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 “มะเร็งปอด ไม่น่ากลัวอย่างท่ีคุณคิด”	เป็นประโยคท่ีหมอมักจะบอกผู้ป่วยของหมอทุกคนในวันท่ีเราพบกันคร้ังแรก	 
และผู้ป่วยท่ีเพ่ิงทราบว่ามีเซลล์มะเร็งปอดอยู่ในร่างกาย	 ทำาไมหมอถึงได้บอกแบบน้ีกับผู้ป่วย	 ส่วนหน่ึงเพ่ือให้กำาลังใจกับผู้ป่วย	 

อีกส่วนหนึ่ง	คือ	มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ	เพราะว่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้	ต้องบอกว่ามีวิวัฒนาการต่างๆ	เกิดขึ้นมากมาย 

ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น	 และระยะแพร่กระจาย	 ซึ่งมีอะไรบ้างนั้นผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้น	 

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ	รวมถึงการดูแลตนเองในระหว่างการรักษา	ทั้งในแง่มุมของผู้รักษาและผู้ป่วย
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ทำาความรู้จักกับโรคมะเร็งปอด

 มะเร็งปอด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 ชนิด	คือ	ชนิดเซลล์ขนาดเล็ก	(small	cell	lung	cancer)	 

และชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก	(non-small	cell	lung	cancer)	ซึ่งในกลุ่มหลังนี้	พบได้	85%	ของ 

มะเร็งปอดทั้งหมด	และในกลุ่มนี้ยังมีแยกย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ	อีกหลายชนิด	เช่น	squamous	

cell	carcinoma,	adenocarcinoma	และอื่นๆ	กลุ่มที่เป็น	adenocarcinoma	นั้น	ปัจจุบันมี 

การรักษาด้วยยากลุ่มใหม่ๆ	เกิดขึ้น	และมีผลการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดีมาก



จริงหรือไม่...	มะเร็งปอด	ยุค	2020 ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด ?4

	 ในสมัยก่อนนั้นการวินิจฉัยมะเร็งปอดทำาได้ยาก	 แต่พอเข้าสู่ยุคที่มีการ	

ทำาสแกนคอมพิวเตอร์	(CT	scan),	การสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(MRI),	และ 

ล่าสุดการสแกนด้วย	PET	scan	รวมถึงเทคนิคต่างๆ	ของการส่องกล้องทาง

หลอดลม	และการเจาะตรวจชิ้นเนื้อ	เพื่อให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัยเซลล์มะเร็ง

ปอดนั้นให้ทันสมัยขึ้น	 ทำาให้เราสามารถวินิจฉัยได้รวดเร็วเมื่อผู้ป่วยมีอาการ

ผิดปกติ	ซ่ึงอาการต่างๆ	เหล่าน้ันแล้วแต่ว่าตัวเซลล์มะเร็งปอดน้ันอยู่ท่ีตำาแหน่ง 

ไหนในร่างกายเรา		โดยส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการไอเรื้อรัง		บางครั้งไอแบบ 

มีเสมหะปนเลือด	 เหนื่อย	 หายใจไม่สะดวก	 นำ้าหนักลดมากในช่วงเวลาสั้นๆ	

เป็นต้น	 ผู้ป่วยบางคนอาจจะมาด้วยอาการทางระบบประสาท	 ถ้าเซลล์มะเร็ง

ปอดแพร่กระจายไปอยู่ท่ีสมองหรือไขกระดูกสันหลัง	เช่น	อาการแขนขาอ่อนแรง	

ชา	กลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้	หรือบางคนมีอาการปวดกระดูกมาก	ถ้าเซลล์

มะเร็งปอดนั้นแพร่กระจายไปอยู่ที่กระดูก	เป็นต้น

 การรักษามะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกนั้น การรักษาหลัก คือ การผ่าตัด	ซึ่งปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดก็ก้าวหน้าไป 
มากกว่าในอดีตมาก	ส่วนการรักษามะเร็งปอดระยะลุกลามนั้น	ในอดีตที่ผ่านมาการรักษาหลัก	คือ	การให้ยาเคมีบำาบัดฉีดเข้า 

ทางเส้นเลือดดำาเหมือนเวลาให้นำา้เกลือ	 ซ่ึงในอดีตน้ันมียาเคมีบำาบัดอยู่แค่ไม่ก่ีชนิดท่ีเราสามารถใช้ได้ในการรักษามะเร็งปอด	 

และผลข้างเคียงที่พบบ่อย	คือ	มีอาการคลื่นไส้	อาเจียน	ผมร่วง	และมีการติดเชื้อง่าย	เนื่องจากยาเคมีบำาบัดนั้นไปกดการ 

สร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูกในร่างกายอย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไป	 ทำาให้ผู้ป่วยบางคนกลัวการให้ยาเคมีบำาบัดมาก	 แต่อย่าง 

ภาพที่ 1: ชนิดของมะเร็งปอด

• Adenocarcinoma
• Squamous cell carcinoma
• Large cell carcinoma
• และชนิดอื่นๆ

15%

85%

ชนิดเซลล์ขนาดเล็ก        ชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก
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ที่หมอได้กล่าวข้างต้น	“มะเร็งปอด ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด”	ปัจจุบันได้มียาเคมีบำาบัดกลุ่มใหม่ๆ	 

เกิดขึ้นหลายชนิด	 ซึ่งผลข้างเคียงในการรักษาน้อยกว่ายาเคมีบำาบัดในกลุ่มเก่ามาก	 แต่อย่างไร 

ก็ตาม	ยาเคมีบำาบัดในกลุ่มเก่าบางชนิด	ก็ยังคงต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วย	และในปัจจุบันก็มีการ

พัฒนายากลุ่มใหม่ๆ	 ท่ีได้ผลดีมากในการรักษาอาการข้างเคียงท่ีเกิดจากยาเคมีบำาบัดตามมา	 เช่น	 

ยาแก้คลื่นไส้	อาเจียน	หรือยาที่ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาว	 เป็นต้น	ดังนั้น	สิ่งที่หมอจะขอยืนยัน 

อีกหนึ่งอย่าง	คือ	“ยาเคมีบำาบัดในการรักษามะเร็งปอด ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด”	จริงๆ

 ในปัจจุบัน	อย่างที่หมอได้เกริ่นในข้างต้น	คือ	มียาต้านมะเร็งกลุ่มใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	ที่ใช้ได้ผลดีในมะเร็งกลุ่มที่เป็น	 
Adenocarcinoma	 โดยการรักษาแบบนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่า	 “การรักษาแบบตรงจุด หรือแบบมุ่งเป้า (Targeted  

therapy)”	เป้าหรือจุดคืออะไร	ต้องขออธิบายว่า	ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และหมอมะเร็ง	ได้ค้นพบว่าการเกิดมะเร็งปอดนั้น 

เกิดจากหลายปัจจัย	 และหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นในผู้ป่วยบางรายมีลักษณะทางพันธุกรรม	 หรือยีนในร่างกายที่เกิดการกลาย 

พันธ์ุไป	 ซ่ึงไม่ได้เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุในครอบครัว	 ยีนท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปอดน้ัน	 

ขณะนี้มีอยู่	 5	ชนิด	ที่มียาต้านเฉพาะจุดใช้ในการรักษา	คือ	การกลายพันธุ์ของ	Epidermal	Growth	Factor	Receptor	 

(EGFR)	ซึ่งในคนผิวขาวพบได้	10-20%	แต่ในคนเอเซียและคนไทยพบได้ถึง	50-60%	โดยพบมากในคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือเลิก 

สูบบุหรี่มานานมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	ความผิดปกติของยีนอีกชนิดหนึ่ง	คือ	การสลับที่ของยีน	ALK	พบได้ประมาณ	5-10%	และ 

ยังมียีนที่ผิดปกติชนิดอื่นๆ	อีก	3	ชนิด	คือ	มีการสลับที่ของยีน	ROS	และ	NTRK	และมีการกลายพันธุ์ของยีน	BRAF	แต่ความ 

ผิดปกติของยีน	3	ชนิดหลังนี้พบได้น้อยกว่าชนิดละ	4%	เท่านั้น	และเช่นกันส่วนมากพบในผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่	ผู้ป่วยมะเร็ง 

