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การรักษาดวยการฉายรังสีในผูป ว ยโรคมะเร็ง
การรักษาโรคมะเร็งประกอบดวยวิธีการรักษาหลายวิธี เชน การฉายรัง สี การผาตัด
ยาเคมีบําบัดและการรักษาดวยฮอรโมน เปนตน ซึ่งอาจจะใหการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
ใชหลายวิธีรวมกัน ในกรณีที่จําเปนตองมีการรักษาดวยการฉายรังสี ผูปวยจะไดรับการดูแล
โดยรังสีแพทย แพทยจะอธิบายถึงบทบาทของรังสีรักษา ขอดี-ขอเสีย และผลขางเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการรักษาและภายหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา
วิธกี ารของการรักษาดวยรังสีเปนอยางไร
รังสีรักษาจะทําลายสารพันธุกรรมภายในเซลลมะเร็งและทําใหเ ซลลมะเร็งไดรับความ
เสียหายหรือตายไป รางกายจะกําจัดเซลลเหลานี้ออกจากรางกาย ในขณะเดียวกันเซลลปกติ
ก็ไดรับผลกระทบจากรังสีดวย แตเซลลปกติเหลานี้มีความสามารถในการซอมแซมตัวเองได
ดีกวาเซลลมะเร็ง ปจจุบันเทคนิคการฉายรังสีพัฒนาไปมาก แพทยรังสีรักษาสามารถกําหนด
ตําแหนงของการฉายรังสีไปยังกอนมะเร็งไดอยางแมนยํา โดยเนื้อเยื่อปกติโดยรอบไดปริมาณ
รังสีนอยมาก
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วัตถุประสงคของการรักษาดวยรังสีในโรคมะเร็งและเนือ้ งอกตางๆ ไดแก
 เพื่อกําจัดเนื้องอกที่ยังไมมีการกระจายไปยังสวนอื่นๆ ของรางกาย
 เพื่อลดความเสี่ยงของการกําเริบหลังการผาตัด หรือใหยาเคมีบําบัด
โดยสามารถฆาเซลลมะเร็งที่หลงเหลืออยูแตมองไมเห็นได
 เพื่อลดขนาดของเนื้องอกกอนการผาตัด
 ลดอาการตางๆ ที่เกิดจากกอนเนื้องอก และชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่งการรักษาแบบ
นี้จะเรียกวา การรักษาแบบประคับประคอง หรือการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ เชน
การฉายรั งสี เพื่ อลดอาการปวดจากกอนเนื้ องอกไปกด หรื อ การฉายรัง สีเ พื่อลด
ขนาดของกอนที่ทําใหหอบเหนื่อย
ผูปวยบางรายอาจกลัววาการฉายรังสีจะทําใหเกิดมะเร็งชนิดอื่นตามมาหลังการรักษา แต
ในความเปนจริงแลว ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตามหลังการรักษาดวยรังสีนั้นนอยมาก เมื่ อ
เที ยบกับ ประโยชน ของการรักษาเพื่อให หายขาดจากโรคมะเร็ ง ซึ่ง มีป ระโยชนแ ละสําคั ญ
มากกวา
เทคนิคการฉายรังสีมกี ช
ี่ นิด
จุดประสงคหลักของการฉายรังสีคือ เพื่อกําจัดและฆาเซลลมะเร็งและโดยที่เนื้อเยื่อปกติ
โดยรอบไดรับรังสีในปริมาณนอยที่สุด
การรักษาดวยการฉายรังสีมี 2 แบบ คือ
1) รังสีรักษาระยะไกล (External beam radiation therapy) คือการรักษาดวยรังสี
ที่มีแหลงกําเนิดรังสีอยูหางจากตัวผูปวยและใชเอกซเรยพลังงานสูง (photon)
2) รังสีรักษาระยะใกล (Brachytherapy) หรือการฝงแร คือ การใชสาร
กัมมันตรังสีใสเขาไปภายในตัวผูปวย

