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คำำ�นิิยม
หนัังสืือ “เวชศาสตร์์ร่่วมสมััย ๒๕๖๕ The Stories of Success” เป็็นหนัังสืือที่่�คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้มีีการจััดทำขึ้้�นต่่อเนื่่�องเป็็นประจำทุุกปีี โดยเนื้้�อหาได้้มีีการปรัับปรุุงและ
เรีียบเรีียงขึ้้�นเพื่่�อให้้ทัันยุุคสมััย มีีความสำเร็็จทางด้้านวิิชาการ ด้้านวิิจััย และความรู้้�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อยู่่�ตลอด ปััจจุุบันั การแพทย์์และสาธารณสุุขมีคี วามเจริิญก้้าวหน้้า ทั้้�งในเรื่่อ� งองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ และเทคโนโลยีี
ทางการแพทย์์ที่่�พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกสาขาวิิชา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วง ๓ ปีีที่่�ผ่่านมาที่่�มีีการระบาด
ของโรค COVID-19 ทั่่�วโลก ทำให้้คนทั่่�วโลกปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว เกิิดวิิถีีชีีวิิตใหม่่เกิิดขึ้้�น
มากมาย หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีผู้้�นิิพนธ์์ที่่�มีีประสบการณ์์ ๒๖ ท่่านจากคณะแพทยศาสตร์์ และคณะเภสััชศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ช่่วยกัันเขีียนและเรีียบเรีียงขึ้้�น
หนัังสืือเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ แพทย์์ ในทุุกระดัับทั้้�งนิิสิติ แพทย์์ แพทย์์ประจำบ้้าน แพทย์์ประจำบ้้านต่่อยอด
แพทย์์ในเวชปฏิิบัติั ทุิ กุ สาขา ตลอดจนบุุคลากรทางการแพทย์์อื่่น� ๆ ในการนำมาประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิงในเวชปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อประโยชน์์อัันสููงสุุดในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยให้้หายจากภาวะเจ็็บป่่วยรวมถึึงการดููแลแบบประคัับประคอง
และการดููแลต่่อเนื่่�อง
กระผมขอขอบพระคุุณผู้้�นิิพนธ์์ทุุกท่่าน และกองบรรณาธิิการ ที่่�ได้้เสีียสละเวลาทุ่่�มเทกำลัังกาย
กำลัังใจ ในการรวบรวม เรีียบเรีียง จนเป็็นหนัังสืือที่่�สมบููรณ์์อย่่างยิ่่�ง และเชื่่�อมั่่�นว่่าหนัังสืือ “เวชศาสตร์์
ร่่วมสมััย ๒๕๖๕ The Stories of Success” เล่่มนี้้�จะนำมาซึ่่�งประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�อ่่านทุุกท่่าน อัันจะนำมา
ซึ่่�งการดููแล รัักษา ป้้องกััน ในระดัับที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ผู้้�ป่่วย อัันเป็็นปณิิธานและเป้้าหมายสููงสุุดของวิิชาชีีพ
ของบุุคลากรทางการแพทย์์ทุุกท่่าน

(รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ฉัันชาย  สิิทธิิพัันธุ์์�)
คณบดีี คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

III

IV

เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

คำำ�นำำ�
หนัังสืือ “เวชศาสตร์์ร่ว่ มสมััย ๒๕๖๕ The Stories of Success” เป็็นหนัังสืือที่่�ทางคณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้มีีการจััดทำขึ้้�นต่่อเนื่่�องเป็็นประจำทุุกปีี การตั้้�งชื่่�อเรื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
การครบรอบ ๗๕ ปีี ข องคณะแพทยศาสตร์์ จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย โดยเนื้้� อ หาได้้ มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง
และเรีี ย บเรีี ย งขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ ทัั น ยุุ ค สมัั ย ที่่� ค วามรู้้�มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�ต ลอด โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในช่่ ว ง
เกืือบ ๓ ปีี ที่่�ผ่่านมาที่่�มีีการระบาดของโรค COVID-19 ทั่่�วโลก อีีกทั้้�งยัังเน้้นความสำเร็็จในการใช้้เทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััยในการรัักษาผู้้�ป่่วย โดยมีีผู้้�นิิพนธ์์ที่่�มีีประสบการณ์์ ๒๖ ท่่านช่่วยเขีียนและเรีียบเรีียงขึ้้�น โดยในปีีนี้้�
จะเน้้นเนื้้�อหาที่่�สอดคล้้องและเกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีและพััฒนาการในการวิินิิจฉััย และการรัักษาแนวใหม่่
เพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า กัั บ ครบรอบ ๗๕ ปีี ข องคณะแพทยศาสตร์์ ตลอดจนความสำเร็็ จ ในการดููแลรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ย
แบบองค์์รวมและครบวงจร คณะบรรณาธิิการหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ความรู้้�และเคล็็ดลัับสำคััญ ๆ จากหนัังสืือ
เล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อแพทย์์ในทุุกระดัับทั้้�งนิิสิิตแพทย์์ แพทย์์ประจำบ้้าน แพทย์์ประจำบ้้านต่่อยอด
แพทย์์ ใ นเวชปฏิิ บัั ติิ ทุุ ก สาขา ตลอดจนบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ อื่่� น ๆ ในการนำมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ไ ด้้ จ ริิ ง
ในเวชปฏิิ บัั ติิ เพื่่� อ ประโยชน์์ อัั น สููงสุุ ด ในการดููแลรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยให้้ ห ายจากภาวะเจ็็ บ ป่่ ว ยได้้ โ ดยเร็็ ว ที่่� สุุ ด
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง ให้้ เ กิิ ด ความภาคภููมิิ ใ จในความสำเร็็ จ ในการดููแลรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยของทีี ม คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยตลอด ๗๕ ปีีที่่ผ่� า่ นมา
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การส่่องกล้้องหลอดลม
เพื่่� อลดปริิมาตรปอด
(bronchoscopic lung
volume reduction)
นพพล ลีีลายุุวััฒนกุุล

1. บทนำ

การดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคถุุงลมโป่่งพอง (chronic obstructive pulmonary disease) อายุุรแพทย์์
มัักจะพิิจารณาการรัักษาด้้วยการใช้้ยาเป็็นลำดัับแรก แต่่การดููแลรัักษาด้้วยการไม่่ใช้้ยา (non-pharmacollogical treatment/intervention) เริ่่�มเข้้ามามีีบทบาทในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มดัังกล่่าวมากขึ้้�น เช่่น
การฟื้้�นฟููสมรรถภาพปอด (pulmonary rehabilitation) การลดปริิมาตรปอด (lung volume reduction)
ซึ่่�งมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่่ามีีประโยชน์์ในผู้้�ป่่วยบางกลุ่่�ม
การรัักษาด้้วยการลดปริิมาตรปอด เริ่่�มต้้นขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2493 ที่่�ศััลยแพทย์์ชาวอเมริิกััน Otto
Brantigan ได้้พยายามผ่่าตััดเพื่่�อลดปริิมาตรปอด (reduction pneumoplasty) แต่่ผลของการผ่่าตััดไม่่
ประสบความสำเร็็จ จนในปีี พ.ศ. 2539 ศััลยแพทย์์ทรวงอกชาวอเมริิกััน Joel Cooper สามารถทำการผ่่าตััด
ลดปริิมาตรปอด (lung volume reduction surgery, LVRS) ได้้ประสบความสำเร็็จเป็็นครั้้�งแรก โดยการ
ศึึกษาเชิิงประจัักษ์์ที่่ร� ายงานผลการศึึกษาของการทำ LVRS (national emphysema treatment trial, NETT
trial) ได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสารทางการแพทย์์ ในปีี พ.ศ. 2556 เป็็นการศึึกษาขนาดใหญ่่ที่่ศึึ� กษาในโรงพยาบาล
ศููนย์์หลายแห่่ง (multicenter study) เปรีียบเทีียบระหว่่างการรัักษาแบบใช้้ยาและการผ่่าตััด LVRS ผลการ
ศึึกษาพบว่่า การผ่่าตััด LVRS ไม่่สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม พบอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�ลด
ลงในผู้้�ป่่วยบางกลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีถุุงลมโป่่งพองเด่่นที่่�ปอดกลีีบบน (upper-lobe emphysema) ผู้้�ป่่วยที่่�
มีีสมรรถภาพการออกกำลัังกายที่่�ต่่ำ (low baseline exercise capacity) และสามารถเพิ่่�มความสามารถ
ในการออกกำลัังในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น upper-lobe emphysema ที่่�มีีสมรรถภาพการออกกำลัังกายที่่�สููง (high
baseline exercise capacity)(1) แต่่ปััญหาที่่�พบหลัังการผ่่าตััด LVRS ได้้แก่่ ภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
และหลัังการผ่่าตััด จึึงได้้มีกี ารพััฒนาเทคนิิคการลดปริิมาตรด้้วยวิิธีกี ารส่่องกล้้องหลอดลมขึ้้น� (bronchoscopic

