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การฉายรังสี (ฉายแสง) บริเวณเตานม หรือผนังทรวงอก
ข้อมูลในหนังสือเล่มนีจะช่วยให้ผปู้ ่ วยได้มีการเตรี ยมตัวก่อนการรักษาและ
ได้ท ราบถึ ง ขันตอนที จะเกิ ด ก่ อ น ระหว่ า งและหลัง การรั ก ษา รวมไปถึ ง
ผลข้างเคียง การปฏิบตั ิตวั ระหว่างการฉายรังสี
ในการฉายรังสีนนั ผูป้ ่ วยจะได้รับรังสี จากภายนอกคือเครื องฉายรังสี แล้ว
ผ่านร่ างกายตรงเข้าไปยังบริ เวณทีเป็ นเซลล์มะเร็ ง ซึ งสามารถฉายไปยังบริ เวณ
เต้านมหลังการผ่าตัดแบบสงวนเต้า หรื อฉายไปทีผนังทรวงอกหลังการผ่าตัดเต้า
นมออกไป นอกจากนี ผูป้ ่ วยบางรายอาจได้รั บการฉายรั งสี ทีต่ อมนําเหลือ ง
บริ เวณไหปลาร้า หรื อรักแร้ดว้ ย
การจําลองการฉายรังสี (Simulation)
ก่อนการฉายรังสี เราจะมีการวางแผนจําลองการรั กษากัน ก่อน ซึ งการทํา
ขันตอนนีก็เพือมันใจว่า
 ได้ทาํ การวางขอบเขตของการฉายรังสี
 ผูป้ ่ วยจะได้รับปริ มาณรังสีทีถูกต้อง
 เนือเยือปกติรอบข้าง จะได้รับปริ มาณรังสีทีน้อยทีสุดทีจะเป็ นไปได้
โดยระหว่างการจําลองการฉายรังสี จะมีเจ้าหน้าทีทําการเอกซเรย์ ขีดเส้น
และวางลวดทีบริ เวณผิวหนังเพือเป็ นการวางขอบเขตของการฉายรังสี โดยคร่ าวๆ
ขันตอนนีใช้เวลา ประมาณ 30-90 นาที
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การเตรียมตัวสําหรับการจําลองการฉายรังสี
ไม่มีการเตรี ยมตัวอะไรทีพิเศษเฉพาะสําหรับการฉายรังสี ทีบริ เวณนี ผูป้ ่ วย
สามารถอาบนํา ดืมนํา และทานอาหารมาได้ตามปรกติ ยกเว้นผูป้ ่ วยทีจะได้รับ
การจําลองการฉายรังสี ร่ วมกับการฉีดสารทึบรังสี ซึงต้องงดนําและอาหารก่อน
เป็ นเวลาอย่างน้อย 4-6 ชัวโมง
ระหว่างการจําลองการฉายรังสีนนั ผูป้ ่ วยจะนอนหงาย วางแขนสองข้างไว้
เหนือศีรษะ ถ้าผูป้ ่ วยไม่สามารถนอนเป็ นเวลานานได้ สามารถปรึ กษาแพทย์และ
ทีมก่อนเริ มการจําลองการฉายรังสี บางครังการรับประทานยาแก้ปวด อาจช่วย
ลดอาการเจ็บจากการนอนได้
ผูป้ ่ วยที ได้รั บ การผ่า ตัด มา สามารถออกกํา ลัง กายแขนได้ต ามปรกติ
เนืองจากจะทําให้แขนไม่ติด และยกขึนเหนือศีรษะได้ระหว่างทําการจําลองการ
ฉายรังสี
ในวันทีม
่ าจําลองการฉายรังสี
แต่งตัวตามสบาย แต่ไม่ควรใส่ ตุม้ หูและสร้อยคอ เมือมาถึงจะมีเจ้าหน้าที
แจ้งถึงขันตอนคร่ าวๆ พร้ อมแจ้งให้เปลียนชุ ด ให้เป็ นเสื อคลุม หลังจากนัน
พยาบาลจะเข้ามาซักประวัติคร่ าวๆ และให้เซ็นต์ใบยินยอมการรักษา ผูป้ ่ วยจะ
ได้พบแพทย์รังสีรักษาเพือพูดคุยอีกครังเกียวกับการฉายรังสี ก่อนเริ มการจําลอง
หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะพาผูป้ ่ วยเข้าห้องจําลองการฉายรังสี
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ระหวางการจําลองการฉายรังสี
ในขันตอนนีจะให้ผปู้ ่ วยถอดเสือกาวน์ วิกผมออก ผูป้ ่ วยสามารถวางของ
มีค่าในห้องจําลองการฉายรังสีได้ หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะพาผูป้ ่ วยขึนยังเตียงตรวจ
โดยอาจให้นอนหงาย หรื อนอนควํา วางแขนทังสองข้างไว้บนเครื องมือเหนื อ
ศีร ษะ บางครังผูป้ ่ วยอาจต้องมีการหัน ศีร ษะไปยังด้านตรงข้ามของด้านที จะ
ได้รับการฉายรังสี
เตียงของห้องจะค่อนข้างแข็ง ดังนันถ้าผูป้ ่ วยมีปัญหาในการนอนราบ หรื อมี
อาการปวด สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีได้
เมือเริ มการตรวจ เตียงตรวจจะมีการเลือนไปมา ไฟในห้องจะมีการปิ ดและ
เปิ ด และบางครังผูป้ ่ วยสามารถสังเกตแสงเลเซอร์ สีแดงได้ ซึ งเลเซอร์ นีใช้ใน
การดูตาํ แหน่ งของผูป้ ่ วยบนเตีย งตรวจ ผูป้ ่ วยควรหลีก เลียงการจ้องมองแสง
เลเซอร์นีโดยตรง
ถึง แม้เจ้า หน้าที จะไม่ไ ด้อ ยู่ใ นห้อ งตรวจกับ ผูป้ ่ วยในช่ ว งที มี ก ารตรวจ
แต่เจ้าหน้าทีสามารถมองผ่านกระจก และได้ยินเสี ยงผูป้ ่ วยตลอดเวลา ดังนัน
หากผูป้ ่ วยมีปัญหาสามารถส่ งเสี ยงเรี ยกเจ้าหน้าที ได้ตลอดเวลา อาจมีการเปิ ด
เพลงเพือให้ผปู้ ่ วยได้ผอ่ นคลายระหว่างการตรวจ
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การจัดทาเพือ่ ตรวจ
ท่านอนควํา เจ้าหน้าทีจะจัดวางอุปกรณ์ ทีสามารถจัดวางให้เต้านมข้างที
ต้องการฉายรังสี ห้อยลง ส่ วนเต้านมอีก ด้านจะถูกดันออก เพือไม่ให้เข้าไปใน
ขอบเขตการฉายรังสี แขนด้านเดียวกับเต้านมข้างทีจะฉายรังสี จะยกขึนเหนือศีรษะ
ท่านอนหงาย เจ้าหน้าทีจะวางอุปกรณ์ซึงจะรองศีรษะ และรองแขนทังสองข้าง
อุปกรณ์นีจะยกตัวด้านบนขึนประมาณ 30-45 องศา และบางครังจะจัดท่าให้หัน
หน้าเล็กน้อยไปอีกด้านของเต้านมทีไม่ได้ตอ้ งการฉายรังสี บางครังแพทย์อาจ
เลือกใช้อุปกรณ์รองตัวด้านบนอีกแบบ ซึงมีลกั ษณะคล้ายโฟมแทน
ระหว่างการจําลองการฉายรังสีหรื อการฉายรังสีจริ งๆ ผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นท่าเดิมเสมอ
การเอกซเรย
เมือจัดท่าเสร็ จแล้ว แพทย์จะเข้ามาติดลวดเพือกําหนดขอบเขตคร่ าวๆ ของ
การฉายรั ง สี และมีเจ้าหน้าที มาขี ด เส้น จุ ด อ้างอิง ก่ อนการเอกซเรย์ จากนัน
เจ้าหน้าทีจึงทําการเอกซเรย์ผปู้ ่ วย เพือให้ได้ภาพบริ เวณทีแพทย์ตอ้ งการฉายรังสี
สามารถทําได้ทงแบบเอกซเรย์
ั
