การฉายรังสีแบบปรับความเข้มและแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งหลังโพรงจมูก 33 ราย
• เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ พ.บ.
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
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Nasopharyngeal carcinoma is common cancer in Southeast Asia and Thailand. IMRT (Intensity-modulated radiation therapy) and VMAT (Volumetric modulated arc therapy) are advanced techniques radiotherapy in the treatment
of nasopharyngeal carcinoma. This study aimed to evaluate efficacy in the treatment of nasopharyngeal carcinoma
with IMRT/VMAT at Ubonratchatani cancer hospital from July 2014 to December 2016. The data were reviewed including demographic data, pathological finding, stage of the tumor, radiation techniques, radiation doses to target
volumes, radiation doses to normal organs, responses of treatment, survival rate and toxicities. Thirty-three patients
were recruited. The result was found that 81.8% of patients had VMAT treatment and most of the patients use SIB
technique 93.9%. After treatment, 69.7% and 30.3% of the patients had a complete and partial response, respectively. Median follow up period was 42 months. The 3-year progression-free survival was 72.7% and 3-year overall
survival was 81.8%.  Most toxicities were not severe.  Acute side effect grade 1 and 2 mucositis were found 36.4%
and 63.6% respectively. The common side effect was grade 1 xerostomia (57.6%) and grade 2 xerostomia (24.2%).
From this study, we can achieve good results with high survival rate and acceptable toxicities when treating nasopharyngeal carcinoma patients with IMRT/VMAT.   
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บทคัดย่อ

มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย การฉายรังสีเป็นการรักษาหลัก
ในมะเร็งหลังโพรงจมูก การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (IMRT :
Intensity modulated radiation therapy) และแบบปรับความ
เข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT: Volumetric modulated arc
therapy)  เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่ทันสมัยและมีความแม่นย�ำสูง
ในการรักษาโรคมะเร็ง การศึกษานี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ
การรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม
และแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยท�ำการ เก็บข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย
ผลพยาธิวิทยา ระยะของโรค เทคนิคการฉายรังสี ปริมาณรังสีที่
รอยโรคและอวัยวะปกติไ ด้รับ ผลการตอบสนองหลั ง การรั ก ษา
ระยะเวลาการอยู่รอด รวมถึงผลข้างเคียง มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
จ�ำนวน 33  ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการฉายรังสีแบบปรับความ
เข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยร้อยละ81.8 ใช้เทคนิคแบบ SIB(simultane-