4

1. รังสีรกั ษาระยะไกล (External beam radiation therapy)
ในการรั กษาด วยรั ง สี รั กษาระยะไกล ลํ า แสงจากภายนอกจะทะลุ ผ า นผิ วหนั ง ไปยั ง
กอนมะเร็ง และพื้นที่ร อบๆ เพื่ อทําลายเซลล มะเร็ ง โดยทั่ วไปจะฉายรั งสี ห าวั นต อสั ปดาห
เพื่อใหรังสีเขาไปทําลายเซลลมะเร็งไดอยางสม่ําเสมอ และเวนระยะเวลาใหเซลลเนื้อเยื่อปกติ
ไดมีเวลาซอมแซมตัวเอง เพื่อลดผลขางเคียงจากการฉายรังสี
รังสีรักษาระยะไกลมีหลายชนิดและมีการพัฒนาเพื่อจํากัดขอบเขตของการฉายรังสีใ ห
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) หรือซี่ตะกั่ว เพื่อกําหนดรูปรางของรังสีให
ครอบคลุมกอนและหลีกเลี่ยงอวัยวะขางเคียงใหมากที่สุด

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 เนื่องจากเทคนิค IMRT มีขอจํากัดเรื่องของ
ระยะเวลาในการฉายรังสีคอนขางนาน คือประมาณ 15-20 นาที ซึ่งทําใหผูปวยไมสะดวกหาก
ตองนอนนิ่งนานๆ ระหวางการฉายรังสี สําหรับเทคนิค VMAT นี้ นอกจากซี่กําบังลํารังสีจะมี
การปรับความเขมระหวางฉายรังสีตลอดเวลาแลว ยังมีการปรับอัตราปริมาณรังสีที่ออกมาตอ
หนวยเวลาและความเร็วของหัวเครื่องฉายรังสีดวย เพื่อชวยลดระยะเวลาในการฉายรังสีลงใน
ขณะที่ปริมาณรังสียังครอบคลุมเฉพาะกอนมะเร็ง

