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โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและด้าน
สาธารณสุขให้บริการในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 6 ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโดย
แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน 
โดยเฉพาะด้านเคมีบ าบัดและรังสีรักษา จึงมีจ านวนผู้มารับบริการทางการแพทย์มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 คู่มือบริการประชาชน ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมขั้นตอนการเข้ารับบริการและ
การให้บริการด้านเคมีบ าบัด ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีหวังว่าคู่มือบริการประชาชนฉบับนี้จะอ านวย
ประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับบริการและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ตามสมควร หากท่านมีค าแนะน า
ใดเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคู่มือบริการประชาชนโปรดแจ้งมายังโรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี โทรศัพท์ 038-455456 โทรสาร 038-455066 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค  
http://www.facebook.com/ChonburiCancerHospital/ หรื อผ่ านทางอี เ มล 
Contact@ccc.in.th เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
                                           

                                                    
(นายอัครฐาน จิตนุยานนท์)  

             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
 

ค าน า 
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สารบัญ 

ค าน า 
สารบัญ 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ        3 
ขั้นตอนการตรวจ          6 
แผนที่/การจอดรถ          7 
ค าแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน      8 
ความรู้ส าหรับยาเคมีบ าบัด....................................................................... 
 ยาเคมีบ าบัดคืออะไร?       13 
 ท าไมต้องรักษาด้วยเคมีบ าบัด?      13 
 ผลข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดที่พบบ่อ     14 
 ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อได้รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด   14 
 ช่วงให้ยาเคมีควรรับประทานอาหารอย่างไร?    15 
 ผมร่วง?         16 
 ควรรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้    17 
 เพศสัมพันธ์กับยาเคมีบ าบัด      18 
 สูตรยาเคมีบ าบัด        19 

ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด............................................................... 
 ข้อมูลผู้ป่วย         20 
 บันทึกการได้รับยาเคมีบ าบัด      21 
 QR CODE สูตรยาเคมีบ าบัดแต่ละสูตรและการปฏิบัติตัว  24 
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งานที่ให้บริการ การใหบ้ริการผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ไดร้ับเคมบี าบัดครั้งแรก 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

ขอบเขตการให้บริการ 
   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 - ติดต่อด้วยตนเอง ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมี
บ าบัด  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 ที่อยู่: โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
300 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท์: 038-455456 ต่อ 191,173,239 
Email : chemo_cch@hotmail.com 

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
)ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด( 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 
หมายเหตุ : กรณีให้ยาเคมีบ าบัดเกิน
เวลา 16.00 น. มีการดูแลต่อเนื่อง
จนถึงเวลา 20.00 น. 

  ข้อก าหนดการให้บรกิาร 
เอกสารหรอืหลักฐานท่ีต้องใช้ :  ผลการตรวจเลือดและผลการตรวจทางรังสีวินิจฉยั  
)กรณีมผีลตรวจจาก โรงพยาบาลใกล้บ้าน( 

ระดับการให้บริการ 
ระยะเวลา : ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงการได้รับการฉีดยาเคมี
บ าบัด )กรณีสูตรยาเคมบี าบัดที่ให้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง( 
คุณภาพ : ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก ได้รับคูม่ือผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วยยาเคมีบ าบัด  มคีวามเข้าใจในการปฏิบัติตัวในขณะ-หลังได้รับยาเคมีบ าบัด ร้อยละ 85 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
1. นายแพทย์สิทธิ  สุขอวยชัย หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบ าบัด  
โทรศัพท์ 038-455632-6 ต่อ 191, 173, 239  Email : chemo_cch@hotmail.com 
2. นางพิมลวรรณ  พรหมสุวรรณ์  หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด 
โทรศัพท์ 038-455632-6 ต่อ 191, 173, 239  Email : chemo_cch@hotmail.com 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ผู้ป่วยหลังพบแพทย์รับทราบแผนการรักษาจากแพทย์ 
2. พยาบาลรับค าสั่งการรักษาและสแกนรายการยาไปยัง
ห้องยา 
3. ผู้ป่วยและญาติติดต่อห้องยา และการเงินเพื่อซื้อยา 
และน ายา รับประทาน และยาฉีดก่อนให้ยาเคมีบ าบัด  
4. พยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวก่อน - ขณะ - หลังให้ยาเคมีบ าบัด ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งให้คู่มือส าหรับ
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด แผ่นพับสูตรยาที่
ได้รับ และ QR CODE 
5 ให้ใบนัดและส่งผู้ป่วยไปยังห้องฉีดยาเคมี เพื่อเข้ารับ
การฉีดยาตามแผนการรักษาของแพทย์  
 (ระยะเวลาการฉีดยาขึ้นอยู่กับแผนการรักษา 
  ของแพทย์แต่ละท่านและสูตรยาเคมีที่ได้รับ) 

 งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด 

ค่าธรรมเนียม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562) 

รายละเอียดค่าธรรมเนยีม : ค่าตรวจรักษาตามชนิดของหัตถการและคา่ยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ 
ค่าธรรมเนียม : ค่าตรวจรักษาติดต่อสอบถามได้ที่งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด ,ค่ายาเคมี
บ าบัด ติดต่อสอบถามทีห่้องยา โทร.038 – 455456 ต่อ 102 ,109 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ตามสิทธิ์ของผู้ป่วย ยกเว้นหากมีการท า
หัตถการ  หรือรายการตรวจ ที่สิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ครอบคลุม 

ช่องทางรับช าระค่าธรรมเนียม 
ช าระคา่บริการได้ทีแ่ผนกการเงิน ช้ัน 1 อาคารอ านวยการ โทร.038 – 455456 ต่อ 108 
)รับบัตรเครดิตจ านวนเงนิ 500 บาท ขึ้นไป( 
กรณีมีสิทธิ์การรักษา เช่น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประกันสังคม  ข้าราชการ  
สามารถใชไ้ดต้ามสิทธิ ์

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ต่อ) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา 

การให้บริการ 
หน่วยเวลา 

)นาที/ชั่วโมง(  

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1 ก่อนพบแพทย ์ - เจ้าหน้าที่เรียกผู้ปว่ยเพือ่คัดกรองและ
ส่งตรวจเลือด และรอผลเลือดตาม
ระยะเวลาทีห่้องตรวจเลือดก าหนด 
กรณีน าผลเลือดมาจากโรงพยาบาลใกล้
บ้าน ให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเข้าพบแพทย ์

9.00– 16.00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์

เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

15  – 120 
นาที 

งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด/
ห้องปฏิบัติการ 

หลังการ
ตรวจสอบสิทธิ ์

(ตึกอ านวยการ)  
และการยื่นเวช

ระเบียน 
(ตึกรังสีรักษาและ

เคมีบ าบัด)  
2 การเข้ารับบริการพบแพทย ์ - เจ้าหน้าที่เรียกผู้ปว่ยเขา้ห้องตรวจ  

เมื่อผลการตรวจครบถ้วน กรณีน า ซีดี
มาด้วยต้องน าไปลงระบบโรงพยาบาล
ก่อนเข้าตรวจ 

9.00– 16.00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์

เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

60 - 120  
นาที 

งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด 

ผู้ป่วยมะเร็งราย
ใหม่ทุกราย จะ
ได้รับการตรวจ
หลังผู้ป่วยเก่า 

3 การบริการหลังพบแพทย ์ -รอพยาบาลเรียก เพื่อทวนแผนการ
รักษา การให้ยาเคมีบ าบัด และผู้ป่วย
เซ็นใบยินยอมการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 

9.00– 16.00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์

เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

15 - 60  นาท ี งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด 

พยาบาลรับค าสั่ง
ยาเคมีบ าบัดแบบ
ผู้ป่วยนอก สแกน
ค าสั่งยาไปยังห้อง

ยา 
4 รับเอกสารเพื่อติดต่อห้อง

ยา 
และการเงิน 

- ให้เอกสารผู้ป่วย  เพือ่ติดต่อห้องยา
และห้องการเงิน  ตามล าดับ 

9.00– 12 .00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์

เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

30-45  นาที งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด/
การเงิน/ห้อง
ยา 

อาจมีค่าบริการ
บางส่วนที่ต้อง
ช าระส่วนต่าง 

5 การให้ข้อมูลเกีย่วกับการ
ปฏิบัติตัวระหว่างรับการ
รักษา ดว้ยเคมีบ าบัด 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาที่ได้รับ 
ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิด การปฏิบัติตัว
ในระหว่างรับการรักษา  และให้คู่มือ
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
และเอกสารสูตรยาเคมีบ าบัดที่ได้รับการ
รักษา (คิวอาร์โค๊ด/แผ่นพับสูตรยาที่
ได้รับ)  

9.00– 12 .00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์

เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

30-45  นาที งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด 

อาจจะต้องมาให้
ยาเคมีบ าบัดในวัน
ท าการถัดไป กรณี
แพทย์สั่งยา 
Docetaxel ที่
เส่ียงต่อการเกิด
ภูมิไวเกิน ซ่ึงมี
การส่ังการรักษา 
หลังเวลา 

14.00 น.  
6 การส่งผู้ป่วยเพื่อเขา้รับยา

เคมีบ าบัดตามแผนการ
รักษา 

ส่งผู้ป่วยไปยังห้องฉีดยาเคมีบ าบัด เพือ่
เข้ารับการยาเคมีบ าบัดตามล าดบั 

9.00– 16 .00 น.  
วันจันทร์ถึงศุกร ์
เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

(กรณีให้ยาเกิน
เวลา16.00 น .มี

การดูแลต่อเนื่อง 
ถึง เวลา 20.00
น).  