1

2

เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

lung volume reduction, BLVR) เพื่่�อทดแทนการผ่่าตััด LVRS โดยในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงเฉพาะการลด
ปริิมาตรปอดด้้วยวิิธีีการส่่องกล้้องหลอดลม

2. ประโยชน์์ของการลดปริิมาตรปอด (lung volume reduction)

	ตามพยาธิิกำเนิิดของโรคถุุงลมโป่่งพอง จะพบเปลี่่�ยนแปลงพยาธิิสรีีริิวิิทยาของปอด ได้้แก่่ การเกิิด
hyperinflation ของเนื้้�อเยื่่�อปอด การลดลงของแรง elastic recoil ของเนื้้�อเยื่่�อปอด ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้มีี
การลดลงของแรงดัันของลมหายใจออก (expiratory flow) ตามมาได้้ ซึ่่ง� ทั้้�งหมดเป็็นสาเหตุุของอาการเหนื่่�อย
เวลาออกแรงในผู้้�ป่่วยโรคถุุงลมโป่่งพองในระยะท้้าย ซึ่่ง� มีีทั้้ง� การตีีบของหลอดลม การมีีปริิมาณเสมหะที่่�มากขึ้น้�
การเปลี่่�ยนแปลงสรีีรวิิทยาของปอดในทางที่่�แย่่ลง ซึ่่�งจะเกิิดเป็็นวััฏจัักรวนเวีียนจนทำให้้อาการเหนื่่�อยเป็็น
มากขึ้้�น ดัังนั้้�น การลดปริิมาตรปอดมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดภาวะ hyperinflation ของปอดในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
โรคถุุงลมโป่่งพอง ซึ่่�งจากผลการศึึกษาพบว่่า การทำ LVRS มีีประโยชน์์ ดัังนี้้�
2.1 เพิ่่�มแรง elastic recoil(2, 3)
2.2 ลดการเกิิดการอุุดกั้้�นของหลอดลม (airflow limitation)(4)
2.3 ทำให้้กล้้ามเนื้้�อกระบัังลมทำงานได้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น(5, 6)
2.4 ลดการเกิิดภาวะ dynamic hyperinflation(6)
จากผลการศึึกษาของการทำ BLVR ในแต่่ละเทคนิิค ผลของการเปลี่่ย� นแปลงสมรรถภาพปอดอาจยััง
ไม่่ได้้พบการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิกในบางการศึึกษา แต่่โดยรวมแล้้ว อาการเหนื่่�อยของผู้้�ป่่วยจะดีี
ขึ้้�นชััดเจน จากการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาของปอดที่่�ดีีขึ้้�น ดัังนั้้�น การทำ BLVR จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
ในการลดอาการเหนื่่�อย โดยที่่�อัตั ราการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนไม่่ได้้มากเท่่ากัับการผ่่าตััด แต่่สิ่่ง� ที่่�ควรคำนึึง ได้้แก่่
การเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�ได้้ประโยชน์์จากการทำ BLVR และปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อผลของการรัักษาในแต่่ละเทคนิิค
ซึ่่�งจะได้้กล่่าวในรายละเอีียดต่่อไป

3. เทคนิิคการทำ bronchoscopic lung volume reduction

เทคนิิคการส่่องกล้้องเพื่่�อลดปริิมาตรปอดถููกพััฒนาขึ้้�นหลากหลายเทคนิิค โดยเทคนิิคที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมมากที่่�สุุดในปััจจุุบัันและใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายมากที่่�สุุด ได้้แก่่ การใช้้ endobronchial valves(7-9)
อย่่ า งไรก็็ ต าม หลัั ก การของการลดปริิ ม าตรปอดจำแนกตามลัั ก ษณะของการลดปริิ ม าตรปอดได้้
เป็็นกลุ่่�มใหญ่่ ๆ ดัังนี้้�
3.1 Reversible หรืือ partial reversible technique ได้้แก่่ endobronchial valves, coil, airway
bypass stent
3.2 Irreversible non-blocking technique ได้้แก่่ bronchoscopic thermal vapor ablation
(BTVA), biological lung volume reduction, target lung denervation (TLD)
	ทั้้�งนี้้� แต่่ละเทคนิิคของการทำ BLVR มีีหลัักการของการลดปริิมาตรปอดที่่�แตกต่่างกััน และปััจจััยที่่�
ควรต้้องคำนึึงในการเลืือกผู้้�ป่่วยเพื่่�อเข้้ารัับการรัักษาโดยแต่่ละเทคนิิคแตกต่่างกััน ซึ่่ง� บางเทคนิิคอาจเหมาะสม
กัับลัักษณะผู้้�ป่่วยบางประเภท ซึ่่�งจะได้้กล่่าวต่่อไปในรายละเอีียดของแต่่ละเทคนิิค
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4. การลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิคการใส่่ endobronchial valve

