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      มะเรDงในเด็กเปนโรคที่มีโอกาสรักษาหายขาดได แตทัQงเด็กและผูปกครองจำเปนตองอดทน ยอมรับและปรับ
ตัวเขากับการรักษาดวยยาเคมีบำบัด ซU่งใชเวลานานหลายเดือนถึงหลายป การดูแลรักษาจUงมีรายละเอียดมาก 
สมควรที่จะมีคูมือสำหรับพอแมผูปกครองของเด็ก ๆ  เพZ[อศึกษาดวยตนเองในเบื้องตน และปรUกษาแพทยผูดูแล
รักษาในรายละเอียดตามความเหมาะสม
      ผมดำร<ที่จะเข'ยน คูมือเพZ[อผูปกครองของเด็ก ๆ  ที่ปวยเปนมะเรDงมาหลายปแลว แตดำเนินการไมสำเรDจเพราะ
มีงานอื่น ๆ  ที่ตองทำในเวลาเดียวกันเปนอันมาก  จนเมื่ออาจารย ทิพภากร รังคสิร< ไดเร<่มโครงการสะพานรุงเพZ[อ
สรางสื่อการเร'ยนรูสำหรับเด็กโรคมะเรDงหลายรูปแบบ  โดยคูมือพอแมเปนสิ`งหนึ่งที่สำคัญที่ผูปกครองตองการ
จUงไดกำเนิดหนังสือเลมนี้ขU้น โดยอาศัยเคาโครงจาก Young People With Cancer : A Hand  book for 
Parents ของ National Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมร<กา ผมขอขอบคุณ คุณสุรพันธ      ว<โรจนดุลย
และคุณอภิชญา วรพันธ ในการจัดทำตนฉบับภาษาไทยรวมกันจนสำเรDจ
      การรักษามะเรDงในประเทศไทย ใชยาเคมีบำบัดโดยมีมาตรฐานและหลักการดูแลรักษาเชนเดียวกับการรักษา
มะเรDงในประเทศสหรัฐอเมร<กา  และประเทศอื่น ๆ ทั`วโลก เพZ[อใหมีโอกาสหายขาดสูงสุดในการรักษาตัQงแตแรก
      อยางไรก็ดีระบบสาธารณสุขที่แตกตางกัน และลักษณะบุคลากรที่จำกัดในประเทศไทย ทำใหคูมือพอแมไทย
ไมสามารถลอกแบบจากตัวอยางของคนอเมร<กันได หนังสือเลมนี้จUงมิใชหนังสือแปลทั`วไป แตไดปรับเนื้อหาให
เหมาะสมกับสังคมไทยแลว เชe่อวานาจะไดประโยชนสูงสุดกับพอแมและผูปกครองสำหรับเด็กไทยท่ีปวยเปนมะเรDง
ตัQงแตครัQงแรกที่แพทยว<นิจฉัย ระหวางการรักษา ในการดูแลทัQงกายและใจ
     ถึงแมวาโครงการสะพานรุง และมูลนิธิสายธารแหงความหวัง จะใหความสำคัญกับเด็กที่เปนมะเรDงรักษายาก
และคงจะไมหายขาดเปนพfเศษ   คูมือพอแมเลมนี้นาจะเหมาะกับเด็กที่เปนมะเรDงในวงกวางทัQงที่รักษาหายขาดได
และรักษายาก ผมจUงหวังวาคูมือเลมนี้ จะไดรับการพัฒนาตอไปใหเปนที่ยอมรับและใชแพรหลายในประเทศไทย
ในอนาคต

 อิศรางค  นุชประยูร
เลขาธิการ มูลนิธิสายธารแหงความหวัง”

สารจากเลขาธิการ
มูลนิธิสายธารแหงความหวัง“



เร'ยน ทานผูอาน

         หนังสือคูมือการบร<บาลเด็กผูปวยโรคมะเรDง  สำหรับพอแมและผูปกครองฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของนวัตกรรม
สื่อเพZ[อเด็กผูปวยโรคมะเรDง ภายใตโครงการ”สะพานรุง” ซU่งภาคว<ชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 มหาว<ทยาลัยเกษตรศาสตร มีความภาคภูมิใจเปนอยางย̀ิง  ท่ีศาสตรของเรา และ ภาคว<ชาของเราไดรวมมีบทบาท
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี รูปแบบตางๆ เพZ[อการสราง  เสร<ม และ นำสง คุณภาพช'ว<ตที่ดีแบบองครวมใหแก  
ประชากรเด็กไทยที่เจDบปวยดวยโรคมะเรDงตลอดจนครอบครัวของผูปวย  ใหครอบคลุมทองถิ`นทั`วประเทศ
      ทัQงนี้ ผมตองขอขอบคุณ มูลนิธิสายธารแหงความหวัง โดย  รศ.นพ.ดร.อิศรางค   นุชประยูร ที่    รวม
สนับสนุนดานว<ชาการอยางเต็มที่  ขอขอบคุณ “โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค” และกลุมบร<ษัทซอฟทสแควร 
ที่กรุณาสนับสนุนเง<นทุนในการสรางสื่อตางๆ ใหสามารถเกิดขU้นไดตามความมุงหวัง อยางมีคุณภาพ  และ  ขอ
ชe่นชม อาจารยทิพภากร  รังคสิร< ผูร<เร<่มออกแบบโครงการนวัตกรรมสื่อ “สะพานรุง” สื่อการเร'ยนรูที่มีคุณคา
เพZ[อสังคมของเรา  และยังนับเปนการสรางองคความรูใหม จากการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารเพZ[อการเร'ยน รู
บูรณาการขามศาสตร อยางลงตัว สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยไดอยางเปนเอกลักษณ
      นอกจากนี้ สำหรับครอบครัวเด็กผูปวยรายใหม หรeอ ทานที่ไมไดรับแจก หนังสือคูมือการบร<บาล สำหรับ
พอแมของเด็กผูปวยโรคมะเรDงฉบับน้ี  ทางภาคว<ชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาว<ทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิธิ
สายธารแหงความหวัง ยังไดจัดทำคูมือฉบับนี้ ในรูปแบบ E-book ใหทานสามารถเขาศึกษา หรeอ ดาวนโหลดได
ฟร' จากเวบไซต ของโครงการสะพานรุง ที่ http://www.sapanroong.com  ซU่งทานผูปกครองและเด็กผูปวย
ยังจะไดพบกับความรู  ส่ือ และ เกมสกิจกรรมอีกมากมาย ท่ีออกแบบเฉพาะเพZ[อเด็กผูปวยโรคมะเรDงและครอบครัว
บนเวบไซตดังกลาว 
        สุดทาย ผม และภาคว<ชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาว<ทยาลัยเกษตรศาสตร  หวังเปนอยางยิ`งวาคูมือฉบับ
นี้ รวมถึงสื่อตางๆ ของโครงการสะพานรุงจะเปนประโยชนตอเด็กผูปวยโรคมะเรDง ตลอดจนคุณพอคุณแมผู
ปกครอง ทุกทาน  และภาคว<ชาฯ ยินดีนอมรับคำติชมจากทุกทาน เพZ[อการพัฒนาสื่อในโครงการสะพานรุงให
เหมาะสม  ตรงกับความตองการของผูใชยิ`งๆขU้น  ในโอกาสตอไป   

 รองศาสตราจารย สุรชัย  ประเสร<ฐสรวย
ประธานที่ปรUกษาโครงการสะพานรุง

ภาคว<ชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาว<ทยาลัยเกษตรศาสตร”

สารจากประธานที่ปรึกษาโครงการสะพานรุง
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร“
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คำนำ
     คูมือพอแมของเด็กโรคมะเร2งเลมนี้เปนแหลงขอมูลสาระนารู  
เกี่ยวกับโรคมะเร2งและการดูแลรักษาลูกทุกระยะของโรคบอกใหคุณพอ
คุณแมรูลวงหนาวาตองเผชJญกับอะไรบางและชM้แนะวJธีการเตรMยมรับ 
มือกับทุกสถานการณ
       นอกจากนี้คุณพอคุณแมสามารถใชคูมือเลมนี้เปนแนวทางในการทำหนาที่เปนผูที่ 
สนับสนุนและชวยเหลือลูกอยางเต็มกำลังความสามารถ คุณพอคุณแมยอมรูจักลูกดีกวาใคร 
ไมว าจะเปนอุปนิสัยสวนตัว ปฏิกิร <ยาเวลาลูกกลัวและรับมือสถานการณที ่ไมแนนอน 
สิ`งที่ทำใหลูกหัวเราะหรeอรองไหคุณพอคุณแมรูวาอะไรไดผลดีที่สุดควรทำอยางไรหรeอพูดอะไร 
ใหลูกคลายกังวลคุณพอคุณแมรูดีกวาใครและขอใหระลึกเสมอวาคุณพอคุณแมเปนสวนหนึ่ง
ที่สำคัญมากของการบำบัดรักษาลูก
       คูมือเลมนี้ไดรับการตรวจทานโดยผูเช' ่ยวชาญในวงการแพทย และที่สำคัญที่สุด 
โดยพอแมของเด็กที่ปวยเปนโรคมะเรDงถึงแมวาคูมือนี้ไมมีคำตอบใหคุณพอคุณแมทุกเรe่องที่ 
เกี่ยวกับโรคมะเรDงในเด็กขอใหถือวาคูมือนี้เปนจุดเร<่มตนและเราหวังวาคุณพอคุณแมจะไดรับ 
คำช'้แนะใหไปสืบคนขอมูลเพf[มเติมตามแหลงตางๆนอกจากนี้คุณพอคุณแมอาจเผยแพรคูมือ
นี้กับเพZ[อนฝูงและญาติพi[นองที่หวงใยตัวคุณพอคุณแมและลูกและอยากทราบวาคุณพอคุณ 
แมและลูกตองเผช<ญกับอะไรบาง 

สาระนารูในคูมือเลมนี้ อาทิ 
   รูจักโรคมะเรDงและมะเรDงชนิดตางๆ 
   จะไดรับการรักษาที่ดีที่สุดไดอยางไร 
   หลักการรักษาโรคมะเรDงและผลขางเคียง
   กระบวนการรักษาทั`วไป 
   จะบอกลูกอยางไรดี
   ว<ธีการจัดการกับความรูสึกของตนเอง ลูกที่เปนมะเรDง และผูอ่ืนที่เกี่ยวของ 
   ปญหาสุขภาพที่พบทั`วไป 

               ในปจจุบัน มีเด็กท่ีหายขาดจากโรคมะเรDงจำนวนเพf[มมากขU้นเรe่อยๆ ในชวง 30 ปท่ีผานมา 
อัตราการรอดช'ว<ตของผูปวยเด็กที่เติบโตเปนผูใหญเพf[มขU้นจากรอยละ 30 เปน รอยละ 80 
ปจจุบันมียาชนิดใหมและว<ธีการรักษาแบบใหมๆที่ชวยใหเด็กรับมือกับผลขางเคียงของการ 
ร ักษาไดด ีข U ้น และในปจจ ุบ ัน เด ็กที ่ เคยเป นมะเร Dงก ็ม ีค ุณภาพช'ว <ตที ่ด ีข U ้นเช นกัน 
นอกจากนัQนผลขางเคียงระยะยาวจากการรักษาก็มีนอยลงอีกดวยมะเรDงก็ยังเปนโรคที่มี 
อันตรายรายแรงอยูดี แตก็สามารถรักษาได การรักษามะเรDงนัQนทำเปนทีม ทัQงในโรงเร'ยนแพทย 
ศูนยการแพทย โรงพยาบาลศูนย ซU ่งคุณพอคุณแมสามารถปรUกษา ขอคำแนะนำ ได 
หนังสือเลมนี้อาจจะชวยใหคำแนะนำทั`วไปที่เกี่ยวของกับการรักษามะเรDงในเด็ก
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รูจักโรคมะเร็ง 



มะเร็งคืออะไร
มะเร2งเปนกลุมของโรคท่ีเก่ียวพันกันหลายโรคซR่งมีจุดเรJ่มตนในระดับเซลล
ที่เปนหนวยยอยของรางกาย เพTUอรูจักโรคมะเร2งใหดีขR้นเราควรรูวาเกิด
อะไรขR้นเมื่อเซลลปกติกลายเปนเซลลมะเร2ง
      รางกายประกอบดวยเซลลมากมายหลายชนิดปกติเซลลเจร<ญเติบโตและแบงตัวเพZ[อผลิต
เซลลเพf[มขU ้นเทาที่รางกายตองการเทานัQนกระบวนการที่ดำเนินไปอยางเปนระเบียบเชนนี้
ชวยรักษารางกายใหมีสุขภาพแขDงแรงแตบางครัQงการแบงเซลลก็อาจเกิดขU้นทัQงๆที่รางกายไมมี
ความจำเปนตองมีเซลลใหม ทายที่สุด เซลลที่แบงตัวเพf[มเหลานี้กลายเปนกอนเนื้อเยื่อที่เร'ยกวา 
‘เนื้องอก’ (tumor) 
          เนื้องอก อาจเปนกอนเนื้อที่ไมรายแรง  (benign) หรeออาจเปนกอนเนื้อราย (malignant) 
         กอนเนื้อที่ไมรายแรง (benign tumor)มิใชมะเรDงแพทยสามารถผาตัดเอากอนเนื้อ   
ชนิดนี้ออกไปและสวนใหญมักไมเกิดซ้ำเซลลจากกอนเนื้อที่ไมอันตรายไมสามารถแพรกระจาย
ไปยังสวนอื่นของรางกและที่สำคัญมักไมเปนอันตรายถึงช'ว<ต    
            กอนเนื้อราย (malignant tumor) เปนมะเรDง เซลลในเนื้องอกชนิดนี้มีลักษณะผิด 
ปกติและการแบงเซลลไมสามารถควบคุมไดหรeอแพรกระจายอยางไมเปนระเบียบ กอนเน้ือชนิดน้ี
สามารถรุกรานและสรางความเสียหายกับเนื้อเยื่อและอวัยวะใกลเคียง นอกจากนัQนเซลลมะเรDง
ยังสามารถกระจายจากกอนเนื้อรายเขาไปในกระแสเลือดหรeอระบบน้ำเหลืองได อีกดวย 
ดวยเหตุนี้ มะเรDงจUงกระจายออกจากจุดแรกที่เซลลมะเรDงเร<่มกอตัวและทำใหเกิดเปนกอนเนื้อ
รายกอนใหมในอวัยวะสวนอื่น มะเรDงที่สามารถแพรกระจายไดเร'ยกวา metastatic cancer 
มะเรDงสวนใหญมีชe่อเร'ยกตางกันตามอวัยวะหรeอประเภทของเซลลที่เปนจุดกำเนิดของกอน
เนื้อราย เมื่อมะเรDงแพรกระจายในรางกาย เซลลมะเรDงมักถูกตรวจพบบร<เวณตอมน้ำเหลือง
ใกลเคียง ถามะเรDงกระจายไปถึงตอมน้ำเหลืองเหลานี้ได ก็หมายความวาเซลลมะเรDงอาจกระจาย
      มะเรDงสวนใหญมีชe่อเร'ยกตางกันตามอวัยวะหรeอประเภทของเซลลที่เปนจุดกำเนิดของ
กอนเน้ือราย เม่ือมะเรDงแพรกระจายในรางกาย เซลลมะเรDงมักถูกตรวจพบบร<เวณตอมน้ำเหลือง
ใกลเคียง ถามะเรDงกระจายไปถึงตอมน้ำเหลืองเหลานี้ได ก็หมายความวาเซลลมะเรDงอาจกระจาย
ไปยังอวัยวะอื่นแลว เชน ตับ กระดูก หรeอสมอง เมื่อมะเรDงกระจายจากจุดแรกที่ตรวจพบกอน
เนื้อรายไปยังสวนอื่นของรางกาย เนื้องอกใหมจะมีเซลลผิดปกติชนิดเดียวกันและมีชe่อเร'ยก
เหมือนกับเนื้องอกที่ตรวจพบกอนหนานี้ ตัวอยางเชน ถามะเรDงปอดกระจายไปยังสมอง
แทจร<งแลวเซลลมะเรDงในสมองก็คือเซลลมะเรDงปอดและแพทยจUงเร'ยกโรคดังกลาววามะเรDง 
ปอดที่แพรกระจาย (metastatic lung cancer)  ไมใชมะเรDงสมอง
     เด ็กๆ สามารถเปนมะเร Dงในสวนตางๆ ของร างกายเหมือนผู  ใหญท ุกประการ 
แตมะเรDงบางชนิดพบในเด็กบอยกวา มะเรDงเม็ดเลือดขาว หรeอ ลิวคีเมีย (leukemia) 
เปนชนิดของมะเรDงในเด็กท่ีพบมากท่ีสุด ลิวคีเมียท่ีเปนมะเรDงของเม็ดเลือดเร<่มกอตัวในไขกระดูก
(bonema)ซU่งเปนอวัยวะที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำในโพรงกระดูกและทำหนาที่สรางเซลลเม็ด 
เลือด สวนมะเรDงชนิดอื ่นที ่พบบอยในเด็ก ไดแก เนื ้องอกในสมอง มะเรDงตอมน้ำเหลือง 
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(lymphoma) มะเรDงตอมน้ำเหลืองชนิดฮอดจกิน (Hodgkin’s disease) มะเรDงไตชนิดว<ลมส  
(Wilm’s tumor) มะเรDงตอมหมวกไต (neuroblastoma) มะเรDงกระดูก (osteogenic 
sarcoma) มะเรDงกระดูกชนิดอีว<ง (Ewing’s sarcoma) มะเรDงลูกตา (retinoblastoma) 
มะเรDงกลามเนื้อลาย (rhabdomyosarcoma) และมะเรDงตับ (hepatoblastoma)
      โรคมะเรDงในเด็กมีพัฒนาการของโรคว<ธีการรักษาหรeอการตอบสนองตอการรักษาท่ีไม 
เหมือนกับมะเรDงในผูใหญขอมูลเรe ่องมะเรDงในผูใหญจะไมชวยใหคุณพอคุณแมเขาใจการ 
พยากรณโรคของลูกโรคมะเรDงในเด็กอาจเกิดขU้นอยางเฉียบพลันโดยไมมีการแสดงอาการใน 
ระยะแรกแตก็มีอัตราการรักษาใหหายขาดไดมาก     
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สิ2งทั0งหลาย
มีใจเปนหัวหนา
มีใจเปนใหญ
สำคัญที่ใจ

สำเรLจมาจากใจ
ถาบุคคลมีใจดี

การกระทำและการพูด
ก็ยอมดีไปดวย

(ขุททกนิกาย ธรรมบท ยมกวรรค ๑ มัฏฐกุณฑลีวัตถุ)
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เมื่อลูกนอยถูกตรวจพบวาเปนมะเร็ง  



เมื่อลูกนอยถูกตรวจพบวาเปนมะเร็ง

หลังจากตรวจพบวาลูกนอยเปนมะเร2งเด็กจะไดรับการตรวจหลาย 
อยางเพTUอใหชM ้ชัดวาเปนมะเร2งชนิดใดแนเปนมากหรWอเปนนอยการ 
แพรกระจายไปที่ใดบาง ซR่งพวกหมอเรMยกกันวา ‘staging’แปลกันวา
‘ระยะของโรค’
             การตรวจตาง ๆ จะสามารถบงช'้ปร<มาณของมะเรDงท่ีแฝงอยูในรางกายและตำแหนงของกอน 
เนื้อรายเพZ[อตัดสินวาเนื้องอกอยูในระยะใดแพทยจะตรวจขนาดของกอนเนื้อและตอมน้ำเหลือง
ที่พบเซลลมะเรDงและบร<เวณที่เซลลมะเรDงแพรกระจาย สวนการตัดสินวาลิวคีเมียอยูในระยะใด 
แพทยจะตรวจไขกระดูก ตับ มาม และตอมน้ำเหลืองบร<เวณที ่ล ิวคีเม ียอาจหลบอยู  
แพทยจำเปนตองระบุระยะของโรคเพZ[อใชเปนขอมูลในการพfจารณาเลือกว<ธีการรักษาที่เหมาะ 
สมที ่ส ุด มีการตรวจว<นิจฉัยหลายอยางที ่สามารถบงช' ้ระยะของโรคได เชน เอกซเรย 
การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) และเอกซเรยคอมพfวเตอร (CT หรeอ CAT scan) ฯลฯ 
     ทันทีที่สงสัยวาลูกนอยเปนมะเรDงหรeอถูกตรวจพบวาเปนมะเรDงคุณพอคุณแมจะตองตัด 
สินใจวาใครจะเปนผูเช'่ยวชาญที่รักษาลูกใครจะเปนผูตรวจว<นิจฉัยซ้ำในกรณีที่คุณพอคุณแม 
ต องการหร eอการว <น ิจฉ ัยไม ช ัด เจน )และว<ธีการรักษาที่ดีที่สุดควรเป นอย างไร 
หล ังจากบ งช ' ้ ร ะยะของโรคได แล วแพทย ผ ู  ให การร ักษาจะกำหนดแผนการร ักษา 
ที่แจกแจงขอมูลว<ธีการรักษาอยางละเอียดความถี่ในการเขารับการรักษาและการรักษาจะกิน 
เวลานานแคไหน

การพูดคุยกับแพทย
       แพทยผูรักษาลูกจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของมะเรDงและทางเลือกในการรักษา      
ต  างๆค ุณพ อค ุณแม ควรขอให แพทย อธ ิบายทาง เล ือกในการร ักษา ให ช ัด เจน 
คุณพอคุณแมจำเปนที่จะตองมีสวนรวมในกระบวนการรักษาเพZ[อชวยเหลือลูกในการตอสูกับ 
มะเรDงว<ธีหนึ่งที่คุณพอคุณแมสามารถมีสวนรวมไดคือการซักถามคุณพอคุณแมอาจพบวา 
การตัQงสมาธิเพZ[อฟoงส̀ิงท่ีแพทยบอกคุณพอคุณแม การพยายามจดจำคำถามทุกขอท่ีอยากถาม 
หรeอการพยายามจดจำทุกอยางที่แพทยตอบไมใชเรe่องงายเลย

ตอไปนี้เปนคำแนะนำสำหรับการสนทนากับแพทยผูรักษาลูก 
เข 'ยนคำถามไว  ในสม ุดบ ันท ึกและนำสม ุดเล มน ี ้ต ิดต ัวไปด วยในว ันน ัดพบแพทย 
จดบันท ึกคำตอบและข อม ูลสำค ัญๆในสมุดเล มน ี ้ [แพทย ไทยไม ยอมร ับว <ธ ีน ี ้] 
ขอใหเพZ[อนหรeอญาติสนิทมาเปนเพZ[อนในวันนัดพบแพทยเพZ[อนหรeอญาติของคุณพอคุณแม 
สามารถชวยซักถามและจดจำคำตอบ
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คำถามที่ควรถามแพทย์ 

        เมื่อแพทยผูรักษาใหขอมูลเกี่ยวกับมะเรDงที่ลูกเปนคุณพอคุณแมคงจดจำทุกอยางได 
ไมหมดแนนอนแตนั`นก็เปนเรe่องธรรมดามีขอมูลที่ตองรูเยอะมากและแมวาคุณพอคุณแม 
พยายามขมใจแลวบางครัQงบางคราวก็อดเวทนาลูกไมไดขอแนะนำใหคุณพอคุณแมใชทัQงสอง 
ว<ธีที่กลาวไปแลวไดแกเข'ยนและขอใหเพZ[อนชวยขอมูลเหลานี้จะชวยใหคุณพอคุณแมทำหนาที่ 
เปนสวนหน่ึงของทีมลูกไดอยางยอดเย่ียม  ท่ีคุณพอคุณแมจะตองหาคำตอบของคำถามตอไปน้ี 

การว<นิจฉัย
- ลูกเปนโรคมะเรDงชนิดใด 
- ระยะของโรคหรeอขอบเขตการแพรกระจายของโรคเปนอยางไร  
- ยังมีการตรวจว<นิจฉัยอะไรอีกบาง การตรวจจะทำใหลูกเจDบตัวบางไหม? ตองตรวจบอยแคไหน

ทางเลือกในการรักษา
- ทางเลือกในการรักษามีอะไรบาง
- หมอแนะนำว<ธีการรักษาแบบไหนสำหรับลูก เพราะเหตุใด 
- การทดลองทางคลินิก(หรeอclinicaltrial
ที่เปนการศึกษาว<จัยที่ออกแบบอยางพfถีพfถันเพZ[อทดสอบว<ธีการรักษาแผนใหม) 
จะเหมาะกับลูกหรeอไม 
- โอกาสที่การรักษาจะไดผลดีมีมากนอยแคไหน 
- ลูกควรไปรักษาที่ไหน ที่นั`นมีทีมผูเช'่ยวชาญที่ผานการอบรมหลักสูตรกุมารเวชศาสตร เชน 
ศัลยแพทย รังสีแพทย พยาบาล ว<สัญญีแพทย ฯลฯ หรeอไม 

การบำบัดรักษา
- การรักษาจะกินเวลานานแคไหน
- กำหนดเวลาการรักษาเปนอยางไร 
- ควรสอบถามใครเรe่องคาใชจาย ประกัน ฯลฯ
- การรักษาจะทำใหลูกขาดเร'ยนหรeอไม 
- ผลขางเคียงของการรักษา 
- ผลขางเคียงทันทีหลังเขารับการรักษาและภายหลังอาจมีอะไรบาง 
- มีว<ธีการใดที่จะชวยบรรเทาผลขางเคียง 

