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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัพบว่าอตัราการเกิดโรคมะเร็งในอวยัวะต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีอยู่ในระยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 มี

โอกาสท่ีโรคจะกระจายผา่น blood brain barrier ท าใหพ้บจ านวนผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีมีการแพร่กระจายไปยงัสมองเพ่ิมข้ึนไปดว้ย  หน่ึงใน
การรักษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการประคบัประคองใหผู้ป่้วยกลุ่มท่ีมีโรคมะเร็งกระจายไปยงัสมองใหมี้คุณภาพชีวิตดีข้ึน  และมีอตัราการ
รอดชีวิตนานข้ึนกคื็อ  การฉายรังสี  ซ่ึงเทคนิคการฉายรังสีทั้งสมอง  (Whole – brain  radiation  therapy; WBRT)  ยงัคงเป็นเทคนิคท่ีเป็น
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และมีความซับซ้อน  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงในการรักษาน้ี 
ผูป่้วยอาจไดรั้บผลกระทบจากผลขา้งเคียงของการฉายรังสี และจากภาวะโรค  พยาบาลซ่ึงเป็นหน่ึงในทีมท่ีมีบทบาทส าคญัในการดูแล
ผูป่้วยตั้งแต่ระยะก่อน  ระหวา่ง  และภายหลงัการรักษา  จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในการใหค้  าแนะน า เพื่อเตรียมความพร้อมของผูป่้วยและ
ครอบครัวทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ รวมถึงการคน้หาปัญหา ประเมินความเส่ียง จดัการกบัอาการหรือผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรักษา 
การเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อเน่ืองหลงัให้การรักษาครบ  การติดตามประเมินอาการต่อเน่ืองหลงัการรักษา   และให้การดูแลใน
ระยะสุดทา้ย  เพ่ือใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ค าส าคัญ การพยาบาล รังสีรักษา มะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง 
Abstract 
  Currently, the incidence of cancer diseases was rising ever year. Some patients were in the advance stage of cancer that could 
be spread through the blood brain barrier into the brain parenchyma. This so the number of cancer cases who had brain metastasis were 
increasing every year. Radiation played an important role in sustaining the patient's quality of life and increasing survival rate. Radiation 
technique using whole-brain radiation therapy (WBRT) technique was still a traditional and effectiveness treatment. However, a 
complication after WBRT were required a skilled multidisciplinary team. But nurses are one of the team member that in taking care 
patients before, during and after WBRT treatment. By giving advices for preparing patients and their families both physical and mental. 
Aspects nurse has to find out the problem, assess the risk and manage the symptoms or side effects that occur during treatment and 
continue to take care after completing the treatment until in the palliative period so that patients and their families have a good quality 
of life. 
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งานการพยาบาลรังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
บทน า 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในล าดบัตน้ๆ  
ของประชากรทัว่โลก [1,2]   ส าหรับประเทศไทยพบว่า
อัตราการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มสูงข้ึนทุกปี [3,4]  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากปัจจยัหลายอย่าง  เช่น  วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ทั้งดา้นความเป็นอยู่ อาหาร สภาพแวดลอ้ม อีกทั้ง
ความกา้วหนา้ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท าให้
ประชาชนมีอายุท่ียืนยาวข้ึน เกิดความเส่ียงท่ีจะเป็น
โรคมะเร็งเพิ่มมากข้ึน และจากความกา้วหน้าทางดา้น
การแพทย์และสาธารณสุขน้ีเอง  ท าให้ประชาชน
สามารถเขา้รับบริการ การตรวจคดักรองและวินิจฉยัโรค
มะเร็งได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย  า แต่
เน่ืองจากคุณสมบัติของโรคมะเร็ง คือ เซลล์มะเร็ง
สามารถแบ่งตวัออกจากเซลลต์น้ก าเนิด (primary tumor) 
ดว้ยการรุกรามเขา้ไปในเน้ือเยื่อ และส่ิงแวดลอ้มรอบ
ขา้งเซลลเ์ฉพาะท่ี จากนั้นจึงเร่ิมแพร่กระจายและรุกราม
เขา้สู่กระแสเลือดหรือระบบน ้ าเหลือง   ซ่ึงเครือข่ายของ
ต่อมน ้ าเหลืองมีมากมายทัว่ร่างกายเช่ือมต่อกนัดว้ยท่อ
น ้ าเหลืองขนาดเลก็จนสามารถฝังตวัอยูท่ี่ผนงัของหลอด
เลือดปลายทางได้ จากนั้ น เซลล์มะเ ร็ง จึงออกมา
เจริญเติบโตนอกหลอดเลือด และสร้างเน้ือเยื่อใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากการท างานของเซลลป์กติ
ในต าแหน่งนั้น ท าใหอ้วยัวะนั้นๆ เกิดความเสียหายและ
สูญเสียการท าหน้าท่ี ซ่ึงเรียกว่า มะเร็งในระยะลุกลาม 
มะเร็งในระยะแพร่กระจาย  หรือมะเร็งทุติยภูมิ [2,4] 
(metastatic cancer) 

 ปัจ จุบันมีการตรวจพบผู ้ป่วยมะเ ร็งระยะ
แพร่กระจายจ านวนมาก และเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพ
ชีวิตของผูป่้วยแยล่ง เพิ่มอตัราการเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 

90 [4]  ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง 
(Brain metastases)  ด้วยพยาธิสภาพของโรคมะเ ร็ง
แพร่กระจายไปยงัสมองนั้น  ส่งผลท าให้ร่างกายของ
ผูป่้วยเกิดความผิดปกติและน าไปสู่การเสียชีวิต โดย
พบว่าผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งตน้ก าเนิดท่ีบริเวณใดๆ ก็ตาม 
เม่ือเวลาผ่านไปประมาณ 20 ปี  จะมีโอกาสเกิดการ
แพร่กระจายของมะเร็งไปยงัสมองไดถึ้งร้อยละ 45 [5]  
แต่โรคมะเร็งตน้ก าเนิดในแต่ละชนิด ก็มีความสามารถ
ในการแพร่กระจายไปยงัสมองท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั 
จ  านวน ขนาด ต าแหน่ง และชนิดของมะเร็งตน้ก าเนิด วา่
เซลล์มะเร็งนั้นสามารถผ่านระบบป้องกันตนเองของ
สมองได้หรือไม่ ระบบการป้องกันตนเองน้ีเรียกว่า  
blood brain barrier ท าหน้าท่ีเป็นตัวกั้นระหว่างหลอด
เลือดกบัเซลลส์มอง 

