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สรุปบทความ 

 ยาเคมีบ าบดัเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเรง็โดยจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งแต่ในขณะเดยีวกันก็จะส่งผลต่อเซลล์ปกติ

ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ทีม่ีการแบ่งตัวเร็ว ผลข้างเคียงที่พบไดบ้่อยจากยาเคมีบ าบัดไดแ้ก่ กดการท างานของไขกระดูก 

(Myelosupression)  และอาการทางระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้อาเจียน (Chemotherapy induced nausea and vomitting, เยื่อบุ

ช่องปากอักเสบ (Mucositis) และตับอักเสบ 

 Myelosuppression มักเกิดหลังการให้ยา 10-14 วัน (Nadir Phase) และจะกลับเป็นปกติในช่วง 21-28 วัน ระดับความรุนแรง

ขึ้นอยู่กับปริมาณ Absolute neutrophil count (ANC)  แบง่เป็น 4 ระดบั  โดยระดับ4 ม ีANC < 500  ระดับ ANC มีความสัมพันธ์กบั

อัตราเสี่ยงของการติดเขื้อ  การป้องกนัโดยการให้ G-CSF แบบ Primary prophylaxis ในสูตรยาเคมีที่มีอัตราเสีย่งการเกดิ Febrile 

neutropenia (FN) > 20% และแบบ Secondary prophylaxis ในผู้ป่วยที่เคยเกิด FN มาก่อน 

 CINV แบง่ได้เป็น Acute: เกิดภายใน 24 ชั่วโมง และ Delay: เกิดหลังจาก 24 ชั่วโมง โดยยาเคมีบ าบดัมีความเสีย่งในการเกิด 

CINV ไม่เท่ากัน ยาทีม่ีความเสีย่งสูงไดแ้ก่ AC, Cisplatin, High-dose Cyclophosphamide,  High-dose Doxorubicin และ

Dacarbazine

บทน ำ 

 ยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ตามประเภทและกลไกการออกฤทธิ์ได้แก่ยาเคมีบ าบัด 
(chemotherapy) ยาที่ออกฤทธิ์แบบมุ่งเป้า (targeted 
therapy) และยาที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunotherapy) 
ซึ่งการจะพิจารณาใช้ยากลุ่มใดนั้น จะขึ้นกับชนิดของมะเร็ง 
ระยะของโรคมะเร็งโดยต้องอ้างอิงจากหลักฐานทาง
การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 
 ส าหรับยาเคมีบ าบัดจะออกฤทธ์ิยับยั้งการแบ่งตัว
ของเซลล์ตามระยะต่างๆ (G0 - M phase) ในวงจรการ
แบ่งตัวของเซลล์ (cell cycle) โดยระยะที่ถูกยับยั้งจะ
ขึ้นกับชนิดของยาเคมีบ าบัด  
 นอกจากยาเคมีบ าบัดจะยับยั้งการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็งแล้วยังส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติด้วยเช่นกัน 

โดยเฉพาะในกลุ่มเซลล์ปกติที่มีอัตราการงอกและผลัดเซลล์

สูง (high turn over rate) เช่น เซลล์ของเส้นผม เยื่อบุ

ช่องปาก หรือการสร้างเม็ดเลือดต่างๆในไขกระดูก (รูปที ่

1) ดังนั้นการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดนั้น นอกจากจะ

สามารถยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง

จะส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติโดยเฉพาะในกลุ่มเซลล์ที่มี

คุณสมบัติในการผลัดเซลล์เร็ว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็คือ

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยๆจากการให้ยาเคมีบ าบัด เช่นผม

ร่วง เยื่อบุช่องปากอักเสบ หรือภาวะเม็ดเลือดต่างลดลง 

บทความนี้ได้สรุปถึงผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการรักษา

ด้วยยาเคมีบ าบัด รวมถึงการป้องกันและรักษาโดยสังเขป 

โดยจะเรียงตามระบบหรืออวัยวะที่ถูกกระทบ 

ผลข้างเคียงของยาเคมีบ าบัด 

 ระยะเวลาที่ยาเคมีบ าบัดจะส่งผลกระทบต่อ
เซลล์ปกติตามอวัยวะหรือระบบต่างๆนั้นโดยเฉลี่ยมักจะ
เกิดขึ้นในช่วง 10 - 14 วันหลังจากที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
ยกเว้นยาเคมีบ าบัดบางชนิด ได้แก่ Docetaxel (กลุ่มanti-
mitotic) จะส่งผลกระทบค่อนข้างเร็วกว่ายาเคมีบ าบัด
ทั่วๆไป โดยมักเกิดขึ้นภายใน 7 วัน (รูปภาพ1) 
 ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากยาเคมีบ าบัดตาม
อวัยวะหรือระบบต่างๆ ได้แก่ 
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1. กดการท างานของไขกระดูก (Myelosuppression) 
ส่วนมากจะเกิดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วย
สูตรยาเคมีบ าบัดตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป และมักเกิด
หลังจากได้รับยาเคมีบ าบัดไปแล้ว 10 - 14 วัน ยาเคมี
บ าบัดจะส่งผลกระทบต่อการสร้างทั้งเม็ดเลือดแดง 

เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด แต่พบภาวะกดการสร้าง
ของเม็ดเลือดขาวได้บ่อยที่สุด ซึ่งหากมีระดับของเม็ด
เลือดขาวต า่ (neutropenia) จะท าให้ผู้ป่วยมีระดับ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง โดยผู้ป่วยมะเร็ง
ส่วนมากมักจะไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะมีความเสี่ยง 

 

 

รูปที ่1 แสดงถึงระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการเจรญิเติบโต และการแบง่ตัวของเซลล์ปกต ิโดยจะเห็นได้วา่ เซลล์ไขกระดูก เยื่อบุ
ผนังล าไส ้และผิวหนังจะใช้ระยะเวลาในการแบ่งตัวสั้น 

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แก่ภาวะ  febrile 
neutropeniaได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีเม็ดเลือดขาวต า่ 
(nadir phase) ได้มีการแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะ
เม็ดเลือดขาวต า่ตามปริมาณของเม็ดเลือดขาว และพบ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างระดับปริมาณเม็ดเลือดขาวที่
ลดลงกับการเกิดภาวะการติดเช้ือ 1  
 

 พบว่าการท างานของไขกระดูกมักจะกลับสู่ภาวะ

ปกติไดเ้อง ในช่วงวงรอบการให้ยาเคมีบ าบดัครั้งถัดไป 

(โดยเฉลี่ยประมาณ 21 - 28วัน นับจากวันแรกท่ีไดย้าเคมี

บ าบัด)

ตารางที ่1 การแบ่งระดับภาวะเมด็เลือดขาวต่ า2 และความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการติดเชื้อ3 

ระดับความรุนแรง (grading) 
จ านวนเม็ดเลือดขาว (absolute 

neutrophil count: ANC) (ลบ.ม.) 
อัตราเสี่ยงของการเกิดภาวะการติดเชื้อ 

ระดับ 1 (รุนแรงน้อย ) ≥ 1,500 - < 2,000  0 - 3 % 

ระดับ 2 ≥ 1,000 - < 1,500 5 - 15 % 

ระดับ 3 ≥ 500  - < 1,000 15 - 30 % 

ระดับ 4 (รุนแรงมาก) < 500 48 - 50 % 
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 แนวทางการป้องกันการเกิดภาวะ febrile 
neutropenia 
 Primary prophylaxis with granulocyte-colony-

stimulating factors (G-CSF) เป็นการพิจารณาให้
ยากระตุ้นเมด็เลือดขาว (G-CSF) ในผู้ป่วยมะเร็งท่ี

ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบดั และยังไม่เคยเกิด
ภาวะ febrile neutropenia มาก่อน โดยจะพิจารณา
ให ้ G-CSF ในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับสูตรยาเคมีบ าบัดที่มี
ความเสีย่งในการเกิด febrile neutropenia>20% 
(ตารางที2่)

ตารางที ่2  สูตรยาเคมีบ าบัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด febrile neutropenia (> 20%)4 

ชนิดของโรคมะเร็ง สูตรยาเคมีบ าบัด 

- Soft tissue sarcoma - MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamide, dacarbazine), 
AI (doxorubicin, ifosfamide), Doxorubicin 

- Breast cancer - TAC (docetaxel, doxorubicin, cyclophosphamide), 
Dose-dense AC (doxorubicin, cyclophosphamide)  
followed by paclitaxel 