โรงพยาบาล/ศูนยมะเรDง
- ลูกจะตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานแคไหน 
- สามารถรักษาเองที่บานไดหรeอไม จำเปนตองใชอุปกรณพfเศษอะไรบาง 
- พอแมนอนคางคืนที่โรงพยาบาลไดหรeอไม  

โรงเร'ยนและกิจกรรมอื่น
- ลูกจะกลับไปเร'ยนหนังสือไดเมื่อไหร
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- มีโรคบางชนิดที่ตองหลีกเลี่ยงเปนพfเศษไหม  
- ควรใหวัคซ'นปองกันโรคกับลูกและพi[นองคนอื่นหรeอไม 
- มีขอมูลอะไรบางที่โรงเร'ยนควรทราบเกี่ยวกับการดูแลลูกเปนพfเศษในขณะที่รักษา

ลูกจะไดรับการรักษาที่ดีที่สุดอยางไร
        กอนเร<่มการรักษาคุณพอคุณแมควรจะเลือกแพทยและโรงพยาบาลที่คุณพอคุณแม 
ไววางใจที่จะรักษามะเรDงของลูก

ใครควรเปนผูใหการดูแลรักษาลูก 

          เด็กที่เปนมะเรDงควรไดรับการดูแลรักษาโดยกุมารแพทยผูเช'่ยวชาญดานโรคเลือดและ
มะเรDงในเด็กคุณหมอเหลานี้ไดรับการฝกอบรมโดยเฉพาะเรe่องมะเรDงเปนพfเศษในประเทศไทยมี
กุมารแพทยผูเช'่ยวชาญดานมะเรDงเด็กอยูประมาณ 50 ทาน ในสถานพยาบาล 25 แหง คือ

        เมื่อคุณพอคุณแมเลือกแพทยที่จะรักษาและพูดคุยกับแพทยเรe่องการว<นิจฉัยและ 
แผนการรักษาแลวแตกอนที่จะเร<่มรักษาคุณพอคุณแมอาจอยากรับฟoงผลการว<นิจฉัยและ 
แผนการรักษาจากแพทยอีกคนหนึ่งคุณพอคุณแมอาจตัดสินใจปรUกษาแพทยอีกคนหนึ่ง 
ระหวางการรักษาก็เปนไดหากการรักษาไมไดผลดังที่หวังไวโดยมากแพทยมักสนับสนุนใหคุณ
พอคุณแมพบแพทยอีกคนหนึ่งเพZ[อตรวจซ้ำและแพทยหลายคนอาจแนะนำใหคุณพอคุณแม 
ทำเชนนัQนดวยซ้ำ 
        ในการพfจารณาเลือกแพทยผูเช'่ยวชาญใหความเห็นคุณพอคุณแมอาจขอใหแพทย 
ผูรักษาแนะนำแพทยคนอ่ืนท่ีรูจักหรeอคุณพอคุณแมอาจไดรายชe่อกุมารแพทยท่ีเปนผูเช'่ยวชาญ 
ทางโรคเลือดและมะเรDงจากสมาคมโลหิตว<ทยาแหงประเทศไทยโรงพยาบาลหรeอคณะ 
แพทยศาสตร

11

โรงพยาบาลศิร<ราช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราช<นี
โรงพยาบาลวช<ระ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม-
พระเกียรติปทุมธานี
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลราชบุร'
โรงพยาบาลชลบุร'
โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุร'

โรงพยาบาลมหาราชนครเช'ยงใหม
โรงพยาบาลเช'ยงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลพุทธช<นราช พfษณุโลก
โรงพยาบาลศูนยลำปาง
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษt นครสวรรค
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
โรงพยาบาลศร'นคร<นทร ขอนแกน
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลสงขลานคร<นทร  สงขลา



การรักษามาตรฐานและการทดลองทางคลินิกคืออะไร 
      แพทย ผ ู  ร ั กษาล ูกอาจแนะนำการร ักษามาตรฐาน ( s tandard 
therapy)หรeอการทดลองทางคลินิก(clinicaltrial)การรักษามาตรฐานเปนสูตรบำบัดที่เปนที่
ยอมรับกันวาดีที่สุดสำหรับโรคมะเรDงแตละชนิดแตละระยะของโรค  
        การทดลองทางคลินิกเพZ[อรักษาโรคมะเรDงเปนงานว<จัยอยางหนึ่งในการทดลองทาง   
คลินิกสูตรบำบัดแผนใหมถูกนำมาใชกับกลุมผูปวยเพZ[อพfสูจนวาสูตรบำบัดนี้ 
- ปลอดภัย 
- กำจัดมะเรDงได 
- มีผลขางเคียงอะไรบาง และผลขางเคียงรุนแรงแคไหน
- ดีกวาการรักษามาตรฐาน
        ในระยะแรกสูตรบำบัดแผนใหมเหลานี้ตองผานการทดลองในหองปฏิบัติการและ              
ทดสอบกับสัตวทดลองเสียกอนถาพบวาสูตรบำบัดนี้อาจดีกวาการรักษามาตรฐานแพทยจUงจะ
ทดสอบสูตรบำบัดแผนใหมกับผูปวยในการทดลองทางคลินิกการทดลองทางคลินิกสวนใหญ 
แบงเปนระยะๆ แตละระยะสามารถไขขอของใจเกี่ยวกับการรักษา ผูปวยอาจเขารวมในระยะตางๆ 
ของงานว<จัยแบบนี้ โดยเงe่อนไขขU้นอยูกับสภาพทั`วไปของผูปวย ชนิดและระยะของโรคมะเรDง
การทดลองทางคลินิกระยะที่1ทดสอบสูตรบำบัดแผนใหมในมนุษยเพZ[อบงช ' ้วาการรักษา 
สามารถกระทำไดอยางปลอดภัยและมีผลขางเคียงที่เปนอันตรายหรeอไม นักว<จัยจะพยายาม 
บงช'้ขนาดยาและว<ธีการรักษาที่ดีที่สุดเนื่องจากในระยะที่1มีขอม ูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 
ประโยชนนอยกวาระยะอื่น ปกติงานว<จัยแบบนี้จUงไมใชผูปวยจำนวนมากและจะแนะนำเมื่อว<ธี 
การรักษาอยางอื่นไมสามารถชวยผูปวยเหลานี้ใหหายไดอีกแลว  การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 
มุงเนนที่จะศึกษาวาสูตรบำบัดแผนใหมมีผลตานมะเรDงหรeอไม เชนเดียวกับในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
เกี่ยวของกับผูปวยจำนวนเพiยงเล็กนอยเนื่องจากยังขาดขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและขอมูลอื่น 
การทดลองทางคลินิกระยะที่3เปนการว<จัยเพZ[อเปร'ยบเทียบผลการรักษา กลุมตัวอยางที่ไดรับ 
จากสูตรบำบัดแผนใหมและสูตรบำบัดมาตรฐาน สวนใหญการทดลองจะเขาสู ระยะที ่ 3 
ตอเม ื ่อผลการว <จ ัยในระยะที ่ 1 และ 2 มีแนวโน มที ่ด ี เท าน ั Qน  การศึกษาระยะที ่ 3
อาจมีผูปวยหลายรอยคนจากท̀ัวประเทศหรeอท̀ัวโลกเขารวมการว<จัย การทดลองทางคลินิกระยะท่ี
4 เปนการว<จัยเพZ[อประเมินผลขางเคียงของสูตรบำบัดแผนใหมหลังจากไดรับการอนุมัติแลว 
และกำลังวางตลาด ทัQงนี้ เนื่องจากผลการว<จัยในระยะที่ 3 ผลขางเคียงอาจยังไมชัดเจน ในระยะนี้ 
ผูปวยที่เขารวมในการทดลองอาจเพf[มจำนวนเปนหลายพันคนการทดลองทางคลินิกมีบทบาท
ท่ีสำคัญในการคิดคนสูตรบำบัดแผนใหมท่ีดีกวาเดิม ซU่งจะกลายเปนการรักษามาตรฐานในอนาคต 
ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กที่ปวยเปนมะเรDงไดรับการรักษาในการทดลองทางคลินิก

รักษาที่ไหนดี
             หลังจากแพทยวางแผนการรักษาแลว คุณพอคุณแมตองตัดสินใจวาลูกควรไปรักษาตัว 
ที่ไหนการรักษาเด็กแตกตางจากผูใหญโดยสิQนเช<งถาเปนไปไดทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูก 
คือเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรeอศูนยมะเรDงที่มีประสบการณรักษามะเรDงในเด็กจำนวนมาก 
การเลือกโรงพยาบาลและแพทยที่เช'่ยวชาญโรคมะเรDงในเด็กจะชวยใหลูกคุณพอคุณแมไดรับ 
การดูแลรักษาที่ดีที่สุดตัQงแตตน 

12



ผูเขาถึงธรรม ไมเศราโศกถึงสิ2งที่ลวงแลว
ไมฝนเพอถึงสิ2งที่ยังมาไมถึง ดำรงอยูกับปจจุบัน 
สะจXตตะปะรXโยทะปะนัง ทำจXตใจใหผองใสไวเสมอ“
”



จะบอกลูกยังไงดี



จะบอกลูกอยางไรดี 

    คำถามแรกที่คุณพอคุณแมอาจถามคือ “เราควรบอกลูกเรW่องโรค
มะเร2งไหม” คุณพอคุณแมอาจอยากปกปองลูก แตปกติเด็กๆ สามารถ
รับรูไดเม่ือมีอะไรผิดปกติ ลูกอาจรูสึกไมสบาย ไปหาหมอบอยๆ และเคย
ถูกตรวจบางอยางแลว ลูกอาจสังเกตวาคุณพอคุณแมไมคอยสบายใจ 
ไมวาคุณพอคุณแมพยายามปกปดขอมูลเกี่ยวกับการเจ2บปวยและการ
รักษาเพTUอไมใหลูกลวงรูความจรJงมากเพ^ยงใด 
        ทายที่สุด คนอื่น เชน สมาช<กในครอบครัว เพZ[อน พยาบาลที่โรงพยาบาล อาจหลุดปาก
พูดบางส̀ิงบางอยางท่ีทำใหลูกรูเรe่องมะเรDงก็เปนได นอกจากนัQน หากลูกรูวาคุณพอคุณแมไมพูด
ความจร<ง เขาคงไมชอบใจแน เด็ก ๆ อยากฟoงคำตอบที่ตรงไป ตรงมาจากปากของคุณพอคุณ
แมมากกวา

ทำไมจRงควรบอกลูก
        การบอกลูกเรe่องโรคมะเรDงเปนเรe่องสวนตัวของแตละครอบครัว และความเชe่อในครอบครัว
ความเชe่อทางวัฒนธรรมหรeอศาสนาก็มีสวนสำคัญในการเปดเผยเรe่องนี้ดวย คุณพอคุณแม
จำเปนตองพูดเรe่องน้ีอยางเปดอกและตรงไปตรงมากับลูก เพราะวาเด็กท่ีไมไดรับรูเรe่องความเจDบ
ปวยของตนเองจากปากของผูใหญมักคิดไปเองตางๆ นานา ซU่งลวนไมใชความจร<งเลย ตัวอยาง
เชน เด็กอาจคิดวาเขาเปนมะเรDงเพราะถูกลงโทษที่ไดทำผิดบางอยาง แพทยทัQงหลายเห็นพองกัน
วา การบอกความจร<งกับเด็กวาเขาปวยเปนอะไร สามารถทำใหเด็กรูสึกเคร'ยดและรูสึกผิดนอย
ลง นอกจากนี้ มีแนวโนมวาเด็กที่ทราบความจร<งจะรวมมือในการรักษามากกวา และทายที่สุด 
การสนทนาเรe่องโรคมะเรDงมักทำใหทุกคนในครอบครัวใกลช<ดกันมากขU้นและทำใหการตอสูกับ
มะเรDงกลายเปนเรe่องที่งายขU้นสำหรับทุกคน

พอแมมีคำถามอะไรบาง
       พอแมมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการพูดกับลูกเรe่องผลการว<นิจฉัย บางทีคุณพอคุณแม
ก็อาจเคยถามตัวเองบางขอแลว  

ควรบอกลูกเมื่อไหร
      เนื่องจากคุณพอคุณแมอาจเปนผูที่รูจักบุคลิกและอารมณของลูกไดดีกวาใคร คุณพอ คุณ
แมก็นาจะเปนผูที่ตัดสินใจไดดีที่สุดวาควรบอกลูกตอนไหน อยางไรก็ดี อยากใหคุณพอคุณแม
ระลึกวาลูกคงรูแตแรกแลววามีอะไรผิดปกติในตัวเขา ฉะนัQน คุณพอคุณแมอาจตัดสินใจบอกลูก
ทันทีหลังทราบผลการว<นิจฉัย ความจร<งพอแมสวนใหญยอมรับวาการบอกเด็กตอนนัQนงายท่ีสุด
      การรอคอยอีกหลายวันหรeอหลายสัปดาหอาจสงผลใหเด็กมีเวลาคิดฟุงซานถึงสิ`งที่เลวราย
กวาความเปนจร<งซU่งอาจกลายเปนความกลัวที่ขจัดไดยากในภายหลังกอนเร<่มการรักษาจะทำให
อะไรๆ งายกวาสำหรับลูก 
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ใครควรบอกใหลูกรู
      คำตอบขอนี้เปนเรe่องสวนตัวของแตละครอบครัว ในฐานะพอแม คุณพอคุณแมอาจรูสึกวา
คงจะดีที่สุดถาคุณพอคุณแมเปนคนบอกลูก อยางไรก็ดี พอแมบางคนอาจรูสึกปวดราวเกินไป
ที่จะทำเชนนัQน สมาช<กคนอื่นในครอบครัวหรeอแพทยอาจชวยคุณพอคุณแมในเรe่องนี้ได พวก
เขาอาจบอกเด็กแทนคุณพอคุณแมหรeอชวยอธิบายเรe่องการเจDบปวย 
   การคิดไวกอนวาจะพูดอะไรอยางไรจะชวยทำใหคุณพอคุณแมผอนคลายมากขU้น แตคุณ
พอคุณแมจะตัดสินใจอยางไรวาจะพูดอะไรออกไปบาง ครอบครัวและเพZ[อนสนิท แพทยผูรักษา
พอแมของเด็กคนอื่นที่เปนมะเรDง หรeอพระสงฆอาจชวยแนะนำความคิดดีๆ 

ใครควรอยูตรงนั_นดวย 
        ลูกจำเปนตองไดรับความรักและกำลังใจเม่ือรับฟoงผลการตรวจ ถึงแมวาแพทยเปนผูอธิบาย
เกี่ยวกับการเจDบปวย คนที่ลูกเชe่อใจและเอาใจใสดูแลอยางใกลช<ดควรอยูตรงนัQนดวย  การให
กำลังใจจากสมาช<กคนอื่นในครอบครัวในขณะนัQนก็เปนประโยชนมากเชนกัน

ควรบอกอะไรกับลูกบาง 
      สวนประเด็นที่วาควรบอกใหลูกรูขอมูลมากนอยแคไหนและควรบอกอยางไรขU้นอยูกับอายุ
และความสามารถในการเขาใจเรe่องตางๆ ของลูก ปกติการพูดอยางออนโยน เปดเผย และตรง
ไปตรงมาเปนว<ธีที่ดีที่สุด

        หัวขอตอไปนี้อธิบายถึงระดับความเขาใจของเด็กในแตละวัย คำแนะนำเหลานี้เปนเพiยงแนว
ทางกวางๆ เทานัQนเพราะเด็กแตละคนยอมแตกตางกัน ลูกอาจตรงกับลักษณะของหลายชวงอายุ
หรeออาจไมตรงเลยก็เปนได 

เด็กทารก ระหวางแรกเกิดถึง 2 ป
      เด็กอายุนอยขนาดนี้ไมเขาใจเรe่องโรคมะเรDงแน เขาเขาใจสิ`งที่มองเห็นและสัมผัสไดเทานัQนสิ`ง
ที่ทำใหกังวลใจมากที่สุดคือสิ`งที่กำลังเกิดขU้นในขณะนัQน โดยเฉพาะเวลาอยูหางจากพอแม 
       หลังจากอายุครบหนึ่งขวบ เขาเร<่มคำนึงถึงความรูสึกเกี่ยวกับสิ`งตางๆ และคิดหาว<ธีควบคุม
สิ`งที่อยูรอบตัว เด็กเล็ก ๆ  จะกลัวการตรวจทางการแพทยมากที่สุด หลายคนรองไห ว<่งหนี หรeอ
ดิQนไปมาเพZ[อพยายามควบคุมสิ`งที่เกิดขU้น
      ดวยเหตุท่ีวาเด็กเร<่มคิดและเขาใจส̀ิงท่ีเกิดขU้นรอบตัว ความจร<งใจเปนส̀ิงท่ีสำคัญท่ีสุดพยายาม
อธิบายอยางตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลและการตรวจที่อาจทำใหเจDบตัว  แทนที่
คุณพอคุณแมจะบอกวาฉีดยาไมเจDบ ซU่งไมจร<ง เราอาจบอกลูกวาเขDมฉีดยาจะทำใหเจDบเพiยงแปป
เดียว และถาจะรองไห เราก็ไมวาอะไรเขา ความจร<งใจทำใหลูกรูสึกวาคุณพอคุณแมเขาใจเขาและ
ยอมรับในความรูสึกของเขา สิ`งนี้ชวยทำใหลูกเชe่อใจคุณพอคุณแม
     ถาเปนไปได ควรพยายามใหลูกเปนคนเลือกเอง เชน ถาลูกตองกินยา อาจถามลูกวา อยาก
ใหผสมยาในน้ำสมหรeอน้ำเปลา เปนตน
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เด็กเล็ก อายุ 2 - 7 ป
         ในวัยน้ี เด็กสามารถเชe่อมโยงเหตุการณกับส̀ิงหน่ึงส̀ิงใดไดเชน เขาสามารถเชe่อมโยงระหวาง
การปวยไขและเหตุการณได ยกตัวอยาง นอนซมอยูบนเตียงหรeอกินซุปไก เด็กในวัยนี้มักคิดวา
ความเจDบปวยเกิดจากการกระทำบางอยาง ดังนัQน การหายปวยจะเกิดขU้นไดถาเขาปฏิบัติตามกฎ
เกณฑบางอยาง
      แนวทางตอไปนี้อาจชวยคุณพอคุณแมไดเวลาพูดคุยกับเด็กในวัยนี้ อธิบายวาการรักษา
เปนสิ`งจำเปนเพZ[อทำใหความเจDบปวดหายไปหรeอรูสึกสบายขU้นและสามารถเลนไดโดยไมเหนื่อย 
อธิบายวาความเจDบปวยหรeอการรักษาไมใชการลงโทษที่เขาไดทำอะไรผิด พูดผิด หรeอคิดอะไรไม
ดี อธิบายเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาอยางตรงไปตรงมา  พร่ำบอกเด็กวาทุกสิ`งทุกอยาง
ลวนทำไปเพZ[อกำจัดมะเรDงและชวยใหเขาหายดี
       เวลาพูดถึงการเจDบปวย พยายามใชคำพูดที่เขาใจงาย ตัวอยางเชนอุปมาวาการเปนมะเรDง
เหมือนกับการตอสูระหวางเซลลดีกับเซลลราย การรักษาจะชวยใหเซลลดีแขDงแรงขU้นเพZ[อปราบ
เซลลรายใหสิQนซาก 

เด็กโต อายุ 7 - 12 ป
         เด็กอายุ 7-12 ปเร<่มเขาใจความเชe่อมโยงระหวางสิ`งตางๆ และเหตุการณ ตัวอยางเชน เขา
มองการเจDบปวยวาเปนอาการอยางหนึ่ง ไมเชe่อวาการเจDบปวยเกิดขU้นจากสิ`งที่เขาทำ เขาใจวาจะ
สบายขU้นไดก็ตองกินยาและทำตามที่หมอสั`ง และสามารถใหความรวมมือในการรักษา
        เวลาอธิบายเกี่ยวกับมะเรDง คุณพอคุณแมสามารถใหรายละเอียดเพf[มขU้นได แตคุณควร
ยังคงเชe่อมโยงเรe่องราวกับสถานการณที่ลูกคุนเคย คุณอาจเลาวารางกายประกอบดวยเซลล
ชนิดตางๆ และเซลลเหลานี้ลวนมีหนาที่ตางกัน เชนเดียวกับคนเรา เซลลเหลานี้ตองทำงานรวม
กันเพZ[อใหงานเสรDจเร'ยบรอย  คุณอาจอธิบายวาเซลลมะเรDงเปน “พวกเกเร” ท่ีขัดขวางการทำงาน
ของเซลลดี การรักษาชวยกำจัดเซลลเกเรเพZ[อใหเซลลอื่นทำงานรวมกันอยางราบรe่น
 

เด็กวัยรุน อายุเกิน 12 ป 
  โดยมากเด็กว ัยร ุ นสามารถเข าใจความสัมพันธท ี ่ซ ับซ อนระหวางเหตุการณ                           
ตางๆเขาสามารถคิดถึงสิ`งตางๆที่ยังไมไดเกิดขU้นกับตัวเองวัยรุนมักคิดถึงการเจDบปวยในแงของ
อาการบางอยาง เชน อาการเหน่ือย และในแงข'ดจำกัดหรeอการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมประจำวัน 
แตเนื่องจากเขาสามารถเขาใจเหตุผลของอาการตางๆเราสามารถอธิบายวามะเรDงเปนโรคชนิด 
หนึ่งที่ทำใหเซลลในรางกายบางตัวผิดปกติไปจนควบคุมไมไดเซลลผิดปกติพวกนี้เติบโตเรDวกวา
เซลล ปกต ิร ุกรานส วนอ ื ่นของร างกายและข ัดขวางไม  ให ร  างกายทำงานตามปกต ิ 
เปาหมายของการรักษาคือฆาเซลลผิดปกติเหลานี้ใหสิQนซากหลังจากนัQนรางกายจะทำงานได 
ตามปกติและอาการตางๆ จะหายไป 

คำถามที่เด็กมักถามพอแม 
  โดยธรรมชาติเด็กมักอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรe่องโรคที่เปนอยูและมีคำถามมากมาย 
เกี่ยวกับมะเรDงและการรักษามะเรDง ลูกหวังใหคุณพอคุณแมตอบคำถามใหไดมากที่สุด 
เด ็กอาจเร < ่มซ ักถามท ันท ีหล ังจากแพทย ได ว <น ิจฉ ัยโรคหร eออาจรอถามภายหล ัง 
คำถามตอไปนี้เปนคำถามที่พบบอยที่สุดและขอคิดบางประการที่จะชวยใหคุณตอบคำถามลูก 
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ไดดีขU้น

ทำไมตองเปนหนู
  เด็กก็สงสัยวา“ทำไมหนูถึงเปนมะเรDง”เชนเดียวกับผูใหญเด็กอาจรูสึกวาเขาทำความ 
ผิดอะไรสักอยางที่เปนตนเหตุของการเจDบปวยเราควรอธิบายวาแมแตหมอเองก็ยังไมรูวาอะไร 
เปนสาเหตุของโรคมะเรDงดังนั Qนทั Qงตัวคุณ ลูกหรeอพi[นองของลูกไมมีใครไดกระทำพูด 
หรeอคิดอะไรที่จะเปนเหตุใหเกิดโรคมะเรDงนอกจากนี้ควรเนนย้ำวามะเรDงไมใชโรคติดตอและ 
ลูกไมไดติดโรคนี้มาจากคนอื่น 

หนูจะหายดีหรWอไม
  มีบอยครั Qงที ่เด็กรู วามีคนในครอบครัวหรeอเพZ [อนตายเพราะมะเรDง ดวยเหตุนี ้ 
เด็กหลายคนไมกลาถามวาเขาจะหายดีไหม เพราะวาพวกเขากลัววาพอแมจะตอบวา “ไม” ดังนัQน 
คุณพอคุณแมอาจบอกลูกวามะเรDงเปนโรคที่รายแรง แตการรักษา เชน ยา การฉายรังสี 
หรeอการผาตัดสามารถฆามะเรDงไดนอกจากนี้แพทยและพยาบาลพยายามทำดีที่สุดเพZ[อทำให 
ลูกหายจากมะเรDงอีกดวย การที่มีคนรอบขาง เชน ครอบครัว แพทย พยาบาล ฯลฯ 
แสดงความหวงใย อาจชวยใหเด็กรูสึกปลอดภัยมากขU้น 