Image-Guided Radiation Therapy (IGRT)
เป นเทคนิ ค ใหม ที่ ช วยเพิ่ ม ความแม นยํ าในการฉายรั ง สี แ ละลดภาวะแทรกซ อนของ
เนื้อเยื่อปกติจากรังสี เนื่องจากในระหวางการรักษาผูปวยอาจมีการเคลื่อนไหวหรือกอนเนื้อ
งอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีการนําภาพเอกซเรยมาใช เพื่อตรวจสอบตําแหนงของ
กอนเนื้องอกในแตล ะวันของการรักษา ผูปวยทุ กคนจะไดรับ การทําเอกซเรยห รือเอกซเรย
คอมพิ ว เตอร ก อนเพื่ อนํ า ภาพมาวางแผนการฉายรั ง สี โดยข อมู ล เหล า นี้ จะถู กส ง ไปยั ง
คอมพิวเตอรประจําหองฉายรังสี เพื่อใหแพทยสามารถเปรียบเทียบภาพเอกซเรยกอนที่จะทํา
การฉายรังสีจริงกับภาพที่แพทยไดวางแผนไวกอนเพื่อใหตําแหนงของกอนมะเร็งตรงกันมากที่สุด
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การฉายรังสีรวมพิกัด (Stereotactic Radiation Therapy)
เปนการฉายรังสีในปริมาณสูงโดยใชลํารังสีขนาดเล็กหลายทิศทางในการกําหนดพิกัด
สามมิติ เพื่อใหรังสีพุงตรงสูเปาหมายหรือรอยโรคที่กําหนด เทคนิคการฉายรังสีรวมพิกัดนี้แบง
ออกไดเปน 2 ชนิด คือ
1) Stereotactic radiosurgery (SRS) เปนการฉายรังสีรวมพิกัดปริมาณรังสีสูง
เพี ยงครั้ง เดี ย ว ซึ่ งถู กพั ฒ นานํ ามาใช ครั้ งแรกในการรั กษามะเร็ง ในสมอง การรั กษาชนิ ด นี้
นอกจากจะใชรักษามะเร็งสมองแลวยัง มีการนํามาใชในการรั กษาโรคกลุ มเนื้องอกธรรมดา
(begin tumor) เชน โรคหลอดเลือดในสมองผิดปกติแตกําเนิด (AVM) บางครั้งอาจใชการ
ฉายรังสีมากกวา 1 ครั้ง เพื่อลดผลขางเคียงจากวิธีฉายรังสีแบบครั้งเดียว
2) Stereotactic body radiation therapy (SBRT) เปนการฉายรังสีรวมพิกัด
ในบริเวณอื่นนอกจากสมอง โดยมักแบงการฉายรังสีเปนหลายๆ ครั้ง สวนมากแบงเปน 3-8
ครั้ง วิธกี ารรักษานี้มักใชในโรคมะเร็งบริเวณ ปอด กระดูกสันหลัง และตับ
ในการฉายรังสีแบบรวมพิกัดนั้น มีการใหปริมาณรังสีสูงมากในแตละครั้ง ดังนั้นตองให
ผูป วยอยูนิ่ง ให ม ากที่สุ ด และเหมื อนเดิ ม มากที่สุ ด จึ ง จําเป นตองมีเ ครื่องมื อยึด ตั วผู ป วยใน
ระหวางการฉายรังสี
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2. รังสีรกั ษาระยะใกล (Brachytherapy)
รังสีรักษาระยะใกล หรือการฝงแร คือ การใสสารกัมมันตรังสีเขาไปภายในตัวผูปวย ซึ่ง
ตนกําเนิดรังสีจะอยูใกลกับบริเวณที่จะทําการรักษา วิธีการใสแรแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ
การใสแรผานไปทางเครื่องมือที่ใสในโพรงของรางกาย (intracavitary brachytherapy) ซึ่ง
ไดแก การใสแรในมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทางชองคลอดและการใสแรผานทางเครื่องมือที่แทง
เขาไปในตัวกอนมะเร็ง (internal brachytherapy) เชน มะเร็งตอมลูกหมาก หรือใชในการ
เสริมการรักษามะเร็งปากมดลูก ผูปวยบางรายอาจตองไดรับการระงับความรูสึกดวยยาและ
นอนโรงพยาบาลเปนเวลาสั้ นๆ เทคนิค ใสแ ร ในปจจุ บันไดแ ก High dose rate (HDR)
brachytherapy ซึ่งเปนการใสแรที่ใหปริมาณสูงในแตละครั้ง ทําใหใชเวลาในการรักษาไม
นาน คือประมาณ 10-20 นาที โดยอาจรักษาวันละ 1-2 ครั้ง, สัปดาหละ 1-2 ครั้ง
ในระหวางการใสแร ผูปวยอาจรูสึกอึดอัด ไมสบายตัวไดบางจากการใสเครื่องมือ ซึ่งทีม
แพทยและพยาบาลจะดูแลใหยารักษาตามอาการอยางใกลชิด

ผลขางเคียง (Side effects)
ผลขางเคียงของการฉายรังสีเปนผลขางเคียงเฉพาะที่ ขึ้นกับบริเวณที่ไดรับการฉายรังสี
เชน ในการรักษามะเร็งเตานมผูปวยอาจมีรอยแดงหรือสีผิวคล้ําขึ้นตรงผิวหนังบริเวณหนาอก
ตรงที่ฉายรังสี ในขณะที่ถาเปนมะเร็งในชองปากจะมีอาการเจ็บปากเจ็บคอในชวงฉายรังสีได
หรือผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีบริเวณชองทอง อาจรูสึกปวดมวนทอง เปนตน อาการเหลานี้
มักเปนชั่วคราว และมักเริ่มในชวงสัปดาหที่สองและสามของการฉายรังสี และอาจมีอาการ
ตอไปได อีก 2-3 สั ป ดาหห ลั ง ฉายรั ง สี ค รบ ส วนน อยมากเท านั้ นที่ เ กิด ผลข างเคี ย งรุ นแรง
ภายหลังการฉายรังสี
อาการที่มักเจอบอยๆ ชวงฉายรังสีไมวาจะรักษาบริเวณไหนก็ตาม คือ รูสึกออนเพลีย ซึ่ง
ระดับความมากนอยขึ้นกับตัวบุคคล บริเวณที่ฉายรังสี และการไดรับการรักษาอื่นๆ รวมดวย
เช น ยาเคมี บํ าบั ด หากท านมี อาการดั ง กล าวควรพยายามพั กผ อนให ม ากและผ อนคลาย
ความเครียด
ป จ จุ บั น ได มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค การใส แ ร เ ป น แบบ 3 มิ ติ ร ว มกั บ ภาพสะท อ นคลื่ น
แมเหล็กไฟฟา (MRI) ซึ่งถือเปนเทคนิคที่มีความแมนยําสูง และมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ปจจุบัน ตั้งแตกอนการรักษาซึ่งมีสวนชวยใหแพทยเลือกวิธีการและเทคนิคการรักษาไดอยาง
เหมาะสมกั บ ผู ป วยแต ล ะคน และในระหว า งการรั ก ษาที่ ช ว ยให ส ามารถระบุ ตํ าแหน ง
ก อ นมะเร็ ง ได อ ย า งชั ด เจน และคํ า นวณปริ ม าณรั ง สี ไ ด อ ย า งแม น ยํ า ทํ า ให ส ามารถลด
ผลขางเคียงจากรังสีไปยังอวัยวะขางเคียง