(x-ray) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรื อ
ตรวจด้วยเครื องภาพสะท้อนสนามแม่เหล็ก (MRI)
ระหว่างการเอกซเรย์ ผูป้ ่ วยจะได้ยินเสี ยงเครื องทํางาน มีการเลือนเตียงไป
มา ขันตอนนี ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที แต่ถา้ เป็ นการตรวจด้วยเครื องภาพ
สะท้อนสนามแม่เหล็กจะใช้เวลานานกว่า ประมาณ 45-90 นาที
บางครั งเมื อทํา การเอกซเรย์เ สร็ จ อาจมี ก ารนํา เครื องมื อ มาวัด ค่ า ต่ า งๆ
บริ เวณทีจะฉายรังสี
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การขีดเสนทีผ่ วิ หนัง
เมือเอกซเรย์เรี ยบร้ อยแล้ว เจ้าหน้าที จะนําหมึ ก มาขี ด เส้น บริ เ วณลําตัว
เพิ มเติม ทังด้านทีจะฉายรังสี และด้านทีไม่ได้ฉายรังสี อาจมีหมึกบริเวณคางด้วย
กรณี ทีจะมีการฉายรังสี บริ เวณต่อมนําเหลืองบริ เวณไหปลาร้า เส้นทีขีดเหล่านี
คือขอบเขตการฉายรังสี ทําให้สามารถฉายรังสี ไปที บริ เวณเดี ยวกันทุก วันได้
ตลอดการฉายรังสี
หลังการจําลองการฉายรังสี
การวางแผนการฉายรังสี
เมือทีมแพทย์ได้ภาพจากการจําลองการฉายรั งสี แล้ว จะนําภาพเหล่านี ไป
วางแผนการฉายรังสี โดยคํานวณปริ มาณรังสี ให้ตรงจุดไปทีบริ เวณทีต้องการ
ฉายรั งสี และให้บริ เวณเนื อเยือปกติ ร อบข้างได้รั บรั งสี น้อยที สุ ด โดยใช้วิ ธี
ซับซ้อนและทันสมัย ขันตอนนีใช้เวลาประมาณ 1-7 วัน
การนัดเพื่อมาฉายรังสี
หลังจากจําลองการฉายรั งสี เสร็ จ นัน เจ้าหน้าทีจะให้ใบนัดแก่ ผปู้ ่ วย ซึ ง
ได้แก่ ใบนัดเพือมาตรวจสอบขอบเขตการฉายรังสี และขีดเส้นอีกครังหนึ งก่อน
เริ มฉายรังสีจริ ง (Set-up) โดยนัดมาหลังการจําลองรังสี 1-7 วัน
ผูป้ ่ วยจะได้รับบัตรนัดวันเริ มฉายรังสี โดยผูป้ ่ วยสามารถสอบถามช่วงเวลา
ทีต้องการมาได้และเจ้าหน้าทีจะตรวจสอบช่วงเวลาทีเหมาะสมอีกครัง เนื องจาก
มีผปู้ ่ วยค่อนข้างมาก บางครังไม่สามารถทําความต้องการของผูป้ ่ วยทุกท่านได้
การฉายรังสีนนั จะฉาย 5 วันต่อสัปดาห์ ผูป้ ่ วยต้องมาติดต่อกันทุกวัน กรณี
ทีไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งเจ้าหน้าทีห้องฉายรังสีประจําห้องก่อน เพือเจ้าหน้าที
จะได้ทาํ การแจ้ง แพทย์เจ้าของไข้ และประเมินว่าผูป้ ่ วยควรได้รับการขยายเวลา
การฉายรังสีหรื อไม่
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การตรวจสอบขอบเขตและขีดเสนเพิ่มเติมกอนการฉายรังสี
( Set-up procedure)
ขันตอนคล้ายกับการจําลองการฉายรั งสี ต้องเปลียนเป็ นเสื อคลุม และขึ น
นอนบนเตียงตรวจ หลังจากนันจะทําการเอกซเรย์ เพือตรวจตําแหน่ งการฉาย
