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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้รับยำโฟลินิคแอซิด ฟลูโอโรยูรำซิล และออกซำลิพลำติน (สูตรฟอลฟอก) 
เพ่ือรักษำมะเร็งในทำงเดินท่อน  ำดี  
หากแพทย์แนะน าให้ใช้ยาโฟลนิคิแอซิด ฟลูโอโรยรูาซิล และออกซาลิพลาตนิ (สตูรฟอลฟอก) เพื่อรักษามะเรง็ ตอ่ไปนี้คอื
ข้อมูลส าคัญบางประการและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับยานี้ 

มะเร็งในทางเดินน ้าดี Biliary tract cancer 
มะเร็งในทางเดินน้ าดีก่อตัวจากเซลล์ (ช่ือว่า cholangiocytes) ซึ่งปกติเป็นเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นเยื่อบุในระบบท่อน้ าดี (ส่วนท่ีเป็น
สีเขียวในภาพด้านล่าง) ท่อน้ าดีเป็นท่อขนาดเล็กท่ีส่งน้ าดีซึ่งใช้ในการย่อยอาหารจากตับและถุงน้ าดีไปสู่ล าไส้เล็ก 
มะเร็งในทางเดินน้ าดี ได้แก่ มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็งถุงน้ าดี และมะเร็งกระเปาะส่วนปลายท่อน้ าดีร่วม 

มะเร็งท่อน ้าดี (Cholangiocarcinoma)- ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า bile duct cancer มะเร็งชนิดนี้แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่ใดภายในท่อน้ าดี: 

o มะเร็งท่อน ้ำดีในตับ intrahepatic cholangiocarcinoma – เมื่อมะเร็งก่อตัวขึ้นในท่อน้ าดีภายในตับ
o มะเร็งท่อน ้ำดีขั วตับ perihilar cholangiocarcinoma - เมื่อมะเร็งก่อตัวในท่อน้ าดีที่ข้ัวตับ
o มะเร็งท่อน ้ำดีส่วนปลำย/มะเร็งท่อน ้ำดีนอกตับ distal/extrahepatic cholangiocarcinoma - เมื่อมะเร็งก่อ

ตัวในท่อที่ยาวออกไปจากด้านนอกตับ

มะเร็งถุงน ้าดี (Gallbladder cancer) เกิดขึ้นในเยื่อบุถุงน้ าดี 
มะเร็งกระเปาะส่วนปลายท่อน ้าดีร่วม (Ampullary cancer) เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างท่อน้ าดีกับล าไส้เล็ก 

ท่านจะไดร้ับเอกสารนี้เมื่อท่านไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทางเดนิน้ าดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาที่ดูแลท่านอยู่จะอธิบายให้
เข้าใจว่าท่านเป็นมะเร็งทางเดินน้ าดีชนิดใดและครอบคลุมไปถึงส่วนใด 
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สูตรฟอลฟอก คืออะไร 

สูตรฟอลฟอก คือเคมีบ าบัดที่เป็นการผสมผสานการใช้ตัวยาโฟลินิคแอซิด ฟลูโอโรยรูาซิล และออกซาลิพลาติน  โดยยา ฟลูโอโรยรูา

ซิล และออกซาลิพลาติน เป็นยาเคมีบ าบัดที่ฆ่าเซลล์เนื้องอกโดยเข้าไปรบกวนกระบวนการจ าลองเซลล์ (การสร้างเซล์ที่มีลักษณะ

เหมือนกัน)  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวยานี้สามารถท าลายเซลล์ปกติได้เช่นกัน จึงอาจท าให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ ส่วนโฟลินค

แอซิดยังมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า ลิวโคโวริน หรือ แคลเซียมโฟลิเนต ซึ่งไม่ใช่ตัวยาให้ผลทางเคมีบ าบัด แต่ต้องรับยานี้ด้วยเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพของยาฟลูโอโรยรูาซิล 

วิธีให้ยำสูตรฟอลฟอก 

ยาสูตรฟอลฟอกจะถูกฉีดเข้าเส้นเลือดด า ผ่านสาย PICC (peripherally inserted central catheter- สายสวนภายในหลอดเลือด

ด าส่วนกลาง) สาย PICC เป็นท่อขนาดเล็กที่เข้าไปในหลอดเลือดด าใต้ผิวหนังแขนของผู้ป่วยและไปถึงหลอดเลือดด าที่หน้าอก และ