ปอดที่สูบบุหรี่มักจะไม่พบความผิดปกติของยีนทั้ง	 5	 ชนิดนี้	 ทำาให้ไม่สามารถใช้ยาต้านเฉพาะจุดได้	 ปัจจุบันเราสามารถ 
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ภาพที่ 2: ภาพสแกนช่องปอดเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับยาต้าน EGFR

เหมือนกัน	 ช่วยยับย้ังการสร้างเส้นเลือดและทำาให้ 

หลอดเลือดที่เสียไปดีขึ้น	 ทำาให้นำายาเคมีบำาบัด 

เข้าสู่ก้อนมะเร็งได้ดีข้ึน	 ซ่ึงยากลุ่มน้ีเป็นยาฉีดเข้า 

ทางเส้นเลือดดำาและจะใช้ร่วมกันกับยาเคมีบำาบัด 

และ/หรือยากระตุ้นภูมิต้านทานท่ีจะกล่าวถึง 

ถัดไปได้	ผลข้างเคียงของยากลุ่มน้ีทำาให้มีความดัน 

โลหิตสูงข้ึน	มีโปรตีนร่ัวออกมาในปัสสาวะ	ทำาให้ม ี

ความเส่ียงต่อภาวะเลือดออก	และภาวะหลอดเลือด 

อุดตันได้	

2 เดือน หลังจากรับประทานยาต้าน EGFR

ตรวจความผิดปกติของยีนทั้ง	5	ชนิดนี้ได้จากชิ้นเนื้อมะเร็งปอดที่เราทำาผ่าตัด	หรือเจาะออกมาตรวจได้	ในประเทศไทยมี 

ยาต้านเฉพาะจุดสำาหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่มียีนผิดปกติทุกชนิด	ยกเว้นยีน	NTRK	ซึ่งยาต้านเฉพาะจุดสำาหรับยีน 

ผิดปกติชนิดนี้ยังไม่มีในประเทศไทย	 ยาต้านเฉพาะจุดหรือยามุ่งเป้าสำาหรับยีนผิดปกติเหล่านี้เป็นยารับประทาน	 ซึ่งผลการ 

ตอบสนองต่อยาต้านมะเร็งทุกกลุ่มน้ีดีมากถึง	60-70%	และทำาให้ระยะเวลาการรอดชีวิตสูงข้ึนอย่างชัดเจน	เม่ือเทียบกับการใช้ 

ยาเคมีบำาบัด	 ผลข้างเคียงของยานั้นก็จะต่างจากยาเคมีบำาบัดที่ให้ทางเส้นเลือดดำา	 คือ	 ยาในกลุ่มนี้อาจจะทำาให้เกิดผื่นผิว 

แห้ง	สิว	ท้องเสีย	การเจริญอาหารลดลง	หรืออาการผิดปกติอื่นๆ	ในระบบทางเดินอาหาร	หรือระบบอื่นๆ	เกิดขึ้นได้	แต่โดย 

ทั่วไปผู้ป่วยสามารถรับประทานยา	และสามารถที่จะทนต่อผลข้างเคียงจากยาต้านเฉพาะจุดได้ดี	ผู้ป่วยบางรายมีการตอบ 

สนองต่อยาดี	กล่าวคือ	ยาสามารถคุมมะเร็งปอดได้นานหลายปี	แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายเกิดการด้ือยากลุ่มน้ีได้เมื่อใช้ไปในระยะ 

เวลาหน่ึง	 ซ่ึงเม่ือมีการด้ือยาเกิดข้ึนก็สามารถท่ีจะเปล่ียนมาใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดได้	ยาอีกกลุ่มหน่ึงท่ีจัดเป็นยามุ่งเป้า 
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	 นอกจากนี้	ยังมียาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นยากระตุ้นภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวของร่างกายให้จัดการกับเซลล์มะเร็ง

ปอดในร่างกาย	เราเรียกว่าการรักษาแบบ	Immunotherapy	ในปัจจุบันใช้ได้กับชนิดเซลล์เล็กและเซลล์ไม่เล็ก	ทั้ง	adeno-

carcinoma	และ	squamous	cell	carcinoma	และมีการใช้ทั้งแบบที่ให้ยากระตุ้นภูมิต้านทานอย่างเดียว	หรือให้ร่วมกับยา

เคมีบำาบัด	 และ/หรือยายับยั้งการสร้างหลอดเลือดได้	 ซึ่งจะได้รับการรักษาอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	 และแพทย์มะเร็ง

ที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	เช่น	ต้องดูชนิดเซลล์	และอาจจะต้องมีการตรวจย้อม	PDL1	ในชิ้น

เนื้อมะเร็งปอดที่จะช่วยตัดสินใจ	ในกรณีที่หากเลือกใช้เพียงยากระตุ้นภูมิต้านทานเพียงชนิดเดียวในการรักษาเป็นลำาดับแรก	

เป็นต้น	 และที่สำาคัญคือต้องพิจารณาดูตัวโรคและสภาวะร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายให้เหมาะสมกับการรักษาในแต่ละรูป

แบบ	 เนื่องจากผลข้างเคียงของยากลุ่มกระตุ้นภูมิต้านทานนั้นต่างกับยาเคมีบำาบัดและยามุ่งเป้าที่กล่าวไปดังข้างต้น	 เช่น	

ทำาให้มีต่อมไทรอยด์อักเสบ	ปอดอักเสบ	ลำาไส้อักเสบ	ท้องเสีย	ตับอักเสบ	ผื่น	เกิดขึ้นได้	เป็นต้น	

	 ในขณะน้ีนักวิทยาศาสตร์และหมอมะเร็งท่ัวโลกกำาลังทำาการศึกษาวิจัยถึงกลไก 

การด้ือยาของท้ังยามุ่งเป้า	ยากระตุ้นภูมิต้านทาน	และยาเคมีบำาบัด	มีการคิดค้นยาใหม่ๆ	 

อยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเม่ือเกิดการด้ือยาข้ึน	 รวมถึงได้มีการค้นพบ 

ยีนกลายพันธุ์ชนิดต่างๆ	 ในมะเร็งปอดอีกหลายชนิด	 ซึ่งขณะนี้การศึกษาวิจัยต่างๆ	 ได้ 

ดำาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง	ดังนั้น	ในอนาคตอันใกล้นี้	อาจจะมียากลุ่ม 

ใหม่ๆ	อีกหลายกลุ่มท่ีสามารถใช้ในการรักษามะเร็งปอดอย่างแน่นอน	ดังน้ัน	“มะเร็งปอด  

ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด”	จริงๆ	อย่างที่หมอกล่าวไว้ในตอนแรก	



จริงหรือไม่...	มะเร็งปอด	ยุค	2020 ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด ?8

 กล่าวโดยสรุป คือ	การรักษาหลักของมะเร็งปอดระยะลุกลาม	ยังคงเป็นการให้ยาเคมีบำาบัด	ส่วนยาต้านมะเร็งแบบ 
ตรงจุดหรือยามุ่งเป้านั้น	 ควรให้เฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีนดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น	 การใช้ยาทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น 

ยาเคมีบำาบัด	ยามุ่งเป้า	หรือยากระตุ้นภูมิต้านทาน	จะต้องได้รับการรักษาติดตามต่อเนื่อง	และอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด 

จากหมอมะเร็ง	เน่ืองจากยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงเฉพาะกับยาแต่ละชนิดของผู้ป่วย	และผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านจำาเป็นต้องได้รับคำา 

แนะนำาจากแพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	และสามารถที่จะสังเกตอาการและดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านได้	ในช่วงที่รับการรักษา 

อยู่ด้วยยาชนิดใดก็ตาม

	 สุดท้ายนี้หมออยากจะให้ผู้ป่วยคิดว่า	 โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายก็เป็น 

โรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง	 เหมือนโรคความดันโลหิตสูง	 หรือเบาหวาน	 อาการมากก็เพิ่ม 

หรือเปลี่ยนยา	อาการน้อยก็สามารถลด	หรือหยุดยาได้	การดูแลสุขภาพ	ออกกำาลังกาย 

รวมทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ	 5	 หมู่	 และการหยุดสูบบุหรี่เป็นสิ่ง

สำาคัญมากสำาหรับผู้ป่วย	นอกจากนี้	ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาในแผนปัจจุบันอย่าง 

ถูกต้องและทันเวลา	เพื่อลดอาการ	และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	ดังนั้น	อย่ากลัวที่จะก้าว 

