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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษำผลลัพธ์กำรให้คำแนะนำกำรใช้ยำเคมีบำบัดและติดตำมอำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกยำ (adverse
drug events: ADEs) ในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทีไ่ ด้รบั ยำเคมีบำบัดในโรงพยำบำลนำงรอง วิ ธีการ:
กำรศึกษำนี้เป็ นกำรวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังในตัวอย่ำงกลุ่มเดียว ตัวอย่ำงเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็ง เต้ำนม จำนวน 27 คน และผูป้ ่ วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จำนวน 19 คนที่รบั ยำเคมีบำบัดจำกโรงพยำบำลนำงรอง กำรแทรกแซงเป็ นกำรให้คำแนะนำโดย
เภสัชกร กำรศึกษำประเมินผลก่อนและหลังให้คำแนะนำโดยใช้แบบทดสอบควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรใช้ยำเคมีบำบัด และแบบ
ประเมินพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำเคมีบำบัด กำรประเมิน ADEs ใช้เกณฑ์ Common Terminology Criteria
for Adverse Events (CTCAE) และ Naranjo’s Algorithm ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทัง้ ผู้ป่วย
รำยใหม่และผูป้ ่ วยรำยเก่ำมีควำมรูแ้ ละพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองหลังให้คำแนะนำเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ADEs ทีพ่ บ
มำกทีส่ ดุ ในผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนม คือ ผมร่วง และในผูป้ ่ วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง คือ อ่อนเพลีย ADEs ในผูป้ ่ วยทัง้ สองประเภท
ส่วนใหญ่มคี วำมรุนแรงในระดับไม่รำ้ ยแรง (ร้อยละ 98.80 และร้อยละ 100 ตำมลำดับ) ADEs มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำในระดับ
น่ ำจะใช่ร้อยละ 88.75 และร้อยละ 80.00 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม และผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ตำมลำดับ สรุป: กำรให้
คำแนะนำกำรใช้ยำโดยเภสัชกรในผูป้ ่ วยมะเร็งที่รบั ยำเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึน้ ในกำรใช้ยำเคมีบำบัด
ทรำบถึงพฤติกรรมที่ควรปฏิบตั ิในกำรดูแลตัวเอง และทรำบข้อมูล ADEs จำกกำรใช้ยำเคมีบำบัด จึงควรสนับสนุ นให้มกี ำร
แนะนำกำรใช้ยำโดยเภสัชกรในลักษณะนี้ต่อไปในอนำคต
คาสาคัญ: กำรให้คำแนะนำกำรใช้ยำ อำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช้ยำ เคมีบำบัด ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนม ผูป้ ่ วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรง

รับต้นฉบับ: 22 ต.ค. 2562, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 29 พ.ย. 2562, รับลงตีพิมพ์: 13 ธ.ค. 2562
ผูป้ ระสานงานบทความ: สุนยั อินทำนุ กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลนำงรอง อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31110
E-mail: sunaiintamnu@gmail.com

Research article

บทความวิจยั
Effects of Counseling and Monitoring of Adverse Drug Events (ADE) in Patients with
Breast and Colorectal Cancer Receiving Chemotherapy in Nangrong Hospital
Sunai Intamnu
Department of Pharmacy, Nangrong Hospital, Buriram

Abstract
Objective: To study the outcomes of counseling on chemotherapy and monitoring of adverse drug events
(ADEs) in patients with breast and colorectal cancer receiving chemotherapy in Nangrong hospitals. Method: This
research was a pre-post test study in one group of subjects. The samples were 27 breast cancer patients and 19
colorectal cancer patients receiving chemotherapy from Nangrong Hospital. The intervention was counseling by
pharmacists. The studies assessed the outcomes pre and post counseling using the chemotherapy knowledge test and
the self-care behavior test for patients receiving chemotherapy. The study assessed ADEs using the Common
Terminology Criteria for Adverse Criteria. Events (CTCAE) and the Naranjo's Algorithm. Results: Patients with breast
and colorectal cancer, both new and old ones, had significantly increased knowledge and self-care behaviors after
counseling. The most common ADE in breast cancer patients was hair loss, while that in patients with colorectal cancer
was exhaustion. The majority of ADEs in both types of cancer patients was mild to severe (98. 80% and 100% ,
respectively). The relationship between ADEs and drug was probably in 88.75% and 80.00% in breast cancer patients,
and patients with colorectal cancer, respectively. Conclusion: The pharmacy counseling on chemotherapy in cancer
patients receiving chemotherapy enables them to have better knowledge on chemotherapy, self-care behavior and ADEs
of chemotherapy. Therefore, the study encourages pharmacy counseling as conducted in the study.
Keywords: pharmacy counseling, adverse drug events, chemotherapy, breast cancer patients, colorectal cancer patients
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บทนา
ยำเคมี บ ำบัด เป็ นยำที่ มี ช่ ว งกำรรัก ษำแคบ มี
คุณสมบัติท่สี ำมำรถทำลำยเซลล์ท่มี กี ำรแบ่งตัวเร็ว ทำให้
เกิด อำกำรไม่ พึง ประสงค์ (adverse drug events: ADEs)
และมีควำมเป็ นพิษต่อเซลล์สงู อันตรำยจำกยำเคมีบำบัดจึง
อำจส่งผลต่อผูป้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั งิ ำน และสิง่ แวดล้อม (1) ADEs
ที่พบส่วนใหญ่จะพบที่ระบบทำงเดินอำหำร (ร้อยละ 38.8)
รองลงมำ คือผลต่อระบบเลือด (ร้อยละ 38.3) (2) ผู้ป่วยที่
เป็ นมะเร็งเต้ำนม (breast cancer: BC) จะเกิด ADEs จำก
ยำเคมีบำบัดได้แก่ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อำเจียน ผมร่วง เยื่อ
บุ ช่ อ งปำกอัก เสบท้อ งเสีย ภำวะไวต่ อ แสง พิ ษ ต่ อ ระบบ
ประสำทส่วนปลำย และอำกำรเบื่ออำหำร เป็ นต้น สำหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (colorectal cancer: CC)
พบ ADEs ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน เบื่ออำหำร ท้องเสีย เล็บ
เปลีย่ นสี แผลในปำก เป็ นต้น (3, 4)
เภสัชกรมีบทบำทสำคัญในกำรให้คำแนะนำเพื่อให้
ผู้ป่วยยอมรับกำรรักษำและมีควำมเชื่อว่ำ กำรปฏิบตั ิตำม
แผนกำรรักษำนัน้ จะทำให้คุณภำพชีวติ ของผู้ป่วยดีข้ึน (1)
กำรให้คำแนะนำปรึกษำด้ำนยำสำมำรถทำได้หลำยรูปแบบ
เนื่องจำกมีควำมหลำกหลำยทัง้ ตัวโรคและแผนกำรรักษำ
ด้วยยำเคมีบำบัด เภสัชกรเป็ นผู้ท่ไี ด้รบั กำรฝึ กอบรมให้มี
ควำมรูจ้ ำเพำะเจำะจงเกีย่ วกับแผนกำรรักษำชนิดต่ำง ๆ ไม่
ว่ำจะเป็ นวิธกี ำรให้ยำทีถ่ ูกต้อง และมำตรกำรลดและป้ องกัน
กำรเกิด ADEs จำกยำเคมีบำบัด กำรให้ควำมรู้กบั ผู้ป่วย
เป็ น กำรเน้ น ให้ค ำแนะน ำกำรใช้ย ำเคมีบ ำบัด กำรใช้ย ำ
ป้ องกันกำรคลื่นไส้อำเจียน กำรป้ องกันอำกำรแทรกซ้อน
จำกกำรกดไขกระดู ก ของยำเคมี บ ำบั ด และปั ญหำที่
เฉพำะเจำะจงกับยำเคมีบำบัด ชนิ ด ต่ ำ ง ๆ นอกจำกนี้ยงั
สำมำรถให้ควำมรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยในเรื่องกำรลดอำกำรข้ำงเคียงที่
เกิด ขึ้น ที่พ บบ่ อ ย ๆ เช่ น ผมร่ ว ง คลื่น ไส้อ ำเจีย น เยื่อ บุ
ทำงเดินอำหำรอักเสบ กำรรับรสทีเ่ ปลีย่ นไป (5) ผลของกำร
ให้คำแนะนำปรึกษำโดยเภสัชกรร่วมกับกำรได้รบั แผ่นซีดี
ควำมรู้ ทำให้ผปู้ ่ วยรับรูถ้ งึ ควำมรุนแรงของ ADEs น้อยกว่ำ
และมีควำมรู้เพิม่ ขึน้ (6) งำนวิจยั นี้เป็ นกำรติดตำมผลลัพธ์
กำรให้ค ำแนะน ำกำรใช้ย ำโดยเภสัช กรพร้อ มทัง้ ติด ตำม
ADEs ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