 

30 นาที เป็น
ต้นไป – 420 
นาที 

งานพยาบาล
ผู้ป่วยนอกเคมี

บ าบัด 

ระยะเวลาการให้
ให้ยาขึ้นกับสูตร
ยาเคมีบ าบัดที่
ได้รับและเป็นไป
ตามแผนการ
รักษาของแพทย ์
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 120–42 0 นาที  
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ขั้นตอนการตรวจ ผู้ป่วยนอกเคมีบ าบัด 
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แผนที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร ี
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ค าแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
1. แผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติ  – เพลิงไหม้ทั่วไป 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

2. แผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติ – เพลิงไหม้ห้องปฏิบัติการรังสีรักษา 
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ค าแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(ต่อ) 



  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

3. แผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติ – อุทกภัย 
 

 
 

ค าแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(ต่อ) 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

4. แผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติ – แผ่นดินไหวทั่วไป 
 

       
 

ค าแนะน าการปฏิบัตตินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
 
  

5. แผนฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติ – แผ่นดินไหวห้องปฏิบัติการรังสีรักษา 
 

 
 

ค าแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน(ต่อ) 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

  

ยาเคมีบ าบัด บางท่านอาจเรียกสั้นๆว่า “คีโม” ย่อมาจาก  
คีโมเทอราปี (chemotherapy) หมายถึงสารเคมีหลายชนิดที่ออกฤทธิ์
ต้านหรือท าลาย เซลล์มะเร็ง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ เซลล์มะเร็งที่
แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่อง ยาเคมีบ าบัดจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็งหลายรูปแบบท าให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปและตายใน
ที่สุด 

ยาเคมีบ าบัดคืออะไร? 

 เพื่อให้หายจากโรค หรือควบคุมโรคให้หยุดเจริญเติบโต ซึ่ งจะ

ช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆของโรค ท าให้

คุณภาพชีวิตดีขึ้นยืดระยะเวลาการกลับเป็นซ้ าสอง และการรอดชีวิตของ

ผู้ป่วยได้ 
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ท าไมต้องรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด? 



  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

ผลข้างเคียงจากยาเคมีที่พบบ่อย ได้แก ่
 อาการคลื่นไส้ อาเจียน อาจเกิดขึ้นภายใน 1-6 ชั่วโมง หลังได้รับยาและ

อาจหาย ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ อาจต่อเนื่องไปถึง 5 วัน 
 อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า อาจนานถึงสัปดาห์หรือเดือน หลังจากการให้

ยาเคมีบ าบัด 
 อาการผมร่วง ซึ่งอาจร่วงหลังจากให้ยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ และสามารถ

งอกใหม่ได้ เมื่อได้รับยาเคมีบ าบัดครบ 
 เม็ดเลือดต่ าทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด จะท าให้ซีด  
 เหนื่อย อ่อนเพลีย ติดเชื้อง่ายและเลือดออกง่าย 
 อาการอื่นๆ เช่น ท้องเสีย ท้องผูก ผิวหนังสีด าคล้ า 

ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
 พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 
 รับประทานอาหารที่ประโยชน์ อาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น แกงจืด โจ๊กหมู

ใส่ ไข ่นม เนื้อสัตว์ไขมันต่ า ผักสดและผลไม้ที่ล้างอย่างสะอาด 

 รับประทานยาอย่างถูกต้อง ตามแพทย์ /พยาบาลแนะน ำ 
 ระวังอย่าให้ผิวหนังและหนังศีรษะถูกแสงแดดโดยตรง เพราะผิวหนังจะไว

ต่อแสงแดดมากขึ้นจากยาเคมีบ าบัด 

 รักษาสุขอนามัยของร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย 

 เรียนรู้วิธีดูแลตนเองเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง ภาวะซีด  
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ า 

 ออกก าลังกาย เช่น เดินให้พอเหมาะกับสภาพร่างกาย 

 ถ้ามีไข้ หรือท้องเสียร่วมกับมีไข้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 
 งดรับประทานสมุนไพรทุกชนิด ระหวา่งรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

ช่วงให้ยาเคมีควรรับประทานอาหาร
อย่างไร? 
     ช่วงมารักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ร่างกายต้องการอาหารมากกว่าปกติ  
     เพื่อซ่อมแซมเซลล์ปกติอยู่ในร่างกาย ดังนั้น 

 ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานสูง เช่น ปลา ไก่ หม ูไข่ 
นมพร่องมันเนย นมถั่วเหลือง 

 อาหารที่เพิ่มธาตุเหล็ก เช่น ตับ ผักใบเขียว อาหารปรุงสุก สะอาด 

 หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆของหมักดอง เช่น แหนม ก้อย ย า ปลาร้าดิบ  
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