ous integrated boost) ร้อยละ 93.9 ผลการรักษาพบการตอบ
สนองแบบ complete response (CR) ร้อยละ 69.7 แบบ partial
response(PR) ร้อยละ 30.3 ค่ามัธยฐาน (median) ระยะเวลา
ติดตามเท่ากับ 42 เดือน อัตราการรอดชีวิต 3 ปี แบบ  progression free survival (PFS) เท่ากับร้อยละ72.7 แบบ overall survival(OS) เท่ากับร้อยละ 81.8 ผลข้างเคียงอยู่ในระดับไม่รุนแรง
ผลข้างเคียงระยะสั้นพบภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบระดับ 1 ร้อย
ละ 36.4 ระดับ 2 ร้อยละ 63.6 ผลข้างเคียงระยะยาวที่พบบ่อยคือ
ภาวะน�้ำลายแห้งโดยพบระดับ 1 ร้อยละ 57.6 และระดับ 2 ร้อย
ละ 24.2 ตามล�ำดับ จากผลการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยการฉาย
รังสีแบบปรับความเข้มและแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย
สามารถน� ำ มาใช้ ใ นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง หลั ง โพรงจมู ก ในโรง
พยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงและผล
ข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่รุนแรง
ค�ำส�ำคัญ: มะเร็งหลังโพรงจมูก การฉายรังสีแบบปรับความ
เข้ม การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย
ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
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มะเร็ ง หลั ง โพรงจมู ก เป็ น มะเร็ ง ศี ร ษะและคอที่ พ บบ่ อ ย
ในแถบเอเชีย อุบัติการณ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ 6.5
คนต่อแสนคนและ 2.6 คนต่อแสนคนในประชากรชายและหญิง
ตามล�ำดับ1
ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์มะเร็งหลังโพรงจมูก 2.8 และ
0.9 ต่อแสนคนในประชากรชายและหญิงตามล�ำดับโดยอุบัติการณ์
แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ในจังหวัดอุบลราชธานีพบอุบัติการณ์
2.9 และ 1.1 ต่อแสนคนในประชากรชายและหญิงตามล�ำดับ
ในช่วงเดียวกัน2
รั ง สี รั ก ษาเป็ น การรั ก ษาหลั ก ในมะเร็ ง หลั ง โพรงจมู ก
เนื่องจากความไวต่อรังสีของโรคและต�ำแหน่งของโรคที่อยู่ใกล้
อวัยวะส�ำคัญเช่นก้านสมอง ไขสันหลัง ต่อมน�้ำลาย  
มีหลายรายงานที่แสดงถึงข้อได้เปรียบและผลการรักษาที่ดี
กว่าของการรังสีแบบปรับความเข้ม IMRT (Intensity- modulated
radiation therapy) เมือ่ เทียบกับการฉายรังสีแบบ 2 หรือ 3 มิต3-5
ิ
การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม IMRT สามารถให้ปริมาณรังสีสูงที่
บริเวณรอยโรคและลดปริมาณรังสีที่อวัยวะปกติได้รับ ช่วยท�ำให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
การฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย VMAT
(Volumetric modulated arc therapy) เริ่มน�ำมาใช้โดย Karl
Otto ในปี 25516 เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่พัฒนาขึ้นมาจาก
เทคนิค IMRT เนื่องจากเทคนิค IMRT มีข้อจ�ำกัดเรือ่ งของระยะ
เวลาในการฉายรังสีค่อนข้างใช้เวลานานประมาณ 15-20 นาที
ซึง่ อาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สะดวกหากต้องนอนนิง่ นานๆ ระหว่างท�ำการ
ฉายรังสี เทคนิคนี้นอกจากซี่ก�ำบังล�ำรังสี MLC (Multileaf collimators) จะมีการปรับความเข้มระหว่างฉายรังสีตลอดเวลาเหมือน
เทคนิค IMRT แล้ว ยังมีการปรับอัตราปริมาณรังสีที่ออกมาต่อ
หน่วยเวลาและความเร็วของหัวเครื่องฉายรังสีอีกทางหนึ่ง เพื่อ
ช่ ว ยลดระยะเวลาในการฉายรั ง สี ล งในขณะที่ ป ริ ม าณรั ง สี ยั ง
ครอบคลุม อยู่ที่เฉพาะก้อนมะเร็งเหมือนเดิม7
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการฉาย
รังสีแบบปรับความเข้มและแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย
ในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
รักษาผู้ป่วยต่อไป

วัตถุและวิธกี าร

เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรง
จมูกที่ได้รับการรักษาโดยการฉายรังสีแบบปรับความเข้มและแบบ
ปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหวังให้
หายขาด (curative aim) ที่กลุ่มงานรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ.  2557 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559
เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มน�ำการรักษาดังกล่าวมาใช้ที่โรงพยาบาล
มะเร็ ง อุ บ ลราชธานี โดยได้ รั บ อนุ ญ าตท� ำ การศึ ก ษาจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องโรงพยาบาลมะเร็ ง
อุบลราชธานี ติดตามการรักษาถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 เกณฑ์การ
คัดเลือกเข้าคือ

