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การฉายรงัส ี(ฉายแสง) บรเิวณเตานม หรอืผนงัทรวงอก 
 ขอ้มลูในหนงัสือเล่มนีจะช่วยใหผู้ป่้วยไดมี้การเตรียมตวัก่อนการรักษาและ

ได้ทราบถึงขันตอนทีจะเกิดก่อน ระหว่างและหลังการรักษา รวมไปถึง

ผลขา้งเคียง การปฏิบติัตวัระหว่างการฉายรังสี 

 ในการฉายรังสีนนั ผูป่้วยจะไดรั้บรังสีจากภายนอกคือเครืองฉายรังสี แลว้

ผา่นร่างกายตรงเขา้ไปยงับริเวณทีเป็นเซลลม์ะเร็ง ซึงสามารถฉายไปยงับริเวณ

เตา้นมหลงัการผา่ตดัแบบสงวนเตา้ หรือฉายไปทีผนงัทรวงอกหลงัการผ่าตดัเตา้

นมออกไป นอกจากนีผูป่้วยบางรายอาจได้รับการฉายรังสีทีต่อมนําเหลือง

บริเวณไหปลาร้า หรือรักแร้ดว้ย 

การจาํลองการฉายรงัส ี(Simulation) 
 ก่อนการฉายรังสี เราจะมีการวางแผนจาํลองการรักษากนัก่อน ซึงการทาํ

ขนัตอนนีก็เพือมนัใจว่า 

 ไดท้าํการวางขอบเขตของการฉายรังสี 

 ผูป่้วยจะไดรั้บปริมาณรังสีทีถกูตอ้ง 

 เนือเยอืปกติรอบขา้ง จะไดรั้บปริมาณรังสีทีนอ้ยทีสุดทีจะเป็นไปได ้

 โดยระหว่างการจาํลองการฉายรังสี จะมีเจา้หน้าทีทาํการเอกซเรย ์ขีดเส้น

และวางลวดทีบริเวณผวิหนงัเพือเป็นการวางขอบเขตของการฉายรังสี โดยคร่าว  ๆ

ขนัตอนนีใชเ้วลา ประมาณ 30-90 นาที  
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การเตรยีมตวัสาํหรบัการจาํลองการฉายรงัส ี
 ไม่มีการเตรียมตวัอะไรทีพิเศษเฉพาะสาํหรับการฉายรังสีทีบริเวณนี ผูป่้วย

สามารถอาบนาํ ดืมนาํ และทานอาหารมาไดต้ามปรกติ ยกเวน้ผูป่้วยทีจะไดรั้บ

การจาํลองการฉายรังสี ร่วมกบัการฉีดสารทึบรังสีซึงตอ้งงดนาํและอาหารก่อน

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4-6 ชวัโมง 

 ระหว่างการจาํลองการฉายรังสีนนั ผูป่้วยจะนอนหงาย วางแขนสองขา้งไว้

เหนือศีรษะ ถา้ผูป่้วยไม่สามารถนอนเป็นเวลานานได ้สามารถปรึกษาแพทยแ์ละ

ทีมก่อนเริมการจาํลองการฉายรังสี บางครังการรับประทานยาแกป้วด อาจช่วย

ลดอาการเจ็บจากการนอนได ้ 

 ผูป่้วยทีได้รับการผ่าตัดมา สามารถออกกําลังกายแขนได้ตามปรกติ 

เนืองจากจะทาํใหแ้ขนไม่ติด และยกขึนเหนือศีรษะไดร้ะหว่างทาํการจาํลองการ

ฉายรังสี 

ในวนัท่ีมาจาํลองการฉายรงัส ี
 แต่งตวัตามสบาย แต่ไม่ควรใส่ตุม้หูและสร้อยคอ เมือมาถึงจะมีเจา้หน้าที