Endobronchial valve (EBV) เป็็นเทคนิิคการลดปริิมาตรปอดที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นเป็็นเทคนิิคแรก
ในปีี พ.ศ. 2545 ซึ่่�งมีีรายงานความสำเร็็จในการใส่่ EBV ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีลัักษณะเป็็น one-way valve
ใส่่ในหลอดลมแขนงย่่อยที่่�นำไปสู่่�ตำแหน่่งที่่�มีีถุุงลมโป่่งพอง เพื่่�อให้้อากาศสามารถไหลออกจากปอดกลีีบ
นั้้�น ๆ ได้้ แต่่ไม่่สามารถไหลกลัับเข้้าไปได้้(10, 11) ซึ่่�งอุุปกรณ์์ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นมาและมีีการทดลองในการศึึกษา
ต่่าง ๆ มีี 2 ชนิิด ได้้แก่่ one-way EBV (Zephyr EBV, Pulmonx, Redwood City, CA) และ spiration
valve system (SVS, Olympus, Redmond, WA) โดย valve ชนิิด Zephyr EBV เป็็น valve ที่่�มีีการศึึกษา
ประสิิทธิภิ าพมากที่่�สุดุ โดยหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เกี่่ย� วกัับการศึึกษาประสิิทธิภิ าพของ EBV ทั้้�ง 2 ชนิิด ดัังแสดง
ในตารางที่่� 1
4.1 หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์แสดงประสิิทธิิภาพของการใช้้ Zephyr endobronchial valve
Zephyr EBV เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้อุุดหลอดลมแขนงย่่อย ๆ ที่่�มีีลัักษณะเป็็น one-way valve โดย
สามารถให้้อากาศสามารถไหลออกจากปอดกลีีบนั้้�น ๆ ได้้ แต่่จะป้้องกัันไม่่ให้้อากาศไหลเข้้า จึึงทำให้้ปอดกลีีบ
นั้้�น ๆ ยุุบตััวลงและลดปริิมาตรปอดลงได้้ในที่่�สุุด และมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพการใช้้ Zephyr EBV
มากกว่่า valve หรืือ เทคนิิคอื่่�น ๆ ดัังนี้้�
การศึึกษา VENT (endobronchial valve for emphysema palliation trial) เป็็นการศึึกษาแบบ
สุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มควบคุุม (randomized controlled trial) แรกที่่�ศึึกษาประสิิทธิิภาพของ Zephyr EBV ในผู้้�ป่่วย
heterogeneous emphysema ผลการศึึกษาพบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการใส่่ Zephyr EBV มีีค่่าสมรรถภาพปอด
forced expiratory volume 1 second (FEV1) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิจากก่่อนใส่่ EBV และ
เพิ่่�มขึ้น้� เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�รักั ษาด้้วยการใช้้ยาอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติด้ิ ว้ ยเช่่นกััน อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำกััดที่่ส� ำคััญ
ของการศึึกษา VENT ได้้แก่่ การไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม (sham procedure) รวมทั้้�งผลของการเปลี่่�ยนแปลง
สมรรถภาพปอดยัังไม่่ได้้เพิ่่�มอย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิก (clinical significance)(12) แต่่จากผลการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากการศึึกษานี้้�พบว่่า กลุ่่�มคนไข้้ที่่�มีีลัักษณะ intact lobar fissure และสามารถทำการอุุด
หลอดลมได้้สำเร็็จ (successful lobar occlusion) พบว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลงของสมรรถภาพปอดในทางที่่�ดีี
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิก(13, 14)
การศึึกษา BeLieVeR-HIFi (bronchoscopic lung volume reduction with endobronchial
valves for patients with heterogeneous emphysema with intact interlobar fissure) เป็็นการ
ศึึกษาการใช้้ Zephyr EBV ในผู้้�ป่่วยโรคถุุงลมโป่่งพองที่่�มีีลัักษณะ heterogeneous emphysema และมีี
intact interlobar fissure โดยใช้้ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่อ่ งทรวงอกมาช่่วยพิิจารณา interlobar fissure
โดยเปรีียบเทีียบการใช้้ Zephyr EBV กัับกลุ่่�มที่่�ใช้้การรัักษามาตรฐาน (sham procedure) ผลการศึึกษาพบ
ว่่ากลุ่่�มที่่�ใส่่ Zephyr EBV มีีสมรรถภาพปอด (FEV1) เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
โดยในการศึึกษานี้้�มีีการใช้้ Chartis pulmonary assessment system เข้้ามาร่่วมประเมิินในผู้้�เข้้าร่่วมการ
ศึึกษาด้้วยซึ่่ง� พบว่่าเป็็นปััจจััยที่่�สำคััญในการคััดเลืือกกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�น่า่ จะได้้ประโยชน์์จากการใส่่ Zephyr EBV(15)
การศึึกษา STELVIO (endobronchial valve treatment versus standard medical care in
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patients with emphysema without interlobar collateral ventilation) เป็็นการศึึกษาในลำดัับถััดมา
ซึ่่�งคััดเลืือกผู้้�ป่่วยถุุงลมโป่่งพองที่่�ไม่่มีี collateral ventilation ซึ่่�งใช้้การประเมิินจาก Chartis pulmonary
assessment system โดยผลการศึึกษาพบว่่าสามารถเพิ่่�มสมรรถภาพปอด (FEV1) ความสามารถในการ
ออกกำลัังกาย และคุุณภาพชีีวิิต ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิและทางคลิินิิก โดยการศึึกษานี้้�เป็็น cross over
study ที่่� 6 เดืือน ซึ่่�งพบว่่า Zephyr EBV มีีประสิิทธิิภาพในการเพิ่่�มสมรรถภาพปอดได้้เช่่นเดีียวกััน(16)
การศึึกษา IMPACT (endobronchial valve therapy in patients with homogeneous
emphysema) เป็็นการศึึกษาแรกที่่�คััดเลืือกเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ป่่วยถุุงลมโป่่งพองที่่�มีีลัักษณะ homogeneous
emphysema และไม่่มีี collateral ventilation ประเมิินจาก Chartis pulmonary assessment system
ซึ่่�งพบว่่าการใช้้ Zephyr EBV สามารถเพิ่่�มสมรรถภาพปอด (FEV1) ความสามารถในการออกกำลัังกาย และ
คุุณภาพชีีวิิต ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิกและทางสถิิติ(17)
ิ
การศึึกษา TRANSFORM (to improve lung function and symptoms for emphysema
patients using Zephyr EBV) เป็็น multicenter study ศึึกษาการใช้้ Zephyr EBV ในผู้้�ป่่วย heterogenneous emphysema ที่่�ไม่่มีี collateral ventilation ประเมิินจาก Chartis pulmonary assessment
system ซึ่่�งพบว่่าการใช้้ Zephyr EBV สามารถเพิ่่�มสมรรถภาพปอด (FEV1) ความสามารถในการออกกำลััง
กาย และคุุณภาพชีีวิิต ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิกและทางสถิิติ(18)
ิ
การศึึกษา LIBERATE (pulmonx endobronchial valves used in treatment of emphysema)
เป็็นการศึึกษาแรกที่่�เป็็น multicenter study ขนาดใหญ่่ที่่�ทำการศึึกษาทั้้�งในสหรััฐอเมริิกาและยุุโรป ทำการ
ศึึกษาการใช้้ Zephyr EBV ในผู้้�ป่่วย heterogeneous emphysema ที่่�ไม่่มีี collateral ventilation ประเมิิน
จาก Chartis pulmonary assessment system ซึ่่�งติิดตามผู้้�ป่่วยไปนาน 1 ปีี ซึ่่�งพบว่่าได้้ประโยชน์์
ในการเพิ่่�มสมรรถภาพปอด (FEV1) ความสามารถในการออกกำลัังกาย และคุุณภาพชีีวิิต ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ
ทางคลิินิิกและทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตาม ภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบสำคััญ ได้้แก่่ ภาวะลมรั่่�วในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด
(pneumothorax) ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั การใส่่ EBV ร้้อยละ 34 และเสีียชีีวิติ จากภาวะ pneumothorax ทั้้�งหมด 3 ราย(19)
4.2 หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์แสดงประสิิทธิิภาพของการใช้้ spiration valve system
Spiration valve system (SVS, Olympus, Redmond, WA) ซึ่่�งเดิิมเรีียกว่่า Intrabronchial
valve แต่่หลัักการทำงานเป็็น one-way valve อีีกชนิิดหนึ่่ง� ซึ่่ง� ทำให้้ปริิมาตรปอดลดลง ณ ตำแหน่่งปอดกลีีบ
ที่่�ใส่่ valve นั้้�น ๆ ที่่�คล้้ายคลึึงกัับ Zephyr EBV โดยมีีการศึึกษาประสิิทธิิภาพของ SVS ดัังนี้้�
การศึึกษา REACH (A randomized controlled trial assessing the safety and effectiveness
of the spiration valve system intra-bronchial therapy for severe emphysema) ซึ่่�งเป็็นการศึึกษา
multicenter study ในประเทศจีีน โดยศึึกษาในผู้้�ป่่วย heterogeneous emphysema ที่่�มีี intact interllobar fissure ซึ่่ง� ประเมิินจากภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่อ่ งทรวงอกแบบความละเอีียดสููง (high resolution
computed tomography, HRCT) ผลการศึึกษาพบว่่าการใช้้ SVS สามารถทำให้้สมรรถภาพปอด (FEV1)
ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทั้้�งทางคลิินิิกและทางสถิิติิที่่� 3 เดืือนและผลของการเพิ่่�มสมรรถภาพยาวนานถึึง 6 เดืือน
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการศึึกษา(20)
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การศึึกษา EMPROVE (improving lung function in severe heterogenous emphysema
with the spiration valve system) เป็็นการศึึกษา multicenter study ทำการศึึกษาในผู้้�ป่่วย heterogenneous emphysema ที่่�มีี intact interlobar fissure โดยการประเมิินจากภาพ HRCT ซึ่่�งผลการศึึกษาพบ
ว่่าสามารถเพิ่่�มสมรรถภาพปอดได้้อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่� 6 เดืือน และผลยัังการเพิ่่�มสมรรถภาพยาวนาน
ถึึง 12 เดืือนเมื่่�อสิ้้�นสุุดการศึึกษา(21)
4.3 ภาวะแทรกซ้้อนจากการใส่่ EBV
4.3.1 ภาวะ pneumothorax เป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด ซึ่่�งมัักเกิิดในระยะแรกหลัังการใส่่
EBV พบได้้ร้้อยละ 4-34(22, 23) โดยจากการศึึกษาพบว่่าภาพรัังสีีวิินิิจฉััยของปอดที่่�มีีการลดปริิมาตรของปอดที่่�
ชััดเจนเป็็นความเสี่่�ยงของการเกิิดภาวะ pneumothorax ทั้้�งนี้้� การเกิิดภาวะ pneumothorax อาจอธิิบาย
ได้้จากหลายกลไก ได้้แก่่ การที่่�ลมจากปอดกลีีบที่่�แฟบจากการใส่่ EBV ถููกถ่่ายเทไปยัังปอดกลีีบข้้างเคีียงใน