จะเกิดอะไรขR้นกับหนู 
  เมื ่อลูกเปนมะเรDง ก็มีสิ `งแปลกใหมและที ่นากลัวสำหรับเด็กเกิดขU ้นมากมาย 
ขณะอยูที่หองตรวจหรeอที่โรงพยาบาล ลูกอาจมองเห็นหรeอเลนกับเด็กคนอื่นที่เปนมะเรDง 
เด็กบางคนอาจมีอาการไมสบายมาก ผมรวง หรeอโดนตัดแขนตัดขาเนื่องจากมะเรDง 
ลูกอาจสงสัยวา“เรe่องแบบนี้จะเกิดขU้นกับเขาหรeอไม”อยางไรก็ดีล ูกอาจกลัวเกินไปที่จะถาม 
คุณพอคุณแม จำเปนอยางยิ`งที่เราควรพยายามใหลูกไดระบายความรูสึกคับของใจเหลานี้ 
บอกใหลูกรูไปเลยวามะเรDงการรักษาและผลขางเคียงจะเปนอยางไรบอกลูกวาหมอจะชวย 
เหลือลูกอยางไรถาการรักษาทำใหเกิดผลขางเคียงนอกจากนี้คุณพอคุณแมอาจอธิบายวามี 
มะเรDงหลายชนิดและถึงแมวาเด็กคนเปนมะเรDงชนิดเดียวกันก็มิไดหมายความวาสิ`งที่เกิดขU้นกับ 
เด็กทัQงสองคนจะเหมือนกันเสมอไป 
  เราควรบอกเด็กทุกครัQงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงว<ธีการรักษาหรeอกำหนดเวลาของการ 
ร ักษาข อม ูลน ี ้ช วยให  เด ็กเตร 'ยมตัวเตร 'ยมใจก อนพบแพทยหร eอไปที ่ โรงพยาบาล 
คุณพอคุณแมอาจชวยเหลือลูกดวยการจดบันทึกวันนัดพบแพทย นัดรักษา หรeอนัดตรวจ 
อยาบอกเด็กเล็กเรe่องนัดรักษาลวงหนานานมากถาทำใหเด็กตื่นกลัว

หนูสบายดีแลว ทำไมตองกินยา
  เมื่อรักษามะเรDงไประยะหนึ่ง ลูกจะรูสึกสบายดีขU้น แตก็จำเปนตองกินยาบอยๆ 
เด็กมักไมเขาใจวาทำไมตองกินยาทัQงๆที่เขาสบายดีทุกอยางคุณพอคุณแมอาจจำเปนตองเนน 
ย้ำเหตุผลที ่ล ูกจำเป นตองกินยาตัวอยางเช นค ุณอาจบอกลูกว า“ถึงล ูกจะสบายดี 
เซลลรายกำลังซอนตัวอยูหนูตองกินยาตอไปอีกระยะหนึ่งเพZ[อหาเซลลรายใหเจอและปองกัน 
ไมใหพวกมันกลับมาอีก”  
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จุดที่ต่ำสุดของชZวXต ที่ทุกคนมีโอกาสประสบ 
เปนไดทั0งจุดจบ และบทเรZยนที่ดี“
”



รูจักวิธีการรักษา



รูจักวิธีการรักษา

     แพทยจะวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด หลังจากที่ไดประเมินสุขภาพ
ทัbวไปของเด็ก ชนิดของมะเร2งที่เขาเปน ระยะของโรค อายุ และปจจัยอื่นๆ
อีกมากมาย จากขอมูลเหลาน้ี แพทยจะกำหนดแผนการรักษาซR่งประกอบ
ดวยวJธีการรักษา ความถี่ในการรักษา และระยะเวลาของการรักษา
        เด็กที่เปนมะเรDงแตละคนจะมีแผนการรักษาที่แพทยตัดสินใจเลือกสำหรับเด็กจำเพาะแตละ
คนนัQน ถึงแมวาเด็กหลายคนจะเปนมะเรDงชนิดเดียวกัน แผนการรักษาอาจแตกตางกันก็ได ทัQงนี้
ขU้นอยูกับการตอบสนองตอการรักษา หากจำเปน แพทยอาจตัดสินใจเปล่ียนแผนการรักษาหรeอ
วางแผนการรักษาใหม 
      กอนเร<่มการรักษา แพทยผูรักษาลูกจะใหคำปรUกษาแกคุณพอคุณแมเกี่ยวกับ แผนการ
รักษา รวมทัQงประโยชนที่จะไดรับ ความเสี่ยง และผลขางเคียง จากนัQนคุณพอคุณแมและแพทย
จำเปนตองพูดกับลูกเรe่องการรักษาหลังจากอธิบายเรe่องการรักษาและไขขอของใจของคุณพอคุณ
แมทุกอยางแลว แพทยอาจจะขอใหคุณพอคุณแมเซDนหนังสือยินยอมเพZ[ออนุญาตใหแพทย
ดำเนินการตามแผนการรักษาเปนลายลักษณอักษร ในบางกรณี แพทยอาจรองขอใหลูกใหความ
ยินยอมกอนการรักษาดวย ทัQงนี้ขU้นอยูกับอายุของเด็กและนโยบายของโรงพยาบาล
       ในระยะแรก แผนการรักษาอาจดูซับซอนหนอย แตแพทยจะคอยๆ ช'้แจงแตละขัQนตอนให
คุณทราบ แตไมชา คุณและลูกก็จะคุนเคยกับการรักษาที่ตองทำเปนกิจวัตรไปเอง พอแมหลาย
คนอยากไดสำเนาแผนการรักษาเพZ[อใชอางอิงหลังจากเร<่มการรักษา ซU่งจะชวยใหพวกเขาวางแผน
การทำงานใหสอดรับกับแผนการรักษาอีกดวย หากคุณอยากสอบถามขอมูลเพf[มเติมหรeอรูสึก
วามีอะไรผิดไปจากสิ`งที่คุณเขาใจ จงอยาเกรงใจแพทย  แพทยผูรักษามักเปนผูตอบคำถามไดดี
ท่ีสุด ถาคุณรูสึกวาอยากคุยกับแพทยในเวลาอ่ืน คุณอาจนัดพบหรeอโทรศัพทคุยกับแพทยก็ได
ขอใหระลึกวาคุณเปนสวนหนึ่งของทีมรักษาลูกและควรมีสวนรวมในการรักษาตลอดเวลา

วJธีการรักษาโรคมะเร2ง 
  ว<ธีการรักษาโรคมะเรDงที่แพทยเลือกใชทั`วไป ไดแก การผาตัด การใหยาเคมีบำบัด 
(chemotherapy) การฉายรังสี (radiation therapy) นอกจากนี้ยังอาจมีทางเลือกอื่น ไดแก 
ภูมิคุมกันบำบัด (immunotherapy) และการปลูกถายไขกระดูกหรeอ สเตมเซลลจากกระแสเลือด 
(peripheral blood stem cell transplantation)แพทยใชว<ธีการรักษาเหลานี้เพZ[อทำลาย 
เซลลมะเรDง การรักษามะเรDงในเด็กอาจเปนว<ธีการรักษาแบบเดียวหรeอแบบผสมผสาน 
(combination therapy) ทัQงนี้ขU้นอยูกับชนิดของมะเรDงโดยมากเด็กจะไดรับการรักษา 
ดวยว<ธีการรักษาแบบผสมผสาน
      การรักษามะเรDงมักทำใหเกิดผลขางเคียงหรeออาการที่ไมพyงประสงค เชน คลื่นไส อาเจ'ยน 
ผมรวงและทองเสียผลขางเคียงเกิดขU้นเนื่องจากการรักษามะเรDงที่ใชกำจัดเซลลมะเรDงสามารถ 
ทำอันตรายเซลลปกติบางต ัวได  ในขณะที ่ล ูกเร < ่มการร ักษา คุณควรระล ึกว า 
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      - ลักษณะของผลขางเคียงและความรุนแรงของอาการที่ไมพyงประสงคขU้นอยูกับชนิดของยา
 ขนาดยา และปฏิกิร<ยาที่รางกายมีตอยา
      - แพทยวางแผนการรักษาเพZ[อใหลูกไดรับผลขางเคียงนอยที่สุด 
       - แพทยมีว<ธีการบรรเทาผลขางเคียงของลูกคุณ ควรคุยกับแพทยเพZ[อใหทราบวาคุณและ
ลูกสามารถทำอะไรบางทัQงกอนการรักษา ขณะรักษา และหลังจากการรักษาเพZ[อใหลูกรูสึกสบาย
ขU้น
     - โดยปกติการลดขนาดยาเล็กนอยเพZ[อขจัดผลขางเคียงจะไมทำใหประสิทธิผลของการรัก  
ษาในการฆาเซลลมะเรDงลดนอยลงหรeอกระทบตอโอกาสในการฟz{นตัวของลูกคุณแตอยางใด      
      - ผลขางเคียงสวนใหญจะหายไปหลังจากหยุดการรักษา

        พyงระลึกวา ผลขางเคียงจากยามิไดเกิดขU้นแกเด็กทุกคนเหมือนกันหมด เด็กบางคนอาจ
เกิดผลขางเคียงไมกี่อยาง นอกจากนี้ ผลขางเคียงจะรุนแรงเพiยงใด ก็ขU้นอยูกับเด็กแตละคน แม
กระทั`งเด็กไดรับการรักษาเหมือนกันทุกอยาง แพทยก็ไมสามารถบอกคุณไดวาลูกอาจเกิดผล
ขางเคียงแบบไหนและจะจัดการกับผลขางเคียงนัQนอยางไร ถาคุณรูวายาที่ลูกไดรับอาจทำใหเกิด
ผลขางเคียงแบบไหนบาง คุณก็สามารถสังเกตไดแตเนิ`นๆ

การผาตัด 
  สำหรับเนื ้องอกหลายชนิด การผาตัดเปนสวนหนึ ่งที ่สำคัญของการรักษา 
การผาตัดเปนการรักษาเฉพาะที ่เพZ [อใชกำจัดเนื ้องอกจากรางกาย ระหวางการผาตัด 
เนื้อเยื่อบร<เวณรอบๆ เนื้องอกและตอมน้ำเหลืองอาจถูกตัดออกไปดวย ในบางกรณี 
การใหยาเคมีบำบัดหรeอการฉายรังสีจะทำใหเนื ้องอกหดตัวเล็กลงกอนที ่จะตัดมันออก 
การทำใหขนาดเนื้องอกเล็กลงชวยทำใหการผาตัดงายขU้น

ทำอยางไรไมใหลูกกลัวการผาตัด
         ลูกมักว<ตกกังวลสารพัดเกี่ยวกับการผาตัด ลูกอาจถามคุณวา 
             ถาสลบไป จะเปนอยางไร ?
             หนูจะเจDบมากหรeอไม ?
             รางกายของหนูจะไมเหมือนเดิมหรeอไม ?
             หลังจากการผาตัด หนูจะรูสึกอยางไรกับรางกายของตัวเอง ?
             พอแมจะอยูกับหนูเวลาตื่นขU้นมาหรeอไม ?

        ตอไปนี้เปนคำแนะนำที่อาจเปนประโยชนสำหรับลูกคุณที่จะเขารับการผาตัด 
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ตอบคำถามของลูกอยางตรงไปตรงมา     
เพราะถาสิ`งที่คุณพูดไมตรงกับความเปนจร<งลูกอาจหมดความไววางใจในตัวคุณดัง
นัQนลูกจำเปนตองเชe่อใจคุณ

ทำความเขาใจกระบวนการผาตัดของลูกใหมากที่สุดเทาที่ทำได
เพZ[อจะไดตอบคำถามของลูกไดอยางถูกตอง



ผลขางเคียงจากการผาตัด
         ผลขางเคียงจากการผาตัดขU้นอยูกับบร<เวณที่มีเนื้องอก ชนิดของการผาตัด สุขภาพทั`วไป
ของเด็ก และปจจัยอื่นๆ อาการขางเคียงที่พบบอย ไดแก ปวดแผล ปวดหัว คลื่นไส อาเจ'ยน และ
ทองผูก ผลขางเคียงนี้อาจเกิดจากการผาตัด ยาระงับปวดหรeอขาดการออกกำลังกาย แพทย 
จะสั`งจายยาใหเด็กตามความจำเปนเพZ[อบรรเทาผลขางเคียงและอาการอื่นที ่อาจตามมา

เด็กและการตัดแขนตัดขา
       ในอดีต มีบอยครัQงที่แพทยจำเปนตองตัดแขนหรeอตัดขาเพZ[อกำจัดเนื้องอกกระดูกในแขน
และขา อยางไรก็ดี ในปจจุบัน แพทยจำนวนมากสามารถเลือกใชกระบวนการรักษาที่หลีกเลี่ยง
การตัดแขนขา แตจะหลีกเลี่ยงไดหรeอไมก็ขU้นอยูกับชนิดของเนื้องอก ปจจุบันเด็กที่ถูกตัดแขน
ขาเพราะมะเรDงมีจำนวนลดลงมาก แพทยผูรักษาจะอธิบายใหคุณทราบวามีทางเลือกอะไรบางใน
การรักษา
      ถึงกระนัQนก็ดี สำหรับเด็กบางคน การตัดแขนตัดขาก็ยังเปนทางเลือกที่ดีที่สุดเพZ[อโอกาส
หายขาด เด็กเหลาน้ีทุกขทรมานใจมาก พวกเขาสงสัยวาตัวเองจะเปนอยางไรเม่ือไมมีแขนหรeอขา
จะสามารถทำกิจวัตรประจำวันไดเหมือนเดิมไหม จะทำกิจวัตรอยางไร คนอื่นจะปฏิบัติตอพวก
เขาอยางไร หลังจากการผาตัด พวกเขาอาจรูสึกวาตนเองไมสมบูรณเหมือนคนอื่น ในบางกรณี
พอแมอาจทำใจยอมรับการตัดแขนตัดขาไดยากกวาเด็กเสียอีก โดยท̀ัวไป เด็กเล็กปรับตัวไดเรDว
กวาวัยรุนมีเรe่องกังวลใจแตกตางจากเด็กเล็ก  พวกเขาอาจหวั`นไหววาคนอื่นจะมองพวกเขา
อยางไรและทุกขใจวาการตัดแขนขาจะมีผลอยางไรกับความสัมพันธกับเพZ[อนตางเพศ การเลน
กีฬา การแตงงาน และการมีบุตรในอนาคต 
        การแสดงใหลูกเห็นวาคนอื่นเขาปรับตัวอยางไรเมื่อไมมีแขนขา     จะเปนประโยชนอยางยิ`ง
การพบปะกับเด็กคนอื่นที่ถูกตัดแขนหรeอขาและยอมรับสภาพไดก็จะมีประโยชนเชนกัน ลูกตอง
เร'ยนรูวาเขาสามารถที่จะมีช'ว<ตที่สมบูรณเหมือนคนอื่นได  เด็กสวนใหญสามารถมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เคยทำกอนผาตัด    พวกเขาสามารถเดิน ว<่ง ข'่จักรยาน วายน้ำ และแมกระทั`งปนเขา
ถาทำได แพทยอาจใหเด็กดูแขนขาเทียมและอุปกรณและเครe่องชวยอื่นที่จะชวยใหเคลื่อนไหวได
คลองแคลวมากขU้น 
       หลังจากการผาตัด  ลูกจะรูสึกวามีผาพันแผลหนาเตอะบร<เวณที่ผาตัด   ลูกอาจรูสึกถึง
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คุณพอคุณแมจำเปนตองเชDคขอมูลใหมากที่สุดเพZ[อรูวาจะเกิดอะไรขU้นบาง 
แพทยสามารถบอกขอเท็จจร<งทุกอยางเพZ[อชวยใหคุณพอคุณแมเตร'ยมตัวลูกใหพรอม

แวะไปดูหองผาตัดและหองพักฟz{นกอนการผาตัด  

เพZ[อชวยใหเด็กรูสึกพรอมสำหรับการผาตัด โรงพยาบาลหลายแหงสนับสนุนใหเด็กๆ 
ไปดูหองที่พวกเขาจะผาตัดและพักฟz{นพวกเขาอาจไปพบปะพูดคุยกับพยาบาลที่ 
ปฏิบัติงานในหองผาตัดตัวอยางเชนพยาบาลอาจหยิบหนากากที่สวมขณะผาตัดเพZ[อ
ใหเด็กลองใสหรeอสวมบนหนาตุกตา

พูดคุยกับลูก ถามวารูสึกอยางไร กังวลอะไรหรeอไม 
ที่สำคัญ พยายามใหลูกระบายความรูสึกหรeอความกังวลใจตางๆ เกี่ยวกับการผาตัด



“ความเจDบปวดหลอน (phantom limb pain)” ซU่งเปนความรูสึกแปลกๆ แตพบบอยในผูปวย
ที่ถูกตัดแขนขา ผูปวยจะรูสึกหนาว คันยิบๆ และปวดเหมือนกับวายังมีแขนขานัQนอยู ทัQงที่มันถูก
ตัดออกไปแลว แพทยยังไมทราบวาความเจDบปวดหลอนเกิดขU้นไดอยางไร คำอธิบายท่ีดีท่ีสุดคือ
วา สมองคุนเคยกับการไดรับสัญญาณจากเสนประสาทในแขนขาที่ถูกตัดออกไป กวาสมองจะ
คุนเคยกับสัญญาณจากเสนประสาทที่ยังเหลืออยูและสัญญาณใหมที่ถูกสงจากเสนประสาท
บร<เวณตอขาหรeอแขนจะกินเวลาระยะหนึ่ง บางครัQงการนวดเบาๆ และปรับเปลี่ยนตำแหนงของ
ตอขาหรeอแขนจะชวยบรรเทาอาการนี้ ปกติแพทยจะเร<่มใหยากันไวกอนเพZ[อลดอาการปวดและ
อาจสั`งยาบางชนิดเพZ[อบรรเทาความเจDบปวดหลอนเมื่อมีอาการ
        ในการฟz{นฟูสมรรถภาพ นักกายภาพบำบัดจะชวยลูกคุณพอคุณแมดวยการออกกำลัง
กายเพZ[อเพf[มความแขDงแรงใหกลามเนื้อที่รองรับแขนขาเทียมชั`วคราว การออกกำลังกายแบบนี้
ทำไดไมงายนักและอาจทำใหเด็กปวดแผล ฉะนัQน ลูกตองไดรับกำลังใจจากคุณพอคุณแมตลอด
เวลา เมื่อกลามเนื้อแขDงแรงขU้น แพทยอาจสั`งทำแขนขาเทียมชั`วคราว แขนขาเทียมถูกประดิษฐ
โดยนักกายอุปกรณ (prosthetist) ซU่งเปนผูเช'่ยวชาญการทำแขนขาเทียม แขนขาเทียมช̀ัวคราว
จะใหญเทอะทะและหนักกวาแขนขาเทียมถาวร ลักษณะของแขนขาเทียมชั`วคราวดูไมสวย ไมนา
ใช แตน้ำหนักที่เพf[มขU้นนัQนจะชวยเพf[มความแขDงแรงใหกับตอแขนขาและความใหญเทอะทะจะชวย
ปกปองตอไว เมื่อตอแขนขาหายดีและลูกคุณสามารถเคลื่อนไหวแขนขาเทียมไดดีแลว การ
ประกอบแขนขาเทียมถาวรก็จะเร<่มตนขU้น 
  แพทยและผู  เช ' ่ยวชาญพรอมจะชวยเหลือลูกและครอบครัวของคุณพอคุณ 
แมตลอดกระบวนการนี้  ตัQงแตการเลือกว<ธีการรักษาไปจนถึงการปรับแตงแขนขาเทียมถาวร 
การไดรับกำลังใจจากคนในครอบครัวและการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลืออาจชวยใหคุณพอคุณ
แมจัดการกับเรe่องนี้

ยาเคมีบำบัด 
   ยาเคมีบำบัด(chemotherapy)คือการใชยาตานมะเรDง(anticancerdrugs)เพZ[อรักษา 
โรคมะเรDงยาเคมีบำบัดเปนว<ธีการรักษาทัQงตัวซU่งหมายความวายาไหลไปตามกระแสเลือดทั`วราง
กายเพZ[อฆาเซลลมะเรDงทุกแหงไมวามันจะอยูตรงไหนเนื่องจากยาตานมะเรDงบางชนิดไดผลดีขU้น 
หากใชรวมกับยาชนิดอื่นสูตรยาเคมีบำบัดจUงมักประกอบดวยยาหลายชนิดแนวทางการรักษา 
แบบนี้เร'ยกวา การใหยาเคมีบำบัดหลายชนิดรวมกัน (combination chemotherapy)
  แพทยอาจใหยาเคมีบำบัดดวยว<ธีใดว<ธีหนึ่งหรeอผสมผสานกันหลายว<ธีทัQงนี้ขU้นอยูกับ
วาเด็กเปนมะเรDงชนิดใดและกำลังใชยาอะไรอยู

การใหยากินทางปาก ผูปวยกินยาน้ำหรeอเม็ดถาลูกกลืนยาเม็ดไดยากคุณพอคุณแมอาจ 
บิเม็ดยาใหแตกเปนช<้นเล็กๆ  หรeอบดใหละเอียด แลวผสมในขนมหวานหรeออาหารอื่นที่ลูกชอบ

ฉีดเขาหลอดเลือดดำ(intravenous–IV,‘ไอวM’) ฉีดยาเขาหลอดเลือดดำโดยตรงผาน 
เขDมฉีดยาหรeอผานทางสายน้ำเกลือ 

ฉีดเขากลาม(intramuscularinjection-IM,‘ไอเอ็ม’) ฉีดยาเขากลามเนื้อแขนหรeอกน 
ผานเขDมฉีดยา
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ฉีดเขาใตผิวหนัง (subcutaneous injection - SC, ‘สับคิว’)
ฉีดยาเขาชัQนไขมันใตผิวหนังผานเขDมฉีดยา

ฉีดเขาในชองไขสันหลัง (intrathecal injection - IT) ฉีดยาเขาไปในน้ำไขสันหลัง ซU่งอยูหลอ
เลี้ยงรอบสมองและไขสันหลัง

      แมวาลูกสามารถรักษาดวยยาเคมีบำบัดชนิดกินเองที่บานไดเปนสวนใหญ แตลูกอาจยัง
จำเปนตองไปที่โรงพยาบาลเพZ[อรับยาฉีดเขาหลอดเลือดดำหรeอยาฉีดแบบอื่นดวย ลูกอาจตอง
นอนพักคางคืนหรeอหลายวันที่โรงพยาบาล ทัQงนี้ ขU้นอยูกับชนิดของยา

การใหยาเคมีบำบัดทางปาก
       ถาเปนไปไดใหลูกมีสวนรวมในการกินยาดวยตัวอยางเชนคุณพอคุณแมอาจจดในปฏิทิน
เพZ[อใหลูกรูวาควรกินยาเมื่อไหร เด็กโตโดยเฉพาะวัยรุนอาจตองการดูแลการกินยาเอง แตคุณ
พอคุณแมก็ยังจำเปนตองคอยดูวาลูกกินยาทุกอยางตามหมอสั`งหรeอไม แจงใหแพทยทราบถา
ลูกกินยาไมครบหรeออาเจ'ยนออกมา 

การใหยาเคมีบำบัดดวยการฉีดเขาหลอดเลือดดำ 
        ลูกไดรับยาเขาหลอดเลือดดำโดยตรงผานเขDมฉีดยาเล็กๆซU่งโดยปกติมักแทงเขาที่มือหรeอ
แขนในทารกและเด็กเล็กมาก พยาบาลอาจแทงเขDมเขาหลอดเลือดดำบร<เวณหนังศีรษะ แมวาการ
รับยาเคมีบำบัดไมทำใหเจDบปวด แตผูปวยอาจรูสึกเจDบเมื่อแทงเขDมฉีดยาเขาหลอดเลือดดำและ
ยาอาจทำใหรูสึกแสบรอน ถายาไหลออกมาจากหลอดเลือดดำ ก็อาจทำใหรอนวูบวาบที่ผิวหนัง
ฉะนัQน ตองเชDคใหดีวาสายไอว'ไมเคลื่อนไปมา พยาบาลและแพทยตองร'บแกไขทันทีถาเขDมหลุด
ออกจากหลอดเลือดดำ 
        การใหยาเคมีบำบัดดวยการฉีดเขาหลอดเลือดดำมีอีกว<ธีหนึ่ง นั`นคือ การใหยาผานสาย
สวน (catheter) ซU่งเปนหลอดพลาสติกบางๆ ที่สอดเขาไปในหลอดเลือดดำใหญในรางกาย ใน
ขณะท่ีรักษาดวยยาเคมีบำบัด สายสวนจะถูกใสทิQงไวเพZ[อหลีกเล่ียงไมตองแทงเขDมเขาหลอดเลือด
ดำซ้ำทุกครัQงเวลาใหยา ว<ธีการที่พบบอยที่สุดคือการใสสายสวนในหลอดเลือดดำสวนกลาง เมื่อ
เด็กถูกวางยาสลบหรeอไดรับยาชาเฉพาะท่ีแลว ปกติแพทยจะสอดใสสายสวนเขาไปในหลอดเลือด
ดำใหญบร<เวณทรวงอกดวยการลงมีดกร'ดแผลเล็กๆ บร<เวณกระดูกไหปลารา การใสสายสวน
ในหลอดเลือดดำสวนกลางมี 2 แบบ
          - สายสวนหลอดเลือดดำชนิดมีทอติดตอกับนอกรางกาย (external venous catheter 
เชน Hickman catheter) สายสวนชนิดนี้มีปลายหนึ่งอยูในหลอดเลือดดำ อีกปลายหนึ่งยื่น
ออกมานอกลำตัวดวย สายสวนแบบนี้สามารถดูดเลือดตรวจและฉีดยาไดทันที แตเสี่ยงตอการ
ติดเชe้อ ตองมีการดูแลเปนพfเศษที่โรงพยาบาลและที่บาน
         - สายสวนชนิดที่ฝงไวในรางกาย (เชน Port-a-Cath catheter) มีปลายหนึ่งอยูในหลอด
เลือดดำ และอีกปลายหน่ึงเปนกระเปาะอยูใตผิวหนัง เม่ือตองการเจาะเลือดหรeอฉีดยาจำเปนตอง
แทงเขDมเขาไปในกระเปาะทุกครัQงท่ีใช สายสวนชนิดน้ีอาจนาใชมากกวาสำหรับวัยรุนหรeอครอบครัว
ที่ไมสะดวกที่จะใชสายสวนที่ตองการการดูแลเปนพfเศษทุกวัน
        นอกจากยาเคมีบำบัดแลว สายสวนมีประโยชนในการใหยาระงับปวดและการถายเลือดให
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ผูปวยเชนกัน นอกจากนี้ การถายเลือดออกจากรางกายก็สามารถกระทำไดผานทางสายสวน

