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การรกัษาดวยการฉายรงัสใีนผูปวยโรคมะเรง็ 
 การรักษาโรคมะเร็งประกอบดวยวิธีการรักษาหลายวิธี เชน การฉายรังสี การผาตัด 
ยาเคมีบําบัดและการรักษาดวยฮอรโมน เปนตน ซ่ึงอาจจะใหการรักษาดวยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือ
ใชหลายวิธีรวมกัน ในกรณีที่จําเปนตองมีการรักษาดวยการฉายรังสี ผูปวยจะไดรับการดูแล
โดยรังสีแพทย แพทยจะอธิบายถึงบทบาทของรังสีรักษา ขอดี-ขอเสีย และผลขางเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการรักษาและภายหลังจากเสร็จส้ินการรักษา 

วธิกีารของการรกัษาดวยรังสเีปนอยางไร  
 รังสีรักษาจะทําลายสารพันธุกรรมภายในเซลลมะเร็งและทําใหเซลลมะเร็งไดรับความ
เสียหายหรือตายไป รางกายจะกําจัดเซลลเหลาน้ีออกจากรางกาย ในขณะเดียวกันเซลลปกติ
ก็ไดรับผลกระทบจากรังสีดวย แตเซลลปกติเหลาน้ีมีความสามารถในการซอมแซมตัวเองได
ดีกวาเซลลมะเร็ง ปจจุบันเทคนิคการฉายรังสีพัฒนาไปมาก แพทยรังสีรักษาสามารถกําหนด
ตําแหนงของการฉายรังสีไปยังกอนมะเร็งไดอยางแมนยํา โดยเน้ือเยื่อปกติโดยรอบไดปริมาณ
รังสีนอยมาก 
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วตัถปุระสงคของการรักษาดวยรังสใีนโรคมะเรง็และเนือ้งอกตางๆ ไดแก 

 เพื่อกําจัดเน้ืองอกที่ยังไมมีการกระจายไปยังสวนอ่ืนๆ ของรางกาย 

 เพื่อลดความเส่ียงของการกําเริบหลังการผาตัด หรือใหยาเคมีบําบัด  
โดยสามารถฆาเซลลมะเร็งที่หลงเหลืออยูแตมองไมเห็นได 

 เพื่อลดขนาดของเน้ืองอกกอนการผาตัด 

 ลดอาการตางๆ ที่เกิดจากกอนเน้ืองอก และชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต ซ่ึงการรักษาแบบ
น้ีจะเรียกวา การรักษาแบบประคับประคอง หรือการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ เชน 
การฉายรังสีเพื่อลดอาการปวดจากกอนเน้ืองอกไปกด หรือ การฉายรังสีเพื่อลด
ขนาดของกอนที่ทําใหหอบเหน่ือย 

 ผูปวยบางรายอาจกลัววาการฉายรังสีจะทําใหเกิดมะเร็งชนิดอ่ืนตามมาหลังการรักษา แต
ในความเปนจริงแลว ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งตามหลังการรักษาดวยรังสีน้ันนอยมาก เม่ือ
เทียบกับประโยชนของการรักษาเพื่อใหหายขาดจากโรคมะเร็ง ซ่ึงมีประโยชนและสําคัญ
มากกวา 

เทคนิคการฉายรงัสมีกีีช่นดิ  
 จุดประสงคหลักของการฉายรังสีคือ เพื่อกําจัดและฆาเซลลมะเร็งและโดยที่เน้ือเยื่อปกติ
โดยรอบไดรับรังสีในปริมาณนอยที่สุด 

 การรักษาดวยการฉายรังสีมี 2 แบบ คือ  

 1)  รังสีรักษาระยะไกล (External beam radiation therapy) คือการรักษาดวยรังสี 
  ที่มีแหลงกําเนิดรังสีอยูหางจากตัวผูปวยและใชเอกซเรยพลังงานสูง (photon) 