ด้้านเดีียวกััน (compensatory expansion of ipsilateral lobe) ซึ่่�งอาจเกิิดอย่่างรวดเร็็วจนทำให้้มีีการเกิิด
ภาวะ pneumothorax เกิิดขึ้้�น(9) การเกิิดภาวะ pneumothorax ex vacuo ซึ่่�งเกิิดจากการมีีความดัันใน
ช่่องเยื่่อ� หุ้้�มปอดติิดลบมากขึ้น้� รอบ ๆ บริิเวณปอดกลีีบที่่�แฟบจากการใส่่ EBV จนทำให้้ดึึงดููดก๊๊าซที่่�อยู่่ใ� นเนื้้อ� เยื่่อ�
และเลืือดบริิเวณนั้้�นออกมาสู่่�ช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด(24) ดัังนั้้�น ความชุุกของการเกิิดภาวะ pneumothorax จึึงมีี
แนวโน้้มที่่�จะพบเพิ่่�มมากขึ้้�นในการศึึกษาที่่�สามารถคััดเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสมได้้มากขึ้้�นตามลำดัับ
การเกิิดภาวะ pneumothorax ส่่วนใหญ่่ประมาณร้้อยละ 86 เกิิดภายใน 3 วัันแรกหลัังจาก
(19, 21, 25, 26)
ทำหััตถการ
โดยส่่วนใหญ่่มัักจะหายได้้โดยที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดผลเสีียที่่�ตามมาในระยะยาว อย่่างไรก็็ตาม
จากการศึึกษาในอดีีตทั้้�งหมด 9 การศึึกษา พบภาวะ pneumothorax ที่่�ทำให้้เสีียชีีวิิต ร้้อยละ 0.75 ของ
ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด หรืือ ประมาณร้้อยละ 4.6 จากภาวะ pneumothorax ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด(12, 13, 15-21)
	ปััจจััยเสี่่�ยงของการเกิิดภาวะ pneumothorax ได้้แก่่ การมีีพัังผืืดในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด (pleural
adhesion) การมีี paraseptal emphysema ความแตกต่่างของปริิมาตรปอดระหว่่างปอดกลีีบที่่�
ต้้องการลดปริิมาตรและปอดกลีีบข้้างเคีียงในข้้างเดีียวกััน พบลัักษณะ emphysema destruction ของปอด
กลีีบข้้างเคีียงที่่�ไม่่ได้้ต้้องการจะลดปริิมาตรปอด (high emphysematous destruction of ipsilateral
nontreated lobes), ผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะ homogeneous emphysema และ การเกิิดการแฟบของปอด
อย่่างรวดเร็็วหลัังการทำหััตถการ(23)
4.3.2	ภาวะแทรกซ้้อนอื่่�น ๆ ได้้แก่่ ภาวะปอดอัักเสบติิดเชื้้�อ ภาวะการกำเริิบของโรค COPD
(COPD exacerbration) และการเคลื่่�อนของ EBV จากตำแหน่่งเดิิม (valve migrations or valve dysfuncttion) เป็็นภาวะที่่�ต้้องนึึกถึึงหากผู้้�ป่่วยมีีอาการไอมากขึ้้�นและประสิิทธิิภาพของการลดปริิมาตรปอดลดลง(9)
4.4 การประเมิินผู้้�ป่่วยเพื่่�อรัับการรัักษาโดยวิิธีีการใส่่ EBV
จากการศึึกษาที่่� ไ ด้้ ก ล่่ า วไปแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า การเลืือกผู้้�ป่่ ว ยที่่� เ หมาะสมเป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
ประสิิทธิิภาพของ EBV ทั้้�งนี้้� การประเมิินที่่�คล้้ายคลึึงกัันระหว่่าง EBV ทั้้�ง 2 ชนิิด ได้้แก่่ การเลืือกปอดกลีีบ
เป้้าหมายที่่�ต้้องการลดปริิมาตรที่่�จะได้้ประสิิทธิิภาพสููงที่่�สุุด (best treatment target lobe) การเลืือก best
treatment target lobe พิิจารณาจากปััจจััยต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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4.4.1 การประเมิินผู้้�ป่่วยทางรัังสีีวิิทยา (radiological assessment) โดยการตรวจทางรัังสีี
วิินิิจฉััยด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ของทรวงอก (standardized non contrast volumetric computed
tomography of chest) เพื่่�อบอกตำแหน่่งของปอดที่่�มีี emphysema, กระจายของ emphysema และ
การประเมิิน fissure integrity (intact interlobar fissure) โดยความละเอีียดของการตััดภาพรัังสีีวิินิิจฉััย
ควรอยู่่ร� ะหว่่าง 0.6-1.25 มม. ทั้้�งนี้้� การบอกตำแหน่่งของปอดที่่�มีี emphysema ใช้้การวััดระดัับ Hounsfield
ของปอดบริิเวณที่่�สงสััยว่่ามีี emphysema ซึ่่�งควรมีีค่่าน้้อยกว่่า -950 Hounsfield unit (HU) (ในกรณีีที่่�
ความละเอีียดของการตััดภาพทางรัังสีีวิิทยามากกว่่า 3 มม. ควรมีีค่่า HU น้้อยกว่่า -910 HU)(7)
การประเมิินความแตกต่่างของ emphysema ในปอดแต่่ละกลีีบที่่�ติิดกััน (heterogeneity or
relative lobar difference) ว่่ามีีลัักษณะเป็็น homogeneous emphysema หรืือ heterogeneous
emphysema ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อประสิิทธิิภาพของ valve ชนิิดต่่าง ๆ สามารถประเมิินได้้โดยใช้้ emphysema
quantification scores อาจใช้้การประเมิินคาดคะเนจากสายตาของรัังสีีแพทย์์ หรืือการใช้้โปรแกรมในการ
คำนวณความแตกต่่างของ emphysema โดยในปััจจุุบััน เกณฑ์์การบอกความแตกต่่างของ emphysema
ระหว่่างปอดกลีีบที่่�ติดกั
ิ นั ยัังไม่่มีข้ี อ้ ตกลงที่่�แน่่นอน แต่่ในการศึึกษาประสิิทธิภิ าพของ valves มีีการใช้้ค่า่ ความ
แตกต่่างที่่�มากกว่่าร้้อยละ 10-20 (กรณีีใช้้ความละเอีียดของภาพทางรัังสีีวินิิ จิ ฉััย -910 HU) และ มากกว่่าร้้อย
ละ 10 (กรณีีใช้้ภาพทางรัังสีีวิินิิจฉััย -950 HU)(7)
การประเมิิน fissure integrity เพื่่�อประเมิินภาวะ interlobar collateral ventilation ซึ่่�งการ
ประเมิินอาจมีีความคลาดเคลื่่�อนได้้ขึ้้�นกัับประสบการณ์์ของรัังสีีแพทย์์ โดยปััจจุุบััน นิิยามของผู้้�ป่่วยที่่�มีีการ
แยกของปอดกลีีบที่่�ติิดกัันใช้้ค่่า fissure completeness score (FCS) โดย fissure แยกกัันอย่่างสมบููรณ์์
(complete) จะต้้องมีีค่่า FCS มากกว่่าร้้อยละ 95 ขึ้้�นไป แต่่หากแยกได้้เกืือบสมบููรณ์์ (partially complete)
จะต้้องมีีค่่า FCS อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 80-95 และกรณีีไม่่สมบููรณ์์จะต้้องมีีค่่า FCS น้้อยกว่่าร้้อยละ 80(7) ซึ่่�งค่่า
FCS ใช้้การประเมิินจากภาพรัังสีีวิิทยาทั้้�ง 3 แกน (sagittal view, axial view, coronal view) แต่่ในปััจจุุบััน
มีีการพััฒนาเครื่่�องมืือในการประเมิิน fissure completeness โดยใช้้ quantitative computerized
tomography model (Apollo, VIDA Diagnostics, Coralville imaging software, IA, USA) โดยจาก
การศึึกษาของ Schuhmann และคณะ เปรีียบเทีียบการใช้้ QCT model กัับ Chartis pulmonary
assessment system พบว่่าสามารถใช้้ประเมิินภาวะ collateral ventilation ได้้ใกล้้เคีียงกััน(27)
4.4.2 การประเมิินผู้้�ป่่วยทางคลิินิิก (patient selection)
เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วย emphysema เพื่่�อพิิจารณาใส่่ valve ซึ่่�งอ้้างอิิงตามเกณฑ์์การ
คััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยในการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�และคำแนะนำของผู้้�เชี่่�ยวชาญ(7, 9) ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
4.4.2.1	ผลสมรรถภาพปอดที่่�มีกี ารอุุดกั้้น� ของหลอดลมที่่�รุนุ แรง (evidence of airway
obstruction and lung hyperinflation) ได้้แก่่ post bronchodilator FEV1 ร้้อยละ 15-50 ของค่่ามาตรฐาน
และ TLC >ร้้อยละ 100 ของค่่ามาตรฐาน RV >ร้้อยละ 175 ของค่่ามาตรฐาน
หมายเหตุุ เกณฑ์์ของค่่าสมรรถภาพปอดอาจแตกต่่างกัันเล็็กน้้อยตามคำแนะนำของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญและเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยในการศึึกษา
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4.4.2.2	ตรวจพบว่่าไม่่มีี collateral ventilation ซึ่่ง� จากการศึึกษาพบว่่าสามารถใช้้ได้้
ทั้้�ง การประเมิินจาก quantitative CT analysis (reconstruction) หรืือ Chartis pulmonary assessment
system (pulmonx) อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
หากภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องทรวงอกมีีลัักษณะ complete fissure (FCS >
ร้้อยละ 95) การตรวจด้้วย Chartis pulmonary assessment system อาจเป็็นทางเลืือกในการตรวจ
เพิ่่�มเติิม แต่่หากมีีลัักษณะ partial complete fissure (FCS ระหว่่างร้้อยละ 80-95) ควรใช้้ Chartis
pulmonary assessment system เพื่่�อตรวจหา collateral ventilation แต่่หากมีีลัักษณะ incomplete
fissure (FCS < ร้้อยละ 80) ไม่่แนะนำให้้ทำการรัักษาด้้วยการใช้้ EBV
4.4.2.3	มีีอาการจากโรคถุุงลมโป่่งพอง ได้้แก่่ 6-minute walk distance (6MWD)
อยู่่ร� ะหว่่าง 100-500 เมตร โดยในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�จะเข้้ารัับการประเมิินการใส่่ valve ควรจะต้้องได้้รับั การเข้้า
โปรแกรมการทำกายภาพบำบััดก่่อนทุุกราย
4.4.2.4 ไม่่มีภี าวะที่่�อาจมีีความเสี่่ย� งจากการให้้ยาระงัับความรู้้�สึึก (general anesthesia,
sedation) หรืือ ส่่องกล้้อง bronchoscopy เช่่น ภาวะคาร์์บอนไดออกไซด์์ในเลืือดสููงเรื้้�อรััง (chronic
hypercapnia) หรืือมีีภาวะออกซิิเจนในเลืือดที่่�ต่่ำ (PaO2 <45 มม.ปรอท) หรืือมีีภาวะที่่�เกี่่�ยวกัับโรคหััวใจ
และหลอดเลืือด เช่่น ความดัันหลอดเลืือดแดงปอดสููง หรืือ หลอดเลืือดหััวใจตีีบที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข หรืือ
มีีตรวจพบเชื้้�อในเสมหะ (bacterial colonization)
โดยสรุุปแล้้ว การลดปริิมาตรปอดโดยใช้้ valve นั้้�น ได้้มีีการศึึกษาแล้้วว่่าสามารถทำให้้สมรรถภาพ
ปอดดีีขึ้้�น (FEV1 เพิ่่�มขึ้้�น) และสามารถเพิ่่�มสมรรถภาพในการออกกำลัังกาย และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และจาก
การวััดสมรรถภาพปอดพบว่่าสามารถลดปริิมาณการอุุดกั้้�นของปอดได้้เช่่นเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� ประสิิทธิิภาพของ
valve ขึ้้�นกัับปััจจััยของผู้้�ป่่วยเป็็นสำคััญ เนื่่�องจากอาจเกิิดภาวะแทรกซ้้อนตามมาที่่�ไม่่คุ้้�มกัับประสิิทธิิภาพที่่�
พึึงได้้ ดัังนั้้�นแล้้ว การพิิจารณาใส่่ valve จึึงควรพิิจารณาเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วย emphysema ที่่�เหมาะสม
เป็็นสิ่่�งสำคััญ

5. การลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิคการใส่่ endobronchial coil

Coil (PneumRx/BTG) เป็็นวััสดุุที่่�ผลิิตจากนิิติินอล (nitinol) ซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อใส่่ในหลอดลมผ่่าน
การส่่องกล้้อง ทำให้้เกิิดการดึึงรั้้�งบริิเวณหลอดลมเล็็ก ๆ เพื่่�อเพิ่่�มแรงหดตััวของเนื้้�อเยื่่�อปอด (lung recoil)
และทำให้้เกิิดการลดลงของปริิมาตรปอดตามมา(28) ซึ่่�งเป็็นการลดปริิมาตรปอดโดยวิิธีี non blocking
technique โดยการศึึกษาแรกในปีี พ.ศ. 2553 ได้้รายงานความสำเร็็จของการใส่่ endobronchial coil
ในผู้้�ป่่วย 11 ราย ซึ่่�งพบว่่า endobronchial coil สามารถมีีประสิิทธิิภาพและมีีความปลอดภััยในการลด
ปริิมาตรปอด(29)
5.1 หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์แสดงประสิิทธิิภาพของการใช้้ endobronchial coil
การศึึกษา Reset (endobronchial coils for the treatment of severe emphysema with
hyperinflation) เป็็นการศึึกษา randomized controlled trial การศึึกษาแรกที่่�ศึึกษาประสิิทธิิภาพของ
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coils ซึ่่ง� พบว่่าสามารถเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ จากคะแนนแบบสอบถาม St George’s respiratory questionnaire
(SGRQ) ได้้ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วยยา(30)
การศึึกษา Revolens (Réduction Volumique Endobronchique par Spirales) เป็็นการศึึกษา
multicenter randomized superiority trial ในประเทศฝรั่่�งเศส เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการใส่่
coil กัับ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย coil มีีจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาที่่�
6MWD เพิ่่�มขึ้้�นเกิิน 54 ม. มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตาม
สมรรถภาพปอด (FEV1) เพิ่่�มขึ้้�นเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติ(31)
ิ
การศึึกษา Renew (Lung Volume Reduction Coil Treatment in Patients With Emphysemma) เป็็นอีีกหนึ่่�งการศึึกษาที่่�เป็็น multicenter trial ซึ่่�งเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยของ
coils เทีียบกัับการรัักษามาตรฐานด้้วยยาและการกายภาพบำบััด (กลุ่่�มควบคุุม) ผลการศึึกษาที่่� 12 เดืือน พบ
การเพิ่่�มขึ้้�นของ 6MWD เพีียงเล็็กน้้อย แต่่พบว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับการใส่่ coil มีีอััตราส่่วนที่่�มีีค่่า 6MWD ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิก (26 ม.) มากกว่่ากลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วยยาอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ ผลของสมรรถภาพ
ปอด (FEV1) เพิ่่�มขึ้้�นและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มรัักษาด้้วยยาอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
5.2 ภาวะแทรกซ้้อนจากการใส่่ endobronchial coil
	ภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ coil-associated opacity ซึ่่ง� พบได้้ประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย
ที่่�รับั การใส่่ coil ซึ่่ง� วิินิจิ ฉััยแยกจากภาวะปอดอัักเสบติิดเชื้้อ� ได้้ลำบากซึ่่ง� พบประมาณร้้อยละ 10-20 นอกจาก
นั้้�น ยัังสามารถพบภาวะ pneumothorax ได้้ประมาณร้้อยละ 10 อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษา Renew เป็็นการ
ศึึกษาที่่�พบอััตราการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนพบมากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ อััตราการ
เกิิดภาวะปอดอัักเสบที่่�ต้้องนอนโรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้้อนอื่่�นที่่�รุุนแรงถึึงชีีวิิต(32, 33)
โดยสรุุปจากผลการศึึกษาของทั้้�งสองการศึึกษา พบว่่าประสิิทธิิภาพในการเพิ่่�มสมรรถภาพปอดหรืือ
การออกกำลัังกายไม่่ชััดเจน และมีีภาวะแทรกซ้้อนที่่�เยอะกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ อย่่างไร
ก็็ตาม มีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการศึึกษาที่่�ใช้้ coil พบว่่า กลุ่่�มผู้้�ป่่วย heterogeneous emphysema ที่่�มีี
RV >ร้้อยละ 225 ของค่่ามาตรฐาน พบว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ 6MWD เพิ่่�มขึ้้�น 29.1 เมตร FEV1 เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 12.3 และ คะแนน SGRQ ลดลง 10.1 แต้้ม เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม ซึ่่�งปััจจุุบัันการใช้้ coil
ในการรัักษา ยัังไม่่เป็็นที่่�แนะนำ แต่่ตามความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้พิิจารณาในรายที่่�มีี emphysema ที่่�มีี
RV >ร้้อยละ 225 ของค่่ามาตรฐาน(7) ทั้้�งนี้้� การใช้้ endobronchial coil ในผู้้�ป่่วยจริิงยัังถููกจำกััด เนื่่�องด้้วย
ในปััจจุุบััน endobronchial coil ยัังอยู่่�ในระหว่่างการพััฒนาและการศึึกษาประสิิทธิิภาพทางคลิินิิกเพิ่่�มเติิม
โดยบริิษััท Boston Scientific

6. การลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิค bronchoscopic thermal vapor ablation
(BTVA)
Bronchoscopic thermal vapor ablation (BTVA, Uptake Medical Corporation, Seattle,
WA, USA) เป็็นเทคนิิคการลดปริิมาตรปอดโดยการใช้้ไอน้้ำที่่�มีีอุุณหภููมิิสููง 100 องศาเซลเซีียส ซึ่่�งผลิิตจาก
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เครื่่�องผลิิตไอน้้ำด้้วย intervapor system ต่่อกัับปลายสาย catheter โดยหลัักการของการลดปริิมาตรปอด
เกิิดจากไอน้้ำที่่�มีีอุุณภููมิิสููงจะกระตุ้้�นให้้เกิิดการอัักเสบและลดปริิมาตรปอดในท้้ายที่่�สุุด (รููปที่่� 1)
	วิิธีีการลดปริิมาตรปอดด้้วย BTVA ได้้แก่่ การพ่่นไอน้้ำอุุณภููมิิสููงไปที่่�ตำแหน่่งที่่�ต้้องการลดปริิมาตร
ปอด และระหว่่างที่่�ทำการพ่่นไอน้้ำจะทำการอุุดหลอดลมตำแหน่่งนั้้�นด้้วยบอลลููนที่่�ปลายสาย catheter
(รููปที่่� 2) ตามคำแนะนำของการทำ BTVA จะใช้้การพ่่นไอน้้ำเพื่่�อลดปริิมาตรปอดทั้้�งหมด 2 ครั้้ง� ห่่างกััน 3 เดืือน
โดยใช้้ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องทรวงอกเพื่่�อคำนวณด้้วยโปรแกรมเฉพาะเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลปอดกลีีบ
เป้้าหมายที่่�ต้้องการลดปริิมาตร (รููปที่่� 3) และปริิมาณแคลอรีีของไอน้้ำที่่�ต้้องใช้้เพื่่�อลดปริิมาตรปอดที่่�กลีีบ
นั้้�น ๆ (รููปที่่� 4)
การศึึกษาของ Gompelmann และคณะ พบว่่าผลของการลดปริิมาตรปอดเพิ่่�มมากขึ้้�นตาม
การอัักเสบที่่�เกิิดขึ้้�น(34) ซึ่่�งจากการศึึกษาในสััตว์์ทดลองที่่�มีีลัักษณะปอดที่่�เป็็น emphysema พบว่่า BTVA
สามารถทำให้้ปริิมาตรปอดของสััตว์์ทดลองลดลงได้้ ณ ตำแหน่่งที่่�ทำหััตถการ และผลทางพยาธิิวิิทยาของ
เนื้้�อเยื่่�อปอดพบว่่ามีีการเกิิดพัังผืืด ณ ตำแหน่่งที่่�ทำหััตถการเช่่นเดีียวกััน แต่่ไม่่พบความผิิดปกติิที่่�ตำแหน่่งอื่่�น
ที่่�ไม่่ได้้ทำหััตถการ(35)
การศึึกษา STEP-UP (Sequential Segmental Treatment of Emphysema with Upper Lobe
Predominance) เป็็นการศึึกษา randomized controlled trial ซึ่่�งทำการศึึกษาในผู้้�ป่่วย emphysema ที่่�
เป็็น upper-lobe emphysema เปรีียบเทีียบกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการทำ BTVA และ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
ผลการศึึกษาพบว่่า จำนวนผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการทำ BTVA มีีสมรรถภาพปอด (FEV1) ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางคลิินิิกมีีจำนวนมากกว่่าในกลุ่่�ม ควบคุุม อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ โดยกลุ่่�ม BTVA มีี
สมรรถภาพปอด (FEV1) และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นที่่�ดีีขึ้้�นเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ ภาวะ
แทรกซ้้อนหลัังจากการทำ BTVA ที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่ การกำเริิบของ COPD ร้้อยละ 24 และ ปอดอัักเสบ
จากการติิดเชื้้�อและไม่่ติิดเชื้้�อ ร้้อยละ 18 ส่่วนภาวะ pneumothorax พบได้้ร้้อยละ 2 (แต่่ไม่่มีีผู้้�เข้้าร่่วม
การศึึกษาที่่�เกิิด pneumothorax ภายใน 30 วััน)(36) ผลของสมรรถภาพปอด (FEV1) และคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น
เมื่่�อติิดตามต่่อเนื่่�องไปเป็็นเวลา 12 เดืือน ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติ(37,
ิ 38)
	ตามคำแนะนำของผู้้�เชี่่�ยวชาญ แนะนำให้้ผู้้�ที่่�เข้้ารัับการลดปริิมาตรปอดด้้วยวิิธีี BTVA ควรมีีลัักษณะ
ดัังนี้้� มีี emphysema เด่่นบริิเวณปอดกลีีบบน สมรรถภาพปอดมีีค่่า FEV1 อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 20-45 ของ
ค่่ามาตรฐาน ค่่า RV >ร้้อยละ 175 ของค่่ามาตรฐาน ค่่า DLCO >ร้้อยละ 20 ของค่่ามาตรฐาน และยัังมีีอาการ
แม้้ว่่าจะได้้รัับการปรัับยาอย่่างเต็็มที่่�แล้้ว(39)
จากการศึึกษาที่่�ได้้กล่่าวไปพบว่่า BTVA มีีประสิิทธิภิ าพในการเพิ่่�มสมรรถภาพปอดและคุุณภาพชีีวิติ
และไม่่ได้้ขึ้้�นกัับปััจจััยเรื่่�อง collateral ventilation รวมทั้้�งภาวะแทรกซ้้อนจากการทำ BTVA ไม่่ต่่างจาก
เทคนิิคอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำกััดของการทำ BTVA ได้้แก่่ เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น upper-lobe
emphysema และการศึึกษาที่่�แสดงถึึงประสิิทธิิภาพยัังมีีเพีียงการศึึกษาเดีียวซึ่่�งจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษา
ยัังมีีค่่อนข้้างน้้อย ทั้้�งนี้้� BTVA เป็็นเทคนิิคเดีียวที่่�มีีการใช้้อยู่่�ในประเทศไทย เฉพาะสถาบัันการทางแพทย์์
บางแห่่ง รวมถึึงในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
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รููปที่่� 1. แสดงเครื่่�อง bronchoscopic thermal vapor ablation ที่่�ใช้้ในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ (Intervvapor, Uptake Medical Corporation, Seattle, WA, USA)
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รููปที่่� 2. แสดงถึึงการลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิค bronchoscopic thermal vapor ablation ของผู้้�ป่่วย
ถุุงลมโป่่งพองของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ซึ่่�งจะทำการอุุดหลอดลมตำแหน่่งนั้้�นด้้วยบอลลููนที่่�ปลายสาย
catheter และพ่่นไอน้้ำอุุณหภููมิิสููงไปที่่�ตำแหน่่งที่่�ต้้องการลดปริิมาตรปอด ได้้แก่่ ก. หลอดลมแขนงด้้านหลััง
ของปอดกลีีบบน (posterior segment of right upper lobe, RB3) ที่่�แขนงย่่อยด้้านบน (superior
subsegment) และ ข. แขนงย่่อยด้้านล่่าง (inferior subsegment) ค. และ ง. แสดงหลอดลมหลัังจาก
การพ่่นไอน้้ำอุุณภููมิิสููง
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รููปที่่� 3. แสดงผลการคำนวณลัักษณะถุุงลมโป่่งพองของผู้้�ป่่วย ในแขนงกลีีบปอดต่่าง ๆ จากภาพเอกซเรย์์
คอมพิิวเตอร์์ช่่องทรวงอก รวมถึึงตำแหน่่งที่่�แนะนำให้้ทำการลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิค BTVA (เครื่่�องหมาย
ถููกสีีเขีียว) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษา ณ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

