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การดูแลผู้ป่วยฉายรังสี 
บริเวณศีรษะและล าคอ   
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ค ำน ำ 
 

 การฉายรังสีเป็นหน่ึงวิธีในการรักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและล าคอ เพื่อลดขนาดของกอ้นเน้ือ

งอกหรือท าลายเซลลม์ะเร็ง การรักษาไม่วา่วิธีใดยอ่มตอ้งมีประโยชน์และมีโอกาสท่ีจะเกิดผลขา้งเคียงท่ีไม่

พึงประสงค ์ท าใหผู้ป่้วยเกิดการกงัวลต่อการรักษา บางรายอาจจะหยดุการรักษาหรือไปรับการรักษาท่ีผิดวิธี 

 หอ้งตรวจรังสีรักษา จึงไดจ้ดัท าคู่มือการดูแลผูป่้วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและล าคอ เพื่อเผยแพร่ให้

ผูป่้วยโรคมะเร็งและประชาชนรับทราบ เพื่อลดความวิตกกงัวล และสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
      อารยา ปานพรม 

30 มีนาคม 2564 
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มะเร็งศีรษะและล าคอ 
 หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึน้บริเวณทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสว่นต้น เช่น ช่องปาก, คอ,  
ต่อมไทรอยด์, ต่อมน า้ลาย, หลงัโพรงจมกู 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตแุละปัจจยัเสี่ยง 

 การด่ืมเหล้า 
 การสบูบหุร่ี 
 การเคีย้วหมาก 
 การได้รับมลภาวะทางอากาศ 
 ความผิดปกติทางพนัธุกรรม 
  

อาการมะเร็งศีรษะและล าคอ 
➢ มีแผลในปากเรือ้รัง เจ็บปาก เจ็บคอ 
➢ ก้อนโตขึน้ที่บริเวณล าคอ 
➢ หายใจล าบาก 
➢ เคีย้วหรือกลืนล าบาก กลืนอาหารไม่ลง 
➢ เสียงเปลี่ยน เสียงแหบ 
➢ มีกลิ่นปาก หรือลมหายใจมีกลิ่น 
➢ ปวดฟัน/กราม 
➢ หอืูอ้ ปวดหู 
➢ น า้หนกัลด 

การวินิจฉยัโรคมะเร็งศีรษะและล าคอ 

✓ การซกัประวติั, ตรวจร่างกาย 
✓ สอ่งกล้อง, ตรวจชิน้เนือ้โดยการเจาะดดูเซลล์/ตดัชิน้เนือ้ 
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✓ CT , MRI 
การรักษา 
▪ การผ่าตดั 
▪ การให้ยาเคมีบ าบดั 
▪ การฉายรังสี 

การปฏิบติัตวัก่อนการฉายรังสี 
1.ด้านร่างกาย 

 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะเนือ้สตัว์ เป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยฟืน้ฟซู่อมแซมร่างกาย
ให้ผ่านพ้นการรักษาไปได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 นอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชัว่โมง/วนั  
 งดด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดสบูบุหร่ี  
  

 

 

 

 

 เตรียมช่องปากและฟัน โดยจะต้องปรึกษาทนัตแพทย์ก่อนฉายรังสีเพื่อประเมินและรักษา หากมี
การถอนฟันจะต้องรอให้แผลหายสนิทอย่างน้อย 2 สปัดาห์ก่อนเร่ิมฉายรังสี  
 



4 

 

 
 
 

 

 ผู้ รับบริการท่ีมีโรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน, ความดนัโลหิตสงู, โรคหวัใจ ให้รับประทานยา
สม ่าเสมอและไปตรวจตามนดั *ไม่ต้องงดยา* 

 
 
 
 

 
 

 เตรียมแผนการเดินทางหรือที่พกัระหว่างมารับการฉายรังสี เนื่องจากต้องฉายรังสีประมาณ 30-35  
ครัง้ โดยฉายรังสีวนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 15-30 นาที ต่อเนื่องสปัดาห์ละ 5 วนั หยดุพกัเสาร์-อาทิตย์ 