1) ได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกจากผล
พยาธิวิทยา
2) อยู่ในระยะ I–IV B ตามการแบ่งระยะของโรคแบบ AJCC
2010 7th edition8
3) มีสภาพร่างกาย (Performance status) ที่ดี คืออยู่ใน
เกณฑ์ของ ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ที่
คะแนน 0-1   
เกณฑ์การคัดเลือกออก คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณ
ศีรษะและคอมาก่อน
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย  ทบทวนผล
ตรวจทางพยาธิ วิ ท ยาโดยจ� ำ แนกตามเกณฑ์ WHO (World
Health Organization)9 มีผลการตรวจเลือด ระบบโลหิตวิทยา
ระบบการท�ำงานของตับและไตปกติ ไม่มีโรคประจ�ำตัวรุนแรงที่
ควบคุมไม่ได้ มีผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อประเมินรอยโรคและการลุกลามไป
ยังอวัยวะข้างเคียงและต่อมน�้ำเหลือง มีการตรวจเอกซเรย์ปอด
คลื่นเสียงความถี่สูงและตรวจสแกนกระดูกไม่พบการกระจายของ
โรคที่ปอด ตับ กระดูก ตามล�ำดับ
แนวทางการรักษาด้วยรังสี ผู้ป่วย เริ่มจากการจ�ำลองการ
ฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) ด้วยท่านอน
ราบโดยใช้หน้ากากยาว (long thermoplastic mask) เพื่อให้หัว
ไหล่ผู้ป่วยอยู่กับที่ จากนั้นน�ำภาพที่ได้ไปก�ำหนดต�ำแหน่ง gross
tumor volume (GTV) clinical target volume (CTV) planning target Volume (PTV) ตามแนวทางของ RTOG (Radiation
Therapy Oncology Group) 0225 and 061510,11 และรายงาน
ของ Songthong12 โดยแบ่งเทคนิคการฉายรังสีเป็น 2 แบบ คือ
แบบ sequentialและแบบ SIB (Simultaneous integrated
boost) โดยแบบ sequential จะแบ่ง planning เป็นสองระยะ
การฉายรังสีระยะแรก PTV-LR (Planning target volume for
low risk) 50-56 Gy* ปริมาณรังสี 2 Gy/fraction (F) จากนั้น ให้
รังสีเพิ่มอีกบริเวณ PTV-HR (Planning target volume for high
risk)14-20 Gy ปริมาณรังสี 2 Gy/F ไปยังบริเวณรอยโรคหลังโพรง
จมูกและต่อมน�้ำเหลือง รวมทั้งหมด 35 ครั้ง ส่วนแบบ SIB จะมี
planning 3 กลุ่ม ฉายพร้อมกันไปคือ (1) planning target volume for gross disease (PTV70) ฉาย 70 Gy ปริมาณรังสี 2.12
Gy/fraction (F) (2) planning target volume for high-risk
subclinical (PTV59.4) ฉาย 59.4 Gy ปริมาณรังสี 1.8 Gy/F และ
(3) planning target volume for lower-risk subclinical
(PTV56) ฉาย 56 Gy ปริมาณรังสี  1.7 Gy/F รวมทั้งหมด 33 ครั้ง     
การฉายรังสีใช้เครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator)
Clinac iX ฉายรั ง สี ค ลุ ม รอยโรคบริ เ วณหลั ง โพรงจมู ก และ
ต่อมน�้ำเหลืองบริเวณคอทั้งสองข้าง ท�ำการค�ำนวณปริมาณรังสี
บริเวณรอยโรค (targets) ให้ได้รับรังสีที่วางแผนไว้ (prescribed
dose) และอวัยวะปกติข้างเคียง (organ at risk : OAR) ให้ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน normal tissue tolerance dose13 ดังแสดงผล
ปริมาณรังสีของบริเวณรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียงในรูปที่ 1
แล้วท�ำการฉายรังสีวันละครั้งจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลาประมาณ 7-8
สัปดาห์