8

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนศูนย รังสี
รักษาแหงแรกในประเทศไทยที่เริ่มใชภาพสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) รวมกับการใสแร
3 มิติตั้งแตป พ.ศ. 2552 ได รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติใหเปนศูนยการฝกอบรมการ
รักษาดวยรังสีระยะใกล 3 มิติ เนื่องจากเปนสถาบันที่มีบุคลากรที่มีประสบการณในการรักษา
ผูปวยจํานวนมากและมีเครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

9

ทีมการรักษา
ทีมการรักษาประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและบุคลากรทางการแพทยที่มี
ความรู ความสามารถเกี่ยวกับโรคมะเร็ง นําโดยแพทยรังสีรักษา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน
การใชรังสีรักษามะเร็ง
แพทยรั ง สีรั ก ษา เปนผู วางแผนการรั กษาและการฉายรั งสี ข องผู ป วย โดยจะ
รวมกั บที มการรักษาในการวางแผน ส งการรักษาและตรวจสอบแผนการรั กษาเพื่อ ให
แน ใ จว า แต ล ะครั้ ง มี ค วามถู กต อง แพทย รั ง สี รั กษาจะคอยติ ด ตามการรั กษา รวมทั้ ง
ปรับเปลี่ยนการรักษา เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่ดีที่สุด
นักฟสิก สการแพทย เปนผูทํ างานร วมกับแพทยรัง สีรักษาโดยตรงเพื่ อชวยใน
การวางแผนการรักษาเปนผู คํานวณและร วมออกแบบการรักษาด วยรัง สี ให เหมาะกั บ
ผู ป วยแต ล ะคน นอกจากนี้ ยั ง เป นผู ค อยควบคุ ม ตรวจสอบโปรแกรมการทํ างานของ
เครื่องมือและคอยตรวจ สอบความปลอดภัยของการฉายรังสีใหกับผูปวยและเจาหนาที่
นักรังสีการแพทย เปนผูใหการฉายรังสีตามแผนการรักษาของแพทย มีหนาที่จด
บันทึกการรั กษาในแต ล ะวั น และตรวจสอบการทํางานของเครื่ องมือใหอยู ในสภาพที่
พรอมใชงานตลอดเวลา
พยาบาลทางรังสีรั กษา เปนผูคอยให คําแนะนํ าแกผูปวยและญาติ ตั้งแตกอน
ระหวาง และหลังการรักษาคอยอธิบายผลขางเคียงที่อาจเกิดจากการฉายรังสีและแนะนํา
วิธีการปฏิบัติตัว