เข้ามาพบหมอมะเร็ง	และคุณจะได้รับคำาแนะนำาที่ถูกต้อง	และเริ่มรักษาได้ทันท่วงที 

อย่างรวดเร็ว	
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การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
เรียบเรียงและเขียนโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิชชนา จำารูญรัตน์

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ภาควิชารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดนอกจากการทำา	CT	scan	หรือการสแกนด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว	ยังมี

การตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจวินิจฉัยในผู้ป่วยบางราย	ซึ่งทำาได้

โดยการนำาสารเภสัชรังสีชนิดหนึ่งเข้าสู่ร่างกาย	และถ่ายภาพสารนั้นๆ	การตรวจที่ใช้บ่อยในโรคมะเร็งปอด	ได้แก่

FDG PET/CT
	 สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจนี้	คือ	F-18	FDG	(F-18	Fluoro 

Deoxy	Glucose)	หรือมักเรียกย่อๆ	ว่า	FDG	(เอฟดีจี)	เป็นสาร 

แบบหนึ่งของนำ้าตาลกลูโคส	 เมื่อให้เข้าไปในร่างกายคนเรา	 โดยการ 

ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำา	จะสามารถติดตาม	FDG	ในร่างกายได้โดย 

เครื่องมือถ่ายภาพที่เรียกว่า	PET	(Positron	Emission	Tomography)	 

ซึ่งปัจจุบันจะเป็นเครื่อง	 PET/CT	 มะเร็งปอดส่วนใหญ่ใช้	 FDG	 สูง	 

ดังนั้น	 เราจึงใช้สารนี้ในการตรวจวินิจฉัยการกระจายของโรค	 เพื่อ 

ประเมินระยะของตัวโรค	ประเมินสภาวะของต่อมนำ้าเหลืองในช่องอก	 

และสามารถที่จะใช้ช่วยในการตัดสินใจการรักษา	 ว่าสามารถที่จะ 

ผ่าตัดได้หรือไม่	นอกจากนี้	ยังใช้ในการประเมินการกลับเป็นซำ้า	และ

ประเมินผลการรักษาของมะเร็งปอดได้ดี

ภาพที่ 3: ภาพปกติของสาร FDG ในร่างกายคนเรา

และกรณีผู้ที่มีก้อนเนื้อร้ายที่ปอด
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ภาพที่ 4: ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่พบว่ามีการกระจายไปยัง

อวัยวะอื่นๆ ทั้งต่อมน้ำ�เหลือง และกระดูก

ภาพที่ 5: ภาพปกติของสาร MDP ในร่างกายคนเรา และกรณีมีการ

กระจายของมะเร็งไปกระดูกแล้ว

Bone scan
	 การสแกนกระดูกโดยใช้สารเภสัชรังสี	ซึ่งสารที่นิยมใช้ในประเทศไทย	คือ	Tc-99m	MDP	(Tc-99m	Methyl	DiPhos-

phonate)	หรือเรียกย่อๆ	ว่า	MDP	(เอ็มดีพี)	เมื่อให้เข้าไปในร่างกายของคนเรา	โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำา	จะไปจับ 

ที่กระดูก	และสามารถติดตามสารนี้ในร่างกายได้โดยเครื่องมือถ่ายภาพที่เรียกว่า	Gamma	camera	หรือ	SPECT	(Single	 

Photon	Emission	Computed	Tomography)	ถ้ามีการกระจายของมะเร็งไปยังกระดูก		ก็มักจะเห็นสารนี้ในตำาแหน่งนั้นๆ	 

มากกว่าปกติ		แม้ว่าการตรวจ	FDG	PET/CT	สามารถเห็นรอยโรคที่กระดูกอยู่แล้ว	แต่รอยโรคที่กระดูกบางชนิด	อาจเห็นได้

ดีกว่าใน	Bone	scan
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มะเร็งปอดกับการผ่าตัด
เรียบเรียงและเขียนโดย	นายแพทย์สยาม ค้าเจริญ
หน่วยศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

 การผ่าตัดนั้น	มีบทบาทสำาคัญในกระบวนการรักษาโรคมะเร็งปอด	ทั้งในด้านการให้การวินิจฉัย	

การรักษา	และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง

 การวินิจฉัย	 เมื่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีที่สงสัยว่าอาจเกิดจากมะเร็ง	 ขั้นตอนต่อไปคือ	 ต้องได้รับ
การพิสูจน์ชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันคำาวินิจฉัย	โดยอาจกระทำาได้ด้วยการใช้เข็มเจาะตรวจชิ้นเนื้อจากผนังทรวงอก	หรือการส่องกล้อง 

ทางเดินหายใจ	 เพื่อตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจ	 ในกรณีที่หัตถการทั้งสองอย่างนั้นทำาไม่ได้	 เช่น	 ก้อนเนื้องอกอยู่ลึก	 อยู่ใน

ตำาแหน่งที่เสี่ยง	อันตราย	หรือทำาไปแล้วแต่ไม่สามารถให้การวิจฉัยได้	เพราะชิ้นเนื้อที่ตัดออกมามีขนาดเล็กเกินไป	การ

ผ่าตัดทรวงอกเพื่อการวินิจฉัยสามารถทำาได้	 โดยมีแผลผ่าตัดแผลเล็กๆ	 บนทรวงอก	 ตัดเนื้อปอดพร้อมทั้งก้อนเนื้องอกออก

มาเป็นรูปลิ่ม	วิธีนี้สามารถให้คำาวินิจฉัยได้ถูกต้อง	แม่นยำา	เพราะได้ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่

 การรักษา	ในโรคมะเร็งปอดระยะที่	1,	2	และในบางกรณีของระยะที่	3	นั้น	การผ่าตัดปอดกลีบที่มีมะเร็งออกทั้งกลีบ	

รวมทั้งการตัดต่อมน้ำ�เหลืองในช่องทรวงอก	สามารถช่วยให้มีผลการรักษาที่ดีขึ้น	อัตราการรอดชีวิตยาวนานขึ้น

 การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน	โรคมะเร็งปอดนั้น	อาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเกิดขึ้นได้	เช่น	การไอเป็นเลือดรุนแรง	
การติดเชื้อในทางเดินหายใจ	ฝีในปอด	ปอดแตก	หรือน้ำ�ท่วมปอด	ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
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ชนิดของการผ่าตัด

 • ตัดปอดแบบลิ่ม (wedge resection) เป็นการตัด 

	 	 เนื้องอกพร้อมกับเนื้อปอดข้างเคียงออกเป็นรูปลิ่ม	

 • ตัดปอดทั้งกลีบ (lobectomy)	เป็นการตัดปอดที่มี 

	 	 เนื้องอกออกทั้งกลีบ

 • ตัดปอดทั้งข้าง (pneumonectomy)	เป็นการผ่าตัด 

	 	 ปอดออกทั้งข้าง

ชนิดของแผลผ่าตัด

	 แผลผ่าตัดแบบมาตรฐาน	(standard	thoracotomy)	แผล 

ผ่าตัดยาวประมาณ	20-25	ซม.	บริเวณด้านหลังใต้กระดูกสะบัก 

ยาวไปตามช่องซ่ีโครงอ้อมไปด้านหน้าใต้ราวนม	 เป็นแผลมาตรฐาน 

ท่ีสามารถผ่าตัดปอดได้ทุกชนิด	ใช้ในกรณีท่ีก้อนเน้ืองอกมีขนาดใหญ่	 

กดเบียดอวัยวะข้างเคียงที่สำาคัญ	หรือมีพังผืดในช่องปอดมากๆ	

Wedge resection Lobectomy Pneumonectomy

Thoracotomy VATS

ภาพโดย:	นายแพทย์สยาม	ค้าเจริญ

ภาพโดย:	นายแพทย์สยาม	ค้าเจริญ
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การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 โดยทั่วไป	ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดี	สามารถทนต่อการตัดปอดออกทั้งข้างได้	แต่ในรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง 
ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสมรรถภาพปอด			เพ่ือประเมินความเส่ียงในการผ่าตัด	และคำานวนหาปริมาตรปอดท่ีสามารถ 

ตัดออกได้อย่างปลอดภัย

	 ผู้ป่วยควรได้รับการฝึกกายภาพบำาบัด	การฝึกไอ	ฝึกหายใจ	ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด	เพื่อช่วยให้การฟื้นตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 การผ่าตัดปอดโดยส่วนใหญ่	เสียเลือดไม่มากนัก	แต่ในบางรายที่ก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่	อาจจำาเป็นต้องได้รับเลือด	