- Bladder cancer - MVAC (methotrexate, vinblastine, doxorubicin, 
cisplatin) 

- Testicular cancer - VeIP (vinblastine, ifosfamide, cisplatin), 
- VIP (etoposide, ifosfamide, cisplatin), 
- BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin), 
- TIP (paclitaxel, ifosfamide, cisplatin) 

- Esophageal and Gastric cancers - Docetaxel+Cisplatin+5-FU 

- Kidney cancer - Doxorubicin+Gemcitabine 

- Melanoma - Dacarbazine-based combination (dacarbazine, 
cisplatin, vinblastine), 
- Dacarbazine-based combination (dacarbazine, 

cisplatin, vinblastine) with IL-2 and interferon alpha 

- Small Cell Lung Cancer - Topotecan 

- Ovarian cancer - Topotecan, Paclitaxel, Docetaxel 

-  Non-Hodgkin’s Lymphoma - ICE (ifosfamide, carboplatin, etoposide),  

- RICE (rituximab, ifosfamide, carboplatin, etoposide),  

- CHOP-14 (cyclophosphamide, doxorubicin, 
vincristine, prednisolone)+/- rituximab,  

- MINE (mesna, ifosfamide, novantrone, etoposide) 

- DHAP (dexamethasone, cisplatin, cytarabine) 

- ESHAP (etoposide, methylprednisolone, cisplatin, 
cytarabine) 

- HyperCVAD (cyclophosphamide, vincristine, 
doxorubicin, dexamethasone) + rituximab 
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ขนาด และการบริหารยา G-CSF4 
1) G-CSF (Filgastrim) ขนาด 5  ไมโครกรมั/

กิโลกรมั/วัน (300 ไมโครกรัม/วัน) ฉีดชั้นใต้
ผิวหนัง เริ่มใหภ้ายใน 24 - 72 ช่ัวโมง
หลังจากท่ีไดย้าเคมีบ าบัดเข็มสดุทา้ย 
พิจารณาให ้7 วัน หรือ 

2) Pegfilgastrim ขนาด 6 มิลลิกรัม ฉีดชั้นใต้
ผิวหนังครั้งเดยีว เริ่มหลังจากวันทีไ่ด้รับยา
เคมีบ าบัด 

 Secondary prophylaxis with G-CSF พิจารณาให ้
G-CSF ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยเกิด febrile neutropenia
จากการได้รับยาเคมีบ าบัดในครั้งก่อน หรือ หากการ
ลดขนาดของยาเคมีบ าบดัแล้วจะมีผลต่อการลดอัตรา
การรอดชีวิตหรือการกลับเป็นซ า่ของโรค โดยเฉพาะ
การให้ยาเคมีบ าบัดแบบเสริม (adjuvant setting) 
 

2. ระบบทางเดินอาหารและตับ 
 ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยๆในระบบทางเดิน
อาหารและตับ ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน เยื่อบุช่องปาก
อักเสบ หรือตับอักเสบ 
2.1) อาการคลื่นไส้อาเจียน ภาวะคลื่นไส้อาเจียนทีเ่กิดจาก
ยาเคมีบ าบดั (chemotherapy induce emesis) แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ตามระยะเวลาการเกิด ได้แก ่ชนิด
เฉียบพลัน (acute) (เกิดอาการภายใน 24 ช่ัวโมงของการ

ได้ยาเคมีบ าบดั) และเรื้อรัง (delay) (เกิดอาการหลังจากท่ี
ได้รับยาเคมีบ าบัด 24 ช่ัวโมง)  
 การเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบ าบัด
เกิดจากสารสื่อประสาท (neurotransmitters) ที่ส าคัญ 2 
ชนิด ได้แก่ serotonin และ substance P โดยกลไกการ
เกิดดังนี้5 
1. Peripheral pathway เมื่อได้รับยาเคมีบ าบัดแล้วจะ

ไปกระตุ้ นenterochromaffin cellsให้หลั่ ง 
serotonin จากนั้นserotonin จะไปจับกับ 
serotonin receptors ที่บริเวณnerve terminal 
(vagus nerve) ท าให้มีการบีบตัวของล าไส้เพิ่มมาก
ขึ้นและจะส่งสัญญาณผ่านทางchemoreceptor 
trigger zone (CTZ) ที่area postrena บริเวณ 4th 
ventricle และจะส่งไปยัง vomiting centerที ่
medulla ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน จะพบว่า
กลไกที่เกิดจากperipheral pathway มักจะสัมพันธ์
กับ acute emesis  