วิ ธีการวิ จยั
กำรวิจยั นี้ เป็ นกำรศึกษำโดยกำรวัดผลก่ อ นและ
หลังในตัวอย่ำงกลุ่มเดียว โครงกำรวิจยั ผ่ำนกำรอนุ มตั ิจำก

คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำจริ ย ธรรมกำรวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี ร ั ม ย์ เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 (บร.0032.002/5342) เอกสำรรับ
รองเลขที่ BRO 2017-012
ตัวอย่าง
ตัว อย่ ำ งเป็ น ผู้ป่ วย BC และ CC ที่ไ ด้ร ับ ยำเคมี
บ ำบั ด ชนิ ด ฉี ด เข้ ำ เส้ น เลื อ ดในหอผู้ ป่ วยเคมี บ ำบั ด
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ในช่วงเดือนธันวำคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 (รวมระยะเวลำ
ประมำณ 9 เดือน) เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ป่วยเข้ำกำรวิจยั
ได้แก่ 1) เป็ นผู้ป่วยสัญชำติไทยที่ได้รบั กำรวินิจฉัยว่ำเป็ น
BC หรือ CC ทุกระยะและทรำบว่ำตัวเองเป็ น โรค 2) เป็ น
ผู้ป่วย BC ที่ได้รบั กำรผ่ำตัดแล้ว 3) อำยุมำกกว่ำ 20 ปี ขน้ึ
ไปที่ยนิ ยอมเข้ำร่วมกำรศึกษำ 4) ไม่มโี รคประจำตัวเรื้อรัง
หรื อ โรคร้ ำ ยแรงอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ม ะเร็ ง และ 5) ผู้ ป่ วยยั ง มี
สติสมั ปชัญญะและไม่ป่วยทำงจิต เกณฑ์กำรคัดเลือกผูป้ ่ วย
ออก ได้แ ก่ 1) ผู้ป่ วยไม่ สำมำรถปฏิบ ัติต ำมค ำแนะนำได้
ทัง้ นี้ อ ำจมำจำกควำมไม่ ร่ ว มมือ หรือ เกิด อำกำรทำงจิต
ประสำท 2) เป็ นผู้ ป่ วยมะเร็ ง ที่ ไ ม่ ส ำมำรถติ ด ตำม
ผลกำรรักษำ รวมทัง้ ผู้ป่วยที่ย้ำยสถำนที่รกั ษำในระหว่ำง
กำรศึกษำ 3) ผูป้ ่ วยทีป่ ระสงค์ออกจำกกำรศึกษำ 4) ผูป้ ่ วย
ทีม่ ปี ั ญหำด้ำนกำรสื่อสำร เช่น พิกำรทำงหู ทำงตำ เป็ นใบ้
เกณฑ์กำรคัดเลือกให้ผปู้ ่ วยเลิกจำกกำรวิจยั ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วย
เกิด ADEs จำกยำเคมีบ ำบัด รุ น แรงและเป็ น อัน ตรำยต่ อ
ผู้ ป่ วยจนไม่ ส ำมำรถให้ ข้ อ มู ล ได้ ต ำมปกติ 2) ผู้ ป่ วยมี
สภำวกำรณ์ ท่ี จ ะเกิ ด อั น ตรำยรุ น แรงถึ ง แก่ ชี วิ ต จำก
กำรศึก ษำ เช่ น ผู้ ป่ วยมีก ำรเจ็บ ป่ วยรุ น แรงในระหว่ ำ ง
กำรศึกษำ
กำรวิจยั นี้มกี ำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงจึง
ได้ผู้ป่วยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก 46 คน แบ่งเป็ นผู้ป่วย
BC 27 คน และผูป้ ่ วย CC 19 คน
เครือ่ งมือวิ จยั
แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ยำเคมี
บำบัดได้ดดั แปลงจำกงำนวิจยั ในอดีต (7-11) กำรทดสอบ
เครื่องมือพบว่ำมีควำมเทีย่ ง 0.71 แบบทดสอบประกอบด้วย
คำถำม 20 ข้อแบบ 2 ตัวเลือก (ใช่/ไม่ใช่) ทีว่ ดั เนื้อหำดังนี้
1) ควำมรูเ้ กีย่ วกับโรค 6 ข้อ 2) สิง่ ทีอ่ ำจพบระหว่ำงและหลัง
กำรได้รบั ยำเคมีบำบัด 5 ข้อ 3) กำรป้ องกันและหลีกเลี่ยง
กำรเกิด ADEs ที่รุ น แรง 5 ข้อ 4) กำรดู แ ลสุ ข ภำพและ
สุขอนำมัยทัวไป
่ 4 ข้อ