และวนัหยุดราชการ ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 6-8 สปัดาห์  

 เตรียมใบรับรองสิทธิ กรณีสิทธิประกนัสงัคมโรงพยาบาลอ่ืน 
▪ หนงัสือสง่ตวัจากโรงพยาบาลต้นสงักดั ส าคญัมาก ใช้เพื่อเปิดสิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาล

ปลายทาง 
▪ ใบสรุปประวติัจากแพทย์ผู้ รักษา 
▪ ผลชิน้เนือ้ไม่ว่าจะเป็นการตดัชิน้เนือ้ตรวจ หรือการใช้เข็มเจาะดดู 
▪ Block slide ของชิน้เนือ้ 
▪ ภาพทางรังสีวิทยาทัง้หมด ควรให้โรงพยาบาลต้นสงักดับนัทกึมาในรูปแบบแผ่นซีดี หากได้รับ

การรักษาไปแล้ว (เช่น ผ่าตดั, เคมีบ าบดั,ฉายรังสี) ต้องน าภาพก่อนรักษามาด้วยเสมอ 
▪ ผลอ่านการตรวจทางรังสีวิทยาทัง้หมด ที่อ่านและแปลผลโดยรังสีแพทย์ 
▪ บนัทกึการผ่าตดั (กรณีผ่าตัดไปแล้ว) 
▪ บนัทกึสตูรยาเคมีบ าบดั ที่มีรายละเอียดปริมาณยา, ชนิดยา, วนั/เดือน/ปีที่ได้รับ, (กรณีได้รับ

ยาเคมีบ าบดัแล้ว) 
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▪ ประวติัการฉายรังสี (กรณีเคยเคยได้รับรังสีแล้ว) วนั/เดือน/ปีที่ได้รับรังสี, ปริมาณรังสี, ภาพที่
แสดงถึงขอบเขตล ารังสี, ปริมาณรังสีที่อวยัวะข้างเคียงได้รับ ข้อมลูนีส้ าคญัและจ าเป็นมาก
ส าหรับแพทย์รังสีรักษา ณ โรงพยาบาลปลายทาง เพื่อเลือกการฉายรังสีที่เหมาะสมให้ผู้ ป่วย 

▪ ประวติัโรคประจ าตวัและยาที่ใช้ในปัจจบุนั 
2.ด้านจิตใจ 
❖ ก าลงัใจเป็นสิ่งส าคญั ท าใจให้สบาย ปฏิบติักิจกรรมประจ าวนัตามปกติ ท าจิตใจให้เข้มแข็ง อย่า

เก็บความทกุข์ ความกงัวล สอบถามข้อมลูจากแพทย์ผู้ รักษา บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
❖ อย่าปลอ่ยเวลาให้ว่าง หากิจกรรมหรืองานอดิเรกท าเพื่อผ่อนคลาย เช่น การออกก าลงักาย, การ

อ่านหนงัสือ 
❖ ปรึกษากบัครอบครัว คนใกล้ชิดในการเตรียมความพร้อม  

ช่วยเหลือสนบัสนนุเร่ืองต่าง ๆ 
 
 
 
 

การปฏิบัติตัวระหว่างฉายรังสี 
1.ผิวหนงั 
 อาจจะมีอาการแห้ง ตงึ และคนั มกัจะเกิดขึน้เมื่อฉายรังสีประมาณสปัดาห์ที่ 3-4 ต่อมาจะมีการ
อกัเสบเป็นสีแดงเร่ือ ๆ และสีคล า้ขึน้ หรือหลดุลอก บางรายมีแผลเปียกหรือพพุองคล้ายแผลไฟไหม้ 
 การดแูลผิวหนงัควรปฏิบติัดงันี ้

▪ ระวงัดแูลเส้นที่ขีดไว้ อย่าให้เส้นลบหายไป รักษาความสะอาดผิวหนงับริเวณที่ฉายรังสี  
ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ ห้ามถแูละเกา อาบน า้ได้ ใช้ผ้าขนหนนูุ่ม ๆ ซบัเบา ๆ ให้แห้ง 

