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ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของสัตว์เม่ือต้องให้ยาเคมีบำบัดแก่สัตว์โดยการป้อนให้สัตว์กิน

 อีกส่ิงหน่ึงท่ีอยากฝากไว้สำหรับเจ้าของสัตว์ท่ีต้องดูแลสัตว์ป่วยท่ีรับ 

ยาเคมีบำบัดชนิดกิน ซ่ึงการให้ยาวิธีน้ี สัตวแพทย์จะทำการส่ังยาให้เจ้าของนำกลับ 

ไปป้อนให้สัตว์กินตามวันที่กำหนด ซึ่งความปลอดภัยของตัวท่านเองเป็นอีก 

สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้อย่าง 

เคร่งครัด

 1.  ห้ามสัมผัสกับยาเคมีบำบัดโดยตรง ให้สวมถุงมือทุกครั้งที่ต้อง 

สัมผัสกับยาเคมีบำบัด  และภายหลังการป้อนยา ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

 2.  ห้ามแบ่ง บดหรือทำให้เม็ดยาเคมีบำบัดแตกเพื่อที่จะทำการป้อนยา 

โดยเด็ดขาด

 3.  หากสัมผัสกับยาเคมีบำบัดโดยมิได้มีการสวมถุงมือ ให้รีบล้าง 

บริเวณที่สัมผัสยาด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้งให้เร็วที่สุด



 เมื่อเอ่ยถึงยาเคมีบำบัด สิ่งแรกที่หลายท่านมักจะนึกถึงคือความเป็น 

พิษและผลข้างเคียงของยาท่ีเกิดข้ึน ด้วยเหตุน้ีเจ้าของสัตว์เล้ียงจึงมักเกิดความ 

กังวลและตัดสินใจลำบากเมื่อทราบว่าสัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับ

ยาเคมีบำบัด  คำถามต่างๆก็ย่อมเกิดข้ึนตามมา และแน่นอนว่าคำถามยอดนิยมที่ 

เกิดขึ้นก็คงหนีไม่พันเรื่องของอาการและความรุนแรงภายหลังจากการได้รับยา 

การทำความรู้จักกับยาเคมีบำบัดในด้านต่างๆ จะมีส่วนช่วยประกอบการตัดสินใจ 

เรื่องของการให้ยาเคมีบำบัด, ลดความวิตกกังวลตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับ 

เจ้าของสัตว์เล้ียงในการดูแลสัตว์ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบำบัดได้ ท้ังน้ีการเตรียมความ 

พร้อมและการทำความเข้าใจถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน ร่วมกับการมีทัศนคติท่ี 

ดีในการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

สัตว์เลี้ยงและคุณภาพการรักษาให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดอีกด้วย

 ก่อนท่ีกล่าวถึงผลข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนจากยาเคมีบำบัด ลำดับแรกคงต้อง 

ขอเกริ่นนำสักเล็กน้อยเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดดังนี้

 ยาเคมีบำบัดเป็นยาท่ีมีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็ง เน่ืองจากยามีฤทธิ์ 

ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์ ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตายในท่ีสุด โดยยาเคมี 

บำบัดแต่ละชนิดก็จะมีกลไกการออกฤทธิท่ีแตกต่างกันออกไป และแม้ว่าจุดประสงค์ 

ของการให้ยาเคมีบำบัดจะมุ่งหวังท่ีจะทำลายเซลล์มะเร็ง ทว่าเซลล์ปกติชนิดอ่ืนๆ 

ในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ที่มีอัตราการแบ่งตัวและเจริญอย่างรวดเร็วก็

ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงอื่นๆจากยาตามมา

 หลังจากทราบแล้วว่ายาเคมีบำบัดมีบทบาทในการรักษาโรคอย่างไร 

ลำดับต่อไป หลายท่านคงอยากทราบว่า การเตรียมตัวสัตว์ก่อนการให้ยาและวิธี 

ทางในการให้ยาเคมีบำบัดนั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

 สำหรับการเตรียมตัวสัตว์ก่อนการให้ยานั้นประกอบไปด้วย

 1.  การตรวจร่างกายสัตว์ ทั้งการตรวจร่างกายภายนอก ร่วมกับ 

การตรวจเลือดเพื่อเมินสภาพความแข็งแรงของร่างกาย  เพื่อทราบว่าสัตว์ป่วย 

มีความพร้อมที่จะรับยาหรือไม่

 2.  การส่งเสริมบำรุงให้ร่างกายสัตว์มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เน่ืองจาก 