แจ้งถึงขันตอนคร่าวๆ พร้อมแจ้งให้เปลียนชุด ให้เป็นเสือคลุม หลงัจากนัน

พยาบาลจะเขา้มาซกัประวติัคร่าวๆ และให้เซ็นต์ใบยินยอมการรักษา ผูป่้วยจะ

ไดพ้บแพทยรั์งสีรักษาเพือพดูคุยอีกครังเกียวกบัการฉายรังสีก่อนเริมการจาํลอง 

หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีจะพาผูป่้วยเขา้หอ้งจาํลองการฉายรังสี 
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ระหวางการจาํลองการฉายรงัส ี
 ในขนัตอนนีจะใหผู้ป่้วยถอดเสือกาวน์ วิกผมออก ผูป่้วยสามารถวางของ 

มีค่าในหอ้งจาํลองการฉายรังสีได ้หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีจะพาผูป่้วยขึนยงัเตียงตรวจ 

โดยอาจให้นอนหงาย หรือนอนควาํ วางแขนทงัสองขา้งไวบ้นเครืองมือเหนือ

ศีรษะ บางครังผูป่้วยอาจต้องมีการหันศีรษะไปยงัด้านตรงข้ามของดา้นทีจะ

ไดรั้บการฉายรังสี   

 เตียงของหอ้งจะค่อนขา้งแข็ง ดงันนัถา้ผูป่้วยมีปัญหาในการนอนราบ หรือมี

อาการปวด สามารถแจง้เจา้หนา้ทีได ้ 

 เมือเริมการตรวจ เตียงตรวจจะมีการเลือนไปมา ไฟในห้องจะมีการปิดและ

เปิด และบางครังผูป่้วยสามารถสังเกตแสงเลเซอร์สีแดงได ้ซึงเลเซอร์นีใชใ้น

การดูตาํแหน่งของผูป่้วยบนเตียงตรวจ ผูป่้วยควรหลีกเลียงการจ้องมองแสง

เลเซอร์นีโดยตรง 

 ถึงแม้เจ้าหน้าทีจะไม่ได้อยู่ในห้องตรวจกับผูป่้วยในช่วงทีมีการตรวจ       

แต่เจา้หน้าทีสามารถมองผ่านกระจก และได้ยินเสียงผูป่้วยตลอดเวลา  ดงันัน

หากผูป่้วยมีปัญหาสามารถส่งเสียงเรียกเจา้หน้าทีไดต้ลอดเวลา อาจมีการเปิด

เพลงเพือใหผู้ป่้วยไดผ้อ่นคลายระหว่างการตรวจ 
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การจดัทาเพือ่ตรวจ 
 ท่านอนควาํ  เจา้หน้าทีจะจัดวางอุปกรณ์ทีสามารถจดัวางให้เต้านมขา้งที

ตอ้งการฉายรังสีห้อยลง ส่วนเตา้นมอีกดา้นจะถูกดนัออก เพือไม่ให้เขา้ไปใน

ขอบเขตการฉายรังสี แขนดา้นเดียวกบัเตา้นมขา้งทีจะฉายรังสี จะยกขึนเหนือศีรษะ 

 ท่านอนหงาย  เจา้หนา้ทีจะวางอุปกรณ์ซึงจะรองศีรษะ และรองแขนทงัสองขา้ง 

อุปกรณ์นีจะยกตวัดา้นบนขึนประมาณ 30-45 องศา และบางครังจะจดัท่าให้หัน

หนา้เลก็นอ้ยไปอีกดา้นของเตา้นมทีไม่ไดต้อ้งการฉายรังสี บางครังแพทยอ์าจ

เลือกใชอุ้ปกรณ์รองตวัดา้นบนอีกแบบ ซึงมีลกัษณะคลา้ยโฟมแทน 

 ระหว่างการจาํลองการฉายรังสีหรือการฉายรังสีจริง  ๆผูป่้วยจะอยูใ่นท่าเดิมเสมอ 

การเอกซเรย 
 เมือจดัท่าเสร็จแลว้ แพทยจ์ะเขา้มาติดลวดเพือกาํหนดขอบเขตคร่าวๆ ของ

การฉายรังสี และมีเจ้าหน้าทีมาขีดเส้นจุดอ้างอิงก่อนการเอกซเรย ์จากนัน

เจา้หนา้ทีจึงทาํการเอกซเรยผ์ูป่้วย เพือใหไ้ดภ้าพบริเวณทีแพทยต์อ้งการฉายรังสี 

สามารถทาํไดท้งัแบบเอกซเรย ์(x-ray) เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT scan) หรือ 