▪ ไม่ควรใช้สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว เช่น แอลกอฮอล์ ยาหม่อง ครีมนวดต่าง ๆ 
แป้ง สบู่ กระเป๋าน า้ร้อน ในบริเวณที่ฉายรังสี 

▪ ควรเลือกใสเ่สือ้ผ้าที่หลวม ใสส่บาย ไม่รัดแน่น เนือ้ผ้าอ่อนนุ่ม ระบายอากาศได้ดี ลดการ
ใสเ่สือ้คอปก ไม่ควรใสเ่คร่ืองประดบั สร้อยคอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดสีผิวหนงับริเวณที่
ฉายรังสี 

▪ กรณีเป็นแผลพพุอง ให้ล้างแผลด้วยน า้เกลือ ห้ามปิดพลาสเตอร์บริเวณผิวหนงัที่ฉายรังสี 
เพราะจะท าให้แผลมีขนาดกว้างขึน้ และควรแจ้งแพทย์เพื่อรับยาทา 

▪ หากผิวหนงัแห้ง คนัมาก ควรแจ้งแพทย์เพื่อให้ยาและครีมทา สามารถใช้ครีม โลชัน่ทา
บาง ๆ ก่อนนอนเพื่อลดอาการตงึและแห้งคนัได้ 
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2.การรับประทานอาหาร 

• ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารประเภทโปรตีน เนือ้สตัว์ นม ไข่ โปรตีนจะช่วย
ซ่อมแซมและสร้างเนือ้เยื่อ 

• การรับรสจะเปลี่ยนแปลง มีอาการคอแห้ง ปากแห้งจากการฉายรังสี ควรรับประทานอาหารอ่อน 
อาหารเหลว เช่น ข้าวต้ม, โจ๊ก, ซุป, แกงจืด จะช่วยให้กลืนง่ายขึน้ 

• หลีกเลี่ยงอาหารร้อนจดั, รสจดั, รสเปรีย้ว, เผ็ดร้อน รับประทานไอศกรีม เจลลี่แช่เย็น, อมน า้แข็ง 
ความเย็นจะช่วยลดอาการเจ็บปาก เจ็บคอ เจ็บแผลในปาก จากการฉายรังสี 

• ด่ืมน า้อย่างน้อยประมาณ 2 ลิตร ต่อวนั เพื่อลดอาการปากแห้ง คอแห้ง อาจพกขวดน า้ส าหรับจิบ
บ่อย ๆ 

• หากมีอาการเบื่ออาหาร ทานได้น้อย หรือไม่ได้เลย น า้หนกัลงมาก อ่อนเพลีย ให้แจ้งแพทย์ทราบ 
อาจจะจ าเป็นต้องให้อาหารทางสายยางผ่านจมกู หรือผ่านทางหน้าท้อง หมัน่สงัเกต และชัง่
น า้หนกัอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้  ถ้าน า้หนกัตวัลดลง ควรปรับเพิ่มปริมาณอาหารมือ้หลกั และ
ทานอาหารเสริม เช่น นม ระหว่างมือ้อาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
3. การดแูลช่องปาก 
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 เยื่อบชุ่องปากจะมีการอกัเสบ เป็นแผลร้อนในจากการฉายรังสี โดยจะเร่ิมอาการหลงัจากได้รับการ
ฉายรังสีไปแล้ว 2-3 สปัดาห์ โดยจะเป็นมากขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ฉายรังสีครบจะค่อย ๆ ฟืน้ฟู
กลบัมาเป็นปกติ 
 ดแูลความสะอาดช่องปาก แปรงฟันให้ถกูวิธี หลงัอาหารทกุมือ้เนื่องจากฟันที่ได้รับการฉายรังสีจะ
ผงุ่ายกว่าฟันปกติ โดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม ยาสีฟันที่มีสว่นผสมฟลอูอไรด์ รสไม่เผ็ด เช่น 
ยาสีฟันเด็ก 
 หลีกเลี่ยงน า้ยาบ้วนปากที่มีสว่นผสมของแอลกอฮอล์ เพราะจะท าให้ระคายเคืองช่องปาก  ให้ท า
น า้ยาบ้วนปากได้เองโดยใช้น า้สะอาดต้มสกุ 1 ลิตร ผสมเกลือป่น 1 ช้อนชา และผงฟ ู   
(โซเดียมไบคาร์บอนเนต หรือเบกกิง้โซดา) 1 ช้อนชา บ้วนบ่อย ๆ ทุกๆ 1 ชัว่โมง 
 งดสารระคายเคืองต่างๆ เช่น เหล้า บุหร่ี 
 