10

รังสีปลอดภัยหรือไม
ผูปวยบางรายกังวลกับความเสี่ยงที่เกิดจากการฉายรังสี การฉายรังสีสามารถรักษาผูปวย
จนประสบผลสําเร็จมาแลวกวา 100 ป การพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหมั่นใจไดวาการฉายรังสี
นั้ นปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก อ นเริ่ ม ทํ าการรั ก ษา ที ม การรั กษาจะเป นผู ออกแบบ
แผนการรักษาที่เหมาะสมปลอดภัยและมีความแมนยําตอผูปวยมากที่สุด โดยทั่วไปการรักษา
จะมุงเนนการฉายรังสี ไปที่กอนมะเร็ง ในขณะเดียวกันก็ หลีกเลี่ยงอวัยวะสําคัญ ขางเคียงให
มากที่สุด โดยกอนและระหวางการฉายรังสีจะมีการเอกซเรยตรวจสอบแผนการรักษา เพื่อให
การรักษาเปนไปตามแผนที่วางไว ถาผูปวยตองไดรับการฉายรังสีแบบภายนอก คือ นอนบน
เตียงและมีเครื่องปลอยพลังงานรังสีออกมา ซึ่งเปนรังสีที่มองไมเห็น หลังฉายรังสีผูปวยจะไมมี
รังสีติดตัว สามารถกลับบานได
การใสแรโดยการเอาเม็ดสารกัมมันตภาพรังสีใสเขาไปในตัวผูปวย ผานอุปกรณเชน ใน
ผู ป วยมะเร็ ง ปากมดลู ก มะเร็ ง มดลู ก นั้ น เมื่ อ นํ า เม็ ด รั ง สี ออกผู ป ว ยก็ จะไม มี รั ง สี ติ ด ตั ว
เชนเดียวกัน และสามารถกลับบานไดหลังจากถอดอุปกรณออก

การปฏิบตั ติ วั ในชวงระหวางการรักษา
เมื่อทราบการวินิจฉัยโรคผูป วยอาจจะตองพบกับผูเชี่ยวชาญทางดานมะเร็งหลายทาน
เชน ศัลยแพทย แพทยรังสีรักษา และอายุรแพทยดานมะเร็ง ผูปวยสามารถซักถามถึงขอมูล
การรักษาได โดยทั่วไปผูปวยมักตองไดรับการรักษาหลายอยางรวมกัน เชน โรคมะเร็งเตานม
ศัลยแพทยจะทําการผาตัด เอากอนมะเร็งออก จากนั้นผูปวยอาจไดรับการฉายรังสีและเคมี
บําบัดเพิ่มเติม เพื่อทําลายเซลลมะเร็งที่อาจหลงเหลืออยูในรางกาย
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กอนการรักษาดวยการฉายรังสี

ในวันแรกผูปวยจะไดพบกับแพทยรังสีรักษา แพทยจะทําการประเมินผูปวยจาก
การถามประวั ติ ประวั ติการเจ็ บ ป วยในอดีต โรคประจํ า ตั ว ประวั ติ การเจ็ บป ว ยใน
ครอบครัว ยาประจําตัว อาการแพ หลังจากนั้นจะตรวจรางกายประเมินสภาพรางกาย
โดยในผู ป วยแตล ะรายนั้ นจะมี การประชุ มหารือเกี่ ยวกั บแนวทางการรั กษารว มกั บ
แพทยผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขา โดยมีแพทยประจําบาน นิสิตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมสังเกตการณ
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ขัน
้ ตอนการจําลองการฉายรังสี
เพื่อใหการรักษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การฉายรังสีตองฉายไปที่กอนมะเร็งในทุก
ครั้ ง จึ ง จําเปนต องมี การจําลองการฉายรั ง สีแ ละกํ าหนดจุด การฉายรั ง สี เพื่อใหเ จ าหน าที่
สามารถวางขอบเขตการฉายรังสีไดตรงกันทุกครั้ง
ในระหว างการจํ าลองการฉายรัง สี จะให ผูป วยอยูในทาทางเหมือนเวลาฉายรั งสีจริง ๆ
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนําลวดมาวางบนตัวผูปวยหรือบนเครื่องมือยึดตรึง เครื่องมือยึดตรึง
ผูปวยอาจเปนหนากาก ที่วางศีรษะ ที่วางแขน แผนโฟม เพื่อใหผูปวยอยูในตําแหนงเดิมในทุกๆ
วันของการฉายรังสี หลังจากนั้นจะสแกนภาพดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT) และอาจ
ใช ภ าพสะท อนคลื่ นแม เ หล็ กไฟฟ า (MRI) ร วมด วย เพื่ อนํ าภาพมาวางแผนการฉายรั ง สี
จากนั้ นเจ า หน าที่ จะวาดขอบเขตการฉายรั ง สี ด วยหมึ กบนหน ากากหรื อบนตั วผู ป วย ซึ่ ง
สามารถลบออกไดในภายหลังจากการฉายรังสีเสร็จสิ้นแลว
ขัน
้ ตอนการฉายรังสี
เมื่อผูปวยจําลองการฉายรังสีเสร็จแพทยรั งสีรักษาและนักฟสิกส การแพทย จะนําภาพ
ทั้งหมดไปวางแผนการฉายรังสี โดยใชระบบคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหได
แผนการฉายรังสีที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยแตละราย

การประเมินกอนการฉายรังสี
เมื่อทีมแพทยไดแผนการฉายรังสีที่ดีที่สุดแลว ทางทีมฟสิกสการแพทยจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องฉายรั งสี วิธีการฉายรั ง สี และแผนการฉายรั งสี อีกครั้ ง เพื่ อ ป องกั นความ
ผิดพลาด และใหเกิดความปลอดภัยกับผูปวยมากที่สุดกอนการฉายรังสีจริง
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ในระหวางการฉายรังสี
การฉายรัง สีแตล ะครั้ งผูปว ยจะไมรูสึกเจ็บ หรือแสบร อนที่ผิ ว แตรังสี จะผานเขาไปยั ง
ก อนมะเร็ ง การฉายรั ง สี แ ต ล ะครั้ ง ใช เ วลาประมาณ 5-15 นาที ในการจั ด ท าทางและใส
อุปกรณเครื่องมื อยึดตัว และจั ดตําแหนงการฉายรังสี เมื่อจั ดทาทางไดตามที่กําหนดไวแล ว
นักรัง สีการแพทยจะออกจากหองและไปยัง บริเ วณห องควบคุม เพื่ อทําการฉายรั งสี และดู
ผูปวยผานกลองวงจรปดนอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนและลําโพง ซึ่งผูปวยสามารถสื่อสารโดยตรง
กับเจาหนาที่หองควบคุมได ในระหวางการฉายรังสีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นสามารถหยุด
การฉายรังสีและเขาไปชวยเหลือผูปวยไดทันที
โดยทั่ ว ไประยะเวลาในการฉายรั ง สี แ ต ล ะครั้ ง จะประมาณ 10-40 นาที ผู ป ว ยไม
จําเปนตองนอนโรงพยาบาลสามารถกลับบานไดหลังฉายรังสีเสร็จ ดังนั้นผูปวยจึงไมตองหยุด
งานและสามารถใหรวมกับการรักษาวิธีอื่นได
ระหว างการฉายรั ง สี หั วเครื่ องฉายรั ง สี จ ะเคลื่ อนที่ ไ ปมาเพื่ อให ลํ ารั ง สี พุ ง ตรงไปยั ง
กอนมะเร็งและจะมีเสียงในระหวางที่เครื่องปลอยรังสีออกมา
แพทยรังสีรักษาอาจสงการตรวจวินิจฉัย เพื่อดูการตอบสนองตอการรักษา เปนระยะๆ
หากกอนมะเร็งยุบลงมากๆ อาจตองมีการจําลองการรักษาอีกครั้งเพื่อวางแผนการรักษาใหม
ในบางครั้งอาจตองหยุดฉายรัง สี ถาผูปวยเกิดผลขางเคียงจากการฉายรังสีมาก แตสามารถ
ชดเชยวันหยุดเหลานี้ ในชวงหลังการฉายรังสีได อยางไรก็ตามถาไมมีปญหา ผูปวยควรไดรับ
การฉายรัง สีอยางตอเนื่อง โดยปกติทั่วไปการฉายรั งสีจะฉาย 5 วัน ต อสัปดาห หยุด 2 วั น
และตองฉายติดตอกันตั้งแต 1 ถึง 10 สัปดาห ซึ่งจํานวนครั้งของการฉายรังสีขึ้นอยูกับขนาด
ชนิด ของโรคมะเร็ง สภาพรางกายของผูป วย แผนการรักษาหรื อมีการรั กษาอื่นๆ รวมดวย
หรือไม
ในบางครั้งมีการฉายรังสีเพิ่มเติม (Boost) ที่กอนมะเร็ง เพื่อเพิ่มปริมาณรังสี ผูปวยบาง
รายอาจจํ าเป นตองได รั บยาเคมี บําบั ดและการฉายรั ง สีร วมกั น ซึ่ ง ยาเคมี บํ าบั ด อาจให ทุ ก
สัปดาหหรือทุก 3 สัปดาห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหเซลลมะเร็งไวตอการฉายรังสีมากขึ้น

