ�งจะชวยคงความ

  ชุมชื้นแกผิวหนัง

 - หลีกเลี่ยงการใชผาบางชนิด เชน ผาขนสัตว และใยสังเคราะห

  เพราะอาจทำใหเกิดอาการคันขึ้นได

• หากอาการผิวหนังรุนแรงหรือเกิดข้ึนนานกวา 1 สัปดาห แพทยอาจ

 ปรับเปลี่ยนขนาดยาตาน EGFR หรือหยุดยาตาน EGFR ทานควร

 ปฏิบัติตามที่แพทยแนะนำอยางเครงครัด

1.3 อาการเจ็บปาก 
 ใหทานสังเกตในชวงระหวางรับประทานยาตาน 

EGFR วา มีเหงือกอักเสบ เจ็บเหงือก หรือมี

เลือดออกหรือไม มีแผลบริเวณริมฝปาก ล้ิน ภายใน

ชองปาก เพดานปากดานบนหรือดานลางหรือไม 

เมื่อใดท�านควรติดต�อแพทย� 

• มีอาการทางผิวหนังเกิดขึ้นมาก

• อาการทางผิวหนังรบกวนกิจวัตรประจำวันของทาน

• รักษาตามที่แพทยบอกแลวแตอาการไมดีขึ้น 

• หากอาการผิวหนังรุนแรงขึ้นใหรีบพบแพทยทันที
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อาการเจ็บปากหร�อเจ็บภายในช�องปากรักษาได�อย�างไร ?

   อาการขางเคียงอยางหนึ�งจากการใชยารักษาโรคมะเร็งปอดแบบมุง

เปาคือ เย่ือบุชองปากอักเสบ ซึ�งอาจพบรวมกับปากหรือชองปากเปน

แผลและเจ็บปาก แพทยอาจสั�งจายยารักษาใหกับทานหลายชนิด เชน 

น้ำยาอมบวนปาก ยาอมแกเจ็บปาก หรือเจลทาแผลที่ปาก 

 หากอาการรุนแรง แพทยอาจปรับเปล่ียนขนาดยาตาน EGFR หรือ

หยุดยาตาน EGFR แลวแตความรุนแรงของอาการในขณะนั้น ทาน

ควรปฏิบัติตามที่แพทยแนะนำอยางเครงครัด

การดูแลสุขภาพปากที่ดี 

 แพทยอาจแนะนำใหทานหมั�นดูแลสุขภาพ

ปากใหดีโดย

• ใชแปรงสีฟนชนิดขนออนนุม แปรงฟนและ

 เหงือกเบาๆ 

•  กล้ัวปากดวยน้ำเกลืออุนๆ หลังรับประทานอาหารทุกม้ือและกอนนอน

• หลีกเลี่ยงน้ำยาบวนปากที่มีแอลกอฮอล

อาหารและเคร�่องดื่ม

• รับประทานอาหารที่ไมรอนจัด เน��องจากอาหารที่รอนจัดจะระคาย

 เคืองปากได
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การบรรเทาอาการเจ็บปาก

• ใชลิปมัน ลิปบาลม วาสลีน หรือข้ีผ้ึง เพิ�มความชุมช้ืนใหริมฝปากท่ี

 ลอกแหงได

• ทำใหปากชาโดยอมน้ำแข็งหรือประคบกอนน้ำแข็งเมื่อจำเปน 

• ถาเริ�มมีอาการเย่ือบุชองปากอักเสบ ใหรับประทานอาหารออนท่ีสุก

 สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เผ็ด เปรี้ยว เค็มจัด รับประทาน

 ไอศกรีมเย็นๆ หรือน้ำแข็งใสเพื่อเพิ�มความเย็นและชุมชื้นใหเยื่อบุ

 ชองปากได

• ดื่มน้ำหรือของเหลวใหมากๆ

• หลีกเลี่ยงน้ำผลไมหรืออาหารที่มีฤทธิ์เปน

 กรดหรือทำใหเกิดอาการระคายเคืองตอ

 เยื่อบุชองปาก เชน มะเขือเทศ น้ำหรือ

 อาหารตระกูลสมหรือมะนาว

เมื่อใดท�านควรติดต�อแพทย� 

• รูสึกไมสบายหรือมีอาการเจ็บปากหรือเจ็บภายในชองปากท่ีรบกวนกิจวัตร

 ประจำวันของทาน 

• รักษาตามที่แพทยบอกแลวแตอาการไมดีขึ้น 
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1.4 ติดเชื้อที่เล็บ
   ใหทานสังเกตวา ผิวหนังรอบๆ เล็บมือ เล็บเทา หรือจมูกเล็บ บวม

แดง หรือไม

ติดเชื้อที่เล็บรักษาได�อย�างไร ?

