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Abstract 
Objective: Radioactive iodine (RAI) therapy in differentiated thyroid cancer need low iodine diet to increase the efficacy of I-131 
ablation. The aim of this study was to evaluate the concentration of urine iodine in thyroid cancer patient prior to treat by radioiodine 
ablation in Siriraj Hospital. 
Patients and Method: Seventy well-differentiated thyroid cancer patients with total thyroidectomy preparing for first ablation were 
enrolled. They were 54 (77%) females and 15 (23%) males age ranged between 18 to 79 years and the average was 45 years. All 
had I-131 uptake lower than 15% and serum thyroid stimulating hormone (TSH) concentrations above 30 mlU/L. All patients had 
undergone two week of LID before I-131 ablation. From each patient, morning spot urine specimens were obtained twice, before 
and two weeks after restriction LID. Analytical method is based on the Sandell-Kolthoff reaction. According to WHO criteria, UI 
concentrations < 50 µg/L were considered moderately iodine deficient, and the levels ≥50 µg/L but 100 µg/L correspond to mild 
iodine deficiency. These criteria are regarded as adequate LID preparation for I-131 ablation therapy. The cut off value of UI 
concentration, which indicates poor LID preparation, was ≥100 µg/L. 
Results: After 2 weeks LID preparation, UI levels <50 µg/L were noted in 15 out of 70 patients (21.4%). The levels ≥50 µg/L but 
<100 µg/L was noted in 22 of 70 patients (31.4%). There were 33 patients (47.1%) inadequately prepared with UI levels over 100 
µg/L after 2 weeks. The highest UI value in these patients was 601.12 µg/L. The median values of UI before and 2 weeks after LID 
were 133.54 µg/L and 99.99 µg/L. These values were not significantly different (p=0.09 by Wilcoxon signed-rank test). 
Conclusion: Our results show that successful iodine depletion was accomplished only in 52.8% (37/70) of patients after 2 weeks 
LID. To obtain a higher LID success rates, a more strict LID program to all patients by specially trained personnel may be required 
to increase patient compliance with LID to achieve an adequate decreased of the body iodine pool before I-131 therapy. 

Keywords: Well-differentiated thyroid cancer, Low iodine diet, Urine iodine concentration. 
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Introduction  
Thyroid cancer is one of the most common 

endocrine malignancies. Well-differentiated thyroid 
carcinomas, primarily papillary or follicular, accounts 
for over 90% of the malignant lesions [1]. The first 
treatment of choice is surgical excision follow by 
postoperative radioiodine treatment (RAIT) to destroy 
any remaining thyroid tissue in the thyroid bed area and 
any microscopic traces of thyroid cancer that remain in 
the body. For successive RAIT, appropriate radiation 
dose to the thyroid remnant or tumor must be delivered. 
In preparation for receiving RAIT, patients are usually 
asked to go on a low-iodine diet (LID) for a period of 1–
2 weeks. Radioiodine are more binding to the cancer 
cells with a lower level of stable iodine in circulation and 
increasingly transfers to the thyroid gland via the 
sodium-iodine symporter [2]. The purpose of a low-
iodine diet is to deplete the whole-body iodine pool to 
help increase the effectiveness of the RAIT from 
increases the binding ability of radioiodine to the cancer 
cell [3]. The ATA (American Thyroid Association) 
recommended a low iodine diet (<50 ug/d) starting 1–2 
weeks prior to radioiodine administration [4]. To assess 
of iodine nutritional status, evaluation of body iodine 
pool by urine analysis is recommended before RAIT. 
The European Association of Nuclear Medicine 
(EANM) [5] remarked that a concentration of urine 
iodine higher than 150-200 µg/l is not suggested to 
treated by radioiodine. This indicates that the restriction 

of consuming food containing high levels of iodine is 
strongly recommended for thyroid cancer therapy. 

Urinary iodine excretion reflects very recent 
iodine intake. Thereby the analysis of urinary iodine 
concentrations can be an alternative method to indicate 
nutritional status of iodine. It is a more popular method 
than other ways. In addition, urine is more easily 
collected than blood or serum. WHO (World Health 
Organization) recommends the median urinary iodine 
concentration of 100–199 g//L as optimal iodine 
nutrition.  

This study aims to measure and compare a 
concentration of urine iodine in thyroid cancer patients 
at Siriraj Hospital before and after the patients had 
limited themselves from consuming food containing 
high amounts of iodine. 
 
Materials and Methods 

Patients  
Seventy patients with differentiated thyroid 

cancer (54 females and 16 males) were enrolled. Their 
mean age was 4515 years (range 18-79 years). The 
TSH levels were greater than 30 mU/L in all patients. 
They were preparing for first ablation after 
thyroidectomy due to papillary and follicular thyroid 
cancer. Sixty-four patients (91%) had papillary and 6 
patients (9%) had follicular cancer. Twenty-seven 
patients have median peak TSH of 80.3 mU/L and more 
than 100 mU/L in 43 patients. All patients had 
undergone two week of LID before RAIT 
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administration. The patient characteristics are 
summarized in Table 1. This study had been approved 
by the Institutional Review Board, Siriraj Hospital 
Medical School. 

  
Table1. Patient characteristics 

Patient characteristics All (n=70) 
Age (yr): Mean 
                Range 

45 
18-79 

Sex:  Female 
          Male 

54 (77%) 
16 (22%) 

Histological type: Papillary 
                              Follicular 

64 (91%) 
6 (9%) 

TSH>30mU/L (n=27):   Median 
                                       Range 
TSH>100 mU/L (n=43) 

80.30 
30.52-99.11 

Administrated activity of I-131 (mCi) 30-150 
 

Low iodine diet  
Before receiving RAIT, patients are given 

instructions to deplete their body iodine stores by 
restriction of daily iodine intake through a low-iodine 
diet (LID). The usual time period is two weeks. Patients 
were also informed to strictly adhere to instructions, for 
their own benefits, to help increase the effectiveness of 
the RAIT.  

Refer to World Health Organization (WHO) 
criteria for assessing iodine nutrition based on median 
urinary iodine concentration are : severe iodine 
deficiency (<20 g/L); moderate iodine deficiency (20–

49 g/L); mild iodine deficiency (50–99 g/L); optimal 
iodine nutrition (100–199 g/L); more than adequate 
iodine intake (200–299 g/L); and excessive iodine 
intake (>300g/L)[6]. Median urinary iodine 
concentrations of >100 g/L define a population that 
has no iodine deficiency. UI <50 g/L were considered 
moderately iodine deficient, whereas levels 50 g/L 
but <100 g/L correspond to mild iodine deficiency. 
These two levels are regarded as optimum LID for 
RAIT. The cutoff value of UI indicating inadequate LID 
preparation was >100 g/L.  

Urine iodine measurement 
The morning spot urine specimens were 

obtained twice from each patient because it is less 
subjective and also most convenient for the patient. The 
first urine specimen was collected a day before starting 
a low iodine diet and second sample after keeping low 
iodine diet for two weeks. The most common method 
recommended by WHO [6] was used. This method based 
on the spectrophotometric measurement of the Sandell–
Kolthoff reaction [7] in which iodide catalyzes the 
reduction of ceric ammonium sulfate (yellow) to the 
colorless cerous form in the presence of arsenious acid. 
The ammonia persulfate was also used to dissolve 
organic substance that might influence the result [8]. It 
has an advantage of taking short analysis time. The 
sensitivity of the method is 8 µg/L.  

Statistical Analysis 
 The data of median UI concentration before 

and after instruction were compared by Wilcoxon 
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Signed-Rank test. The statistical data was considered 
significant at p< 0.05.  

 
Results  

After 2 weeks of LID, UI concentration lower 
than 50 µg/L were noted in 15 out of 70 patients 
(21.4%). The levels 50–100 µg/L was noted in 22 out 70 
patients (31.4%). There were 33 patients (47.1%) 
inadequately prepared themselves with UI levels over 
100 µg/L after 2 weeks. The result is shown in Table 2.  

Table 2. Patients in each level of UI concentration. 
UI concentration (ug/L) Patients (n=70) 

<50 15 (21.4%) 
50-100 22 (31.4%) 
>100 33 (47.1%) 

  
The median values of UI concentration before 

LID and 2 weeks after LID were 133.54 µg/L (range: 
22.19 – 549.55) and 99.99 µg/L (range: 6.52 – 601.12). 
These values were not significantly different (p=0.09 by 
Wilcoxon Signed–Rank test). The highest UI 
concentration in the group of inadequately prepared was 
601.12 µg/L.  

 
Conclusion and discussion 

According to the World Health Organization’s 
(WHO) report, profile of UI in the morning urine 
specimens provides and adequate assessment of the 
recent dietary iodine intake [6]. UI concentrations  50 

µg/L and 50–100 µg/L indicates a moderately and mild 
iodine deficient state respectively. These levels are 
regarded as adequate LID preparation for I-131 ablation 
therapy. The cut off value of UI, which indicated poor 
LID preparation, was > 100 µg/L.  

The results showed that a successful iodine 
depletion was accomplished only in 52.8% (37/70) of 
patients, and 47.1% had the iodine sufficient status 
(>100) after LID for 2 weeks. Report from Tomoda, et 
al [8] demonstrated 70% of patients reduced their UI to 
< 100 µg/L after 2 weeks LID, and 35% patients had 
moderate iodine deficient. Margareta et al [9] reported 
88% of patients were able to achieve iodine deficient 
status (82% to mild iodine deficient state, and 6% 
patients had gained moderate iodine status deficient 
state). The possible reason behind iodine reduction is 
that differences of iodine level in each country’s food 
and it can be the eating habit of the patients themselves. 
Some of the patients have a very high iodine level and it 
is difficult to get back to normal level. To obtain a higher 
LID success rates, a more precise LID preparation 
program to all patients by specially trained personnel 
may be required to increase patient compliance with LID 
for achievement an adequate reduction of the body 
iodine pool before RAIT. Refer to Margareta et al [9], 
LID was explained to the patients and sent home with a 
list of dietary recommendations. Morsch et al [10] and 
Morris et al [11], participants received the instructions 
about the diet except for the duration, and they were also 
counseled on avoiding non-dietary iodine sources. These 
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results provide an essential data for future studies 
regarding preparation for radioiodine therapy.  

In Thailand, ATA guidelines were adopted for 
management of thyroid cancer, which recommended a 
temporary LID prior to RAIT. The measurement of UI 
concentration is sufficiency and direct reflection of 
dietary iodine intake. However, this method is not 
widespread throughout Thailand. Therefore, this 
research aims to initiate an evaluation of UI 
concentration before RAIT in thyroid cancer patients 
following the ATA guidelines. 
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การวเิคราะห์และออกแบบการให้สุขศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง 
Analysis and Design of Health Education for Cancer Patients 

         สุดธิณีย ์ทองจนัทร์ ส.บ., ศศ.ม.ปรัชญาและจริยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ  
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ   
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีการให้สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยน าเสนอ
แบบแผนและวิธีการให้สุขศึกษาท่ีเหมาะสมแก่ผูป่้วยมะเร็งและค านึงถึงกระบวนทรรศน์ทางความคิดหรือความเช่ือพื้นฐาน 5 
แบบของผูป่้วย ซ่ึงผูใ้หสุ้ขศึกษาจะสามารถเห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจของผูป่้วยแต่ละคน และสามารถประยกุตใ์ชแ้บบแผนและ
วิธีการดงักล่าวในการให้สุขศึกษาแก่ผูป่้วยมะเร็งได ้และเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ อนัจะ
ช่วยให้ผูป่้วยดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยตนเองได ้ผลการศึกษาพบว่า การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีเพื่อการให้สุข
ศึกษาผูป่้วยมะเร็งในคร้ังน้ีมีทั้งหมด 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1)ท าความเขา้ใจกระบวนทรรศน์ทางความคิด (2)น้ิวพิชิตใจ (3)รู้ไวใ้ช่วา่ 
(4)ความคาดหวงั (5)ในความเป็นจริง (6)จุดท่ีสมดุล (7)การ์ดแห่งความสุข และ (8)ความสามารถแห่งตน โดยผูใ้ห้สุขศึกษา
สามารถจดักิจกรรมไดท้ั้งแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม  

ค าส าคญั: สุขศึกษา, การใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 

Abstract 
This study is the application of the concept and theory of health education, health promotion and leaning theory.  In which the 
presenting plans and methods for providing appropriate health education for cancer patients.  And taking into account the 
patient’s 5 paradigm or beliefs.  In which the health educator will be able to see knowledge, understanding of each cancer 
patients and can be applied to provide health education to cancer patients encourage to change their health behavior.  This will 
help patients take care of and improve their quality of life by themselves.  This study results showed that the application of 
concepts and theories for health education in cancer patients had about 8 activities, namely (1) paradigm of thought (2) Fingers 
Conquer the Heart (3) Know Good (4) for Expectations (5) in Reality (6) the Balance (7) Cards of Happiness and (8) Personal 
Abilities. The health education provider can organize activities both individually and as a group. 