*Gy (gray) แสดงหน่วยปริมาณรังสีที่ถูกดูดซับในเนื้อเยื่อ โดยที่ 1 Gy เท่ากับ 1 joule/kg
วารสารกรมการแพทย์

ผู้ป่วยในระยะที่ II-IVB จะได้รับเคมีบ�ำบัดร่วมด้วยจนกว่าจะ
ฉายรังสีครบ (concurrent chemoradiation) การให้เคมีบ�ำบัด
ตามแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ของส�ำนักงานประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ 14 ผู ้ ป ่ ว ยบางรายที่ มี ร อยโรคลุ ก ลามมากอาจ
พิจารณาปรึกษาแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาให้เคมีบ�ำบัดก่อน
ฉายรังสี (induction chemotherapy) หลังการฉายรังสี ผู้ป่วย
ระยะ II-IVB จะได้รับการรักษาเสริมด้วยเคมีบ�ำบัด (adjuvant
chemotherapy) จ�ำนวน 3 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยในระยะที่ I จะได้รับ
การฉายรังสีเพียงอย่างเดียว
หลังการรักษาครบ 3 เดือนผู้ป่วยจะได้รับการประเมินผล
การตอบสนองต่อการรักษาตามเกณฑ์ของ response evaluation criteria in solid tumor (RECIST) ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับการส่องกล้องดูรอยโรคหลังโพรง
จมูกโดยการตอบสนองแบบ complete response (CR) หมายถึง
รอยโรคบริ เวณหลั ง โพรงจมู ก หายไปหมดและบริ เวณต่ อ มน�้ ำ
เหลืองมีขนาดลดลงจนเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน (short axis)
น้อยกว่า 10 ม.ม. ส่วนการตอบสนองแบบ partial response (PR)
หมายถึงมีการลดลงอย่างน้อยร้อยละ30ของรอยโรควัดจากเส้น
ผ่านศูนย์กลาง หลังจากนั้นติดตามผลการรักษาทุก 3 เดือนในช่วง
ปีแรก ทุก 4 เดือนในช่วงปีที่สอง และทุก 4-6 เดือนตั้งแต่ปีที่สาม
เป็นต้นไป
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ด้วย
โปรแกรม Excel ค�ำนวณอัตรารอดชีวิตแบบ progression-free
survival (PFS) นับเวลาตั้งแต่เริ่มการรักษาจนถึงการกลับเป็นซ�้ำ
ของโรค (recurrence) หรือเป็นมากขึ้น (progression) หรือเสีย
ชีวิต และแบบ overall survival (OS) ซึ่งนับเวลาตั้งแต่เริ่มการ
รั ก ษาจนเสี ย ชี วิ ต โดยใช้ วิ ธี Kaplan Meier Method
ด้วยโปรแกรม Statistical Packager for Social Sciences
(SPSS) ประเมินผลข้างเคียงจากการรักษาใช้ตาม Common
Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE) Version