204

แบบประเมินพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยำเคมีบำบัด ถูกดัดแปลงจำกงำนในอดีต (8-11) กำร
ทดสอบเครื่อ งมือ พบว่ ำ มีค วำมเที่ย ง 0.71 แบบทดสอบ
ประกอบด้ ว ยค ำถำม 23 ข้ อ ที่ ว ั ด ควำมถี่ ใ นกำรเกิ ด
พฤติกรรมต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมกำรบริโภคและกำรใช้ยำ 8
ข้อ 2) กำรออกกำลังกำยและวิธคี ลำยเครียด 4 ข้อ และ 3)
กำรดูแลสุขภำพทัวไปในชี
่
วติ ประจำวัน 11 ข้อ ตัวอย่ำงได้
1, 2, 3 หรือ 4 คะแนนในแต่ละคำถำมหำกกระทำพฤติกรรม
ในด้ำนดี 0 ครัง้ /เดือน (ไม่ทำเลย), น้อยกว่ำ 4 ครัง้ ต่อเดือน
, ทำประจำแต่ไม่ได้ทำทุกวัน และทำอย่ำงสม่ำเสมอทุกวัน
ตำมลำดับ คะแนนเต็มของแบบวัด คือ 92 คะแนน
แบบติดตำมกำรใช้ยำในผู้ป่วยที่รบั ยำเคมีบำบัด
ประกอบด้ว ย 1) ข้อ มู ล พื้น ฐำนของผู้ป่ วย เช่ น ชื่อ -สกุ ล
ผูป้ ่ วย อำยุ หอผู้ป่วย เป็ นต้น 2) วันเดือนปี ท่ใี ห้คำแนะนำ
ผูป้ ่ วย 3) กำรวัดค่ำทำงห้องปฏิบตั ิกำร เช่น ควำมสมบูรณ์
ของเม็ดเลือดในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำที่กดไขกระดูก คลื่นไฟฟ้ ำ
หัวใจในผู้ป่วยที่มปี ระวัติเป็ นโรคหัวใจ กำรทำงำนของไต
และตับในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหำไตและตับบกพร่อง 4) ปั ญหำจำก
กำรใช้ยำ และ 5) กำรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยด้ำนโรค ด้ำนยำ
ADEs และกำรปฏิบตั ติ วั แบบประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ยำกับ ADEs คือ Naranjo’s Algorithm
การติ ดตามผูป้ ่ วย
กำรวิจยั ติดตำมผูป้ ่ วยโดยเภสัชกร 3 ครัง้ ทัง้ นี้ได้
ดัดแปลงวิธกี ำรจกงำนวิจยั ในอดีต (8-11) ดังนี้ เภสัชกรพบ
ผูป้ ่ วยครัง้ ที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นของผูป้ ่ วย เช่น ข้อมูล
ทัวไป
่ โรคประจำตัว และยำทีใ่ ช้ประจำ ในแบบบันทึกข้อมูล
ทัว่ ไปของผู้ ป่ วย หลัง จำกนั น้ ทดสอบผู้ ป่ วยก่ อ นได้ ร ับ
คำแนะนำจำกเภสัชกรในเรื่องควำมรูใ้ นกำรใช้ยำเคมีบำบัด
และพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำเคมีบำบัด
กำรทดสอบทำโดยเภสัชกรเป็ นผู้อ่ำนแบบประเมินให้กบั
ผู้ป่วยทัง้ หมด หลังผู้ป่วยทำแบบประเมินเสร็จ เภสัชกรให้
คำแนะนำผูป้ ่ วยเป็ นครัง้ ที่ 1
กำรพบเภสัชกรในครัง้ ที่ 2 มีขนั ้ ตอน คือ เภสัชกร
พบผู้ ป่ วย BC ใน 3 สัป ดำห์ ต่ อ มำ ผู้ ป่ วย CC ในอี ก 2
สัป ดำห์ต่ อ มำ (ส ำหรับ ผู้ท่ีไ ด้ย ำสูต ร Folfox4) และใน 4
สัป ดำห์ต่ อ มำ (สำหรับ ผู้ท่ีไ ด้ย ำสูต ร Mayo) เพื่อ ติด ตำม
ADEs จำกยำเคมีบำบัดโดยกำรสอบถำม หำกผู้ป่วยเกิด
ADEs จะประเมินระดับควำมน่ ำจะเป็ นของกำรที่ยำจะเป็ น
สำเหตุของ ADEs ด้วย Naranjo’s Algorithm และประเมิน
ควำมรุ น แรงตำมเกณฑ์ Common Terminology Criteria
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for Adverse Events (CTCAE) จ ำ ก นั ้ น เ ภ สั ช ก ร จ ะ ใ ห้
คำแนะนำซ้ำเป็ นครัง้ ที่ 2
ในครัง้ ที่ 3 เภสัชกรพบผู้ป่วย BC ใน 3 สัปดำห์
ต่อมำ และพบผูป้ ่ วย CC ในอีก 2 สัปดำห์ต่อมำ (สำหรับผูท้ ่ี
ได้ยำสูตร Folfox4) และใน 4 สัปดำห์ต่อมำ (สำหรับผู้ทไ่ี ด้
ยำสูต ร Mayo) เพื่อ ติด ตำม ADEs จำกยำเคมีบ ำบัด ด้วย
วิธกี ำรเดียวกับกำรพบผูป้ ่ วยครัง้ ทีส่ อง หลังจำกนัน้ ทดสอบ
ควำมรูใ้ นกำรใช้ยำเคมีบำบัด และพฤติกรรมกำรดูแลตัวเอง
ของผู้ป่ วยด้วยวิธีก ำรเดีย วกับกำรพบผู้ป่ วยเป็ น ครัง้ ที่ 1
หลังจำกนัน้ ให้คำแนะนำกำรใช้ยำซ้ำเป็ นครัง้ ที่ 3
การให้คาแนะนาผูป้ ่ วย
กำรให้คำแนะนำผู้ป่วยโดยเภสัชกรแบบตัวต่อตัว
ด้วยวำจำที่ใช้เวลำไม่เกิน 1 ชัวโมง
่
โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
เรื่องโรคมะเร็ง กำรใช้ยำเคมีบำบัด กำรปฏิบตั ริ ะหว่ำงได้รบั
ยำเคมีบำบัด รวมถึงกำรเฝ้ ำระวังกำรเกิด ADEs จำกยำเคมี
บ ำบัด กำรแนะน ำผู้ป่วยใช้ส่อื ดัง ต่ อไปนี้ 1) แผ่ น พลิกให้
ควำมรูใ้ นเรื่องกำรปฏิบตั ติ วั สำหรับผูป้ ่ วยทีร่ บั ยำเคมีบำบัด
ขนำดกระดำษ A4 จำนวน 26 แผ่น เป็ นภำพสี มีเนื้อหำที่
ผู้ป่วยควรทรำบ เช่น เรื่องโรคมะเร็ง กำรใช้ยำเคมีบำบัด
และกำรปฏิบตั ิระหว่ำงได้รบั ยำเคมีบำบัด เป็ นต้น 2) คู่มอื
กำรดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำเคมีบำบัด เภสัชกรจะให้
คู่มอื กับผูป้ ่ วยหลังได้รบั ยำเคมีบำบัดแล้ว 3) แผ่นพับควำมรู้
และกำรปฏิบ ัติตัวเมื่อ เกิด ADEs ซึ่ง เภสัช กรจะให้ผู้ป่วย
หลังได้รบั ยำเคมีบำบัดแล้ว
การติ ดตาม ADEs
กำรประเมิ น ก่ อ นผู้ ป่ วยได้ ร ั บ ยำเคมี บ ำบั ด มี
ขัน้ ตอน คือ 1) เภสัชกรสัมภำษณ์ประวัตกิ ำรได้รบั ยำในครัง้
ก่อน) 2) สอบถำมอำกำรข้ำงเคียงต่ำง ๆ หรือปั ญหำทีเ่ กิด
จำกกำรได้รบั ยำครัง้ ก่อน และ 3) ตรวจสอบผลตรวจทำง
ห้องปฏิบตั กิ ำร เช่น ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยำทีก่ ดไขกระดูก คลื่นไฟฟ้ ำหัวใจในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัติ
เป็ นโรคหัวใจกำรทำงำนของไตและตับในผู้ป่วยที่มปี ั ญหำ
ไตและตับบกพร่อง เพื่อพิจำรณำว่ำผู้ป่วยสมควรได้รบั ยำ
เคมีบำบัดในขณะนัน้ หรือไม่ หรือมีควำมจำเป็ นที่จะต้อ ง
ปรับขนำดยำให้เหมำะสมกับสภำวะผูป้ ่ วยในขณะนัน้ หรือไม่
ขณะผู้ป่ วยได้ร ับ ยำเคมีบ ำบัด มีข นั ้ ตอน คือ 1)
เภสัชกรติดตำมอำกำรต่ำง ๆ ของผูป้ ่ วยรวมทัง้ ดูแลกำรให้
ยำให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม กำรให้ยำป้ องกัน ADEs ก่อน
ให้ยำเคมีบำบัด กำรได้รบั สำรน้ ำหรือยำอื่น ๆ ทีค่ วรได้เพื่อ
ป้ องกัน ADEs จำกยำเคมีบำบัด