 2)  รังสีรักษาระยะใกล (Brachytherapy) หรือการฝงแร คือ การใชสาร  
  กัมมันตรังสีใสเขาไปภายในตัวผูปวย 
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1. รังสีรกัษาระยะไกล (External beam radiation therapy)  
 ในการรักษาดวยรังสีรักษาระยะไกล ลําแสงจากภายนอกจะทะลุผานผิวหนังไปยัง
กอนมะเร็งและพื้นที่รอบๆ เพื่อทําลายเซลลมะเร็ง โดยทั่วไปจะฉายรังสีหาวันตอสัปดาห 
เพื่อใหรังสีเขาไปทําลายเซลลมะเร็งไดอยางสมํ่าเสมอ และเวนระยะเวลาใหเซลลเน้ือเยื่อปกติ
ไดมีเวลาซอมแซมตัวเอง เพื่อลดผลขางเคียงจากการฉายรังสี 

 รังสีรักษาระยะไกลมีหลายชนิดและมีการพัฒนาเพื่อจํากัดขอบเขตของการฉายรังสีให
ครอบคลุมกอนใหมากขึ้นโดยสงผลตออวัยวะขางเคียงใหนอยที่สุด รังสีรักษาระยะไกลมีหลาย
เทคนิค ไดแก 

การฉายรังสีแบบ 3 มิติ (3D conformal radiotherapy ,3D-CRT) 
 เปนการนําภาพเอกซเรย CT, MRI, PET มาชวยในการกําหนดตําแหนงของการฉายรังสี 
โดยใชคอมพิวเตอรในการวางแผน มีการกําหนดทิศทางของลํารังสี แลวปรับรูปทรงและขนาด
ของลํารังสี โดยใช  Multileat collimator (MLC) หรือซ่ีตะก่ัว เพื่อกําหนดรูปรางของรังสีให
ครอบคลุมกอนและหลีกเล่ียงอวัยวะขางเคียงใหมากที่สุด 

การฉายรังสีแบบปรับความเขม  
(Intensity modulated radiation therapy ,IMRT)  
 เปนเทคนิคที่พัฒนาตอมาจากการฉายรังสี 3D-CRT สามารถใหความละเอียดแมนยําได
มากขึ้น เพราะใชลํารังสีขนาดเล็กๆฉายจากหลายทิศทางไปยังเปาหมายโดยใชอุปกรณปรับ
ลําแสง (MLC) ในการปรับความเขมของรังสีในบริเวณตางๆ ลํารังสีจะตรงไปยังกอนมะเร็งได
อยางแมนยํา ในขณะที่หลบหลีกอวัยวะขางเคียงรอบๆ ไปดวย ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณรังสี
ไปยังกอนมะเร็งเพื่อเพิ่มโอกาสการหายจากโรคไดอยางปลอดภัย 
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การฉายรังสีแบบปรับความเขมหมุนรอบตัวผูปวย  
(Volumetric Modulated Radiation Therapy , VMAT)  
 เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคนิค IMRT เน่ืองจากเทคนิค IMRT มีขอจํากัดเรื่องของ
ระยะเวลาในการฉายรังสีคอนขางนาน คือประมาณ 15-20 นาที ซ่ึงทําใหผูปวยไมสะดวกหาก
ตองนอนน่ิงนานๆ ระหวางการฉายรังสี สําหรับเทคนิค VMAT น้ี นอกจากซ่ีกําบังลํารังสีจะมี
การปรับความเขมระหวางฉายรังสีตลอดเวลาแลว ยังมีการปรับอัตราปริมาณรังสีที่ออกมาตอ
หนวยเวลาและความเร็วของหัวเครื่องฉายรังสีดวย เพื่อชวยลดระยะเวลาในการฉายรังสีลงใน
ขณะที่ปริมาณรังสียังครอบคลุมเฉพาะกอนมะเร็ง 

Image-Guided Radiation Therapy (IGRT)  
 เปนเทคนิคใหมที่ชวยเพิ่มความแมนยําในการฉายรังสีและลดภาวะแทรกซอนของ
เน้ือเยื่อปกติจากรังสี เน่ืองจากในระหวางการรักษาผูปวยอาจมีการเคล่ือนไหวหรือกอนเน้ือ
งอกอาจมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ันจึงมีการนําภาพเอกซเรยมาใช เพื่อตรวจสอบตําแหนงของ
กอนเน้ืองอกในแตละวันของการรักษา ผูปวยทุกคนจะไดรับการทําเอกซเรยหรือเอกซเรย
คอมพิวเตอรกอนเพื่อนําภาพมาวางแผนการฉายรังสี โดยขอมูลเหลาน้ี จะถูกสงไปยัง
คอมพิวเตอรประจําหองฉายรังสี เพื่อใหแพทยสามารถเปรียบเทียบภาพเอกซเรยกอนที่จะทํา
การฉายรังสีจริงกับภาพที่แพทยไดวางแผนไวกอนเพื่อใหตําแหนงของกอนมะเร็งตรงกันมากที่สุด 
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การฉายรังสีรวมพิกัด (Stereotactic Radiation Therapy) 
 เปนการฉายรังสีในปริมาณสูงโดยใชลํารังสีขนาดเล็กหลายทิศทางในการกําหนดพิกัด 
สามมิติ เพื่อใหรังสีพุงตรงสูเปาหมายหรือรอยโรคที่กําหนด เทคนิคการฉายรังสีรวมพิกัดน้ีแบง
ออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