14

การตรวจทุกสัปดาห
ชวงระหวางการฉายรังสี แพทยรังสีรักษาจะพบผูปวยทุกสัปดาหเพื่อประเมินผลขางเคียง
แนะนําวิธีปฏิบัติและตอบคําถามที่ผูปวยและญาติสงสัย แพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาราง
การฉายรังสีได ขึ้นอยูกับการตอบสนองตอการรักษาและตัวโรค
การประเมินคุณภาพระหวางการฉายรังสี
ชวงระหวางการฉายรังสีจะมีการเอกซเรยเพื่อตรวจสอบตําแหนงของการฉายรังสี เพื่อให
มีความถูกตองมากที่สุด ดวยภาพเอกซเรย หรือเอกซเรยคอมพิวเตอร
การตรวจติดตามหลังการรักษา
หลังการรักษาผูปวยจะไดรับบัตรนัดเพื่อมาติดตามผลการรักษา โดยอาจมีการตรวจเลือด
และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ มาประกอบการตรวจรักษาและรายงานการตรวจประเมินใหแพทย
อื่นๆ ในทีมไดรับทราบ ในชวง 2-3 ป แรก จะมีการตรวจติดตามคอนขางบอย แตจะหางขึ้น
เมื่ อเวลาผานไป ทั้ ง นี้ห ากผู ปวยประสบป ญ หากอนถึง วันที่ นัด หมายไวส ามารถขอพบและ
ติดต อแพทยแ ละที มการรักษาไดต ลอดในเวลาราชการหรือสามารถ email สอบถามได ที่
chulacancer@yahoo.com
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การดูแลตัวเองในชวงการฉายรังสี
 พักผอนใหม าก ผูป วยมีอาการอ อนเพลีย ในชวงฉายรั งสี ควรพั กผ อนอย างเต็ ม ที่
อาจใหครอบครัวและญาติของผูปวยเปนผูติดตอดําเนินการเรื่องการรักษาและชวย
เตรียมเรื่องอาหาร ทําใหผูปวยไมตองกังวลกับสิ่งรอบตัว และสนใจแตเรื่องสุขภาพ
อย างไรก็ ต ามผู ป วยสามารถออกกํ าลั ง กายหรื อทํ ากิ จวั ต รประจํ าวันที่ ไ ม เ หนื่ อย
เกินไปไดตามปกติ
 ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
 ทานอาหารที่ มีประโยชน และอาหารที่มีพ ลังงานสูงในชวงการรั กษา เชน ไขขาว
เนื้อสัตว ปลา ดื่มน้ํามากๆ ไมควรลดน้ําหนัก
 ดูแลบริเวณที่ไดรับ การฉายรังสี บริ เวณฉายรั งสีมีความบอบบางเปนพิเ ศษ อาจมี
อาการแดงได มีวิธีปฏิบัติตัวดังตอไปนี้
- ทําความสะอาดทุกวันดวยน้ําอุน ไมควรฟอกสบูในบริเวณที่ขีดเสน เนื่องจากจะ
ทําใหเสนที่ขีดไวลบเลือนไป
- หลี ก เลี่ ย งการใช โ ลชั่ น น้ํ า หอม แป ง และเครื่ อ งสํ า อางที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอลเพราะจะทําใหผิวแหงมากขึ้น
- หลีกเลี่ยงการประคบเย็นประคบรอนบริเวณฉายรังสี
- หลีกเลี่ยงแสงแดด ควรสวมเสื้อผาหรือหมวกเพื่อปกปองผิวจากแสงแดด
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คําถามที่ควรถามแพทยของทาน
 เปนมะเร็งชนิดไหนและระยะใด
 จุดประสงคของการฉายรังสีคืออะไร
 จะใหรังสีบอยแคไหน เปนการฉายรังสีแบบภายนอกหรือเปนการใสแร
 ตองไดรับรังสีนานเทาใด ตองฉายรังสีกี่ครั้งตอสัปดาห
 มีโอกาสที่รังสีจะทําใหอาการดีขึ้นแคไหน