คอยคดักรองไม่ให้สารเคมีหรือเช้ือโรคผ่านเขา้
สู่เซลล์สมอง แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีมะเร็งท่ีสามารถ
แพร่กระจายไปยงัสมอง ไดแ้ก่ มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม 
มะเร็งผวิหนงัชนิด malignant melanoma มะเร็งไต มะเร็ง
ล าไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่  มะเร็งตบั มะเร็ง
ต่อมไทรอยด์ [4,7] ซ่ึงลักษณะการแพร่กระจายของ
มะเร็งแต่ละชนิด ก็มีความแตกต่างกันไป เช่น มะเร็ง
ปอด มะเร็งผิวหนัง ลกัษณะท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นการ
แพร่กระจายแบบทัว่สมอง5 (multiple brain metastases) 
ในขณะท่ีมะเร็งเตา้นม มะเร็งล าไส้ มะเร็งไต ส่วนใหญ่
จะพบการแพร่กระจายท่ีเป็นแบบกอ้นเด่ียวๆ [5] (single 
lesion) และยิ่งไปกว่านั้นสมองยงัเป็นบริเวณท่ีเอ้ือต่อ
การแพร่กระจายของโรคมะเร็ง เพราะมี blood brain 
barrier  ท่ีคอยป้องกนัไวรัส แบคทีเรีย สารพิษ สารเคมีท่ี
ไม่ พึงประสงค์ชนิดต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในเน้ือสมอง 
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เปรียบเสมือนมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี ท าให้การรักษาดว้ย
การให้ยาเคมีบ าบดัหรือยามุ่งเป้า (target therapy) นั้ น 
ตอบสนองไม่ดีเท่าท่ีควร [7] โดยพบว่าอตัราการมีชีวิต
รอดของผูป่้วยมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองนั้นจะอยู่
ประมาณ 3–9 เดือน [2]  ส่วนต าแหน่งท่ีเกิดรอยโรคนั้น 
ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีบริเวณเยื่อหุ้มสมอง เน้ือสมองและ
บริเวณท่ีติดกับกะโหลกศีรษะ[2] ตรงบริเวณรอยต่อ
ระหว่างสมองเน้ือเทาดา้นนอก (gray matter) และสมอง
เน้ือขาวดา้นใน (white matter) [2,8]  ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
ส้ินสุดของหลอดเลือดแดงมารวมกนั  จึงมีหลอดเลือด
มาเ ล้ียงบริเวณน้ีจ านวนมาก  ท าให้เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของก้อนมะเร็งสมองเน้ือเทาประกอบไป
ดว้ยเซลล์ประสาทจ านวนมาก สมองเน้ือขาวประกอบ
ไปด้วยเส้นใยประสาท ซ่ึงเช่ือม ต่อเซลล์ประสาทเขา้
ดว้ยกนั  โดยสมองเน้ือเทาเป็นต าแหน่งท่ีท าหน้าท่ีใน
การคิดค านวณ ส่วนสมองเน้ือขาวท าหน้าท่ีเช่ือมต่อ
ค าสั่งระหว่างสมองส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พบ
การกระจายอยู่ท่ีเปลือกนอกของสมองใหญ่ (cerebral 
cortex) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีควบคุมการท างานเก่ียวกับ
ความรู้สึกตวั ความจ า ความ สามารถทางภาษา และการ
รับความรู้สึก ร้อยละ 15 พบการกระจายอยูท่ี่สมองนอ้ย 
(cerebellum) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว
ของกลา้มเน้ือ การทรงตวั ร้อยละ 5 พบการกระจายอยูท่ี่
ก้านสมอง (brain stem) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีควบคุมการ
นอนหลบั ความรู้สึกต่ืนตวั การมองเห็น การกลืน และ
ควบคุมความสมดุลของร่างกายในเร่ืองต่างๆ เช่น สมดุล
ของของเหลว ฮอร์โมน อุณหภูมิร่างกาย [2,8] ส าหรับ
ผูป่้วยท่ีตรวจพบว่ามีมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง
ก่อนท่ีจะตรวจพบมะเร็งตน้ก าเนิดนั้น  เรียกผูป่้วยกลุ่มน้ี
ว่า มะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองไม่ทราบตน้ก าเนิด 

(metastasis of unknown primary)  โดยแพทยจ์ะให้การ
รักษามะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองควบคู่ไปกับการ
วินิจฉยัหามะเร็งตน้ก าเนิดเพื่อท าการรักษาต่อไป 

 
อาการทีน่ าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล 

ผูป่้วยท่ีมีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยงัสมอง 
จะมีอาการท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปตามต าแหน่ง 
และขนาดของกอ้นมะเร็ง หรือบางรายไม่แสดงอาการ 
แต่ตรวจพบการแพร่กระจายของมะเร็งไปยงัสมองโดย
บงัเอิญจากการตรวจต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะพบอาการ
ดงัต่อไปน้ี 
 - ปวดศีรษะ (headaches) เป็นอาการท่ีพบมาก
ถึงร้อยละ 50 [7,8] เกิดจากกอ้นเน้ืองอกไปกดเบียดเน้ือ
สมองขา้งเคียง ท าให้ความดนัในกะโหลกสูงข้ึน อาการ
ปวดจะเร่ิมจากปวดเล็กน้อยและรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ เป็น
มากในช่วงเชา้ และกลางคืน หรือเวลาท่ีมีส่ิงเร้ามาท าให้
ความดนัในกะโหลกศีรษะเพิ่มข้ึน เช่น ความเครียด ไอ 
จาม [7,8] 
 -  คล่ืนไส ้อาเจียน (nausea or vomiting) เกิดจาก
เน้ืองอกไปกดเบียดในโพรงสมอง ท าให้มีความดนัใน
กะโหลกเพิ่มข้ึน บางรายมีอาเจียนโดยท่ีไม่มีอาการ
คล่ืนไส้น ามาก่อน ส่วนมากมักพบอาการในช่วงเช้า 
[7,8] 
 -  มองเห็นภาพซ้อน ตามัว หรือมองไม่เห็น 
(visual impairment) เกิดจากเน้ืองอกไปกดเบียดท าให้
ความดันในกะโหลกสูงข้ึน เกิดการบวมของระบบ
ประสาทคู่ท่ี 4 หรือ 6 ส่งผลต่อการมองเห็น [7,8] 
 -   ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว ล ด ล ง  ( Reduced 
consciousness) เน่ืองจากเน้ืองอกท าให้มีการอุดตนัของ
โพรงในสมอง เกิดน ้าหล่อเล้ียงในโพรงสมองและไขสนั
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หลงัมากเกินไป ท าให้สมองบวมเกิดการกดทบั ท าลาย
เน้ือสมอง หรือท าใหเ้น้ือสมองมีการเอียงไปดา้นใดดา้น
หน่ึง ส่งผลท าใหผู้ป่้วยซึมลง ไม่รู้สึกตวั [7,8] 
 -  ความจ าลดลง พร่องการรู้คิด เช่น มีปัญหา
ความเขา้ใจการส่ือสาร ความสามารถในการวางแผน
และแกปั้ญหาบกพร่อง รวมไปถึงอาการทางดา้นอารมณ์ 
เช่น มีอารมณ์เศร้า วิตกกังวล (cognitive impairment) 
เป็นอาการท่ีพบมากถึงร้อยละ 50-909  เกิดจากการกด
เบียดของก้อนเน้ืองอกขนาดใหญ่ ท่ีกระจายทัว่สมอง 
โดยเฉพาะท่ีสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ส่วนข้าง 
(parietal lobe) และส่วนขมบั (temporal lobe) [7,8] 
 - ชัก (epilepsy) เป็นอาการท่ีพบได้ถึงร้อยละ 
20-40 ในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีมีการกระจายไปยงัสมอง
เน่ืองจากเน้ืองอกไปรบกวนการน ากระแสประสาทใน
สมอง โดยเฉพาะมีการกระจายของมะเร็งไปยงัสมอง
ส่วนหนา้ ส่วนขา้งหรือบริเวณ insula lobe อาการชกัอาจ
พบไดท้ั้งแบบบางส่วน เช่น กลา้มเน้ือกระตุก มีอาการ
ชา และแบบการชกัทั้งตวัจนผูป่้วยหมดสติ [7,9] 
 - การรับรส รับกล่ิน การพูดผิดปกติ เน่ืองจาก
กอ้นเน้ืองอกไปกดเบียดต าแหน่งเส้นประสาทท่ีควบคุม
การท างานต่างๆ ในสมอง10 
 -  เคล่ือนไหวผิดปกติ เช่น เดินเซ ชา กลา้มเน้ือ
อ่อนแรง อัมพาตคร่ึงซีก เน่ืองจากก้อนเน้ืองอกไป
รบกวนการส่งสัญญาณประสาทท่ีควบคุมการท างาน
ของกลา้มเน้ือ [8,10] 
 