ตรวจดว้ยเครืองภาพสะทอ้นสนามแม่เหลก็ (MRI)  

 ระหว่างการเอกซเรย ์ผูป่้วยจะไดย้ินเสียงเครืองทาํงาน มีการเลือนเตียงไป

มา ขนัตอนนีใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาที แต่ถา้เป็นการตรวจดว้ยเครืองภาพ

สะทอ้นสนามแม่เหลก็จะใชเ้วลานานกว่า ประมาณ 45-90 นาที 

 บางครังเมือทําการเอกซเรย์เสร็จ อาจมีการนํา เครืองมือมาวดัค่าต่างๆ 

บริเวณทีจะฉายรังสี 
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การขดีเสนท่ีผวิหนงั 
 เมือเอกซเรยเ์รียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าทีจะนําหมึกมาขีดเส้นบริเวณลาํตัว

เพิมเติม ทงัดา้นทีจะฉายรังสี และดา้นทีไม่ไดฉ้ายรังสี อาจมีหมึกบริเวณคางดว้ย

กรณีทีจะมีการฉายรังสีบริเวณต่อมนาํเหลืองบริเวณไหปลาร้า เส้นทีขีดเหล่านี

คือขอบเขตการฉายรังสี ทาํให้สามารถฉายรังสีไปทีบริเวณเดียวกันทุกวนัได้

ตลอดการฉายรังสี 

หลงัการจาํลองการฉายรงัส ี
การวางแผนการฉายรังส ี
 เมือทีมแพทยไ์ดภ้าพจากการจาํลองการฉายรังสีแลว้ จะนาํภาพเหล่านีไป

วางแผนการฉายรังสี โดยคาํนวณปริมาณรังสีให้ตรงจุดไปทีบริเวณทีตอ้งการ

ฉายรังสี และให้บริเวณเนือเยือปกติรอบข้างได้รับรังสีน้อยทีสุด โดยใช้วิธี

ซบัซอ้นและทนัสมยั ขนัตอนนีใชเ้วลาประมาณ 1-7  วนั 

การนัดเพ่ือมาฉายรังส ี
 หลงัจากจาํลองการฉายรังสีเสร็จนัน เจ้าหน้าทีจะให้ใบนัดแก่ผูป่้วย ซึง

ไดแ้ก่ ใบนดัเพือมาตรวจสอบขอบเขตการฉายรังสีและขีดเส้นอีกครังหนึงก่อน

เริมฉายรังสีจริง (Set-up) โดยนดัมาหลงัการจาํลองรังสี 1-7 วนั  

 ผูป่้วยจะไดรั้บบตัรนดัวนัเริมฉายรังสี โดยผูป่้วยสามารถสอบถามช่วงเวลา

ทีตอ้งการมาไดแ้ละเจา้หนา้ทีจะตรวจสอบช่วงเวลาทีเหมาะสมอีกครัง เนืองจาก

มีผูป่้วยค่อนขา้งมาก บางครังไม่สามารถทาํความตอ้งการของผูป่้วยทุกท่านได ้

 การฉายรังสีนนั จะฉาย 5 วนัต่อสปัดาห์ ผูป่้วยตอ้งมาติดต่อกนัทุกวนั กรณี

ทีไม่สามารถมาได ้ควรแจง้เจา้หนา้ทีหอ้งฉายรังสีประจาํหอ้งก่อน เพือเจา้หน้าที

จะไดท้าํการแจง้ แพทยเ์จา้ของไข ้และประเมินว่าผูป่้วยควรไดรั้บการขยายเวลา

การฉายรังสีหรือไม่ 
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การตรวจสอบขอบเขตและขดีเสนเพ่ิมเติมกอนการฉายรังสี  
( Set-up procedure) 
 ขนัตอนคลา้ยกบัการจาํลองการฉายรังสี ตอ้งเปลียนเป็นเสือคลุม และขึน