 1) Stereotactic radiosurgery (SRS) เปนการฉายรังสีรวมพิกัดปริมาณรังสีสูง

เพียงครั้งเดียว ซ่ึงถูกพัฒนานํามาใชครั้งแรกในการรักษามะเร็งในสมอง การรักษาชนิดน้ี 
นอกจากจะใชรักษามะเร็งสมองแลวยังมีการนํามาใชในการรักษาโรคกลุมเน้ืองอกธรรมดา 
(begin tumor) เชน โรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติแตกําเนิด (AVM) บางครั้งอาจใชการ
ฉายรังสีมากกวา 1 ครั้ง เพื่อลดผลขางเคียงจากวิธีฉายรังสีแบบครั้งเดียว 

  2) Stereotactic body radiation therapy (SBRT) เปนการฉายรังสีรวมพิกัด 

ในบริเวณอ่ืนนอกจากสมอง โดยมักแบงการฉายรังสีเปนหลายๆ ครั้ง สวนมากแบงเปน 3-8 
ครั้ง วิธีการรักษาน้ีมักใชในโรคมะเร็งบริเวณ ปอด กระดูกสันหลัง และตับ 

 ในการฉายรังสีแบบรวมพิกัดน้ัน มีการใหปริมาณรังสีสูงมากในแตละครั้ง ดังน้ันตองให
ผูปวยอยูน่ิงใหมากที่สุดและเหมือนเดิมมากที่สุด จึงจําเปนตองมีเครื่องมือยึดตัวผูปวยใน
ระหวางการฉายรังสี 
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2. รงัสีรกัษาระยะใกล (Brachytherapy) 
 รังสีรักษาระยะใกล หรือการฝงแร คือ การใสสารกัมมันตรังสีเขาไปภายในตัวผูปวย ซ่ึง
ตนกําเนิดรังสีจะอยูใกลกับบริเวณที่จะทําการรักษา วิธีการใสแรแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ 
การใสแรผานไปทางเครื่องมือที่ใสในโพรงของรางกาย (intracavitary brachytherapy) ซ่ึง
ไดแก การใสแรในมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทางชองคลอดและการใสแรผานทางเครื่องมือที่แทง
เขาไปในตัวกอนมะเร็ง (internal brachytherapy) เชน มะเร็งตอมลูกหมาก หรือใชในการ
เสริมการรักษามะเร็งปากมดลูก ผูปวยบางรายอาจตองไดรับการระงับความรูสึกดวยยาและ
นอนโรงพยาบาลเปนเวลาส้ันๆ เทคนิคใสแรในปจจุบันไดแก High dose rate (HDR) 
brachytherapy ซ่ึงเปนการใสแรที่ใหปริมาณสูงในแตละครั้ง ทําใหใชเวลาในการรักษาไม
นาน คือประมาณ 10-20 นาที โดยอาจรักษาวันละ 1-2 ครั้ง, สัปดาหละ 1-2 ครั้ง 
 ในระหวางการใสแร ผูปวยอาจรูสึกอึดอัด ไมสบายตัวไดบางจากการใสเครื่องมือ ซ่ึงทีม
แพทยและพยาบาลจะดูแลใหยารักษาตามอาการอยางใกลชิด 