ผลขางเคียงของยาเคมีบำบัด
        ผลขางเคียงอาจเกิดขU้น เพราะยาตานมะเรDงมิไดทำลายเพiยงเซลลมะเรDงเทานัQนแตสงผล 
กระทบกับเซลลปกติอีกดวย ยาแตละชนิดทำใหเกิดผลขางเคียงตางกัน ควรสอบถามแพทยและ
พยาบาลวาลูกอาจมีอาการขางเคียงอยางไรบางและอาการเหลาน้ีจะเกิดขU้นเม่ือไรผลขางเคียงอาจ
เฉียบพลันหรeอกินเวลานานกวาจะแสดงอาการ (หลายวัน หลายสัปดาห หรeอหลายปหลังจากได
รับยาเคมีบำบัด) ตารางตอไปนี้ระบุถึงผลขางเคียงของยาเคมีบำบัดท่ีพบบอยที่สุด 
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ตารางแสดงผลขางเคียงของการใชยาเคมีบำบัด

อาการขางเคียง

ทองรวง ถามแพทยวามียาอะไรบางที่สามารถควบคุมอาการคลื่น
ไสอาเจ'ยนและ/หรeอยาระงับประสาทที่ชวยใหเด็กหลับเมื่อ
รูสึกคลื่นเหียน
ถามแพทยวาใหเด็กดื่มนมหรeอยาลดกรดกอนกินยาตาน
มะเรDงไดไหม ยาตานมะเรDงบางชนิดไมควรกินพรอมนม 
ใหเด็กกินอาหารออนๆ 3-4 ชั`วโมงกอนรักษา
แนะนำใหเด็กกินอาหารปร<มาณนอยแตบอยครัQง 
คอยๆ กินอยางชาๆ 
หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มันมาก และเผ็ดหรeออาหาร
กลิ`นแรง
ใหเด็กกินอาหารเย็น  แทนอาหารรอน
ใหเด็กกินอาหารเหลวกอน รอสัก 30-60 นาที แลวคอย
กินอาหารแขDง สวนใหญเด็กสามารถรับอาหารเหลวไดดี
กวาอาหารแขDง 
ใหเด็กพักผอนหลังกินอาหาร
ถาเด็กอาเจ'ยน อยาใหกินหรeอดื่มอะไรจนกวาจะควบคุม
อาการได หลังจากหยุดอาเจ'ยน ใหเด็กดื่มของเหลวใส
เล็กนอย (เชน น้ำ น้ำซุป น้ำแขDงไมผสมนม และเยลลี่) 
เร<่มตน ให 1 ชอนชาทุก 10 นาที แลวคอยๆ เพf[มปร<มาณ
เปน 1 ชอนโตะทุก 20 นาที และสุดทาย เพf[มเปน 2 ชอน
โตะทุก 30 นาที หลังจากเด็กไมอาเจ'ยนของเหลวใสออกมา 
ลองใหกินของเหลวขน (เชน ซุปขน) พยายามใหเด็กกินที
ละนอย เมื่อแนใจวาไมอาเจ'ยนแลว เปลี่ยนเปนอาหารแขDง  

ขอควรปฏิบัติ
ปญหาระบบทางเดินอาหาร
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อาการขางเคียง

ทองรวง พาไปพบแพทยถาเด็กมีอาการทองเสียอยางรุนแรง 
หรeอถายเหลวมากกวา 3 ครัQงตอวัน
หลีกเลี่ยงอาหารมัน
พยายามใหเด็กกินอาหารที่มีโปรตีนและแคลอร'สูงแตมี        
ไฟเบอรต่ำ เชน ขาวตมหรeอ กวยเตี๋ยว
ใหเด็กกินอาหารและของเหลวที่อุดมดวยโซเดียมและ
โปแตสเซ'ยม อาหารที่มีโปแตสเซ'ยมสูงที่ไมทำใหทองเสีย 
เชน กลวย

ทองผูก พาไปพบแพทยถาเด็กไมถายอุจจาระเกิน 2 วัน 
ใหเด็กดื่มของเหลวเพf[มขU้น 
ดูแลใหเด็กไดออกกำลังกาย 
ใหเด็กกินอาหารไฟเบอรสูง เชน ขาวกลอง ธัญพZช 
ผักใบเข'ยว ผลไมอบแหง เชน มะขาม 

ขอควรปฏิบัติ

ปากหรeอคอเจDบ 
หรeอแผลในปาก

ขอยารักษาแผลในชองปากจากแพทย (เชน สเปรย 
น้ำยาบวนปากชนิดพfเศษ และยาอม)
ใชแปรงสีฟoนแบบฟองน้ำหรeอกานพันสำลี
ใหเด็กบวนปากทุก 2-3 ชั`วโมงและหลังอาหารดวยน้ำผสม
ผงฟู (baking soda) หรeอน้ำเปลา
หลีกเลี่ยงอาหารเย็นจัด รอนจัด เผ็ดจัด หรeอมีกรดมาก
พยายามใหเด็กกินอาหารออน
พาไปพบแพทยถาเด็กมีแผลในปาก เจDบปากหรeอมีปนแดง
หรeอขาวในปาก

การเปลี่ยนการรับรสชาติ
รสอาหารนอยลงหรeอมีรส
ขมคลายโลหะ

พยายามใหอาหารปรุงรสจัด หรeอที่มีกรด เชน น้ำสมหรeอ
น้ำมะนาว (อยากินอาหารประเภทนี้ ถาปากเจDบ คอเจDบ 
หรeอเหงeอกอักเสบ)

ปวดแสบปวดรอน
กลางอกหรeอปวดทอง 

ปรUกษาแพทยเกี่ยวกับการกินยาลดกรด
หลีกเลี่ยงอาหารทอด มันมาก หรeอเผ็ดจัด

ปญหาในชองปาก
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อาการขางเคียง

ผมรวง ใชแชมพูออน
ตัดผมสัQน
ไมควรใชเครe่องเปาผมและอุปกรณดัดผมไฟฟา
ใชหว'ซ'่หาง
ถาอยากใหเด็กสวมว<ก เลือกว<กกอนที่เสนผมทัQงหมด
จะงอกขU้นใหม
ปกปองหนังศีรษะจากแสงอาทิตยและความเย็น

ขอควรปฏิบัติ

ผิวหนังแดง พาไปพบแพทยถาผิวหนังแดง มีอาการเจDบหรeอบวม

ผิวแหงและคัน ใชสบูออนและมอยซเจอไรเซอร (ถาเด็กไดรับการฉายรังสี 
สอบถามแพทยกอนใชมอยซเจอไรเซอร) 

ผิวชุมชe่น ลางผิวหนัง 2-3 ครัQงตอวัน ซับใหแหงดวยผาขนหนูสะอาด
และโรยแปงขาวโพดบางๆ

ผื่นแดง พาไปพบแพทยเพZ[อรับยา

ผิวไวตอแสงแดด หลีกเลี่ยงแสงแดด 
ใชโลชั`นที่มีสารปองกันแสงแดด SPF 30 หรeอสูงกวา

อาการบวม แดง หรeอเจDบ
บร<เวณแทงเขDมเพZ[อใหยาเคมี
บำบัด

ยาบางชนิดที่ใหทางหลอดเลือดดำอาจทำใหผิวหนังไหม
และเปนแผลถายาไหลออกมาจากหลอดเลือดดำ 
ร'บแจงแพทยหรeอพยาบาลทันทีถาเกิดการรั`วไหล

ระคายเคืองและติดเชe้อ
ในกระเพาะปสสาวะ 

ใหเด็กดื่มของเหลวมากๆ โดยเฉพาะวันที่รักษาและกอน/
หลังการรักษาปร<มาณของเหลวขU้นอยูกับขนาดตัวของเด็ก 
ปรUกษาเรe่องนี้กับแพทย
หลีกเลี่ยงเครe่องดื่มที่มีคาเฟอีน
แจงแพทยถาเด็กปวดแสบปวดรอนเวลาปสสาวะ 
ปสสาวะบอย รูสึกอยากปสสาวะทันที ปสสาวะเปนสีแดง
หรeอมีเลือดปน หรeอปสสาวะไมออก 

ปญหาผิวหนังและเสนผม

ปญหาไตและกระเพาะปสสาวะ
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อาการขางเคียง

ความเสียหายตอเสนประสาท ยาเคมีบำบัดบางชนิดสามารถทำใหเสนประสาทเสียหายได 
และเปนเหตุใหผูปวยเดินไมคลองแคลวหรeอพูดไมปกติ
หรeอปวดขากรรไกร พาไปพบแพทยถามีปญหาเหลานี้ 

ขอควรปฏิบัติ

กระดูกแตกราวจากความลา
ของกระดูก

ยาเคมีบำบัดบางชนิดสามารถทำใหกระดูกออนแอและ
แตกราวจากความลาของกระดูก (stress fracture) 
แจงแพทยถาเด็กปวดบร<เวณแขนหรeอขา
หรeอเดินกะโผลกกะเผลก 

ปญหาเสนประสาท 

ปญหาเกี่ยวกับกระดูก

เปนไข ตัวรอน พาไปพบแพทยถาเด็กมีอุณหภูมิสูงกวา 38ํ เซลเซ'ยส 
หามกินยาลดไขที่ซe้อตามรานขายยาเอง เวนแตแพทยสั`ง

อาการคลายไขหวัดใหญ พาไปพบแพทย เด็กอาจแสดงอาการ 2-3 ชั`วโมงภายหลัง
ไดรับยาเคมีบำบัด อาทิ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ เหนื่อยงาย 
มีไขเล็กนอย หนาวสั`น และความอยากอาหารลดลง 
อาการเหลานี้อาจเกิดจากการติดเชe้อหรeอมะเรDงก็เปนได

การติดเชe้อ ยาตานมะเรDงหลายชนิดทำใหเม็ดเลือดขาวต่ำซU่งเปนสาเหตุ
ทำใหรางกายติดเชe้อไดงายขU้น 
ขอควรปฏิบัติ ถาเปนไปได หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปใน
สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และไมควรอยูใกลคนที่เปนหวัด 
ไขหวัดใหญ หรeอโรคติดตอชนิดอื่น หรeอคนที่เพf[งไดรับ
การสรางภูมิคุมกันดวยวัคซ'นที่มีเชe้อไวรัสที่มีช'ว<ต 
(โรคหัดธรรมดา หัดเยอรมัน คางทูม โปลิโอ และอีสุกอีใส)
พาไปพบแพทยทันทีถาเด็กเปนโรคหัด หรeอ อีสุกอีใส
ถาเม็ดเลือดขาวต่ำเกินไป แพทยอาจเลื่อนนัดรักษาดวย
ยาเคมีบำบัดหรeอปรับลดขนาดยาระยะหนึ่ง

เลือดจาง/ออนเพลีย ยาเคมีบำบัดสามารถทำใหไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดง
นอยลง ซU่งจะเปนผลใหเกิดภาวะเลือดจางตามมา 
ขอควรปฏิบัติ สังเกตอาการออนเพลีย เหนื่อยลา 
ว<งเว'ยนศีรษะ หนาวสั`น หรeอหายใจถี่ๆ เรDวๆ
พาไปพบแพทย ถาเด็กมีอาการเหลานี้ 

ปญหาของระบบในรางกาย
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อาการขางเคียง

ปญหาการแขDงตัวของเลือด 
(เลือดออก) 

ยาเคมีบำบัดอาจทำใหการผลิตเกล็ดเลือดของรางกาย
ลดลง เกล็ดเลือดเปนสวนเลือดที่ชวยใหเลือดแขDงตัว 
เมื่อเกล็ดเลือดไมเพiยงพอ เด็กอาจมีเลือดออกหรeอรอย
ฟกช้ำไดงายกวาปกติ ในกรณีนี้ อาจจำเปนตองถายเลือด 
ขอควรปฏิบัติ สังเกตรอยฟกช้ำซU่งอาจเปนจ้ำสีแดงหรeอ
มวงใตผิวหนังเลือดออกบร<เวณเหงeอกหรeอเลือดกำเดาไหล 
ปสสาวะสีแดงหรeอชมพู หรeออุจจาระสีดำหรeอมีเลือดปน 
พาไปพบแพทย ถาเด็กมีอาการเหลานี้

ขอควรปฏิบัติ

อาการบวม/น้ำค̀ัง พาไปพบแพทยถามีอาการบวมหรeอบวมน้ำบนใบหนา มือ 
เทา หรeอบร<เวณทอง  
แพทยอาจแนะนำใหจำกัดการบร<โภคเกลือและอาหาร
รสเค็มและ/หรeอสั`งยาลดการคั`งของน้ำ

อาการแพ สังเกตอาการตัวรอน เปนลม ผื่นแดง หายใจลำบาก
พาไปพบแพทยทันที ผลขางเคียงนี้อาจรุนแรง แตก็ไมพบ
บอยนัก

ผูปวยเชนกัน นอกจากนี้ การถายเลือดออกจากรางกายก็สามารถกระทำไดผานทางสายสวน

ผลขางเคียงระยะยาวของยาเคมีบำบัด
         ควรปรUกษาแพทยผูรักษาเกี่ยวกับปญหาสุขภาพที่อาจตามมาหลังจากไดรับยาเคมีบำบัด
มียาเคมีบำบัด 2-3 ชนิดที่อาจสรางความเสียหายกับอวัยวะในระยะยาว ตัวอยางเชน บางครัQง
ปญหากับหัวใจอาจจะแสดงอาการหลังจากการรักษาอีกหลายป และเด็กท่ีไดรับยาเคมีบำบัดอาจ
จำเปนตองนัดพบกุมารแพทยโรคหัวใจเพZ[อตรวจรางกายเปนประจำ ความสามารถในการตัQง
ครรภของลูกอาจไดรับผลกระทบจากยาเคมีบำบัดเชนกัน ทายที่สุด ลูกอาจเสี่ยงที่จะเปนมะเรDง
อีกสวนหนึ่งของรางกายได ทัQงนี้ ขU้นอยูกับยาเคมีบำบัดที่ไดรับ

การฉายรังสีี
      รังสีรักษาหรeอการฉายรังสี (radiation therapy) เปนการรักษาดวยการใชรังสีที่มีพลัง 
งานสูงเพZ[อทำลายเซลลมะเรDง การฉายรังสีเปนการรักษาเฉพาะท่ีเชนเดียวกับการผาตัด การฉาย
รังสีพุงตรงไปที่บร<เวณที่เปนมะเรDง และการรักษาแบบนี้สามารถทำลายเซลลมะเรDงบร<เวณนัQนได
แพทยอาจใหการฉายรังสีกอนผาตัดเพZ[อทำใหเนื้องอกหดตัวลง หลังจากผาตัดแลว ผูปวยอาจ
ไดรับการฉายรังสีซ้ำเพZ[อหยุดยัQงการเติบโตของเซลลมะเรDงที่เหลือ
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การฉายรังสีมีผลอยางไรกับมะเร2ง
         เซลลในรางกายมนุษยทุกเซลล รวมทัQงเซลลมะเรDง มีสวนประกอบสำคัญท่ีเร'ยกวา ดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอเปนเสมือนแมพfมพที่กำหนดวาองคประกอบของเซลลจะถือกำเนิดและเติบโตอยางไร ใน
การฉายรังสีนัQน รังสีเปนอันตรายตอดีเอ็นเอภายในเซลลมะเรDงและทำใหเซลลเหลานี้ตายกอนจะ
มีการแบงเซลลเพf[ม เนื้องอกจะหดตัวเมื่อเซลลมะเรDงตาย

เตรMยมพรอมกอนฉายรังสี
      กอนการฉายรังสี รังสีแพทยจะคุยกับคุณและลูกเกี่ยวกับว<ธีการรักษา แพทยจะกำหนด
บร<เวณฉายรังสีดวยการทำเครe่องหมายบนตัวเด็ก การทำเครe่องหมายชวยใหแนใจวาการรักษา
ตรงจุดทุกครัQง เครe่องหมายนี้หรeอรอยสักชั`วคราวนี้ ไมทำใหเด็กเจDบเทาใดนัก เพราะผิวหนังถูก
ทิ`มเบาๆ ดวยเขDมเทานัQน และรอยสักตองคงอยูตลอดคอรสการรักษา แมวาผิวหนังอาจระคาย
เคืองงายขณะฉายรังสี ผูปวยจำเปนตองหลีกเลี่ยงการใชสบูหรeอโลชั`นบร<เวณใกลเครe่องหมายที่
กำหนดพZ�นที่ฉายรังสีเวนแตไดรับอนุญาตจากรังสีแพทย ปกติผูปวยสามารถใชโลชั`นไดแตตอง
เชDดออกกอนการรักษานานหลายชั`วโมง
        ขณะที่ลูกเขารับการฉายรังสี แพทยจะไมใหคุณพอคุณแมอยูในหองกับลูก เพราะจะไดรับ
กัมมันตภาพรังสีดวย

ขณะฉายรังสี
        การฉายรังสีไมทำใหรูสึกเจDบแตอยางใด จร<งๆ แลวก็คลายกับการเอกซเรย เวนแตลูกคุณ
ตองอยูนิ`งๆ นานกวาการเอกซเรยปกติเทานัQนเอง เนื่องจากเด็กเล็กบางคนไมสามารถอยูนิ`งๆ 
ได แพทยอาจใหเด็กกินยาที่ชวยใหผอนคลายหรeอยานอนหลับระหวางการฉายรังสี สวนอื่นของ
รางกายที่ไมถูกฉายรังสีจะถูกคลุมดวยวัสดุพfเศษท่ีทำจากตะก̀ัวเพZ[อเปนกำบังและไมใหบร<เวณที่
ปกตินัQนโดนรังสีไปดวย 

ลดความกลัว
       เด็กบางคนอาจหวาดกลัวเครe่องฉายรังสี หากเปนการรักษาครัQงแรกโดยมากแผนกรังสีว<ทยา
มักแนะนำใหคุณและลูกเดินดูรอบๆ หองกอน เพZ[อสังเกตวาเครe่องมีหนาตาเปนอยางไร เด็กเล็ก
มากอาจรูสึกกลัวถาถูกทิQงใหอยูคนเดียวในหอง คุณอาจพูดใหลูกสบายใจวาคุณจะรออยูนอก
หอง ในโรงพยาบาลบางแหง คุณอาจเฝาดูลูกผานกลองวงจรปดหรeอหนาตาง ลูกคุณอาจรูสึก
ผอนคลายถารูวาคุณกำลังดูอยูใกลๆ 

ผลขางเคียงของการฉายรังสี
      รังสีขนาดสูงสุดที่ฆาเซลลมะเรDงเปนอันตรายตอเซลลปกติเชนกัน เมื่อเซลลปกติเสียหาย 
ผลขางเคียงก็จะตามมา ทัQงน้ี ผลขางเคียงของการฉายรังสีขU้นอยูกับปร<มาณของรังสีและสวนของ
รางกายท่ีไดรับรังสี ตารางตอไปน้ีระบุขอมูลเก่ียวกับผลขางเคียงจากการฉายรังสีท่ีพบบอยท่ีสุด 
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ตารางแสดงผลขางเคียงของการใชฉายรังสี

อาการขางเคียง

เหนื่อย/ออนเพลีย เด็กควรนอนหลับพักผอนใหเพiยงพอ

ขอควรปฏิบัติ

ผิวแดง ตุมพอง เปดโลงบร<เวณผิวที่ระคายเคือง
ทำความสะอาดผิวตามที่แพทยแนะนำ
ใชยาข'้ผึ้งทาผิว เลือกใชเฉพาะชนิดที่แพทยแนะนำเทานัQน 
พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดใหมากที่สุด
ใชโลชั`นกันแดดอยางนอย SPF 30 

ผมรวง 
(เฉพาะบร<เวณที่ฉายรังสี)

หลังจากฉายรังสีครบคอรสแลว เสนผมจะงอกขU้นมาใหม
ภายในระยะเวลาไมกี่สัปดาหถึง 3 เดือน ยกเวนบร<เวณที่
ลำรังสีผานโดยตรง เสนผมอาจไมงอกใหม 
ใชแชมพูสระผมแบบออนๆ 
ตัดผมสัQน 
หลีกเลี่ยงการใชเครe่องเปาผมและเครe่องดัดผมไฟฟา
ปองกันไมใหหนังศีรษะสัมผัสอากาศเย็นและแสงแดด 
ใชหว'ซ'่หาง 
ถาอยากใหเด็กสวมว<ก เลือกว<กกอนที่เสนผมทัQงหมดจะ
งอกขU้นใหม
ถาอยากปดศีรษะอาจเลือกใชหมวกและผาพันคอแบบตางๆ 
ขอยาจากแพทยผูรักษา

แผลในปาก ขอยารักษาแผลในชองปากจากแพทย (เชน สเปรย 
น้ำยาบวนปากชนิดพfเศษ และยาอม)
ใชแปรงสีฟoนแบบฟองน้ำหรeอกานพันสำลี
ใหเด็กบวนปากทุก 2-3 ชั`วโมงและหลังอาหารดวยน้ำ
ผสมผงฟู (baking soda) หรeอน้ำเปลา
หลีกเลี่ยงน้ำยาบวนปากที่ผสมแอลกอฮอลมาก 
ซU่งอาจทำใหแผลในปากระคายเคือง
หลีกเลี่ยงอาหารเย็นจัด รอนจัด เผ็ดจัด หรeอมีกรดมาก
พยายามใหเด็กกินอาหารออน
พาไปพบแพทยถาเด็กมีแผลในปากเจDบปากหรeอมีปนแดง
หรeอขาวในปาก

ทุกสวนของรางกายที่ไดรับการฉายรังสี
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อาการขางเคียง

ปากแหง ดื่มน้ำมากๆ 
อมลูกกวาดไรน้ำตาลหรeอเคี้ยวหมากฝรั`งไรน้ำตาล 
กลัQวปากดวยน้ำยาบวนปากตามที่แพทยแนะนำ 
ดื่มของเหลวพรอมอาหาร

ขอควรปฏิบัติ

คลื่นไส อาเจ'ยน ถามแพทยวามียาชนิดใดบางที่สามารถควบคุมอาการ
คลื่นไสอาเจ'ยนหรeอยาระงับประสาทที่ชวยใหเด็กหลับขณะ
รูสึกคลื่นไส
ใหเด็กกินอาหารออนๆ 3-4 ชั`วโมงกอนรักษา
แนะนำใหเด็กกินอาหารปร<มาณนอย ๆ แตบอยครัQงและ
คอย ๆ กินอยางชาๆ 
หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มันมาก และเผ็ดหรeออาหาร
กลิ`นแรง
ใหเด็กกินอาหารเย็น แทนอาหารรอน
ใหเด็กกินอาหารเหลวกอน รอสัก 30-60 นาที แลวคอย
กินอาหารแขDง เด็กสวนใหญสามารถรับอาหารเหลวไดดี
กวาอาหารแขDง 
ใหเด็กพักผอนหลังกินอาหาร 
ถาเด็กอาเจ'ยนอยาใหกินหรeอดื่มอะไรจนกวาอาการจะสงบ
ลง เมื่อหยุดอาเจ'ยน ใหเด็กดื่มของเหลวใสเล็กนอย    
(เชน น้ำ น้ำซุป และเยลลี่) เร<่มจาก 1 ชอนชาทุก 10 นาที
กอนแลวคอยๆ เพf[มปร<มาณเปน 1 ชอนโตะทุก 20 นาที   
ทายที่สุดเพf[มเปน 2 ชอนโตะ ทุก 30 นาที เมื่อเด็กไม
อาเจ'ยนของเหลวใสออกมา ลองใหกินของเหลวขน (เชน 
ซุปขน) พยายามใหเด็กกินทีละนอย เมื่อแนใจวาไมอาเจ'ยน
ออกมา คอยๆ เปลี่ยนเปนอาหารแขDง

ทองรวง พาไปพบแพทยเมื่อเด็กมีอาการทองเสียอยางรุนแรงหรeอ
ถายเหลวมากกวา 3 ครัQงตอวัน
หลีกเลี่ยงน้ำผลไม โดยเฉพาะน้ำแอปเปล
หลีกเลี่ยงอาหารมัน
พยายามใหเด็กกินอาหารที่มีโปรตีนและแคลอร'สูงแตมี
ไฟเบอรต่ำ เชน ขาวตม หรeอกวยเตี๋ยว 
ใหเด็กกินอาหารและของเหลวที่อุดมดวยโซเดียมและโป-
แตสเซ'ยม อาหารที่มีโปแตสเซ'ยมมากที่ไมทำใหทองเสีย 
อาทิ กลวย น้ำพiช และมันฝรั`งตมหรeอบด ดื่มน้ำเยอะๆ  