 ถาไมไดรับการฉายรังสี โอกาสที่โรคจะกลับมาเปนเทาใด
 จําเปนตองไดรับการรักษาวิธีอื่นอีกหรือไม เชน เคมีบําบัด การผาตัด และควรให
หลังจากฉายรังสีนานแคไหน
 มีการศึกษาวิจัยใดที่สามารถเขารวมไดหรือไม
 ควรเตรียมคาใชจายประมาณเทาไหร
 รังสีรักษามีผลตอการมีบุตรหรือไม
 ถามีคําถามเพิ่มเติมสามารถถามไดที่ใดบาง มีชองทางไหน
 ใชสิทธิการรักษาอะไรไดบาง สิทธิที่มีอยูครอบคลุมหรือไม
 ชวงฉายรังสีสามารถขับรถไดหรือไม จอดรถไดที่ไหน
 ผลขางเคียงจากการฉายรังสีมีอะไรบาง และตองปฏิบัติตัวอยางไร
 ตองทานอาหารอะไรเปนพิเศษ
 ชวงฉายรังสีสามารถปฏิบัติตัวตามปกติไดหรือไม
 สามารถสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดหรือไม
 ถาจะทานวิตามินเสริมรวมดวย ปลอดภัยหรือไม
 ชวงระหวางการฉายรังสีจะมีความรูสึกอยางไรบาง
 ตองตรวจติดตามบอยแคไหน
 หลังฉายรังสีสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดเมื่อไหร
หากคุณมีปญหาหรือคําถามเกี่วกับตัวโรค การรักษา และผลขางเคียงจากการรักษา
ควรปรึกษาทีมแพทยของทาน
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การวิจยั คืออะไร
แพทยเชี่ยวชาญทางดานมะเร็ง มีการทําวิจัยตางๆ มากมายอยางตอเนื่อง เพื่อทดสอบ
และหาวิธีการรักษาใหมๆ ใหทันกับโรคมะเร็ง วิธีการทางวิจัยเหลานี้เรียกวา Clinical trials
บางการวิจัยทําเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษา และอีกหลายการ
วิจัยจะมีการเปรียบเทียบการรักษาแบบใหมที่แพทยผูเชี่ยวชาญคิดวาดีกวาการรักษาแบบเดิม
กับการรักษาที่เปนมาตรฐานแบบเดิม ผูปวยที่เขารวมการวิจัยจะไดรับการตรวจติดตามอยาง
ใกลชิด ขอสําคัญคือ การวิจัยเปนการขอความรวมมือจากผูปวย และญาติ มิไดเปนการบังคับ
แตอยางใด การวิจัยแบงเปนหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เพื่อดูวาการรักษานั้นปลอดภัยหรือไม
เมื่อแพทยคิดคนยาใหมๆ ได เราจําเปนตองทราบถึงปริมาณยาที่ปลอดภัยที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการรักษา ในสวนของการฉายรังสีไดผานขั้นตอนนี้ไปแลว โดยพบระดับ
ปริมาณรังสีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพที่จะรักษาโรคมะเร็ง

ขั้นที่ 2 การรักษานั้นไดผลหรือไม
ในขั้นนี้จะคนหาวิธีการรักษาใหมๆ ที่ไดประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นที่ 3 ดีกวาการรักษาแบบเดิมหรือไม
โดยขั้นนี้เปนการเปรียบเทียบการรักษาวิธีใหมกับการรักษาแบบมาตรฐานเดิม เพื่อดูวา
แบบใหมดีกวาแบบเกาหรือไม
ขั้นที่ 4 ติดตามการรักษาในระยะยาว
ขั้นตอนสุดทายมีการนําไปใชในผูปวยจริงจํานวนมากและติดตามเปนเวลานาน
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