ผลขางเคยีง (Side effects)  
 ผลขางเคียงของการฉายรังสีเปนผลขางเคียงเฉพาะที่ ขึ้นกับบริเวณที่ไดรับการฉายรังสี 
เชน ในการรักษามะเร็งเตานมผูปวยอาจมีรอยแดงหรือสีผิวคลํ้าขึ้นตรงผิวหนังบริเวณหนาอก
ตรงที่ฉายรังสี ในขณะที่ถาเปนมะเร็งในชองปากจะมีอาการเจ็บปากเจ็บคอในชวงฉายรังสีได 
หรือผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณชองทอง อาจรูสึกปวดมวนทอง เปนตน อาการเหลาน้ี
มักเปนชั่วคราว และมักเริ่มในชวงสัปดาหที่สองและสามของการฉายรังสี และอาจมีอาการ
ตอไปไดอีก 2-3 สัปดาหหลังฉายรังสีครบ สวนนอยมากเทาน้ันที่เกิดผลขางเคียงรุนแรง
ภายหลังการฉายรังสี 
 อาการที่มักเจอบอยๆ ชวงฉายรังสีไมวาจะรักษาบริเวณไหนก็ตาม คือ รูสึกออนเพลีย ซ่ึง
ระดับความมากนอยขึ้นกับตัวบุคคล บริเวณที่ฉายรังสี และการไดรับการรักษาอ่ืนๆ รวมดวย 
เชน ยาเคมีบําบัด หากทานมีอาการดังกลาวควรพยายามพักผอนใหมากและผอนคลาย
ความเครียด 
 ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคนิคการใสแรเปนแบบ 3 มิติรวมกับภาพสะทอนคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา (MRI) ซ่ึงถือเปนเทคนิคที่มีความแมนยําสูง และมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ปจจุบัน ตั้งแตกอนการรักษาซ่ึงมีสวนชวยใหแพทยเลือกวิธีการและเทคนิคการรักษาไดอยาง
เหมาะสมกับผูปวยแตละคน และในระหวางการรักษาที่ชวยใหสามารถระบุตําแหนง
กอนมะเร็งไดอยางชัดเจน และคํานวณปริมาณรังสีไดอยางแมนยํา ทําใหสามารถลด
ผลขางเคียงจากรังสีไปยังอวัยวะขางเคียง  
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 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนศูนยรังสี
รักษาแหงแรกในประเทศไทยที่เริ่มใชภาพสะทอนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (MRI) รวมกับการใสแร 
3 มิติตั้งแตป พ.ศ. 2552 ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติใหเปนศูนยการฝกอบรมการ
รักษาดวยรังสีระยะใกล 3 มิติ เน่ืองจากเปนสถาบันที่มีบุคลากรที่มีประสบการณในการรักษา
ผูปวยจํานวนมากและมีเครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
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ทมีการรกัษา 
 ทีมการรักษาประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและบุคลากรทางการแพทยที่มี
ความรู ความสามารถเก่ียวกับโรคมะเร็ง นําโดยแพทยรังสีรักษา ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดาน
การใชรังสีรักษามะเร็ง  

 แพทยรังสีรักษา เปนผูวางแผนการรักษาและการฉายรังสีของผูปวย โดยจะ

รวมกับทีมการรักษาในการวางแผน สงการรักษาและตรวจสอบแผนการรักษาเพื่อให
แนใจวาแตละครั้งมีความถูกตอง แพทยรังสีรักษาจะคอยติดตามการรักษา รวมทั้ง
ปรับเปล่ียนการรักษา เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่ดีที่สุด 

 นักฟสิกสการแพทย เปนผูทํางานรวมกับแพทยรังสีรักษาโดยตรงเพื่อชวยใน

การวางแผนการรักษาเปนผูคํานวณและรวมออกแบบการรักษาดวยรังสีใหเหมาะกับ
ผูปวยแตละคน นอกจากน้ียังเปนผูคอยควบคุมตรวจสอบโปรแกรมการทํางานของ
เครื่องมือและคอยตรวจ สอบความปลอดภัยของการฉายรังสีใหกับผูปวยและเจาหนาที ่

 นักรังสีการแพทย เปนผูใหการฉายรังสีตามแผนการรักษาของแพทย มีหนาที่จด

บันทึกการรักษาในแตละวัน และตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงานตลอดเวลา 

 พยาบาลทางรังสีรักษา เปนผูคอยใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติตั้งแตกอน 