ฉายรังสีบร<เวณกระเพาะและหนาทอง
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ผลขางเคียงระยะยาวของการฉายรังสี
           การฉายรังสีอาจสงผลกระทบกับเด็กในอนาคต  ตัวอยางเชน การฉายรังสีที่สมองโดย
เฉพาะในเด็กเล็ก ๆ อาจทำใหเด็กมีปญหาในการเร'ยนรูและปญหาพัฒนาการเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวท่ีอาศัยการสัมพันธระหวางสวนตางๆ ฉะนัQนแพทยอาจแนะนำใหลูกเขารับการทดสอบ
ทางจ<ตว<ทยาและไอคิวภายหลังจากการรักษา การฉายรังสีอาจสงผลกระทบกับการเจร<ญเติบโต
ของลูกหรeอเปนสาเหตุทำใหเกิดมะเรDงกอนใหมบร<เวณที่ฉายรังสี ซU่งอาจจะเกิดขU้นไดภายหลังอีก
หลายปหลังจากไดรับรังสี  ดังนัQน หากเปนเด็กเล็กแพทยอาจเลื่อนการฉายรังสีออกไปหรeอ ถา
เปนไปได อาจเลือกว<ธีการรักษาอ่ืน เชน ยาเคมีบำบัด แพทยผูรักษาไมมีทางรูกอนวาผลขางเคียง
ระยะยาวที่อาจเกิดขU้นกับลูกจะเปนอยางไรแน  แตก็สามารถบอกใหคุณทราบลวงหนาวาผลขาง
เคียงที่อาจเกิดขU้นเหลานัQนมีอะไรบาง 

ภูมิคุมกันบำบัด
        ระบบภูมิคุมกันหรeอระบบปองกันภัยของรางกายสามารถรับรูไดเมื่อมีสารแปลกปลอม 
เชน แบคทีเร'ยและไวรัส บุกรุกเขามาในรางกายและโจมตีเซลล ระบบนี้รับรูเมื่อเซลลเปลี่ยนไปอีก
ดวยเชนเมื ่อเซลลกลายเปนมะเรDงและโจมตีเซลลมะเรDงเหลานี ้การใชภูมิคุ มกันบำบัด 
(immunotherapy) หรeอการรักษาดวยยาช'วบำบัด (biological therapy) ไดรับการพัฒนา
ขU้นเพZ[อใชประโยชนจากความสามารถในการตอสูโรคของรางกาย 
           ในการรักษาดวยภูมิคุมกันบำบัด   แพทยใหสารท่ีเร'ยกวา biological response modi-
fier (BRM) ชนิดตางๆ แกผูปวยโรคมะเรDง BRM เปนสารที่สรางขU้นโดยรางกายตามธรรมชาติ
เพZ[อตอสูกับมะเรDงและโรคอื่นๆ นักว<ทยาศาสตรสามารถผลิต BRM ปร<มาณมากเพZ[อใชในการ
รักษามะเรDง BRM เหลานี้ทำลายเซลลมะเรDงและเปลี่ยนว<ธีการที่รางกายแสดงปฏิกิร<ยาตอมะเรDง
และอาจชวยรางกายสังเคราะเซลลที ่ไมเปนมะเรDงซU ่งถูกทำลายโดยยาเคมีบำบัดอีกดวย
         มีการใช BRM หลายชนิดในการรักษาโรคมะเรDง โดย BRM ที่นำมาใช 4 ชนิด ไดแก ไซ
โตไคน(cytokine) อินเตอรลิวคิน (interleukin) ยากระตุนการสรางเม็ดเลือด(colony-

stimulating factor) และโมโนโคลนอล แอนตี้บอดี (monoclonal antibodies)
     

         ไซโตไคน เปนโปรตีนที่มีปร<มาณเพiยงเล็กนอยซU่งผลิตโดยทุกเซลลของรางกายเพZ[อชวย
ควบคุมการทำงานของเซลล อินเตอรเฟ�ยรอน (interferon) ซU่งเปนไซโตไคนชนิดหนึ่ง ชวย
สนับสนุนระบบภูมิคุมกันในการชะลออัตราการเติบโตและการแบงตัวของเซลลมะเรDง ซU่งสงผลให
เซลลมะเรDงหยุดชะงักการเจร<ญเติบโตและตายไปในที่สุด ในเด็กที่เปนมะเรDง แพทยไดทดสอบไซ
โตไคนกับมะเรDงเม็ดเลือดขาว (leukemia) มะเรDงกระดูก (osteosarcoma) มะเรDงสมอง (brain 
tumor) และมะเรDงตอมหมวกไต (neuroblastoma) แลว 
        
        อินเตอรลิวคิน เปนไซโตไคนอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยลิมโฟไซต (lymphocyte) อินเตอร
ลิวคิน-2 ซU่งเปนอินเตอรลิวคินที่ถูกคนควาว<จัยมากที่สุดชนิดหนึ่ง กระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาว
บางชนิดเจร<ญเติบโตและทำลายเนื้องอก 
        

        ยากระตุนการ  สรางเม็ดเลือดเปนโปรตีนที่กระตุนใหเซลลไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดขาว  
เม็ดเลือดแดง หรeอ เกล็ดเลือด
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        โมโนโคลนอล    แอนติบอดี ทำปฏิกิร<ยากับแอนติเจน (antigen) ที่จำเพาะบางชนิด ซU่ง
รางกายรับรูวาไมใชของปกติในรางกายหรeอเปนสารแปลกปลอม ที่อยูบนพZ�นผิวของเซลลมะเรDง
นักว<ทยาศาสตรสามารถสรางแอนติบอดีท่ีจำเพาะเซลลบางชนิดได และอาจใชโจมตีและสรางความ
เสียหายหรeอทำลายเฉพาะเซลลมะเรDงได รวมทัQงใชเพZ[อนำสงยาตานมะเรDงหรeอรังสีไปยังเซลลมะเรDง
ที่เปนเปาหมาย ว<ธีการรักษาแบบนี้กำลังอยูในขัQนตอนของการพัฒนาและจำกัดเฉพาะในการ
ทดลองทางคลินิกเทานัQน 

ผลขางเคียงของภูมิคุมกันบำบัด
         ขU้นอยูกับว<ธีการรักษาแตละแบบ ภูมิคุมกันบำบัดมักทำใหเกิดอาการคลายไขหวัดใหญ 
เชน หนาวสั`น ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย หมดความอยากอาหาร คลื่นไส อาเจ'ยน ทองเสีย
และบางครัQงก็มีผื่นแดงรวมดวย ในบางกรณี ผูปวยอาจเลือดออกหรeอเปนจ้ำเลือดไดงาย ผูปวย
อาจจำเปนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในขณะที่รับการรักษา ทัQงนี้ ขU้นอยูกับวาปญหา
เหลานี้รุนแรงแคไหน ปกติผลขางเคียงเชนนี้มักหายไปหลังหยุดการรักษา ปรUกษาแพทยวาควร
จัดการกับผลขางเคียงอยางไร  

การปลูกถายไขกระดูกและสเตมเซลล
     เด็กบางคนที่เปนมะเรDงเม็ดเลือดขาวหรeอมะเรDงชนิดอื่นอาจจำเปนตองไดรับการปลูกถาย
ไขกระดูก (bone marrow transplantation – BMT) หรeอการปลูกถายสเตมเซลลหรeอเซลล
ตนกำเนิดเม็ดเลือด (peripheral blood stem cell transplantation – PBSCT) ในการรักษา
แบบนี้ เซลลเม็ดเลือดในไขกระดูกที่เปนโรค ซU่งเปนแหลงผลิตเซลลเม็ดเลือด จะถูกกำจัดออก
แลวถูกทดแทนดวยเซลลที่แขDงแรง (สเตมเซลล) ซU่งจะเจร<ญเติบโตเปนเซลลใหมที่มีแขDงแรงตอ
ไป 
         สเตมเซลล คือ เซลลตัวออนที่สามารถแบงตัวไดไมรูจบและสามารถพัฒนาตัวเองไปเปน
เซลลเม็ดเลือด 3 ชนิด 
         - เซลลเม็ดเลือดขาว ซU่งมีหนาที่ตอสูกับการติดเชe้อ  
         - เซลลเม็ดเลือดแดง ซU่งมีหนาที่ลำเลียงออกซ<เจนไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อ 
            และเก็บของเสียจากอวัยวะและเนื้อเยื่อ
         - เกล็ดเลือดที่ทำใหเลือดแขDงตัว

       สเตมเซลลที่เปนตนกำเนิดเม็ดเลือดสวนใหญพบอยูในไขกระดูก แตก็ลอยอยูในกระแส
เลือดดวยในปร<มาณนอย เลือดจากสายสะดือก็มีสเตมเซลลดวย หากแพทยแนะนำใหลูกคุณ
พอคุณแมไดรับการปลูกถายสเตมเซลล แพทยจะทำการเก็บสเตมเซลลจากไขกระดูก กระแส
เลือดหรeอเลือดจากสายสะดือของผูบร<จาค หรeอไขกระดูกหรeอกระแสเลือดของเด็กเอง

         การเติบโตของสเตมเซลลที่แขDงแรงมี 2 ลักษณะ
         - แบงตัวเปนสเตมเซลลใหม
         - เจร<ญเติบโตเปนเซลลเม็ดเลือดขาว เซลลเม็ดเลือดแดง หรeอเกล็ดเลือด 
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         หลังจากปลูกถายในผูปวยโรคมะเรDงแลว สเตมเซลลสามารถชวยเหลือในการฟz{นฟูระบบ
ผลิตเม็ดเลือดที่ไดรับความเสียหาย สถานการณที่ผูปวยจำเปนตองไดรับการปลูกถายมีอยู 2 
กรณี กรณีแรก เมื่อมะเรDงทำใหไขกระดูกเสียหาย ในกรณีนี้ แพทยมักใชว<ธีการปลูกถายการ
ปลูกถายไขกระดูก หรeอสเตมเซลลในการรักษามะเรDงเม็ดเลือดขาวและมะเรDงตอมน้ำเหลือง อีก
กรณีหนึ่ง เมื่อการรักษาจำเปนตองใชยาเคมีบำบัดหรeอการฉายรังสีที่มีขนาดสูงจนทำใหเซลลใน
ไขกระดูกของเด็กตายเกือบหมด ในขณะท่ีรักษา ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสีจะทำลายเซลลทุก
เซลลที่แบงตัวอยางรวดเรDว เนื่องจากเซลลมะเรDงแบงตัวเรDวกวาเซลลปกติเปนสวนใหญ เซลล
มะเรDงจUงถูกทำลายหมดหรeอเกือบหมดโดยการรักษา อยางไรก็ดี เซลลเม็ดเลือดปกติในไขกระดูก
ก็แบงตัวเรDวกวาเซลลอื่นในรางกายเชนกัน การรักษาที่ใชขนาดสูงสามารถทำใหเซลลเหลานี้เสีย
หายไปดวย 
    การปลูกถายไขกระดูกและสเตมเซลล มี 3 ว<ธี คือการปลูกถายจากเซลลของตนเอง
(autologous transplant), การปลูกถายจากเซลลของผูอื่น (allogeneic transplant) และ
การปลูกถายจากเซลลของฝาแฝด (synegeneic transplant)

การปลูกถายจากเซลลของตนเอง (Autologous transplant) 
        ผูปวยเปนผูบร<จาคสเตมเซลลของตัวเอง สเตมเซลลเหลานี้อาจไดมาจากไขกระดูกหรeอ
เลือดโดยใชกระบวนการแยกเซลลจากกระแสเลือด (apheresis procedure) การเก็บสเตม
เซลลกระทำในชวงโรคสงบ (เมื่อโรคมะเรDงไมแสดงอาการ) เพZ[อใหแนใจวาเซลลมะเรDงที่ยังหลง
เหลืออยูเพiยงเล็กนอยนัQนจะถูกทำลายจนหมดสิQน  หลังจากท่ีทำการเก็บเซลลจากไขกระดูกหรeอ
กระแสเลือดแลว เด็กจะไดรับยาเคมีบำบัดในปร<มาณสูงมาก ซU่งปกติใชเวลาประมาณ 2-6 วัน 
และ/หรeอผูปวยถูกฉายรังสีทั`วรางกายเพiยงครัQงเดียวหรeอหลายครั QงในชวงเวลาหลายวันเพZ[อ
กำจัดมะเรDงใหหมดไป หลังจากนัQน ไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดที่เก็บไดจUงถูกสงกลับ
เขาไปในตัวเด็กทางหลอดเลือดดำในลักษณะที่เหมือนกับการถายเลือด

การปลูกถายจากเซลลของผูอื่น (Allogeneic transplant )
         พi[นอง พอแม หรeอคนอื่นที่มิใชญาติของเด็ก เปนผูบร<จาคไขกระดูกหรeอสเตมเซลล ซU่ง
ตองมีลักษณะเหมือนหรeอใกลเคียงกับเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดของผูปวยมากที่สุด การปลูก
ถายเซลลเม็ดเลือดจากสายสะดือเปนแบบนี้ 
 

การปลูกถายจากเซลลของฝาแฝด (Syngeneic transplant)
      แพทยใชไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดที่เหมือนกันทุกประการจากฝาแฝดในการ
ปลูกถาย 
         กอนการปลูกถาย ปกติสายสวนถูกสอดเขาไปในหลอดเลือดดำใหญบร<เวณทรวงอกเพZ[อ
ปลูกถายไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือด รวมทัQงเพZ[อใหเลือด ยาปฏิช'วนะ และยาชนิดอื่น
และถายเลือดออกมาจากรางกาย เด็กไดรับยาตานมะเรDงและ/หรeอการฉายรังสีขนาดสูง เม่ือเซลล
มะเรDงและเซลลไขกระดูกท่ีแขDงแรงบางเซลลถูกทำลาย การปลูกถายไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิด
เม็ดเลือดใหมที่แขDงแรงก็สามารถกระทำได ไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดที่ใหผูปวยถูก
สงผานทางสายสวนและเดินทางในกระแสเลือดโดยมุงตรงไปยังไขกระดูก ซU่งเปนแหลงท่ีไขกระดูก
หรeอเซลลตนกำเนิดเร<่มผลิตเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
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      โดยปกติ การผลิตเซลลเม็ดเลือดขาวจนเพiยงพอสำหรับการตอสูกับการติดเชe้อและการ
ผลิตเซลลเม็ดเลือดชนิดอ่ืนกินเวลาราว 14-30 วันภายหลังจากปลูกถายเซลลตนกำเนิด ระหวาง
นัQน ลูกมีความเส่ียงเพf[มขU้นจากการติดเชe้อ ภาวะเลือดจาง และเลือดออกผิดปกติ การฟz{นตัวโดย
สมบูรณของระบบภูมิคุมกันของเด็กอาจกินเวลา 1-2 ปหลังจากไดรับการปลูกถายแบบ
autologous, allogeneic และ synergeneic  ลูกอาจจำเปนตองพักรักษาตัวในหองโรง
พยาบาลที่ปลอดเชe้อ ในกรณีนี้ ผูปวยตองไดรับการดูแลเปนพfเศษ ซU่งรวมถึงการไดรับการถาย
เลือดและยาปฏิช'วนะ

การดูแลผูปวยภายหลังการปลูกถายไขกระดูก
    โดยปกติเด็กที่ปลูกถายไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา
 1-2 เดือน (บางทีก็นานกวานัQน) ถึงแมวาเด็กท่ีเปนมะเรDงสมองอาจปลูกถายไขกระดูกโดยไมตอง
พักรักษาตัวก็ได เด็กท่ีปลูกถายไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดอาจจำเปนตองไดรับการ
ดูแลเปนพfเศษภายหลังการปลูกถายไขกระดูก

ภาวะแทรกซอนจากการปลูกถายไขกระดูก 

       ภาวะแทรกซอนจากการปลูกถาย (graft-versus-host disease – GVHD) อาจเกิดขU้น
ไดในผูปวยท่ีไดรับไขกระดูกหรeอเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือดจากผูบร<จาค ในกรณีท่ีรางกายปฏิเสธ
การปลูกถายแบบ GVHD เซลลตนกำเนิดที่ไดรับจากผูบร<จาคพบวาตัวเองอยูในรางกายของอีก
คนหนึ่ง ดวยเหตุนี้ พวกมันอาจทำอันตรายกับเนื้อเยื่อของผูปวย เชน ตับ ผิวหนัง หรeอทางเดิน
อาหาร ภาวะแทรกซอนนี้อาจมีตัQงแตอาการไมรุนแรงจนถึงรุนแรงมากและอาจเกิดขU้นเมื่อไรก็ได
ภายหลังการปลูกถาย บางกรณีอาจเกิดขU้นหลายปหลังจากผูปวยไดรับการปลูกถาย แพทยอาจ
สั`งจายยาเพZ[อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซอนจากการปลูกถายหรeอรักษาตามอาการ

ตารางแสดงการดูแลภายหลังการปลูกถายแบบ BMT และ PBSCT

ปญหา

จำนวนเซลลเม็ดเลือด
ทุกชนิดมีนอย 

แยกผูปวยจากคนที่เปนโรคติดเชe้อ
ถายเลือดที่มีเกล็ดเลือดและเซลลเม็ดเลือดแดง
การรักษาดวยโปรตีนที่เพf[มจำนวนเซลลเม็ดเลือดขาว 

การดูแลภายหลังการปลูกถาย

การติดเชe้อ ใหยาปฏิช'วนะทางหลอดเลือดดำ 
แยกผูปวยจากคนอื่น 

การติดเชe้อในระบบ
ทางเดินอาหาร

ใหอาหารที่มีแบคทีเร'ยต่ำ
การดูแลภายในชองปาก 
ใหยาปฏิช'วนะชนิดน้ำ 

กินอาหารลำบาก
และไมเพiยงพอ

ใหอาหารทางหลอดเลือดดำ 
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ยาสมุนไพรและทางเลือกอื่นในการรักษาโรคมะเร2ง

         ยาที่รักษามะเรDงไดมีมากมายหลายชนิด ยาบางอยางคนพบจากสารสกัดจากธรรมชาติ 
แลวทำใหเปนสารเคมีบร<สุทธิ์ หรeอปรับปรุงโมเลกุลโดยผานกระบวนการทางช'วเคมี  ผานการ
ทดลองทางว<ทยาศาสตรและการทดลองทางคลินิก จUงไดขอสรุปวาใหขนาดเพiยงใดจUงจะไดผลดี
เร'ยกกันวายาเคมีบำบัด
         เปนไดวายังมีสารจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที่อาจรักษามะเรDงไดที่ยังคนไมพบ แยกเปน
สารบร<สุทธิ์ไมสำเรDจ หรeอยังไมผานกระบวนการทดลองทางว<ทยาศาสตร  แพทยแผนปจจุบันจUง
ยังมิไดใชยาเหลานี้ในการรักษามะเรDง แตอาจเปนที่รูจักโดยแพทยแผนไทย แพทยแผนจ'น ตำรา
หมอพZ�นบาน ตำราสมุนไพร อาหารเสร<ม ช'วจ<ต พลังจักรวาล และพลังอื่น ๆ  แพทยแผนปจจุบัน
เร'ยกการดูแลรักษาที่เราไมรูจักวา แพทยทางเลือก (alternative medicine) การรักษาเด็ก
แตละคนอยางไรยอมเปนความสมัครใจของผูปกครอง วาเชe่อถือการแพทยแบบใด โดยท̀ัวไปหาก
เด็กปวยเปนมะเรDงชนิดที่เรารูกันวาอาจจะรักษาใหหายขาดได เราก็จะเสนอวาการรักษาดวยยา
เคมีบำบัด รวมกับการผาตัดและฉายรังสี (ถาจำเปน) นาจะเปนทางเลือกที่ควรพfจารณากอน 
เพราะรูแนวาเด็กบางคนหายขาดไดจร<ง ๆ  แมวาจะตองอดทนเจDบตัวกับการฉีดยา และความเส่ียง
อันเกิดจากผลขางเคียงของยาเคมีบำบัด
       แตหากเปนมะเรDงชนิดที่รักษายาก หรeอแมเปนมะเรDงที่รักษาไดแตโรคมะเรDงเกิดกำเร<บขU้น
มาใหมระหวางรักษาอยูหรeอหยุดยาเคมีบำบัดแลว ก็เปนสัญญาณที่บอกวาการใหยาเคมีบำบัด
ตอไปจะไมไดผล หรeอไดผลนอยไมคุมกับผลขางเคียง คาใชจาย หรeอความเจDบตัวที่เด็กจะตอง
ทน แตยาดี ๆ ก็คงจะมีอีกมากมายในโลกนี้ที่แพทยยังไมรูจัก จUงไมสามารถแนะนำได หากผู
ปกครอง หรeอคนรูจักแนะนำมา และผูปกครองเชe่อถือ ก็อาจเลือกท่ีจะลองใหเด็กกิน  แพทยแผน
ปจจุบันบางคนก็อยากจะรูเหมือนกันวาจะไดผลหรeอไม หากวาดีก็จะไดรูไวแนะนำครอบครัวอื่น
ตอไป แตแพทยแผนปจจุบันบางคนก็ไมอยากรู 
        ระหวางการรักษาดวยยาเคมีบำบัด แพทยมักแนะนำมิใหกินยาสมุนไพรหรeออาหารอื่นรวม
เพiยงเพราะเหตุผลท่ีวา ยาหรeออาหารเหลานัQน อาจทำไมสะอาด และเพf[มความเส่ียงในการติดเชe้อ
รา หรeอเชe้อโรคอื่นที่มากับพZชหรeออาหาร เนื่องจากยาเคมีบำบัดจะทำใหภูมิคุมกันต่ำลง ติดเชe้อ
งาย 

การอยูโรงพยาบาล
        การอยูโรงพยาบาลมักเปนสิ`งนากลัวสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะในชวงแรก ๆ ตองเจอกับ
คนหนาใหม ๆ เครe่องมือแปลก ๆ กิจวัตรแบบใหม ๆ  บางทีการนำเอาของใชสวนตัวมาที่โรง
พยาบาลอาจจะทำใหความนากลัวลดนอยลง และอาจเปนส่ือในการพูดคุยระหวางหมอ พยาบาล
กับเด็กปวย
    สิ`งที่นากลัวที่สุดอยางหนึ่งสำหรับเด็กคือการพรากจากพอแมพi[นองโรงพยาบาลหลายแหง
เร<่มยอมใหพอแมเฝาได โรงพยาบาลหลายแหงเร<่มมีพZ�นท่ีไวใหเด็กเลน มีของเลน เกมส กิจกรรม
ศิลปะหรeอสิ`งประดิษฐ  เปนตน ถาเด็กปวยเกินกวาที่จะไปเลน บางทีเจาหนาที่ อาสาสมัคร หรeอ
คุณพอคุณแม อาจนำของเลนมาเลนที่เตียงก็ได



สัตวทั0งหลาย มีกรรมเปนของตัว
มีกรรมเปนตัวใหกำเนิด
มีกรรมเปนตัวเกี่ยวของ

มีกรรมเปนที่พ[\ง 
สัตวทั0งหลาย ทำกรรมใดไว

ดีหร]อชั2วก็ตาม จักไดรับผลกรรมนั0นแนนอน 
(พุทธภาษ`ต)

“
”



การตรวจวินิจฉัยโรค



การตรวจวินิจฉัยโรค 

   การตรวจวJนิจฉัยโรคมีประโยชนไมเพ^ยงในการวJนิจฉัยโรคมะเร2ง     
เทานั_นแตยังชวยยืนยันผลการรักษาและเพTUอใหแนใจวาการรักษาทำให
เซลลปกตินอยเสียหายนอยที่สุดในขั_นตอนของการรักษาผูปวยจะถูก 
ตรวจซ้ำดวยการตรวจวJนิจฉัยโรคหลายอยาง 
      พอแมและเด็กหลายคนระบุวาความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจว<นิจฉัยชวยใหพวกเขาคลาย
กังวล คุณอาจพfจารณาถามคำถามตอไปนี้กับแพทยกอนเขารับการตรวจว<นิจฉัยใดๆ 

     เด็กตองตรวจอะไรบาง เปนการตรวจท่ีตองมีการฉีดยาเจาะเลือด หรeอตองมีการกินยาอยางไร
    บางหรeอไม
    ตรวจสวนใดของรางกาย การตรวจแตละอยางกระทำอยางไร
    การตรวจจะทำใหเด็กเจDบปวดไหม มีว<ธีใดบางที่จะชวยใหลูกผอนคลายและเจDบนอยลง 
    ใครเปนคนดำเนินการตรวจ เจาหนาที่/พยาบาลเหลานี้เคยทำงานกับเด็กมากอนหรeอไม    
    แพทยอยากไดขอมูลอะไรจากการตรวจเหลานี้ 
    จะรูผลการตรวจภายในกี่วัน ผลการตรวจหมายความวาอะไร

        การตรวจบางอยางทำใหเด็กเจDบปวด แตการตรวจสวนใหญไมทำใหเด็กเจDบตัวแตอยางใด
ในการตรวจบางอยาง ลูกอาจจำเปนตองอยูนิ`งๆ นานเกือบชั`วโมง คุณพอคุณแมควรปรUกษา
แพทยวาเราจะชวยทำใหลูกรูสึกสบายขU้นไดอยางไร ในการตรวจที่เด็กไมขยับตัวเปนเวลานาน 
แพทยอาจจายยาที่ชวยใหลูกคุณผอนคลายหรeอเคลิQมหลับ สำหรับการตรวจที่ทำใหเกิดความ
เจDบปวด เชน การตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration) และการเจาะน้ำไขสันหลัง (spinal 
tap) ปกติแพทยมักใหกินหรeอฉีดยาระงับปวด ในบางกรณีแพทยอาจตัดสินใจวางยาสลบเพZ[อ
ใหเด็กหมดความรูสึก
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ตารางแสดงการตรวจว<นิจฉัยโรคแบบมาตรฐาน