หลัง ผู้ ป่ วยได้ ร ับ ยำเคมีบ ำบัด มีข นั ้ ตอน คือ 1)
เภสัชกรจัดทำคู่มอื หรือแผ่นพับกำรดูแลตนเองสำหรับผู้ท่ี
ได้รบั ยำเคมีบำบัดโดยมีเนื้อหำควำมรูเ้ รื่องโรคควำมรู้เรื่อง
ยำ และกำรปฏิบตั ติ วั เพื่อป้ องกันและลดอำกำรข้ำงเคียงจำก
ยำอำกำรแสดงที่ ค วรมำพบแพทย์ ก่ อ นถึ ง วัน นั ด และ
หมำยเลขโทรศัพ ท์ติด ต่ อ เมื่อ มีปั ญ หำเพื่อ ช่ ว ยให้ผู้ป่ วย
สำมำรถติดตำมและประเมินอำกำรของตัวเองได้ 2) กรณี
ผูป้ ่ วยมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิด ADEs จำกยำเคมีบำบัด เภสัชกร
จะเป็ นผูต้ ดิ ตำม ADEs เพื่อประเมินและแก้ไขเพื่อให้ผปู้ ่ วย
สำมำรถจัดกำรและลดควำมรุนแรงของ ADEs ได้ทนั ท่วงที
การวิ เคราะห์ข้อมูล
กำรบรรยำยข้อมูลทัวไปใช้
่
สถิตเิ ชิงพรรณนำ กำร
เปรียบเทียบควำมรูร้ ะหว่ำงผูป้ ่ วยรำยเก่ำและผูป้ ่ วยรำยใหม่
ใช้ Mann-Whitney test ส่วนกำรเปรียบเทียบควำมรู้เฉลี่ย
ก่ อ นและหลั ง ให้ ค ำแนะน ำในผู้ ป่ วยกลุ่ ม เดี ย วกั น ใช้
Wilcoxon Signed Ranks test กำรสรุ ป กำรเกิด ADEs ใช้
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (N=46)
ข้อมูล
เพศ
ชำย
หญิง
ระดับกำรศึกษำ
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
อนุปริญญำ
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รำยได้ต่อเดือน
ไม่มรี ำยได้
5,000-10,000 บำท
10,001-15,000
มำกกว่ำ 15,000 บำท
อำยุ (ค่ำเฉลีย่ ±SD 51.96 ± 9.85 ปี )
น้อยกว่ำ 40 ปี
40 – 60 ปี
มำกกว่ำ 60 ปี

สถิตเิ ชิงพรรณนำ ผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ ต้นติดตำมในรอบที่ 1 ถือเป็ น
ผูป้ ่ วยรำยใหม่ ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ ตำมตัง้ แต่รอบที่ 2 ขึน้ ไปถือเป็ น
ผูป้ ่ วยรำยเก่ำ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผูป้ ่ วยในกำรศึกษำมีทงั ้ สิน้ 46 คน เป็ นผูป้ ่ วย BC
27 คน (ร้ อ ยละ 58.69) และ CC 19 คน (ร้ อ ยละ 41.31)
ผูป้ ่ วย BC รำยใหม่ 13 คน (ร้อยละ 28.26) ผูป้ ่ วย CC รำย
ใหม่ 12 คน (ร้อ ยละ 26.09) ผู้ป่ วยเป็ น เพศหญิง 34 คน
(ร้อยละ 73.91) อำยุอยู่ในช่วง อำยุ 40 – 60 ปี 32 คน (ร้อย
ละ 69.57) มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 30 คน (ร้อยละ
65.21) ไม่มรี ำยได้ 32 คน (ร้อยละ 69.57) ผูป้ ่ วยได้รบั กำร
รักษำโดยใช้ยำเคมีบำบัดร่วมกับกำรผ่ำตัด 44 คน (ร้อยละ
95.66) ไม่ มีป ระวัติบุ ค คลในครอบครัว เป็ น มะเร็ง 43 คน
(ร้อยละ 93.48) ดังแสดงในตำรำงที่ 1

จำนวนคน

ร้อยละ

12
34

26.09
73.91

3
30
4
5
0
4
0

6.52
65.21
8.70
10.87
0
8.70
0

32
8
4
2

69.57
17.39
8.70
4.34

3
32
11

6.52
69.57
23.91
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (N=46) (ต่อ)
ข้อมูล
อำชีพ
ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
ค้ำขำย/รับจ้ำง
เกษตรกรรม
ไม่ได้ประกอบอำชีพ
วิธที ใ่ี ช้ในกำรรักษำ
ยำเคมีบำบัดอย่ำงเดียว
ยำเคมีบำบัดกับกำรผ่ำตัด
ยำเคมีบำบัดกับฉำยรังสี
โรคประจำตัว
ไม่มโี รคประจำตัว
มี
ประวัตกิ ำรเป็ นมะเร็งของบุคคลในครอบครัว
ไม่มปี ระวัติ
มีประวัติ
กำรพึง่ พำบุคคลในครอบครัวขณะได้รบั กำรรักษำ
ช่วยเหลือตัวเองได้
ช่วยเหลือตัวเองได้บำงส่วน มีผใู้ ห้ควำมช่วยเหลือบำงเวลำ
ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ มีผใู้ ห้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำ
ชนิดของมะเร็ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
มะเร็งเต้ำนม
จำนวนรอบของยำเคมีบำบัดทีเ่ ริม่ ทำกำรติดตำม
มะเร็งเต้ำนมรำยใหม่
มะเร็งเต้ำนมรำยเก่ำ
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรำยใหม่
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงรำยเก่ำ
สูตรยำทีไ่ ด้รบั
Folfox41
Mayo2
AC3
FAC4
paclitaxel
1: ยำ oxalipatin+leucovorin+fluorouracil
2: ยำ fluorouracil+leucovorin
3: ยำ doxorubicin+cyclophosphamide
4: ยำ fluorouracil+doxorubicin+cyclophosphamide
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จำนวนคน
5
7
32
2

ร้อยละ
10.87
15.22
69.57
4.34

1
44
1

2.17
95.66
2.17

16
30

34.79
65.21

43
3

93.48
6.52

40
6
0

86.95
13.05
0

19
27

41.31
58.69

13
14
12
7

28.26
30.43
26.09
15.22

12
7
12
10
5

26.09
15.22
26.09
21.74
10.87

ตารางที่ 2. ควำมรูเ้ กีย่ วกับยำเคมีบำบัดในผูป้ ่ วยมะเร็ง
คะแนน
ผูป้ ่ วยรำยใหม่
ผูป้ ่ วยรำยเก่ำ
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนม (N=27)
ก่อนให้คำแนะนำ
10.69±1.38
12.43±1.09
หลังให้คำแนะนำ
16.31±1.97
16.21±2.00
2
P
<0.001
<0.001
ผูป้ ่ วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (N=19)
ก่อนให้คำแนะนำ
11.42±3.12
11.00±2.52
หลังให้คำแนะนำ
17.00±2.00
16.57±2.15
2
P
<0.001
<0.001
1: เปรียบเทียบผูป้ ่ วยใหม่และเก่ำโดย Mann-Whitney test
2: เปรียบเทียบก่อนและหลังให้คำแนะนำโดย Wilcoxon Signed Ranks test
ความรูเ้ กี่ยวกับยาเคมีบาบัด
ผู้ ป่ วย BC รำยใหม่ มีค วำมรู้ ก่ อ นให้ ค ำแนะน ำ
10.69 คะแนน ซึ่ง น้ อ ยกว่ำ ผู้ป่ วยรำยเก่ำ ที่มีควำมรู้เฉลี่ย
12.43 คะแนน อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ (P=0.003)
หลังจำกให้คำแนะนำโดยเภสัชกร ผูป้ ่ วยรำยใหม่และผูป้ ่ วย
รำยเก่ำมีควำมรู้ไม่แตกต่ำงกัน (P=0.981) ควำมรู้เพิม่ ขึน้
เป็ น 16.31 คะแนนในผู้ป่วยรำยใหม่และ 16.21 คะแนนใน
ผูป้ ่ วยรำยเก่ำ ดังตำรำงที่ 2
ผูป้ ่ วย CC รำยใหม่และผูป้ ่ วยรำยเก่ำมีควำมรูก้ อ่ น
ให้ ค ำแนะน ำไม่ แ ตกต่ ำ งกั น (P=0.837) หลั ง จำกให้
คำแนะนำโดยเภสัชกร ผูป้ ่ วยรำยใหม่และรำยเก่ำมีคะแนน
เฉลีย่ มีควำมรูไ้ ม่แตกต่ำงกัน (P=0.482) โดยมีคะแนนเฉลีย่
เพิ่ม ขึ้น เป็ น 17.00 คะแนนในผู้ป่ วยรำยใหม่ และ 16.57
คะแนนในผูป้ ่ วยรำยเก่ำ ดังตำรำงที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบควำมรูก้ ่อนและหลังให้คำแนะนำ
พบว่ำ ในผูป้ ่ วย BC และ CC มีควำมรูห้ ลังให้คำแนะนำ
มำกกว่ำก่อนให้คำแนะนำอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ตำรำง
ที่ 2)
พฤติ กรรมการดูแลตัวเอง
ผู้ป่วย BC รำยใหม่มีคะแนนพฤติกรรมกำรดูแ ล
ตนเองเฉลี่ย ก่ อ นให้ค ำแนะน ำ 49.23 คะแนน น้ อ ยกว่ ำ
ผู้ ป่ วยรำยเก่ ำ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 51.29 คะแนนอย่ ำ งมี
นัย สำคัญ ทำงสถิติ (P=0.002) หลัง จำกให้ค ำแนะน ำโดย
เภสัชกร ผู้ป่วยรำยใหม่มีคะแนนเฉลี่ย 76.77 คะแนน ซึ่ง
มำกกว่ ำ ผู้ ป่ วยรำยเก่ ำ ที่มีค ะแนนเฉลี่ ย 74.93 อย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (P=0.012) ดังตำรำงที่ 3