ระหวาง และหลังการรักษาคอยอธิบายผลขางเคียงที่อาจเกิดจากการฉายรังสีและแนะนํา
วิธีการปฏิบัติตัว 
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รังสปีลอดภยัหรอืไม 
 ผูปวยบางรายกังวลกับความเส่ียงที่เกิดจากการฉายรังสี การฉายรังสีสามารถรักษาผูปวย
จนประสบผลสําเร็จมาแลวกวา 100 ป การพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหม่ันใจไดวาการฉายรังสี
น้ันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กอนเริ่มทําการรักษา ทีมการรักษาจะเปนผูออกแบบ
แผนการรักษาที่เหมาะสมปลอดภัยและมีความแมนยําตอผูปวยมากที่สุด โดยทั่วไปการรักษา
จะมุงเนนการฉายรังสีไปที่กอนมะเร็ง ในขณะเดียวกันก็หลีกเล่ียงอวัยวะสําคัญขางเคียงให
มากที่สุด โดยกอนและระหวางการฉายรังสีจะมีการเอกซเรยตรวจสอบแผนการรักษา เพื่อให
การรักษาเปนไปตามแผนที่วางไว ถาผูปวยตองไดรับการฉายรังสีแบบภายนอก คือ นอนบน
เตียงและมีเครื่องปลอยพลังงานรังสีออกมา ซ่ึงเปนรังสีที่มองไมเห็น หลังฉายรังสีผูปวยจะไมมี
รังสีติดตัว สามารถกลับบานได  

 การใสแรโดยการเอาเม็ดสารกัมมันตภาพรังสีใสเขาไปในตัวผูปวย ผานอุปกรณเชน ใน
ผูปวยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก น้ัน เม่ือนําเม็ดรังสีออกผูปวยก็จะไมมีรังสีติดตัว
เชนเดียวกัน และสามารถกลับบานไดหลังจากถอดอุปกรณออก 

การปฏิบตัติวัในชวงระหวางการรกัษา 
 เม่ือทราบการวินิจฉัยโรคผูปวยอาจจะตองพบกับผูเชี่ยวชาญทางดานมะเร็งหลายทาน 
เชน ศัลยแพทย แพทยรังสีรักษา และอายุรแพทยดานมะเร็ง ผูปวยสามารถซักถามถึงขอมูล
การรักษาได โดยทั่วไปผูปวยมักตองไดรับการรักษาหลายอยางรวมกัน เชน โรคมะเร็งเตานม 
ศัลยแพทยจะทําการผาตัดเอากอนมะเร็งออก จากน้ันผูปวยอาจไดรับการฉายรังสีและเคมี
บําบัดเพิ่มเติม เพื่อทําลายเซลลมะเร็งที่อาจหลงเหลืออยูในรางกาย 
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กอนการรกัษาดวยการฉายรังส ี
 ในวันแรกผูปวยจะไดพบกับแพทยรังสีรักษา แพทยจะทําการประเมินผูปวยจาก
การถามประวัติ ประวัติการเจ็บปวยในอดีต โรคประจําตัว ประวัติการเจ็บปวยใน
ครอบครัว ยาประจําตัว อาการแพ หลังจากน้ันจะตรวจรางกายประเมินสภาพรางกาย 
โดยในผูปวยแตละรายน้ันจะมีการประชุมหารือเก่ียวกับแนวทางการรักษารวมกับ
แพทยผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขา โดยมีแพทยประจําบาน นิสิตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมสังเกตการณ 
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ขัน้ตอนการจําลองการฉายรงัส ี
 เพื่อใหการรักษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การฉายรังสีตองฉายไปที่กอนมะเร็งในทุก
ครั้ง จึงจําเปนตองมีการจําลองการฉายรังสีและกําหนดจุดการฉายรังสี เพื่อใหเจาหนาที่
สามารถวางขอบเขตการฉายรังสีไดตรงกันทุกครั้ง  