การตรวจวินิจฉัย 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองมี
ทั้ งการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป เช่น จากการซัก
ประวติั ตรวจร่างกายทางระบบประสาท5 และการตรวจ

วินิจฉัย ท่ี เฉพาะเจาะจงสามารถระบุได้ว่ามีมะเร็ง
แพร่กระจายไปยงัสมองหรือไม่ ไดแ้ก่ 

-  การตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
สมอง [5 ,8]  (Computed tomography scan :  CT scan) 
เ ป็นการตรวจวิ นิ จฉั ย โรคด้ว ย เ ค ร่ื อ ง เ อกซ เ ร ย์
คอมพิวเตอร์ โดยฉายรังสีเอกซเรยไ์ปท่ีสมองแลว้ใช้
คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพ 3 มิติ ภาพท่ีได้จะมีความ
ละเอียดสูงกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา สามารถ
วินิจฉัยโรคไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีค่าใชจ่้ายถูกกว่าการ
ตรวจ MRI แต่ภาพท่ีได้บางคร้ังจะมี artifact บริเวณ
กระดูก  ดงันั้นการตรวจหามะเร็งท่ีมีการแพร่กระจายไป
ยงัสมองของผูป่้วยบางราย ภาพท่ีได้อาจถูกบังด้วย
กะโหลกศีรษะ จึงท าให้แปลผลยาก เกิดความคลาด
เคล่ือนได ้และการตรวจน้ีผูป่้วยจะไดรั้บรังสี ซ่ึงถา้หาก
ได้รับรังสีในปริมาณมากอาจเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจากการไดรั้บรังสีมากเกินไป [11] 

-  การตรวจด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า [5,8] 
(Magnetic resonance imaging : MRI) เป็นการตรวจดว้ย
เค ร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าจะได้
ภาพเหมือนจริงของอวยัวะภายในโดยเฉพาะเน้ือสมอง
ส่วนท่ีเป็นมะเร็ง  ลกัษณะภาพท่ีไดเ้ป็น 3 มิติ ท่ีมีความ
ละเอียด คมชดั ตดัภาพตามระนาบไดท้ั้งแนวขวาง แนว
ยาว และแนวเฉียง สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
เน้ือเยื่อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ใช้ได้ดีกับส่วนท่ีไม่ใช่
กระดูก ดังนั้นภาพจึงมีความชัดเจนกว่าการตรวจดว้ย 
CT scan และผู ้ป่วยไม่ได้รับรังสี แต่การตรวจอาจมี
ขอ้จ ากดัในผูป่้วยท่ีกลวัการอยู่ในท่ีแคบ และในรายท่ีมี
โลหะฝังอยูใ่นร่างกาย [11] 

- การตดัช้ินเน้ือส่งตรวจ โดยทัว่ไปมะเร็ง
แพร่กระจายไปยงัสมองแทบไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง



[VOL.7 NO.2 JULY-DECEMBER 2020] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

อรจิรา รัตนเณร 73 

 

ส่งช้ินเน้ือตรวจ แต่บางกรณีท่ีตอ้งการวินิจฉัยหามะเร็ง
ตน้ก าเนิด จะท าการผา่ตดักอ้นเน้ืองอกออก หรือเจาะให้
ไดช้ิ้นเน้ือเล็กๆ แลว้ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา หรือเจาะ
น ้ าไขสันหลังส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมอง
อัก เ สบจ ากมะ เ ร็ ง  ( neoplastic meningitis)  ซ่ึ งพบ
เซลลม์ะเร็งแพร่เขา้มาในน ้าไขสนัหลงัได ้[5,8] 
 
การรักษามะเร็งแพร่กระจายไปยังสมองด้วยรังสี 
(Radiotherapy) 

ปัจจุบันรังสีรักษายงัคงเป็นมาตรฐานในการ
รักษา และมีบทบาทอย่างมากในการรักษาผูป่้วยมะเร็ง
แพร่ กระจายไปยงัสมอง เป็นการรักษาหลกัท่ีสามารถ
ใชรั้กษาแทนการผา่ตดั หรือใชเ้ป็นการรักษาร่วมกบัการ
รักษาอ่ืนๆ ได ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมกอ้นมะเร็ง
ไม่ให้ลุกลามมากข้ึน ซ่ึงผลของการรักษาได้รับการ
ตอบสนองค่อนขา้งดีท าให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
มีอตัราการรอดชีวิตนานข้ึน10 เทคนิคท่ีนิยมใชส้ าหรับ
การรักษามะเร็งแพร่กระจายไปท่ีสมอง คือ การฉายรังสี
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เน่ืองจากท าใหเ้ห็นภาพกอ้นมะเร็ง
ชัดเจน ลดผลกระทบต่อเน้ือเยื่อรอบขา้ง [12]  วิธีการ
ฉายรังสีท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ รังสีศลัยกรรมร่วมพิกดั 
(Stereotactic Radiosurgery; SRS) การฉายรังสีเฉพาะจุด 
(stereotactic radiation therapy; SRT) สองวิธีน้ีเป็นการ
ฉายรังสีท่ีใชล้  ารังสีขนาดเล็ก ยิงจากหลายทิศทางไปยงั
จุดโฟกสัท่ีกอ้นเน้ืองอกบริเวณศีรษะเดียวกนั ขณะฉาย
รังสีจะตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยยดึตรึงผูป่้วยใหอ้ยูน่ิ่งมากท่ีสุด 
ซ่ึงเหมาะกับผูป่้วยท่ีมีขนาดของก้อนมะเร็งเล็กกว่า 4 
เซนติเมตร มีการกระจายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ก้อน 
ผูป่้วยไม่จ าเป็นตอ้งนอนพกัในโรงพยาบาล [8,10,12,13] 
และการฉาย รั ง สีทั้ งสมอง  (whole-brain radiation 

therapy; WBRT) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมและยงัใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนั [10]    ในเน้ือหาต่อไปจะกล่าวถึงการฉายรังสี 
ผลขา้งเคียงจากการฉายรังสี และการพยาบาลผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการฉายรังสีดว้ยวิธีการ WBRT 
 