รวมผูป้ ่ วยรำยเก่ำและใหม่

P1

11.59±1.50
16.26±1.95
<0.001

0.003
0.981

11.26±2.84
16.84±2.00
<0.001

0.837
0.482

ผูป้ ่ วย CC รำยใหม่และรำยเก่ำมีคะแนนพฤติกรรม
กำรดูแลตนเองก่อนให้คำแนะนำไม่แตกต่ำงกัน (P=0.299)
หลังจำกให้คำแนะนำโดยเภสัชกร ผูป้ ่ วยรำยใหม่และผูป้ ่ วย
รำยเก่ำยังคงมีคะแนนเฉลีย่ หลังให้คำแนะนำไม่แตกต่ำงกัน
(P=0.384) โดยมีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 76.42 คะแนนใน
ผู้ป่ วยรำยใหม่ แ ละ 76.14 คะแนน ในผู้ป่ วยรำยเก่ ำ ดัง
ตำรำงที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตัวเอง
ของผูป้ ่ วยก่อนให้คำแนะนำและหลังให้คำแนะนำพบว่ำ ใน
ผูป้ ่ วย BC และ CC มีคะแนนหลังให้คำแนะนำมำกกว่ำก่อน
ให้คำแนะนำอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ดังตำรำงที่ 3
การเกิ ด ADEs
ADEs ในผู้ป่ วย BC รำยใหม่ ท่ีพ บมำกที่สุด คือ
อำกำรผมร่วง (12 คนหรือร้อยละ 92.31 จำกผูป้ ่ วยรำยใหม่
ทัง้ หมด) อำกำรทีพ่ บน้อยทีส่ ุด คือ ภำวะไวต่อแสงและพิษ
ต่อระบบประสำทส่วนกลำง อำกำรละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.69 จำกผู้ป่ วยใหม่ทงั ้ หมด สำหรับ ผู้ป่ วย BC รำยเก่ำมี
อำกำรผมร่วงมำกทีส่ ดุ 14 คน (ร้อยละ 100) จำกผูป้ ่ วยรำย
เก่ำทัง้ หมด และมีอำกำรที่พบน้อยที่สุด คือ เบื่ออำหำร 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ดังตำรำงที่ 4
ADEs ในผู้ป่ วย CC รำยใหม่ ท่ีพ บมำกที่สุด คือ
อำกำรอ่อนเพลีย (5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 จำกผู้ป่วย
รำยใหม่ทงั ้ หมด) และอำกำรทีพ่ บน้อยสุด คือ อำกำรคลื่นไส้
อำกำรอำเจียน มีภำวะไวต่อแสงและอำกำรท้องเสีย อำกำร
ละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 จำกผู้ป่วยรำยใหม่ทงั ้ หมด
สำหรับผูป้ ่ วยรำยเก่ำ อำกำรอ่อนเพลียเป็ นอำกำรทีพ่ บมำก
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ตารางที่ 3. พฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผูป้ ่ วยมะเร็ง
คะแนน
ผูป้ ่ วยรำยใหม่
ผูป้ ่ วยรำยเก่ำ
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้ำนม
ก่อนให้คำแนะนำ
49.23±5.07
51.29±5.17
หลังให้คำแนะนำ
76.77±7.78
74.93±6.47
2
P
<0.001
<0.001
ผูป้ ่ วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
ก่อนให้คำแนะนำ
51.50±2.84
50.57±6.05
หลังให้คำแนะนำ
76.42±6.54
76.14±8.28
2
P
<0.001
<0.001
1: เปรียบเทียบผูป้ ่ วยใหม่และเก่ำโดย Mann-Whitney test
2: เปรียบเทียบก่อนและหลังให้คำแนะนำโดย Wilcoxon Signed Ranks test
ทีส่ ดุ จำนวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.43 จำกผูป้ ่ วยรำยเก่ำ
ทัง้ หมด และอำกำรทีพ่ บน้อยสุด คือ ไวต่อแสง แผลในปำก
เบื่ออำหำรและเล็บเปลี่ยนสี อย่ำงละ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.29 ของผูป้ ่ วยเก่ำทัง้ หมด ดังตำรำงที่ 4

รวมผูป้ ่ วยรำยเก่ำและใหม่

P1

50.30±5.13
75.81±7.05
<0.001

0.002
0.012

51.16±4.17
76.32±7.00
<0.001

0.299
0.384

ผลกำรประเมินควำมรุนแรงของ ADEs ในผู้ป่วย
BC พบว่ำ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มคี วำมรุนแรงในระดับไม่รำ้ ยแรง
และผลกำรประเมินควำมรุนแรงของ ADEs ในผู้ป่วย CC
พบว่ำ ควำมรุนแรงของ ADEs อยู่ในระดับไม่รำ้ ยแรง คือ