2. Central pathwayซึ่งกระตุ้นให้มีการหลั่งสารสื่อ
ประสาท substance P ซึ่งจะไปจับกับตัวรับ 
neurokinin 1 receptor (NK-1 receptor)ที่บริเวณ
medulla จึงท าให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน จะพบว่า
กลไกที่เกิดจากcentral pathway มักจะสัมพันธ์กับ 
delay emesis 

 สามารถแบ่งกลุ่มสูตรยาเคมีบ าบัดตามความเสี่ยง
ที่จะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนดังตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 แสดงถึงกลุ่มสูตรยาเคมีบ าบัดต่างๆ ตามความเสี่ยงของการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน6 

ความเสี่ยงของการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน (%)  สูตรยาเคมีบ าบัด 
ความเสี่ยงสูง (> 90%) และมักจะเกดิdelay emesis - AC (doxorubicin, cyclophosphamide) 

- Cisplatin (high dose; >60 mg/m2) 

- Cyclophosphamide > 1,500 mg/m2 

- Doxorubicin ≥60 mg/m2 

- Dacarbacine 

ความเสี่ยงปานกลาง (30-90%) - Arsenic trioxide 

- Busalfan 

- Carboplatin 

- Idarubicin 
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- Irinotecan 

- Melphalan 

- Oxaliplatin 

- Temozolomide 

- Cyclophosphamide≤1,500 mg/m2 

ความเสี่ยงต่ า (10-30%) - Ado-trastuzumab emtansine 

- Cytarabine (low dose) 100-200 mg/m2 

- Paclitaxel 

- Docetaxel 

- Eribulin 

- Etoposide 

- 5-FU 

- Gemcitabine 

- Interferon alfa >5-<10 million IU/m2 

- Methotrexate>50mg/m2 - <250 mg/m2 

- Pemetrexed 

- Topotecan 

- Thiotepa 

ความเสี่ยงน้อย (<10%) - Asparaginase 

- Bevacizumab 

- Bleomycin 

- Bortezomib 

- Cetuximab 

- Cladribine 

- Cytarabine <100 mg/m2 

- Fludarabine 

- Ipilimumab 

- Nivolumab 

- Methotrexate≤50mg/m2 

- Pembrolizumab 

- Temsirolimus 

- Vinblastine 

- Vincristine 

- Vinorelbine 

- Rituximab 

- Peginterferon 
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ตารางที ่4 การป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนท่ีเกิดจากาเคมีบ าบัดจ าแนกตามระดับความเสี่ยงของการเกิดอาการ6, 7 

ความเสี่ยงของการเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน (%) 

แนวทางการใช้ยาเพ่ือป้องกันอาการ
คลื่นไส้อาเจียนชนิดเฉียบพลัน (วันแรก

ของการให้ยาเคมีบ าบัด) 

แนวทางการใช้ยาเพ่ือป้องกันอาการ
คลื่นไส้อาเจียนชนิดเร้ือรัง (วันที ่2, 3, 

4ของการให้ยาเคมีบ าบัด) 

ความเสีย่งสูง (> 90%) - NK1 antagonist (เช่น Aprepitant 
125 มิลลิกรัม รับประทาน ร่วมกบั 

- Serotonin (5-HT3) antagonist 
(เช่น ondansetron 8-16 มิลลิกรัม 
ฉีดทางเส้นเลือด ร่วมกับ 

- Dexamethasone 12 มิลลิกรัม ฉีด
ทางเส้นเลือดด า หรือรับประทาน 

* ให้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนดัง
สูตรข้างต้นก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 30 
นาที  

**หากไม่ได้ให ้NK1 antagonist แนะน า
ให ้Dexamethasone 20 มิลลิกรมั 

- NK1 antagonist (เช่น Aprepitant 
80 มิลลิกรัม รับประทาน ก่อนอาหาร
เช้า วันละ 1 ครั้ง ในวันท่ี 2, และ 3 
ร่วมกับ 

- Dexamethasone 8 มิลลิกรัม/วัน 
รับประทาน วันท่ี 2, 3, 4 

ความเสีย่งปานกลาง (30-90%) - Serotonin (5-HT3) antagonist 
(เช่น ondansetron 8-16 มิลลิกรัม 
ฉีดทางเส้นเลือด ร่วมกับ 