นอนบนเตียงตรวจ หลงัจากนันจะทาํการเอกซเรย ์เพือตรวจตาํแหน่งการฉาย

รังสีอีกครัง เมือขนัตอนนีจบลง ผูป่้วยก็จะเริมมาฉายรังสี ไดใ้น 1-7 วนัต่อมา 

ก่อนวนันดัจริงเจา้หนา้ทีจะอธิบายผูป่้วยเกียวกบัการยนืบตัร ในวนัเขา้มารับการ

ฉายรังสี 

 บางครังแพทยรั์งสีรักษา อาจจะทาํการขีดเส้นและตรวจสอบขอบเขตการ

ฉายรังสีวนัเดียวกนักบัวนัทีจาํลองการฉายรังสีก็ได ้
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ระหวางการฉายรงัส ี
 เมือวนัฉายรังสีมาถึง ใหผู้ป่้วยวางบตัรนดัในทีทีกาํหนดไว ้เจา้หน้าทีจะแจง้

ใหผู้ป่้วย เปลียนชุดเป็นเสือคลุมและนงัรอบริเวณรอบๆห้องฉายรังสี ผูป่้วยควร

เก็บของมีค่าไวก้บัตวั  

 เมือถึงคิวของผูป่้วย เจา้หนา้ทีจะเรียกเขา้หอ้งฉายรังสี และจดัท่าผูป่้วยในท่า

เดียวกบัทีผูป่้วยทาํเมือวนัจาํลองการฉายรังสี และเมือไดท่้าทางทีถูกตอ้งแลว้ 

เจา้หนา้ทีต่างๆ จะออกจากหอ้ง ปิดประตูและเริมการฉายรังสี  

 เมือฉายรังสี ผูป่้วยจะมองไม่เห็นรังสี ไม่รู้สึก แต่จะไดย้ินเสียงของเครือง

ฉายรังสีทาํงาน และหมุนไปมารอบตัวผูป่้วย บางครังเตียงก็มีการหมุนด้วย

เช่นกัน โดยทั วไปจะใช้เวลาในห้องฉายรังสีประมาณ 10-30 นาที ขึนอยู่กับ

แผนการรักษา  

 ช่วงฉายรังสีผูป่้วยจะอยู่คนเดียว แต่เจ้าหน้าทีสามารถมองเห็นผูป่้วย

ตลอดเวลาในช่วงการรักษาจากกลอ้งวงจรปิด และสามารถสือสารกบัผูป่้วยได ้

ดงันนัไม่ตอ้งกงัวล ให้ผูป่้วยหายใจปกติ เพียงแต่ห้ามขยบัตวั หากมีความรู้สึก

ไม่สบายตวัใดๆ สามารถส่งเสียงเรียกเจา้หนา้ทีไดต้ลอดเวลา เจา้หน้าทีสามารถ

หยดุเครืองฉายรังสีไดต้ลอด หากมีความจาํเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การฉายรังสีบริเวณเล็ก เๆพ่ิมตรงบริเวณท่ีเคยเปนกอนเน้ือราย (Boost) 
 กรณีทีผูป่้วยไดรั้บการผา่ตดัแบบสงวนเตา้นม หลงัจากการฉายรังสีบริเวณ

ทงัเตา้นมแลว้ ผูป่้วยจะไดรั้บการฉายรังสีเพิมตรงบริเวณรอบแผลผ่าตดั ซึงเป็น

จุดทีเดิมมีก้อนเนือร้ายอยู่  ก่อนการฉายรังสีบริเวณนี เจ้าหน้าทีจะมาขีดเส้น

ขอบเขตการฉายรังสีอีกครัง ขอบเขตนีจะมีขนาดเล็กกว่าขอบเขตเดิม ใชเ้วลา

เพิมอีก 3-8 วนั และนอนในท่านอนหงาย  
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สรปุขัน้ตอนการเขารับการฉายรงัส ี
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยรับการจาํลองการฉายรังสี (simulation) 

แพทยน์าํภาพไปวางแผนการรักษา (treatment planning) 