 อาการขางเคียงอีกอยางหนึ�งท่ีอาจพบไดจากยาตาน EGFR คือ ผิว

หนังบริเวณรอบเล็บหรือจมูกเล็บ เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ แพทย

             อาจรักษาทานโดยใชยาครีมทาบริเวณดังกลาว

              และใชยาปฏิชีวนะกรณ�ท่ีเกิดการติดเชื้อหาก

             อาการรุนแรง แพทยอาจปรับเปล่ียนขนาดยา

           ตาน EGFR หรือหยุดยาตาน EGFRทานควร

ปฏิบัติตามที่แพทยสั�งอยางเครงครัด

ดูแลเล็บของท�านโดย

• อยาดึงผิวหนังบริเวณรอบเล็บเน��องจากอาจเพิ�มความเส่ียงตอการติดเช้ือ 

• หลีกเล่ียงการทำใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณเล็บ

• ตัดเล็บใหส้ันอยูเสมอ
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หลีกเลี่ยงการระคายเคืองบร�เวณเล็บโดย

• หลีกเลี่ยงสารที่ทำใหเกิดการระคายเคืองบริเวณเล็บ

• หากตองสวมถุงมือ ใหใชชนิดท่ีทำจากผาฝาย

• รักษาเล็บใหแหงอยูเสมอ อยาปลอยใหเล็บชุมน้ำเปนเวลานาน

      เมื่อใดท�านควรติดต�อแพทย� 

        • รูสึกไมสบายหรือมีปญหาเก่ียวกับเล็บมาก

        ซึ�งรบกวนกิจวัตรประจำวันของทาน 

        • มีอาการอักเสบ บวม แดง รุนแรง หรือ

         มีหนองเกิดขึ้นบริเวณรอบจมูกเล็บ

    • รักษาตามที่แพทยบอกแลวแตอาการไมดีขึ้น 
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1.5 ความอยากอาหารลดลง 
  เน��องจากอาการเจ็บปาก อาจทำใหทานมีความอยากอาหารลดลง หรือ

ตัวยาตาน EGFR น้ันเองก็มีผลขางเคียงท่ีทำใหความอยากอาหารลดลงดวย 

ขอแนะนำดังตอไปน�้ แนะนำใหทานลองปฏิบัติ หากทานมีอาการอยาก

อาหารลดลงเมื่อไดรับยาตาน EGFR

• รับประทานอาหารปริมาณนอยลง แตเพิ�มจำนวนมื้อเปน 5-6 มื้อตอวัน 

 แทนการรับประทานอาหารปริมาณมาก 3 มื้อตอวัน

• รับประทานอาหารขบเคี้ยวที่มีประโยชนเมื่อรูสึกอยากรับประทานอาหาร 

• พยายามรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู รับประทานผักและผลไมให

 มากขึ้น

                          • เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร

                               เชน ทานอาหารกับครอบครัวนอกบานเปน

                                 ครั้งคราว หรือชวยกันในครอบครัวทำ

                                 อาหารและคิดเมนูอาหารใหมๆ ที ่มี

                                ประโยชนใหกับผูปวย และจะไดมีกิจกรรม

                              รวมกันในครอบครัว เปนการเสริมสราง

                           กำลังใจใหกับผูปวยเปนอยางดี

 • เสริมโปรตีนและพลังงานในอาหารที่รับประทาน
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2.1 ความผิดปกติที่ปอดและการหายใจเกิดภาวะปอดอักเสบข�้น
  ใหรีบพบและแจงแพทยทันทีหากทานมี