รังสี อีกครัง เมือขันตอนนี จบลง ผูป้ ่ วยก็จะเริ มมาฉายรังสี ได้ใน 1-7 วันต่อมา
ก่อนวันนัดจริ งเจ้าหน้าทีจะอธิบายผูป้ ่ วยเกียวกับการยืนบัตร ในวันเข้ามารับการ
ฉายรังสี
บางครังแพทย์รังสี รักษา อาจจะทําการขีดเส้นและตรวจสอบขอบเขตการ
ฉายรังสีวนั เดียวกันกับวันทีจําลองการฉายรังสีก็ได้
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ระหวางการฉายรังสี
เมือวันฉายรังสีมาถึง ให้ผปู้ ่ วยวางบัตรนัดในทีทีกําหนดไว้ เจ้าหน้าทีจะแจ้ง
ให้ผปู้ ่ วย เปลียนชุดเป็ นเสือคลุมและนังรอบริ เวณรอบๆห้องฉายรังสี ผูป้ ่ วยควร
เก็บของมีค่าไว้กบั ตัว
เมือถึงคิวของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าทีจะเรี ยกเข้าห้องฉายรังสี และจัดท่าผูป้ ่ วยในท่า
เดียวกับทีผูป้ ่ วยทําเมือวัน จําลองการฉายรังสี และเมือได้ท่าทางที ถูกต้องแล้ว
เจ้าหน้าทีต่างๆ จะออกจากห้อง ปิ ดประตูและเริ มการฉายรังสี
เมือฉายรังสี ผูป้ ่ วยจะมองไม่เห็นรังสี ไม่รู้สึก แต่จะได้ยินเสี ยงของเครื อง
ฉายรั งสี ทาํ งาน และหมุน ไปมารอบตัว ผูป้ ่ วย บางครั งเตี ย งก็มีก ารหมุน ด้ว ย
เช่ นกัน โดยทั วไปจะใช้เวลาในห้องฉายรังสี ประมาณ 10-30 นาที ขึ นอยู่ก ับ
แผนการรักษา
ช่ ว งฉายรั ง สี ผูป้ ่ วยจะอยู่ค นเดี ย ว แต่ เ จ้า หน้า ที สามารถมองเห็ น ผูป้ ่ วย
ตลอดเวลาในช่วงการรักษาจากกล้องวงจรปิ ด และสามารถสื อสารกับผูป้ ่ วยได้
ดังนันไม่ตอ้ งกังวล ให้ผปู้ ่ วยหายใจปกติ เพียงแต่ห้ามขยับตัว หากมีความรู้สึก
ไม่สบายตัวใดๆ สามารถส่งเสียงเรี ยกเจ้าหน้าทีได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าทีสามารถ
หยุดเครื องฉายรังสีได้ตลอด หากมีความจําเป็ นหรื อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การฉายรังสีบริเวณเล็กๆเพิ่มตรงบริเวณที่เคยเปนกอนเนื้อราย (Boost)
กรณี ทีผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม หลังจากการฉายรังสี บริ เวณ
ทังเต้านมแล้ว ผูป้ ่ วยจะได้รับการฉายรังสีเพิ มตรงบริ เวณรอบแผลผ่าตัด ซึงเป็ น
จุด ทีเดิมมีก ้อนเนื อร้ ายอยู่ ก่ อนการฉายรั งสี บริ เวณนี เจ้าหน้าทีจะมาขี ดเส้น
ขอบเขตการฉายรังสี อีกครัง ขอบเขตนี จะมีขนาดเล็กกว่าขอบเขตเดิม ใช้เ วลา
เพิ มอีก 3-8 วัน และนอนในท่านอนหงาย
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สรุปขัน
้ ตอนการเขารับการฉายรังสี

ผูป้ ่ วยรับการจําลองการฉายรังสี (simulation)

แพทย์นาํ ภาพไปวางแผนการรักษา (treatment planning)