 
Keywords: Health Education, Health Education in Cancer Patients 

บทความวจิัย 
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บทน า 
 โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัหน่ึง
ของคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ ของ
คนทัว่โลก จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกในปี พ.ศ. 
2561 พบว่ามีผูเ้สียชีวิตจากโรคมะเร็ง 9.6 ลา้นคน และมี
ผู ้ป่วยรายใหม่ 18.1 ล้านคน โดยมะเร็งท่ีพบบ่อย 5 
อนัดบัแรกของคนทัว่โลก ไดแ้ก่ มะเร็งปอด มะเร็งเตา้
นม มะเร็งล าไส ้มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะ
อาหาร ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย จากสถิติ
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตดว้ย
โรคมะเร็ง 80,665 คน และจากสถิติโรคมะเร็งของ
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีคนไทย
ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ 122,757 คน ซ่ึงมะเร็งท่ีพบบ่อย  
5 อนัดับแรกของคนไทย ได้แก่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด 
มะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไสใ้หญ่และ
ไส้ตรง ตามล าดบั 
 แมว้่าปัจจุบนัไดมี้การรักษาโรคแบบสมยัใหม่ 
(modern medicine) ท่ีมีเทคโนโลยีและนวตักรรมทาง
การแพทยท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงส่งผลใหผู้ป่้วยมะเร็งมีความหวงั
ว่ า จ ะห า ย จ าก โ รคและ มี อ า ยุ ท่ี ยื น ย า ว  แ ละ ใน
ขณะเดียวกันการระบุระยะของโรค (disease stage) ท่ี
แม่นย  าและชัดเจน ก็ส่งผลให้ผูป่้วยเกิดความกังวล
เก่ียวกบัระยะเวลาการใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่และเกิดความ
กลวัท่ีจะตอ้งเผชิญกบัวาระสุดทา้ยของชีวิต ซ่ึงท่ีผา่นมา
มีผูป่้วยมะเร็งหลายรายเลือกท่ีจะหลีกหนีความทุกข์
ทรมานดว้ยการตดัสินใจจบชีวิตตวัเองลง แต่ก็มีผูป่้วย
จ านวนไม่นอ้ยท่ีเขา้ใจเหตุและผลของการเกิดโรค สนใจ
ไฝ่รู้เก่ียวกบัความเจ็บป่วยของตนเอง และเขา้ถึงความ
เป็นจริงของชีวิต แลว้แสวงหาวิธีการเพื่อดูแลและพฒันา
ตนเอง หรือเรียกได้ว่าผูป่้วยเหล่าน้ีมีการเรียนรู้และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง และหน่ึงในกระบวนการ
เรียนรู้นั้นเกิดจากการใหสุ้ขศึกษา ดงันั้นการใหสุ้ขศึกษา
ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีบุคลากร
ดา้นการแพทยจ์ าเป็นตอ้งท า 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เกิดข้ึนพร้อมๆ กบั
การก าเนิดของมนุษยชาติ เป็นการปรับตวัเพื่อการมีชีวิต
รอดและเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม แมใ้นอดีตกาลจะ
ไม่ไดมี้การจดบนัทึกเก่ียวกบักระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของมนุษยอ์ย่างเป็นขั้นตอน แต่เราสามารถ
รับรู้ไดจ้ากการท่ีมนุษยมี์ชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบนั แต่
หากจะกล่าวถึงการศึกษาและจดบนัทึกอย่างเป็นระบบ
นั้ น ผู ้ท่ี เ ร่ิมต้นบุกเบิกแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ได้แก่ John B. Watson (1978-
1958) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรม
นิยม และในปี ค.ศ.1920 Watson & Rayner ได้เสนอ
ผลงานวิจัยท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า วิถีหน่ึงท่ีท าบุคคลป่วย
เป็นโรคทางระบบประสาทนั้นเกิดจากการเรียนรู้ และ
ในปี ค.ศ.1924 Mary Cover Jones ได้น าแนวคิดการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการก าจดัความกลวั และต่อมาในปี ค.ศ.
1958 Wolpe น าแนวคิดของ Mary Cover Jones ไปพฒันา
เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ และในปี ค.ศ.
1969 Baker พบว่าเด็กท่ีได้รับการบ าบัดท่ีนักจิตวิทยา
คลินิกและจิตแพทยบ์างส่วนเช่ือว่าพวกเขาได้รับการ
แกไ้ขท่ีปลายเหตุนั้น กลบัไดผ้ลดีและเด็กเหล่าน้ีต่างก็มี
ความสุขเพิ่มข้ึน (อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 
2562, หนา้ 1-6) 
 ท่ี ผ่ า นม าห น่ ว ย ง านด้ านก า รแพทย์แ ละ
สาธารณสุขมีความพยายามท่ีจะให้สุขศึกษา (health 
education) ในผูป่้วยมะเร็ง แต่ด้วยจ านวนบุคลากรท่ี
จ ากดั กอปรกบัผูป่้วยตอ้งรับมือกบัปัญหาความเจ็บป่วย
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ท่ีเกิดข้ึนแบบไม่คาดคิด จึงท าให้ความพร้อมในการ
เรียนรู้ซ่ึงเป็นกลวิธีของการให้สุขศึกษาท่ีเ ก่ียวกับ
โรคมะเร็งไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดงันั้นการให้
สุขศึกษาโดยส่วนมากจึงอยู่ในกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกนัการเกิดโรค ส่วนในกลุ่มผูป่้วย
มะเร็งมกัจะเป็นการให้การปรึกษา (Counseling) ซ่ึงการ
ให้สุขศึกษากับการให้การปรึกษามีความแตกต่างกัน
หลายประการ เช่น การให้สุขศึกษาเน้นความรู้และ
ขอ้มูล ส่วนการใหก้ารปรึกษาเนน้ความรู้สึก เทคนิคท่ีใช้
ในการให้สุขศึกษาไม่มีลกัษณะเฉพาะ ในขณะท่ีการให้
การปรึกษามีลกัษณะเฉพาะ และผูรั้บบริการดา้นการให้
สุขศึกษาสามารถก าหนดความคาดหวังล่วงหน้าได้ 
ในขณะท่ีการให้การปรึกษาจะไม่มีการก าหนดความ
คาดหวงัล่วงหนา้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใหสุ้ขศึกษา
และการให้การปรึกษาต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปในทางท่ี
เหมาะสม  
 การจะส่งเสริมใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพนั้ น ส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูป่้วย
ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองนั่นคือการ
ส่งเสริมให้ผู ้ป่วยรับรู้กระบวนทรรศน์ปรัชญาหรือ
กระบวนทรรศน์ทางความคิดของตนเองและเขา้ใจว่า
ตนเองใชก้ระบวนทรรศน์ปรัชญาใดในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งผูใ้ห้สุขศึกษาตอ้งทราบว่าอะไรคือความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยโดยวิเคราะห์ผ่านกระบวนทรรศน์
ปรัชญาทางการแพทย์ 5 กระบวนทรรศน์  ได้แก่  
กระบวนทรรศน์ดึกด าบรรพ ์กระบวนทรรศน์โบราณ 
กระบวนทรรศน์ยุคกลาง กระบวนทรรศน์นวยุคและ
กระบวนทรรศน์หลงันวยคุ แลว้จึงใหสุ้ขศึกษาตาม 

แบบแผนและวิ ธีการท่ีวางไว้โดยใช้การส่ือสารท่ี
เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองได ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเสนอแผนและวิธีการให้สุขศึกษาท่ี
เหมาะสมแก่ผูป่้วยมะเร็ง 

2. เพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็งมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพอนัจะช่วยให้ผูป่้วยดูแลและพฒันา
คุณภาพชีวิตดว้ยตนเองได ้
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาแนวคิดและมโนคติท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสืบคน้
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ (documentary research) ท่ี
ผูว้ิจยัเขา้ถึงได ้ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 แลว้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิธานเพื่อประยกุตใ์ช ้ 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ัง น้ี เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  ไดแ้ก่ 

1 .  การสืบค้นข้อมูลจาก เอกสารวิชาการ 
(documentary research) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นเอกสารปฐม
ภูมิ (primary sources) และเอกสารทุติยภูมิ (secondary 
sources)  

 2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อแยกประเดน็  
 3. ศึกษาเชิงปรัชญาเพื่อเตรียมการวิจยั 
 4 .  ประมวลผลการ ศึกษา เพื่ อตอบสนอง

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
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นิยามศัพท์ 
• สุขศึกษา คือ ผลรวมของประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปฏิบติั
ดว้ยความสมคัรใจอนัจะไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี 

• การให้สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง เป็นการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ให้กบัผูป่้วยมะเร็งผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหผู้ป่้วยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ 
ด้วยความสมัครใจและสนใจ ท่ีจะ เป ล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพให้สามารถดูแลและพฒันาตนเอง 
สามารถปรับตวัและยอมรับภาวะเจบ็ป่วย การรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วยและอยู่กับอาการ
เจบ็ป่วยท่ีก าลงัประสบไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
วเิคราะห์เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอวิธีการการให้
สุขศึกษาแก่ผูป่้วยมะเร็ง และเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็ง
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนัจะช่วยให้ผูป่้วย
ดูแลและพัฒนาตนเองได้ ดังนั้ นการศึกษาแนวคิด 
หลกัการและทฤษฎิท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ผูว้ิจยัจึง
ได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎกีารให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  

1) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 
( Individual Health Behavior Theory)  เ ป็ น ท ฤษ ฎี ท่ี
มุ่งเนน้การอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัในตวับุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการกระท าและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ เน้นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจากปัจจยัภายในตวับุคคล
เป็นส าคัญนั่นคือ ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติ 
แรงจูงใจ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

ตวัอยา่งของทฤษฎีไดแ้ก่ แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
(Health Belief Model) ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior) โมเดลการเปล่ียนแปลง
ตามขั้นตอน (Stages of Change Model) ทฤษฎีความเช่ือ
ในอ านาจภายในภายนอกของตนเอง (Health Locus of 
Control Theory)  ทฤษฎีแรง จู งใจ เพื่ อ ป้องกันโรค 
(Protection Motivation Theory) เป็นตน้ 

2) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีให้
ความส าคญัทั้งปัจจยัภายในตวับุคคล ปัจจยัภายนอกตวั
บุคคลรวมทั้ งส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการกระท าและ
พฤ ติกรรมของ บุคคลทั้ งหลาย  เ ป็นทฤษ ฎี ท่ี ให้
ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจาก
ปัจจยัภายนอกตวับุคคล เช่น การไดรั้บแรงกระตุน้หรือ 
ค าแนะน าใหเ้กิดการกระท า พฤติกรรมต่าง ๆ จากบุคคล
ในครอบครัว เพื่อนใกลชิ้ด กลุ่มบุคคลท่ีเคารพเช่ือถือ 
บุคลากรดา้นสุขภาพต่าง ๆ เป็นตน้ ตวัอย่างของทฤษฎี
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎีปัญญาสังคม/ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สั ง ค ม  ( Social Cognitive Theory/ Social Learning 
Theory) ทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสังคม (Social Support 
Theory)  แบบแผนปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับผู ้
ใหบ้ริการ (Patient-Provider Interaction Model) เป็นตน้ 

3) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับองค์กร 
(Organizational Health Behavior Theory)  เป็นทฤษฎีท่ี
ให้ความส าคญักบัปัจจยัภายนอกดา้นภาวะแวดลอ้มต่าง 
ๆ ท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคข์องบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รนั้น ๆ เช่น 
การ ก าหนดนโยบาย การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 
รวมทั้ งการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การลด ละ เลิกสูบบุหร่ี การออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพหรือการรู้จกัผ่อนคลายความเครียด เป็นตน้ 
ตวัอยา่งของทฤษฎีเหล่าน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
โดยองคก์ร (Theories of Organizational Change) โมเดล
การพัฒนาท้อ ง ถ่ิน  (Locality Development Model) 
โมเดลการวางแผนทางสังคม (Social Planning Model) 
โมเดลการกระท าทางสังคม (Social Action Model) เป็น
ตน้   

4) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน 
(Community Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้
กระบวนการท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รต่าง ๆ ใน
ชุมชน ร่วมกันก าหนดนโยบายหรือการวางแผน 
ด าเนินงานเพื่อแกปั้ญหาพฤติกรรมสุขภาพของคนใน
ชุมชน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพของคนในองคกร์ ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี 
การด่ืมสุรา การบริโภคอาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ การรู้ไม่จกัผ่อนคลายความเครียด และการออก
ไม่ก าลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ตัวอย่างของทฤษฎี
เห ล่า น้ีได้แ ก่  ทฤษฎีการกระจายด้านนวัตกรรม 
( Innovations Diffusion theory)  การตลาด เ ชิงสั งคม 
(Social Marketing) การช้ีน าผ่านส่ือ (Media Advocacy) 
เป็นตน้   

5) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับสังคม 
(Society Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้การ
มีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และชุมชนรวมทั้งการเป็น
พนัธมิตรกับภาคธุรกิจเอกชน โรงงานต่าง ๆ ในการ
สร้างวฒันธรรมให้เอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการก าหนดระเบียบกฏเกณฑต่์าง ๆ 
เพื่อใชใ้นการปรับแกพ้ฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

โดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ในวงกวา้ง เช่น การรณรงคผ์่านส่ือ
เก่ียวกบัพฤติกรรมเมาแลว้ไม่ขบัรถยนต ์การรณรงคอ์ด
เหลา้เขา้พรรษา การห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
ตวัอย่าง ของทฤษฎีเหล่าน้ีไดแ้ก่ โมเดลเชิงนิเวศวิทยา 
(Ecological Model) โมเดลสังคมนิเวศวิทยาดา้นสุขภาพ 
(Socio ecological Model of Health) เป็นตน้   
  
 2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ (Learning Theory)  

1) ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิก (Classical conditioning) พัฒนาโดย Ivan P. 
Pavlov (1849-1936) นกัสรีรศาสตร์ชาวรัสเซีย ท่ีพฒันา
ทฤษฎีข้ึนจากการสังเกตเห็นว่าสุนขัของเขาน ้ าลายไหล
เม่ือไดย้ินเสียงเดินของเขา เขาเรียกการตอบสนองน้ีว่า 
ปฏิกิริยาสะท้อนทางจิต (Psychic reflexes) และต่อมา
เรียกว่าการวางเง่ือนไขปฏิกิริยาสะทอ้น (Conditioned 
Reflexes) ซ่ึงเป็นการวางเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
การตอบสนอง ท่ีประกอบด้วย 1)ส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวาง
เง่ือนไข 2)การตอบสนองท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไข 3)ส่ิงเร้า
ท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 4)การตอบสนองท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 
โดยกระบวนการวางเ ง่ือนไขนั้ นสามารถวางได้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวางเง่ือนไขโดยการยืดเวลา การวาง
เง่ือนไขร่องรอย การวางเง่ือนไขพร้อมกัน การวาง
เง่ือนไขยอ้นกลบั และการวางเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เวลา  ซ่ึง ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการเ รียน รู้ เ ง่ือนไขการ
สนองตอบข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ส่ิงเร้าท่ี
ตอ้งวางเง่ือนไขท่ีตอ้งมีช่วงเวลาท่ีสั้น ตอ้งเสนอส่ิงเร้าท่ี
ตอ้งวางเง่ือนไขคู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไขและให้
เสนอส่ิงเร้าท่ีตอ้งวางเง่ือนไขก่อนเสมอ โดยส่ิงส าคญัคือ
ส่ิงเร้าท่ีตอ้งวางเง่ือนไขจะตอ้งมีคุณค่าในการเป็นตวั
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ท านายว่าส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไขจะตอ้งเกิดตามมา
มากกวา่ส่ิงเร้าอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอ้มนั้น เป็นตน้ 

2) ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการ
กระท า (Operant conditioning) พัฒนาโดย Burrhus F. 
Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั Skinner มีความเช่ือว่า
พฤติกรรมของคนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์
กับสภาพแวดลอ้ม โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน (Emitted) 
ของบุคคลจะแปรเปล่ียนไปเน่ืองมาจากผลกรรม 
(Consequences)  ท่ี เ กิดข้ึนในสภาพแวดล้อมนั้ น ซ่ึง 
Skinner สนใจผลกรรม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1)ผลกรรมท่ี
เป็นตวัเสริมแรง (Reinforcer) ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมท่ีบุคคล
กระท าอยูน่ั้นมีอตัราการกระท าท่ีเพิ่มมากข้ึน แบ่งเป็น 2 
ชนิด คือ ตัวเสริมแรงแบบปฐมภูมิท่ีทีผลต่ออินทรีย์
โดยตรง เช่น อาหาร อากาศ น ้ า ความร้อน ความหนาว 
เป็นตน้ และตวัเสริมแรงทุติยภูมิ เช่น ค าชมเชย ต าแหน่ง
หน้า ท่ี  เ ป็นต้น  และ 2)ผลกรรมท่ี เ ป็นตัวลงโทษ 
(Punisher) ท่ีท าให้พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท านั้นยุติลง 
ซ่ึงความหมายของการลงโทษจะตอ้งประกอบด้วย 3 
เ ง่ือนไข ได้แก่ 1)มีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน 2)
พฤติกรรมเป้าหมายนั้ นจะต้องตามด้วยผลกรรม
บางอย่าง และ 3)โอกาสการเกิดพฤตกรรมเป้าหมายนั้น
ลดลงเน่ืองจากผลกรรมดงักล่าว 

3) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory)  พั ฒ น า โ ด ย  Albert Bandura 
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา Bandura ถือว่าการเรียนรู้ได้
เกิดข้ึนแมเ้พียงการสนใจในการจ าเทคนิควิธีการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไว้ในความจ าของตน คือ  เน้น ท่ีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการ
แสดงออก ส่วนการแสดงออกของพฤติกรรมเป็นการ
พิ สู จน์ ว่ า ก า ร เ รี ยน รู้นั้ นๆ  ได้ เ กิ ด ข้ึนแล้ว จ ริ งๆ 

ตัวอย่างเช่น การท่ีคนชอบตีเทนนิสได้ดูการแข่งขัน
เทนนิสและสนใจท่าตีของนกัเทนนิสท่ีแข่งขนัพร้อมทั้ง
จ าวิธีการตีในท่าต่างๆ ไว ้กถื็อวา่เกิดการเรียนรู้แลว้ และ
เม่ือบุคคลนั้นมีโอกาสท่ีเหมาะสมเช่นไปตีเทนนิสกับ
เพื่อนเขาจึงแสดงท่าทางท่ีจ ามาจากนกัเทนนิสท่ีเขาเคยดู 
นั่น เ ป็นการพิ สูจน์ว่ าการเ รียนรู้ เ กิด ข้ึนแล้วจริงๆ 
Bandura เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยไ์ม่ได้เกิดข้ึนและ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอย่างเดียวแต่
ตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคล (ปัญญา ชีวภาพ และส่ิงภายใน
อ่ืนๆ) ปัจจยัดา้นพฤติกรรม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย Bandura เนน้แนวคิด 3 ประการ คือ 1)แนวคิดของ
การเรียนรู้โดยการสังเกต 2)แนวคิดของการก ากบัตวัเอง 
3)แนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 
 3. การให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง 

โรคมะเร็งเป็นโรคท่ีรักษาหายยากและ
กระทบกระเทือนต่อการด าเนินชีวิต ผูป่้วยมะเร็งตอ้ง
ประสบภาวะจิตสังคมของการเจ็บป่วย (Psychosocial 
aspect of illness)  และแสดงปฏิกิ ริยาทางจิตใจและ
พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการเจ็บป่วยตามระยะต่างๆ 
ใน 5 ระยะ ได้แก่ 1)ระยะช็อกและปฏิเสธความจริง 
(shock and denial)  2)ระยะกังวล สับสน และโกรธ 
(anxiety, anger) 3)ระยะต่อรอง (bargaining) 4) ระยะ
ซึมเศร้า (depress) และ 5) ระยะยอมรับ (acceptance)    

การให้การปรึกษาผูป่้วยมะเร็ง เป็นการให้
การปรึกษาตามการรับรู้ของผูป่้วยในแต่ละระยะ คือ 
ระยะก่อนทราบผลการตรวจวินิจฉัย ระยะรับทราบผล
การวินิจฉยั ระยะรับการรักษาและระยะสุดทา้ยของชีวิต 
โดยมีวิธีการและเป้าหมายในการใหก้ารปรึกษา ดงัน้ี 
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1. ระยะก่อนทราบผลการตรวจวินิจฉัย  
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วย ตกลง
บริการ คน้แรงจูงใจในการมาตรวจ ประเมินความรู้และ
ความเช่ือเก่ียวกบัโรคมะเร็ง รวมทั้งการตดัสินใจในการ
ตรวจวินิจฉัย ขอ้ดี ขอ้เสีย เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจ ขั้นตอน
การตรวจวินิจฉัย และตดัสินใจเขา้รับการตรวจวินิจฉัย 
และเตรียมความพร้อมทางจิตใจก่อนรับฟังผลท่ีอาจ
เกิดข้ึนถา้เป็นมะเร็ง 

2. ระยะรับทราบผลการวินิจฉัย ผู ้ให้
ค  าปรึกษาจะตอ้งเตรียมความพร้อมของผูป่้วยก่อนบอก
ผลการตรวจ แจง้ผลการตรวจ ตรวจสอบความเขา้ใจใน
ผลการตรวจวินิจฉยั วางแผนแกไ้ขปัญหาและผลกระทบ 
ยุติบริการ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจ อารมณ์ 
และเพื่อให้ผู ้ป่วยเข้าใจผลการตรวจวิ นิจฉัย  First 
diagnosis  

3. ระยะรับการบ าบัด ผู ้ให้ค  าปรึกษา
จะต้องสร้างสัมพันธภาพ ตกลงรักษาและทบทวน
เร่ืองราว บอกแนวทางการรักษา ประเมินผลกระทบ
ทางดา้นจิตใจและสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน สรุปและรวบรวม
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน วางแผนแก้ไขปัญหา และยุติบริการ 
เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ืองจนส้ินสุดการ
รักษา สามารถเขา้ใจ ยอมรับและร่วมมือในการรักษา 
สามารถเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจ สังคมท่ีเกิดใน
ระหว่างการรักษาไดอ้ย่างเหมาะสม ปรับเปล่ียนพฤตกิ
รรมท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษา 

4. ระยะสุดท้าย ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะต้อง
ประ เ มินคว ามค าดหวัง ต่ อผลก า ร รั กษ า  ส ร้ า ง
สัมพนัธภาพและทบทวนการรักษา บอกผลการรักษา
หรือระยะของโรค ประเมินความตอ้งการคุณภาพชีวิต 
จัดการภารกิจท่ีคั่งค้าง พูดคุยเร่ืองความตาย และยุติ

บริการ เพื่อมุ่งดูแลผูป่้วยเป็นหลกั อธิบายขอ้มูลใหผู้ป่้วย
เขา้ใจ ให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ี
สะดวก สบาย สงบ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแล ให้ผูป่้วยมีโอกาสไดส้ั่งเสียและร ่ าลาบุคคลท่ี
เป็นท่ีรัก สร้างบรรยากาศท่ีไม่เศร้าหมอง ให้ผูป่้วยมี
โอกาสไดร่้วมตดัสินใจ บรรเทาความทุกขท์รมานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 
 4. กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทย์  

กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทย ์เป็น
มุมมองด้านการแพทย์ของมนุษย์ 5 มุมมอง การจะ
ส่งเสริมให้เ กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
จ าเป็นตอ้งทราบว่าผูป่้วยแต่ละคนรับรู้ถึงความตอ้งการ
ของตนเองอยา่งไรและอะไรคือความตอ้งการของผูป่้วย
ท่ีแทจ้ริง แลว้สนบัสนุนใหผู้ป่้วยสามารถท าความเข้าใจ
ไดว้่าตนเองใชก้ระบวนทรรศน์ปรัชญาใดในการด าเนิน
ชีวิต ซ่ึงจะสามารถน าไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิตผูป่้วยได ้
(วิเศษ แสงกาญจนวนิช และ เอนก สุวรรณบณัฑิต, 255, 
หน้า 85) กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทยท์ั้ ง 5 
แบบ มีดงัน้ี 

1) การแพทยก์ระบวนทรรศน์ดึกด าบรรพ์ 
เม่ือมีการเจ็บป่วยเกิดข้ึน การแก้ไขปัญหาคือ ตอ้งขอ
อภยัเบ้ืองบน และใชส่ิ้งท่ีเป็นยาหรืออาศยัการรับพรจาก
เบ้ืองบนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย เพราะมนุษยย์ุคน้ี
เช่ือว่า การจะการหายหรือไม่หาย จะพิการหรือไม่พิการ 
จะตายหรือไม่ตาย ล้วนอยู่ท่ีน ้ าพระทัยของเบ้ืองบน 
ดงันั้น เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีจะตอ้งไม่ท าผิดขอ้ห้าม ตอ้ง
ท าตามธรรมเนียมประเพณี เช่น การเซ่นไหว ้บวงสรวง 
บูชา เพื่อเอาใจเทพเจา้ โดยหวงัผลท่ีดีงามวา่เทพเจา้ว่าจะ
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บันดาลสุขภาพดีและอายุยืนนาน ให้แ ก่ตนและ
ครอบครัวได ้

2) การแพทยก์ระบวนทรรศน์โบราณ เน้น
การวางระบบระเบียบท่ีชัดเจน ถ้าท าแล้วได้ผลก็ให้
ปฏิบติัตามนั้น มุ่งเน้นว่าบุคคลจะมีสุขภาพสมบูรณ์ได้
ถา้กายและจิตด าเนินไปดว้ยกนัอย่างประสานกลมกลืน 
เนน้ความสมดุลของธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของร่างกาย 
เน้นการวินิจฉัยโรคและรักษาด้วยยาเพื่อปรับธาตุให้
สมดุลและใหร่้างกายเป็นปกติดงัเดิม  