การฉายรังสีทั้งสมอง (whole- brain radiation therapy; 
WBRT)  

เทคนิคน้ีเป็นวิธีการฉายรังสีท่ีใช้บ่อยท่ีสุด 
เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีมีเน้ืองอกกระจายมากกว่า 5 กอ้น 
หรือ 10 ต าแหน่งทั่วสมอง หรือตรวจพบว่ามีการ
แพร่กระจายท่ีบริเวณเยือ่หุม้สมอง น ้ าหล่อเล้ียงสมอง10  
โดยแบ่งปริมาณการฉายรังสีเป็น 30 Gy ต่อการฉายรังสี 
10 คร้ัง หรือ 37.5 Gy ต่อการฉายรังสี 15 คร้ัง [8,10,13 ] 
โดยหวังผลเพื่อให้การรักษาแบบประคับประคอง
มากกว่าการรักษาใหห้าย  การฉายรังสีทั้งสมองสามารถ
ควบคุมการเกิดโรคไดค่้อนขา้งดีถึงร้อยละ 70 [10] และ
เป็นการรักษาแบบประคบัประคอง ท่ีสามารถช่วยให้
ผูป่้วยมีอตัราการรอดชีวิตท่ีประมาณ 3-6 เดือนหลงัการ
ฉายรังสีเสร็จ เม่ือเทียบกบัผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการฉายรังสี
จะมีอตัราการรอดชีวิตท่ีประมาณ 1 เดือน เท่านั้น [13] 

 
การพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ด้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ 
การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี 

ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวางแผนให้การรักษาดว้ยการ
ฉายรังสี พยาบาลมีเวลาใหก้ารพยาบาลผูป่้วยประมาณ 1 
สัปดาห์ ผูป่้วยจะไดรั้บขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนฉายรังสี 
ดงัน้ี 
 1.  แพทยแ์ละพยาบาลจะแจ้งขอ้มูลให้ผูป่้วย
และญาติทราบเก่ียวกบั แผนการรักษา อาการขา้งเคียง



JOURNAL OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.7 NO.2 JULY-DECEMBER 2020] 

 

74 การพยาบาลผูป่้วยมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง 

 

จากการฉายรังสีบริเวณศีรษะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจรับการรักษา [14] 
 2. เตรียมผูป่้วยและญาติ พยาบาลจะแจง้ขอ้มูล
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษา รวมถึงการแนะน าให้ไป
ติดต่อขอรับรองการใชสิ้ทธิการรักษาท่ีโรงพยาบาลตน้
สังกดัของผูป่้วยแต่ละรายและอธิบายขั้นตอนการเตรียม
ตวัฉายรังสี [14] ดงัน้ี 

2.1   นัดหมายมาท า  CT หรือ MRI scan 
ล่วงหนา้ก่อนฉายรังสีประมาณ 3 วนั 

2.2 การท าหน้ากาก เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ 
เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดแนวการฉายรังสีและจ ากัดการ
เคล่ือนไหวบริเวณศีรษะ กระบวนการท าหน้ากาก คือ 
นักรังสีการแพทยจ์ะน าแผ่นวสัดุลกัษณะเป็นรูพรุน ท า
มาจากพลาสติกชนิดพิเศษ ไปแช่น ้ าร้อน เพื่อให้วสัดุ
อ่อนตวัลง จากนั้นจึงน าแผ่นพลาสติกข้ึนมาให้คลาย
ร้อนจนอุ่น แลว้น าไปวางบนใบหนา้ผูป่้วย เพื่อข้ึนรูปให้
เท่ากับใบหน้าผูป่้วย ขณะท าผูป่้วยต้องนอนน่ิงๆ ไม่
เคล่ือนไหวศีรษะ สามารถหายใจผา่นรูพรุนได ้แต่ผูป่้วย
บางรายอาจรู้สึกหายใจไม่สะดวก นกัรังสีการแพทยอ์าจ
ตดัหนา้กากบริเวณรูจมูกใหก้วา้งข้ึน ระยะเวลาในการท า
หน้ากากประมาณ 30 นาที หน้ากากน้ีสามารถน ามาท า
ใชซ้ ้ าอีกได ้[14] (reuse) 

2.3 ก าหนดแนวการฉายรังสี เม่ือท าหนา้กาก
เรียบร้อยแลว้ แพทยจ์ะก าหนดแนวการฉายรังสีโดยขีด
เส้นไวบ้นหน้ากาก ใช้เวลาในการขีดเส้นประมาณ 10 
นาที [14] 
 3.  ให้ขอ้มูลการฉายรังสีบริเวณศีรษะเก่ียวกบั
ปริมาณรังสีท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่ประมาณ 30-37.5 Gy ต่อ
การฉายรังสีทั้งหมด 10-15 คร้ัง ผูป่้วยตอ้งมารับการฉาย
รังสีติดต่อกัน ตั้ งแต่วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เวน้วนัหยุด 

ราชการ ระยะเวลาท่ีใชแ้ต่ละคร้ังประมาณ 10-20 นาที 
และทุกสัปดาห์แพทย์จะนัดตรวจ เพื่อติดตามอาการ
แทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการฉายรังสี 
 4. พยาบาลจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตวัขณะท่ีไดรั้บการฉายรังสีบริเวณศีรษะ เพื่อให้ผูป่้วย
และญาติมีความรู้  เตรียมวางแผนในการดูแลผูป่้วย
ขณะท่ีไดรั้บการฉายรังสีอยา่งถูกตอ้ง 
 
การพยาบาลผู้ป่วยขณะทีไ่ด้รับการฉายรังสี  

ระหว่างท่ีได้รับการฉายรังสีในระยะเวลา
ประมาณ 10-15 วนั ผูป่้วยบางรายมีอาการขา้งเคียงจาก
ภาวะโรคและจากการฉายรังสี ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัท่ี
ท าให้ผูป่้วยละท้ิงการรักษา การพยาบาลท่ีส าคญัจึงควร
เนน้การดูแลผูป่้วยและครอบครัวให้ครอบคลุมเก่ียวกบั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ให้การพยาบาลผูป่้วยและผูดู้แลท่ีไดรั้บการ
ฉายรังสีบริเวณศีรษะ โดยเร่ิมตั้งแต่ทบทวนความรู้เก่ียว 
กบัการปฏิบติัตวัขณะท่ีไดรั้บการฉายรังสีบริเวณศีรษะ 
และใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมในส่วนท่ีผูป่้วยและผูดู้แลยงัไม่
เขา้ใจหรือจ าไม่ได ้พร้อมทั้งติดตามดูพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยหรือผูดู้แลตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการ
ฉายรังสีวา่ปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
 2. ติดตามอาการหรือผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากตวัโรคและจากการฉายรังสีบริเวณศีรษะ พร้อมให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการดูแล เพื่อป้องกัน หรือบรรเทา
อาการจากผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนระหว่างรับการรักษา ซ่ึง
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนขณะไดรั้บการฉายรังสีบริเวณ
ศีรษะ เรียกว่า ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีในระยะ
เฉียบพลัน (acute complication) เป็นอาการท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแต่เร่ิมไดรั้บการฉายรังสีจนถึง 6 สปัดาห์หลงัฉายรังสี
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ครบ ทั้งน้ีระดบัความรุนแรงของอาการจะเป็นอย่างไร
นั้น ข้ึนอยู่กบัปริมาณรังสีท่ีไดรั้บต่อการฉายรังสีแต่ละ
คร้ัง ปริมาณรังสีท่ีไดรั้บทั้งหมด ระยะเวลา และจ านวน
คร้ังท่ีไดรั้บการฉายรังสี ซ่ึงไดแ้ก่อาการดงัต่อไปน้ี14 