1-2	ยูนิต	ดังนั้น	ผู้ป่วยควรเตรียมญาติมาบริจาคโลหิตไว้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด	เพื่อใช้หากจำาเป็น		

	 ผ่าตัดปอดแผลเล็ก	 โดยใช้กล้องวิดิทัศน์ช่วยผ่าตัด	 (Video-assisted	 thoracoscopic	 

surgery;	VATS)	แผลผ่าตัดขนาดเล็ก	ยาวประมาณ	3-10	ซม.	และมีรูเล็กๆ	ขนาด	1	ซม.	อีก	 

1-3	รู	เพื่อใส่กล้องและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด	เลือกใช้ในกรณีที่ก้อนเนื้องอกขนาดไม่ใหญ่มาก	 

และไม่กดเบียดอวัยวะข้างเคียง	 ช่วยให้ปวดแผลน้อยลง	 ผู้ป่วยฟื้นตัวไวขึ้น	 หลีกเลี่ยงแผล 

ผ่าตัดขนาดใหญ่	และผลการรักษามะเร็งไม่ต่างจากแผลมาตรฐาน	
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การนอนโรงพยาบาล และการพักฟื้นหลังผ่าตัด

	 ผู้ป่วยต้องเข้านอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัด	1	วัน	เพื่อเตรียมตัว	งดอาหารและนำ้าดื่ม	8	ชม.	

ก่อนดมยาสลบ	การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ	2-4	ชม.	

 หลังผ่าตัด	จะมีสายระบายทรวงอกเพื่อใช้ระบายนำ้า	เลือด	และลมที่อาจมีรั่วซึมออกมาหลัง	ผ่าตัดได้
จากนั้นใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลต่ออีก	2-5	วัน	ก็สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้	หลังจากพักฟื้นควร

หลีกเลี่ยงการออกแรงหนัก	4-6	สัปดาห์	แล้วผู้ป่วยจะสามารถกลับมาทำากิจกรรมต่างๆ	ได้ตามปกติดังเดิม

ผ่าตัดเจ็บหรือไม่ เสี่ยงแค่ไหน?

 แผลผ่าตัดบริเวณทรวงอกนั้น	ต้องขยับเขยื้อนระหว่างการหายใจตลอดเวลา	ดังนั้น	จึงเจ็บกว่าแผลผ่าตัดบริเวณ
อื่นๆ	ของร่างกาย	แต่หากสามารถเลือกใช้การผ่าตัดแผลเล็กได้	ร่วมกับการใช้เครื่องบริหารยาระงับปวดด้วยตนเอง	(PCA)	

หรือการฉีดยาชาในช่องเยื่อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก	(Epidural	block)	ก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดี	และช่วยให้ 

ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 ความเสี่ยงในการผ่าตัด	ต้องประเมินตามสภาพร่างกาย	ขนาด	และตำาแหน่งของเนื้องอก	ปริมาตรของเนื้อปอดที่
เหลืออยู่หลังผ่าตัดของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นรายๆ	ไป		โดยทั่วไปอัตราการตายต่ำ�กว่า	1	ใน	100

 การผ่าตัดปอดเพื่อรักษามะเร็งนั้น	ไม่ได้น่ากลัวหรืออันตรายอย่างที่หลายคนกังวล	อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงใน
การรักษามะเร็งปอดระยะต้น	หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับไปมีชีวิตที่ปกติดังเดิมได้อย่างรวดเร็ว
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รังสีรักษาในมะเร็งปอด
เรียบเรียงและเขียนโดย	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธิติ สว่างศิลป์
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา	ภาควิชารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

 รังสีรักษา	(ฉายรังสี,	ฉายแสง)	เป็นการนำารังสีพลังงานสูงมาใช้ในการรักษามะเร็ง	
ซึ่งอาจจะเป็นการทำาลาย	หรือยับยั้งการเพิ่มจำานวนเซลล์มะเร็ง	

 กรณีของมะเร็งปอด	 รังสีรักษาสามารถใช้สำาหรับโรคระยะแรกที่ไม่สามารถผ่าตัดได้	 หรือใช้ร่วมกับยาเคมีบำาบัด	

สำาหรับโรคระยะลุกลามเฉพาะท่ี	 หรือเป็นการรักษาเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการควบคุมโรคร่วมกับวิธีรักษาอ่ืนๆ	 หรือใช้รักษาบรรเทา 

อาการสำาหรับโรคในระยะลุกลาม	หรือแพร่กระจาย

 เทคนิคทางรังสีรักษาในปัจจุบัน	มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของการฉายรังสีแบบ	3	มิติ	ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการ 

วางแผนรักษา	เพ่ือให้ทิศทางและปริมาณรังสีมีความเหมาะสมถูกต้องท่ีตำาแหน่งโรคมะเร็ง	และลดปริมาณรังสีต่อเน้ือเย่ือปกติ 

ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย	ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเข้าใจและร่วมมือในระหว่างการฉายรังสีดี	อาจใช้รูปแบบ 

การฉายรังสีแบบ	4	มิติ	เพื่อฉายรังสีตามรูปแบบการหายใจที่สม่ำ�เสมอของผู้ป่วยได้

 ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา	จะได้รับการบอกเล่าทำาความเข้าใจถึงวิธีการรักษา	ผลการรักษา	ผลข้างเคียง	การปฏิบัติตัว 
และดูแลตนเองตั้งแต่ก่อน	ระหว่าง	รวมถึงหลัง	การรักษาด้วยรังสีรักษาเสร็จสิ้น	เพื่อให้ได้รับทราบข้อดีหรือข้อเสีย	รวมถึง 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับรังสีรักษา	 โดยส่วนใหญ่จะให้บุคคลในครอบครัวได้ร่วมรับทราบข้อมูลไปพร้อมกัน	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
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ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

 ข้ันตอนท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีมารับรังสีรักษา	จะมีการนัดตรวจวางแผนด้วยคอมพิวเตอร์สแกน	(CT	scan)	ก่อน	หลังจาก 
นั้นจะใช้เวลาวางแผนการรักษาประมาณ	 1-2	 สัปดาห์	 จึงจะนัดผู้ป่วยมาจำาลองการฉายรังสี	 (Simulator)	 โดยใช้แผนการ 

รักษาที่ได้จากคอมพิวเตอร์มาใช้กับตัวผู้ป่วยจริง	แล้วจึงจะเริ่มขั้นตอนการฉายรังสีจริงในห้องฉายรังสีต่อไป	ซึ่งการฉายรังสี 

แต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่แน่นอน	ขึ้นอยู่กับเทคนิคและแผนทางรังสีที่ใช้	โดยทั่วไปอาจใช้เวลา	10-15	นาที	ต่อครั้ง	อาจไม่เกิน	 

30	นาที	วันละ	1	ครั้ง	 ใช้เวลา	5	วันต่อสัปดาห์	 โดยเวลาทั้งหมดมีได้ตั้งแต่	4	ถึง	7	สัปดาห์	ขึ้นอยู่กับลักษณะโรคของ 

ผู้ป่วย	ส่วนกรณีการฉายรังสีด้วยเทคนิคพิเศษมากๆ	เช่น	เครื่อง	CyberKnife®	จะใช้เวลาต่างไป	เนื่องจากเป็นวิธีการพิเศษ	 

สำาหรับรอยโรคขนาดไม่ใหญ่มาก	ระยะเวลาเตรียมการ	และวางแผนการรักษาอาจใช้เวลา	4-6	สัปดาห์	และการฉายรังสี 

แต่ละครั้งอาจใช้เวลามากกว่า	2	ชั่วโมง	แต่ระยะเวลารักษาจะสั้นลงไม่เกิน	5	วัน

 เทคนิคทางรังสีรักษาดังกล่าวมาแล้ว		มีความเหมาะสมกับสภาวะโรคและผู้ป่วยแตกต่างกันไป	ทั้งนี้	แพทย์ผู้รักษา
จะเป็นผู้พิจารณาวิธีที่ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์สูงสุด

ผลข้างเคียง และการดูแลตนเองเมื่อได้รับรังสีรักษา

 ระหว่างฉายรังสี	โดยท่ัวไปผู้ป่วยจะได้รับคำาแนะนำาในการดูแลไม่ให้เกิดแผลบริเวณผิวหนังท่ีฉายรังสี	รับประทานอาหาร 
และนำ้าที่สุกสะอาด	การดื่มนำ้ามากๆ	จะช่วยลดการอักเสบในบริเวณปาก	ลำาคอ	ทรวงอก	สามารถลดหรือชะลออาการเจ็บ 