 ในระหวางการจําลองการฉายรังสี จะใหผูปวยอยูในทาทางเหมือนเวลาฉายรังสีจริงๆ 
หลังจากน้ันเจาหนาที่จะนําลวดมาวางบนตัวผูปวยหรือบนเครื่องมือยึดตรึง เครื่องมือยึดตรึง
ผูปวยอาจเปนหนากาก ที่วางศีรษะ ที่วางแขน แผนโฟม เพื่อใหผูปวยอยูในตําแหนงเดิมในทุกๆ 
วันของการฉายรังสี หลังจากน้ันจะสแกนภาพดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT) และอาจ
ใชภาพสะทอนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (MRI) รวมดวย เพื่อนําภาพมาวางแผนการฉายรังสี  
จากน้ันเจาหนาที่จะวาดขอบเขตการฉายรังสีดวยหมึกบนหนากากหรือบนตัวผูปวย ซ่ึง
สามารถลบออกไดในภายหลังจากการฉายรังสีเสร็จส้ินแลว 

ขัน้ตอนการฉายรงัส ี
 เม่ือผูปวยจําลองการฉายรังสีเสร็จแพทยรังสีรักษาและนักฟสิกสการแพทย จะนําภาพ
ทั้งหมดไปวางแผนการฉายรังสี โดยใชระบบคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหได
แผนการฉายรังสีที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยแตละราย 

การประเมนิกอนการฉายรงัส ี
 เม่ือทีมแพทยไดแผนการฉายรังสีที่ดีที่สุดแลว ทางทีมฟสิกสการแพทยจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องฉายรังสี วิธีการฉายรังสีและแผนการฉายรังสีอีกครั้งเพื่อปองกันความ
ผิดพลาด และใหเกิดความปลอดภัยกับผูปวยมากที่สุดกอนการฉายรังสีจริง 
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ในระหวางการฉายรงัส ี

 การฉายรังสีแตละครั้งผูปวยจะไมรูสึกเจ็บ หรือแสบรอนที่ผิว แตรังสีจะผานเขาไปยัง
กอนมะเร็ง การฉายรังสีแตละครั้งใชเวลาประมาณ 5-15 นาที ในการจัดทาทางและใส
อุปกรณเครื่องมือยึดตัว และจัดตําแหนงการฉายรังสี เม่ือจัดทาทางไดตามที่กําหนดไวแลว 
นักรังสีการแพทยจะออกจากหองและไปยังบริเวณหองควบคุม เพื่อทําการฉายรังสี และดู
ผูปวยผานกลองวงจรปดนอกจากน้ียังมีไมโครโฟนและลําโพง ซ่ึงผูปวยสามารถส่ือสารโดยตรง
กับเจาหนาที่หองควบคุมได  ในระหวางการฉายรังสีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นสามารถหยุด
การฉายรังสีและเขาไปชวยเหลือผูปวยไดทันที  

 โดยทั่วไประยะเวลาในการฉายรังสีแตละครั้งจะประมาณ 10-40 นาที ผูปวยไม
จําเปนตองนอนโรงพยาบาลสามารถกลับบานไดหลังฉายรังสีเสร็จ ดังน้ันผูปวยจึงไมตองหยุด
งานและสามารถใหรวมกับการรักษาวิธีอ่ืนได  

 ระหวางการฉายรังสี หัวเครื่องฉายรังสีจะเคล่ือนที่ไปมาเพื่อใหลํารังสีพุงตรงไปยัง
กอนมะเร็งและจะมีเสียงในระหวางที่เครื่องปลอยรังสีออกมา  

 แพทยรังสีรักษาอาจสงการตรวจวินิจฉัย เพื่อดูการตอบสนองตอการรักษา เปนระยะๆ 
หากกอนมะเร็งยุบลงมากๆ อาจตองมีการจําลองการรักษาอีกครั้งเพื่อวางแผนการรักษาใหม 
ในบางครั้งอาจตองหยุดฉายรังสี ถาผูปวยเกิดผลขางเคียงจากการฉายรังสีมาก แตสามารถ
ชดเชยวันหยุดเหลาน้ี ในชวงหลังการฉายรังสีได อยางไรก็ตามถาไมมีปญหา ผูปวยควรไดรับ
การฉายรังสีอยางตอเน่ือง โดยปกติทั่วไปการฉายรังสีจะฉาย 5 วัน ตอสัปดาห หยุด 2 วัน 
และตองฉายติดตอกันตั้งแต 1 ถึง 10 สัปดาห ซ่ึงจํานวนครั้งของการฉายรังสีขึ้นอยูกับขนาด 
ชนิดของโรคมะเร็ง สภาพรางกายของผูปวย แผนการรักษาหรือมีการรักษาอ่ืนๆ รวมดวย
หรือไม 