การตรวจ วัตถุประสงค ว<ธีการ

การตัดช<้นเนื่อ
ตรวจแบบทั`วไป 

การตัดช<้นเนื้อสามารถบอก
ไดวาเนื้องอกเปนชนิดไม
อันตราย หรeอมะเรDง

แพทยตัดบางสวนของกอนเนื้องอกออก
ทัQงกอนหรeอเพiยงสวนหนึ่ง  พยาธิแพทย 
เปนผูตรวจดูเน้ือเย่ือดวยกลองจุลทรรศน 

การตรวจไขกระ
ดูก (bone -
marrow 
aspiration 
หรeอ biopsy)

การเจาะตรวจไขกระดูก และ
ตรวจดูเซลลท่ีอยูในไขกระดูก
ดวยกลองจุลทรรศนเพZ[อ
เชDความีมะเรDงเม็ดเลือดขาว
หรeอไม หรeอเพZ[อยืนยันวา
การรักษาไดผลดีไหม 
ถาเปนมะเรDงชนิดอื่น 
การตรวจนี้จะบงช'้วาโรคได
แพรกระจายไปยังไขกระดูก
แลวหรeอไม

เด็กนอนตะแคงหรeอนอนคว่ำโดยมีหมอน
สอดอยูใตสะโพก แพทยฉีดยาชาบร<เวณ
กลางกระดูกสะโพกซU่งอยูดานขางกระดูก
สันหลัง แลวใชเขDมเจาะดูดตัวอยางไข
กระดูกเล็กนอยเขาไปเก็บในกระบอกฉีด
อยางรวดเรDวเด็กจะรูสึกเจDบเพiยง 
2-3 ว<นาที

Tumor 
markers 

เปนว<ธีการคนหาสารที่มี
ปร<มาณเพf[มขU้นในกระแส
เลือดของผูปวยโรคมะเรDง 
สามารถชวยแพทยในการ
ว<นิจฉัยโรคมะเรDงและบงช'้วา
เด็กตอบสนองกับการรักษา
ไดดีเพiยงใด

ปกติแพทยเก็บตัวอยางเลือดดวยการ
แทงเขDมเขาไปในหลอดเลือดดำหรeอท̀ิมเขDม
ท่ีปลายนิQวมือแลวบีบใหเลือดออกมา 2-3 
หยด บางครัQงตัวอยางเลือดอาจเก็บจาก
สายสวนท่ีสอดเขาไปในหลอดเลือดใหญ
บร<เวณทรวงอกท่ีเชe่อมกับหัวใจ

การตรวจนับเม็ด
เลือดอยาง
สมบูรณ 
(complete 
blood count – 
CBC)

การตรวจ CBC เชDคจำนวน
เซลลเม็ดเลือดขาวฮีโมโกลบิน 
เกล็ดเลือดและความเขมขน
ของเลือด ในตัวอยางเลือด 

การตัดช<้นเนื้อ (biopsy) 

การตรวจเลือด
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การตรวจ วัตถุประสงค ว<ธีการ

จำนวนเม็ดเลือด
ขาว (white 
blood cell – 
WBC)

WBC เปนการวัดจำนวน
เม็ดเลือดขาวในเลือดและ
บางครัQงใชตรวจหาเซลลตัว
ออน (blast cell) บางชนิด 
ซU่งเปนลักษณะของมะเรDงเม็ด
เลือดขาว, เม็ดเลือดขาวมี
หนาที่ตอสูกับเชe้อโรค 
จUงปองกันรางกายจากการ
ติดเชe้อยาเคมีบำบัดและว<ธี
การรักษาอยางอื่นอาจทำให
จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง 
ถาผลการตรวจแสดงวาเม็ด
เลือดขาวต่ำแพทยอาจเลื่อน
การรักษาออกไปจนกวาเม็ด
เลือดขาวจะเพf[มขU้น 

ฮีโมโกลบิน
(hemoglogin)

ฮีโมโกลบินเปนโปรตีนที่พบ
ในเม็ดเลือดแดงซU่งมีหนาที่
ลำเลียงออกซ<เจนไปยังเนื้อ
เยื่อทั`วรางกาย 
ฮีโมโกลบินต่ำ บงช'้ภาวะ
โลหิตจาง เด็กจะดูซ'ด รูสึก
ออนเพลีย และเหนื่อยงาย 
ฮีโมโกลบินต่ำอาจเปนผล
ของยาเคมีบำบัดหรeอแสดง
วามะเรDงกลับมาอีก  

การตรวจความ
เขมขนของเลือด 
(hematocrit)

การตรวจความเขมขนของ
เลือดเชDคขนาด การทำงาน 
และจำนวนเม็ดเลือดแดง 
คาความเขมขนของเลือดต่ำ 
บงช'้วาผูปวยมีภาวะโลหิตจาง 

นิวโทรฟ@ล 
(neutrophil) 

เม็ดเลือดขาวชนิดนี้กินเชe้อ
โรค การตรวจนิวโทรฟ@ลใน
เลือดบงช'้ถึงความสามารถใ
นการตอสูกับการติดเชe้อ
จากแบคทีเร'ยของรางกาย 
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การตรวจหา
ปร<มาณเกล็ดเลือด 
(platelet count)

ผลการตรวจแสดงคาวัด
ปร<มาณเกล็ดเลือดซU่งชวย
ใหเลือดแขDงตัวและเลือดที่
กำลังออกหยุดลงได 
เกล็ดเลือดต่ำอาจเปนผล
ขางเคียงของยาหรeอการ
ติดเชe้อ ผูที่เกล็ดเลือดต่ำ 
เสี่ยงตอเลือดออกงายหยุด
ยาก หรeอเปนจ้ำเลือดไดงาย

การเจาะน้ำไข
สันหลัง

การตรวจแบบน้ีเก็บตัวอยาง
น้ำ ไขสันหลังซU่งเปนของ
เหลวรอบๆ สมองและไขสัน
หลัง แพทยสองดูน้ำไขสัน
หลังดวยกลองจุลทรรศน
เพZ[อตรวจหาการติดเชe้อหรeอ
เซลลมะเรDง นอกจากนี้ 
แพทยใชว<ธีการนี้เพZ[อใหยา
โดยตรงกับสมองและไขสัน
หลังอีกดวย

เด็กนอนตะแคงคูเขา แพทยสอดเขDมผาน
ชองระหวางกระดูกช<้นเล็กๆ ของกระดูก
สันหลังจนถึงชองวางท่ีมีน้ำลอมรอบไขสัน
หลังและเก็บตัวอยางน้ำไขสันหลัง 
การตรวจแบบน้ีอาจเจDบปวดเด็กมักกังวล
เพราะมองไมเห็นวากำลังเกิดอะไรขU้น

การเจาะน้ำไขสันหลัง

การตรวจเอกซเรย
แบบท̀ัวไป 

ตรวจดูสภาพภายในรางกาย
ดวยการถายภาพดวย
เอกซเรย

ปกติการตรวจไมทำใหเจDบเลย แตเครe่อง
ตรวจอาจทำใหเด็กตกใจกลัว 
อุปกรณบางอยาง เชน MRI เสียงดังมาก 

การตรวจเอกซเรย
หลอดเลือด 
(angiogram)

การตรวจเอกซเรยหลอดเลือด
แสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลง
ในหลอดเลือดและอวัยวะใกล
เคียง หลอดเลือดอุดตันหรeอ
หลอดเลือดท่ีเคล่ือนจาก
ตำแหนงปกติอาจบงช'้วามี
เน้ืองอกบร<เวณนัQน

แพทยฉีดสีเขาไปในหลอดเลือดแดงเพZ[อ
ใหสีพfเศษไหลเว'ยนในหลอดเลือดแดง 
แลวภาพเอกซเรยจำนวนหน่ึงจะถูกถาย
เก็บไว สีชนิดน้ีทำใหภาพหลอดเลือด
ปรากฏอยูบนฟ@ลมเอกซเรย

การตรวจดวยการถายภาพ
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การตรวจดวย
คลื่นความถี่สูง 
หรeออัลตราซาวน 
(ultrasound)

อัลตราซาวนเปนการถาย
ภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ดวยคลื่นเสียง คลื่นเสียงที่
สะทอนเมื่อกระทบกับเนื้อ
เยื่อและอวัยวะทำใหเกิด
ภาพที่เร'ยกวาโซโนแกรม   
(sonogram) ลักษณะการ
สะทอนคลื่นเสียงของเนื้อ
งอกตางจากเนื้อเยื่อปกติ 
เทคนิคนี้ชวยใหแพทยมอง
เห็นกอนท่ีผิดปกติในรางกาย 

อุปกรณขนาดมือถือที่เร'ยกวา
ทรานสดิวเซอร (transducer) 
เปนเครe่องมือที่ใชในการสงคลื่นเสียงไป
ยังสวนตางๆของรางกายที่ตองการตรวจ 
หลังจากชโลมผิวหนังดวยเจลพfเศษ 
แพทยหรeอพยาบาลเคลื่อนทรานส-
ดิวเซอรไปมาบร<เวณที่ตรวจ

การตรวจสแกน
ดวยสารรังสี 
(radioisotope 
scanning)

ตรวจหาตำแหนงท่ีการสะสม
รังสีผิดปกติ ในกระดูก ตับ 
สมอง ไต และอวัยวะอื่นๆ
บร<เวณที่สารกัมมันตรังสี
สะสมในรางกายบงช'้วาอาจ
เปนตำแหนงท่ีมีเซลลมะเรDงอยู

เด็กกลืนหรeอถูกฉีดดวยสารกัมมันตรัง-
สีออนๆ ที่ไมเปนอันตราย 
หลังจากรอครูหนึ่งแพทยเคลื่อนเครe่อง
สแกนเนอรไปมาบนรางกายเพZ[อตรวจ
จับรังสี

การตรวจสแกน
ดวยสารรังสี 
(radioisotope 
scanning)

ตรวจหาตำแหนงท่ีการสะสม
รังสีผิดปกติ ในกระดูก ตับ 
สมอง ไต และอวัยวะอื่นๆ
บร<เวณที่สารกัมมันตรังสี
สะสมในรางกายบงช'้วาอาจ
เปนตำแหนงท่ีมีเซลลมะเรDงอยู

เด็กกลืนหรeอถูกฉีดดวยสารกัมมันตรัง-
สีออนๆ ที่ไมเปนอันตราย 
หลังจากรอครูหนึ่งแพทยเคลื่อนเครe่อง
สแกนเนอรไปมาบนรางกายเพZ[อตรวจ
จับรังสี เด็กจะไมไดรับอันตรายจากสาร
กัมมันตรังสีทัQงในระหวางการตรวจและ
ภายหลังการตรวจ

การตรวจเอกซเรย
คอมพfวเตอร CT 
scan หรeอ CAT 
scan 
(computerized 
tomography 
scan)

CT scanเปนการตรวจอวัยวะ
และเน้ือเย่ือท่ีแสดงผลเปน
ภาพ 3 มิติดวยการใชลำแสง
เอกซเรยสแกนสวนตางๆ 
ของรางกาย CT scan 
แสดงภาพเน้ือเย่ือออนท่ีคม
ชัดกวาเอกซเรยและเผยขอ
มูลท่ีเปนประโยชนมากเก่ียว
กับตำแหนง ขนาด และชนิด
ของเน้ืองอก

ในขณะที่เด็กนอนนิ`งๆ เครe่องขนาดใหญ
จะถายภาพดวยการเคลื่อนกลับไปกลับ
มา การสแกนกินเวลา 30-90นาทีในบาง
กรณี มีการฉีดสีเขาหลอดเลือดดำกอน
เร<่มสแกน ถาเด็กมีสายสวนหลอดเลือด
ดำสวนกลางบร<เวณทรวงอก ปกติไม
สามารถใชสายสวนนี้ขณะทำ CT scan 
ของทรวงอกควรเตร'ยมตัวเด็กใหพรอม
สำหรับการแทงเขDมเขาหลอดเลือดดำ
ที่มือ
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การตรวจดวย
สนามแมเหล็ก 
MRI(magnetic 
resonance 
imaging)

MRI สรางภาพสวนตางๆ 
ภายใจรางกายที่ดวยเทค-
โนโลยีการสรางภาพจาก
การสะทอนของสนามแม-
เหล็กกำลังสูงที่เชe่อมตอกับ
คอมพfวเตอร เนื่องจาก 
MRI มองเห็นทะลุกระดูกได 
จUงสามารถแสดงภาพเนื้อ
งอกบร<เวณใกลกระดูกได
อยางชัดเจน

เด็กนอนบนที่แคบ ๆ ที่ถูกดันใหเขาไป
อยูในโพรงลักษณะกลมและยาว 
เด็กจะไดยินเสียงดังหนึ่งครัQงตามดวย
เสียงดังเปนจังหวะเบาๆการตรวจใชเวลา 
15-90 นาที เด็กตองนอนนิ`งๆ ระหวาง
การตรวจตลอดเวลา ในบางกรณี 
อาจจำเปนตองฉีดสีเขาหลอดเลือดดำ
กอนเร<่มตรวจ



จXตที่เปนศีล เปนสมาธิ
เกิดมีเมตตาจXตแลว อยูคนเดียวก็เกิดปติ เกิดสุขได

พระทานปฏิบัติอยูในปาองคเดียว
เมื่อจXตมีเมตตาแลว ก็มีความสุขตลอด

เมื่อใจเรามีเมตตา เราจะไมเหงา
ไมเรZยกรองความสนใจ ความรัก จากผูอื่น
เพราะใจมีเมตตา เปนใจที่หนักแนน  มีกำลัง

(พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก)

“
”



ปญหาสุขภาพทั่วไป



ปญหาสุขภาพทั่วไป 

     การบรรเทาความเจ2บปวด โภชนาการ การรักษาการติดเชW้อ การ
สรางภูมิคุมกันเลือดออกการถายเลือดและการดูแลสุขภาพภายในชอง
ปากเปนสวนหนึ่งของการรักษาแบบประคับประคอง(supportive care) 
       เปาหมายของการรักษาแบบประคับประคองคือเพZ[อปองกันหรeอบรรเทาผลขางเคียงของ
การรักษาและโรคมะเรDง ดวยการดูแลรักษาแบบนี้ ลูกจะไดรับการบำบัดรักษาที่จำเปนเพZ[อเพf[ม
ความปลอดภัยและความสุขกายสบายใจ คุณอาจพูดคุยกับแพทยผูรักษาเพZ[อพfจารณาวาขอมูล
ตอไปนี้จะชวยเหลือลูกไดอยางไร

ความเจ2บปวด 
         ลูกอาจรูสึกความเจDบปวดไดจากหลายสาเหตุ ความเจDบปวดอาจเกิดจากโรคมะเรDงหรeอ
จากการรักษา เชน การผาตัดเพZ[อกำจัดเน้ืองอก หรeอผลขางเคียงของยาเคมีบำบัด บางครัQงความ
เจDบปวดอาจไมเกี่ยวกับมะเรDงก็เปนได เชน ปวดฟoนหรeอปวดศีรษะ
       - เด็กที่เปนมะเรDงไมไดเผช<ญกับความเจDบปวดทุกคน และผูที่เจDบปวดก็ไมไดรูสึกเชนนัQน
          ตลอด
       - ยาและว<ธีการรักษาแบบอื่นสามารถบรรเทาความเจDบปวดจากโรคมะเรDงไดเสมอ 
       - การบรรเทาความเจDบปวดไมเพiยงทำใหเด็กรูสึกสบายขU้นเทานัQน แตอาจชวยใหเขาหลับ
          สบายขU้นและกินอาหารเพf[มขU้น 
       - พอแมมักรูสึกทอแทสิQนหวังเมื่อลูกรูสึกเจDบปวด ปฏิกิร<ยาเชนนี้เปนเรe่องธรรมชาติ การ
          ที่เรารูลวงหนาวาอาจเกิดอะไรขU้นบาง และควรบรรเทาความเจDบปวดอยางไร อาจจะ
          สามารถชวยเราได คุณพอคุณแมจUงควรซักถามแพทยวาลูกจะมีอาการเจDบปวดใดๆ                
          หรeอไม มีว<ธีใดบางที่ชวยบรรเทาความเจDบปวด ขอใหแพทยแนะนำวาพอแมควรทำ
          อยางไรเมื่อลูกรูสึกเจDบปวด

จัดการกับความเจ2บปวด
            ว<ธีการบรรเทาความเจDบปวดที่ดีที่สุดคือจัดการกับตนเหตุ ถาเนื้องอกเปนตัวการที่ทำให
เด็กเจDบปวด แพทยอาจพยายามตัดหรeอลดขนาดเนื้องอกดวยว<ธีการผาตัด การฉายรังสี หรeอ
ยาเคมีบำบัด ว<ธีการอื่นที่ชวยบรรเทาหรeอควบคุมอาการเจDบปวดมีดังนี้ 
       - นวดคลึงหรeอประคบเย็นหรeอรอน 
       - ยาระงับปวด 
       - กายภาพบำบัด (นักกายภาพบำบัดรักษาอาการเจDบปวดกลามเนื้อ เสนประสาท ขอตอ  
          และกระดูกดวยการออกกำลังกาย กระตุนดวยไฟฟา ธาราบำบัด การนวด ความรอน    
          ความเย็น และอุปกรณไฟฟา) 
       - การผอนคลาย
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       - เบี่ยงเบนความสนใจ
       - จ<นตภาพบำบัด (ฝกใหเด็กสรางมโนภาพหรeอนึกถึงเรe่องราวที่ทำใหจ<ตใจเปนสุข) 
       - ฉีดยาชาระงับปวดเฉพาะที่ (nerve block)

          การปองกันไมใหเกิดความเจDบปวด หรeอไมใหความเจDบปวดทว'ความรุนแรง เปนว<ธีการ
ควบคุมความเจDบปวดท่ีดีท่ีสุด ซU่งหมายความวาลูกควรเร<่มกินยาระงับปวด ตัQงแตยังปวดไมมาก
เสียกอน แทนท่ีจะรอกินยาตอนท่ีปวดมากแลว ยาระงับปวดแตละชนิดทำงานชาเรDวตางกัน ตัQงแต
ภายในเวลาไมกี่นาทีจนถึงหลายชั`วโมง ถาลูกรอนานเกินไปและไมกินยาระงับปวดทันทีเมื่อเร<่มมี
อาการ ความปวดอาจมากเกินกวาที่ยาจะชวยระงับได 
          หากอาการปวดไมมากนัก คุณพอคุณแมอาจเร<่มใหยาระงับปวด เชน พาราเซตามอล 
กอน ถาปวดมากขU้น ลูกอาจตองกินยาแรงซU่งตองสั`งจายโดยแพทยเทานัQน ในบางกรณี แพทย
อาจสั`งจายยาระงับปวดกลุมอนุพันธของมอรฟ�น (opioid)  มอรฟ�นเปนยาระงับปวดที่มีฤทธิ์
แรงที่สุด ผลการว<จัยยืนยันวาการกินยากลุมมอรฟ�นเพZ[อระงับอาการปวดจากโรคมะเรDงจะไม
ทำใหลูกติดยา ในกรณีที่ลูกกินยากลุมมอรฟ�นอยูแลว ควรปรUกษาแพทยหรeอเภสัชกรกอน
เปลี่ยนไปกินยาชนิดอื่น 
          การมีสวนรวมในการรักษาดวยการบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับลูกเปนสิ`งที่สำคัญ ตัวอยาง
เชน ถาคุณรูวาลูกกลัวเขDมฉีดยา ควรปรUกษาแพทยวาจะใหยากินแทนไดหรeอไม กรณีเด็กโตและ
วัยรุนท่ีนอนโรงพยาบาลอยู แพทยอาจใหยาผานเครe่องฉีดยาแบบท่ีผูปวยควบคุมไดเอง (patient-
-controlled analgesia, PCA) ซU่งเปนเครe่องฉีดยาระบบคอมพfวเตอรแบบพกพาท่ีจายยาระงับ
ปวดผานเขาเสนเลือดดำตลอดเวลาในปร<มาณนอย ๆ  หากเด็กยังมีอาการปวด เด็กก็สามารถ
กดปุมสั`งใหเครe่องปลอยยาเพf[มในปร<มาณที่แพทยกำหนดไวเขาเขาเสนเลือดดำ ในเครe่องฉีดยา
แบบนี้ แพทยสามารถตัQงโปรแกรมเพZ[อกำหนดขนาดยาและการจายยาเปนระยะๆ ดังนัQน ถึงแม
กดปุมซ้ำหลายครัQง เด็กจะไมมีทางไดรับยาระงับปวดเกินขนาด 

รูไดอยางไรวาลูกปวดขนาดไหน 
           การรักษาอาการปวดในเด็กจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวเด็กและอายุของเด็กเปน
พfเศษ ในบางกรณี คุณพอคุณแมอาจจำเปนตองคุยกับลูกดวย โดยเฉพาะเด็กอายุไมถึง 4 ขวบ
สำหรับทารกและเด็กอายุนอยมาก คุณพอคุณแมสามารถชวยเหลือลูกไดโดยการสังเกตสีหนา
และเร'ยนรูความแตกตางของเสียงรองไห จดบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เชน หดหู แยกตัว 
หรeอทำโนนทำนี่นอยลง  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจหมายความวาลูกกำลังรูสึกเจDบปวด บาง
ครัQงเด็กรูสึกปวดแตเขาไมสามารถบอกใหคุณพอคุณแมรูได เขาอาจกลัวโดนดุ  ถาคิดวาลูก
กำลังปวด คุณพอคุณแมควรถามลูก ชวนคุยเพZ[อใหเด็กตอบวาปวดตรงไหนและปวดมากแค
ไหน เทคนิคที่จะชวยใหคุณพอคุณแมเขาใจวาลูกกำลังปวดมากนอยขนาดไหนคือการใชมาตร
วัดความปวด มาตรวัดความปวดท่ีใชแพรหลายท่ีสุดคือ มาตรวัดความปวดเปนภาพใบหนาของ
หวอง-เบเกอร (Wong-Baker FACES Pain Rating Scale) ซU่งใชกับเด็กอายุอยางนอย 3 ป
บนมาตรวัดนี้ ภาพใบหนาแตละภาพแสดงถึงระดับความปวด ตัQงแตไมปวดเลย หรeอเศราเพราะ
ปวดนิดหนอย หรeอปวดมาก โดยใบหนา 0 หมายถึงไมปวดเลย ใบหนา 1 ปวดนิดหนอย ใบหนา
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2  ปวดเพf[มขU้นอีกนิด ใบหนา 3 ปวดมากกวานัQนอีก ใบหนา 4 ปวดมากๆ ใบหนา 5 ปวดมากท่ีสุด
 

From Wong D.L., Hockenberry-Eaton M., Wilson D., Winkelstein M.L., Schwartz P.: Wong's Essentials of Pediatric 

Nursing, ed. 6, St. Louis, 2001, p. 1301. Copyrighted by Mosby, Inc. 
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2  ปวดเพf[มขU้นอีกนิด

3 ปวดมากกวานัQนอีก

4 ปวดมากๆ

5 ปวดมากที่สุด



หากยังควบคุมความปวดไมได 
      ความเจDบปวดที่เกิดจากโรคมะเรDงสามารถระงับหรeอบรรเทาใหนอยลงไดมาก ถาแพทยผู
รักษาไมสามารถควบคุมอาการปวดของลูกได ลองติดตอแพทยผูเช'่ยวชาญดานการรักษาความ
เจDบปวดโดยเฉพาะ แพทยที่เช'่ยวชาญดานนี้ ไดแก แพทยโรคมะเรDง ว<สัญญีแพทย ศัลยแพทย
ประสาท หรeอเภสัชกร ก็อาจชวยแนะนำว<ธีการควบคุมความเจDบปวดได 

อาหารการกิน
        การรักษาโรคมะเรDงอาจทำใหเกิดผลขางเคียงหลายอยาง  ที่ทำใหเด็กเบื่ออาหาร หรeอกิน
อาหารลำบาก ผลขางเคียงทางกาย อาทิเชน แผลในปาก การรับรสชาติผิดปกติ คล่ืนไส อาเจ'ยน
ทองเสีย ทองผูก และน้ำหนักขU้น ผลกระทบดานอารมณและจ<ตใจก็อาจสงผลกับอุปนิสัยการกิน
ของเด็กเชนกัน เมื่อเด็กหงุดหง<ด กังวล หรeอหวาดกลัว เขาอาจมีปญหาเรe่องการรับประทาน
อาหารตามมา อาการเบื่ออาหารและความรูสึกคลื่นไสอาเจ'ยนเปนเรe่องธรรมดาสำหรับเด็กว<ตก
กังลมากหรeอหวาดกลัว หากที่โรงพยาบาลมีนักโภชนาการ เขาอาจชวยคุณพอคุณแมวางแผน
เรe่องอาหารการกินที่บานได ควรแจงใหแพทยทราบเมื่อลูกมีน้ำหนักลดลงหรeอเพf[มขU้นผิดปกติ 
อาจสอบถามแพทยวามีว<ธีการอะไรที่ใชไดผลดีกับเด็กคนอื่น   แมเด็กจะรูสึกเบื่ออาหาร แตบาง
วันเด็กมีความสุขที่จะกินอาหารได  คำแนะนำตอไปนี้อาจชวยใหเด็กมีความ รูสึกอยากอาหาร
มากขU้น