3) การแพทยก์ระบวนทรรศน์ยคุกลาง มนุษย์
ยุคน้ีเช่ือว่า โรคและการหายจากโรคเป็นการทดสอบ
ของพระเจา้ (ศาสนาคริสต์-อิสลาม) หมอและยาท าการ
เยียวยาตามหน้าท่ีแต่ผู ้รักษาท่ีดีท่ีสุดคือ “พระเจ้า” 
ส าหรับพุทธศาสนิกชนในยคุกลางเช่ือว่า โรคภยัไขเ้จ็บ
เป็นความเส่ือมไปของเหตุปัจจัย  ไม่ควรยึดมาเป็น
อารมณ์ ควรท าจิตใจให้ยอมรับความเป็นจริง และ
ด ารงชีวิตไดป้กติกบัโรคนั้นๆ 

 4) การแพทย์กระบวนทรรศน์นวยุค 
เป็นการแพทยแ์บบวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือว่าความกา้วหน้า
ทางวิทยาศาสตร์จะท าให้จะสามารถผลิตยาท่ีรักษาโรค
ทุกชนิดได ้อาจขจดัความตายและความชราภาพไดใ้น
วนัใดวนัหน่ึง การแพทยส์มยัใหม่เน้นการวิเคราะห์หา
สาเหตุของโรคให้พบ และรักษาท่ีสาเหตุนั้น เน้นการ
พฒันาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั เม่ือวินิจฉยัโรค
ไดก้็จะท าการรักษาดว้ยยาหรือการผา่ตดัเพื่อใหห้ายจาก
โรคนั้นโดยส้ินเชิง หากเป็นโรคท่ีรักษาไม่หายก็ตอ้ง
ก ากบัควบคุมโรคไวไ้ม่ให้ก่ออาการ ผูป่้วยตอ้งท าตาม
ค าแนะน าและปฏิบติัตามแพทยส์ั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ดูแลรักษาสุขภาพใหดี้และมีอายยุนืยาวนาน 

 5) การแพทยก์ระบวนทรรศน์หลงันว
ยคุ เปิดใหเ้ลือกการรักษาไดต้ามความชอบของแต่ละคน 
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนและมนุษยนิยม สนใจการแพทย์
องค์รวม (holistic medicine) ท่ีดูแลทั้ งกายและจิตซ่ึง
คล้ายกับการแพทย์กระบวนทรรศน์โบราณ แต่ก็ใช้
เคร่ืองมือสมยัใหม่และหลกัการพื้นฐานของการแพทย์
กระบวนทรรศน์นวยุคร่วมด้วยหากยึดหลักการของ
ปรัชญาหลงันวยคุสายกลางท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตเป็น
หลัก คือ การมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายในตวัเองท่ีไม่ใช่
จุดมุ่งหมายเพื่อจุดหมายอ่ืนเร่ือยไป รู้จกัเพียงพอโดย
ตวัเองโดยไม่พึ่งส่ิงอ่ืน และเหมาะสมกบัส่วนท่ีสูงท่ีสุด
ในธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือการมีความสุขตาม
สัญชาตญาณปัญญา หากท าไดด้งัท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัเช่ือว่า
ผูป่้วยจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตตนเอง และยอมรับ
สภาพเจบ็ป่วยของตนอยา่งมีความสุขได ้
 
ผลการวจิัย 
 ผลการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีเพื่อการให้
สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็งในคร้ังน้ีมีทั้ งหมด 8 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรม (1)ท าความเขา้ใจกระบวนทรรศน์ทาง
ความคิด (2)น้ิวพิชิตใจ (3)รู้ไวใ้ช่วา่ (4)หาความคาดหวงั 
(5)ในความเป็นจริง (6)จุดท่ีสมดุล (7)การ์ดแห่งความสุข 
และ (8)ความสามารถแห่งตน โดยผูใ้หสุ้ขศึกษาสามารถ
จดักิจกรรมไดท้ั้งแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม 5-10 
คน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามล าดบัขั้น ดงัตาราง 1 
และเพื่อให้สามารถน าแบบแผนการให้สุขศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายข้ึน ผูว้ิจัยจึงได้จัดท าแบบแผนและ
วิธีการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง ดงัภาพ 1 
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ตาราง 1 แผนการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 
ขั้นที ่ ช่ือ

กจิกรรม 
เวลาที่
ใช้ 

(นาท)ี 

วตัถุประสงค์ เป้าหมายของ 
การเรียนรู้ 

อุปกรณ์ แนวทาง/วธีิการ 
จัดกจิกรรม 

การอธิบายผล 

1 ท าความ
เขา้ใจ 
กระบวน
ทรรศนท์าง
ความคิด 

5 เพื่อท าความ
เขา้ใจกระบวน
ทรรศน์
ปรัชญาหรือ
กระบวน
ทรรศน์ทาง
ความคิดของ
ผูป่้วย 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
รับทราบ
กระบวนทรรศน์
ปรัชญาทาง
ความคิดของ
ผูป่้วย 

- รูปภาพและส่ืงของมี
ความหมายแทนความ
เป็นกระบวนทรรศน์ 
5 
- หากมีผูร่้วมกิจกรรม
มากกวา่ 1 คน ให้
เตรียมภาพและ
ส่ิงของใหค้รบ (1 คน 
: ภาพ 5 ภาพ : ส่ิงของ 
5 ช้ิน) เช่น ถา้มี
ผูเ้ขา้ร่วม 5 คน ตอ้ง
เตรียมรูปภาพและ
ส่ิงของอยา่งละ 25 
ภาพ/ช้ิน 

- ใหผู้ป่้วยเลือก
รูปภาพท่ีชอบ 1 
ภาพ และเลือก
ส่ิงของท่ีชอบ 1 
ช้ิน 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
วา่เพราะอะไรถึง
ชอบ 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
ความรู้สึกและส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวน
ทรรศน์ปรัชญาทาง
การแพทย ์ 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษาอธิบาย
กระบวนทรรศน์
ปรัชญา 5 กระบวน
ทรรศน์ 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สะทอ้นเก่ียวกบั
กระบวนทรรศน์
ปรัชญาของผูป่้วย 

2 น้ิวพิชิตใจ 3 เพ่ือใหผู้ป่้วย
ไวว้างใจและ
เช่ือใจผูใ้หสุ้ข
ศึกษา 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สามารถเขา้ถึง
ใจผูป่้วย และ
คน้หา
แรงจูงใจใน
การท่ีจะช่วย
ใหผู้ป่้วย
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
สุขภาพ 

- น้ิวช้ีมือทั้ง 2 ขา้ง
ของผูใ้หสุ้ขศึกษาและ
ผูป่้วย (กรณีท า
กิจกรรมรายกลุ่ม)  
- น้ิวช้ีมือขวา ของ
ผูใ้หสุ้ขศึกษาและ
ผูป่้วย (กรณีท า
กิจกรรมรายบุคคล) 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
ประสานน้ิวช้ีเขา้
ดว้ยกนั แลว้ผลดั
กนัเป็นผูน้ าใน
การเคล่ือนไหว 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
ความรู้สึกและส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพ
ระหวา่งบุคคล 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษาสังเกต
อากปักิริยาของผูป่้วย 
และ 
- สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง 

3 รู้ไวใ้ช่วา่ 3 เพื่อประเมิน
ความรู้และ
ความเช่ือ
เก่ียวกบั
โรคมะเร็ง 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
ทราบวา่ผูป่้วย
มีความรู้และ
ความเช่ือดา้น
โรคมะเร็ง 

- ส่ือความรู้ 5 ท า 5 ไม่ 
ห่างไกลมะเร็ง และ 7 
สัญญาณอนัตรายของ
โรคมะเร็ง 

- สอบถามความรู้
เก่ียวกบั 5 ท า 5 
ไม่ ห่างไกลมะเร็ง 
และ 7 สัญญาณ
อนัตรายของ

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเง่ือนไข
แบบคลาสสิก 
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มากนอ้ยแค่
ไหน อยา่งไร 

- Website App.:  
WeCanKnow- 
Cancer  
- Website : Thai 
Cancer News : TCN 
 

โรคมะเร็ง และ
การรับรู้เก่ียวกบั 
Website ความรู้
ทั้ง 2 แหล่ง 
- ใหผู้ป่้วยทดลอง
เขา้แหล่งขอ้มูล
ดา้นโรคมะเร็ง 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

4 หาความ
คาดหวงั 

4 เพื่อใหท้ราบ
ความคาดหวงั
ของผูป่้วย 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสมและ
ตรงตามความ
คาดหวงัของ
ผูป่้วย 

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ความคาดหวงั  

- ใหผู้ป่้วยเล่าถึง
ส่ิงท่ีคาดหวงั และ
วิธีการสังเกต
ตนเองและการ
ก ากบัตนเอง  

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยบอกความ
คาดหวงัและวธีิสังเกต 
และก ากบั ตนเองแลว้  
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สะทอ้นเก่ียวกบัความ
คาดหวงัของผูป่้วย 

5 ในความ
เป็นจริง 

4 เพื่อใหผู้ป่้วย
เขา้ใจความ
เป็นจริงท่ี
ผูป่้วยก าลงั
เผชิญ 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสม
ส าหรับผูป่้วย 

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ณ 
ปัจจุบนัขณะ 

- ใหผู้ป่้วยเล่าส่ิงท่ี
สัมผสัได ้ณปัจจุ
บนั ขณะ 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยเล่าเร่ืองส่ิง
ท่ีสัมผสัไดจ้บแลว้ 
ผูใ้หสุ้ขศึกษาสะทอ้น
เก่ียวกบัความเป็นจริง
ท่ีผูป่้วยก าลงัเผชิญ 
และชวนผูป่้วย
วเิคราะห์คุณค่าของ
การเผชิญความ
เจบ็ป่วยในคร้ังน้ี 

6 จุดท่ี
สมดุล 

3 เพื่อปรับ
สมดุลของ
สภาวะความ
เจบ็ป่วย 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสม
ส าหรับผูป่้วย 

- การ์ดวิเคราะห์ภาวะ
จิตสังคมของการ
เจบ็ป่วย  

- ใหผู้ป่้วยเส่ียง
ทายการ์ดภาวะจิต
สังคมของตนเอง 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ชวนผูป่้วยกา้วขา้ม
ภาวะจิตสังคมของ
การเจบ็ป่วย  
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- ใหผู้ป่้วยเลือก
ระยะการ์ดภาวะ
จิตสังคมของ
ตนเอง 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

7 การ์ดแห่ง
ความสุข 

3 เพื่อวิเคราะห์
ระดบั
ความสุขของ
ผูป่้วย 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
สามารถ
วิเคราะห์
ระดบั
ความสุขของ
ผูป่้วยและวาง
แผนการเพ่ิม
ระดบั
ความสุข
ใหก้บัผูป่้วย
ได ้

- การ์ดวิเคราะห์ระดบั
ความสุข 
 

- ใหผู้ป่้วยพลอ็ต 
กราฟ ในการ์ด
วิเคราะห์ความสุข 
- ใหผู้ป่้วย
วเิคราะห์ซ ้ าใน 3 
เดือน, 6 เดือน, 1 
ปี 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชว้งลอ้แห่ง
ชีวิต  
- เม่ือผูป่้วยพลอ็ต
กราฟในการ์ดแลว้จะ
ช่วยใหผู้ป่้วยรับรู้
ระดบัความสุขในชีวิต
ตนเอง 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

8 ความสามา
รถแห่งตน 

5 เพื่อใหผู้ป่้วย
เช่ือมัน่ใน
ตนเองวา่
สามารถดูแล
และพฒันา
คุณภาพชีวิต
ตนเองได ้

ผูป่้วยสามารถ
ดูแลและ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ตนเองได ้

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ความประทบัใจท่ีสุด
ในชีวิต 
- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีถนดัท่ีสุดในชีวิต 

- ใหผู้ป่้วยเล่าส่ิงท่ี
ประทบัใจท่ีสุดใน
ชีวิต และส่ิงท่ี
ถนดัท่ีสุดในชีวิต 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยเล่าเร่ืองท่ี
ประทบัใจท่ีสุดใน
ชีวิตและส่ิงท่ีถนดั
ท่ีสุดในชีวิตจบแลว้ 
ผูใ้หสุ้ขศึกษาสะทอ้น
เก่ียวกบัความ
ประทบัใจและส่ิงท่ี
ผูป่้วยถนดั  

รวมเวลาจดั
กิจกรรม 

30 นาที      
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ภาพ 1 แบบแผนและวิธีการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 
อภิปรายและสรุปผล 
 การให้สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็งจ าเป็นตอ้งใช้ทั้ ง
ศาสตร์และศิลป์ในการจดักระบวนการ ทั้งการจูงใจ การ
ช่วยให้ตัดสินใจ ช่วยให้มีความมั่นใจและมีทักษะท่ี
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมตามการตดัสินใจ
ของตนท่ีจะท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ช่วยเสริมพลงัให้
บุคคล กลุ่มคนและชุมชนให้สามารถควบคุมปัจจัย
ก าหนดสุขภาพของตนเอง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้ งเป็นการช้ีน าให้เกิด
นโยบายสาธารณะท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ ท่ีจะส่งผลให้