ปาก	คอ	หรือไอได้		มีการสอนและอบรมกลุ่มผู้ป่วยโดยพยาบาลเป็นระยะ	และสามารถสอบถามแพทย์ผู้รักษาหรือพยาบาล 

ได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย
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 หลังฉายรังสีจบในช่วง 3-4 สัปดาห์แรก	ผู้ป่วยจะดูแลตนเองเสมือนช่วงฉายรังสี	หลังจากนั้น	ผลข้างเคียงที่เหลือ 
อยู่จะเป็นเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณที่ฉายรังสี	 ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรบกวนชีวิตของผู้ป่วย	ส่วนอวัยวะที่มีความสำาคัญมาก	 

เช่น	หัวใจ	ไขสันหลัง	การวางแผนทางรังสีรักษาจะจำากัดปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายอยู่แล้ว	หลัง 

การรักษาเสร็จสิ้น	แพทย์ผู้รักษาจะยังนัดตรวจติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ	ซึ่งสามารถดูแล	ให้คำาแนะนำา	หรือแก้ไขผลข้างเคียง 

ที่ผู้ป่วยประสบอยู่	หรือมีข้อสงสัยได้

ภาพที่ 9: เครื่องฉายรังสีชนิดต่างๆ

เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค เครื่องฉายรังสี CyberKnife®
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การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในมุมมองของผู้รักษา

เรียบเรียงและเขียนโดย	คุณสมถวิล ลูกรักษ์ และ ทีมพยาบาล สาขาวิชามะเร็งวิทยา
สาขาวิชามะเร็งวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

 นอกจากผู้ป่วยควรเข้าใจเป้าหมายและแผนการรักษา	 เช่น	 เป็นการรักษาเพื่อให้หายขาด	 เป็นการรักษาเสริม	 

(โดยมากมักเสริมกับการผ่าตัด)	หรือเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ	สิ่งที่สำาคัญ	คือ	ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลควรทราบข้อมูล 

เกี่ยวกับชนิดและผลข้างเคียงของยาเคมีบำาบัดที่ได้รับ	แพทย์	เภสัชกร	และพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งที่ให้การดูแลผู้ป่วย	 

ยินดีให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	สามารถจัดการกับผลข้างเคียง 

ของยาเคมีบำาบัดและยาต้านมะเร็งเฉพาะจุดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง	การเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ	การ 

เข้าใจขั้นตอนการรักษาและรับรู้ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาเป็นสิ่งสำาคัญ	ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับกิจกรรมการ 

ดำาเนินชีวิตให้เหมาะสมระหว่างช่วงรับการรักษาได้ดี	

 เมื่อท่านเริ่มเข้าสู่ขบวนการรักษา	สิ่งสำาคัญ	คือ	การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง	เพื่อลดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง 

ได้	คำาถามที่พบบ่อยๆ	อาทิ	เช่น

 จริงหรือที่ไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์?

 อย่าลืมนะคะว่า	 ร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทนต่อผลข้างเคียงจากการรักษา	 และช่วยให้ผลตอบ 
สนองต่อการรักษาดีขึ้น	 การให้ยาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ภาวะโภชนาการไม่ดี	 นำ้าหนักตัวลดลงมากในระหว่างได้รับการ 

รักษา	พบว่า	 ผลตอบสนองน้อยกว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโภชนาการดี	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี	 จะมีผลกระทบต่อ 
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ระบบการสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ	ทำาให้เม็ดเลือดต่ำ�ไม่สามารถรับยาเคมีบำาบัด 

ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำาหนด	กระทบต่อผลการรักษา	ดังนั้น	ผู้ป่วยควรเตรียม 

สภาพร่างกายให้พร้อม	รับประทานอาหารให้ครบ	5	หมู่	ที่ให้พลังงานและโปรตีน 

เพียงพอ	อาหารควรปรุงสุกสะอาด	หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีโอกาสทำาให้ท้องเสียได้ง่าย	 

เช่น	ขนมจีน	ส้มตำา	หรือยำาต่างๆ	ของหมักของดอง	งดการรับประทานผักสด 

และผลไม้เปลือกบาง	เช่น	องุ่น	ชมพู่	และผลไม้ที่ไม่มีเปลือก	เช่น	สตอร์เบอรี่	 

โดยเฉพาะในช่วง	14	วันแรก	หลังได้รับยาเคมีบำาบัด	

ควรพักอยู่แต่ในบ้านใช่หรือไม่?

 หลังได้รับยาเคมีบำาบัด	ถ้าไม่มีอาการอ่อนเพลีย	ผู้ป่วยสามารถมีกิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ	สามารถไปทำางานได้	 
แต่ถ้ามีอาการอ่อนเพลียควรนอนพักฟื้นที่บ้าน	ประมาณ	1-2	วัน	อาการอ่อนเพลียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสูตรยาเคมีบำาบัด 

และความแข็งแรงของผู้ป่วยแต่ละราย	 เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางคืน	 ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างน้อย	6-8	ชั่วโมง		

ชีวิตส่วนตัวกับคู่สมรสจะเป็นอย่างไร?

 ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสได้ตามปกติ	 สำาหรับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นไม่เป็นข้อห้ามแต่อย่างใด	 แต่ควร 
งดการมีเพศสัมพันธ์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวตำ่า	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 และควรงดเมื่อมีเกล็ดเลือดตำ่ากว่า	 50,000	 

เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออก	การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยระหว่างได้รับยาเคมีบัด	จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยหรือคู่สมรสต้อง 
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สวมถุงยางอนามัย	 เพ่ือป้องกันการสัมผัสยาเคมีบำาบัดท่ีปนเป้ือนออกมากับนำา้อสุจิและสารคัดหล่ังในช่องคลอดในช่วง	 48-72	 

ชั่วโมงแรก	รวมถึงผู้ป่วยและคู่สมรสจะต้องคุมกำาเนิด	เนื่องจากยาเคมีบำาบัดมีผลข้างเคียงต่อทารกในครรภ์ได้	ในผู้ป่วยที ่

ยังมีความประสงค์จะมีบุตร	 ขอให้ปรึกษาแพทย์ผู้ทำาการรักษา	 ถึงช่วงระยะเวลาปลอดภัยสำาหรับการตั้งครรภ์	 และในบาง 

กรณีผู้ป่วยอาจต้องทำาการเก็บไข่และอสุจิก่อนเริ่มการรักษา	 อย่างไรก็ตาม	 หากเรื่องเพศสัมพันธ์กลายเป็นปัญหาสำาคัญใน 

ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำาบัด	การเปิดใจพูดคุยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับคู่สมรสเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง

อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง?

	 เมื่อจำาเป็นต้องไปในแหล่งชุมชน	เช่น	ตลาด	โรงภาพยนตร์		 

ศูนย์การค้า	ควรสวมหน้ากากอนามัย	เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ	เน่ืองจาก 

ผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดมักมีโอกาสติดเช้ือได้ง่ายกว่าปกติ	 จากภาวะ 

เม็ดเลือดขาวต่ำ�	หากจำาเป็นต้องใกล้ชิดกับบุคคลที่ไม่สบาย	 เด็กที่มี 

อาการป่วย	ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน
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เมื่อไหร่ ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด? 