- Dexamethasone 12 มิลลิกรัม ฉีด
ทางเส้นเลือดด า หรือรับประทาน 

- +/- NK 1 antagonist 

* ให้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนดัง
สูตรข้างต้นก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 30 
นาที  

- Serotonin (5-HT3) antagonist 
mono therapy (เช่น ondansetron 
8 มิลลิกรมั รับประทาน เช้า- เย็น 
ก่อนอาหาร หรือ 

- Steroid monotherapy เช่น 
Dexamethasone 8 มิลลิกรมั/วัน 
วันท่ี 2, 3 

ความเสีย่งต่ า (10-30%) - Dexamethasone 8 -12 มิลลิกรมั 
ฉีดเส้นเลือดด า หรือรับประทาน หรือ 

- Metoclopramide 10 -12 มิลลกิรัม 
ฉีดเส้นเลือดด า หรือรับประทาน หรือ 

- Serotonin (5-HT3) antagonist 
(เช่น ondansetron 8-16 มิลลิกรัม 
รับประทาน 

**ให้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจยีนดัง
สูตรข้างต้นก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 30 นาที  

- Metoclopramide 10 -12 มิลลกิรัม 
ฉีดเส้นเลือดด า หรือรับประทาน เวลา
มีอาการ ทุก 6 ช่ัวโมง  

ความเสีย่งน้อย (<10%) ไม่ต้องให้ยาป้องกันอาการ 



The Thai @ancer   
    

© by Thai Society of Clinical Oncology 

 

ข้อสังเกต 

- ยากลุ่ม NK 1 antagonist จะป้องกันอาการคลื่นไส้
อาเจียนได้ทั้งชนิดเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง 

- ยากลุ่ม Serotonin (5-HT3) antagonist จะช่วย
ป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนแบบเฉียบพลันดีกว่า 
แบบเรื้อรัง 

- ยากลุ่ม Dopaminergic antagonist (เช่น 
metoclopamide) จะช่วยป้องกันคลื่นไส้อาเจียน
แบบเรื้อรังดีกว่าแบบเฉียบพลัน 

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากยากลุ่ม  serotonin 
antagonist ได้แก่ ภาวะท้องผูก 

 
2.2) เยื่อบุช่องปากอักเสบ (Mucositis) พบอุบัติการณ์การ
เกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบท่ีเกดิจากยาเคมีบ าบดัทั่วๆไป
ประมาณ 20 - 40% แต่ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเมด็เลือดที่
ได้รับการรักษาด้วย hematopoietic cell 
transplantation (HCT) โดยเฉพาะmyeloablative 
allogeneic HCT จะมีอุบัติการณส์ูงถึง 80% (8,9) มักเกิด
อาการมากสดุในช่วง 7 วันหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด 
 กลไกการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบท่ีเกิด
จากการที่ยาเคมีบ าบัดมีดังต่อไปนี ้
 - ขั้นเริ่มต้น (Initiation) เกิดจากยาเคมีบ าบดัไป
ท าลายทั้ง DNA และ non-RNA โดยตรง หรือท าลาย
ทางอ้อมโดยผ่านทางอนุมลูอิสระ (reactive oxygen 
species) 
 - ขั้นที ่ 2 (Upregulation and generation of 
messenger signals) มีการกระตุน้ transcription factor 