ผมร่วง 

ผมร่วงเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย ในขณะที่ท่านได้รับยาเคมีบ าบัด  
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เส้นผมสามารถงอกใหม่ได้เป็นปกติหลังจากสิ้นสุด
การรักษาแล้ว ระหว่างนี้ควรดูแลตนเองดังนี้ ใช้แชมพูอ่อนๆ สระผม ,  
ใช้แปรงนุ่มๆหวีผม, หลีกเลี่ยงการใช้ไดร์ร้อนเป่าผม, ควรตัดผมสั้น,  
สวมหมวก หรือโพกหัวเวลาเดินทางกลางแจ้ง, สามารถสวมวิกหรือผม
ปลอมได้ 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

ควรรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ 

 คลื่นไส้ ท้องเสีย เยื่อบุปากอักเสบ เจ็บปากเจ็บคอ เบื่ออาหาร  
อย่างรุนแรงมาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ าได้เพียงพอ  
การขาดสารน้ า อย่างรุนแรงท าให้ไตท างานบกพร่อง การขาด
สารอาหารทีจ่ าเป็นท าให้ผู้ป่วยติดเชื้อง่ายขึ้น  

 อ่อนเพลียมาก เหนื่อยหอบ หรือหน้ามืด รุนแรง สูญเสียการทรงตัว 

 มีผื่นหรือตุ่มขึ้น ตามร่างกาย  

 ไข้สูง โดยวัดอุณหภูมิได้มากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส 
รว่มกับหนาวสั่น 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

ผู้ป่วยหรือคูส่ามีภรรยาที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ ์ 
ควรใช้วิธีคุมก าเนดิที่ประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะ 

ระหว่างและภายหลังรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด  
เนื่องจากยาเคมีบ าบัดอาจมีผลที่รนุแรงต่อทารกในครรภ์ได ้

เพศสัมพันธ์กับยาเคมีบ าบัด 

การมีเพศสัมพันธ์มิใช่สิ่งต้องห้ามในขณะที่ป่วยและได้รับยาเคมีบ าบัด ยกเว้น

ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศ หรืออยู่ใกล้อวัยวะเพศ โดยเฉพาะถ้ามี

ภาวะแทรกซ้อนจากโรค ท าให้มีภาวะเลือดออกง่ายบริเวณ อวัยวะเพศหรือใกล้เคียง 

เช่น มะเร็งปากมดลูกหรือมดลูกในผู้หญิง มะเร็ง กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งล าไส้ใหญ่

ส่วนเร็คตัม (Rectum) หรือไส้ตรง 
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สูตรยาเคมี AC 

สูตรยาเคมี Cis CCRT 
Cervix 

สูตรยาเคมี FAC 

   สูตรยาเคมี Carbo CCRT 
Cervix 

สูตรยาเคมี 5FU-Leucovorin    สูตรยาเคมี Pac-Carbo 

สูตรยาเคมีบ าบัด 
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การวินิจฉ ัยโรค.................................................................................................................................. 

ระยะของโรค....................................................................... ........................................................... 

สูตรยาเคมีบ าบัด 
1. stlinedrug……………………………………………………………………………...…… 

2. ndlinedrug……………………………………………………………………….…………. 
3. rdlinedrug…………………………………………………………………………………… 

การรักษาอื่นๆที่ได้รับ )เช่น การผ่าตัด/รังสรีักษา( 
........................................................……………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………... 

โรคประจ าตัว........................................................................ ......................................................... 

........................................................................................ ....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 

ยาที่รับประทานประจ า............................................................. ............................................... 

....................................................................................................... ........................................................ 

.......................................................................................................................... ......................................

ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
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วันที่ให ้ ครั้ง
ที ยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ ผู้ให้

ยา หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

บันทึกการได้รับยาเคมี
บ าบัด (เจ้าหน้าที่) 
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  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  

 

 
  

วันที่ให ้ ครั้ง
ที่ ยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ ผู้ให้

ยา หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

บันทึกการได้รับยาเคมีบ าบัด 
(เจ้าหน้าที่) 
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วันที่ให ้ ครั้ง
ที่ ยาเคมีบ าบัดที่ได้รับ ผู้ให้

ยา หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

บันทึกการได้รับยาเคมีบ าบัด 
(เจ้าหน้าที่) 
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สูตรยาเคมีบ าบัดแต่ละสูตร 
และการปฏิบัติตัว 
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โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
CHONBURI CANCER HOSPITAL 

---------------------------------------------------- 
300 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 038 – 455456 FAX : 038-455066 

Website: www.ccc.in.th 
 

038-455632-6 ต่อ 102,109 เภสัชกร 
038-455632-6 ต่อ 173,191,239 พยาบาลเคมีบ าบัด 

038-455632-6 ต่อ ตึกผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
คู่มือผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัด 