อาการผิดปกติดังต่อไปนี้		ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด

	 •	มีไข้สูงเกิน	38	องศาเซลเซียส

	 •	ปวดมาก	

	 •	ไอมากขึ้น

	 •	หายใจลำาบาก

	 •	คลื่นไส้	อาเจียน	อย่างรุนแรง

	 •	ท้องเสียมาก	หลังรับประทานยาแล้วไม่ดีขึ้น

 ในระหว่างเข้ารับการรักษา	 นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวได้ 

เหมาะสมของผู้ป่วยแล้ว	การได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจากญาติผู้ดูแล 

ก็เป็นสิ่งสำาคัญไม่น้อยเลย	 อย่างไรก็ตาม	 อย่าลืมนะคะ	 ว่ายังมีทีม 

แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	ที่พร้อมจะให้ข้อมูล	เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ 

ผู้ดูแลสามารถนำาคำาแนะนำาท่ีได้รับไปปรับใช้ให้สามารถอยู่กับโรค

มะเร็งปอดได้อย่างมีความสุข
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แนวทางสร้างคุณภาพชีวิต

สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด และผู้ดูแล

เรียบเรียงและเขียนโดย	ด็อกเตอร์ แพทย์หญิงประกายทิพ สุศิลปรัตน์
นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	และเจ้าของเพจ	“สู้สู้สิแม่ก็แค่มะเร็ง”

	 การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน	 เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นหนึ่งคนย่อมมีผลกระทบต่อ 

ครอบครัวนั้นเสมอ	 นอกเหนือจากผู้ป่วยยังมีผู้ดูแลที่ต้องการกำาลังกายและกำาลังใจไม่น้อยไปกว่ากัน	 ทั้งนี้ผู้ป่วยมะเร็งปอด 

และผู้ดูแลสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้	โดยผู้ป่วย	ผู้ดูแล	และสมาชิกในครอบครัว	จะต้องตั้งสติ	ทำาใจยอมรับความเป็นจริง 

ให้ได้	มีกำาลังใจ	และมีความรักที่จะทำาสิ่งต่างๆ	ร่วมกัน

 บทสรุปในมุมของผู้ป่วย	ได้แก่	เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่	อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง	หยุดนิ่งพักได้แรง
เพิ่ม	เสริมพลังด้วยงานและการออกกำาลังกาย	ใส่ใจคุณค่าอาหาร	เบิกบานต้านซึมเศร้า	ปลุกเร้ามิตรภาพทั้งเก่าและใหม่	

 • เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่; บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลพูดว่า	 “ทุกอย่างอยู ่

ที่ใจ”	โรคภัยในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	แต่จิตใจคนเราสามารถปรับแต่งให้เข้มแข็งกว่าร่างกายได้ 

เสมอ	การรับรู้ข่าวร้ายว่าป่วยเป็นมะเร็งต้องใช้เวลาและความพยายามมหาศาลกว่าจะทำาใจยอมรับได้	ใช้เวลาทำาใจ	ปรับตัว 

ปรับใจตามสถานการณ์	 เปิดใจรับรู้ข้อมูลต่างๆ	 เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการรักษา	ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง	 และเตรียมตัวรับมือ 

ด้วยความพร้อม
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 • อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง;	 หลังจากรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวด	 จิตใจมักปฏิเสธอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็น

เรื่องไม่จริง	 แต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องยอมรับว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องจริงและต้องเผชิญฝ่าฟันไปด้วยกัน	 ทั้งผู้ป่วย	 

ครอบครัว	และทีมบุคลากรทางการแพทย์	 เมื่อยอมรับและเข้าใจรายละเอียดของโรคและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการ 

แพทย์สำาหรับการรักษาแล้ว	จึงให้ความร่วมมือในการรักษาแผนปัจจุบัน	ไม่ปฏิเสธ	หลบเลี่ยง	หรือไปแสวงหาหนทางที่ผิด 

จากความจริง	หรือไม่มีหลักฐานว่ารักษาได้จริง

 • หยุดนิ่งพักได้แรงเพิ่ม;	ช่วงเริ่มต้นของการวินิจฉัยและรักษา	 เป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเหน็ดเหนื่อย 

และอ่อนล้ามากที่สุด	ทั้งการที่จะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมมากมาย	การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ	การต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆ	ที่ 

ถาโถมเข้ามา	กระบวนการรักษามะเร็งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวนาน	การมีเวลาอยู่กับตัวเอง	งีบหลับ	ทำาสมาธิ	หรือ 

ทำางานอดิเรกเบาๆ	 ในตอนกลางวัน	 และการนอนหลับให้เพียงพอในตอนกลางคืน	 เป็นการรวบรวมกำาลังกายที่สำาคัญมาก 

เพื่อให้ทุกวันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี			หากมีความเครียดหรือนอนไม่หลับร่างกายจะยิ่งอ่อนล้า	อาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้ยา 

ช่วยผ่อนคลายความเครียดและนอนหลับได้

 • เสริมพลังด้วยงานและการออกกำาลังกาย;	 ผู้ป่วยมะเร็งปอดไม่จำาเป็นต้องนั่งหรือนอน

นิ่งอยู่กับที่เท่านั้น	 หากการเจ็บป่วยไม่ได้บั่นทอนร่างกายจนเกินไป	 และแพทย์ไม่ได้มีข้อห้าม	

ผู้ป่วยมะเร็งปอดสามารถออกกำาลังกายเบาๆ	 ได้	 ตามคำาแนะนำาของแพทย์	 เช่น	 เดินเร็ว	 วิ่ง

เหยาะๆ	ชี่กง	โยคะ	เป็นต้น	การออกกำาลังกายเบาๆ	หรือขยับร่างกายโดยการทำางานบ้านอย่าง

เหมาะสม	 การฝึกหายใจเข้าออกช้าๆ	 ดีต่อร่างกายและจิตใจ	 ทำาให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็ง

แรงขึ้น	จิตใจแจ่มใส	เบิกบาน	และรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น	
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 • ใส่ใจคุณค่าอาหาร;	ผู้ป่วยมะเร็งปอดมักมีอาการเบื่ออาหาร	คลื่นไส้	อาเจียน	จากการได้รับเคมีบำาบัด	การฉายรังสี	 

และสภาวะจิตใจที่หม่นหมอง	 ในขณะเดียวกันมักได้รับคำาแนะนำาให้ใส่ใจและพิถีพิถันมากขึ้นกับอาหารการกิน	 มีคำาแนะนำา 

เฉพาะเกี่ยวกับอาหารในช่วงที่ให้เคมีบำาบัด	คือ	การรับประทานอาหารที่สุก	สะอาด	มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	 

ทั้งเนื้อสัตว์	 ข้าว	 ผัก	 ผลไม้	 ควรรับประทานไข่ขาวให้มากขึ้นเพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์	 ผู้ป่วยมะเร็งปอด 

และผู้ดูแลสามารถสนุกกับการคิดเมนูอาหารใหม่ๆ	 แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำาอาหารให้ผู้อื่นได้รับรู้	 สร้างงาน	 

สร้างคุณค่า	เป็นผลพลอยได้นอกเหนือจากการได้กินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย	

 • เบิกบานต้านซึมเศร้า;	 ควรจัดให้มีกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน	 ช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเบิกบาน	 ไม่เป็นโรคซึมเศร้า	 

สามารถปล่อยวางและหยุดคิดหมกมุ่นเรื่องโรคภัยในร่างกายได้ชั่วขณะ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดและชื่นชอบของแต่ละบุคคล	 

เช่น	การเข้าวัด	ฟังธรรม	ทำาบุญ	ฟังเพลง	ท่องเที่ยว	เล่นกับสัตว์เลี้ยง	อ่านหนังสือ	ดูโทรทัศน์	ฟังเพลงเก่าๆ	ทำาอาหาร	และ 

ประดิดประดอยของใช้ในบ้าน	

 • ปลุกเร้ามิตรภาพทั้งเก่าและใหม่;	 คนเรามักคิดว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่อง 

โชคร้ายเฉพาะตน	และรู้สึกโดดเดี่ยว	 แต่แท้จริงแล้วทุกคนทุกครอบครัวล้วนผ่าน 

ประสบการณ์เร่ืองราวการเจ็บป่วยกันมาท้ังน้ัน	ควรรักษามิตรภาพเพ่ือนเก่าไว้คอย 

บอกเล่าแบ่งปันทุกข์สุขและระบายความรู้สึกบ้าง	 อาจคุยโทรศัพท์หรือพบปะกัน 

เม่ือร่างกายและจิตใจแข็งแรงพอ	ช่วงให้เคมีบำาบัดทำาให้ผมร่วง	อาจจะอายไม่อยาก 

พบเจอเพื่อนเก่า	แต่พอผมยาวขึ้น	ร่างกายแข็งแรงขึ้น	ก็นัดเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้าน	 
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หรือไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้	 นอกจากนี้การได้รู้จักกลุ่มเพื่อน 

ใหม่ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งด้วยกันหรือกลุ่มผู้ดูแล	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ 