จะยังอยู่ในร่างกายระหว่างการรับยาสูตรฟอลฟอก จะเอาสาย PICC ออกเมื่อรับยาครบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน 

เราจะต้องสวนล้างสาย PICC สัปดาห์ละครั้ง โดยปกติ พยาบาลจะเป็นผู้ด าเนินการ การดูแลสาย PICC อย่างสม่ าเสมอจะป้องกัน

ไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตัน ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องคอยดูแลรักษาสาย PICC ให้สะอาดและหมั่นตรวจหาสญัญาณของการ

ติดเชื้อ (บวม แดง หรือหนอง) เมื่ออยู่ที่บ้าน  ผู้ป่วยจะได้รับยาสูตรฟอลฟอก ในโรงพยาบาล ในหน่วยเคมีบ าบัด และผู้ป่วยจะได้รับ

ต่อไปที่บ้านผ่านปั๊มขนาดเล็ก ปั๊มขนาดเล็กนี้เช่ือมต่อกับสาย PICC และช่วยให้การฉีดฟลูโอโรราซิลเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ

หนึ่งวัน ( 22 ช่ัวโมง) เมื่อผู้ป่วยอยู่ท่ีบ้าน หลังจาก 22 ช่ัวโมง ผู้ป่วยก็กลับมาถอดปั๊ม ท่ีโรงพยาบาล หากพยาบาลอธิบายวิธีการถอด

ปั๊มอย่างปลอดภัย และรู้สึกมั่นใจว่าท าเองได้ ผู้ป่วยก็สามารถท าเองได้ อีกวิธีหนึ่งคือพยาบาลประจ าเขตสามารถมาที่บ้านเพื่อถอด

ออกให้แพทย์จะเป็นผู้ก าหนดปริมาณ ยาสูตรฟอลฟอก ที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ส่วนสูง 

น้ าหนัก อายุ สุขภาพโดยทั่วไป และภาวะภาวะต่างๆที่สัมพันธ์กับโรค 

ก ำหนดกำรรักษำด้วยำสูตนฟอลฟอก 
ผู้ป่วยจะได้รับ สูตรฟอลฟอก ในทุกรอบการรักษา ตารางมาตรฐานของการรักษาด้วย สูตรฟอลฟอก คือรอบ 2 สัปดาห์ คือรับยา
และท าเคมีบ าบัด(คีโม)หนึ่งวัน  สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ก่อนการท าเคมีบ าบัดแต่ละครัง้ ผู้ป่วยจะต้องตรวจเลือดและทีมเนื้องอกวิทยาจะ
ตรวจสอบว่าผู้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอส าหรับการท าเคมีบ าบัดหรือไม่ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ป่วยจะต้องแจ้งอาการและ
ปัญหาใดๆก็ตามตั้งแต่นัดรักษาครั้งล่าสุดของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถปรับขนาดยา/ตารางและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ป่วยได้
โดยเฉพาะ   แพทย์อาจนัดให้ผู้ป่วยไปตรวจเลือดที่ห้องเวชปฏิบัติ หน่ึงวันก่อนนัดรับเคมีบ าบัด  

ในวันที่ 1 ของสัปดาห์แรกของแต่ละรอบของการท าเคมีบ าบัด ผู้ป่วยจะมาโรงพยาบาลเพื่อพบทีมเนื้องอกวิทยาเพื่อท าการประเมิน
และตรวจเลือด ผู้ป่วยจะกลับมารับเคมีบ าบัดในวันหรือ 2 วันถัดมา ในนัดหมายรอบนี้ผู้ป่วยจะไม่ได้พบแพทย์เว้นแต่ผู้ป่วยจะมี

ปัญหาบางอย่าง ช่วงเคมีบ าบัดจะใช้เวลา 2 ถึง 3 ช่ัวโมง เมื่อสิ้นสุดเซสช่ันพยาบาลจะ ติดตั้งปั๊มขนาดเล็กเข้ากับสาย PICC เพื่อ
ปล่อยยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ช่ัวโมง ผู้ป่วยกลับบ้านได้พร้อมกับปั๊มนี้ เมื่อรับยาครบ ในวันที่ 2 ผู้ป่วยก็กลับมาที่โรงพยาบาล
เพื่อถอดปั๊มออก หากพยาบาลอธิบายวิธีการถอดปั๊มอย่างปลอดภัย และรู้สึกมั่นใจว่าท าเองได้ ผู้ป่วยก็สามารถท าเองได้ 
ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องนอนค้างคืนท่ีโรงพยาบาล 
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รอบรับยำสูตรฟอลฟอก: รับยำ 1 สัปดำห์ , หยุดพัก 1 สัปดำห์ 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 รอบต่อๆ ไป 
วันที่ 1  วันที่ 2  วันที ่4 วันที่ 1  วันที่ 2  วันที ่4 