 หมัน่สงัเกตความผิดปกติในช่องปาก เช่น การเกิดคราบฝ้าขาว หรือหนองในปาก เจ็บปากมาก 
ควรแจ้งแพทย์ เนื่องจากอาจมีภาวะติดเชือ้ จ าเป็นต้องใช้ยาระงบัอาการปวด 
 กรณีใสฟั่นปลอมแบบถอดได้ ควรงดใสฟั่นปลอม 
 ทาวาสลีนหรือลิปมนัในกรณีเจ็บริมฝีปากและปากแห้ง 
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การปฏิบติัตวัหลงัฉายรังสีครบ 
1.ดแูลผิวหนงั ยงัต้องดแูลรักษาผิวหนงัให้แห้งและสะอาด ไม่ควรแกะเกาผิวหนงั อย่าพยายามขดัถ ู
เนื่องจากผิวหนงัยงัคงอกัเสบ และบอบบางอยู่ เส้นที่ขีดไว้จะค่อยๆ จางหายไปเอง 
✓ ทาครีมหรือโลชัน่เป็นประจ า ทกุวนั เพื่อลดความแห้งตงึของหนงั 
✓ นวดผิวหนงับริเวณที่ฉายรังสี เพื่อป้องกนัอาการคอบวมจากต่อมน า้เหลืองอดุตนั และป้องกนั

พงัผืดยดึติดที่คอ ควรนวดทุกวนั วนัละ 10-15 นาที อาจใช้ครีมหรือโลชัน่ร่วมระหว่างนวดจะท าให้
นวดได้สะดวกขึน้ ดงันี ้
o ใช้มือทัง้ 2 ข้างวางแนบบนแก้ม ลงน า้หนกับนผิวหนงั แล้วหมนุมือเคลื่อนเป็นวงกลมจาก

มมุปากโค้งไปยงัห ูแล้วกลบัมายงัต าแหน่งเดิมให้นวดจนรู้สกึถึงความอุ่นบนใบหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ใช้มือนวดบริเวณคอและใต้คางทัง้ 2 ข้าง เช่นเดียวกบับริเวณใบหน้า 
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o บริหารล าคอเป็นประจ าทกุวนั วนัละ 10-15 นาที เพื่อป้องกนัการเกิดพงัผืดยึดติดที่คอ 

ดงันี ้

▪ ท่าที่ 1 หนัหน้าไปทางซ้ายจนสดุแล้วค่อยๆ หนัไปทางขวาจนสดุ ท าซ า้ประมาณ 

20 ครัง้ 

 

 

 

 

 

▪ ท่าที ่2 ก้มศีรษะจนคางชิดอก แล้วค่อยๆ แหงนศีรษะขึน้จนสดุ ท าซ า้ประมาณ 

20 ครัง้ 

  

 

 

 

 

▪ ท่าที่ 3 เอียงศีรษะให้ชิดไหล ่จนรู้สกึคอตงึ ท าสลบัข้างซ้ายและขวา ประมาณ 20 

ครัง้ 
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o บริหารปากและขากรรไกรเป็นประจ าทกุวนั เพื่อป้องกนัอาการขากรรไกรยึดจากการฉาย

รังสี ดงันี ้

▪ ท่าที่ 1 อ้าปากกว้างๆ และหุบปาก ประมาณ 20 ครัง้ โดยอ้าปากให้กว้างจน

เท่ากบัความกว้างนิว้มือ 3 นิว้ วางตวัในแนวตัง้ 

 

 

 

 