อาการที่บงบอกวามีความผิดปกติที่ปอด

และการหายใจเพิ�มข้ึนหรือแยลง ไดแก 

• หายใจลำบากหรือหายใจติดขัด รูสึก

 เหน��อยมากอยางเฉ�ยบพลัน

• ไอมากผิดปกติ อยางท่ีไมเคยเปนมากอน

2.อาการข�างเคียงที่�พบได�น�อย

2.2 ความผิดปกติที่ตับ เกิดภาวะตับอักเสบ
   ใหรีบพบและแจงแพทยทันที หากทานมีอาการท่ีบงบอกวามีความผิดปกติ

ที่ตับเกิดขึ้น ไดแก 

• ผิวเหลืองหรือตาเหลือง (ดีซาน) 

                    • ปสสาวะสีเขมขึ้นหรือสีน้ำตาล 

                     • อาการปวดบริเวณดานบนซีกขวาของชองทอง

                       • มีจ้ำเลือดหรือเลือดออกงายผิดปกติ

                        • รูสึกเพลีย และเหน��อยมากผิดปกติอยางชัดเจน

                        ทั้งน�้แพทยจะทำการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงาน

                   ของตับระหวางที ่ทานไดยารักษาโรคมะเร็งปอด

            แบบมุงเปา
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2.3 ความผิดปกติที่ตา
  ใหรีบพบและแจงแพทยทันที หากทานมีอาการท่ีบงบอกวามีความผิดปกติ

ที่ตาเกิดขึ้น ไดแก 

• ปวด บวม แดง น้ำตาไหล เกิดภาวะตาอักเสบ

• ตาพรามาก 

• เคืองตา ตาแหงมาก หรือกระจกตาเปน

 แผลจากตาแหงมาก

• ตาไวตอแสงหรือแพแสง

• การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ 

 กลาวโดยสรุปคือ หากทานรูสึกไมสบาย หรือมีอาการขางเคียงที่

กระทบตอการดำเนินกิจวัตรประจำวันของทานดังที่ไดกลาวมาแลว

ขางตนในขณะท่ีรับประทานยาตาน EGFR หรืออาการผิดปกติท่ีสงสัย

วาอาจจะเกี่ยวกับยาตาน EGFR ที่อาจจะไมไดกลาวถึงในหนังสือ

เลมน�้ ใหรีบติดตอและนัดพบแพทยผูดูแลทันที ถึงแมจะไมอยูใน

ชวงเวลาท่ีแพทยนัดก็ตาม หรือใหปฏิบัติตามท่ีแพทยผูดูแลของทาน

ไดแนะนำไวต้ังแตกอนเริ�มรับประทานยาตาน EGFR ทางคณะผูจัดทำ

หวังวาหนังสือเลมน�้จะเปนประโยชนในการดูแลตนเอง และการปฏิบัติตัว

เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอาการขางเคียงจากยาตาน EGFR
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 สุดทายน�ห้มออยากใหผูปวยมะเร็งปอดคิดวาโรคมะเร็งปอดระยะ

แพรกระจายก็เปนโรคเร้ือรังชนิดหนึ�ง เหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือ

เบาหวาน ผูปวยจะตองปรับตัวปรับการใชชีวิตใหอยูกับการรักษาที่จะ

เกิดขึ้นและอยูกับเซลลมะเร็งปอดเล็กๆเหลาน�้ได โดยมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี การดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย รวมทั้งการรับประทานอาหารที่

มีประโยชนครบหาหมูและการหยุดสูบบุหร่ีเปนสิ�งสำคัญมาก นอกจาก

น�้ผูปวยควรเขารับการรักษาในแผนปจจุบันอยางถูกตองและทันทวงที

เพื่อบรรเทาอาการและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย
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ทานสามารถหาขอมูลเพิ�มเติมไดจาก website เหลาน�้

• มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
 www.tsco.or.th
• Lung Cancer Alliance
 www.lungcanceralliance.org
• National Lung Cancer Partnership
 www.nationallungcancerpartnership.org
• CancerCare
 www.cancercare.org
• National Cancer Institute
 www.cancer.gov
• Global Lung Cancer Coalition
 www.lungcancercoalition.org
• My Cancer Circle
 www.mycancercircle.lotsahelpinghands.com
• Life with Lung Cancer
 www.lifewithlungcancer.info
• Cancer.Net
 www.cancer.net
• Caregiver Action Network
 www.caregiveraction.org
• American Cancer Society
 www.cancer.org

แหล�งข�อมูลเพ��มเติม





จัดทำโดย
หน�วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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