ตรวจเลือด 
ประเมิน 
คีโม+ติดปั๊มยา 
เอาปั๊มออก 

ระยะเวลาในการรักษาด้วยยาสูตรฟอลฟอก 

การรบัยาสูตรฟอลฟอกแต่ละรอบจะนาน 2 สัปดาห์ หากรักษาได้ดีก็สามารถท าซ้ าติดตอ่กัน 12 รอบ ผู้ป่วยจะไดร้บัเคมีบ าบัด 

อย่างนอ้ย 3 เดือนหลังจากนัน้แพทย์จะใหส้แกนซ้ าเพือ่ประเมินค่าตัวยาท างานไดผ้ลหรือไม ่หากผลสแกนของ 3 เดอืนแรกแสดงผล

ว่ามะเร็งคงทีห่รือเล็กลง แพทยข์องผูป้่วยอาจแนะน าให้ท าเคมบี าบัดตอ่ไปอีก 3 เดอืน หลังจากการรักษา 6 เดอืนแรก แพทยจ์ะ

พูดคุยเรือ่งควรหยุดพักจากการท าเคมบี าบัดหรอืควรท าตอ่ไป 

ผลข้ำงเคียงของกำรรักษำด้วยสูตรฟอลฟอกมีอะไรบ้ำง 
มีผลข้างเคียงท่ีทราบจากการรักษานี้ แต่ผู้ป่วยอาจไม่พบอาการเหลา่นี้ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการรักษาไม่ได้ผล การเกิดผลข้างเคียงและ
ความรุนแรงของผลข้างเคียงไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของยา 
ผู้ป่วยอาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่าง แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นท้ังหมด จ าไว้ว่าเราสังเกตอาการจากผลข้างเคียงได้ตั้งการเริม่มีอาการ ระยะเวลา 
และความรุนแรง อาการเหล่านีส้ามารถเกิดขึ้นกลับไปกลับมาไดเ้กือบตลอดเวลา ยกเว้นทีเ่กี่ยวข้องกับออกซาลิพลาติน และควรหายไป
โดยสิ้นเชิงหลังสิ้นสุดการรับยา  
อย่างไรก็ตาม ความถี่และความรุนแรงแตกต่างกันไปในแตล่ะบคุคล 
เช่นเดียวกับยาเคมีบ าบดัอื่น ๆ ฟลูออโรยรูาซลิและออกซาลิพลาตนิฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพราะสามารถหยุดยั้งการแบ่งตัวและการ
แพร่กระจายของเซลล์ แต่กระนั้นยาเคมีบ าบดัไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเซลลม์ะเร็งและเซลล์ปกติได้ ดังนั้น เคมีบ าบัดก็
จะฆ่าเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เซลลเ์ม็ดเลือด เซลล์ในปาก กระเพาะอาหาร ล าไส้ และอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผล
ข้างเคียงบางอย่างต่างกันไป เมื่อการรักษาสิ้นสุดลง เซลล์ปกติเหล่านั้นจะกลับมาแข็งแรงสมบรูณ์ 

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด 
ความเป็นพิษต่อเม็ดเลือด Hematotoxicity: ผลข้างเคียงต่อเซลล์เมด็เลือดของผู้ป่วยมดีังนี้ 

จ้านวนเม็ดเลือดขาวต้่าและเสี่ยงต่อการติดเชื อ 
เคมีบ าบัดท าใหเ้ม็ดเลือดขาวลดจ านวนลง เนื่องจากช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ หากจ านวนเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยต่ าเกินไป (เรียกว่าภาวะ
นิวโทรพีเนีย neutropenia ) ผู้ปว่ยอาจเสี่ยงต่อการตดิเช้ือ ช่วงนี้ สิ่งส าคญัคือต้องระมัดระวังและหลีกเลีย่งสถานการณ์ที่อาจเพิม่ความ
เสี่ยง 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support and used with 
permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translation project coordinator: Dr. R Casolino