▪ ท่าที่ 2 อมท่อพลาสติก หรือขวดนมเปรีย้ว ที่มีขนาดใหญ่พอให้อ้าปากจน

กล้ามเนือ้รู้สึกตงึ ครัง้ละ 1 นาที อย่างน้อย 5 ครัง้ 

 

 

 

 

2.มาตรวจติดตามอาการตามนดัอย่างสม ่าเสมอเพื่อเฝ้าระวงัการกลบัเป็นซ า้ของโรคหรือเมื่อมี
อาการผิดปกติให้มาพบแพทย์ก่อนนดัได้ โดยต้องโทรนดัหมายลว่งหน้า และปฏิบติัตามค าแนะน า
ของแพทย์ทกุสาขาที่เก่ียวข้อง 
3.การรับประทานอาหารควรให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารโปรตีน จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
4.ควรดื่มน า้ในปริมาณเหมาะสม อย่างน้อยวนัละ 8-10 แก้ว 
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การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอท่ีได้รับการฉายรังสีรักษา 

 การฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งนัน้ นอกจากรังสีจะไปท าลายเนือ้มะเร็งแล้ว ยงัสง่ผลต่อเนือ้เยื่อปกติ
และกระดกูบริเวณที่ได้รับรังสี ท าให้เนือ้เยื่อบริเวณดงักล่าวมีเลือดมาเลีย้งน้อยลง เกิดผลข้างเคียงบริเวณ
ใบหน้า คอและช่องปาก ดงันี ้

1. ผิวหนงับริเวณที่ได้รับรังสี จะแห้งเป็นขยุ และมีรอยด าคล้ายรอยไหม้  
2. มีอาการตงึบริเวณใบหน้า คอ และอ้าปากได้น้อยลง 
3. เนือ้เยื่อในช่องปากแดงอกัเสบ เป็นแผล และมีอาการแสบ 
4. มีอาการปากแห้ง จากภาวะที่ต่อมน า้ลายผลิตน า้ลายได้น้อยลง 
5. มีการรับรสเปลี่ยนแปลงไป 
6. มีฟันผ ุเนื่องจากเนือ้ฟันขาดเลือดมาเลีย้ง ฟันจะค่อยๆสกึกร่อนและหกัได้ง่าย 
7. แผลถอนฟันภายหลงัได้รับรังสีรักษาจะหายยาก หรืออาจไม่หายเลย 
8. อาจมีกระดกูตายโผล่ออกมานอกเหงือก เนื่องจากเลือดมาเลีย้งน้อยลง  และอาจติดเชือ้ลกุลาม

เป็นบริเวณกว้าง 
9. มีภาวะการขาดสารอาหารร่วมด้วย 

 

                          

รูปที่ 1   ผิวหนงัแห้ง มีรอยด าคล้ายรอยไหม้                    รูปที่ 2  เนือ้เยื่อในช่องปากแดงอกัเสบ เป็นแผล 
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รูปที่ 3     ฟันผ ุสึกกร่อน และหกัได้ง่าย                         รูปที่ 4  แผลถอนฟันไม่หาย  มีกระดกูตายโผล่ 

                                                                                            ออกมานอกเหงือก อาจติดเชือ้ลกุลามได้ 

**  การเตรียมสภาพช่องปากก่อนได้รับรังสีรักษา และการดูแลช่องปากระหว่างและภายหลัง

ได้รับรังสีรักษาจึงมีความส าคัญมาก ** 

การเตรียมสภาพช่องปากก่อนได้รับรังสีรักษา 
 ก่อนได้รับการฉายรังสีมะเร็งบริเวณศีรษะ คอและช่องปากนัน้ ผู้ ป่วยต้องได้รับการตรวจรักษา
สขุภาพช่องปากจากทนัตแพทย์ ได้รับค าแนะน าให้ตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลรักษาสขุภาพช่อง
ปากให้ดีตลอดชีวิต เพื่อป้องกนัและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึน้โดย 

1. ทนัตแพทย์จะพิจารณาว่าให้ถอนฟันหรือเก็บรักษาฟันซี่ใด ทัง้นีข้ึน้กบัสขุภาพช่องปาก สภาพฟัน
ของผู้ ป่วย แผนการผ่าตดัและการฉายรังสี 