 ในบางครั้งมีการฉายรังสีเพิ่มเติม (Boost) ที่กอนมะเร็ง เพื่อเพิ่มปริมาณรังสี ผูปวยบาง
รายอาจจําเปนตองไดรับยาเคมีบําบัดและการฉายรังสีรวมกัน ซ่ึงยาเคมีบําบัดอาจใหทุก
สัปดาหหรือทุก 3 สัปดาห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหเซลลมะเร็งไวตอการฉายรังสีมากขึ้น 
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การตรวจทกุสปัดาห 
 ชวงระหวางการฉายรังสี แพทยรังสีรักษาจะพบผูปวยทุกสัปดาหเพื่อประเมินผลขางเคียง 
แนะนําวิธีปฏิบัติและตอบคําถามที่ผูปวยและญาติสงสัย แพทยอาจมีการเปล่ียนแปลงตาราง
การฉายรังสีได ขึ้นอยูกับการตอบสนองตอการรักษาและตัวโรค 

การประเมนิคณุภาพระหวางการฉายรงัส ี
 ชวงระหวางการฉายรังสีจะมีการเอกซเรยเพื่อตรวจสอบตําแหนงของการฉายรังสี เพื่อให
มีความถูกตองมากที่สุด ดวยภาพเอกซเรย หรือเอกซเรยคอมพิวเตอร  

การตรวจตดิตามหลงัการรกัษา 
 หลังการรักษาผูปวยจะไดรับบัตรนัดเพื่อมาติดตามผลการรักษา โดยอาจมีการตรวจเลือด
และการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ มาประกอบการตรวจรักษาและรายงานการตรวจประเมินใหแพทย
อ่ืนๆ ในทีมไดรับทราบ ในชวง 2-3 ป แรก จะมีการตรวจติดตามคอนขางบอย แตจะหางขึ้น
เม่ือเวลาผานไป ทั้งน้ีหากผูปวยประสบปญหากอนถึงวันที่นัดหมายไวสามารถขอพบและ
ติดตอแพทยและทีมการรักษาไดตลอดในเวลาราชการหรือสามารถ email สอบถามไดที่ 
chulacancer@yahoo.com 
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การดแูลตวัเองในชวงการฉายรังส ี

 พักผอนใหมาก ผูปวยมีอาการออนเพลียในชวงฉายรังสี ควรพักผอนอยางเต็มที่ 
อาจใหครอบครัวและญาติของผูปวยเปนผูติดตอดําเนินการเรื่องการรักษาและชวย
เตรียมเรื่องอาหาร ทําใหผูปวยไมตองกังวลกับส่ิงรอบตัว และสนใจแตเรื่องสุขภาพ 
อยางไรก็ตามผูปวยสามารถออกกําลังกายหรือทํากิจวัตรประจําวันที่ไมเหน่ือย
เกินไปไดตามปกติ 

 ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 

 ทานอาหารที่มีประโยชน และอาหารที่มีพลังงานสูงในชวงการรักษา เชน ไขขาว 
เน้ือสัตว ปลา ดื่มนํ้ามากๆ ไมควรลดนํ้าหนัก 

 ดูแลบริเวณที่ไดรับการฉายรังสี บริเวณฉายรังสีมีความบอบบางเปนพิเศษ อาจมี
อาการแดงได มีวิธีปฏิบัติตัวดังตอไปน้ี  

- ทําความสะอาดทุกวันดวยนํ้าอุน ไมควรฟอกสบูในบริเวณที่ขีดเสน เน่ืองจากจะ
ทําใหเสนที่ขีดไวลบเลือนไป 

-  หลีกเล่ียงการใชโลชั่น นํ้าหอม แปง และเครื่องสําอางที่ มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลเพราะจะทําใหผิวแหงมากขึ้น 

-  หลีกเล่ียงการประคบเย็นประคบรอนบริเวณฉายรังสี 
-  หลีกเล่ียงแสงแดด ควรสวมเส้ือผาหรือหมวกเพื่อปกปองผิวจากแสงแดด 
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 คําถามที่ควรถามแพทยของทาน 

 เปนมะเร็งชนิดไหนและระยะใด 

 จุดประสงคของการฉายรังสีคืออะไร 

 จะใหรังสีบอยแคไหน เปนการฉายรังสีแบบภายนอกหรือเปนการใสแร 
 ตองไดรับรังสีนานเทาใด ตองฉายรังสีก่ีครั้งตอสัปดาห 