2.1 ผิวหนังมีการเปล่ียนแปลงจากการฉาย
รังสี  (skin reaction from radiation)  ผิวหนังบริ เวณท่ี
ไดรั้บการฉายรังสีจะเหมือนผิวหนังท่ีมีอาการแพ ้เป็น
ผืน่แดง คล ้า แหง้ เป็นขยุ ท าใหเ้กิดอาการคนั ส่ิงท่ีส าคญั 
คือ พยาบาลต้องให้ค  าแนะน าเร่ืองการดูแลผิวหนัง
บริเวณศีรษะระหว่างท่ีไดรั้บการฉายรังสี เช่น หา้มทายา
ทุกชนิดเองนอกเหนือจากท่ีแพทยแ์นะน า ห้ามแกะ เกา 
ลอกผวิหนงัท่ีเป็นขยุ หรือท่ีเป็นสะเก็ดออก หา้มถูกแดด
จดั หา้มโกนหรือถอนผม เพราะจะท าใหผ้วิหนงัเกิดการ
ระคายเคือง มีอาการแสบ แดง เพิ่มมากข้ึน ควรป้องกนั
ดว้ยการสวมหมวก กางร่ม ผูป่้วยสามารถอาบน ้ า สระ
ผมได ้โดยใช้ยาสระผมอ่อนๆ หรือแชมพูเด็ก ห้ามใช้
น ้ ามนัแต่งผม ยายอ้มผม การสระผมควรเทแชมพูท่ีมือ
และถูให้เป็นฟองแลว้จึงลูบผม ไม่ออกแรงขยี้หรือเกา
ผม เพราะจะท าใหห้นงัศีรษะท่ีแหง้เกิดเป็นแผลได ้หลงั
สระผมเสร็จให้เช็ดผมให้แห้งดว้ยผา้นุ่มๆ ห้ามใชไ้ดร์
เป่าผมท่ีเป็นลมร้อน เพราะจะท าให้หนังศีรษะยิ่งแห้ง
แตกได ้ผูป่้วยควรตดัเล็บให้สั้น และตะไบเล็บดว้ยเพื่อ
ไม่ใหเ้ลบ็มีความคม [15] 

2.2 สูญเสียภาพลกัษณ์ การฉายรังสีบริเวณ
ศีรษะจะท าให้เกิดผมร่วงได้ พยาบาลควรอธิบายให้
ผูป่้วยทราบ ท าความเขา้ใจ และยอมรับท่ีจะเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การฉายรังสีอาจท าให้ผม
ร่วง เน่ืองจากรังสีท าให้รากผมหยดุการเจริญเติบโตและ
หยุดการแบ่งตวั โดยฉายรังสีบริเวณไหน ผมก็จะร่วง
บริเวณนั้น แต่ถา้ฉายรังสีทั้งศีรษะ ผมก็จะร่วงทั้งศีรษะ 

เส้นผมในบริเวณท่ีได้รับรังสีในปริมาณไม่สูง จะ
สามารถข้ึนใหม่ไดห้ลงัฉายรังสีครบตามแผนการรักษา
ภายใน 2-3 เดือน ลกัษณะเส้นผมท่ีข้ึนมาใหม่อาจน้อย
กว่าเดิม จึงท าให้ผูป่้วยรู้สึกเหมือนผมบางลง การตดัผม
สั้นจะช่วยใหดู้แลง่ายข้ึน [14-16] 

2.3 อาการอ่อนล้า (fatigue) ผูป่้วยท่ีได้รับ
การฉายรังสีส่วนใหญ่ จะมีอาการอ่อนลา้เกิดข้ึนภายใน 
2-3 วนัแรก หรือภายในสัปดาห์แรก แลว้จะหายไดเ้อง
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลงัฉายรังสีครบ โดยมีอาการง่วง
นอนมาก อ่อนลา้ ปวดศีรษะร่วมด้วย ซ่ึงเกิดจากรังสี
เหน่ียวน าใหเ้ยือ่หุม้ประสาทเส่ือม ร่วมกบัผูป่้วยบางราย
ได้รับยาสเตียรอยด์ เพื่อลดภาวะสมองบวม ซ่ึงยาน้ีมี
ผลขา้งเคียงอาจท าให้นอนไม่หลบั กลา้มเน้ือตน้แขน
และตน้ขาอ่อนแรงร่วมด้วย ดังนั้นการพยาบาลควรมี
การประเมินระดบัความอ่อนลา้ โดยใชต้วัเลข 0-10 บอก
ระดบัความอ่อนลา้ โดยก าหนดใหเ้ลข 0 คือ ไม่เกิดความ
อ่อนลา้ เลข 10 คือ เกิดความอ่อนลา้มากท่ีสุด (numeric 
scale) คล้ายกับการประเมินความปวด และให้การ
พยาบาลเพื่อลดอาการอ่อนลา้ดงัน้ี กระตุน้ให้ผูป่้วยออก
ก าลงักายเท่าท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งนอ้ย 15-30 นาทีต่อวนั 
เลือกใชพ้ลงังานในการท ากิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็น
เท่านั้น รับประทานอาหารใหไ้ดพ้ลงังานท่ีเพียงพออยา่ง
น้อย 2,500-3,000 กิโลแคลอร่ีต่อวนั โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทโปรตีนท่ีช่วยสร้างความแข็งแรงของใย
กลา้มเน้ือ นอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 
ชัว่โมงต่อวนั เพียงเท่าน้ีก็จะท าใหผู้ป่้วยมีอาการอ่อนลา้
ลดลง [14,17] 