ตารางที่ 4. จำนวนผูป้ ่ วยทีเ่ กิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์ (ADEs) จำกยำเคมีบำบัดในผูป้ ่ วยมะเร็ง
จำนวนผูป้ ่ วยรำยใหม่ทเ่ี กิด ADEs (ร้อยละ)
จำนวนผูป้ ่ วยรำยเก่ำทีเ่ กิด ADEs (ร้อยละ)
อำกำรไม่พงึ ประสงค์ ติดตำมครัง้ ที่ 1 ติดตำมครัง้ ที่ 2
รวม1
ติดตำมครัง้ ที่ 1 ติดตำมครัง้ ที่ 2
รวม1
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้ำนม
คลื่นไส้อำเจียน
3 (23.08)
9 (69.23)
9 (69.23)
10 (71.43)
10 (71.43)
10 (71.43)
ไวต่อแสง
1 (7.69)
0 (0)
1 (7.69)
4 (28.57)
2 (14.29)
4 (28.57)
ผมร่วง
3 (23.08)
12 (92.31)
12(92.31)
14 (100)
14 (100)
14 (100)
อ่อนเพลีย
5 (38.46)
6 (46.15)
7 (53.85)
9 (64.29)
7 (50)
10 (71.43)
แผลในปำก
3 (23.08)
3 (23.08)
3 (23.08)
4 (28.57)
2 (14.29)
4 (28.57)
ท้องเสีย
0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (21.43)
1 (7.14)
3 (21.43)
เบื่ออำหำร
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (14.29)
0 (0)
2 (14.29)
พิษต่อระบบประสำท
1 (7.69)
1 (7.69)
1 (7.69)
3 (21.43)
0 (0)
3 (21.43)
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
คลื่นไส้อำเจียน
1 (8.33)
1 (8.33)
1 (8.33)
2 (28.57)
2 (28.57)
3 (42.86)
ไวต่อแสง
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14.29)
1 (14.29)
1 (14.29)
ผมร่วง
0 (0)
1 (8.33)
1 (8.33)
3 (42.86)
3 (42.86)
3 (42.86)
อ่อนเพลีย
3 (25)
5 (41.67)
5 (41.67)
3 (42.86)
3 (42.86)
5 (71.43)
แผลในปำก
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14.29)
1 (14.29)
ท้องเสีย
1 (8.33)
1 (8.33)
1 (8.33)
1 (14.29)
2 (28.57)
2 (28.57)
เบื่ออำหำร
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14.29)
1 (14.29)
1 (14.29)
เล็บเปลีย่ นสี
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14.29)
0 (0)
1 (14.29)
1: คือ จำนวนผูป้ ่ วยทัง้ หมดทีเ่ กิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์
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ตารางที่ 5. จำนวนครัง้ (ร้อยละ) ของกำรประเมินอำกำรไม่พงึ ประสงค์จำแนกตำมควำมรุนแรงที่กำหนดโดยเกณฑ์ CTCAE
version 5 และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำกับอำกำรไม่พงึ ประสงค์เมื่อประเมินตำม Naranjo ‘s algorithm
ระดับควำมรุนแรง (CTCAE)1
ระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำกับอำกำรไม่พงึ ประสงค์1
อำกำรไม่พงึ ประสงค์
ไม่รำ้ ยแรง (1-2) ร้ำยแรง (3-5) น่ำสงสัย อำจจะใช่
น่ำจะใช่
ใช่แน่นอน
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้ำนม
คลื่นไส้อำเจียน
18 (21.69)
1 (1.20)
0 (0)
3 (3.61)
16 (19.28)
0 (0)
ไวต่อแสง
5 (6.02)
0 (0)
0 (0)
1 (1.20)
4 (4.82)
0 (0)
ผมร่วง
26 (31.33)
0 (0)
0 (0)
2 (2.41)
24 (28.92)
0 (0)
อ่อนเพลีย
17 (20.48)
0 (0)
1 (1.20)
1 (1.20)
15 (18.07)
0 (0)
แผลในปำก
7 (8.43)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (8.43)
0 (0)
ท้องเสีย
3 (3.61)
0 (0)
0 (0)
1 (1.20)
2 (2.41)
0 (0)
เบื่ออำหำร
2 (2.41)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (2.41)
0 (0)
พิษต่อระบบประสำท
4 (4.82)
0 (0)
0 (0)
2 (2.41)
2 (2.41)
0 (0)
รวม
82 (98.80)
1 (1.20)
1 (1.20) 10 (12.05) 72 (86.75)
0 (0)
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
คลื่นไส้อำเจียน
4 (16.00)
0 (0)
0 (0)
1 (4.00)
3 (12.00)
0 (0)
ไวต่อแสง
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
ผมร่วง
4 (16.00)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4 (16.00)
0 (0)
อ่อนเพลีย
10 (40.00)
0 (0)
0 (0)
2 (8.00)
8 (32.00)
0 (0)
แผลในปำก
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
ท้องเสีย
3 (12.00)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (12.00)
0 (0)
เบื่ออำหำร
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4.00)
0 (0)
เล็บเปลีย่ นสี
1 (4.00)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4.00)
0 (0)
รวม
25 (100)
0 (0)
0 (0)
5 (20.00) 20 (80.00)
0 (0)
1: ผูป้ ่ วย 1 รำยอำจเกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์ได้หลำยภำวะ กำรวิจยั นี้แสดงผลเฉพำะครัง้ ทีเ่ กิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์ในชนิดที่
ร้ำยแรงทีส่ ดุ เพียงครัง้ เดียว หรือแสดงผลเฉพำะครัง้ ทีเ่ กิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์ทม่ี คี วำมสัมพันธ์กบั ยำมำกทีส่ ดุ เพียงครัง้ เดียว
ระดับ 1 ถึง 2 จำนวน 82 ครัง้ (ร้อยละ 98.80) และ 25 ครัง้
(ร้อ ยละ 100) ตำมล ำดับ และเมื่อ ประเมิน ควำมสัม พัน ธ์
ระหว่ ำ งยำกั บ ADEs พบว่ ำ ในผู้ ป่ วย BC ส่ ว นใหญ่ มี
ควำมสัมพันธ์ในระดับน่ำจะใช่ 72 ครัง้ (ร้อยละ 86.75) และ
ในผู้ป่วย CC ส่วนใหญ่มคี วำมสัมพันธ์ในระดับน่ ำจะใช่ 20
ครัง้ (ร้อยละ 80) ดังตำรำงที่ 5

การอภิ ปรายผล
ผูป้ ่ วย BCทัง้ รำยใหม่และรำยเก่ำมีควำมรูเ้ พิม่ ขึน้
หลัง ได้ร ับ คำแนะน ำจำกเภสัชกร และมีจ ำนวนผู้ป่วยที่มี
ควำมรูเ้ พิม่ ขึน้ หลังให้คำแนะนำจนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยในทุกประเด็นคำถำม ในขณะที่ก่อนได้รบั คำแนะนำ
ประเด็น คำมส่ว ยใหญ่ มีผู้ป่ วยที่มีค วำมรู้ ไม่ ถึง ร้อ ยละ 80