2. กรณีต้องถอนฟัน จ าเป็นต้องรอให้แผลถอนฟันหายดีประมาณ 2-3 สปัดาห์ จึงจะเร่ิมฉายรังสีได้ 
ดงันัน้ผู้ ป่วยควรได้รับการถอนฟันอย่างเร่งด่วน และใช้เวลาให้น้อยที่สดุ เพื่อผู้ ป่วยจะได้รับรังสี
รักษาโดยเร็วก่อนที่มะเร็งจะกระจายมากขึน้ 

3. ฟันที่เหลือในช่องปาก ควรได้รับการบรูณะให้อยู่ในสภาพปกติ ก่อนรับการฉายรังสี 
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ค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างได้รับรังสีรักษา 
 ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างได้รับรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะ คอ และช่องปาก คือ เนือ้เยื่อใน
ช่องปากแดงอกัเสบ เป็นแผล และมีอาการแสบ มีอาการปากแห้ง อ้าปากได้น้อยลง และอาจมีการติดเชือ้
ในช่องปากแบบเฉียบพลนั ดงันัน้ ผู้ ป่วยควรดแูลสขุภาพช่องปากเป็นอย่างดีเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึน้ 
ดงันี ้

1. รักษาสขุภาพช่องปากให้สะอาดที่สดุ งดใสฟั่นปลอม เพื่อลดการระคายเคืองในช่องปาก 
2. ทานอาหารอ่อนๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
3. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์, ชา, กาแฟ และอาหารรสจดั 
4. จิบน า้บ่อยๆ 
5. ฝึกอ้าปากเป็นประจ าทกุวนั 
6. หมัน่ตรวจดภูายในช่องปาก ถ้าพบความผิดปกติ เช่น มีแผล มีกระดกูตายโผล ่หรือมีอาการปวด

บวม อกัเสบติดเชือ้เกิดขึน้ให้แจ้งแพทย์ทราบทนัที 
 

                   
 

     

                                   รูปที่ 5  เหงือกบวม อกัเสบ ติดเชือ้ภายในช่องปาก 
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ค าแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากภายหลังการฉายรังสี 

1. รักษาช่องปากให้สะอาดที่สดุ โดยการแปรงฟัน ใช้ผ้าชบุน า้เช็ดฟัน และเหงือกให้สะอาดทกุครัง้
หลงัรับประทานอาหาร 

2. รักษาริมฝีปากให้ชุ่มชืน้โดยการใช้ลิปมนัหรือขีผ้ึง้ทาริมฝีปากบ่อยๆ 
3. รักษาภายในช่องปากให้ชุ่มชืน้โดยการอมหรือจิบน า้บ่อยๆ ไม่ควรอมลกูอมที่มีน า้ตาล จะท าให้ฟัน

ผงุ่ายขึน้ 
4. ฝึกอ้าปากให้สม ่าเสมอ เป็นประจ าทกุวนั 
5. งดบหุร่ี สรุา หมาก น า้ยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารรสจดั 
6. หากมีฟันเหลือในช่องปาก ควรเคลือบฟลอูอไรด์ หรืออมน า้ยาฟลอูอไรด์เป็นประจ าหลงัแปรงฟัน

วนัละ 1 ครัง้ ตอนเช้า หรือ ก่อนนอน ตามค าแนะน าของทนัตแพทย์  
7. กลบัมาพบทนัตแพทย์เพื่อตรวจดสูภาพภายในช่องปาก และรับฟลอูอไรด์ เป็นประจ าทุกเดือนหรือ

ตามที่ทนัตแพทย์นดั 
8. หมัน่ตรวจดภูายในช่องปาก หากพบความผิดปกติ เช่น ฟันหกั มีแผลหรือรอยขาวในช่องปาก ให้

มาพบทนัตแพทย์ทนัที 
9. หากต้องถอนฟัน ต้องแจ้งให้ทนัตแพทย์ทราบว่าเคยได้รับรังสีรักษามาก่อน เพื่อพิจารณารับการ