นําผูป้ ่ วยมาตรวจสอบขอบเขต ขีดเส้นเพิ มเติมอีกครัง (set-up)

เริ มฉายรังสี
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การตรวจติดตามทุกสัปดาหระหวางการฉายรังสี
แพทย์หรื อพยาบาลจะทําการตรวจติด ตามผูป้ ่ วยทุ กสัปดาห์ เพือดูผลการ
ตอบสนองและผลข้างเคีย งจากการรัก ษา การตรวจอาจเป็ นก่อนหรื อหลังการ
ฉายรังสี ผูป้ ่ วยควรเผือเวลาเพือพบแพทย์ในวันดังกล่าวด้วย
การพบแพทย์แต่ ละครัง ผูป้ ่ วยสามารถสอบถามปั ญหาต่างๆได้ หรื อถ้ามี
ปัญหาเกิดขึน ระหว่างช่วงสัปดาห์ทียังไม่ถึงเวลาพบแพทย์ ผูป้ ่ วยสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที เพือขอพบแพทย์ได้ หากไม่ต รงกับ วัน ตรวจของแพทย์เจ้าของไข้
ผูป้ ่ วยจะได้รับการตรวจจากแพทย์ท่านอืน
อาจมีก ารแจ้งให้ผปู้ ่ วยเจาะเลือดตรวจในบางสัปดาห์โ ดยเฉพาะสัปดาห์
ผูป้ ่ วยควรเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์อย่างน้อย 1 วัน
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ผลขางเคียงจากการรักษา
ผูป้ ่ วยบางรายเกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี ความรุ นแรงขึนอยู่กบั หลาย
ปัจจัย ได้แก่ ปริ มาณรังสี จํานวนครัง และสุขภาพพืนฐานของผูป้ ่ วย นอกจากนี
ผูป้ ่ วยบางรายทีได้รับยาเคมีบาํ บัดร่ วมด้วยก็อาจเกิดผลข้างเคียงทีมากขึน
ต่อไปนี จะเป็ นผลข้างเคีย งที อาจเกิ ดขึ นได้ โดยผูป้ ่ วยแต่ ละท่ าน เกิ ด ไม่
เท่ากัน อาจเป็ นแค่บางอย่าง หรื ออาจไม่เป็ นเลยก็ได้
ผลขางเคียงทีผ่ วิ หนัง
ผิวหนังอาจมีลกั ษณะเปลียนแปลงไป ซึ งเกิดได้เป็ นปกติ โดยหลังฉายรังสี
ไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ ผิวหนังจะเป็ นสี ชมพูหรื อคลําขึ น และเมือฉายรังสี ต่อไป
เรื อยๆ ผิวหนังจะกลายเป็ นสี แดง หรื อคลํามากขึน อาจมีผิวหนังแห้ง หรื อคัน
ร่ วมด้วย บางครังผิวแตกได้ โดยผลข้างเคียงทีผิวหนังจะเห็นชัดมากสุ ดหลังฉาย
รังสี ครบไปแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ และหลังจากนันจะเริ มฟื นฟูตวั เอง
ผิวหนังบางจุดทีบอบบางต่อรังสี มากกว่าปกติ เช่น ใต้ราวนม ขอบกระดูก
ไหปลาร้า ใต้รักแร้ อาจเกิดเป็ นแผลพุพองและลอกได้ ควรแจ้งให้ทีมแพทย์ และ
พยาบาลทราบ เพือได้รับยา หรื อครี มเพือการดูแลผิวหนังบริ เวณนัน ถ้าผูป้ ่ วยมี
อาการรุ นแรงมาก แพทย์อาจให้หยุดการฉายรังสี ชวคราว
ั
ผลข้างเคียงของผิวหนังเหล่านี มักจะดีขึนหลังการรักษาเสร็ จสิ น โดยทัวไป
ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ ขนบริ เวณรักแร้อาจร่ วงหรื อบางลงได้ แต่จะกลับขึนมาใหม่