เท่ากับ 80 ปี
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คือร้อยละ 75.6 performance
status ส่วนใหญ่แข็งแรงดี สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ตาม
ปกติคืออยู่ในระดับ 0 ร้อยละ 78.8 ผลพยาธิวิทยา ร้อยละ 87.8
เป็น WHO Type II (Non-keratinizing squamous cell carinoma) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระยะ III และ IVA คือ ร้อยละ 48.5 และ
30.3 ตามล�ำดับ  
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ร้อยละ
18.2 แบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวร้อยละ 81.8 การเลือกฉาย
เทคนิคแบบ SIB ท�ำในผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.9 ผู้ป่วยร้อยละ
87.9 ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดร่วมกับการฉายรังสีและได้รับ
เคมีบ�ำบัดหลังการฉายรังสีครบ
ตารางที่ 2 และ 3 แสดงประมาณรังสีที่บริเวณรอยโรค และ
อวัยวะปกติข้างเคียง โดยเฉลี่ยบริเวณรอยโรคได้รับการครอบคลุม
PTV70 PTV59.4 PTV56 และ PTV-HR PTV-LR ร้อยละ 99.43,
99.68, 99.87 และร้อยละ 99.61, 99.44 ตามล�ำดับของปริมาณ
รังสีร้อยละ 95 ที่วางแผนไว้ (V95) ส่วนในอวัยวะปกติที่อยู่เคียงข้าง
พบปริ ม าณรั ง สี สู ง สุ ด เฉลี่ ย บริ เ วณก้ า นสมองและไขสั น หลั ง
ที่ร้อยละ 49.66 และร้อยละ 41.92 ปริมาณรังสีที่อวัยวะปกติ
ข้างเคียงได้รับไม่เกินค่ามาตรฐาน normal tissue tolerance
dose ยกเว้นบริเวณต่อมน�้ำลาย parotid ซึ่งได้รับปริมาณรังสี
เฉลี่ยข้างขวา 35.30 Gy ข้างซ้าย 36.29 Gy โดยที่ ค่า normal
tissue tolerance dose ของต่อมน�้ำลาย parotid เท่ากับ 25 Gy
ระยะเวลาในการติดตามการรักษาอยู่ระหว่าง 7 ถึง 58
เดือน เฉลี่ย (mean) 40 เดือน น้อยที่สุด 7 เดือน มากที่สุด 58
เดือน ค่ามัธยฐาน (median) 42 เดือน        
หลังการรักษา 3 เดือน พบการตอบสนองการรักษาแบบ
complete response (CR) 23 ราย ร้อยละ 69.7 partial
response (PR) 10 ราย ร้อยละ 30.3
จากการติดตามผู้ป่วยพบการกลับเป็นซ�้ำพบในผู้ป่วย 9 ราย

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Dose volume histogram (DVH) บริเวณรอยโรคและบริเวณอวัยวะปกติข้างเคียง
4.15 ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการรักษาครบเป็นเวลา 90 วัน
ให้จัดเป็นภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

ผล

ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง หลั ง โพรงจมู ก จ� ำ นวน 33 รายอยู ่ ใ นเกณฑ์
การศึกษา ลักษณะของผู้ป่วย (ตารางที่ 1) อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย
เท่ากับ 58.3 ปี ผู้ป่วยที่อายุต�่ำสุดเท่ากับ 59 ปี ผู้ป่วยที่อายุสูงสุด
วารสารกรมการแพทย์

คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระยะเวลาในการกลับเป็นซ�้ำน้อยที่สุด 5
เดือน มากที่สุด 32 เดือน เฉลี่ย (mean) 17.6 เดือน ค่ามัธยฐาน
(median) 18  เดือน การกลับเป็นซ�้ำพบในบริเวณหลังโพรงจมูก 3
ราย (ร้อยละ 9.1) ต่อมน�้ำเหลืองที่คอ 1 ราย (ร้อยละ 3) ผู้ป่วย 2
ราย (ร้อยละ6.1) พบการกลับเป็นซ�้ำของโรคที่บริเวณกระดูก
ผู้ป่วย 1 ราย พบการกลับเป็นของโรคที่กระดูก ตับ และปอด 1
รายพบที่กระดูก ต่อมน�้ำเหลืองในช่องท้องและปอด อีก 1 รายพบ
ปีที่ 44 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