ผู ้ ป่ ว ยมะ เ ร็ ง เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้  อัน จะน า ไป สู่ก าร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์ 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้สุขศึกษาพึงระวงัเก่ียวกับ
ความเขา้ใจผิดในการปรับพฤติกรรม ไดแ้ก่ 1)การปรับ
พฤติกรรมมกัใช้วิธีการควบคุมบุคคลโดยการใช้ส่ิงท่ี
บุคคลไม่พึงพอใจมาควบคุมและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล หรือ 2)การปรับพฤติกรรมได้โดยการติด
สินบน หรือ 3)ความเขา้ใจผิดท่ีว่านกัปรับพฤติกรรมไม่
จ าเป็นตอ้งมีทกัษะอยา่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการรู้วิธีการ
ควบคุมผลกรรมเท่านั้น หรือ 4)การปรับพฤติกรรมท า
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ให้มนุษยเ์ป็นหุ่นยนต ์เป็นวิธีการท่ีไม่ทา้ทาย ไม่มีอะไร
ใหม่ๆ ใช้แก้ไขปัญหาพื้นๆ เท่านั้ น หรือ 5)ผูใ้ช้ต้อง
ยอมรับค่านิยมบางประการ หรือ 6)อาจท าให้บุคคลติด
อยู่กบัส่ิงล่อใจภายนอก หรือ 7)ความเช่ือท่ีว่าการปรับ
พฤติกรรมเป็นการสอนให้คนรู้จกัควบคุมผูอ่ื้น เป็นตน้
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2562, หน้า 4-15) ดังนั้น การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการให้สุขศึกษาการ
ส่งเสริมสุขภาพ และทฤษฎีการเรียนรู้ จึงตอ้งระมดัระวงั
ข้อเข้าใจผิดดังกล่าวขา้งต้นและควรใช้การส่ือสารท่ี
เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ 
 การจะน าแบบแผนการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง
ไปใช้ประโยชน์นั้ น  ผู ้ให้ สุข ศึกษาจะต้อง เข้า ใจ
กระบวนการทั้งหมดอยา่งถ่องแทเ้สียก่อน 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาและประเมินผลการใช้แบบ
แผนการให้สุขศึกษาผู ้ป่วยมะเร็งเพื่อปรับปรุงและ
พฒันาใดใ้ชป้ระโยชน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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การตรวจต่อมพาราไทรอยด์ด้วยวธีิการทางเวชศาสตร์
นิวเคลยีร์ในภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง 

Parathyroid Scan in Hyperparathyroidism  
เรือนทิพย ์ทิพโรจน์  วท.บ. รังสีเทคนิค,  วท.ม. วิทยาศาสตร์รังสี 
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

บทคัดย่อ 
ผูป่้วยท่ีมีภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งส่วนใหญ่มกัไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง ไม่จ าเพาะ เช่น อ่อนเพลีย ระบบ

ทางเดินอาหารแปรปรวน ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ภาวะดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นรุนแรง เช่น น่ิวใน
ไต กระดูกพรุนหรือหมดสติไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษา ในปัจจุบนัการรักษาภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ การผา่ตดัเน้ือเยือ่พาราไทรอยดท่ี์ท างานสูงผดิปกติ  

การใชภ้าพวนิิจฉยั เช่น คล่ืนเสียงความถ่ีสูงหรือเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ เพือ่ระบุต าแหน่งเน้ือเยือ่พาราไทรอยดซ่ึ์งมีขนาดเลก็
และฝังอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของต่อมไทรอยด์ในการวางแผนผ่าตดั มีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการน าการตรวจต่อมพารา
ไทรอยด์ดว้ยเทคนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เขา้มาใชใ้นเวชปฏิบติั บทความน้ีจะกล่าวถึงขอ้ปฏิบติัมาตรฐานในการถ่ายภาพต่อม
พาราไทรอยด์ด้วยเทคนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงการดูแลผูป่้วย การเตรียมผูป่้วย การจดัต าแหน่งผูป่้วยและเคร่ืองสแกน 
และการเลือกโปรแกรมการถ่ายภาพท่ีเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดภ้าพถ่ายต่อมพาราไทรอยดท่ี์มีคุณภาพสูง 

ค าส าคญั การตรวจต่อมพาราไทรอยดด์ว้ยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เทคนิคการตรวจ การเตรียมผูป่้วย 
Abstract 
  Most of hyperparathyroidism patients are asymptomatic or experience mild, non-specific symptoms, such as fatigue, 
gastrointestinal disturbance, muscle pain. However, this condition could result in serious complications, e.g., renal stones, 
osteoporosis, and loss of consciousness, if left untreated. In the current practices, the most effective treatment for 
hyperparathyroidism is surgical resection of the abnormal hyper-functioning tissue.  

Using imaging studies, like ultrasonography or computed tomography (CT) for pre-operative localization of small 
parathyroid tissue locating at the posterior aspect of thyroid gland is rather challenging. As a result, parathyroid scan has been 
introduced into the clinical practices. This article aims to address the standard practice of parathyroid scan, including the details 
on patient cares, patient preparation, patient positioning and imaging protocol to produce the high-quality parathyroid images 

Keywords: Parathyroid scan, Imaging studies, Patient preparation 

บทความปริทรรศน์ 
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บทน า 
ต่อมพาราไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กท่ีอยู่

บริเวณทางดา้นหลงัของต่อมไทรอยด ์มีหนา้ท่ีส าคญัในการ
ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเพิ่มระดบัแคลเซียมในเลือด โดยการสลายแคลเซียม
จากกระดูกและฟัน และสร้างวิตามินดีเพื่อเพิ่มการดูดซึม
แคลเซียมและฟอสเฟตจากทางเดินอาหาร ฮอร์โมนพารา
ไทรอยด์จะท างานควบคู่ไปกับฮอร์โมนแคลซิโตนิน 
(calcitonin) ซ่ึงท าหนา้ท่ีลดระดบัแคลเซียมเพื่อรักษาสมดุล
ของระดับแคลเซียมในกระแสเลือดให้เป็นปกติ [1, 2, 3]  
พยาธิสภาพของต่อมพาราไทรอยดท่ี์พบบ่อย คือ ต่อมพารา
ไทรอยดท์ างานสูง (hyperparathyroidism) [4] ผลิตฮอร์โมน
พาราไทรอยด์ออกมาสลายมวลกระดูกมากผิดปกติ ส่งผล
ให้มีปริมาณแคลเซียมในเลือดสูง รบกวนการท างานของ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง และอาจท า
ให้เกิดน่ิวในไตตามมาหากระดบัแคลเซียมสูงติดต่อกนัเป็น
เวลานาน [5]  

การผา่ตดัต่อมพาราไทรอยดห์รือส่วนของเน้ือเยือ่ท่ี
ท างานผิดปกติออก (parathyroidectomy) เป็นการรักษา 
hyperparathyroidism ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในปัจจุบนั 
การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยภาพวินิจฉัยท่ี
สามารถระบุต าแหน่งเน้ือเยื่อพาราไทรอยด์ท่ีท างานสูง
ผิดปกติ  (hyper-functioning parathyroid tissue) ได้อย่าง
แม่นย  า แต่ภาพวินิจฉัยทางกายวิภาค (anatomical imaging) 
[6, 7, 8, 9, 10]  ท่ีใช้ทั่วไป เช่น การตรวจด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง (ultrasonography) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(computed tomography) มักไม่สามารถระบุต าแหน่งของ 
hyper-functioning parathyroid tissue ได้ เน่ืองจากรอยโรค
มักมีขนาดเล็กและอยู่บริเวณด้านหลังของต่อมไทรอยด ์
ด้วยเหตุน้ี จึงมีการน าการตรวจการท างานของต่อมพารา

ไทรอยด์ด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (parathyroid 
scan) [11,12,13,14,15] ซ่ึงเป็นภาพถ่ายท่ีแสดงการท างาน
ของต่อมพาราไทรอยด์ (functional imaging) เขา้มาช่วยใน
การระบุต าแหน่งของ hyper-functioning parathyroid tissue 
แทน  

ในบทความ น้ี จะก ล่ าว ถึ งขั้ น ตอนการตรวจ 
parathyroid scan ด้วยเค ร่ืองมือถ่ายภาพท่ีตรวจรับรังสี
แกมมา (gamma camera) เทคนิคการตรวจท่ีใหภ้าพถ่ายสอง
มิติ (planar) และสามมิติ (single photon emission computed 
tomography/ computed tomography: SPECT/CT) รวมถึง
หลกัการแปลผล 

 
วสัดุและวธีิการ  
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจ 

1. ผูป่้วยไม่จ าเป็นตอ้งงดน ้ าและอาหาร รวมถึง
ยารักษาโรคประจ าตวัก่อนการตรวจ 

2. ประเมินสัญญาณชีพ (vital sign) ของผูป่้วย
ก่อนเขา้รับการตรวจ ผูป่้วยควรมีความดัน
โลหิต  (blood pressure) ระหว่ าง  90/60 -
159/110 มิลลิเมตรปรอท อตัราการเตน้ของ
หัวใจ (pulse rate) ระหว่าง 40-130 คร้ังต่อ
น าที  อัตราการห ายใจ  ( respiratory rate) 
ระหว่าง 12-24 คร้ังต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 
(body temperature) ระหวา่ง 36.5-37.2 องศา
เซลเซียส และความเขม้ขน้ของออกซิเจนใน
เลือด (oxygen saturation) ระหว่าง 95-99%  
หากผูป่้วยมีสัญญาณชีพผิดปกติ ควรท าการ
ประเมินซ ้ า และรายงานแพทยเ์พื่อให้การ
รักษาตามความเหมาะสม 
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3. ซักประวัติการตั้ งครรภ์และวันแรกของ
ประจ าเดือนค ร้ังสุดท้าย (last menstrual 
period) ในหญิงวยัเจริญพันธ์ุทุกราย กรณี
ผูป่้วยอยูร่ะหวา่งใหน้มบุตร ใหง้ดการใหน้ม
บุตรก่อนและหลังการตรวจ 12 ชั่วโมง 
เน่ืองจากสารเภสัชรังสีสามารถขบัออกทาง
น ้านมได ้ 

4. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจขั้นตอนการ
ตรวจ ให้ค  าแนะน าส าหรับการปฏิบติัตวัทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ รวมถึง
แนะน าวิธีการลดปริมาณรังสีในร่างกายหลงั
การตรวจเสร็จส้ินเพื่อให้ผู ้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการตรวจและคลายความวิตก
กงัวล 

5. เปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยและญาติซักถามข้อ
สงสยั 

6. ให้ผูป่้วยลงนามในใบยินยอมรับการตรวจ 
(consent  form) ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถ
ลงนามได้เอง ให้ผูป้กครองหรือผูท่ี้มีสิทธ์ิ
ตามกฎหมายลงนามแทน  

 
การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อนการตรวจ 

นักรังสีการแพทยค์วรเตรียมความพร้อมของ 
gamma camera โปรแกรมในการประมวลผลภาพ 
(image processing) และอุปกรณ์ในการจัดท่าผู ้ป่ วย
ดงัต่อไปน้ี 

1. เปิดเคร่ือง gamma camera และตรวจสอบ
เพื่ อควบคุมคุณภาพ (quality control) ให้
พร้อมใชง้านก่อนการบริการผูป่้วย 

2. เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการ
ประมวลผล และควบคุมการส่งภาพเข้า
ระบบจัดเก็บภาพวินิจฉัยทางการแพทย ์
( picture archiving and communication 
system หรือ PACS) ใหพ้ร้อมใชง้าน 

3. จัดเตรียมห้อง และอุปกรณ์ส าหรับจัดท่า
ผู ้ป่วย เช่น  หมอนรอง กระดาษกาว ให้
พร้อม 

4. ตั้ ง  protocol ถ่ ายภ าพ เป็ น  protocol ขอ ง 
parathyroid scan ตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยให้
ตรงตามใบส่งตรวจ (request form) และ
ตรวจสอบชนิดและความแรงรังสีของสาร
เภสัชรังสี  (radiopharmaceuticals) ท่ีใช้ใน
การตรวจ  

 
การจัดท่าผู้ป่วยและจัดต าแหน่ง gamma camera 

การตรวจ parathyroid scan เป็นการตรวจท่ีใช้
เวลาค่อนข้างนาน ผูป่้วยต้องนอนหงายในท่าแหงน
ศีรษะตลอดการตรวจ (ภาพท่ี 1)  

ก่อนการตรวจจึงตอ้งมีการอธิบายขั้นตอนอยา่ง
ละเอียดและเปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดซ้กัถาม ระหว่างการ
ตรวจควรน าหมอนทรายมาวางประกบศีรษะทั้งสองขา้ง
และยึดด้วยกระดาษกาว  เพื่อป้องกนัผูป่้วยขยบัศีรษะ 
(ภาพท่ี 2)  