นาํผูป่้วยมาตรวจสอบขอบเขต ขีดเส้นเพิมเติมอีกครัง (set-up) 

เริมฉายรังสี 
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การตรวจตดิตามทุกสปัดาหระหวางการฉายรงัส ี
 แพทยห์รือพยาบาลจะทาํการตรวจติดตามผูป่้วยทุกสัปดาห์ เพือดูผลการ

ตอบสนองและผลขา้งเคียงจากการรักษา การตรวจอาจเป็นก่อนหรือหลงัการ

ฉายรังสี ผูป่้วยควรเผอืเวลาเพือพบแพทยใ์นวนัดงักล่าวดว้ย 

 การพบแพทยแ์ต่ละครัง ผูป่้วยสามารถสอบถามปัญหาต่างๆได ้หรือถา้มี

ปัญหาเกิดขึน ระหว่างช่วงสัปดาห์ทียงัไม่ถึงเวลาพบแพทย ์ผูป่้วยสามารถแจง้

เจ้าหน้าทีเพือขอพบแพทยไ์ด้ หากไม่ตรงกับวนัตรวจของแพทยเ์จ้าของไข ้

ผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจจากแพทยท่์านอืน 

 อาจมีการแจ้งให้ผูป่้วยเจาะเลือดตรวจในบางสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์ 

ผูป่้วยควรเจาะเลือดล่วงหนา้ก่อนพบแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 วนั 
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ผลขางเคยีงจากการรกัษา 
 ผูป่้วยบางรายเกิดผลขา้งเคียงจากการฉายรังสี ความรุนแรงขึนอยู่กบัหลาย

ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณรังสี จาํนวนครัง และสุขภาพพืนฐานของผูป่้วย นอกจากนี 

ผูป่้วยบางรายทีไดรั้บยาเคมีบาํบดัร่วมดว้ยก็อาจเกิดผลขา้งเคียงทีมากขึน 

 ต่อไปนีจะเป็นผลข้างเคียงทีอาจเกิดขึนได้ โดยผูป่้วยแต่ละท่าน เกิดไม่

เท่ากนั อาจเป็นแค่บางอยา่ง หรืออาจไม่เป็นเลยก็ได ้ 

ผลขางเคยีงท่ีผวิหนงั 
 ผวิหนงัอาจมีลกัษณะเปลียนแปลงไป ซึงเกิดไดเ้ป็นปกติ โดยหลงัฉายรังสี

ไปแลว้ 2-3 สัปดาห์ ผิวหนังจะเป็นสีชมพูหรือคลาํขึน และเมือฉายรังสีต่อไป

เรือยๆ ผิวหนังจะกลายเป็นสีแดง หรือคลาํมากขึน อาจมีผิวหนังแห้ง หรือคัน

ร่วมดว้ย บางครังผวิแตกได ้โดยผลขา้งเคียงทีผวิหนงัจะเห็นชดัมากสุดหลงัฉาย

รังสี ครบไปแลว้ประมาณ 1-2 สปัดาห์ และหลงัจากนนัจะเริมฟืนฟตูวัเอง 

 ผวิหนงับางจุดทีบอบบางต่อรังสีมากกว่าปกติ เช่น ใตร้าวนม ขอบกระดูก

ไหปลาร้า ใตรั้กแร้ อาจเกิดเป็นแผลพุพองและลอกได ้ควรแจง้ใหที้มแพทย ์และ

พยาบาลทราบ เพือไดรั้บยา หรือครีมเพือการดูแลผิวหนังบริเวณนัน ถา้ผูป่้วยมี

อาการรุนแรงมาก แพทยอ์าจใหห้ยดุการฉายรังสีชวัคราว  

 ผลขา้งเคียงของผวิหนงัเหล่านี มกัจะดีขึนหลงัการรักษาเสร็จสิน โดยทวัไป

ใชเ้วลา 3-4 สปัดาห์ ขนบริเวณรักแร้อาจร่วงหรือบางลงได ้แต่จะกลบัขึนมาใหม่

ไดห้ลงัการรักษา เสร็จสินไปแลว้ 2-4 เดือน แต่การฉายรังสีทีบริเวณเตา้นมไม่มี

ผลกระทบต่อเสน้ผมทีศีรษะ ผูป่้วยจะไม่ผมร่วงจากการฉายรังสีบริเวณเตา้นม 
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วธิกีารดแูลผวิหนงับรเิวณฉายรงัส ี
 อาบนาํไดทุ้กวนั โดยสามารถใชส้บู่อ่อนๆทีไม่มีกลินได ้หา้มขดั หรือถตูวั