4 

ในการติดเช้ือ เช่น อยู่ในท่ีแออัดหรือสัมผัสกับผู้ที่เป็นหวัด เนื่องจากจ านวนเซลล์เมด็เลือดขาวมักจะลดลงเหลือน้อยท่ีสุดในระหว่างวันท่ี 9 
และวันท่ี 14 ของแต่ละรอบของการท าเคมีบ าบัด ดังน้ันในช่วงดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหลีกเลีย่งความเสีย่งต่อการตดิเช้ือ 

แพทย์จะตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยทุกครั้งก่อนท าเคมีบ าบดัแต่ละครั้ง จ านวนเซลล์สีขาวมักจะกลับมาเป็นปกติก่อนการรักษาครั้ง
ต่อไป บางครั้งอาจพบว่าจ านวนต่ าเกินกว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามก าหนด และแพทย์จะชะลอการรักษาไว้ก่อนเป็นเวลาสั้นๆ จนกว่า
จ านวนเซลล์จะกลับสูป่กต ิ

เป็นเรื่องส้ำคญัมำกท่ีผู้ป่วยจะต้องตระหนักถึงสญัญำณและอำกำรของกำรติดเชื อ และผู้ป่วยต้องติดตอ่สำยด่วนท่ีโรงพยำบำลที่
รักษำอยู่หำกเกิดอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี : 

• อุณหภูมริ่างกายของผู้ป่วยสูงกว่า 38°C (100.4°F) แม้จะใช้ยาพาราเซตามอล
• อยู่ๆ  ผู้ป่วยกร็ู้สึกสั่นสะท้านหรือไม่สบาย
• ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ, ไอ, ท้องร่วง, ปัสสาวะบ่อยข้ึน

จ้านวนเม็ดเลือดแดงต้่า
เคมีบ าบัดท าใหเ้ซลล์เม็ดเลือดแดงลดจ านวนลงได้ บทบาทที่ส าคัญทีสุ่ดของเซลล์เม็ดเลือดแดงคือการน าออกซิเจนไปยังทุกส่วนของ
ร่างกาย หากจ านวนเซลล์เมด็เลือดแดงต่ าเกินไป (เรียกว่าโรคโลหิตจาง anaemia ) ผู้ป่วยจะรู้สึกเหนือ่ยและหายใจไม่ออก หากภาวะ
โลหิตจางของผู้ป่วยรุนแรง ผู้ป่วยจะต้องไดร้ับการถ่ายเลือด 

จ้านวนเกล็ดเลือดต้่าและเสี่ยงต่อการช ้าหรือเลือดออก 
เคมีบ าบัดท าให้เกล็ดเลือดลดจ านวนลงได้ เกล็ดเลือดมีประโยชน์ในการช่วยให้เลือดแข็งตัว หากจ านวนเกล็ดเลือดของผู้ป่วยต่ าเกินไป 
(เรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ า thrombocytopenia) ผู้ป่วยจะไม่สามารถรับเคมีบ าบัดได้ และแพทย์จะชะลอการรักษาเป็นเวลาสั้นๆ 
จนกว่าจ านวนเกล็ดเลือดจะดีขึ้น หากมีรอยช้ าหรือมีเลือดออก เช่น เลือดก าเดา มีเลือดออกตามเหงือก จุดสีแดงหรือสีม่วงเล็กๆ บน
ผิวหนัง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ 

 อาการชาหรือรู้สึกเสียวซ่าท่ีนิ วและนิ วเท้า (เส้นประสาทส่วนปลาย): เคมีบ าบัดที่ใช้ออกซาลิพลาตินอาจส่งผลต่อเส้นประสาท

โดยท าให้เกิดอาการชา รู้สึกเสียวซ่า หรือปวดที่มือหรือเท้า อาการชาหรือรู้สึกเสียวซ่าที่นิ้วและนิ้วเท้าอาจท าให้ล าบากต่อการท ากิจกรรม

เล็กๆน้อยๆ เช่น การผูกเชือกรองเท้าหรือติดกระดุม อาการอาจเริ่มภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์และเป็นอยู่นานถึงสองสามเดือน 

แทบไม่พบอาการชาอย่างถาวร ผู้ป่วยสามารถดูค าแนะน าเฉพาะในด้านล่างเพื่อช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ หากเกิดขึ้น 

ท้องร่วง: ต้องติดต่อกับทีมรักษา หากมีอุจจาระเหลว 4 ครั้งขึ้นไปใน 24 ช่ัวโมง แพทย์จะให้ยาต้านอาการท้องร่วง อย่าลืมดืม่

น้ ามากๆเพื่อทดแทนของเหลวท่ีสูญเสียไป หากผู้ป่วยมีอาการท้องร่วงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยต่ าและหลีกเลี่ยงผลไม้