nuclear factor-kappa B ท าให้มีการสร้างโปรตีนตา่งๆ 
มากมาย เช่น proinflammatory, cytokines 
 - ขั้นที ่3 (Signaling and amplification) มีการ
สะสมของสารโปรตีนจ าพวก pro inflammatory 
cytokines จึงเกดิการท าลายเยื่อบุช่องปากโดยตรง 
ขั้นตอนนี้จะเกิดก่อนท่ีจะมีอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ 
 - ขั้นที ่4 (Ulceration and inflammation) มี
การสญูเสยีความแข็งแรงของพื้นผวิเยื่อบุช่องปาก ท าให้
เกิดอาการเจ็บ และอาจเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรยีได ้
 - ขั้นที ่5 (Healing) อาการเยื่อบชุ่องปากอักเสบ 
มักจะถูกซ่อมแซมและหายไ่ด้เอง หลังจากท่ีไมม่ียาเคมี
บ าบัดหรือปัจจัยภายนอกมากกระตุ้นเพิ่มเติม 
 สามารถแบ่งความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบัดไดเ้ป็น 5 ระดับ (รูปที ่2) 10 
 1. ความรุนแรงระดับ 1 (grade 1) ไม่มีอาการเจ็บในช่อง
ปาก หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ชนิดของอาหารในการรับประทาน 
2. ความรุนแรงระดับที ่ 2 (grade 2) มีอาการเจ็บในช่อง
ปากปานกลาง สามารถรับประทานอาหารทางปากได ้ แต่
ต้องมีการปรับเปลีย่นชนิดของอาหาร เป็นอาหารที่สามารถ
บดเคี้ยวง่าย  
3. ความรุนแรงระดับที ่ 3 (grade 3)  มีอาการเจ็บมาก 
และไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได ้
4. ความรุนแรงระดับที ่ 4 (grade 4) มีอาการรุนแรง ต้อง
ท าหัตถการเพิ่มเติมส าหรับการใหอ้าหาร 
5. ความรุนแรงระดับท่ี5(grade 5) เสียชีวิต

 
รูปที ่2 แสดงถึงระดับความรุนแรงของภาวะเยื่อหุ้มปากอักเสบท่ีเกดิจากยาเคมีบ าบัด 
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ยาเคมีบ าบัดที่ท าให้ เกิดภาวะเยื่อบุ ช่องปากอักเสบ
มักจะป็นยาเคมีบ าบัดกลุ่ม DNA cycle-specific เช่น 
bleomycin, fluorouracil, และ methotrexate และยา
เคมีบ าบัดที่มักท าให้เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบได้บ่อย 
ได้แก่ cytarabine, doxorubicin, etoposide (high-
dose), melphalan (high-dose), fluorouracil (กรณีที่
ให้แบบbolus) และ methotrexate 
 
การรักษาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบัด 
มีดังต่อไปนี้11 
1. การดูแลสุขลักษณะของช่องปากขั้นพื้นฐาน (basic 

oral care) 

• แนะน าอมกลั้วปากด้วยน้ าเกลือ ประมาณ 4 - 6 ลิตร
ต่อวัน 

• ควรหลีกเลี่ยงการอมกลั้วน้ ายาที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบ 

• แนะน าใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนแปรงนุ่ม 
2. ประเมินอาการปวด และพิจารณาควบคุมอาการ

ปวด 

• หากอาการปวดไม่รุนแรง และความรุนแรงของเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบระดับ 2 (grade 2 mucositis) 
แนะน าควบคุมอาการปวดด้วยยาชาภายนอก
เฉพาะที่ (topical analgesia mouth) เช่น 

benzocain, butylaminobenzoate, tetracaine 
hydrochloride, mentol และอาจใช้ร่วมกับยากลุ่ม
steroid ส าหรับป้าย (topical corticosteroid) เช่น 
triamcinolone oral paste 

• หากมีอาการปวดรุนแรง และความรุนแรงของเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบระดับ 3 - 4 (grade 3, 4 
mucositis) พิจารณาควบคุมอาการปวดด้วยยา
รับประทานกลุ่มมอร์ฟีน 

3. ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ 
เช่น การติดเช้ือแบคทีเรีย และอาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ
หากมีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว 
4. ประเมินอาการอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องด้วย เช่น อาการ
ท้องเสีย และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า 
 

บทสรุป 

 ผลข้างเคยีงท่ีพบบ่อยจากยาเคมีบ าบัดมักจะเกิด
กับอวัยวะที่เซลล์มีการแบ่งตัวเร็ว เช่นไขกระดูก เยื่อบุช่อง
ปาก ผิวหนัง และผลข้างเคยีงดังกล่าวมักเกดิขึ้นภายใน 1 
สัปดาห ์ดังนั้นแพทย์ผู้ดูแลหรือแพทย์ผู้เกี่ยวข้องควรต้อง
แนะน าผู้ป่วยถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และการดูแล
ตนเองในเบื้องต้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากผลข้างเคียง
ดังกล่าว และควรต้องปรึกษาอายรุแพทย์มะเร็งวิทยาเพื่อ
ประเมินและวางแผนการรักษาต่อไป
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