แรงๆ โดยเด็ดขาด และใหใ้ชผ้า้สะอาดและแหง้ซบัเบา  ๆหลงัอาบนาํเสร็จ 

 เมือฉายรังสีครบแลว้ เสน้ทีขีดไวจ้ะค่อยๆจางไปไดเ้อง ผูป่้วยสามารถ

ขดัออกไดโ้ดยใช้นาํมนั หรือวาสลีน สามารถทาํได้เองหลงัการรักษา

เสร็จสินไปแลว้ 1-2 สปัดาห์ 

 หา้มใชแ้อลกอฮอล ์เช็ดลา้งบริเวณทีฉายรังสีโดยเด็ดขาด 

 โดยทวัไปผูป่้วยสามารถใชค้รีมบาํรุงผิวได ้ให้ใชค้รีมทีไม่มีส่วนผสม

ของนาํหอม และแอลกอฮอล ์แต่เนืองจากการทาครีมอาจทาํใหเ้สน้ทีขีด

ขอบเขตการฉายรังสีไวล้บได ้ซึงจะส่งผลต่อการรักษา จึงไม่แนะนาํให้

ผูป่้วยทาครีมในช่วงการฉายรังสี ยกเวน้ในผูป่้วยบางรายทีมีผิวหนังที

แห้งมาก ผูป่้วยควรปรึกษาแพทยแ์ละพยาบาลก่อนตัดสินใจใช้ครีม

บาํรุงผวิ  
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การทาครมีบาํรงุผวิ (ตองไดรบัคาํแนะนาํจากแพทยเทานัน้) 
 หากแพทยแ์นะนาํใหผู้ป่้วยใชค้รีมบาํรุงผวิ ผูป่้วยจะตอ้งระมดัระวงัเป็น

พิเศษในการทา ให้ทาบางๆ เฉพาะภายในบริเวณทีฉายรังสี และไม่ให้

โดนเสน้ขอบเขตทีอยู่รอบ มิฉะนันเส้นเหล่านันอาจลบเลือนได ้ซึงทาํ

ใหต้อ้งเริมกระบวนการขีดเสน้ใหม่อีกครัง 

 ทาประมาณ 2 ครังต่อวนั แพทยอ์าจแจง้ให้ทามาก หรือน้อยกว่านีได้

เป็นรายๆไป โดย 

 - ถา้ผูป่้วยฉายรังสีในเวลาช่วงเชา้ของวนั ใหท้าเวลาต่อไปนี 

  หลงัฉายรังสีเสร็จแลว้ เช่น ช่วงบ่าย หรือเยน็ 

  เวลาก่อนนอน 

- ถา้ผูป่้วยฉายรังสีในเวลาช่วงบ่าย/เยน็ของวนั ใหท้าเวลาต่อไปนี 

 ช่วงเชา้ ก่อนฉายแสงประมาณ 4-6 ชวัโมง 

 เวลาก่อนนอน 

- ในเวลาวนัหยดุ 

 ช่วงเชา้ของวนั 

 เวลาก่อนนอน 

 หลงัทาครีมเสร็จไม่ตอ้งลา้งออก เพราะจะทาํใหผ้วิหนงัมีการระคายเคือง

มากขึน 
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ระมดัระวงัการระคายเคอืงตอผวิหนงับรเิวณทีฉ่ายรงัส ี