The Stories of Success

รููปที่่� 4. แสดงถึึงผลการคำนวณปริิมาณแคลอรีีของไอน้้ำที่่�ต้้องใช้้เพื่่�อลดปริิมาตรปอดที่่�กลีีบนั้้�น ๆ จาก
ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องทรวงอกในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษา ณ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

7. การลดปริิมาตรปอดด้้วยเทคนิิค biological lung volume reduction

Biological lung volume reduction เป็็นเทคนิิคการลดปริิมาตรปอดโดยวิิธีกี ารใช้้สารทางชีีวภาพ
aeriseal (PulmonX, Redwood City, CA) ประกอบไปด้้วยส่่วนผสม 2 ชนิิด ได้้แก่่ 2.1% aminated
polyvinyl alcohol และ 1.25% glutaraldehyde เมื่่อ� สารทั้้�งสองชนิิดผสมกัันจะได้้สารโพลีีเมอร์์สังั เคราะห์์
ซึ่่�งใช้้ฉีีดเข้้าบริิเวณที่่�ต้้องการลดปริิมาตรปอด สารดัังกล่่าวจะอุุดบริิเวณหลอดลมแขนงนั้้�น และ collateral
ventilation จนเกิิดการอัักเสบและการลดลงของปริิมาตรปอดตามมาในที่่�สุุด ซึ่่�งเป็็นเทคนิิคการลดปริิมาตร
แบบ irreversible blocking technique
จากการศึึกษาแบบขาเดีียว (single arm study) ในการใช้้ aeriseal เพื่่�อลดปริิมาตรปอด พบว่่ามีี
ประสิิทธิิภาพในการเพิ่่�มสมรรถภาพปอดและคุุณภาพชีีวิิตได้้ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยทั้้�ง homogeneous และ heteroggeneous emphysema(40-42) การศึึกษา randomized controlled trial ได้้แก่่ การศึึกษา ASPIRE (AeriSeal
System for Hyperinflation Reduction in Emphysema) ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาที่่�เป็็น upper-lobe
emphysema ทั้้�งหมด 57 ราย ถููกสุ่่�มแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย aeriseal และ กลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วย
ยา แต่่ด้้วยเหตุุผลด้้านเงิินทุุนสนัับสนุุนและภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดมากกว่่าที่่�คาดการณ์์ การศึึกษานี้้�จึึงได้้หยุุด
ก่่อนกำหนด อย่่างไรก็็ตาม พบว่่าการใช้้ aeriseal เพิ่่�มสมรรถภาพปอด (FEV1 ) จากก่่อนเข้้าร่่วมการศึึกษา
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100 มล. (ร้้อยละ 18.9) และในกลุ่่�มที่่�ใช้้ aeriseal มีีจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาที่่�มีี FEV1 เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีความ
สำคััญทางคลิินิิกที่่� 3 เดืือน ในกลุ่่�ม aeriseal เท่่ากัับ มากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ แต่่ไม่่พบ
ความแตกต่่างที่่� 6 เดืือน ส่่วนภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกี่่�ยวกัับระบบทางเดิินหายใจ ได้้แก่่ post-acute inflammattory response ภาวะปอดอัักเสบติิดเชื้้�อ และ การกำเริิบของโรค COPD พบมากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมชััดเจน
และในกลุ่่�มที่่�ใช้้ aeriseal มีีผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาเสีียชีีวิิต 2 รายภายใน 90 วััน(43) ดัังนั้้�นแล้้ว การใช้้ lung
sealant system ในปััจจุุบัันจึึงจำเป็็นต้้องรอการศึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพทางคลิินิิก ปริิมาณของ aeriseal
ที่่�เหมาะสม และภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเพิ่่�มเติิมก่่อนที่่�จะนำไปใช้้ทางคลิินิิก