จัดอาหารใหแลดูนากิน 
        ทำใหอาหารที่ลูกชอบแลดูนากินเปนพfเศษ แตอยาบังคับลูกใหกินถาเขากำลังรูสึกคลื่นไส
อยู การบังคับใหกินอาจทำใหเด็กปฏิเสธอาหารนัQนไปอีกนานแสนนาน
      พยายามใหลูกกินอาหารแคลอร'สูง (เชน ขาว ขาวเหนียว ขนมปง กวยเตี๋ยว ไขเจ'ยว นม
ผสมไอศกร'ม) 

อยาเครงครัดในเรW่องเวลาอาหาร 
       ใหลูกกินเมื่อไรก็ไดที่รูสึกหิว หรeอลองเสนออาหารใหลูกกินบอยๆ ควรซe้อขนมที่มีแคลอร'
และโปรตีนสูงเก็บตุนไวที่บาน การกินอาหารหรeอดื่มของเหลวแบบนี้แมเพiยงเล็กนอยทุกชั`วโมง
ชวยเพf[มปร<มาณโปรตีนและแคลอร'ที่เด็กตองการในแตละวัน 
      ยากินบางอยางอาจทำใหลูกหมดความอยากอาหาร ยาบางอยางควรกินตอนเชา ยาบาง
อยางควรกินตอนเท่ียง และยาบางอยางไมควรกินตอนทองวาง ควรถามแพทยวาเด็กควรกินยา
แตละชนิดเมื่อไรและอยางไร ถาลูกไมอยากกินอาหารหรeอมีผลขางเคียงใดๆ แจงใหแพทยทราบ
        พยายามเปลี่ยนเวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมในขณะกินอาหาร การลองจัดปกนิกแม
เปนการจัดเลนๆ ในบาน ก็เปนสิ`งที่ทำใหการรับประทานอาหารสนุกสนานมากขU้น การดูรายการ
ทีว'ท่ีเด็กชอบหรeอการเช<ญเพZ[อนสนิทใหมากินอาหารรวมกับลูกอาจชวยใหลูกรูสึกอยากกินอาหาร
เพf[มขU้น
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สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย
         - ทำใหการรับประทานอาหารเปนชวงเวลาที่สงบสุขและผอนคลายไมตองร'บรอน 
         - แสดงความชe่นชมลูกเวลากินอาหารมากเปนพfเศษ อาจใชรางวัลเพZ[อเปนแรงจูงใจบาง
            เชน ขนมหวานที่ลูกชอบหรeอของเลนใหม  เวลาที่จะใหรางวัล ควรคำนึงถึงพi[นองของ
            เด็กปวยดวย 
         - หลีกเลี่ยงการโตเถียง จูจ'้ข'้บน หรeอใชว<ธีลงโทษ การบังคับใหเด็กกินอาจทำให
            สถานการณเลวรายลงไปอีก

           หากลูกมีปญหาเรe่องกินอาหารมากจนนาเปนหวง อาจปรUกษาแพทยเกี่ยวกับยาที่ชวย
ใหลูกเจร<ญอาหาร

         บางครัQงเด็กอาจมีน้ำหนักตัวเพf[มขU้น ระหวางการรักษา  เนื่องจาก มีปร<มาณน้ำคั`งใน
รางกายมากเกินไป ในกรณีนี้ อยาควบคุมอาหาร แตพyงแจงใหแพทยทราบ หากน้ำหนักที่เพf[ม
ขU้นมาจากน้ำคั`งในรางกาย แพทยอาจแนะนำใหลดการบร<โภคเกลือเนื่องจากเกลือทำใหรางกาย
กักเก็บน้ำเพf[มขU้น หรeออาจสั`งใหเด็กกินยาขับปสสาวะเพZ[อขับน้ำสวนเกินออกมา 
         เด็กที่เปนมะเรDงจำเปนตองกินอาหารที่มีแคลอร'และโปรตีนสูง อาหารแคลอร'สูง  ชวย
ปองกันไมใหน้ำหนักลดมาก สวนอาหารอุดมดวยโปรตีนชวยใหรางกายแขDงแรงและซอมแซม
สวนที่สึกหรอ เพZ[อใหเด็กกินอาหารที่มีโปรตีนและแคลอร'สูง ลองปฏิบัติดังนี้ 
         - ใหเด็กดื่มนมและน้ำระหวางมื้ออาหาร ไมควรดื่มพรอมมื้ออาหาร บางครัQงนมและน้ำก็
            ทำใหเด็กรูสึกอิ`มและทำใหไมอยากกินอาหารอื่นตามปกติ การดื่มนมและน้ำดวย
            หลอดจะชวยใหเด็กกินงายขU้น
         - ยาเคมีบำบัดบางชนิดอาจทำใหการรับรสชาติผิดปกติระยะหนึ่ง ฉะนัQน การใหเด็กกิน
            อาหารปรุงรสจัด เชน  ตมยำ ลาบ (ที่สุกสะอาด) จะนากินกวาอาหารปกติ และคุณ
            พอคุณแมอาจเติมเกลือหรeอน้ำตาลเพZ[อทำใหรสชาติดีขU้นก็ได 
         - หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอร' เชน น้ำอัดลม มันฝรั`งทอด และลูกกวาด ซU่งทำใหเด็ก
            หมดความอยากอาหาร และไมมีสารอาหารที่มีคุณคาเลย   นมผสมไอศกร'ม ผลไม              
            หรeอน้ำผลไม เปนอาหารเสร<มแคลอร'และโปรตีนที่ดีกวา

การติดเชW้อ
          การติดเชe้อแทรกซอนเปนปญหาพบไดบอยในเด็กที่ปวยเปนมะเรDง โดยเฉพาะเด็กที่ได
รับยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัดเปนเหตุทำใหจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำลง ซU่งเพf[มความเส่ียงท่ีเด็กติด
เชe้อแทรกซอนไดงาย พyงแจงใหแพทยทราบทันทีเมื่อสงสัยวาลูกมีการติดเชe้อ เชน ตัวรอน เปน
ไข 
            การติดเชe้อมักมีสาเหตุจากแบคทีเร'ย ไวรัส หรeอเชe้อโรคอยางอื่น ๆ แพทยจUงอาจจะเก็บ
ตัวอยางมูกจากลำคอ เลือด ปสสาวะ หรeออุจจาระ เพZ[อไปเพาะเชe้อเพZ[อหาสาเหตุของการติดเชe้อ
ถาการติดเชe้อนาจะเกิดจากแบคทีเร'ย แพทยจะแนะนำใหลูกกินหรeอฉีดยาปฏิช'วนะ  แตยาปฏิช'วนะ
ไมสามารถฆาเชe้อไวรัส หากตรวจไมพบเชe้อไวรัส แพทยจะใหยาปฏิช'วนะจนกวาเม็ดเลือดขาวจะ
ขU้นแมวาผลการตรวจหองปฏิบัติการไมยืนยันวาพบแบคทีเร'ยก็ตาม อยางไรก็ดี ลูกอาจไดรับยา
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ชนิดอื่นเพZ[อบรรเทาอาการดวย  ถาการติดเชe้อแทรกซอนรุนแรงหรeอเม็ดเลือดขาวต่ำมาก ลูก
อาจตองรักษาตัวในโรงพยาบาล และแพทยอาจหยุดการรักษามะเรDงชั`วคราวจนกวาการติดเชe้อ
จะหายดี
          การติดเชe้อไวรัสบางอยาง เชน อีสุกอีใส อาจทำใหเกิดปญหารายแรงกับเด็กที่กำลังได
รับยาเคมีบำบัด พyงแจงแพทยทันทีถาสงสัยวาลูกเปนอีสุกอีใส หรeอสัมผัสกับเด็กหรeอผูใหญที่
เปนอีสุกอีใส หรeอบุคคลใด ๆ ที่เพf[งไดรับวัคซ'นอีสุกอีใส และหากเด็กไปโรงเร'ยนก็ควรขอใหครู
ของลูกแจงคุณพอคุณแมดวยทันทีที่มีเพZ[อนรวมชัQนเปนอีสุกอีใส  
           หากเด็กเคยเปนอีสุกอีใสแลว  ปกติจะไมเปนซ้ำอีก แตเด็กที่ไดรับยาเคมีบำบัดบางคน
ซU่งเคยเปนอีสุกอีใสอาจเกิดเปนโรคงูสวัดได โรคงูสวัดเปนโรคผิวหนังที่มีอาการเปนตุมและผื่น
แดงคลายโรคอีสุกอีใส แตแทนที่จะเปนทัQงตัว ผื่นงูสวัดจะปรากฏเฉพาะบางสวนของรางกาย
เทานัQน พาไปพบแพทยทันทีถาสงสัยวาลูกเปนโรคงูสวัด 
             โรคหัด อาจเปนอันตรายรายแรงสำหรับเด็กที่กำลังรับยาเคมีบำบัด ถาสงสัยวาลูกเปน
โรคหัด พyงพบแพทยทันที 

การฉีดวัคซMน
           เด็กที่กำลังรักษาโรคมะเรDงไมควรไดรับวัคซ'นใด ๆ   โดยเฉพาะวัคซ'นที่มีเชe้อเปน ๆ อยู
(ไดแก วัคซ'นปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม โปลิโอ และอีสุกอีใส) ถึงกระนัQนก็ดี แพทยบาง
คนอาจแนะนำใหเด็กท่ีเปนมะเรDงและพi[นองฉีดวัคซ'นปองกันโรคอีสุกอีใส  การฉีดวัคซ'นบางอยาง
อาจเปนอันตรายเพราะการรักษามะเรDงดวยยาเคมีบำบัดทำใหความสามารถในการสรางภูมิคุมกัน
บกพรอง เม่ือผูปวยไดรับวัคซ'นเหลาน้ี นอกจากนัQน พi[นองของเด็กปวยไมควรไดรับวัคซ'นโปลิโอ
ชนิดกิน ในขณะที่ผูปวยกำลังรักษาโรคมะเรDง เพราะเปนเชe้อที่ยังมีช'ว<ต ควรปรUกษาเรe่องนี้กับ
กุมารแพทยโรคมะเรDงหรeอกุมารแพทย
           การใหวัคซ'นที่ไมมีเชe้อที่มีช'ว<ต เชน โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ระหวางการรักษา
มะเรDง นัQนปลอดภัย วัคซ'นไขหวัดใหญก็ฉีดได แตคุณพอคุณแมควรปรUกษากุมารแพทยท่ีรักษา
กอนลูกที่จะฉีดวัคซ'นเหลานี้ 

เลือดออก 
            เกล็ดเลือดเปนเซลลเม็ดเลือดที่ชวยใหเลือดแขDงตัว เกล็ดเลือดต่ำอาจเปนสาเหตุที่ทำให
เลือดออกงายหยุดยาก ถาเกล็ดเลือดต่ำ ลูกจำเปนตองหลีกเล่ียงกิจกรรมบางอยาง เชน ฟุตบอล
หรeอเลนสเกตบอรด ขอควรปฏิบัติเวลาเลือดออก 
          - กดแผลแนนๆ ดวยผาขนหนูหรeอผาเชDดหนาจนกวาเลือดจะหยุดไหล 
          - กรณีเลือดกำเดาไหล ใหเด็กนั`งตัวตรง อยานอน บีบจมูก 2 ขางบร<เวณสันจมูกราว      
             5 นาที พยายามบีบแนนๆ ทัQง 2 ดาน
          - ถาเลือดยังไมหยุดไหล พบแพทยทันที 
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การใหเลือด
          เด็กที่เปนมะเรDงอาจจำเปนตองไดรับเลือดหรeอสวนประกอบของเลือดจากผูบร<จาค โดย
มาก  (เชน เซลลเม็ดเลือดแดง) โดยทั`วไปแพทยมักใหเม็ดเลือดแดงเขมขนแกผูปวยเพZ[อแกไข
ภาวะโลหิตจาง หากเกล็ดเลือดต่ำ แพทยจะใหเฉพาะเกล็ดเลือดใหแกผูปวย สวนการใหเม็ดเลือด
ขาวไมคอยไดประโยชนและอันตรายจUงไมทำกัน
           คนเรามีเลือดกลุมตาง ๆ กัน     แตละคนสามารถรับเลือดกลุมเดียวกันได หรeอจาก  ผู
บร<จาคที่มีเลือดกลุมโอก็ได 

การดูแลสุขภาพในชองปาก 
    ถาเปนไปไดควรใหลูกไดรับการตรวจสุขภาพในชองปากอยางละเอียดและทำฟoนใหเร'ยบ
รอยกอนเร<่มการรักษามะเรDง การรักษาฟoนระหวางการรักษามะเรDงเปนเรe่องสำคัญ ถาปร<มาณ
เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดต่ำระหวางการรักษา ควรเลี่ยงการทำฟoนรวมทัQงการตรวจฟoนดวย พyง
ปรUกษาแพทยผูรักษากอนไปทำฟoน และแจงทันตแพทยดวยวาลูกกำลังรักษามะเรDงอยู ลูกอาจ
จำเปนตองกินยาปฏิช'วนะกอนการรักษาฟoนเพZ[อปองกันการติดเชe้อ โดยท̀ัวไป แพทยจะใหผูปวย
ท่ีมีสายสวนในหลอดเลือดดำสวนกลางกินยาอะมอกซ'ซ<ลลิน (amoxicillin) ขนาดต่ำกอนไปพบ
ทันตแพทยเพZ[อทำความสะอาดฟoน
         การดูแลสุขภาพในชองปาก ฟoน และเหงeอกใหสะอาดเพZ[อปองกันฟoนผุเปนสิ`งที่สำคัญ
อยางยิ`ง คุณควรดูแลใหลูกแปรงฟoนหลังอาหารทุกครัQงโดยใชแปรงขนออน หลังการแปรงฟoน
ทุกครัQง ลางแปรงสีฟoนใหทั`ว แลวสะบัดและผึ่งใหแหง ควรใชถวยน้ำสำหรับบวนลางปาก ลูกอาจ
ใชไหมขัดฟoนก็ได แตตองระมัดระวังเปนพfเศษไมใหเหงeอกระคายเคืองหรeอกลายเปนแผล 

การดูแลสุขภาพในชองปากขณะฉายรังสี  
        ในขณะที่ผูปวยถูกฉายรังสีที่ศีรษะและลำคอ การหลั`งน้ำลายจะนอยลงและปากจะแหง 
อาการปากแหงนี้อาจเปนสาเหตุของฟoนผุ แพทยผูรักษาหรeอทันตแพทยอาจแนะนำใหใชน้ำยา
บวนปากท่ีมีสวนผสมของฟลูออไรดหรeอแพทยอาจแนะนำใหใชเจลฟลูออไรด ปรUกษาแพทยกอน
ซe้อน้ำยาบวนปาก เพราะวาน้ำยาบวนปากหลายชนิดอาจทำใหเด็กท่ีมีแผลในปากเกิดอาการแสบ
รอน เด็กทุกคนท่ีไดรับการฉายรังสีควรบวนปากบอยๆ  แนะนำใหกลัQวปากดวยน้ำผสมเกลือและ
ผงฟู (ผงฟู ½ ชอนชาในน้ำ 1 แกว) ในการดูแลทารกและเด็กเล็กมาก ควรพันผารอบปลายนิQว
และเชDดฟoนและเหงeอกเบาๆ ดวยน้ำยาบวนปากชนิดนี้ 

การดูแลสุขภาพในชองปากเมื่อเม็ดเลือดต่ำ 
            เมื่อลูกมีเม็ดเลือดต่ำ การดูแลชองปากควรออนโยนเปนพfเศษ ลูกอาจติดเชe้อหรeอเลือด
ออกไดงาย แนะนำใหใชแปรงสีฟoนที่มีขนออนนุม กานพันสำลี และหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณฉีด
น้ำทำความสะอาดหรeอไหมขัดฟoน หากลูกมีปนแดงหรeอขาว แผลในปาก หรeออาการระคายเคือง
ในชองปาก ควรพาไปพบแพทย

การดูแลสุขภาพในชองปากเมื่อมีแผลในปาก 

          เมื่อมีแผลในปากเลือดออกหรeออาการระคายเคืองในชองปาก ควรใชน้ำยาบวนปากตาม
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ที่แนะนำขางตนหรeอชนิดที่แพทยแนะนำ ลูกควรลางปากใหสะอาดหลังอาหารและกอนนอน คุณ
อาจใชกานพันสำลี เพZ[อชวยทำความสะอาดเศษอาหารตกคาง ถาแผลในปากทำใหเด็กรูสึกปวด
ยาชาเฉพาะที่อาจชวยบรรเทาได แพทยอาจสั`งจายยาชาเฉพาะที่และแนะนำความถี่ในการใช เพZ[อ
ชวยใหลูกกินอาหารไดงายขU้น กอนอาหาร ใหทายาชาบนเหงeอกที่เปนแผล ถาร<มฝปากแหง ลอง
ใชข'้ผึ้งทาร<มฝปาก เพZ[อปองกันไมใหร<มฝปากแหงและกลายเปนแผลภายหลัง
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ผูแสวงสุขแกตน
พ[งระงับความเศราโศกคร่ำครวญร่ำไห

ความโหยหาและความโทมนัส
พ[งถอนลูกศรคือความเศราโศกเสียใหได

“
”



ควรพบแพทยเมื่อไหร



ควรพบแพทยเมื่อไหร

          พอแมหลายคนไมแนใจวา เมื่อเกิดความผิดปกติขR้น ควรจะพา
ลูกไปพบแพทยเลยหรWอรอพบตามนัด พอแมสวนใหญจะลองเฝาสังเกต
อาการของลูกกอน เพราะกังวลวาจะเปนการรบกวนแพทย
           ว<ธีการดีที่สุดคือสอบถามแพทยวาควรเขามาพบเมื่อใด รายการตอไปนี้อาจชวยคุณ
พอคุณแมตัดสินใจพาลูกมาพบแพทยกอนนัด

ควรพบแพทยเมื่อลูกมีอาการตอไปนี้
              เปนไข ตัวรอน 
              ตัวรอนจัด (38ํC) หรeอมีอาการติดเชe้ออยางอื่น โดยเฉพาะในระหวางที่เม็ดเลือดขาว
              ต่ำ ควรวัดอุณหภูมิดวยปรอทวัดไข

              กินอาหารลำบาก 
              - มีแผลในปาก 
              - เคี้ยวลำบาก 

              มีปญหาในระบบทางเดินอาหาร
              - อาเจ'ยน 
              - ปสสาวะแสบ ปวดเบงเวลาถายอุจจาระ
              - ทองผูกเกิน 2 วัน 
              - ทองรวง 

              เคลื่อนไหวลำบากหรeออารมณแปรปรวน
              - เดินไมคลองหรeอกมลำบาก 
              - พูดลำบาก
              - เว'ยนศีรษะ
              - ตาพราหรeอเห็นภาพซอน 
              - ซUมเศราหรeอพฤติกรรมเปลี่ยนไปกระทันหัน 
             

              มีอาการไมสบายตางๆ 

              - เลือดออก เลือดกำเดาไหล อุจจาระสีแดงหรeอดำ ปสสาวะ แดง น้ำตาล หรeอดำ            
                 หรeอรอยฟกช้ำหลายจุด
              - ปวดศีรษะรุนแรงหรeอเปนๆ หายๆ 
              - เจDบปวดในรางกาย 
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              - ผิวหนังแดงหรeอมีอาการบวม 

              เด็กจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาสุขภาพอยางอื่น
              ควรพบแพทยกอนลูกจะไปฉีดวัคซ'นหรeอไปทำฟoน ถึงแมวาเปนการรับวัคซ'นหรeอ
ตรวจฟoนตามนัดกอนคุณใหลูกกินยาซe้อตามราน
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คนเรามักเสียดายการสูญเสียสิ2งที่ตัวเองมีอยู
แตไมเสียดายการสูญเสียสิ2งที่ควรจะมี

(สม สุจZรา)“
”



คุณจะกาวเดินตอไปในชีวิตอยางไร



คุณจะกาวเดินตอไปในชีวิตอยางไร

        ความยุงยากในชMวJตอยางหนึ่งของครอบครัวเด็กที่เปนมะเร2งคือ 
เราจะดำเนินชMวJตประจำวันอยางไร การกาวเดินตอไปในชMวJตไมใชเรW่อง
งาย คุณอาจรูสึกทุกขใจและเครMยดมากเมื่อรูวาลูกเปนมะเร2งเมื่อลูกเขา
โรงพยาบาล หรWอเมื่อลูกกำลังทรมานจากผลขางเคียงของการรักษา      

            ถึงแมวาการรักษากำลังไดผลดี มะเรDงยังคงมีผลกระทบตอทุกคนในครอบครัวเมื่อลูก
เขาโรงพยาบาลหรeอไดรับการรักษา สมาช<กแตละคนของครอบครัวก็ตองปรับตัวอยางหน่ึงอยาง
ใดและคนหนึ่งอาจตองมาเฝาลูก บางคนอาจขาดงาน พi[นองของเด็กอาจรูสึกเหมือนถูกทอดทิQง 
ทุกคนรูสึกว<ตกกังวลและเคร'ยด
            ถึงกระนัQนช'ว<ตก็ตองดำเนินตอไป พi[นองยังคงตองไปโรงเร'ยนและทำกิจกรรมตางๆพอ
แมตองทำงาน ไมใชเรe่องงายเลยที่ทุกคนจะดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจในแตละวันใหเสรDจ
สิQนในขณะเอาใจใสดูแลลูกที่เปนมะเรDงในเวลาเดียวกัน 
            พอแมของเด็กคนอื่นที่เปนมะเรDง ก็ตกอยูในสภาวะเดียวกัน คุณพอคุณแมสามารถขอ
ความชวยเหลือจากผูคนมากมาย เชน นักสังคมสงเคราะห แพทยและพยาบาลในทีมที่รักษาลูก
จากพอแมของเด็กคนอื่นที่เปนมะเรDง   ขอมูลตอไปนี้อาจเปนประโยชนกับตัวคุณพอคุณแม ลูก
ที่เปนมะเรDง พi[นองคนอื่น ญาติสนิท และเพZ[อน ๆ

การดำเนินชMวJตของเด็กปวย
           แมวาเด็กจะเปนมะเรDง   เด็กก็ยังมีความตองการเชนเดียวกับเด็กคนอื่น  ไปโรงเร'ยน มี
เพZ[อนฝูงและสนุกสนานกับทุกอยางที่เปนสวนหนึ่งของช'ว<ตกอนรูวาเปนมะเรDง คุณพอคุณแม
สามารถสนองความตองการของลูกดวยการทำใหช'ว<ตลูกเปนปกติมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได อยางไร
ก็ดี ในขณะรับรักษา ลูกอาจตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยาง บางชวงเวลา เชน หลังจากไดรับ
ยาเคมีบำบัดหรeอการฉายรังสี ลูกอาจออนเพลียมากและจำเปนตองพักผอนมากขU้น เมื่อลูก
ออนเพลียก็อาจหาสิ`งอื่นมาใหลูกทำแทน เชน งานอดิเรกใหม หรeอชวนเพZ[อนมาเลน วาดภาพ
หรeอระบายสีดวยกันที่บาน เปนตน

โรงเรMยนและเพTUอนรวมชั_น
          ควรสนับสนุนใหลูกติดตอกับเพZ[อนเด็กจะคงความสัมพันธกับเพZ[อนไดงายกวาถายังคง
ไปโรงเร'ยนในระหวางที่รักษามะเรDงอยู แตการรักษามะเรDงก็ตองขาดเร'ยนบางเปนธรรมดา ถาลูก
ตองขาดเร'ยน พยายามใหลูกกลับไปเร'ยนโดยเรDวที่สุด เด็กที่เปนมะเรDงจำเปนและชอบสุงสิงกับ
เพZ [อนวัยเดียวกันและการเร'ยนทันเพZ [อนมักจะเปนสิ `งที ่ทำใหเด็กรู สึกดีกับตัวเอง 
          เด็กมักว<ตกกังวลวาเพZ[อนรวมชัQนจะมีปฏิกิร<ยากับเขาอยางไร     โดยเฉพาะถาขาดเร'ยน
บอยมาก หรeอกลับมาเร'ยนพรอมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนไป เชน  ผมรวงหรeอสูญเสียแขน
หรeอขา ปกติเด็กคนอื่นมักจะยอมรับสภาพที่เปลี่ยนไปได แตพวกเขาก็อาจตัQงคำถามดวยความ
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อยากรู คุณพอคุณแมสามารถชวยแนะนำลูกวาควรตอบคำถามเหลานี้อยางไร และควรบอก
เพZ[อนรวมชัQนวาพวกเขาจะไมมีทางติดโรคมะเรDงนี้อยางแนนอน 
            ลูกจำเปนตองเขาใจวา ผูคนอื่น ๆ  ในสังคมรวมทัQงเด็ก ๆ  คนอื่นอาจจะไมคอยเขาใจเกี่ยว
กับโรครายแรงท่ีลูกเปน คนเหลาน้ีอาจแสดงออกแตกตางกันออกไป หรeอพูดอะไรท่ีทำรายจ<ตใจ
ของคนเปนมะเรDง