ดิบ น้ าผลไม้ ซีเรียล และผัก อาการจะดีขึ้นดว้ยหากหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล ์คาเฟอีน ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารที่มีไขมันสูง 

คลื่นไส้: โดยทั่วไปไม่รุนแรง บางครั้งมีอาการอาเจียนร่วมด้วย มักควบคุมโดยยาแก้อาการคลื่นไส้ อาการคลื่นไส้อาจมีอาการได้

ภายใน 2-3 ช่ัวโมงจนถึง 2-3 วันหลังการรักษา 

ร้อนในและแผลในปาก: ควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เช้ือโรคเติบโต เพื่อป้องกันหรือช่วยรักษาแผลใน
ปาก ให้ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและบ้วนปากวันละ 3 ครั้งโดยใช้เบกกิ้งโซดา 1/2 ถึง 1 ช้อนชาผสมน้ า (หรือน้ ายาบ้วนปากทั่วไป) ควร
หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกรด เช่น ส้ม มะนาว และเกรปฟรุต แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบหากมีแผลพุพอง เนื่องจากอาจช่วยป้องกัน
หรือรักษาแผลในปากได้ 
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อาการอ่อนเพลีย: ผลข้ำงเคียงท่ีพบบ่อยมำก ซึ่งอำจเพิ่มขึ นในระหว่ำงกำรรักษำ 

อาการเบื่ออาหาร: ไม่ต้องกังวลหากรับประทานอาหารไม่ลง1 หรือ 2 วัน 

การแข็งตัวของเลือด: ติดต่อสายด่วนหากขาบวม แดง และเจ็บ หรือหากผู้ป่วยมีอาการหายใจล าบาก 

ผลข้างเคียงบางประการที่พบได้น้อย 
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่: ผู้ป่วยอาจพบอาการเหล่านี้ในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบ าบัดหรือหลังจากนั้นไม่นาน: 

สะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือสั่นสะท้าน 
ไข ้
ปวดศีรษะ 
เจ็บกล้ามเนื้อ 
เพลีย 

ปฏิกิริยาการแพ้: บางครั้งอาการนี้เกิดขึ้นในขณะที่ให้เคมีบ าบัด แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันทีหากผู้ป่วยมีอาการกะทันหันเหล่านี้: 
ผื่น 
หายใจถี ่
หน้าแดงหรือบวม 
รู้สึกร้อน 
อาการวิงเวียนศีรษะ 
ปวดปัสสาวะ 

การร่ัวไหล (Extravasation) ของเคมีบ้าบัด: ในขณะที่ก าลังใช้ยา บางครั้งเคมีบ าบัดอาจรั่วออกนอกเส้นเลือดและท าให้เนื้อเยื่อรอบๆ 
เสียหายได้ บอกพยาบาลของผู้ป่วยทันทีหากผู้ป่วยมีอาการแสบ ปวด แดง หรือบวมรอบเส้นเลือด 

อาการท้องผูก: การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง (ผัก ผลไม้ ขนมปังโฮลมีล) และการดื่มน้ าอย่างน้อย 2 ลิตรสามารถช่วยได้ อาจต้องใช้ 
ยาระบายหากมีอาการนานกว่า 2-3 วัน 

อาการง่วงนอน: เคมีบ าบัดอาจท าให้รู้สึกอยากนอนมากๆ (ง่วงซึม) และเพลีย หากรู้สึกง่วงนอนมาก ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักร 

ปวดหัว: หากมีอาการ อาจรับประทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล 

นอนหลับยาก: สามารถทานยานอนหลับได้หากต้องการ 

ผิวหนังเปลี่ยนแปลง: ผิวหนังแห้งขึ้น อาจเกิดผื่นแดง 

การสะสมของของเหลว: อาจน้ าหนักเพิ่มและใบหน้าหรือข้อเท้าหรือขาอาจบวม วางขาบนเบาะรองอาจช่วยได้ อาการบวมจะดีขึ้นหลัง 
จากการรักษาสิ้นสุดลง 

ผมร่วง: ผมอาจบางลง แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอาการผมร่วงจนหมด 
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ยาท่ีช่วยควบคุมผลข้างเคียง 

อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบถึงผลข้างเคียง มียาที่ใช้ควบคุมอาการได้ 