2.4  ปวดศีรษะ เ ป็นอาการท่ีจะเ กิด ข้ึน
หลงัจากไดรั้บรังสีในวนัแรกๆ เน่ืองจากการฉายรังสีท า
ให้เน้ือสมองบวมเฉียบพลนัได้ ส่งผลให้ความดันใน
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สมองสูงข้ึน เป็นสาเหตุท าให้ผูป่้วยปวดศีรษะ ถา้เป็น
มากจะท าให้ผูป่้วยซึมลง ลกัษณะอาการปวดจะเป็นการ
ปวดท่ีอวยัวะภายใน และสามารถปวดร้าวไปทัว่สมอง 
คลา้ยกบัอาการปวดศีรษะจากความเครียด อาการปวดไม
เกรน ซ่ึงสัมพนัธ์กับระดับความดันในกะโหลกศีรษะ
และขนาดกอ้นมะเร็งในสมองดว้ย ผูป่้วยบางรายจะได้
ยาลดบวมกลุ่มสเตียรอยด ์โดยการฉีดเขา้ทางหลอดเลือด
ด าหรือการรับประทานทุก 6 ชัว่โมง และปรับขนาดยา
ลดลงตามอาการของผูป่้วย พยาบาลตอ้งอธิบายใหผู้ป่้วย
และญาติทราบถึงเหตุผลของการฉีดยา หรือรับประทาน
ยาลดภาวะสมองบวมตามแผนการรักษา พร้อมทั้งอาการ
ไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดจากการไดรั้บยาสเตียรอยด ์เช่น 
แสบกระเพาะอาหาร นอนไม่หลบั กลา้มเน้ือตน้แขน
และตน้ขาอ่อนแรง มีไขมนัพอกกลางตวั ใบหน้าแดง 
ใบหนา้อูมข้ึนจนกลม เป็นสิว ตามองเห็นไม่ชดั เป็นตอ้
กระจก  ผิ วหนังบางลง  พ ร้อมทั้ งแนะน าวิ ธีการ
รับประทานยา คือ ควรรับประทานยาหลังอาหารค า
สุดทา้ยทนัที และด่ืมน ้ าตาม 1-2 แกว้ เพื่อป้องกนัหรือ
ลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ให้การพยาบาล
เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คือ การให้ยากลุ่ม opioids 
และการบรรเทาอาการปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น การให้
นอนพกัผ่อน การท าสมาธิ ฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลาย
กลา้มเน้ือ ดนตรีบ าบดั [14,16,18] 

2.5 คล่ืนไส้อาเจียน เป็นอาการร่วมท่ีเกิดข้ึน
พร้อมกบัอาการปวดศีรษะ ภายหลงัไดรั้บการฉายรังสี
บริเวณศีรษะ ผูป่้วยบางรายไวต่อการรับกล่ิน พยาบาล
ตอ้งแนะน าใหผู้ป่้วยหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีกล่ินฉุน อาหาร
รสจดั อาหารมนั ท่ีกระตุน้ให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน
มากข้ึน แนะน าให้ผูป่้วยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ท าความสะอาดช่องปากบ่อยๆ และ

ภายหลังรับประทานอาหารทุกม้ือ เพื่อรักษาความ
สะอาดช่องปาก จิบน ้ าอุ่น ผูป่้วยบางรายมีอาการคล่ืนไส้
อาเจียนหลงักลบัมาจากฉายรังสี พยาบาลอาจแนะน าให้
ผูป่้วยรับประทานอาหารก่อนไปฉายรังสีประมาณ 2 
ชั่วโมง จะช่วยให้ผูป่้วยรับประทานอาหารได้มากข้ึน 
และให้ยารับประทานเพื่อบรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน 
พร้อมทั้ งให้ค  าแนะน าเร่ืองการระวงัอุบัติเหตุเพราะ
ผลขา้งเคียงจากยาอาจท าให้มีอาการมึนเวียนศีรษะได้ 
[9,14] 

2.6 ชกั อาการชกัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากตวั
โรคและจากการฉายรังสี เน่ืองจากภาวะสมองบวมหรือ
เน้ือสมองตาย ท าให้การน ากระแสประสาทผิดปกติ 
ส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการชักทั้งก่อนและหลงัได้รับการ
ฉายรังสีบริเวณศีรษะ ผูป่้วยตอ้งรับประทานยากันชัก
ต่อเน่ืองไปตลอดตามแผนการรักษา พยาบาลต้อง
ประเมินอาการ และเฝ้าระวงัไม่ใหผู้ป่้วยเกิดอนัตรายจาก
อาการชัก โดยการซักประวติัเก่ียวกับอาการน าก่อน
อาการชัก เพื่อคอยติดตามอาการ และเน้นย  ้าให้ผูป่้วย
หรือญาติแจ้งพยาบาลทันทีเ ม่ือรู้สึกว่ามีอาการน า
เหล่านั้ นเกิดข้ึนเพื่อให้การพยาบาลได้ทันท่วงทีใน
ระหว่างท่ีมาฉายรังสี ให้ค  าแนะน าผูป่้วยและผูดู้แลใน
เร่ืองการรับประทานยากนัชกัใหค้รบและต่อเน่ือง พร้อม
ทั้ งสังเกตอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากยากันชักด้วย เช่น 
อาการอ่อนเพลีย มึนงง ง่วงนอน ให้ระวังการเกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม และส่ิงท่ีส าคัญ คือ เม่ือเกิด
อาการชกั ตอ้งบนัทึกลกัษณะชกัอาการ เวลา และมีปัจจยั
ส่งเสริมอะไรท่ีท าให้ผูป่้วยชัก เช่น ภาวะเครียด นอน
หลบัไม่เพียงพอ เพื่อหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิด
อาการชัก เหล่านั้ น  รวมถึงการจัด ส่ิงแวดล้อมให้
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ปลอดภยั ป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บของร่างกายในขณะ
เกิดอาการชกัเกร็ง [9,14] 
 3. ปัญหาทางดา้นจิตใจ ซ่ึงไดแ้ก่ความวิตกกงัวล
เก่ียวกบัโรค การรักษา กลวัความเจบ็ปวด กลวัตาย กลวั
แยกจากคนท่ีรัก กงัวลกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มี
ปัญหาในการเข้าสังคม เกิดการแยกตัว รู้สึกสูญเสีย   
หมดหวัง ถูกทอดท้ิง ต้องพึ่ งพาผู ้อ่ืน รวมถึงภาวะ
ซึมเศร้าท่ีสัมพนัธ์กบัการนอนไม่หลบั การซึมเศร้าไม่
สนใจส่ิงแวดลอ้มและกิจวตัรประจ าวนั เป็นภาวะท่ีตอ้ง
ไดรั้บการดูแลทางจิตใจก่อนท่ีจะพฒันาไปถึงมีความคิด
ฆ่าตวัตาย และมีผลต่อวาระสุดทา้ยของชีวิต พยาบาล
สามารถสร้างสัมพนัธภาพเพื่อเตรียมผูป่้วย ไดพ้ดูระบาย
ความรู้สึก และซกัถามขอ้สงสัยต่างๆ รวมถึงอธิบายให้
เขา้ใจการเปล่ียนแปลง หรืออาการท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหผู้ป่้วย
เขา้ใจ ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ประเมินภาวะสุขภาพจิต เพื่อ
ส่งต่อขอ้มูลให้ทีมท่ีดูแลผูป่้วยรับทราบ พร้อมพูดคุยให้ 
เกิดการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการดูแลรักษา 
และวางแผนการดูแลรักษาล่วงหนา้ (advance care plan) 
เพื่อเตรียมความพร้อมผูป่้วยและญาติในการเขา้สู่วาระ
สุดทา้ยของชีวิต ให้มีประสบการณ์การเสียชีวิตอย่าง
สงบ [14,17] 
 4. ผูป่้วยท่ีมีการแพร่กระจายของโรคมะเร็งไป
ยงัสมอง ส่วนมากไม่สามารถดูแลตนเองไดเ้หมือนเดิม
ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในการช่วยเหลือท ากิจวตัรประจ าวนั เฝ้า
ระวังติดตามอาการผิดปกติ และพามาตรวจตามนัด 
ดงันั้นพยาบาลจึงมีบทบาทส าคญั ในการดูแลผูป่้วยและ
ครอบครัวแบบองคร์วม ในระหว่างท่ีไดรั้บการฉายรังสี
นอก จากการให้ค  าแนะน า และการดูแลรักษาอาการไม่
สุขสบายต่างๆ แล้ว  ย ังต้องเตรียมจ าหน่ายผู ้ป่วย 
ครอบครัว หรือผูดู้แล ใหมี้ความพร้อมในการดูแลผูป่้วย