บริเวณล าตวัผูป่้วยควรรัดดว้ยแถบรัดของเตียง
ตรวจเพื่อจ ากดัการเคล่ือนไหว นอกจากน้ี ควรน าหมอน
มารองท่ีเข่าผูป่้วยเพื่อป้องกนัอาการปวดหลงั (ภาพท่ี 3) 
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ภาพ 1 ภาพการจดัท่าผูป่้วยใหน้อนหงายและแหงนศีรษะ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 
ภาพ 2 การน าหมอนทรายมาประกบขา้งศีรษะและใชก้ระดาษ
กาวยึดศีรษะผูป่้วย เพ่ือป้องกันการขยบัศีรษะในระหว่างการ
ตรวจ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 
 

 
ภาพ 3 การใช้แถบรัดของเตียงตรวจรัดบริเวณล าตวัผูป่้วยเพื่อ
จ ากดัการเคล่ือนไหวระหว่างการตรวจ และการใชห้มอนหนุน
บริเวณขาของผูป่้วยเพ่ือป้องกนัอาการปวดหลงั 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ในการตรวจ parathyroid scan ตอ้งเคล่ือนหวัวดั
รังสี (detector) ของเคร่ือง gamma camera ลงมาให้ชิด
บริเวณใบหน้าและล าคอของผูป่้วยมากท่ีสุด เพื่อนับวดั
ปริมาณรังสีท่ีสูงและไดภ้าพถ่ายท่ีมีคุณภาพ (ภาพท่ี 4) 
ก่ อนก ารตรวจ จึ งควรอ ธิบ ายขั้ น ตอน  รวม ถึ ง มี
ภาพประกอบเพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจและลดความวิตกกงัวล 
ขณะตรวจ เม่ือหัววดัรังสีเคล่ือนเขา้ใกลผู้ป่้วย นักรังสี
การแพทยต์อ้งแจง้ให้ผูป่้วยรับทราบ หากผูป่้วยกังวล 
ควรใหผู้ป่้วยหลบัตาและมีญาติอยูด่ว้ยระหวา่งการตรวจ 

 

 
ภาพ 4 การจดัหวัวดัรังสีให้เขา้มาชิดใบหนา้และล าคอของผูป่้วย
มากท่ีสุดเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีมีคุณภาพ 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากหอ้ง SPECT/CT โรงพยาบาลศิริราช) 

 
เทคนิคการตรวจ         

เทคนิคในการตรวจ parathyroid scan มี 3 เทคนิค 
ไดแ้ก่ 

1. เทคนิค  single isotope double-phase เป็น
การตรวจท่ีใช้สารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI 
เพี ย งช นิ ด เดี ยว  และ ถ่ ายภ าพ  planar 2 
ช่วงเวลา โดยถ่ายภาพระยะแรก (early 
phase) ท่ี 10-15 นาทีหลงัฉีดสารเภสัชรังสี 
และถ่ายภาพระยะหลงั (delayed phase) ท่ี 3 
ชัว่โมงหลงัฉีดสารเภสชัรังสี  
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2. เทคนิค dual isotope subtraction เป็นการ
ตรวจท่ีใช้สารเภสัชรังสี 2 ชนิด โดยชนิด
แรกคือ 99mTc-pertechnetate ซ่ึงถูกจับเข้าสู่
ต่อมไทรอยด์เท่านั้ น และชนิดท่ีสองคือ 
99mTc-MIBI ซ่ึงถูกจบัเขา้สู่ต่อมไทรอยดแ์ละ 
hyper-functioning parathyroid tissue เม่ือน า
ภาพถ่าย 99mTc-pertechnetate มาลบออกจาก
ภ า พ ถ่ า ย  9 9 mTc-MIBI ( subtraction 
technique) บ ริ เวณ ท่ี มี รั ง สี เห ลืออยู่  คื อ 
hyper-functioning parathyroid tissue  

3. SPECT/CT scan เป็นเทคนิคการถ่ายภาพ
ตดัขวางรอบตวัผูป่้วย โดยน าภาพ SPECT 
มารวมกบัภาพ CT และสร้างเป็นภาพชนิด
ใหม่ข้ึนมาเรียกว่า fused image การตรวจ
ด้วยเทคนิคน้ี  มักท าร่วมกับการตรวจ 2 
เทคนิคแรก เน่ืองจาก SPECT/CT สามารถ
ระบุต าแหน่งท่ีมีการสะสมของสารเภสัช
รังสีผิดปกติได้แม่นย  ากว่าเทคนิคอ่ืน และ
สามารถแสดงรอยโรคท่ี มีขนาดเล็กได้
ชดัเจน (anatomical localization)  

 
การตรวจ parathyroid scan สามารถเลือกใช้

เทคนิค double-phase หรือ subtraction อย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือใช้ทั้ ง 2 เทคนิค ร่วมกับการท า SPECT/CT 
เพื่อช่วยในการระบุต าแหน่งรอยโรค ในกรณีท่ีใชท้ั้ง 3 
เทคนิคร่วมกนั มีขั้นตอนการตรวจดงัต่อไปน้ี  

1) ฉีดสารเภสัชรังสี 99mTc -pertechnetate ความ
แรง 2 mCi เข้าทางหลอดเลือดด า รอประมาณ 15-20 
นาทีจึงถ่ายภาพ planar ครอบคลุมบริเวณต่อมไทรอยด ์
นาน 10 นาที ภาพท่ีไดเ้รียกวา่ 99mTc -pertechnetate scan 

2) หลัง ถ่ ายภ าพ  99mTc-pertechnetate scan 
เสร็จประมาณ 10 นาที ให้ฉีดสารเภสัชรังสี 99mTc-
MIBI ความแรง 20-30 mCi เขา้ทางหลอดเลือดด า และ
ถ่ ายภ าพ  planar ใน ขอบ เข ต เดี ย วกัน กับ  99mTc -
pertechnetate scan นาน 10 นาที  

3) ถ่ายภาพ planar ให้ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณ
ล าคอถึงช่องอก (mediastinum) นาน 10 นาที เพื่อใชใ้น
การประเมินเน้ือเยื่อพาราไทรอยด์ท่ีอยู่ผิดท่ี (ectopic 
parathyroid tissue)  

4) ภาพท่ีไดจ้ากขอ้ 2) และ 3) จะเรียกว่า early 
99mTc -MIBI scan 

5) ถ่ายภาพ SPECT/CT ให้ครอบคลุมตั้ งแต่
บริเวณล าคอถึงช่องอก ใชเ้วลาในการถ่ายภาพนาน 20 
นาที  

6) หลงัจากถ่ายภาพ SPECT/CT เสร็จ ใหผู้ป่้วย
รอประมาณ 3 ชัว่โมง จึงท าการถ่ายภาพ delayed phase 
ของสารเภสัชรังสี 99mTc -MIBI โดยถ่ายภาพ planar 2 
ภาพ นานภาพละ 10 นาที โดยภาพแรกถ่ายบริเวณต่อม
ไทรอยด์ และอีกภาพถ่ายตั้งแต่บริเวณล าคอถึงช่องอก
  

ทั้ งน้ี  ระยะเวลาท่ีใช้ในการถ่ายภาพทั้ งหมด
ตั้ งแ ต่ข้อ  1) ถึง 5) คือ  ประมาณ  1 ชั่วโมง ตลอด
ระยะเวลาดงักล่าวผูป่้วยตอ้งนอนบนเตียงตรวจตามท่าท่ี
จดัไว ้ห้ามมีการขยบัเขยื้อนร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ
ศีรษะและล าคอ เน่ืองจากอาจส่งผลต่อความแม่นย  าใน
การระบุต าแหน่ง hyper-functioning parathyroid tissue 
นกัรังสีการแพทยจึ์งควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากกบั
การจดัท่าผูป่้วยเพื่อให้ไดภ้าพถ่ายท่ีมีคุณภาพ สามารถ
แปลผลได ้โดยไม่ตอ้งท าการตรวจใหม่หรือถ่ายภาพซ ้า 
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หลกัการแปลผล 
หลกัการแปลผล parathyroid scan แยกตาม

เทคนิคการตรวจ ดงัต่อไปน้ี 
1. เทคนิค single isotope double-phase อาศยั

หลักการว่าสารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI จะ
ถูก จับ เข้า สู่ ต่ อมไท รอยด์ และ  hyper-
functioning parathyroid tissue โดย  99mTc-
MIBI จ ะ เ ข้ า สู่  hyper-functioning 
parathyroid tissue ในปริมาณท่ีสูงกว่าและ
คงคา้งอยู่ไดน้านกว่าเน้ือเยื่อไทรอยด์ปกติ 
ดังนั้ น  ในภาพ  delayed 99mTc-MIBI scan 
ความเข้มของสารเภสัช รังสีใน  hyper-
functioning parathyroid tissue จึ ง สู งก ว่ า
เน้ือเยือ่ไทรอยดบ์ริเวณขา้งเคียง (ภาพท่ี 5)  
 

 
ภาพ 5 เทคนิค single isotope double-phase ประกอบดว้ย
ภาพถ่าย planar บริเวณต่อมไทรอยด ์ ท่ี 10 นาที (early 99mTc-
MIBI scan) และ 3 ชัว่โมงหลงัฉีดสารเภสัชรังสี (delayed 99mTc-
MIBI scan)  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  

 
2. เท ค นิ ค  dual isotope subtraction อาศัย

หลักการว่าภาพถ่าย 99mTc-pertechnetate 
scan จะพบการจับสารเภสัชรังสีในต่อม
ไทรอยด์ เท่ านั้ น  ในขณะท่ี  early 99mTc-
MIBI scan จะพบการจบัสารเภสัชรังสีทั้ ง

ใน ต่อมไทรอยด์และ  hyper-functioning 
parathyroid tissue ดั ง นั้ น เ ม่ื อ ท า ก า ร 
subtraction โ ด ย ล บ ภ า พ  9 9 mTc-
pertechnetate scan อ อ ก จ าก  early 99mTc-
MIBI scan บ ริ เวณ ท่ี มี ส าร เภ สั ช รั ง สี
ห ล ง เห ลื อ  คื อ  ต าแ ห น่ งข อ ง  hyper-
functioning parathyroid tissue 

      

 
ภ าพ  6 เท ค นิ ค  dual isotope subtraction แส ด งภ าพ  99mTc-
pertechnetate scan ท่ี มีการจับสารเภสัช รังสี เฉพาะในต่อม
ไทรอยด์ ภาพ early 99mTc-MIBI scan ท่ีมีการจับสารเภสัชรังสี
ใน ต่อมไทรอยด์ เช่น เดี ยวกับ ใน  99mTc-pertechnetate scan 
ร่วมกับมีการจับสารเภสัชรังสีเพ่ิมเติมในบริเวณล่างต่อต่อม
ไทรอยด์ ภาพ subtraction แสดงสารเภสัชรังสีหลงเหลืออยู่
บ ริ เวณ ล่ างต่อ ต่อม ไท รอยด์  แสดงถึ ง  hyper-functioning 
parathyroid tissue ในบริเวณดงักล่าว 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  

 
3. SPECT/CT scan เป็นเทคนิคภาพสามมิติท่ี

ช่วยในการก าหนดต าแหน่งของ hyper-
functioning parathyroid tissue ทั้ ง ช นิ ด ท่ี
เป็ นก้อน เด่ี ยวใน ต่อมพ าราไทรอยด ์
(parathyroid adenoma) และช นิ ด ท่ี ต่ อม
พาราไทรอยด์ท างานสูงพร้อมกนัมากกว่า
หน่ึงต่อม (parathyroid hyperplasia) รวมถึง
ส าม า ร ถ ใ ช้ ใ น ก า ร ต ร ว จ ห า  hyper-
functioning parathyroid tissue ซ่ึ ง
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หลงเหลือภายหลงัการผ่าตดั และ ectopic 
parathyroid tissue ได้  ลักษณะท่ี บ่ งช้ี ถึ ง 
hyper-functioning parathyroid tissue ใ น
ภาพ SPECT/CT คือ พบการจับสารเภสัช
รังสีในรอยโรคท่ีต าแหน่งสอดคล้องกับ
ต าแห น่ ง ท่ี พบสาร เภสั ช รัง สี ในภ าพ 
subtraction และ/หรือ บริเวณท่ีมีการจับ
สารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI สูงกว่าเน้ือเยื่อ
ไทรอยด์ข้างเคียงในภาพ delayed 99mTc-
MIBI scan   

 

    
ภาพ 7 ภาพ SPECT/CT ท่ีช่วยในการก าหนดต าแหน่ง hyper-
functioning parathyroid tissue 
(ท่ีมา: ภาพถ่ายจากเคร่ืองประมวลผล  โรงพยาบาลศิริราช)  
 

สรุป 
 ก าร ต ร ว จ ห าต า แ ห น่ ง  hyper-functioning 
parathyroid tissue ด้ ว ย  parathyroid scan ใ น ผู ้ ป่ ว ย 
hyperparathyroidism เป็นการตรวจท่ีให้ข้อมูลท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจน้ีใชส้ารเภสัชรังสีในการตรวจ และกระบวนการ
ตรวจมีขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลาในการตรวจค่อนขา้ง
นาน ผูป่้วยอาจไม่ให้ความร่วมมือและท าให้การตรวจ
ลม้เหลว ส่งผลให้ผูป่้วยไดรั้บรังสีโดยไม่จ าเป็น และไม่
สามารถน าผลการตรวจท่ีไดไ้ปใชใ้นการรักษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้ น นักรังสีการแพทย์จึงมีบทบาท
ส าคญัตลอดกระบวนการตรวจ ก่อนการตรวจตอ้งมีการ
อธิบายขั้นตอนการตรวจให้ผูป่้วยเขา้ใจ เปิดโอกาสให้
ผู ้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อลดความกังวล 
ระหว่างการตรวจตอ้งมีการน าเทคนิคพิเศษและอุปกรณ์
ต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้การตรวจประสบความส าเร็จ 
ผูป่้วยได้รับผลการตรวจท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
อนัจะน าไปสู่การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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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. 