ได้หลังการรักษา เสร็ จสิ นไปแล้ว 2-4 เดือน แต่การฉายรังสีทีบริ เวณเต้านมไม่มี
ผลกระทบต่อเส้นผมทีศีรษะ ผูป้ ่ วยจะไม่ผมร่ วงจากการฉายรังสีบริ เวณเต้านม

12

วิธกี ารดูแลผิวหนังบริเวณฉายรังสี
 อาบนําได้ทุกวัน โดยสามารถใช้สบู่อ่อนๆทีไม่มีกลิ นได้ ห้ามขัด หรื อถูตวั
แรงๆ โดยเด็ดขาด และให้ใช้ผา้ สะอาดและแห้งซับเบาๆ หลังอาบนําเสร็ จ
 เมือฉายรังสีครบแล้ว เส้นทีขีดไว้จะค่อยๆจางไปได้เอง ผูป้ ่ วยสามารถ
ขัดออกได้โดยใช้นาํ มัน หรื อวาสลีน สามารถทําได้เองหลังการรักษา
เสร็ จสิ นไปแล้ว 1-2 สัปดาห์
 ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เช็ดล้างบริ เวณทีฉายรังสีโดยเด็ดขาด
 โดยทัวไปผูป้ ่ วยสามารถใช้ครี มบํารุ งผิวได้ ให้ใช้ครี มทีไม่มีส่วนผสม
ของนําหอม และแอลกอฮอล์ แต่เนืองจากการทาครี มอาจทําให้เส้นทีขีด
ขอบเขตการฉายรังสีไว้ลบได้ ซึงจะส่งผลต่อการรักษา จึงไม่แนะนําให้
ผูป้ ่ วยทาครี มในช่วงการฉายรังสี ยกเว้นในผูป้ ่ วยบางรายทีมีผิวหนังที
แห้งมาก ผูป้ ่ วยควรปรึ กษาแพทย์และพยาบาลก่อนตัดสิ น ใจใช้ค รี ม
บํารุ งผิว
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การทาครีมบํารุงผิว (ตองไดรบั คําแนะนําจากแพทยเทานัน
้ )
 หากแพทย์แนะนําให้ผปู้ ่ วยใช้ครี มบํารุ งผิว ผูป้ ่ วยจะต้องระมัดระวังเป็ น
พิเศษในการทา ให้ทาบางๆ เฉพาะภายในบริ เวณทีฉายรังสี และไม่ให้
โดนเส้นขอบเขตทีอยู่รอบ มิฉะนันเส้นเหล่านันอาจลบเลือนได้ ซึ งทํา
ให้ตอ้ งเริ มกระบวนการขีดเส้นใหม่อีกครัง
 ทาประมาณ 2 ครังต่อวัน แพทย์อาจแจ้งให้ทามาก หรื อน้อยกว่านี ได้
เป็ นรายๆไป โดย
- ถ้าผูป้ ่ วยฉายรังสีในเวลาช่วงเช้าของวัน ให้ทาเวลาต่อไปนี
 หลังฉายรังสี เสร็ จแล้ว เช่น ช่วงบ่าย หรื อเย็น
 เวลาก่อนนอน
- ถ้าผูป้ ่ วยฉายรังสีในเวลาช่วงบ่าย/เย็นของวัน ให้ทาเวลาต่อไปนี
 ช่วงเช้า ก่อนฉายแสงประมาณ 4-6 ชัวโมง
 เวลาก่อนนอน
- ในเวลาวันหยุด
 ช่วงเช้าของวัน
 เวลาก่อนนอน
 หลังทาครี มเสร็จไม่ตอ้ งล้างออก เพราะจะทําให้ผวิ หนังมีการระคายเคือง
มากขึน
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ระมัดระวังการระคายเคืองตอผิวหนังบริเวณทีฉ่ ายรังสี

 สวมเสือผ้าหลวมๆ เนือผ้านิ มสบาย ไม่ควรสวมใส่ชุดชันในทีมีโครง
ลวด หรื อเสือผ้าทีแน่นคับ เนืองจากเสือผ้าจะไปถูกบั ผิวหนัง เกิดการ
ระคายเคืองได้
 ใช้ครี มบํารุ งผิวหรื อยาทาผิว ทีได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านัน