 สวมเสือผา้หลวมๆ เนือผา้นิมสบาย ไม่ควรสวมใส่ชุดชนัในทีมีโครง

ลวด หรือเสือผา้ทีแน่นคบั เนืองจากเสือผา้จะไปถกูบัผวิหนงั เกิดการ

ระคายเคืองได ้

 ใชค้รีมบาํรุงผวิหรือยาทาผวิ ทีไดรั้บอนุญาตจากแพทยเ์ท่านนั 

 หา้มฉีดนาํหอม ทาแป้ง หรือยาหม่องบริเวณทีฉายรังสี 

 สามารถใชน้าํยาระงบักลินกายทีไม่มีส่วนผสมของสารอะลมิูเนียมได ้ 

และหยดุใชห้ากเกิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั 

 หา้มโกนขนบริเวณทีฉายรังสี 

 หา้มติดแถบกาวใดๆบริเวณทีฉายรังสี 

 หา้มใหผ้วิหนงัทีฉายรังสีสมัผสักบัอุณหภูมิทีร้อน หรือเยน็จดัเกินไป  

เช่น การแช่นาํร้อน แผน่ประคบร้อนประคบเยน็ 

 หากมีอาการคนั หลีกเลียงการเกา สามารถลบูเบาๆได ้และปรึกษา

แพทยห์รือพยาบาลเพือสอบถามวิธีบรรเทาอาการคนั 

 หลีกเลียงการว่ายนาํ ลงเล่นนาํทะเลในช่วงการฉายรังสี 

 หลีกเลียงการอาบแดด หรือออกแดดแรงๆ หากจาํเป็นควรสวมเสือผา้ 

กางร่ม เพือป้องกนัผวิหนงับริเวณทีฉายรังสีไม่ใหโ้ดนแสงแดด  
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อาการเตานมปวดบวม 
 ผูป้วยสามารถมีอาการปวดบริเวณเตา้นมไดใ้นช่วงสปัดาห์แรกหลงัการฉาย

รังสี โดยเฉพาะบริเวณหวันม นอกจากนีการฉายรังสียงัอาจทาํให้มีปริมาณนาํที

เกิดจากการอกัเสบออกมามากขึนภายในเต้านม ก่อให้เกิดอาการเจ็บแบบ

แปล๊บๆได้ หรืออาจรู้สึกหนักๆ บวมๆบริเวณเต้านมหรือผนังทรวงอก 

นอกจากนีบริเวณไหล่ด้านเดียวกับทีฉายรังสีอาจมีความรู้สึกไหล่ติดไดด้้วย 

อาการเหล่านีอาจเกิดไดต้งัแต่เริม ฉายรังสีไปแลว้ 2-3วนั และอาจอยูไ่ดน้านหลงั

จบการฉายรังสีไปแลว้ประมาณ 1 เดือนวิธีทีจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านีได ้เช่น 

 สวมใส่เสือผา้ และชุดชนัในทีนุ่มและสบาย ไม่มีโครงลวด หรือผูป่้วย 

บางท่านอาจไม่ใส่ชุดชนัในเวลาอยูบ่า้นได ้

 เมือมีอาการปวด สามารถทานยาบรรเทาอาการปวดอกัเสบได ้เช่น  

ยาพาราเซตตามอล หรือ ยากลุ่ม NSAIDS (ยาแกอ้กัเสบชนิดไม่ใช่ 

สารสเตียรอยด)์ 

 ออกกาํลงับริเวณแขน เพือลดอาการไหล่ติด อาจใชก้ารออกกาํลงั 

โดยใชท่้าไต่กาํแพง (สามารถสอบถามท่าทางจากพยาบาลได)้ 

การมเีพศสมัพนัธ 

 ผูป่้วยสามารถมีเพศสัมพนัธ์ได้ตามปรกติ แต่ถ้าผูป่้วยอยู่ในช่วงอายุที

สามารถตงัครรภไ์ด ้ ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งมีการคุมกาํเนิดในช่วงการฉายรังสี ผูป่้วย

มะเร็งเตา้นมไม่ควรใชย้าเม็ดหรือยาฉีดคุมกาํเนิดเพราะอาจมีผลต่อการกาํเริบ

ของมะเร็งเตา้นม แนะนาํใหใ้ชถุ้งยางอนามยัหรือการใส่ห่วงอนามยั 
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อาการเหนือ่ยลา/เพลยี 
 อาการอ่อนลา้ ง่วง รู้สึกหมดแรงไม่มีพลงังาน ไม่สามารถจดจ่อการทาํงาน