Keywords: Nursing care, radiation therapy, brain metastasis 
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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
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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
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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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การก ากบัดูแลกระบวนการนัดหมาย  
 Queue Regulation in Radiology Appointment 
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงหลกัการจดัการระบบคิวเพื่อการนัดหมายของผูรั้บบริการทางรังสีว่า

จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์เพื่อให้จดัการกบัระยะเวลารอคอยการนดัหมาย ความยาวนานของคิวเพื่อการนดัหมาย และ
การเพิ่มความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ ลดความคลาดเคล่ือนในการเรียกผูรั้บบริการและท าให้การท างานเป็นระบบ มี
ความเป็นมืออาชีพ และเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงานได ้    

ค าส าคญั คิวนดั , รังสี, ผูรั้บบริการ 
 

Abstract 
 This article aims to show that the managing of the radiology client's appointment queue system requires 

analysis in order to handle the appointment lead times, queue length for appointment and increasing the service 
satisfaction, reduce the error in personal identification from the calling discrepancies, and make the work systematic 
and professional to enhance a good reputation for the organization. 

Keywords: queue, radiology, client 
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บทน า 
งานรังสีวิทยาเป็นหน่วยงานท่ีมีการเก่ียวพนักบั

ผู ้ป่วยท่ีมาขอเป็นผู ้รับบริการ (client)  ในทุก ๆวัน 
โดยเฉพาะการขอนดัหมายการตรวจ การเล่ือนนดัตรวจ 
ทั้ งการติดต่อโดยตรงและการติดต่อทางโทรศัพท์ซ่ึง
เจา้หน้าท่ีนัดหมายจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมใน
การนดัหมายท่ีแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการนดัหมาย
ตอ้งใช้เวลานาน มีความล่าช้า ผูป่้วยตอ้งใช้เวลารอใน
การนดัหมายนาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
มารับบริการของทางรังสีวิทยา  ผูท่ี้ให้บริการนัดหมาย
จ าเป็นตอ้งรู้ล าดบัการท างาน และเขา้ใจเป็นอยา่งดี ถึงจะ
สามารถปรับแต่งระบบการนัดหมายให้ตรงใจผูใ้ชง้าน
ไดเ้ป็นอย่างดี และดว้ยความพิเศษน้ีเอง งานนัดหมาย
ของทางรังสีวิทยาจึงจ าเป็นตอ้งมีการบริหารระบบคิวท่ีดี 
เพื่อป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนไม่ให้ เ กิด ข้ึนกับ
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงความผิดพลาดย่อมหมายถึงปัญหาท่ีจะ
ตามมานั้นเอง 

ส าหรับขั้นตอนการท างานของการนัดหมาย
ทางรังสีวิทยาสามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามการ
กระจายการมาถึงของผูป่้วย ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อ
ประสิทธิภาพของแผนกโดยเฉพาะในเร่ืองเวลารอคอย
ท าการนัดหมาย  ทั้ งน้ี เวลารอของผูป่้วยอาจลดลงได้
โดยการจัดตารางการท างานสับเปล่ียนในช่วงพัก
กลางวนัและการเปล่ียนแปลงจ านวนเจ้าหน้าท่ีผูน้ัด
หมายให้มากข้ึนในช่วงเวลาท่ีผูป่้วยมาท าการนัดหมาย
มาก   
 องคค์วามรู้เพื่อการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จัดคิวจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยหลายประการ 
ไดแ้ก่ การจดัตารางเวลาและการจดัล าดบัความส าคญั
ของขั้นตอนการกระจายการมาถึงของผูป่้วยระดบัการ

ให้บริการท่ีต้องการเวลาในการตรวจสอบและการ
จดัสรรพนกังาน 
 ทั้ งน้ี ในกระบวนการปรับระบบ อาจใช้การ
ตรวจสอบสถิติรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึง
แนวโนม้การใชง้านของแผนกท าใหส้ามารถปรับเปล่ียน
พนักงานในแผนกได้อย่างเหมาะสมในช่วงท่ีมีผูป่้วย
มาถึงจุดสูงสุดและช่วงเวลาท่ีผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด  มาตรการ
เชิงรุกเช่นน้ีสามารถน ามาใช้ในการจดัตารางเวลาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการนดัหมายต่อไป  

อยา่งไร ในการบริหารจดัการของผูใ้ห้บริการท่ี
เก่ียวข้องกับระบบคิว การจัดรูปแบบของระบบคิว 
เกณฑ์การให้บริการ และจ านวนผูใ้ห้บริการ เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงถึงอยา่งยิง่เน่ืองจากสามารถลดเวลาการรอคอย
ของผูรั้บบริการ อีกทั้งเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 
ทฤษฏคีวิ 

ทฤษฎีคิว (ระบบแถวคอย: Queueing Theory) 
พฒันาข้ึนโดย  เออร์แลง (Agner  Krarup Erlang) วิศวกร
ชาวเดนมาร์ก ในปี พ.ศ. 2453 เพื่อแกปั้ญหาการรอคอย
ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์ และไดมี้การน าทฤษฎีคิวต่อยอดเป็น
เป็นตัวแบบในการจัดระบบคิวในกระบวนการต่างๆ 
ในทางธุรกิจ  
 ความจ าเป็นในการจัดการคิวนัดหมาย  
 ระบบคิวนัดหมายจะมีความพิเศษกว่าระบบ
ปกติ เน่ืองจากตอ้งจ าแนกประเภทการนัดหมายว่าเป็น
การตรวจใด เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ การตรวจสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เป็นตน้  
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นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลบางประการท่ีจะเป็นตอ้ง
พิจารณาเช่น คิวเฉพาะ อนัไดแ้ก่ คิวผูป่้วยเดก็หรือผูป่้วย
ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการดมยา ซ่ึงกระบวนการนดั
หมายจะล่าช้ากว่า และเร่ืองของสิทธิในการรักษาซ่ึง
จะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ ขอใชสิ้ทธิเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัการนดัหมายอีกดว้ย  
 

วตัถุประสงค์ในการจัดการควินัดหมาย 
1. ลดความซ ้าซอ้นในการจ าคิว   
2. ลดการใช้เจ้าหน้าท่ีเรียกผูรั้บบริการ ป้องกัน

ความคลาดเคล่ือนในการระบุตัวด้วยการ
เรียกช่ือหรือช่ือซ ้าซอ้นกนัในกลุ่มผูรั้บบริการ 

3. ลดปัญหาการขดัแยง้กันเร่ืองล าดับในการใช้
บริการ   
 

ประโยชน์จากการจัดการคิวนัดหมาย 
1. เพิ่มความพึงพอใจให้กับผูป่้วยระหว่างการ

ใหบ้ริการ   
2. เพิ่มความรวดเร็วใหก้บัการใหบ้ริการ  
3. เพิ่มความน่าเช่ือถือในการท าหน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการ 
4. ท าให้ภาพลกัษณ์ดี มีการท างานเป็นระบบ มี

ความทนัสมยั มีความเป็นเป็นมืออาชีพในการ
จดัการระบบการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ ไม่ตอ้งยืน/นัง่

รอคิวยาว ๆ จนท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ตอ้งรอ
นาน 

2. ลดการใชท้รัพยากรบุคคลในการยนืเรียกคิว 

3. เ พื่ อ ก า ร ดู แลต ามล า ดับคว ามส า คัญแ ก่
ผู ้รับบริการสูงอายุหรือผู ้ท่ี มีข้อจ ากัดทาง
ร่างกาย 

4. เป็นการปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่ีเนน้
การอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานใน
การบริการท่ีมีความรวดเร็ว รองรับผูใ้ชบ้ริการ
ไดม้ากข้ึน 

ลกัษณะของระบบควิ 
การพิจารณาลกัษณะพื้นฐานของระบบคิวนั้นจะ

พิจารณาผ่านตัวแบบระบบตามกรอบในการก าหนด
ลกัษณะพื้นฐานท่ีแน่นอน ไดแ้ก่ ผู้รับบริการ ลกัษณะคิว 
รูปแบบการจัดระบบคิว และหน่วยให้บริการ  ดังมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ผู้รับบริการ 

ลักษณะการเขา้มารับบริการของผูรั้บบริการ 
เม่ือผูรั้บบริการจากกลุ่มประชากรมีความต้องการใช้
บริการก็จะเขา้มาสู่ระบบบริการ ซ่ึงลกัษณะการเขา้มา
รับบริการ(Arrival characteristic) อาจจะเป็นแบบใด
แบบหน่ึง ดงัน้ี  

(1) แบบคงท่ี (Constant ratio) คือ ผูรั้บบริการ
เขา้มารับบริการเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น ชั่วโมงละ 10 คน หรือผูรั้บบริการแต่ละรายมา
ติดต่อห่างกนั 10 นาที เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะพบใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะบบอตัโนมติัเป็นหลกั   

(2) แบบสุ่ม (Random ratio) คือ ผูรั้บบริการเขา้
มาในลกัษณะท่ีไม่แน่นอน ไม่สามารถทราบล่วงหน้า 
และการเขา้มาของผูรั้บบริการแต่ละรายเป็นอิสระต่อกนั 
เช่น ผูรั้บบริการตรวจจากหน่วยตรวจต่างกนั  โดยใน
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บางช่วงเวลาอาจมีผูรั้บบริการเขา้มามาก บางช่วงเวลา
อาจมีผูรั้บบริการเขา้มานอ้ยรายหรือขาดช่วง 

ลกัษณะควิ 
ลกัษณะส าคญัท่ีส าคญัของคิว คือ  ความยาวของคิว 

และรูปแบบการจดัระบบคิว ทั้งน้ี ความยาวของคิวจะ
เกิดข้ึนมากน้อย ข้ึนอยู่กับจ านวนผู ้มารับบริการ มี
มากกว่าความสามารถในการใหบ้ริการ จึงเกิดการรอ ซ่ึง
ถา้พื้นท่ีในการให้บริการมีจ ากดัก็จะท าใหผู้รั้บบริการท่ี
รออยู่ถูกจ ากดัความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ในการ
บริการนดัหมายการตรวจจะไม่เกิดภาวะคิวจ ากดั (Finite 
queue length) เน่ืองจากเป็นการนดัหมายล่วงหนา้ ไม่ได้
จ  ากดัเป็นจ านวนการนัดหมายต่อวนั ดงันั้น ความยาว
ของคิวจึงเป็นการรอนัดหมายได้มากราย ไม่จ ากัด 
(Infinite queue length) 

รูปแบบการจดัระบบควิ 
รูปแบบการจดัระบบคิวมีอยู่ดว้ยกนัหลายรูปแบบ

ตามลักษณะขั้นตอนการให้บริการและจ านวนหน่วย
ใหบ้ริการ โดยมีรูปแบบหลกั 4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบบคิวแบบช่องทางเดียว-ขั้นตอนเดียว 
(Single Channel-Single Phase System) คือ ระบบคิวท่ีมี
หน่วยให้บริการหน่วยเดียวและมีขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอนเดียว เม่ือผูรั้บบริการรับบริการเสร็จแลว้ก็จะ
ออกจากระบบ เป็นระบบสั้นๆ หากขั้นตอนการบริการ
ใช้เวลาไม่นาน ก็จะลดการคอยไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ถา้
การบริการใชเ้วลาต่อหน่ึงหน่วยนานก็จะท าให้เกิดการ
รอคอยท่ีนานได ้ 

 
 

(2) ระบบคิวแบบช่องทางเดียว-หลายขั้นตอน 
(Single Channel-Multiple Phase System) คือ ระบบคิวท่ี
มีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน เช่น คิวการใหบ้ริการ
เอกซเรย ์ผูรั้บบริการตอ้งเขา้คิวเพื่อลงทะเบียน จากนั้นก็
ไปเข้าคิวเพื่อจ่ายเงิน จึงจะไปรอรับบริการได้  ถ้า
เจา้หนา้ท่ียงัไม่วา่ง ผูรั้บบริการก็ตอ้งรออยูใ่นคิว เป็นตน้ 
ในกระบวนการน้ีจะเกิดคิวในแต่ละจุดบริการ  