เป็นเรื่องดี	

     บทสรุปในมุมของผู้ดูแล	ได้แก่	รับผิดชอบหน้าที่ใหม่	อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง	
หยุดนิ่งพักได้แรงเพิ่ม	 เสริมพลังด้วยงานและการออกกำาลังกาย	ใส่ใจคุณค่าอาหาร	 เบิกบานต้านซึมเศร้า	ปลุกเร้ามิตรภาพ 

ทั้งเก่าและใหม่	

 • รับผิดชอบหน้าที่ใหม่;	 การเป็นผู้ดูแลเป็นหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายและมักจะมาอย่างกะทันหัน	 ความพยายามจัดสรร 

เวลาเพื่อให้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ	 ได้อย่างครบถ้วนเป็นเรื่องสำาคัญ	 ผู้ดูแลควรเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น	 วางแผนในระยะสั้นและ 

ยาว	ปรับเวลาการทำางานประจำาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่การเป็นผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยทั้งการดูแลที่บ้านและการพาไป 

โรงพยาบาล	ดูแลตารางนัดหมาย	จัดยา	จัดหาเครื่องมือหรือเวชภัณฑ์ที่จำาเป็น	จดบันทึกยา	อาการ	และข้อมูลสำาคัญต่างๆ	 

จัดแบ่งสลับภาระหน้าที่ให้กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

 • อยู่ในโลกแห่งความจริง;	อารมณ์เครียด	โกรธ	โทษตัวเอง	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	อ่อนล้า	โดดเดี่ยว	ไม่มั่นคง	เกิดขึ้น 

กับผู้ดูแลได้ไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย	 ผู้ดูแลต้องใช้เวลาและความพยายามยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานความเป็นจริง 

ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเช่นกัน	 เลือกการรักษาแผนปัจจุบันเป็นหนทางหลัก	 ไม่นำาพาผู้ป่วยไปแสวงหาหนทางรักษาที่บิดเบือน 

จากความเป็นจริงหรือเสี่ยงอันตราย	คอยหาข้อมูลและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาอย่างสมำ่าเสมอ	ศึกษาข้อมูลเรื่องสิทธิการ 

รักษา	ประกันสุขภาพ	ความคุ้มครองต่างๆ
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 • หยุดนิ่งพักได้แรงเพิ่ม;	ผู้ดูแลที่ทุ่มเทกับการดูแลผู้ป่วยมากจนเกินไปอาจกลาย 

เป็นผู้ป่วยเสียเอง	ผู้ดูแลจึงต้องการพักผ่อนเช่นกัน	ผู้ดูแลไม่จำาเป็นต้องใกล้ชิดอยู่กับผู้ป่วย 

ตลอด	การดูแลไม่จำาเป็นต้องลงมือทำาส่ิงต่างๆ	กับผู้ป่วย	เพ่ือแสดงออกถึงการดูแลผู้ป่วย 

เสมอไป	แต่เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควร	ควรแบ่งเวลาอยู่กับตัวเอง 

บ้างในแต่ละวัน	 ทำางานอดิเรกที่ชอบ	 หรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนโดยไม่ต้องรู้สึกผิด	 

ในตอนกลางคืนควรจัดช่วงเวลาหลับพักผ่อนให้เต็มที่	ควรจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สวยงาม	ผ่อนคลาย	และปลอดภัยเสมอ 

สำาหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล	หากผู้ป่วยพอช่วยเหลือตัวเองได้สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์	หาสมาชิกในบ้านคนอื่นมาสลับ 

สับเปลี่ยนช่วยทำาหน้าที่ผู้ดูแลบ้าง

 • เสริมแรงด้วยงานและการออกกำาลังกาย;	 ปรับเปลี่ยนภาระงานประจำาที่รับผิดชอบ	 ให้เป็นงานที่สร้างรายได้ที่

เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย	 การได้ออกไปทำางาน	 พบเจอสิ่งแวดล้อมและผู้คนถือเป็นการคลายเครียด

สำาหรับผู้ดูแล	แต่อย่าเครียดกับงานมากจนเกินไป	แบ่งเวลาออกกำาลังกายบ้าง	การทำางานประจำาสร้างคุณค่าในตนเอง	และ

บ่งบอกถึงศักยภาพในการจัดสรรเวลา	การออกกำาลังกายทำาให้ผู้ดูแลร่างกายแข็งแรง	จิตใจสดชื่นเบิกบาน	ลดความเสี่ยงต่อ

โรคมะเร็งและหัวใจ	เสริมพลังการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	อย่าลืมว่าผู้ดูแลควรตรวจสุขภาพของตนเองทุกปีด้วย

 • ใส่ใจคุณค่าอาหาร;	 ผู้ดูแลควรรับประทานอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม	 ใส่ใจเลือกซ้ืออาหารท่ีดีมีประโยชน์เช่นกัน	 

รับประทานผัก	ผลไม้	เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ�	และอาหารไข่ขาว	เพื่อสุขภาพดีทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล	คิดเมนูใหม่ๆ	ด้วยกัน	มีความ 

สุขสนุกสนาน	และสายสัมพันธ์ก็ดีขึ้นด้วย	
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 • เบิกบานต้านซึมเศร้า;	หากผู้ป่วยก็เศร้า	 ผู้ดูแลก็ท้อ	 การต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด 

คงไปไม่ถึงไหน	ผู้ดูแลควรทำาจิตใจให้เบิกบาน	ยินดีกับผลที่ดีของการรักษา	มองหาความสุข 

เล็กน้อยรอบตัว	ถ้ามีความเครียดมาก	ซึมเศร้าจนมีผลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	หรือติด 

สารเสพติด	ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

 • ปลุกเร้าสร้างมิตรภาพและกลุ่ม; การทำาหน้าที่ผู้ดูแล	อาจทำาให้ต้องห่างเหินกับเพื่อนไปบางช่วง	เมื่อมีเวลาว่าง 

มากขึ้นอย่าลืมทวงคืนมิตรภาพเหล่านั้นกลับมา	 การเป็นผู้ดูแลที่ต่อสู้ด้วยตัวเองลำาพังคนเดียวนั้น	 หาโอกาสสำาเร็จได้ยาก 

และเหน็ดเหนื่อยเกินไป	 ยังมีเพื่อนที่ดีและผู้คนรอบข้างมากมายพร้อมที่จะช่วยเหลือ	 ผู้ดูแลควรบอกและสื่อสารถึงความ 

ต้องการอย่างตรงไปตรงมา	 นอกจากนี้	 ควรทำาความรู้จักเพื่อนใหม่	 โดยเฉพาะผู้ดูแลด้วยกัน	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี 

ต่อกัน	ช่วยเหลือกัน	และเมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว	อย่าลืมตอบแทนพวกเขาเมื่อมีโอกาส

 การเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอด	ใช่ว่าจะเป็นโชคร้ายเสมอไป	แม้ต้องพักร่างกาย	ทำางานได้น้อยลง	หรือต้องหยุดการทำางาน 
ไป	แต่ในอีกมุมหน่ึงมะเร็งปอด	คือ	อีกหน่ึงโรคเร้ือรัง	เม่ือเป็นแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษา	ยังมีเวลาพอให้ปรับตัวปรับใจ	มีสติ 

ระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น	 ตระเตรียมสิ่งต่างๆ	 และทำาอะไรหลายสิ่งที่อยากทำา	 รักตัวเองมากขึ้น	 สัมพันธภาพกับผู้อื่น 

ดีขึ้น	อยากทำาบุญและทำาสิ่งดีงามในช่วงชีวิตที่เหลือ

 การได้เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด	 แม้จะเป็นภาระหน้าที่ที่หนักเพิ่มมากขึ้นตามเวลาและระยะของโรค	 แต่ในอีก 

แง่หนึ่งการได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด	 ได้เห็นความเป็นไปของโรคตลอดการรักษา	 ทำาให้ผู้ดูแลเข้าใจ	 ใส่ใจสุขภาพตนเอง 

มากขึ้น	รอบคอบ	ไม่ประมาท	คำานึงถึงการวางแผนชีวิตในอนาคต	หากเป็นการได้ดูแลบุพการีหรือผู้มีพระคุณถือเป็นความ 

กตัญญูกตเวที	ได้ตอบแทนความดี	ได้ทำาหน้าที่ที่พึงกระทำาอย่างยิ่งในชีวิต	สมควรที่จะภาคภูมิใจ
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10 วิธี รับมือกับอาการเบื่ออาหาร 