ร่างกายที่แข็งแรงจะมีความทนต่ออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น และทำให้ตอบสนอง 

ต่อการรักษาดีขึ้นด้วย

 ดังน้ันจึงควรให้อาหารท่ีมีประโยชน์และมีพลังงานเพียงพอ รวมท้ังจัด 

เตรียมที่อยู่ของสัตว์ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
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วิธีการให้ยาเคมีบำบัดนั้นสามารถให้ได้หลายวิธีได้แก่

1. โดยการป้อนให้รับประทาน

2. โดยการฉีดเข้าร่างกายซึ่งทำได้หลายทาง ได้แก่การฉีดยาเข้า

 -  กล้ามเนื้อ

 -  ใต้ผิวหนัง

 -  น้ำไขสันหลัง

 -  ช่องว่างของร่างกาย เช่น ช่องปอด ช่องท้อง กระเพาะปัสสาวะ

 -  หลอดเลือดแดงไปสู่ก้อนเนื้องอกโดยตรง

 -  หลอดเลือดดำโดยตรง หรือผสมยากับน้ำเกลือเพื่อให้แบบหยด 

เข้าสู่ร่างกาย

ลำดับต่อมาคงมาถึงคำถามยอดนิยมท่ีว่า ยาเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง 

และผลข้างเคียงนั้นสามารถป้องกันได้หรือไม่ อย่างไร 

ยาเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงต่อระบบต่างๆ ดังนี้

1.  ผลต่อระบบเลือด  โดยยามีผลกดการทำงานของไขกระดูกซ่ึงเป็นแหล่งในการ 

ผลิตเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ให้ผลิต 

เซลล์ดังกล่าวได้ลดลง หากเม็ดเลือดเหล่าน้ีลดต่ำลงกว่าระดับปกติจะส่งผลให้เกิด 

อาการต่างๆ แยกเป็นกรณี ดังนี้

 1.1  เม็ดเลือดแดงต่ำ จะส่งผลให้เกิดการเหนื่อยง่าย อ่อนแรง ซึม 

เม่ือสังเกตจากภายนอกจะพบภาวะซีดของเหงือกและเล็บได้ ท้ังน้ีเป็นผลจากการ 

ขาดเม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายอย่าง

เพียงพอ 

 การดูแลกรณีท่ีเกิดเม็ดเลือดแดงต่ำ สามารถทำได้โดยการให้เสริมอาหาร 

ท่ีมีพลังงานและโปรตีนเช่น ไข่ นม ตับ เน้ือสัตว์ ร่วมกับการให้ธาตุเหล็กเสริม และ 

พยายามให้สัตว์ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ต้องใช้ 

พลังงานมาก

 1.2  เม็ดเลือดขาวต่ำ จะมีแนวโน้มทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ 

ง่ายขึ้น เนื่องจากเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายมี 

จำนวนลดลง ซึ่งตามปกติแล้วเม็ดเลือดขาวจะลดลงต่ำสุดภายหลังจากได้รับยา 

10-14 วัน และค่อยกลับคืนสู่ระดับปกติ ซึ่ง การลดลงของเม็ดเลือดขาวนี้จะไม่ 

ส่งผลให้แสดงอาการใดๆ ยกเว้นกรณีที่เกิดการติดเชื้อ จะพบอาการไข้เกิดขึ้น

 การดูแลกรณีที่เกิดเม็ดเลือดขาวต่ำ ควรมุ่งเน้นที่การรักษาความ 

สะอาดของท่ีอยู่และภาชนะ ตลอดจนอาหารท่ีให้แก่สัตว์เล้ียง หลีกเล่ียงการปะปน 

กับสัตว์อื ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่วย กรณีที ่มีไข้ ควรพามาตรวจกับ 

สัตวแพทย์อีกครั้งเพื่อประเมินอาการ และได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