 
(3) ระบบคิวแบบหลายช่องทาง-ขั้นตอนเดียว 

(Multiple Channel-Single Phase System) คือ ระบบคิวท่ี
มีขั้นตอนการบริการขั้นตอนเดียวแต่มีหน่วยให้บริการ
หลายหน่วย (มากกว่า 1 หน่วย) เช่น บริการท่ีเคาน์เตอร์
แบบบริการเบ็ดเสร็จ  มีเจา้หน้าท่ีหลายคนและจดัให้มี
คิวแบบแถวเดียว หรือใชบ้ตัรคิว เม่ือรับบริการเสร็จแลว้
ผู ้รับบริการก็จะออกจากระบบไป ระบบน้ีก็จะท า
ใหบ้ริการจดัการระยะเวลารอคอยใหส้ั้นลงได ้ 

 
(4) ระบบคิวแบบหลายช่องทาง-หลายขั้นตอน 

(Multiple Channel-Multiple Phase System) คือ ระบบ
คิวที่ีมีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน และแต่ละ
ขั้นตอนมีหน่วยใหบ้ริการหลายหน่วย เช่น คิวในการนดั
หมาย มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธ์ิหลายคนและมีเจา้นหา้
ท่ีท าการนดัหลายคน เป็นตน้ เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้ความ
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รวดเร็ว ในการจดัการผูรั้บบริการหลายกลุ่มไดพ้ร้อมๆ 
กนั แต่กท็  าใหเ้กิดความสบัสนไดง่้ายเช่นกนั  
 

หน่วยให้บริการ  
ลกัษณะส าคญัของหน่วยให้บริการ ไดแ้ก่ ระเบียบ 

กฎเกณฑ์การให้บริการและหลักการการให้บริการ
(Service discipline) ท่ีจะก าหนดว่าจะให้บริการแก่
ผูรั้บบริการใดก่อน ไดแ้ก่ 

(1) การมาก่อนไดรั้บบริการก่อน (FCFS: First 
Come First Served หรือ  FIFO:  First In First Out)  คือ 
ลกัษณะของพฤติกรรมการให้บริการท่ีผูรั้บบริการท่ีเขา้
สู่ระบบคิวก่อนจะไดรั้บบริการก่อนซ่ึงเป็นลกัษณะของ
พฤติกรรมการใหบ้ริการโดยทัว่ไป 

(2) การมาหลงัไดรั้บบริการก่อน (LCFS: Last 
Come First Served หรือ  LIFO:  Last In First Out)  คือ
ลกัษณะของพฤติกรรมการให้บริการท่ีผูรั้บบริการท่ีเขา้
สู่ระบบคิวหลงัสุดจะไดรั้บบริการ การบริการน้ีจะท าใน
การบริการท่ีมีการขนถ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือเพื่อความ
สะดวกในด้านต าแหน่งการยืน /นั่ ง รอคอยของ
ผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

(3) การให้บริการแบบอภิสิทธ์ิ (PRI: Priority)  
คือ ลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการบริการท่ี
ให้บริการผูรั้บบริการโดยให้ความส าคญัไม่เท่ากนั เช่น 
การให้บริการท่ีจ าแนกตามความเร่งด่วน ประเภทสิทธิ 
รวมไปถึง การแยกตามสภาวะผูป่้วยเช่น สูงอายุ เด็ก 

และผูป่้วยเปล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้บริการก่อนแมว้่าจะเขา้
มาทีหลงักต็าม เป็นตน้ 
 
การก ากบัดูแลการนัดหมาย 

โดยธรรมชาติของกระบวนการนัดหมายทางรังสี
ย่อมพิจารณาได้ว่า ผูรั้บบริการลักษณะการเข้ามารับ
บริการแบบสุ่ม (random ratio) เม่ือแพทยเ์จา้ของไขส้ั่ง
นดัหมายทางรังสีก็จะมาติดต่อเพื่อนดัหมาย ดงันั้นจึงไม่
อาจทราบล่วงหนา้ไดว้า่จะมามากในช่วงเวลาใด อยา่งไร
ก็ตาม ช่วงเวลาท่ีผูรั้บบริการมานัดหมายสูงมกัจะเป็น
ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. ตามการออกตรวจของหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก ทั้งน้ี การให้บริการนดัหมายทางรังสีมี
ลกัษณะคิวเป็นแบบไม่จ ากดั (infinite queue length) นัน่
คือ กระบวนการนดัหมายจะนดัหมายให้แก่ผูรั้บบริการ
ไปจนกว่าจะหมดผูรั้บบริการ ส าหรับผูดู้แลระบบการ
นดัหมายจะตอ้งเขา้ในในรูปแบบการจดัระบบคิดการนดั
หมาย ซ่ึงหลายจุดใหบ้ริการแบบระบบคิวช่องทางเดียว-
หลายขั้นตอน ท าใหผู้ป่้วยตอ้งรอคอยอยูใ่นคิวเป็นช่วงๆ 
รวมระยะเวลาในการนดัหมายนานและติดต่อเจา้หนา้ท่ี
หลายคน อย่างไรก็ตาม ในจุดบริการนัดหมายบางจุดท่ี
ใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ อาจมีการบริการแบบคิว
หล า ย ช่ อ งท า ง - ขั้ น ตอน เ ดี ย ว ซ่ึ ง ต้อ ง ใ ช้ ร ะ บบ
คอมพิวเตอร์ท่ีครบวงจรเขา้มาช่วยในการนดัหมายหลาย
ระบบ และในหลายแห่งมีการคดักรองผูรั้บบริการก่อน
เพื่อจ าแนกกลุ่มการนดัหมาย ก็อาจเป็นลกัษณะคิวหลาย
ช่องทาง-หลายขั้นตอน ซ่ึงในจุดน้ีจะมีเจา้หน้าท่ีมาท า
การคดักรองและคอยแนะน าผูรั้บบริการเพิ่มข้ึนมาเพื่อ
รองรับความเร่งด่วน ความจ าเพาะและความสับสนของ
ผู ้รับบริการในการเข้ารับบริการนัดหมาย ส าหรับ
หลกัการใหบ้ริการของการนดัหมายนั้น ยอ่มใชห้ลกัการ
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มาก่อนไดรั้บบริการก่อน แต่เน่ืองจากเป็นการนดัหมาย
ผูป่้วยหรือการตรวจพิเศษ จึงย่อมมีการจ าแนกผูป่้วย
เร่งด่วน หรือผูป่้วยท่ีมีสภาวะจ าเป็นเพื่อการนัดหมาย
แบบอภิสิทธ์ิ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการโดยไม่ใหผู้รั้บบริการ
ปกติรู้สึกวา่ถูกแซงคิว อนัจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจได ้ 
ดงันั้น คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการจึงตอ้ง
มีความคล่องตวั มีไหวพริบ และมีใจบริการ จึงจะท าให้
กระบวนการนดัหมายด าเนินลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
การวางแนวทางพฒันาระบบคิวนัดหมาย 

ผู ้ดูแลระบบการนัดหมายจะต้องวิ เคราะห์ว่า
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการอย่างไร อาจรับฟังเสียงจาก
ผูรั้บบริการทั้ งทางตรงและทางอ้อม ในรูปแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ จากนั้น พิจารณาว่า ขั้นตอนกระบวนการใน
การใหบ้ริการไดจ้ดัรูปแบบการจดัระบบคิวไดเ้หมาะสม
หรือไม่ และมีหลกัการให้บริการท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจ 
ทั้งน้ี ควรศึกษาถึงพฤติกรรมของรับบริการวา่ในระหวา่ง
รอคอยนัดนั้ น ได้แสดงพฤติกรรมอย่างไร  บางคน
อาจจะยินดีท่ีจะนั่งรอในสถานท่ีท่ีจดัให้ บางคนอาจจะ
ใจร้อนและกระสับกระส่ายรอการเรียกคิว บางคนอาจ
ตดัสินใจท่ีจะไปธุระอ่ืนก่อนท่ีจะกลบัมารอคอยคิวอีก
คร้ัง ในขณะท่ีบางคนอาจจะอยากรู้เวลาในการรอคอย
คิวนัดหมายเพื่อท่ีจะไปท าธุระได้ในระหว่างเวลานั้น
และกลับมาทันการนัดหมายตามคิวท่ีได้ไว้ เป็นต้น  
ทั้ งน้ี ในระหว่างรอการนัดหมาย ผู ้รับบริการอาจมี
พฤติกรรมน่ิงเงียบ บางคนอาจใช้เวลาไปกับการอ่าน
หนังสือ ใชโ้ทรศพัท์มือถือ ใชอิ้นเตอร์เน็ท หรือพูดคุย
กบัผูท่ี้มาดว้ย เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีแนวทางการดูแลมิให้
มีการรบกวนผูรั้บบริการอ่ืนดว้ย  

ส าหรับการให้บริการนั้น จ านวนเจา้หนา้ท่ี จ  านวน
คอมพิวเตอร์ และระบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการนัดหมายมี
ความพร้อมเพียงพอท่ีจะรองรับการนัดหมายได้อย่าง
ค ร บ ว ง จ ร ห รื อ ไ ม่  ซ่ึ ง จ ะ เ ป็ น ส่ ว นสนั บ ส นุ น
ประสิทธิภาพในการนดัหมายใหร้วดเร็วข้ึน ผูรั้บบริการ
ติดต่อจุดเดียวเบ็ดเสร็จย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจได้
มากกว่า รอคิวนัดหมายแล้วต้องไปติดต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท าใหต้อ้งรอคิวเป็นจุด ๆ ไป  
  วินัยในการให้บริการของผูใ้ห้บริการจะต้อง
ค า นึงถึงผู ้รอรับบริการเ ป็นส าคัญ และ ให้ เ กียรติ
ผูรั้บบริการทุกคน ช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่ผูรั้บบริการ 
ช่วยติดต่อประสานงานแกไ้ขปัญหากบัระบบอ่ืนๆ เท่าท่ี
เป็นไปได้ โดยแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจช่วยเหลือ 
หรือได้ช่วยเหลือเต็มความสามารถแล้ว ก่อนท่ีจะให้
ผู ้รับบริการไปติดต่อในจุด อ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนัดหมายการตรวจน้ี เช่น ปัญหาดา้น
สิทธิการรักษา ปัญหาดา้นค าขอตรวจไม่ชดัเจน มีความ
ซ ้ าซ้อน เป็นตน้ ซ่ึงหากให้ผูรั้บบริการเดินยอ้นกลบัไป
กลับมาย่อมท าให้การนัดหมายล่าช้าและผูรั้บบริการ
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการนัดหมาย และเม่ือ
ผูรั้บบริการกลบัมา จะตอ้งต่อคิวใหม่หรือแทรกคิวได้
ทนัที ซ่ึงจะตอ้งไม่ท าให้ผูรั้บบริการอ่ืนรู้สึกว่าตนถูก
แทรกคิว เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งแสดงตนเป็นเจา้ภาพ 
เจ้าบ้านด้วยถ้อยค าโอภาปราศรัย และมีความสุภาพ
เพื่อให้การบริการนดัหมายมีความราบร่ืนเรียบร้อยเป็น
ส าคญั  
 
สรุป 
  แนวทางการก ากับดูแลการนัดหมายทางรังสี
เป็นงานส่วนหนา้ท่ีส าคญั ตอ้งรองรับผูรั้บบริการจ านวน
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มากท่ีมานัดหมายการตรวจ การมีองค์ความรู้ดา้นการ
จัดระบบคิวจะช่วยให้สามารถพิจารณาระบบคิวให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของผูม้ารับการบริการ 
และจดัการขั้นตอนใหเ้หมาะสม มีเกณฑก์ารใหบ้ริการท่ี
ดี แ ล ะ จั ด ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ่ า ย
กระบวนการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มจะเป็นส่วน
ส าคัญท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู ้รับริการได้ ทั้ งน้ี
ยอ่มจะช่วยให้การนดัหมายเป็นส่วนท่ีท าใหผู้รั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจจนถึงระดบัความประทบัใจในการมา
รับบริการนดัหมายทางรังสีได ้  

 
บรรณานุกรม 
1. Cooper, RB.  Queueing theory.  Encyclopedia of 

computer science. 2003: 1496-1498. 
2. Dyatmika, D., Sudana, O., Putri GAA. Untethering 

the queue based on multi channel access 
technology at hospital radiology section. Journal of 
information systems engineering and business 
intelligence 2009; 5(2): 146-155. 

3. Loving, VA. , Ellis, RL. , Rippee, R. , Steele, JR. , 
Schomer, DF. , Shoemake, S.  How Radiology 
Practices Should Manage Customer Queues. J Am 
Coll Radiol 2007; 14: 1481-1488. 

4. Rhea, JT., Germain RP. The relationship of patient 
waiting time to capacity and utilization in 
emergency room radiology.  Radiology 1979; 130: 
637-641. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	หน้าปก 7-2
	02คำนำ2563_7-2
	03สารบาญ
	04 Urine Iodine concentration
	05 Health Promotion
	06 parathyroid scan
	07 RT nursing care
	08 queue management