 1. ถามผู้ป่วยว่าอยากรับประทานอะไร	 วิธีนี้อาจดูง่ายเกินไป	 แต่ผู้ป่วยจะได้รับประทานสิ่งที่ต้องการและรู้สึกอยาก 

จริงๆ	มีโอกาสที่จะรับประทานได้มากขึ้นเพราะได้เลือกเอง	นอกจากนี้	ยังเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้ดูแลด้วย

 2. ทบทวนถึงอาหารที่ผู้ป่วยเคยชอบในอดีต	อาจเป็นรายการอาหารจานโปรด	ร้านอาหารโปรด	ร้านขายอาหารหรือ 

ขนม	อาจพาผู้ป่วยไปเลือกซื้อเอง	หรือจดบันทึกไว้แล้วไปหาซื้อมาให้ก็ได้

 3. หากผู้ป่วยมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน เม่ือได้กล่ินอาหารขณะประกอบอาหาร	 ก็ไม่ควรทำาอาหารท่ีส่งกล่ินแรงในบ้าน	 

ควรเลือกทำาอาหารที่ไม่ส่งกลิ่นรุนแรง	 หรือไปเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมจากนอกบ้านมา	ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุก	 สะอาด	 

มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน	ทั้งข้าว	 เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ�	ผัก	ควรปรุงหรือซื้อวันต่อวัน	 ไม่ให้รับประทานอาหารค้างคืน 

ข้ามวัน	 เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิต้านทานร่างกายต่ำ�	 และมีโอกาสติดเชื้อง่าย	 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับคำาแนะนำาให้รับประทาน 

ไข่ขาวอย่างน้อยวันละ	 3	 ฟอง	 ไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย	 มีประโยชน์	 นำามาทำาอาหารได้หลายชนิด	 การปรุงอาหารเอง 

มีข้อดีในเรื่องควบคุมความสุกและสะอาดได้	กำาหนดวัตถุดิบที่ต้องการได้ตรงตามความ

ต้องการ	แต่มีข้อเสีย	คือ	ใช้เวลามาก	และต้องระวังเรื่องกลิ่นอาหารในบ้าน	การซื้ออาหาร

มีข้อดี	คือ	สะดวก	แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด	ควรเลือกอาหารที่เป็นต้ม	ผัด	ร้อนๆ	

ไม่ควรเลือกยำา	อาหารรสจัด	หรืออาหารหมักดอง	อาหารที่ซื้อมาอาจนำามาปรุงใส่เนื้อสัตว์

หรือไข่ขาว	เพิ่มให้มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	และหากซื้อมาเป็นเวลา

นานจนอาหารเย็นลงต้องการอุ่นร้อนก่อนรับประทาน	และควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงกันทั้งหมด
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 4. เปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน	 บรรยากาศน้ีอาจเป็นท่ีบ้านเหมือนเดิม	 แต่เปล่ียน 

ห้อง	เปลี่ยนมุมที่นั่ง	มีสมาชิกในครอบครัวมารับประทานอาหารร่วมกัน	พูดคุยเล่าเรื่องกันอย่าง 

สนุกสนาน	 หรือออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน	 ถ้าผู้ป่วยมีสภาพร่างกายพร้อมการรับประทาน 

อาหารนอกบ้าน	ควรระวังในเรื่องความสะอาดของภาชนะ	และหลีกเลี่ยงการรับประทานสิ่งที่ไม่ 

แน่ใจในความสะอาด	เช่น	ผักสด	ผลไม้สด	นำ้าแข็ง	นำ้าปั่น

 5. ผลไม้ ควรเลือกผลไม้มาปอกรับประทานเอง ไม่ควรซ้ือผลไม้ตัดแต่ง	 หรือปอกขายตามรถเข็นหรือตู้ร้านค้า	 เพราะ 

ไม่สะอาดพอสำาหรับผู้ป่วย	 ไม่ควรรับประทานผลไม้ทั้งเปลือก	 หากจะปั่นหรือคั้นน้ำ�ผลไม้รับประทาน	 ควรเลือกผลไม้	 ล้าง 

ผลไม้ให้สะอาด	และดูแลความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	ด้วย

 6. จดบันทึกความอร่อย การจดรวบรวมไว้ช่วยได้มาก	 อาจจดแยกเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน	 โดยบันทึกชนิด 

ของอาหารและสถานที่ซื้อไว้ด้วย	เมื่อเวลาผ่านไปมาเปิดทบทวนดู	เมนูที่ไม่ได้รับประทานนานแล้ว	ก็อาจนำากลับมาอร่อยอีก 

ครั้งได้	การจดบันทึกต้องทำาเป็นประจำา	และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ตลอด	เพราะการรับรสที่ผิดเพี้ยนไปและสภาพ 

จิตใจที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการรักษา	อาจทำาให้ของที่เคยอร่อยกลายเป็นไม่อร่อย	ของบางอย่างไม่น่าอร่อย	กลายเป็นอร่อย 

ไปได้	

 7. ไม่จำาเป็นต้องรีบใช้ยากระตุ้นให้อยากอาหาร โดยเฉพาะในวันแรกๆ	หลังจากให้เคมีบำาบัดผู้ป่วยจะรับประทานอาหาร 

ได้น้อยอยู่แล้ว	ให้ผู้ป่วยกินทีละน้อยแต่บ่อยๆ	วันต่อมาจะกินได้มากขึ้นเรื่อยๆ	เอง	แต่หากมีอาการคลื่นไส้	อาเจียน	ควรให้ 

ยาบรรเทาอาการ
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 8. หากมีแผลในปาก หรือแสบปาก	ควรรับประทานเยลลี่	 ไอศกรีม	หรือนำ้าผลไม้เย็นๆ	 เลือกที่สะอาด	มีมาตรฐาน 

การผลิตที่ดี	หากอยากรับประทานนำ้าแข็งควรทำานำ้าแข็งเองไม่ควรซื้อนำ้าแข็งมารับประทาน	

 9. หากผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวอื่นๆ ควรคำานึงถึงอาหารที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ	ด้วย	 เช่น	ถ้าเป็นความดันโลหิตสูง	 

ไม่ควรเลือกอาหารรสเค็มจัด	ถ้าเป็นโรคไขมันในเลือดสูง	ไม่ควรเลือกอาหารไขมัน	ผัด	ทอดให้ผู้ป่วยมากนัก	หรือการใช้ยา 

บางอย่าง	เช่น	ยามุ่งเป้าอาจมีข้อห้าม	รับประทานผลไม้จำาพวกส้มโอ	เกรปฟรุต	เป็นต้น

     10. ดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร 

  •	ชั่งนำ้าหนักทุกวัน	 และจดบันทึกไว้	 เพื่อประเมินภาวะโภชนาการเองคร่าวๆ	 การเลือกใช้เครื่องชั่งน้ำ�หนักที่เป็น 

	 	 	 ตัวเลขดิจิตอลจะมีความแม่นยำากว่า	หากน้ำ�หนักลดมาก	ควรแจ้งแพทย์เมื่อไปติดตามการรักษา	

  •	ดูภายในช่องปาก	ว่ามีปัญหาที่ทำาให้เบื่ออาหารหรือไม่	เช่น	แผลอักเสบที่เยื่อบุช่องปาก

	 	 	 หรือลิ้น	ฝ้าขาวของเชื้อราในช่องปาก

  •	สังเกตอาการอื่นๆ	ที่เป็นอุปสรรคในการรับประทานอาหาร	เช่น	ท้องผูก	ท้องเสีย	

	 	 	 ปวดมวนท้อง	เวียนศีรษะ	คลื่นไส้	อารมณ์ซึมเศร้า	ถ้ามีอาการผิดปกติมาก

	 	 	 ควรปรึกษาแพทย์
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ยำาขมิ้นขาวไข่ย่าง

ไข่ฟูแกงเผ็ดไก่สับ

ไข่ข้นต้มข่าทะเล

แกงจืดไข่กระบอก

ภาพโดย:	ด็อกเตอร์	แพทย์หญิงประกายทิพ	สุศิลปรัตน์
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เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย แพทยหญิงธัญนันท เรืองเวทยวัฒนา 
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย

Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)

และ Ramathibodi Comprehensive Cancer Center (RCCC; ศูนยความเปนเลิศดานโรคมะเร็ง)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มะเร็งปอดมะเร็งปอด
ไมนากลัวอยางที่คุณคิด? ยุค 202
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