ต่อเน่ืองเม่ือกลบับา้น ประสานงานหาแหล่งบริการใกล้
บา้น หรือทีมให้การพยาบาลต่อเน่ืองเม่ือกลบับา้นไว้
คอยดูแลเป็นท่ีปรึกษาให้กับครอบครัวหรือผูดู้แล ใน
การเตรียมความ พร้อมรับมือกับการดูแลผูป่้วยอย่าง
เขา้ใจ เน่ืองจากผูดู้แลอาจเกิดความเครียด อ่อนเพลีย 
สูญเสียเวลาส่วนตวั เพื่อมาดูแลผูป่้วย [9,19] 
 
การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวภายหลงัการรักษา 

เ น่ืองจากอาการแทรกซ้อนของเน้ืองอกใน
สมอง และผลขา้งเคียงจากการฉายรังสีในระยาว (late 
complication)  ท่ีอาจเ กิดภายหลังฉายรังสีครบแล้ว
ประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี [16] อาจส่งผลท าให้เกิดความ
เสียหาย และสูญเสียการท าหน้าท่ีของสมองและระบบ
ประสาทอยา่งถาวร น าไปสู่การเปล่ียนแปลงของร่างกาย 
เกิดความพิการของบางอวยัวะ มีอาการทรุดหนักข้ึน 
รวมไปถึงการเสียชีวิต ดังนั้ น ผูป่้วย ครอบครัว และ
ผูดู้แลจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโรค 
แนวทางการรักษา เพื่อให้มีความมั่นใจเพียงพอท่ีจะ
รับมือกบัการด าเนินของโรคในอนาคตหลงัการรักษา ซ่ึง
การติดตามอาการหลังการรักษาระยะยาวนั้ นมีความ
จ าเป็นเน่ืองจากมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองนั้ น มี
แนวโน้มท่ีจะกลับเป็นซ ้ า  และมีโอกาสเกิดอาการ
ขา้งเคียงจากโรคหรือจากการฉายรังสีได ้ ดงันั้นควรมี
การติดตาม ดงัน้ี 
 1. มาตรวจติดตามอาการตามนัดทุกคร้ังหลงั
การรักษาเสร็จ จะช่วยประเมินผลการรักษาและวางแผน 
การรักษาต่อไดเ้ป็นอยา่งดี พยาบาลควรเนน้ย  ้าให้ผูป่้วย 
ครอบครัว และผูดู้แล เห็นความส าคญัและพาผูป่้วยมา
ตรวจตามนดัหลงัการฉายรังสีครบ [20] 
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 2.  แนะน าให้ผู ้ป่วย ครอบครัว และผู ้ดูแล 
ติดตามสังเกตอาการผิดปกติหลงัการรักษาและมาพบ
แพทยก่์อนวนันดั ซ่ึงช่วงเวลาน้ีครอบครัว และผูดู้แล จะ
มีบทบาทส าคญัมากในการติดตามสังเกตอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาทของผูป่้วย ซ่ึงผลขา้งเคียงจากการฉาย
รังสีในระยะยาว อาจท าให้ผูป่้วยเกิดเน้ือสมองอกัเสบ
หรือเส่ือมสภาพลง เกิดเน้ือสมองตาย มีความเส่ือมของ
สมองและระบบประสาท โดยมีอาการแสดงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ได้แก่ ความสามารถทางด้านการคิด ความจ า
ลดลง มีปัญหาในการมองเห็น การไดย้ิน การดมกล่ิน 
การพูด เกิดอาการชัก แขนและขาอ่อนแรงลง เป็น
อัมพาตคร่ึงซีก อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเช้ือ 
บุคลิกภาพเปล่ียน [14,17] 
 3. ตามเยี่ยมผูป่้วยหลงัจ าหน่าย ให้ค  าปรึกษา
และรับฟังปัญหาของผูป่้วยและญาติ แบบสหสาขา
วิชาชีพ (multidisciplinary) โดยท าการประสานงานกบั
ทีมให้การดูแลแบบประคบัประคอง  หรือหน่วยดูแล
ต่อเน่ืองเม่ือกลบับา้น เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลแบบ
องคร์วม ทั้งกาย จิต สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตใหก้บัผูป่้วย
และญาติ เช่น สนบัสนุนใหมี้การพดูคุยกนักบัสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อวางแผนให้การรักษาผูป่้วยร่วมกนั ระบุ
เป้าหมายการรักษาใหช้ดัเจนว่าตอ้งการใหก้ารรักษาเพื่อ
ควบคุมโรค บรรเทาอาการ ให้ผูป่้วยมีความสุขสบาย
มากท่ีสุด หรือเพื่อยืดระยะเวลาการมีชีวิต เสนอการ
รักษาทางเลือก เช่น การนั่งสมาธิ การบ าบัดทางจิต 
ดนตรีบ าบัด โภชนบ าบัด การออกก าลังกาย เป็นต้น 
รวมถึงการเตรียมความพร้อม ให้เกิดความเขา้ใจ และ
ยอมรับความจริงเม่ือผูป่้วยเขา้สู่วาระสุดทา้ยของชีวิต 
การดูแลในเร่ืองจิตวิญาณ ท าตามความประสงค์ หรือ
ความตอ้งการของผูป่้วยในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู ่การเลือก

และเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท่ีผูป่้วยตอ้งการจาก
ไปอยา่งสงบ วา่เป็นท่ีโรงพยาบาลหรือบา้น [14,17,19] 
 4. ใหค้  าแนะน าการดูแลตนเอง เช่น รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และมีแคลอร่ีเพียงพอต่อร่างกาย 
หยุดการสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล์ ออกก าลังกายเป็น
ประจ า การท ากายภาพบดั เพื่อฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือให้มีความ
แขง็แรง ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
พลดัตกหกลม้ ท าการบริหารเร่ืองการฝึกพูดในรายท่ีมี
ความบกพร่องในการพดู 
 5. ดูแลสุขภาพจิตของผูป่้วย ครอบครัว และ
ผูดู้แล โดยการใหก้ าลงัใจและยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน 
แนะน าให้ทราบวิธีผ่อนคลายและลดความเครียด เช่น 
ฟังเพลง มีความสุขและมองโลกในแง่บวก [19] 
 