ยกเว้น 2 ประเด็นคำถำมทีผ่ ู้ป่วยมีควำมรู้พ้นื ฐำนดีอยู่แล้ว
ก่อนได้รบั คำแนะนำ คือ กำรดูแลผมร่วงและกำรป้ องกันกำร
เกิดแผลในช่องปำก คือ ก่อนให้คำแนะนำ มีผู้ตอบถูกเกิน
ครึง่ แม้ว่ำผูป้ ่ วยจะมีอำยุค่อนข้ำงมำก (อำยุเฉลีย่ 51.96 ปี )
ควำมรูท้ ผ่ี ปู้ ่ วยมีอยู่ก่อนหน้ำนี้แล้ว โดยเฉพำะผูป้ ่ วยรำยเก่ำ
อำจมำจำกกำรให้คำแนะนำจำกแพทย์และพยำบำล หรือ
จำกกำรที่ผู้ป่วยสอบถำมจำกผู้ท่เี คยได้รบั ยำเคมีบำบัดมำ
ก่ อ น หรื อ ผู้ ป่ วยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จำกแหล่ ง ควำมรู้ อ่ื น ๆ
ยกตัวอย่ำงเช่น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้ผู้ป่วย
รำยเก่ำมีคะแนนก่อนให้คำแนะนำมำกกว่ำผูป้ ่ วยรำยใหม่
ส่ว นผู้ป่ วย CC ทัง้ รำยใหม่ และผู้ป่วยรำยเก่ำ มี
คะแนนหลัง ให้ค ำแนะน ำเพิ่ม ขึ้น และมีจ ำนวนผู้ป่ วยที่มี
ควำมรู้เ พิม่ ขึน้ หลังให้คำแนะนำมำกกว่ำร้อยละ 80 ในทุก
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ประเด็น ค ำถำม แต่ มี 2 ประเด็น ค ำถำมที่ผู้ป่ วยมีควำมรู้
พื้นฐำนดีอยู่แล้วก่อนได้รบั คำแนะนำ คือ กำรเกิดแผลใน
ปำกและภำวะไวต่อแสง ทัง้ นี้ควำมรูท้ ผ่ี ปู้ ่ วยมีอยู่แล้วอำจมำ
จำกกำรได้รบั คำแนะนำจำกแพทย์ พยำบำล และจำกกำร
สืบค้นข้อมูลของผูป้ ่ วยเอง
ควำมรูห้ ลังได้รบั คำแนะนำของผูป้ ่ วยรำยใหม่และ
รำยเก่ ำ ของทัง้ สองโรคมะเร็ง ไม่ ต่ ำ งกัน ควำมรู้ก่ อ นให้
คำแนะนำของผู้ป่วย BC รำยเก่ำมำกกว่ำผู้ป่วย BC รำย
ใหม่ ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำกทีผ่ ปู้ ่ วยรำยเก่ำได้รบั ยำเคมีบำบัด
มำแล้วอย่ำงน้อย 1 ครัง้ จึงได้รบั คำแนะนำจำกแพทย์ และ
พยำบำล รวมทัง้ อำจมำจำกกำรสืบค้นข้อมูลของผูป้ ่ วย
กำรให้คำปรึกษำด้ำนเคมีบำบัดในผูป้ ่ วยมะเร็งโดย
เภสัชกรทำให้ผปู้ ่ วยมีควำมรูส้ งู ขึน้ ทัง้ ในด้ำนเรื่องโรคมะเร็ง
ยำเคมีบำบัด อำกำรข้ำงเคียงจำกยำเคมีบำบัด และกำรดูแล
ตนเองเมื่อ เกิด อำกำรข้ำ งเคีย ง (12) กำรให้ ค ำแนะน ำ
ปรึกษำโดยเภสัชกรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และให้คำแนะน ำ
ปรึกษำในประเด็นควำมรู้และปั ญหำกำรปฏิบตั ิตวั ในเรื่อง
กำรใช้ยำต้ำนมะเร็งและประเมินผลอีกครัง้ เมื่อผูป้ ่ วยมำรับ
ยำต้ำนมะเร็งในครัง้ ถัดไป ผลลัพธ์ของกำรให้คำแนะนำโดย
เภสัชกรนอกจำกทำให้ผปู้ ่ วยมีควำมรูม้ ำกขึน้ (13) ยังทำให้
มีควำมรูม้ ำกขึน้ เกีย่ วกับพฤติกรรมกำรดูแลตนเองเพื่อให้มี
คุณภำพชีวติ ทีด่ ี (7) ผู้ป่วยรำยเก่ำส่วนใหญ่มกั จะมีควำมรู้
เกีย่ วกับโรคมะเร็ง ยำ และกำรปฏิบตั ติ วั มำกกว่ำผูป้ ่ วยรำย
ใหม่ (4)
หลังได้รบั คำแนะนำจำกเภสัชกร ผู้ป่วย BC และ
CC ทัง้ รำยใหม่และรำยเก่ำมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ในทุกประเด็น
ของพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองและมีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ แต่
มีป ระเด็น ค ำถำมที่ผู้ ป่ วย BC รำยเก่ ำ มีค ะแนนก่ อ นให้
คำแนะนำมำกกว่ำผูป้ ่ วยรำยใหม่ คือ พฤติกรรมกำรบริโภค
และกำรใช้ย ำ เช่ น รับ ประทำนยำตำมค ำแนะน ำอย่ ำ ง
ถูกต้องและรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่ เนื่องมำจำกผูป้ ่ วย
รำยเก่ำได้รบั ยำเคมีบำบัดมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ครัง้ จึงได้รบั
คำแนะนำจำกแพทย์และพยำบำล รวมทัง้ อำจมีกำรสืบค้น
ข้อมูลของผู้ป่วย นอกจำกนี้ยงั มีประเด็นคำถำมทีม่ คี ะแนน
หลังให้คำแนะนำมำกกว่ำข้ออื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเด็น
คำถำมเกีย่ วกับกำรดูแลสุขภำพทัวไปในชี
่
วติ ประจำวัน เช่น
นอนหลับพักผ่อนอย่ำงน้อยวันละ 8 ชัวโมง
่
และกำรล้ำงมือ
ให้สะอำดก่อนและหลังรับประทำนอำหำร คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้
นี้พบในผูป้ ่ วยรำยใหม่จงึ ทำให้ผปู้ ่ วยรำยใหม่มคี ะแนนหลัง
ให้คำแนะนำมำกกว่ำผูป้ ่ วยรำยเก่ำ ซึง่ แตกต่ำงจำกคะแนน
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ก่อนให้คำแนะนำที่ผู้ป่วยรำยเก่ ำมีคะแนนมำกกว่ำผู้ป่วย
รำยใหม่ ทัง้ นี้เนื่องจำกในผูป้ ่ วยรำยใหม่มรี ะดับกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำตรี 3 รำย และมีอำยุเฉลี่ย 48.77 ปี ซึ่งน้อย
กว่ำผู้ป่วยรำยเก่ำที่มีอำยุเฉลี่ย 56.50 ปี ทำให้ผู้ป่วยรำย
ใหม่เมื่อได้รบั คำแนะนำจำกเภสัชกรจึงมีโอกำสทำคะแนน
หลังให้คำแนะนำมำกกว่ำผูป้ ่ วยรำยเก่ำ
ในส่วนของมะเร็ง CC ทัง้ ผู้ป่วยรำยใหม่และรำย
เก่ำ มีคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผู้ป่วยหลังให้
คำแนะนำเพิ่มขึ้น ประเด็นคำถำมที่ผู้ป่วยตอบถูกเพิม่ ขึน้
หลังให้คำแนะนำมำกกว่ำประเด็นอื่น คือ พฤติกรรมกำร
บริโ ภคและกำรใช้ยำ เช่ น รับ ประทำนผัก ผลไม้ ท่สี ดและ
สะอำด
กำรประเมินผลกำรให้คำแนะนำโดยเภสัชกรต่อ
พฤติกรรมกำรดูแลตัวเองของผู้ป่วยที่ได้รบั ยำเคมีบำบัด นี้
สอดคล้องกับกำรศึกษำทีเ่ ภสัชกรให้ควำมรูเ้ รื่องโรค ยำเคมี
บ ำบั ด และกำรดู แ ลรั ก ษำตั ว เองที่ พ บว่ ำ หลั ง จำกให้
คำแนะนำโดยเภสัชกร ผู้ป่วยมีคะแนนควำมรู้ พฤติกรรม
กำรดูแลตนเอง และคุณภำพชีวติ สูงขึน้ (7) นอกจำกผลลัพธ์
กำรให้ค ำแนะน ำช่ ว ยเพิ่ม ควำมรู้ข องผู้ป่ วยและคะแนน
พฤติกรรมกำรดูตัวเองสูงขึ้น กำรบริบำลทำงเภสัช กรรม
สำมำรถแก้ปัญหำจำกกำรใช้ยำของผูป้ ่ วยได้ (9)
ADEs ทีพ่ บมำกทีส่ ดุ ในผูป้ ่ วย BC ทัง้ รำยใหม่และ
ผูป้ ่ วยเก่ำ คือ อำกำรผมร่วง 12 คน และ 14 คน ตำมลำดับ
(ร้อยละ 92.31 ในผู้ป่วยรำยใหม่และร้อยละ 100 ในผู้ป่วย
รำยเก่ ำ ) ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมำจำก ADEs ดัง กล่ ำ วเป็ น อำกำรที่
มักจะสังเกตง่ำยชัดเจนและเกิดขึน้ เร็วกว่ำอำกำรอื่น เช่น
กำรทำลำยระบบประสำทพิษต่อหัวใจ ไต ตับ ส่วน ADEs ที่
พบน้ อ ยที่สุด ในผู้ป่วยรำยใหม่ คือ ภำวะไวต่ อ แสง 1 คน
(ร้อ ยละ 7.69) และพิษ ต่ อ ระบบประสำทส่ว นกลำง 1 คน
(ร้อยละ 7.69) และในผูป้ ่ วยรำยเก่ำ ADEs ทีพ่ บน้อยสุด คือ
เบื่ออำหำร 2 คน (ร้อยละ 14.29) ซึง่ สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ในผูป้ ่ วย BC ทีร่ ำยงำนว่ำ ADEs ทีพ่ บมำกทีส่ ดุ คือ เหนื่อย
อ่ อ นเพลีย (ร้อ ยละ 91.3) รองลงมำ คือ ผมร่ ว ง (ร้อ ยละ
65.10) และอำกำรคลื่นไส้ (ร้อยละ 39.1) (14)
ส่วน ADEs ทีพ่ บมำกทีส่ ดุ ในผูป้ ่ วย CC คือ อำกำร
อ่อนเพลีย 5 คน (ร้อยละ 41.67) ในผู้ป่วยรำยใหม่ และ 5
คน (ร้อยละ 71.43) ในผูป้ ่ วยรำยเก่ำ ส่วน ADEs ทีพ่ บน้อย
ที่สุด ในผู้ป่ วยรำยใหม่ คือ คลื่น ไส้ อำเจีย น ผมร่ ว ง และ
ท้องเสียอย่ำงละ 1 คน ส่วนในผู้ป่วยรำยเก่ำ ADEs ที่พบ
น้อยสุด คือ ไวต่อแสง แผลในปำก เบื่ออำหำร เล็บเปลีย่ นสี