 ห้ามฉีดนําหอม ทาแป้ ง หรื อยาหม่องบริ เวณทีฉายรังสี
 สามารถใช้นาํ ยาระงับกลิ นกายทีไม่มีส่วนผสมของสารอะลูมิเนียมได้
และหยุดใช้หากเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ห้ามโกนขนบริ เวณทีฉายรังสี
 ห้ามติดแถบกาวใดๆบริ เวณทีฉายรังสี
 ห้ามให้ผวิ หนังทีฉายรังสีสมั ผัสกับอุณหภูมิทีร้อน หรื อเย็นจัดเกินไป
เช่น การแช่นาํ ร้อน แผ่นประคบร้อนประคบเย็น
 หากมีอาการคัน หลีกเลียงการเกา สามารถลูบเบาๆได้ และปรึ กษา
แพทย์หรื อพยาบาลเพือสอบถามวิธีบรรเทาอาการคัน
 หลีกเลียงการว่ายนํา ลงเล่นนําทะเลในช่วงการฉายรังสี
 หลีกเลียงการอาบแดด หรื อออกแดดแรงๆ หากจําเป็ นควรสวมเสือผ้า
กางร่ ม เพือป้ องกันผิวหนังบริ เวณทีฉายรังสีไม่ให้โดนแสงแดด
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อาการเตานมปวดบวม
ผูป้ วยสามารถมีอาการปวดบริ เวณเต้านมได้ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการฉาย
รังสี โดยเฉพาะบริ เวณหัวนม นอกจากนีการฉายรังสี ยงั อาจทําให้มีปริ มาณนําที
เกิ ด จากการอัก เสบออกมามากขึ นภายในเต้านม ก่ อ ให้เกิ ด อาการเจ็บ แบบ
แปล๊ บ ๆได้ หรื ออาจรู้ สึ ก หนั ก ๆ บวมๆบริ เวณเต้า นมหรื อผนั ง ทรวงอก
นอกจากนี บริ เวณไหล่ด ้านเดี ยวกับที ฉายรั งสี อาจมีค วามรู้สึกไหล่ติ ดได้ด ้ว ย
อาการเหล่านีอาจเกิดได้ตงแต่
ั เริ ม ฉายรังสีไปแล้ว 2-3วัน และอาจอยูไ่ ด้นานหลัง
จบการฉายรังสีไปแล้วประมาณ 1 เดือนวิธีทีจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านีได้ เช่น
 สวมใส่เสือผ้า และชุดชันในทีนุ่มและสบาย ไม่มีโครงลวด หรื อผูป้ ่ วย
บางท่านอาจไม่ใส่ชุดชันในเวลาอยูบ่ า้ นได้
 เมือมีอาการปวด สามารถทานยาบรรเทาอาการปวดอักเสบได้ เช่น
ยาพาราเซตตามอล หรื อ ยากลุ่ม NSAIDS (ยาแก้อกั เสบชนิดไม่ใช่
สารสเตียรอยด์)
 ออกกําลังบริ เวณแขน เพือลดอาการไหล่ติด อาจใช้การออกกําลัง
โดยใช้ท่าไต่กาํ แพง (สามารถสอบถามท่าทางจากพยาบาลได้)
การมีเพศสัมพันธ
ผูป้ ่ วยสามารถมี เพศสัม พัน ธ์ไ ด้ต ามปรกติ แต่ ถ ้าผูป้ ่ วยอยู่ในช่ ว งอายุที
สามารถตังครรภ์ได้ ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องมีการคุมกําเนิดในช่วงการฉายรังสี ผูป้ ่ วย
มะเร็ งเต้านมไม่ควรใช้ยาเม็ดหรื อยาฉี ดคุมกําเนิ ดเพราะอาจมีผลต่อการกําเริ บ
ของมะเร็ งเต้านม แนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยหรื อการใส่ห่วงอนามัย
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อาการเหนือ่ ยลา/เพลีย