63

64

โดยเกิดกับผูป้ ่ วยส่ วนน้อย ร้อยละ15.2 , 21.2 และ 21.2 ตามลาดับ ผลการได้ยินลดลง มีผูป้ ่ วย 1 รายที่ จาเป็ นต้องใช้
เครื่ องช่วยฟัง เป็ นผลข้างเคียงระดับ 3 จากการทบทวนเวชระเบียนพบเป็ นผูป้ ่ วย T4 ที่มีรอยโรคอยูใ่ กล้บริ เวณหู ช้ นั ใน และ
ผูป้ ่ วยมีอาการหูอ้ือตั้งแต่ก่อนการรักษา ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ยงั มีภาวะน้ าลายแห้ง (xerostomia) ร้อยละ 57.6 และ 24.2 ในระดับ
1 และ2 ตามลาดับ แต่ไม่เกิดผลข้างเคียงรุ นแรงในระดับ 3
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ซ้ซ้ายาย
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กราฟอัตตราการอยู
ตราการอยู
ราการอยู่รร่ อด
ร่อดอด333ปีปีแบบ
แบบprogression-free
progression-freesurvival
survival
(PFS)
รูรูปรูปปทีทีที่ ่ 2่ 2กราฟอั
progression-free
survival
(PFS)
กราฟอั
(PFS)

รูปรูทีป่ ที3่ 3กราฟอั
แบบ overall
survival(OS)
(OS)
กราฟอัตตตราการอยู
ราการอยู่รร่ อด
ร่อดอด333ปีปีปีแบบ
overallsurvival
survival
รู ปที่ 3 กราฟอั
ราการอยู
overall
(OS)
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ระดับ 2
ราย (ร้อยละ)

ระดับ 3
ราย (ร้อยละ)

ระดับ 4
ราย (ร้อยละ)

ผิวหนัง

25 (75.8)

8 (24.2)

0

0

การทางานของต่อมน้ าลาย

24 (72.7)

9 (27.3)

0

0

เยือ่ บุช่องปากอักเสบ (mucositis)

12 (36.4)

21 (63.6)

0

0

การเกิดพังผืดที่คอ (neck fibrosis)

5 (15.2)

0

0

0

Trismus

6 (18.2)

1 (3)

0

0

การได้ยนิ ลดลง (deafness)

6 (18.2)

0

1 (3)

0

Xerostomia

19 (57.6)

8 (24.2)