อย่ำงละ 1 คน ผลกำรศึกษำสอดคล้องกับกำรศึกษำ ADEs
ที่เ กิด ขึ้น ได้บ่ อ ยในผู้ป่ วยที่ร ับ ยำเคมีบ ำบัด คือ อำกำร
อ่ อ นเพลีย (ร้อ ยละ 37.5) (15) ท้อ งเสีย และแผลในปำก
(ร้อยละ 75) ผมร่วงและปั ญหำเกี่ยวกับช่องปำก (ร้อยละ
66) และคลื่นไส้อำเจียน (ร้อยละ 54) (16)
ADEs ที่พบในกำรวิจยั นี้ส่วนใหญ่มคี วำมรุนแรง
ในระดับ 1 ถึง 2 (ไม่รำ้ ยแรง) จึงทำให้ผปู้ ่ วยสำมำรถรับยำ
เคมีบำบัดได้ในครัง้ ถัดไป แต่พบ ADEs ทีม่ คี วำมรุนแรงใน
ระดับ ร้ำ ยแรง (ระดับ 3) 1 ครัง้ ในผู้ป่ วย BC คือ อำกำร
คลื่นไส้อำเจียน ทำให้ผปู้ ่ วยได้รบั กำรรักษำเพิม่ เติมโดยเพิม่
ยำแก้อำเจียน ซึ่งสำเหตุ มำจำกผู้ป่วยได้รบั ยำเคมีบ ำบัด
สูตรทีท่ ำให้เกิดอำกำรรุนแรง คือ สูตรยำ AC (doxorubicin,
cyclophosphamide) และผู้ป่วยมีประวัติเกิดอำกำรเมำรถ
เมำเรือบ่อยครัง้ จึงเป็ นสำเหตุให้เกิดอำกำรรุนแรง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำกับ ADEs ที่เกิดขึน้ ร้อย
ละ 86.75 และร้อยละ 80 ในผูป้ ่ วย BC และ CC อยู่ในระดับ
น่ ำจะใช่ ทัง้ นี้เนื่องจำกเมื่อผูป้ ่ วยเกิด ADEs จำกยำทีส่ งสัย
แล้ว อำกำรเหล่ำนัน้ สำมำรถยืนยันได้ดว้ ยหลักฐำนทีช่ ดั เจน
เช่ น มีก ำรรำยงำนที่ส รุ ป แน่ น อนถึง อำกำรที่เ กิด จำกยำ
รวมทัง้ มีกำรให้ยำเคมีบำบัดตัวนัน้ ในครัง้ ถัดไปเมื่อผูป้ ่ วยมำ
รับยำรอบถัดไป ทำให้ผู้ป่วยมี ADEs นัน้ ซ้ำอีกครัง้ ทำให้
เมื่อประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำกับ ADEs ทีเ่ กิดขึน้ จึง
มีผลประเมินในระดับน่ำจะใช่เป็ นส่วนใหญ่ แต่มี ADEs บำง
อำกำรที่มีค วำมสัมพัน ธ์ก ับยำในระดับ อำจจะใช่ เช่ น ใน
ผูป้ ่ วย BC ทีม่ อี ำกำรคลื่นไส้อำเจียน เมื่อผูป้ ่ วยมำรับยำเคมี
บำบัดในครัง้ ถัดไปจะไม่พบอำกำรคลื่นไส้อำเจียน ผลกำร
ประเมินจึงอยู่ในระดับอำจจะใช่ ในส่วนของผู้ป่วย CC มี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำกับ ADEs ในระดับอำจจะใช่ เช่น
อำกำรอ่อนเพลีย เนื่องจำกมีผปู้ ่ วยบำงรำยใช้ชวี ติ ประจำวัน
ผิดปกติทำให้อ่อนเพลีย กำรประเมินจึงอยู่ในระดับอำจจะใช่
บทบำทอย่ำงหนึ่งของเภสัชกรทีส่ ำคัญ คือ กำรให้
คำแนะนำแก่ผู้ป่วยซึ่งถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริบำล
ทำงเภสัชกรรม ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีควำมรูท้ ถ่ี ูกต้องมำกขึน้ ใน
เรื่องโรคมะเร็ง กำรใช้ยำ ADEs จำกยำ และกำรปฏิบตั ติ วั ที่
เหมำะสม ทำให้ผปู้ ่ วยมีกำรดูแลตนเองได้ดมี ำกยิง่ ขึน้

สรุป
กำรให้คำแนะนำกำรใช้ยำโดยเภสัชกรในผู้ป่วย
มะเร็งทีร่ บั ยำเคมีบำบัดทำให้ผปู้ ่ วยมีควำมรูม้ ำกขึน้ ในส่วน
ของควำมรูท้ เ่ี กีย่ วกับโรคมะเร็ง กำรใช้ยำยำเคมีบำบัด กำร

ปฏิบตั ิตวั ให้เหมำะสม กำรเฝ้ ำระวัง ADEs จำกยำและกำร
จัด กำรเบื้อ งต้น เมื่อ มีอ ำกำร อีก ทัง้ ท ำให้ผู้ป่ วยทรำบถึง
พฤติกรรมทีค่ วรปฏิบตั ใิ นกำรดูแลตัวเองขณะทีร่ บั กำรรักษำ
ที่สำคัญ ท ำให้ทรำบข้อมูลขอ ADEs จำกยำเคมีบ ำบัดใน
ผูป้ ่ วยแต่ละรำย ดังนัน้ จึงควรสนับสนุนให้มกี ำรให้คำแนะนำ
กำรใช้ยำโดยเภสัชกรในลักษณะนี้ต่อไปในอนำคตหรือนำ
ข้อ มู ล จำกกำรวิจ ัย นี้ ไ ปต่ อ ยอดให้ดียิ่ง ขึ้น เช่ น 1) ควร
ติ ด ตำม ADEs จำกยำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจำก ADEs
บำงอย่ำงต้องใช้เวลำนำนจึงแสดงอำกำร 2) ให้ดำเนินกำร
จัดหำห้องหรือพืน้ ทีเ่ ฉพำะในกำรให้คำแนะนำกำรใช้ยำ โรค
กำรปฏิบ ัติ ตัว และ ADEs เพื่อ ป้ องกัน กำรรบกวนจำก
สิง่ แวดล้อมรอบข้ำงได้ และ 3) ควรมีกำรให้คำแนะนำจำก
เภสัชกรอย่ำงน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไป ทัง้ นี้เพื่อลดปั จจัยต่ำง ๆ ที่
มีผลต่อควำมรูค้ วำมเข้ำใจของผูป้ ่ วย
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