 มีโอกาสที่รังสีจะทําใหอาการดีขึ้นแคไหน 

 ถาไมไดรับการฉายรังสี โอกาสที่โรคจะกลับมาเปนเทาใด 
 จําเปนตองไดรับการรักษาวิธีอ่ืนอีกหรือไม เชน เคมีบําบัด การผาตัด และควรให

หลังจากฉายรังสีนานแคไหน 
 มีการศึกษาวิจัยใดที่สามารถเขารวมไดหรือไม 

 ควรเตรียมคาใชจายประมาณเทาไหร 

 รังสีรักษามีผลตอการมีบุตรหรือไม 
 ถามีคําถามเพิ่มเติมสามารถถามไดที่ใดบาง มีชองทางไหน 

 ใชสิทธิการรักษาอะไรไดบาง สิทธิที่มีอยูครอบคลุมหรือไม 

 ชวงฉายรังสีสามารถขับรถไดหรือไม จอดรถไดที่ไหน 
 ผลขางเคียงจากการฉายรังสีมีอะไรบาง และตองปฏิบัติตัวอยางไร 

 ตองทานอาหารอะไรเปนพิเศษ 

 ชวงฉายรังสีสามารถปฏิบัติตัวตามปกติไดหรือไม 
 สามารถสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดหรือไม 

 ถาจะทานวิตามินเสริมรวมดวย ปลอดภัยหรือไม 

 ชวงระหวางการฉายรังสีจะมีความรูสึกอยางไรบาง 
 ตองตรวจติดตามบอยแคไหน 

 หลังฉายรังสีสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดเม่ือไหร 
 หากคุณมีปญหาหรือคําถามเก่ีวกับตัวโรค การรักษา และผลขางเคียงจากการรักษา 
ควรปรึกษาทีมแพทยของทาน 
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การวจิยัคอือะไร 
 แพทยเชี่ยวชาญทางดานมะเร็ง มีการทําวิจัยตางๆ มากมายอยางตอเน่ือง เพื่อทดสอบ
และหาวิธีการรักษาใหมๆ ใหทันกับโรคมะเร็ง วิธีการทางวิจัยเหลาน้ีเรียกวา Clinical trials 
บางการวิจัยทําเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษา และอีกหลายการ
วิจัยจะมีการเปรยีบเทียบการรักษาแบบใหมที่แพทยผูเชี่ยวชาญคิดวาดีกวาการรักษาแบบเดิม 
กับการรักษาที่เปนมาตรฐานแบบเดิม ผูปวยที่เขารวมการวิจัยจะไดรับการตรวจติดตามอยาง
ใกลชิด ขอสําคัญคือ การวิจัยเปนการขอความรวมมือจากผูปวย และญาติ มิไดเปนการบังคับ
แตอยางใด การวิจัยแบงเปนหลายขั้นตอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1 เพ่ือดูวาการรักษานั้นปลอดภัยหรือไม  
 เม่ือแพทยคิดคนยาใหมๆ ได เราจําเปนตองทราบถึงปริมาณยาที่ปลอดภัยที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการรักษา ในสวนของการฉายรังสีไดผานขั้นตอนน้ีไปแลว โดยพบระดับ
ปริมาณรังสีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพที่จะรักษาโรคมะเร็ง 

ข้ันที่ 2 การรักษานั้นไดผลหรือไม 
 ในขั้นน้ีจะคนหาวิธีการรักษาใหมๆ ที่ไดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้ันที่ 3 ดีกวาการรักษาแบบเดิมหรือไม 
 โดยขั้นน้ีเปนการเปรียบเทียบการรักษาวิธีใหมกับการรักษาแบบมาตรฐานเดิม เพื่อดูวา
แบบใหมดีกวาแบบเกาหรือไม 

ข้ันที่ 4 ติดตามการรักษาในระยะยาว 
 ขั้นตอนสุดทายมีการนําไปใชในผูปวยจริงจํานวนมากและติดตามเปนเวลานาน 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

โทรศพัท ์02-2564100 

www.chulacancer.net 

Email: chulacancer@yahoo.com 

  
chulacancer.net 