อาการอ่อนล้า ง่วง รู้สึกหมดแรงไม่มีพลังงาน ไม่สามารถจดจ่อการทํางาน
ได้นาน เหล่านีเป็ นอาการทีอาจเกิดขึนได้หลังการฉายรังสี ไปแล้วประมาณ 2-3
สัปดาห์ และผูป้ ่ วยจะรู้สึก ดีขึ นหลังการรั ก ษาครบ แต่ ในบางรายอาจใช้เวลา
หลายเดือนกว่าทีอาการจะหายไป สาเหตุของการเกิดอาการเหล่านีมีได้มากมาย เช่น
 ผลจากการฉายรังสี
 การเดินทางไปกลับ เพือมาฉายรังสี
 พักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการนอนไม่หลับ
 ทานอาหารทีมีพลังงานไม่เพียงพอ
 มีอาการปวด หรื ออืนๆ ร่ วมด้วย
 มีอาการกลัว หรื อซึมเศร้าร่ วมด้วย
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วิธท
ี จี่ ะชวยบรรเทาอาการเหลานี้ ไดแก
 ถ้าผูป้ ่ วยยังต้องทํางาน และมีอาการโดยทั วไปปกติ ดี ผูป้ ่ วยสามารถ
ทํางานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากทํางานมากไป ก็อาจทําให้อ่อนล้า
มากขึนได้ ควรลดงานให้นอ้ ยลง
 วางแผนกิจวัตรประจําวัน โดยสิ งทีจําเป็ นมากสุดและสําคัญสุด
ให้เริ มทําก่ อน เนื องจากผูป้ ่ วยจะมีพลังงานมากที สุ ด และยังไม่เริ ม
เหนือยล้า
 หาช่วงเวลาพักผ่อน หรื อนอนงีบในระหว่างวัน โดยเฉพาะเมือมีอาการ
อ่อนล้าให้เข้านอนเร็ ว หรื อตืนสายกว่าปกติ
 อาจขอให้สมาชิ กในครอบครั วช่ วยทํางานอย่างอืนแทน เช่ น การซื อ
ของ การทําอาหาร หรื อการทําความสะอาดบ้าน
 ผู้ป่ วยบางราย จะมี พ ลัง และกํา ลัง มากขึ นเมื อได้ อ อกกํา ลัง กาย
ซึงสามารถทําได้โดยสามารถปรึ กษาแพทย์ และออกกําลังกายเบาๆได้
เช่น การเดิน
 รับประทานอาหารทีให้พลังงานสูง เช่น โปรตีน
 หากผูป้ ่ วยมีอาการอืนๆร่ วมด้ว ย ที ทําให้มีอาการอ่อนล้ามากขึน เช่ น
อาการปวด คลื นไส้อ าเจี ย น นอนไม่ ห ลับ หรื อ มี อ าการซึ ม เศร้ า
สามารถปรึ กษาแพทย์และพยาบาลได้
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หลังการรักษาเสร็จสิน
้
ผูป้ ่ วยควรมาติดตามผลการรักษาตามวันเวลา ทีแพทย์นัดหมาย โดยแพทย์
อาจมีการสั งการตรวจเพิ มเติม เช่น เอกซเรย์ ตรวจเลือดในครังถัด ๆไป ผูป้ ่ วย
ควรจดคําถามหรื อข้อสงสัย ก่ อนมาพบแพทย์ หากผูป้ ่ วยมีอาการที น่ าสงสัย
หรื อไม่แน่ใจ สามารถเข้าพบแพทย์เพือรับการขอตรวจก่อนวันนัดได้ โดยแพทย์
ประจําบ้านจะเป็ นผูต้ รวจอาการ กรณี ทีผูป้ ่ วยมาไม่ตรงวันของแพทย์ และถ้าเป็ น
อาการฉุกเฉิน ให้ไปทีห้องฉุกเฉินทันที หรื อเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลใกล้
บ้านก่อน
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