0

0

ระยะยาว

วิจารณ์

ที่ปอดและต่อมน�
องในช่
องทรวงอก
ปอัตราการกลั
บเป็น ก การพั
ผิวหนั
ง การท�ำงานของต่
้ำลาย และเยื่อบุช่อมงปากอั
รัง้สีำเหลื
รักษาเป็
นการรั
กษาหลักสรุในมะเร็
งหลังโพรงจมู
ฒนาการฉายรั
งสี แบบก้อามน�
วกระโดดจากแบบเดิ
ที่เป็ น กเสบ
ซ�้ำเฉพาะที่หลังโพรงจมูกและต่อมน�้ำเหลืองเท่ากับร้อยละ 9.09 (mucositis) โดยไม่พบผลข้างเคียงระดับรุนแรงคือระดับ 3 หรือ 4
การฉายรั
งสีตแราการแพร่
บบ 2 มิติมกาเป็
นการฉายแบบงในอวั
3 มิตยิ วะที
โดยเฉพาะการฉายรั
แบบปรั
บความเข้
มและการฉายรั
แบบปรั
บความอาการ(3 ราย)
และอั
ระจายของมะเร็
่ไกลออก ผลข้งาสีงเคี
ยงระยะยาว
การเกิ
ดพังพืดที่คองสี(neck
fibrosis)
มหมุ18.2
นรอบตั
วผูป้ ่ วยทาให้สามารถฉายรังสี ปริ มาณสู งไปยังรอยโรคได้
อย่างแม่
นยาและลดปริ
มาณรั
งสี ที่อบวัย1วะปกติ
ไปร้เข้
อยละ
(6 ราย)   
trismus การได้
ยินลดลงมี
อุบัติการณ์
เกิดในระดั
และ 2 โดย
3-5
ผู้ป่วยยเสี
ข้างเคี
ง ยชีวิตทั้งหมด 6 ราย โดยมีผู้ป่วยที่มีการกลับเป็นซ�้ำ เกิดกับผู้ป่วยส่วนน้อย ร้อยละ 15.2, 21.2 และ 21.2 ตามล�ำดับ
ของโรค 3 รายยั
มีชีววิตนใหญ่
อยู่ อัตไราการอยู
่รอดแบบชี
ิตแบบบความเข้
PFS มผลการได้
ยินลดลง
ย 181.8
รายทีเนื่จ่ อ�ำงจากหลั
เป็นต้องใช้
เครื่องช่
ผูป้ ง่ วยส่
ด้รับการฉายรั
งสี แวบบปรั
หมุนรอบตั
วผูป้ ่ วยมีผรู้้ปอ่วยละ
งการเปิ
ด วยฟัง
ร้อยละ 72.7 (รูปที่ 2) อัตราการรอดชีวิตแบบ OS ที่ 3 ปี ร้อยละ เป็นผลข้างเคียงระดับ 3 จากการทบทวนเวชระเบียนพบเป็นผู้ป่วย
ด การฉายรั
งสี แบบปรั
นรอบตั
วผูอป้ าการหู
่ วยมีขออ้ ื้อตั้งแต่
81.8ให้(รูบปริทีก่ ารจ
3) านวนผูป้ ่ วยมีจานวนมากขึ้น แต่จานวนเจ้าหน้าที่จากัT4
ที่มีรอยโรคอยู
่ใกล้บริบเความเข้
วณหูชั้นมในหมุและผู
้ป่วยมี
ได้ผลข้
เปรี ยาบที
เวลาน้อยกว่
ามารถบริ
่ วยได้
มากขึย้ นังมีในเวลาเท่
าเดิม ง (xerostoงเคี่ใยช้งระยะสั
้นที่พาการการฉายรั
บอยู่ในระดับงสี1แบบปรั
และ บ2 ความเข้
ทั้งทางมทาให้
ก่อสนการรั
กษาการผู
ผู้ป่วป้ ยส่
วนใหญ่
ภาวะน�้ำลายแห้
เทคนิ ค การฉายรั งสี ที่ ใช้ส่วนใหญ่เ ป็ นแบบ SIB ร้ อยละ 93.6 อย่า งไรก็ต ามมี ร ายงานการศึ ก ษาแบบสุ่ มของ
วารสารกรมการแพทย์
Songthong16 พบว่าเทคนิค Sequential และแบบ SIB ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ องผลการรักษาและผลข้างเคียง
ผลการรั กษามะเร็ ง หลัง โพรงจมู กด้วยการฉายรั งสี แบบปรั บ ความเข้ม และการฉายรั ง สี แ บบปรั บความเข้ม
หมุนรอบตัวผูป้ ่ วยพบอัตราการอยูร่ อดแบบชีวิตที่ 3 ปี แบบ PFS จากการศึกษา Songthong 12 ร้อยละ 65.7 การศึกษาของ

mia) ร้อยละ 57.6 และ 24.2 ในระดับ 1 และ 2 ตามล�ำดับ แต่ไม่
เกิดผลข้างเคียงรุนแรงในระดับ 3