ฉันควรทานยาตามปกติต่อไปหรือไม่ 

ควร ผู้ป่วยต้องใช้ยาตามปกติต่อไป โปรดรายงานต่อทีมเนื้องอกวิทยาเรื่องยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยก าลังใช้อยู่ เพื่อให้ทีมสามารถ  

ให้ค าแนะน าได้ 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไหม 

ได้ แนะน าให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนเริ่มท าเคมีบ าบัด หากผู้ป่วยได้เริ่มท าเคมีบ าบัดแล้ว โปรดสอบถามแพทย์ผู้ที่สามารถ 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดวัคซีนได้ 

เคล็ดลับระหว่างการรักษา 
ดื่มน้ ามาก ๆ (อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน) เพื่อป้องกันไต 
มีโภชนาการที่ดี การรับประทานอาหารมื้อเลก็ ๆ น้อย ๆ อาจช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือของทอด 
สามารถใช้ยาแก้ปวดลดไข้ได้หากจ าเป็น 
ใช้มีดโกนไฟฟ้าเมื่อโกนหนวดและแปรงสีฟันขนนุ่มเพื่อลดเลือดออก 
หลีกเลี่ยงแสงแดด ทาครีมกันแดด SPF 15 (หรือสูงกว่า) และเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันแดด 
ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ; หลีกเลี่ยงการขับรถหรือมีส่วนร่วมในงานท่ีต้องอาศัยความตื่นตัวจนกว่าจะทราบว่าการ
ตอบสนองต่อยาเคพไซทาบีนเป็นอย่างไร 
พักผ่อนให้เพียงพอ 
เพื่อป้องกันโรคมือเท้า: 
- ลดแรงเสียดทาน แรงกด และความร้อนที่มือและเท้าของผู้ป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ าร้อนเป็นเวลานาน เช่น ล้างจาน อาบน้ าเป็นเวลานาน หรืออาบน้ าในอ่าง
- ห้ามใช้ถุงมือล้างจานเพราะยางจะท าให้ผิวฝ่ามืออุ่น
- หลีกเลี่ยงการเดินหรือกระโดดไกลเพื่อลดการหลุดลอกของผิวหนังบริเวณฝ่าเท้า
- อย่าใช้เครื่องมือท าสวน/ของใช้ในครัวเรือนท่ีบีบมือของผู้ป่วยบนพื้นผิวท่ีแข็ง
- หลีกเลี่ยงการทาโลช่ันบนมือและเท้า แต่ควรให้ผิวหนังชุ่มชื้น
เพื่อช่วยลดอาการ ผู้ป่วยสามารถใช้ครีมบ ารุงผิว emollient และยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ ปรึกษาแพทย์เพื่อหายาที่ดี
ที่สุด

มียาที่ผู้ป่วยอาจต้องใช้ไว้ท่ีบ้านเพื่อช่วยควบคุมอาการ
ก่อนเริ่มท าเคมีบ าบัด แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยก าลังใช้อยู่ บางครั้งผลข้างเคียงอาจเกี่ยวข้องกับยาของผู้ป่วย ไม่ใช่
กับเคมีบ าบัด

หากอาการของผู้ป่วยรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไป 24 ช่ัวโมง อย่าลังเลที่จะติดต่อโรงพยาบาล
ใส่ใจกับอาการของลิ่มเลือด: ปวด แดง บวมท่ีแขนหรือขา หอบหรือเจ็บหน้าอก หากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้โปรดติดต่อแพทย์

ห้ามรับการฉีดวัคซีนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ขณะท าเคมีบ าบัด

หากผู้ป่วยเป็นผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ุ:
- แจ้งแพทย์หากผู้ป่วยก าลังตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษานี้
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างท าเคมีบ าบัด
- ห้ามให้นมขณะท าเคมีบ าบัด
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เมื่อใดควรติดต่อโรงพยาบาล 
หากอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไป 24 ช่ัวโมง ติดต่อโรงพยาบาลทันท ี

ติดต่อฉุกเฉินของโรงพยาบาล: 

ฉันสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ไหน 
หากผู้ป่วยต้องการข้อมูลเพิม่เตมิในเรื่องนี้ ผู้ป่วยสามารถไปท่ีเว็บไซต์ ESMO เว็บไซต์ส าหรับมะเร็งทางเดินน้ าดี: คู่มือส าหรับผู้ป่วย 
(Biliary tract cancer: Guide for Patients) และบนเว็บไซต์ AMMF The Cholangiocarcinoma Charity 
ผู้ป่วยสามารถค้นหาลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง: 

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 

https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/ 
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