รักษาด้วยตู้ความดนัออกซิเจน ช่วยปรับสภาพเหงือกและกระดกูให้มีเลือดมาเลีย้งก่อนถอนฟัน 
10. การใสฟั่นปลอม ทนัตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยดจูากสภาพภายในช่องปาก 

และความสามารถในการดแูลสขุภาพช่องปากของผู้ ป่วย ภายหลงัได้รับรังสีรักษาแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
 

                                                   
 
                                         รูปที่ 6   ฟลอูอไรด์เจล และ ถาดเคลือบฟลอูอไรด์ 

                          

รูปที่ 7-8  เคลือบฟลอูอไรด์วนัละ 1 ครัง้หลงัแปรงฟันตอนเช้า หรือ ก่อนนอน 
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ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ : 
ประเภทช่องทาง :  
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
ห้องตรวจรังสีรักษา  
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ให้บริการ  
(ถ้ามี สาขา) - 
3. สถานที่ ที่ตั้งหน่วยงาน (ถ้ามีสาขาให้ใส่
ด้วย) 
4. รูปแบบการให้บริการ (ใน/นอกเวลา) 
5. เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (ระบุชื่อ
เว็บไซต์ /เฟสบุ๊ค /ไลน์) 
6. โทรศัพท์  02-2062900 ต่อ 62967 
7. ไปรษณีย์ เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ห้อง
ตรวจรังสีรักษา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

วันที่เปิดให้บริการ : 
    วันจันทร์      วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วนัศุกร์ 
    วันเสาร์       วันอาทิตย์ 
    วันหยุดราชการ 
เวลาที่เปิดให้บริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง    
    08.30 -12.00 น.          08.30 – 16.30 น.    
    พักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.      
    16.30 – 20.00 น.      

 หมายเหตุ :  -      

 

ค่ำบริกำร   ช่องทำงรับช ำระค่ำบริกำร 

   

- เบิกไดต้ามสิทธิการรักษา  
(กรมบญัชีกลาง, ประกนัสังคม,  
บตัรประกนัสุขภาพ)  
- จ่ายเงินเอง : ช าระค่าบริการดว้ย  
บตัรเครดิตขั้นต ่า 500 บาทขึ้นไป  

 
 
 
 
 

- ช าระดว้ยตนเองท่ีหอ้งบริการ  
ฝ่ายการเงิน  

เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอใช้บริกำร 
1. บตัรประชาชน  
2. ใบนดัตรวจ  
3. ใบส่งต่อการรักษา  
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ค่ำธรรมเนียม  

เบิกไดต้ามสิทธิการรักษา จ่ายตรง บตัรประกนัสุขภาพ ประกนัสังคม พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นกับวช 
และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการรับรอง   

ช่องทำงกำรร้องเรียน  

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนไดท่ี้   
1. จดหมายร้องเรียนผา่นผูบ้ริหาร   
2. ตูรั้บค าร้องเรียนภายในโรงพยาบาลราชวิถี   

ระดับกำรให้บริกำร  
ระยะเวลำ  

✓ ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน 2 ชัว่โมง โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่การยืน่เอกสารท่ี ครบถว้นจนถึง รับ
ใบนดั  

คุณภำพ  

➢ ผูป่้วยไดรั้บบริการดูแลรักษา ถูกตอ้ง ครบถว้น และปลอดภยั  
➢ ผลการส ารวจความพึงพอใจผูม้ารับบริการไดค้ะแนนความพึงพอใจดีเยีย่มไม่นอ้ยกวา่ 80 % 
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ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก ห้องตรวจรังสีรักษำ โรงพยำบำลรำชวถิี 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย  
นำงอำรยำ ปำนพรม 

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

 

 

ขอขอบคุณสนับสุนนข้อมูลโดย 

ทันตแพทย์หญิงวัชรียำ ทองรัตนำศิริ 

ผศ(พเิศษ)ทันตแพทย์หญิงพชัรี กมัพลำนนท์ 

แพทย์หญิง ศศิพไิล นัยวกุิล 