ไดน้าน เหล่านีเป็นอาการทีอาจเกิดขึนไดห้ลงัการฉายรังสี ไปแลว้ประมาณ 2-3 

สัปดาห์ และผูป่้วยจะรู้สึกดีขึนหลงัการรักษาครบ แต่ในบางรายอาจใช้เวลา

หลายเดือนกว่าทีอาการจะหายไป สาเหตุของการเกิดอาการเหล่านีมีไดม้ากมาย เช่น 

 ผลจากการฉายรังสี 

 การเดินทางไปกลบั เพือมาฉายรังสี 

 พกัผอ่นไม่เพียงพอ มีอาการนอนไม่หลบั 

 ทานอาหารทีมีพลงังานไม่เพียงพอ 

 มีอาการปวด หรืออืนๆ ร่วมดว้ย 

 มีอาการกลวั หรือซึมเศร้าร่วมดว้ย 
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วธิท่ีีจะชวยบรรเทาอาการเหลานี ้ไดแก 
 ถา้ผูป่้วยยงัต้องทาํงาน และมีอาการโดยทั วไปปกติดี ผูป่้วยสามารถ

ทาํงานต่อไปได ้อย่างไรก็ตาม หากทาํงานมากไป ก็อาจทาํให้อ่อนลา้

มากขึนได ้ควรลดงานใหน้อ้ยลง 

 วางแผนกิจวตัรประจาํวนั โดยสิงทีจาํเป็นมากสุดและสาํคญัสุด  

ให้เริมทาํก่อน เนืองจากผูป่้วยจะมีพลงังานมากทีสุด และยงัไม่เริม

เหนือยลา้ 

 หาช่วงเวลาพกัผอ่น หรือนอนงีบในระหว่างวนั โดยเฉพาะเมือมีอาการ

อ่อนลา้ใหเ้ขา้นอนเร็ว หรือตืนสายกว่าปกติ 

 อาจขอให้สมาชิกในครอบครัวช่วยทาํงานอย่างอืนแทน เช่น การซือ

ของ การทาํอาหาร หรือการทาํความสะอาดบา้น 

 ผู้ป่วยบางราย  จะมีพลังและกําลังมากขึนเมือได้ออกกําลังกาย             

ซึงสามารถทาํไดโ้ดยสามารถปรึกษาแพทย ์และออกกาํลงักายเบาๆได ้ 

เช่น การเดิน 

 รับประทานอาหารทีใหพ้ลงังานสูง เช่น โปรตีน 

 หากผูป่้วยมีอาการอืนๆร่วมดว้ย ทีทาํให้มีอาการอ่อนลา้มากขึน เช่น 

อาการปวด คลืนไส้อาเจียน นอนไม่หลับ หรือ มีอาการซึมเศร้า 

สามารถปรึกษาแพทยแ์ละพยาบาลได ้
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หลงัการรกัษาเสรจ็สิน้ 
 ผูป่้วยควรมาติดตามผลการรักษาตามวนัเวลา ทีแพทยน์ัดหมาย โดยแพทย์

อาจมีการสั งการตรวจเพิมเติม เช่น เอกซเรย ์ตรวจเลือดในครังถดัๆไป ผูป่้วย

ควรจดคาํถามหรือข้อสงสัยก่อนมาพบแพทย ์หากผูป่้วยมีอาการทีน่าสงสัย

หรือไม่แน่ใจ สามารถเขา้พบแพทยเ์พือรับการขอตรวจก่อนวนันดัได ้โดยแพทย์

ประจาํบา้นจะเป็นผูต้รวจอาการ กรณีทีผูป่้วยมาไม่ตรงวนัของแพทย ์และถา้เป็น

อาการฉุกเฉิน ใหไ้ปทีหอ้งฉุกเฉินทนัที หรือเขา้รับการรักษาทีโรงพยาบาลใกล้

บา้นก่อน
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