          คุณพอคุณแมอาจทำสิ`งตอไปนี้เพZ[อชวยใหลูกและพi[นองจัดการกับความกลัวและ  ความ
รูสึกตางๆ 
         - บอกรักลูกบอยๆ 
         - เนนย้ำวามะเรDงและการรักษามะเรDง ไมใชการลงโทษลูก
         - สนับสนุนใหลูกๆ คุยกันเรe่องมะเรDงและการรักษามะเรDง อาจเร<่มบทสนทนาดวยการตัQง
            คำถามกับลูก ๆ การพูดคุยแบบเปนกันเองในครอบครัวชวยใหทุกคนคลายกังวลและ
            มีสวนชวยใหทุกคนรวมกันรับมือกับโรคราย 
         - บอกลูกวา ถาเขารูสึกเศราหรeอรองไห  ก็ไมมีใครวาอะไรเขา
         - สงเสร<มกิจกรรมที่ชวยใหลูกรูสึกผอนคลายมากขU้น การวาดภาพ การเลนกับตุกตา
มือหรeอของเลนที่เปนอุปกรณ/ของใชในโรงพยาบาล และการเลนสวมบทบาทเปนหมอ/คนไข
อาจชวยใหลูกรูสึกดีขU้น

           ถึงแมวาเด็กจะปวย การรักษาว<นัยก็ยังเปนสิ`งสำคัญและจะทำใหลูกรูสึกวาช'ว<ตเปนปกติ
พyงระลึกวาทัQงเด็กและผูใหญลวนมีทุกขกับสุข สลับกันไป เราควรชวยทำใหลูกรูสึกวาเขาดำเนิน
ช'ว<ตอยางปกติ โดย
         -  ใหลูกตัดสินใจเลือกอะไรเองบาง ตราบใดที่สิ`งเหลานัQนไมมีปญหากับการรักษา
         -  ใชกฎระเบียบว<นัยแบบเดียวกับตอนกอนที่รูวาเปนมะเรDงและเร<่มการรักษา
         - พยายามใหลูกทำกิจวัตรประจำวันทุกอยางใกลเคียงกับปกติ 

          คุณพอคุณแมอาจตองการคุยกับครูของลูกเกี่ยวกับเรe่องโรค การรักษา การขาดเร'ยน
และการปรับเปล่ียนกิจกรรม คุณพอคุณแมและครอบครัว แพทย หรeอพยาบาลสามารถอธิบาย
เก่ียวกับอาการเจDบปวยของลูกและตอบขอซักถามได ครูประจำชัQนและเจาหนาท่ีคนอ่ืนท่ีโรงเร'ยน
อาจใชขอมูลเหลานี้ในการช'้แจงใหนักเร'ยนคนอื่นทราบวาลูกจะเปนอยางไรเมื่อกลับมาเร'ยน

          ถาลูกยังไมสามารถกลับไปโรงเร'ยนไดทันที คุณพอคุณแมอาจหาครูมาสอนพfเศษใหมา
ที่บานเพZ[อจะไดเร'ยนทันเพZ[อนรวมชัQน  เมื่อลูกกลับไปเร'ยน ทุกอยางก็จะงายขU้น 

ชวยเหลือลูกรัก 
         เด็กๆบางครัQงก็รูสึกไมแนใจวาจะเกิดอะไรขU้น ทัQงว<ตกกังวลและกลัวสารพัด เชนเดียวกับ
คุณพอคุณแม แตการพูดเรe่องความกลัวมิใชเรe่องงาย ความรูสึกเชนน้ีอาจทำใหลูกมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไป ตัวอยางเชน สงเสียงดัง เอาแตใจตัวมากขU้น หรeอเง'ยบผิดปกติ ฝนราย พฤติกรรม
การกินเปลี่ยนไป การเร'ยนตกต่ำ หรeอมีพฤติกรรมกลับไปเหมือนในวัยเด็กเล็ก เชน ฉี่รดที่นอน
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หรeอดูดนิQว  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานี้เปนเพiยงพฤติกรรมไมกี่อยางที่คุณอาจสังเกต
ได คุณอาจหยิบยกเรe่องเรe่องนี้ขU้นมาพูดคุยกับแพทย  พยาบาล  ครูประจำชัQน และครูที่ปรUกษา
เด็กวัยรุนที่เปนมะเรDงมักจะมีเรe่องรำคาญใจที่ตางจากวัยอื่น สวนใหญจะบนวาพอแมพยายาม
ปกปองพวกเขามากเกินไป วัยรุนเปนวัยท่ีพยายามกำหนดทางเดินช'ว<ตของตัวเองและทำส̀ิง ตางๆ
ดวยตัวเอง  แตการปวยเปนโรคมะเรDงทำใหเขาตองพy[งพาความชวยเหลือจากพอแมตอไปอีก ดัง
นัQน ควรพยายามใหโอกาสวัยรุนตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ในการดำเนินช'ว<ตดวยตนเองให
มากที่สุดเพZ[อใหการรักษาดำเนินไปจนสำเรDจ

การดำเนินชMวJตของพอแม
          ความเจDบปวยของลูกเปนเหตุที่นำไปสูความเปลี่ยนแปลงมากมายในช'ว<ตของคุณพอคุณ
แมคำแนะนำดังตอไปนี ้อาจชวยใหคุณพอคุณแมรับมือกับความเปลี ่ยนแปลงเหลานี ้

        จัดเวลาใหตัวเอง
        พยายามหาเวลาทำกิจกรรมที่เคยทำกอนลูกปวย อยารูสึกผิดเมื่อคุณตองการเวลาเปน
        ของตัวเองบาง นอกจากนี้ หาเวลาพูดคุยเปนการสวนตัวกับสามี/ภรรยาหรeอเพZ[อนคูคิด
        ของคุณ และอยาหมกมุนแตเรe่องลูกเปนมะเรDงเทานัQน 

        เตร'ยมตัวในชวงรอคิวตรวจ
        คิดหาว<ธีทำใหการรอคิวที่โรงพยาบาลไมนาเบื่อ เชน หยิบหนังสือติดมือไปอานหรeอหา
        กิจกรรมทำขณะที่ลูกนอนหลับหรeอในชวงเวลาที่ไมตองดูแลลูกอยางใกลช<ด

        ผลัดเปลี่ยนเวรชวยกันดูแลลูก
        ตัวอยางเชน ถาลูกตองรักษาตัวในโรงพยาบาลนานมาก คุณและสามี/ภรรยาหรeอเพZ[อน
        /ญาติสนิทอาจกำหนดเวรดูแลลูก ความชวยเหลือเชนนี้ไมเพiยงชวยใหคุณพอคุณแมมี
        โอกาสหยุดพักเทานัQน แตยังชวยปองกันไมใหคูช'ว<ตของคุณพอคุณแมหางเหินกัน หาก
        คนหนึ่งจะตองดูแลลูกมากกวาอีกคนหนึ่ง

การดำเนินชMวJตของพ^Uนอง
         ช'ว<ตของเด็กที่มีพi[หรeอนองเปนมะเรDงเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง เด็กที่เปนพi[นองอาจมี
ความรูสึกหลากหลายเกี่ยวกับพi[หรeอนองที่เปนมะเรDงและความสนใจที่เขาไดรับเปนพfเศษ พวก
เขาอาจเสียใจท่ีพi[หรeอนองลมปวย  เด็กเล็กอาจรูสึกวาเขาเปนตนเหตุท่ีทำใหพi[เกิดเปนมะเรDง หรeอ
อาจคิดวาพอแมทอดทิQงเขา 
         เมื่อเด็กปวยมากและตองรักษาตัวในโรงพยาบาลและ    ทุกคนยอมมุงความสนใจไปที่เด็ก
คุณพอคุณแมยอมไมมีเวลาเอาใจใสดูแลลูกคนอื่นไดมากเหมือนเคย  คุณพอคุณแมอาจทุมเท
แรงกายแรงใจใหกับลูกที่ปวยเปนมะเรDง จนไมเหลือพลังหรeอเวลาที่จะพูดคุยหรeอเลนกับลูกคน
อื่น เหมือนกอน ดังนัQน จUงไมแปลกที่พi[นองของเด็กปวยยอมรูสึกไมชอบใจพi[นองคนที่เปนมะเรDง
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ดวยเหตุนี้ พฤติกรรมของพi[นองอาจเปลี่ยนแปลงไป พวกเขาอาจซUมเศรา บนปวดหัว หรeอเร<่มมี
ปญหาท่ีโรงเร'ยน ครูท่ีปรUกษาอาจสามารถช'้แนะวาคุณพอคุณแมควรจัดการกับปญหาน้ีอยางไร
  
        คำแนะนำตอไปนี้อาจชวยในการดูแลลูกคนอื่นที่เปนพi[นองของลูกที่เปนมะเรDง 
        พูดคุยกับพi[นองของเด็กปวยเกี่ยวกับความรูสึกของเขา
        เลาใหพวกเขาฟoงวาทำไมคุณพอคุณแมจUงเอาใจใสลูกที่เปนมะเรDงเปนพfเศษและบอกวา
        ความรูสึกไมชอบใจเปนเรe่องธรรมชาติ พยายามอธิบายวาขณะนี้กำลังเกิดอะไรขU้นและ
        ทำไมคุณพอคุณแมจUงไมมีเวลาใหพวกเขามากเหมือนเคย 

        อธิบายเรe่องมะเรDง การรักษา และการดูแลเอาใจใส 
        คุณพอคุณแมสามารถบรรเทาความกลัวของเด็กเล็กดวยการบอกวาเขาไมใชตนเหตุที่
        ทำใหพi[เปนโรคราย ไมวาจะดวยความคิดของเขา หรeอการแพรเชe้อโรค  คุณพอคุณแม
        ควรอธิบายวาว<ธีการรักษาที่ดูนากลัวนัQนเปนสิ`งที่มีประโยชนและไมใชการลงโทษพi[คนที่
        ปวย

        ใหเวลากับลูกคนอื่นบาง
        พยายามจัดสรรเวลาใหพวกเขาทำกิจกรรมรวมกันตามสมควร 
        
        สนับสนุนใหพวกเขาทำกิจกรรมนอกบาน
        พูดและกลาวชมเชยกิจกรรมที่พวกเขาทำนอกบาน

        ชักชวนใหพi[นองมีสวนรวมในการรักษา
        ชวนใหพi[นองไปที่โรงพยาบาลดวยกันพวกเขาจะไดเห็นดวยสายตาตนเองวาโรงพยาบาล
        และการรักษานัQนเปนอยางไร 

        คุยกับพi[นองเรe่องขอสงสัยที่เพZ[อนที่โรงเร'ยนถามถึง  
        ชวยคิดหาคำถามและคำตอบ เพZ[อใหพวกเขาไมรูสึกอึดอัดเวลาพูดถึงเรe่องความเจDบปวย
        ของพi[นอง

        ขอรองใหคนอื่นในครอบครัวและเพZ[อนสนิททำกิจกรรมรวมกับพi[นองในครอบครัว      
        ตัวอยางเชน ญาติ ๆ อาจไปรวมงานที่โรงเร'ยน การแขงกีฬา หรeอชมการแสดงของพวก
        เขา ญาติ ๆ อาจชวยสอนการบานหรeอพาไปเที่ยวนอกบาน เปนตน

การดำเนินชMวJตของครอบครัวและเพTUอนสนิท
        การตรวจพบมะเรDงเปนเรe่องที่มีผลกระทบตอลูกที่เปนมะเรDง พอแม และพi[นองรวมทัQงปูยา
ตายาย ญาติและเพZ[อนของคุณพอคุณแม คนเหลานี้สามารถชวยเหลือคุณพอคุณแมในเวลา
เชนนี้ 
        คุณพอคุณแมอาจตองเลาเรe่องลูกปวยใหนายจางทราบ   เพZ[อใหเขารูวาทำไมคุณพอคุณ
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แมจUงตองลาหยุดบอยๆ ถาจำเปน คุณพอคุณแมอาจขอใหแพทยเข'ยนหนังสืออธิบายเกี่ยวกับ
สถานการณเพZ[อใหนายจางเขาใจ
         คุณพอคุณแมอาจจำเปนตองบอกผูอื่นใหทราบวาพวกเขาสามารถชวยเหลือคุณพอ   
คุณแมไดอยางไร คำแนะนำตอไปนี้เปนว<ธีการบอกเลาเรe่องราวตางๆ ใหผูรวมงานเหลานี้เขาใจ
สถานการณของเรา 

             - พูดอยางเปดอก ตรงไปตรงมา
             - พูดตรง ๆ เลยวา เราประสงคใหคนอื่นปฏิบัติตอเราและลูกอยางไร 
             - ถาพวกเขาใหความสนใจมากเกินไป ก็ควรบอกเลยวา มากไปแลว
             - คุณพอคุณแมอาจรูสึกเหนื่อยหนายที่ตองอธิบายเรe่องความเจDบปวยของลูกแก
                คนโนนบาง คนนี้บาง หลายครัQง อาจขอความชวยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่งให
                ชวยรับโทรศัพทและตอบคำถาม 
              - ขอใหเพZ[อนหรeอสมาช<กในครอบครัวใหชวยเปนผูส่ือใหคนอื่นทราบวา ใครจะชวย
                คุณพอคุณแมในเรe่องใดไดบาง เชน การไปตลาดแทน ชวยดูแลลูก เปนตน

คาใชจายในการดูแลรักษามะเร2ง
             การรักษามะเรDงเปนการรักษาตอเนื่องที่ยาวนานหลายเดือน ถึงหลายป คุณพอคุณ
แมคงตองการใหลูกไดรับการรักษาที่ดีที่สุด แตก็กังวลเรe่องคารักษาพยาบาล และการเบิกจาย
คารักษา ในประเทศไทย การรักษามะเรDงเด็กไดอยูในระบบประกันสุขภาพถวนหนา ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และหากคุณพอคุณแมเปนขาราชการก็สามารถเบิกคา
รักษาไดจากกรมบัญช'กลาง 
              เมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิการ
รักษา หากไมมีรายละเอียดขอมูลสิทธิหรeอที่เร'ยกวาสิทธิวาง คุณพอคุณแมยอมสามารถลง
ทะเบียนใชสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา ของ สปสช. โดยสามารถขอคำปรUกษาในการ
ดำเนินการกับนักสังคมสงเคราะห หรeอแผนกสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาล
             หากลูกเปนมะเรDงเม็ดเลือดขาว หรeอมะเรDงตอมน้ำเหลือง และรักษาอยูในโรงพยาบาล
ที่รวมโครงการ ‘leukemia lymphoma’ ของ สปสช. แพทยจะสามารถลงทะเบียนกับสปสช. 
และเร<่มใหการรักษาลูกไดเลยโดยไมตองขอใบสงตัวจากโรงพยาบาลอื่น  หากลูกเปนมะเรDงชนิด
อื่น แพทยอาจขอใหคุณพอคุณแมดำเนินการไปขอใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัดมาใหโรง
พยาบาลท่ีรักษา เพZ[อใหสามารถใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาไดโดยคุณพอคุณแมไมตองเสีย
คาใชจาย โดยท̀ัวไปแพทยจะเร<่มดำเนินการตรวจว<นิจฉัยและรักษาโดยไมรอใบสงตัว แตหากปราก
ฎวาโรงพยาบาลตนสังกัดไมยินยอมสงตัวเด็กมา คุณพอคุณแมอาจตองรับภาระคาใชจายเอง 
ตามระเบียบของ สปสช. 
             โรงพยาบาลของรัฐมักจะมีหองพักผูปวยหลายระดับเชน หองสามัญซU่งมีเด็กนอนรวม
กันหลายเตียงในหองใหญ หรeอหองพfเศษซU่งมีหองละ 1-4 เตียง และอาจจะอนุญาตใหผูปกครอง
เฝาหรeอไมแลวแตนโยบายของแตละโรงพยาบาล การพักในหองพfเศษอาจมีคาใชจายท่ีผูปกครอง
จะตองจายเพf[มเติมในสวนที่เกินจากสิทธิการรักษาที่เบิกได ผูปกครองหลายคนยอมเสียคาใช
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จายเองในระยะแรกเพZ[อหวังวาจะไดรับการรักษาที่ดีที่สุด  พyงระลึกวาการดูแลรักษามะเรDงใชเวลา
นาน และการรักษามะเรDงในประเทศไทยใชมาตรฐานที่ดีที่สุดเทาเทียมกัน ดังนัQนคุณพอคุณแม
ควรวางแผนคาใชจายใหครอบคลุมตลอดการรักษา ซU่งควรคำนึงถึงคาเดินทาง คากินอยูนอก
บาน นอกเหนือไปจากคาหองพักสวนเกินสิทธิการรักษาดังกลาวดวย
            คุณพอคุณแมบางคนอาจไดทำกรมธรรมประกันช'ว<ต หรeอประกันสุขภาพใหแกลูกไว
ตัQงแตกอนท่ีจะทราบวาเปนมะเรDง  การรักษามะเรDงบางสวนอาจเบิกไดจากประกันช'ว<ตหรeอสุขภาพ
หากไดทำประกันไวควรทบทวนเอกสารสัญญาประกัน   หรeอปรUกษาตัวแทนวาจะสามารถเคลม
สินไหมทดแทนไดหรeอไมอยางไร   หากมิไดทำประกันช'ว<ตหรeอสุขภาพไวกอน แตเมื่อทราบวา
เปนมะเรDงแลวจUงคิดทำประกัน คุณพอคุณแมพyงทราบวา  บร<ษัทประกันมักจะปฏิเสธไมรับประกัน
หรeอหากรับประกันโดยไมทราบขอมูลน้ีมากอน แตสืบทราบภายหลังวาเด็กปวยกอนท่ีจะทำประกัน
บร<ษัทยอมปฏิเสธไมจายสินไหมทดแทน แพทยผูรักษาไมอาจชวยแจงขอมูลเท็จเพZ[อชวยใหคุณ
พอคุณแมเบิกประกันได
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จงมองดูสิ2งตางๆ ดวยอุเบกขาและสติอันบรXสุทธิ์ 
สิ2งทั0งหลายในโลกนี้ก็จะไมเปนพiษแกจXตใจของเรา

มีแตจะเพi\มพูนสติปญญาและความวองไวของดวงจXตใหมีมากขj้น
จนกระทั2งเต็มเปยมบรXบูรณ 

จXตใจซj่งเต็มเปยมบรXบูรณไปดวยอุเบกขาและสติอันบรXสุทธิ์นั0น
อารมณอะไรๆ จะทำใหหวั2นไหวมิไดเลย

“
”



อนาคตจะเปนเชนไร



คุณจะกาวเดินตอไปในชีวิตอยางไร

         เน่ืองจากการวJจัยและการรักษามีพัฒนาการท่ีดีขR้นเด็กท่ีเปนมะเร2ง
สามารถมีชMวJตอยูไดยาวนานกวาในอดีต  และคุณภาพชMวJตของพวกเขา
ก็ดีขR้นเชนกัน ถึงแมวาพวกเขาใชชMวJตตามปกติ ผูรอดชMวJตจากโรคมะเร2ง
มีประเด็นบางอยางท่ีพhเศษจากคนอ่ืน เชน พวกเขาตองดูแลสุขภาพของ
ตัวเองเปนพhเศษ และอาจทำประกันชMวJตไมได เปนตน

การดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง 
           ภายหลังจากการรักษามะเรDง การตรวจสุขภาพเปนประจำเปนสิ`งสำคัญมาก เมื่อไปพบ
แพทย ลูกจะไดรับการรักษาพยาบาลและการดูแลพfเศษที่จำเปนสำหรับเด็กในวัยเดียวกัน ทัQงนี้
ขU้นอยูกับชนิดของมะเรDง การรักษา และสุขภาพในปจจุบัน 

โดยทั`วไป พอแมของเด็กที่ไดรักษามะเรDงควรปฏิบัติดังนี้
         นัดพบแพทยเปนประจำ
         ปกติเด็กที่ไดรักษามะเรDงตองกลับไปพบแพทยทุก 3-4 เดือนในระยะแรก ตอมา อาจ
         ตรวจปละ 1-2 ครัQง ถามแพทยวาควรตรวจรางกายบอยเพiยงใด 
         

        สังเกตอาการที่แสดงวามะเรDงกลับมา
        แพทยไมสามารถบอกไดแนนอนวามะเรDงจะกลับมาอีกหรeอไม  ถามะเรDงกลับมา คงเกิด
        ขU้นภายหลังการรักษาหลายสัปดาห หลายเดือน หรeอหลายป สอบถามแพทยวามีโอกาส
        ที่มะเรDงจะกลับมามากนอยเพiยงใด และขอใหแพทยอธิบายเกี่ยวกับอาการที่แสดงวา
        มะเรDงกลับมา 
     

        สังเกตอาการที่แสดงถึงผลขางเคียงระยะยาวของการรักษามะเรDง 
        การรักษามะเรDงอาจทำใหเกิดผลขางเคียงภายหลังการรักษานานหลายป การรักษาบาง
        อยางอาจกระทบกับความสามารถในการมีบุตรในอนาคตหรeอเพf[มความเสี่ยงที่ลูกอาจ
        เปนมะเรDงอีกชนิดหนึ่งในอนาคต
        

        เตร'ยมรับมือกับความรูสึกของลูกเกี่ยวกับการปวยเปนมะเรDง แมวาไดหยุดรักษาหลายป
        แลว
        หลังจากไดรับการรักษาครบเร'ยบรอยแลว เด็กบางคนอาจเพf[งเขาใจวาเกิดอะไรขU้นกับตัว
        เอง เรe่องนี้อาจทำใหเขาไมชอบใจมาก เมื่อถึงจุดนัQน เขาอาจจำเปนตองระบายความรูสึก
        อัดอัQนตันใจออกมา หรeอแมกระทั`งปรUกษากับนักจ<ตแพทย 
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          สงเสร<มอุปนิสัยการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
          การกินอาหารอยางเหมาะสมและนอนหลับและออกกำลังกายอยางเพiยงพอจะชวยให
          ลูกรูสึกดีขU้นและมีสุขภาพพลานามัยแขDงแรง 

         คุณพอคุณแมจำเปนตองไดขอมูลบางอยางเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของลูก   เมื่ออายุ
มากขU้น ลูกจำเปนตองรูขอมูลเหลานี้ดวย คุณพอคุณแมอาจสอบถามแพทยดังนี้ 

         - ควรตรวจสุขภาพบอยแคไหน 
         - มีอาการอะไรที่แสดงวามะเรDงกลับมาอีกหรeอเปนผลขางเคียงระยะยาวของการรักษา          
         - ลูกมีโอกาสเปนมะเรDงอีกหรeอไดรับผลขางเคียงระยะยาวมากนอยแคไหน
         - ลูกควรกินอาหารแบบไหน
         - มีทางเลือกใดบางในการจัดการกับความเจDบปวดเรe้อรัง ปญหามะเรDงกลับมา หรeอผล
            ขางเคียงระยะยาวของการรักษา
         - มีใครบางที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับปญหาเฉพาะบางเรe่อง 
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มนุษยจะมีความสุขอยางสงบประณีต
ถาเราสามารถทำใจใหยินดีรับความขมข]่น
และไมเพลิดเพลินในความช]่นสุขใหมากนัก

หร]ออยางนอยก็ทำใจใหปฏิเสธความขมข]่นที่เกิดขj้นเปนครั0งคราว

“
”



ถามะเร็งรักษาไมหาย



ถามะเร็งรักษาไมหาย

           ถึงแมวา เด็กสวนใหญที่เปนมะเรDง สามารถรักษาใหหายได  แตก็ไมทุกคน เด็กบางคน
เปนมะเรDงที่รักษายาก และไมมีทางหาย  หากลูกไดรับการรักษาแลว โรคมะเรDงไมยอมหาย หรeอ
หายแลวกลับขU้นมาใหม บางทีสิ`งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กอาจจะไมใชการอดทนพยายามรักษาตอไป 
คุณพอคุณแมอาจพfจารณาทางเลือกที่ทำใหเด็กอยูสบายที่สุด ซU่งอาจเปนที่บาน หรeอที่โรง
พยาบาล พyงถามเด็กวาอยากไดแบบไหน สำหรับเด็กเล็ก ๆ อาจใหเขาเลือก เชน หนูอยากอยู
บาน หรeออยูโรงพยาบาล เปนตน
           เด็กบางคน และบางครอบครัว อาจตองการใชเทคโนโลยีเพZ[อใหช'ว<ตอยูยืนยาวที่สุด  จUง
อาจเลือกท่ีจะอยูโรงพยาบาลจนกระท̀ังหมดเวลา  แตเด็กบางคน และบางครอบครัวอยากใชช'ว<ต
อยางธรรมชาติ ไดว<่งเลน ไดไปเที่ยวไดไปโรงเร'ยนอีกครัQง ไดอยูบานพรอมหนาพi[นอง พอแม 
ครอบครัว  คุณพอคุณแมควรปรUกษาแพทยและทีมการรักษาวา หากจะใชช'ว<ตอยูที่บานใหมาก
ที่สุด จะตองวางแผนอยางไรบาง จะพามาตรวจตามนัดเมื่อไรดี จะสามารถติดตอใครไดเมื่อมีขอ
สงสัยเกี่ยวกับอาการของเด็ก  เปนตน 
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แมขนมจาปาตี ที่ทำดวยแปง
ขยำดวยมือ และปnงบนถานเพลิง
เมื่อมอบทำบุญดวยใจศรัทธา
ก็ยอมเปนโภชนียะอันบรXสุทธิ์ยิ2ง

มิใชอาหารอันเศราหมองแมแตนอย

“
”



อางอิง

ชมรมโรคมะเรDงเด็กแหงประเทศไทย
แนวทางเวชปฎิบัติคลินิก การดูแลรักษาผูปวยมะเรDงเด็กชนิด Acute leukemia และ 
Lymphoma. 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

National Cancer Institute.Young People with Cancer : A Handbook for 
Parents.2001.US Department of Health and Human Service.
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