สรุป 
 เ น่ืองจากอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่ีมี
ความสามารถแพร่กระจายผ่าน blood brain barrier          
ในปัจจุบันน้ีมีเพิ่มข้ึน เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด 
มะเร็งล าไส ้มะเร็งต่อมไทรอยด ์จึงส่งผลท าใหพ้บผูป่้วย
ท่ีมีมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง เพิ่มจ านวนมากข้ึน
ตามไปด้วย ซ่ึงบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วย
สังเกตอาการและพาผูป่้วยมาโรงพยาบาลนัน่ก็คือ ญาติ
หรือบุคคลใกลชิ้ด ถา้หากผูป่้วยมาโรงพยาบาลรวดเร็ว ก็
สามารถได้รับการรักษาได้ทันท่วงที ท าให้ผู ้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่วนมากผูป่้วยมกัจะมาโรงพยาบาล
ด้วยอาการแสดงท่ีเด่นชัด เช่น ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ 
อาเจียนพุ่ง พูดไม่ชดั แขนและขาอ่อนแรงลง มองเห็น
ภาพซ้อน ซึมลง ชัก เกร็งกระตุก หรือมีพฤติกรรม
เปล่ียนไป เช่น ในเร่ืองกระบวนการคิดความเป็นเหตุ
เป็นผล ความจ า 
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เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยว่าผูป่้วยมีภาวะ
มะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมองหรือไม่นั้น สามารถท าได้
รวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นย  ามากข้ึน หากผูป่้วยมา
โรงพยาบาลไดเ้ร็ว วิธีท่ีนิยมคือการตรวจ CT brain หรือ 
MRI brain โดยแพทย์จะพิจารณาเลือกการตรวจ CT 
brain เป็นการตรวจอนัดบัแรก เน่ืองจากภาพท่ีไดมี้ความ
ชัดเจนสามารถวินิจฉัยโรคได้ และราคาถูก แต่ก็ยงัมี
ขอ้จ ากดัคือ ถา้ภาพถูกบงัดว้ยกระดูกกะโหลกศีรษะกจ็ะ
ท าให้ได้ภาพท่ีไม่ชัดเจน จึงต้องพิจารณาตรวจ MRI 
brain ซ ้ า  เพราะเป็นการตรวจท่ีสามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างเ น้ือเยื่อต่างๆ ในสมองได้ชัดเจน
มากกว่า แต่มีราคาแพงกว่า ส าหรับการรักษามะเร็งท่ี
แพร่กระจายไปยงัสมองนั้น รังสีรักษาเขา้มามีบทบาท
ส าคญัเป็นอย่างมากเพราะไดผ้ลการตอบสนองท่ีดี ช่วย
เพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตของผูป่้วย และมีคุณภาพชีวิต
ท่ี ดี ข้ึน การฉายรังสี ท่ี นิยมใช้ในปัจจุบันมีทั้ ง รังสี
ศัลยกรรมร่วมพิกัด (Stereotactic Radiosurgery; SRS) 
การฉายรังสีเฉพาะจุด (stereotactic radiation therapy; 
SRT) และการฉายรังสีทั้งสมอง (whole-brain radiation 
therapy; WBRT) แต่เน่ืองจากการฉายรังสีแบบ SRS 
และ SRT มีข้อจ ากัดในการฉาย ดังนั้ นการฉายแบบ 
WBRT จึงเป็นท่ีนิยมและใช้มาจนถึงปัจจุบัน เพราะ
เน่ืองจากธรรมชาติของมะเร็งแพร่กระจายไปยงัสมอง
นั้นมีลกัษณะการกระจายแบบทัว่สมอง (multiple brain 
metastases) และกระจายมากกว่าหน่ึงกอ้น ในการฉาย
รังสีส าหรับกลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีแพร่กระจายไปยงัสมอง
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนฉายรังสี ขณะฉาย
รัง สี  และหลังการฉาย รัง สี  รวมถึงการ เ ฝ้าระวัง
ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น ภ า ย ห ลั ง ก า ร ฉ า ย รั ง สี  ซ่ึ ง
ภาวะแทรกซ้อนน้ีไดแ้ก่ เกิดความเส่ือมของเน้ือสมอง 

เน้ือสมองอกัเสบ เน้ือสมองตาย อาจท าให้เกิดอาการชกั 
หรือเกิดความเส่ือมของระบบประสาท ท าให้มีปัญหา
เร่ืองความจ า พยาบาลตอ้งใหก้ารดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีตั้งแต่
ก่อน ขณะ และหลังการรักษา ดังนั้ นศักยภาพของ
พยาบาลหรือความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี
จึงมีความส าคญั โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของ
ผูป่้วย เก่ียวกบัเตรียมผลการตรวจเพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้รับ
การรักษาอย่างรวดเร็ว และตามก าหนด ให้ความรู้กบั
ผู ้ป่ วยและญา ติใน เ ร่ืองการด า เ นินของโรคและ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฉายรังสี เพื่อไม่ให้
ละท้ิงการรักษากลางคัน และในขณะท าการรักษา 
พยาบาลตอ้งเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน 
ภาวะท่ีส าคญัท่ีสุด คือ สมองบวม ซ่ึงเกิดไดจ้ากตวัโรค
และจากการฉายรังสี หากผูป่้วยมีภาวะสมองบวมจะท า
ให้ความดันในสมองสูงข้ึน เน้ือสมองด้านขา้งถูกกด
เบียด ส่งผลท าให้ผูป่้วยมีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ 
อาเจียน ซึมลง ชัก เกร็งกระตุกได ้เม่ือหลงัส้ินสุดการ
รักษาแลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ความเส่ือมของเน้ือสมอง และ
ระบบประสาท อาจท าให้ผูป่้วยมีอาการชัก ความจ า
เส่ือมลง ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ต้อง
ได้รับการดูแลจากครอบครัวหรือผู ้ดูแลเป็นหลัก 
จ าเป็นต้องได้รับการเตรียมจ าหน่าย ดังนั้ น การให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพยาธิสภาพของโรค การให้
ค  าแนะน าในการเตรียมความพร้อมเร่ืองการดูแลผูป่้วย
จึงมีความส าคญัตั้งแต่เร่ิมการรักษา เพื่อให้ผูป่้วยและ
ครอบครัวมีความพร้อมท่ีจะกลบัไปดูแลตนเองหลงัการ
รักษาเสร็จส้ิน รวมถึงการดูแลแบบประคบัประคองใน
วาระสุดทา้ยก็มีความส าคญัเช่นกนั ผูป่้วยและครอบครัว
ควรได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลโรค อาการ และการ
รักษาอะไรบา้งท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย รวมถึงรูปแบบการ
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เสียชีวิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการ
ดูแลรักษา และวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าเม่ือถึง
วาระสุดทา้ยว่าจะรับการรักษา หรือไม่รับการรักษาท่ี
เป็นเพียงแค่การยื้อชีวิต พร้อมทั้งประสานให้การดูแล
ต่อเน่ืองเม่ือกลบัไปอยู่บา้น เน้นการดูแลแบบองคร์วม 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วยและครอบครัว 
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