 1.3  เกล็ดเลือดต่ำ จะส่งผลให้เลือดหยุดช้าและหยุดยาก เนื่องจาก 
เกล็ดเลือดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด  ดังนั้นกรณีที่ต้องมี 
การผ่าตัดร่วมด้วยในระหว่างท่ีมีการให้ยาเคมีบำบัดจึงต้องมีการเพ่ิมความระมัด
ระวังมากยิ่งขึ้น
 การดูแลกรณีที่เกิดเกล็ดเลือดต่ำ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่นำไปสู่ 
การบาดเจ็บและเสียเลือด ไม่ควรป้อนยาอื่นๆเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้รับจาก 
สัตวแพทย์ เพราะยาบางชนิดเช่น แอสไพริน มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
 จากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นของยาต่อระบบเลือดนี้ ทำให้สัตวแพทย์ 
จำเป็นต้องตรวจเลือดก่อนเริ่มให้ยาเคมีบำบัดทุกครั้ง เพื่อประเมินสภาพร่างกาย 
สัตว์ป่วย กรณีท่ีพบความผิดปกติ จะพิจารณางดยาเคมีบำบัดช่ัวคราว แล้วบำรุง 
ร่างกายอย่างเหมาะสม จากนั้นจะทำการตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ก่อนจะให้ยาเคมี 
บำบัดต่อไป
2. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร
 2.1  เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งการอาเจียนจากการได้รับยาเคมี 
บำบัดเกิดเนื่องจากยามีผลไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการอาเจียนที่อยู่ในสมอง แล้ว 
ส่งกระแสประสาทมายังกระเพาะอาหารให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ความรุนแรง 
ของอาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณของยาเคมีบำบัด
      การดูแลกรณีที่เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ยาเคมีบำบัดหลายชนิดมี 
ผลกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนอย่างรุนแรง ยาบางชนิดมีผลให้เกิดความรู้สึกคล่ืนไส้ 
อยากอาเจียนทันทีภายหลังรับยา หรืออาจเกิดขึ้นหลังรับยาแล้ว 6-12 ชั่วโมง 
กรณีนี ้ ส ัตวแพทย์จะทำการป้องกันและบรรเทาอาการโดยการให้ยาเพื ่อ 
ป้องกันการอาเจียน ก่อนการให้ยาเคมีบำบัด ร่วมกับการให้ยาเพ่ือควบคุมและบรรเทา 
การอาเจียนภายหลังจากได้รับยา  ดังน้ันหลังการได้รับยาท่ีมีผลเช่นน้ีจะแนะนำให้ 
เจ้าของให้อาหารท่ีอ่อนและย่อยง่าย ปริมาณคร้ังละไม่มากนักแก่สัตว์เล้ียงหลังได้ 
รับยาเคมีบำบัด
 2.2 ท้องเสีย ยาเคมีบำบัดบางชนิดทำลายเซลล์เยื่อบุผิวในผนังลำไส้ 
ใหญ่และทวารหนัก ทำให้ถ่ายเหลว ท้องเสีย กรณีท่ีท้องเสียรุนแรงจะทำให้ร่ายกาย 
ขาดน้ำ เกลือแร่และอ่อนเพลียจนอาจเกิดการช๊อคได้
    การดูแลกรณีท่ีเกิดอาการท้องเสีย แนะนำให้ให้อาหารอ่อน ย่อยง่ายและ 
กากใยไม่สูงมากเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นและระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหาร 
บางกรณีสัตวแพทย์อาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อในทาง
เดินอาหารร่วมด้วย  นอกจากน้ียังสามารถให้ผงเกลือแร่ผสมน้ำเพ่ือชดเชยน้ำและ 
แร่ธาตุที่ร่างกายสูญเสียไปได้อีกด้วย
 2.3 มีแผลในช่องปาก
3. ระบบผิวหนัง ผลของยาต่อระบบผิวหนังน้ี ข้ึนกับชนิดของยาเพราะยาบางชนิด 
มีผลทำให้ ขนร่วง หลังจากได้ยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ ผิวหนังมีสีคล้ำข้ึน ขณะท่ียา 
บางชนิดมีผลต่อผิวหนังน้อยมาก
4. ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาเคมีบำบัดบางชนิดเม่ือได้รับต่อเน่ืองกันจะมีผลให้กระเพาะ 
ปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะมีเลือดปน ขณะที่ยาเคมีบำบัดบางชนิดมีความเป็นพิษ 
ต่อไตสูง
5. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์  ยาบางชนิดมีผลทำให้เป็นหมันชั่วคราวหรือถาวรได้


	outside.ai.pdf
	inside.ai