วิจารณ์

รังสีรักษาเป็นการรักษาหลักในมะเร็งหลังโพรงจมูก การ
พัฒนาการฉายรังสีแบบก้าวกระโดดจากแบบเดิมที่เป็นการฉาย
รังสีแบบ 2 มิติมาเป็นการฉายแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะการฉายรังสี
แบบปรับความเข้มและการฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบ
ตัวผู้ป่วยท�ำให้สามารถฉายรังสีปริมาณสูงไปยังรอยโรคได้อย่าง
แม่นย�ำและลดปริมาณรังสีที่อวัยวะปกติข้างเคียง3-5
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุน
รอบตัวผู้ป่วย ร้อยละ 81.8 เนื่องจากหลังการเปิดให้บริการจ�ำนวน
ผู้ป่วยมีจ�ำนวนมากขึ้น แต่จ�ำนวนเจ้าหน้าที่จ�ำกัด การฉายรังสีแบบ
ปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยมีข้อได้เปรียบที่ใช้เวลาน้อยกว่า
การการฉายรังสีแบบปรับความเข้มท�ำให้สามารถบริการผู้ป่วยได้
มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม
เทคนิคการฉายรังสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ SIB ร้อยละ 93.6
อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาแบบสุ่มของ Songthong16 พบ
ว่าเทคนิค Sequential และแบบ SIB ไม่มีความแตกต่างกันทั้งใน
เรื่องผลการรักษาและผลข้างเคียง
ผลการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยการฉายรังสีแบบปรับ
ความเข้มและการฉายรังสีแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย
พบอัตราการอยู่รอดแบบชีวิตที่ 3 ปีแบบ PFS จากการศึกษา
Songthong12 ร้อยละ 65.7 การศึกษาของ Han17 ร้อยละ 80.3
การศึกษาของ Wong18 ร้อยละ 86.6 ส่วนอัตราการรอดชีวิตแบบ
OS ที่ 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 83.6, 89.1 และ 87.2 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้
เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ที่ร้อยละ 72.7 และ 81.8
อย่างไรก็ตามต้องติดตามการพัฒนาการฉายรังสีอย่างต่อ
เนื่องเช่น การน�ำรังสี proton-beam มาใช้ในการรักษามะเร็งหลัง
โพรงจมูก19 เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์รังสี ซึ่งอาจท�ำให้
ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น
ในการศึกษานี้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ดี ส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รา่ งกายแข็งแรง สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน

ได้ตามปกติคือมี performance status อยู่ในระดับ 0 เกือบ
ร้อยละ 80   ไม่พบผลข้างเคียงระยะสั้นรุนแรงระดับ   3 หรือ 4
พบผลข้างเคียงระยะยาวที่พบมากคือ ภาวะน�้ำลายแห้ง (xerostomia) เนื่องจากต่อมน�้ำลาย parotid ได้รับปริมาณรังสีสูง โดย
ผู้ป่วยร้อยละ 24.2 พบมีความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งใกล้เคียงกับ
รายงานของ Wolden20 ที่พบร้อยระดับ 2 หรือ 3 ที่ ร้อยละ 32
อย่างไรก็ตามอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องอุบัติการณ์ผลข้าง
เคียงของแต่ละการศึกษาเนื่องจากการใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ
ความรุนแรงที่ต่างกัน การวางแผนให้ปริมาณรังสีที่ต่อมน�้ำลาย
parotid ข้างใดข้างหนึ่งได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่า normal tissue
tolerance dose น่าจะช่วยลดการเกิดภาวะ xerostomia  
การศึกษานี้มีข้อก�ำจัดเนื่องจากมีจ�ำนวนผู้ป่วยไม่มากนัก
และมีช่วงเวลาการติดตามผู้ป่วยไม่นานเนื่องจากอยู่ในช่วงระยะ
เริ่มน�ำการฉายรังสีแบบปรับความเข้มและแบบปรับความเข้มหมุน
รอบตัวผู้ป่วยมาใช้ที่สถาบันจึงต้องมีการติดตามการรักษาต่อไปใน
ระยะยาว

สรุป

การศึกษานี้พบว่าการฉายรังสีแบบปรับความเข้มและแบบ
ปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วย ในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก
ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค การฉายรั ง สี ที่ ทั น สมั ย สามารถน� ำ มาใช้ ที่
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน
มะเร็ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในเขตอี ส านใต้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการรอดชีวิตที่ 3 ปี ทั้งแบบ PFS และ OS
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ และผล
ข้างเคียงที่พบส่วนใหญ่ไม่รุนแรง  

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุตวิ รรณ วิวฒ
ั นาสิทธิพงศ์
รองผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์ ที่ให้การสนับสนุนในการด�ำเนิน
การจัดท�ำการศึกษานี้
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