8. แนวทางการเลืือกเทคนิิคการทำ BLVR ในผู้้�ป่่วยถุุงลมโป่่งพอง (expert algorithm)
	ปััจจุุบัันการลดปริิมาตรปอดด้้วยวิิธีีการส่่องกล้้องหลอดลม ยัังมีีการทำในวงจำกััดเฉพาะสถาบััน
ทางการแพทย์์ใหญ่่ ๆ และมีีแพทย์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญและมีีประสบการณ์์ในการทำหััตถการดัังกล่่าว ดัังนั้้�นคำแนะนำ
ที่่�มีีในปััจจุุบััน จึึงเป็็นคำแนะนำตามความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งอ้้างอิิงตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ของการทำ
BLVR ด้้วยเทคนิิคต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ปััจจััยที่่�ต้้องประเมิิน ได้้แก่่
ก.	ผู้้�ป่่วยจำเป็็นต้้องมีีอาการเหนื่่�อยจากโรคถุุงลมโป่่งพอง ซึ่่�งผ่่านการรัักษาด้้วยยาและการรัักษา
แบบไม่่ใช้้ยาตามคำแนะนำของ global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) หรืือ
คำแนะนำระดัับชาติิของแต่่ละประเทศอย่่างเต็็มที่่�แล้้ว
ข.	ผลการตรวจสมรรถภาพปอดโดยสไปโรเมตรีีย์์ และ body plethysmography พบหลัักฐาน
ของการเกิิด hyperinflation ทั้้�งนี้้�เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยอาจแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละเทคนิิคการลด
ปริิมาตรปอด
ค.	ผลการตรวจเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องทรวงอก ซึ่่�งแนะนำให้้ใช้้เป็็นการตรวจวิินิิจฉััยด้้วย
thin-slice HRCT เพื่่�อประเมิิน
		ลัักษณะของ emphysema ซึ่่�งหากเป็็นลัักษณะของ paraseptal emphysema เป็็นลัักษณะ
ที่่�ไม่่เหมาะสมสำหรัับการทำ BLVR
		ตำแหน่่งที่่�พบ emphysema ว่่ามีีลัักษณะเป็็น heterogeneous emphysema หรืือ
homogeneous emphysema ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�จะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพของการลดปริิมาตรปอด
ในแต่่ละเทคนิิค
		 Interlobar fissure ซึ่่�งใช้้ประเมิินเรื่่�อง interlobar collateral ventilation ซึ่่�งมีีความสำคััญ
ในการประเมิินก่่อนการเลืือกลดปริิมาตรปอดด้้วยการใช้้ EBV ทั้้�งนี้้� การใช้้ Chartis pulmonary assessment
system อาจมีีบทบาทเข้้ามาช่่วยประเมิินร่่วมกัับการประเมิินด้้วยภาพทางรัังสีีวิิทยา
ง. การประเมิินโรคร่่วมอื่่�น ๆ ที่่�อาจไม่่เหมาะสมที่่�จะเข้้ารัับการทำ BLVR เช่่น โรคหลอดลมโป่่งพอง
(bronchiectasis), จุุดในปอดซึ่่�งยัังไม่่พบสาเหตุุที่่�แน่่ชััด โรคหััวใจ ภาวะความดัันในเลืือดแดงปอดสููง
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การประเมิินผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดจำเป็็นต้้องใช้้แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญและบุุคลากรทางการแพทย์์หลากหลาย
สาขา (multidisciplinary team) ได้้แก่่ รัังสีีแพทย์์ อายุุรแพทย์์โรคปอด ศััลยแพทย์์ทรวงอก และ อายุุรแพทย์์
โรคปอดที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านการส่่องกล้้องและการทำหััตถการในหลอดลมและทรวงอก (interventional
pulmonologist) รวมทั้้�งผู้้�ป่่วยทุุกรายควรได้้รัับการประเมิินทางเลืือกในการปลููกถ่่ายอวััยวะเปลี่่�ยนปอด
(lung transplantation) โดยการทำ BLVR อาจเป็็นหนึ่่�งในทางเลืือกสำหรัับผู้้�ป่่วยเพื่่�อรอปลููกถ่่ายอวััยวะ
สำหรัับแนวทางการเลืือกเทคนิิคการทำ BLVR ในผู้้�ป่่วยโรคถุุงลมโป่่งพองตามคำแนะนำของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ซึ่่�งมีีการออกคำแนะนำล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2562 มีีรายละเอีียดดัังรููปที่่� 5(7) ซึ่่�งอาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนได้้ในอนาคต
ตามการศึึกษาที่่�มีีเพิ่่�มมากขึ้้�นในแต่่ละเทคนิิค

รููปที่่� 5. แสดงคำแนะนำในการเลืือกเทคนิิคการทำ bronchoscopic thermal vapor ablation ของปีี
พ.ศ. 2562(7)
LAA: low attenuation area, FEV1: forced expiratory volume at 1 second, RV: residual volume,
TLC: total lung capacity, 6MWD: 6-minute walk distance
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FEV1 (% change)

Single center
Netherland

Multicenter
China
Multicenter
US and Canada

Heterogeneous emphysema
Intact interlobar fissures (CT)

Heterogeneous emphysema
Intact interlobar fissures (CT)

REACH, 2019(20)

EMPROVE, 2019(21)

% subjects with FEV1
improvement >15%

6

6

12

6

3

3

6

6

-

-

+17.16

+20.7

+13.8

+20.9

+8.8

+4.3

Follow-up
FEV1 (%)
(months)

+101*

+91

+104*

+140*

+100*

+161*

+60*

+34.5*

FEV1 (ml)

-4.4

+20.8*

+12.98*

+36.2*

+22.6*

+60*

+25*

+9.3*

6MWD

-8.1*

-8.39*

-7.55*

-7.2*

-8.63*

-14.7*

-4.4*

-2.8*

SGRQ

* แสดงถึึงผลมีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติเิ มื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มที่่�ใช้้ endobronchial valve และกลุ่่�มควบคุุม (standard of care) 6MWD: 6-minute walking distance,
EBV: endobronchial valves, FEV1: forced expiratory volume in the first second, SGRQ: St George’s respiratory questionnaire

FEV1 (mean change)

FEV1 (mean change)

Spiration Valve System

Multicenter,
USA and Europe

Homogeneous emphysema
No collateral ventilation (Chartis system)

LIBERATE, 2018(19)

Multicenter, Cross-over
study
FEV1 (% change)
Europe
Multicenter
% subjects with FEV1
Europe
improvement > 12%

FEV1 (% change)

Coprimary endpoints
1. FEV1 (% change)
2. 6MWD

Outcome

Single center
USA

Multicenter
USA

Zephyr Valve

Study site

Heterogeneous emphysema
No collateral ventilation (Chartis system)

Homogeneous emphysema
No collateral ventilation (Chartis system)

Heterogeneous emphysema
Intact interlobar fissures (CT)
Emphysema
Complete/nearly complete fissure (CT)
No collateral ventilation (Chartis system)

Heterogeneous Emphysema

Population

TRASNFORM, 2017(18)

(17)

IMPACT, 2016

STELVIO, 2015(16)

BeLieVeR-HIFi,
2015(15)

(12)

VENT, 2010

Study, year
(reference)

ตารางที่่� 1. แสดงหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ของการศึึกษาประสิิทธิิภาพของ endobronchial valve ทั้้�ง 2 ชนิิด
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9. บทสรุุป

จากข้้อมููลการศึึกษาจนถึึงปััจจุุบััน ผลการศึึกษา meta analysis พบว่่า การรัักษาเพื่่�อลดปริิมาตร
ปอดด้้วยเทคนิิค BLVR ยัังไม่่มีีเทคนิิคใดที่่�สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่าสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตได้้จริิง แต่่อาจจะ
มีีประโยชน์์ในการเพิ่่�มสมรรถภาพทางปอดและสมรรถภาพทางการออกกำลัังได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ผลของการ
ศึึกษาที่่�ติิดตามผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาที่่�ยาวนานที่่�สุุดเพีียงแค่่ 1 ปีีหลัังจากเริ่่�มการศึึกษาเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น ผลทาง
คลิินิิกในระยะยาว ความคุ้้�มทุุน จึึงเป็็นปััจจััยที่่�ต้้องคำนึึงถึึงในการเลืือกทำหััตถการดัังกล่่าวด้้วย(44) ทั้้�งนี้้�
ในปััจจุุบััน การลดปริิมาตรปอดด้้วยการใช้้ EBV และการใช้้ BTVA เป็็นเทคนิิคที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ยืืนยััน
ประสิิทธิภิ าพชััดเจน ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน interventional pulmonology จึึงให้้คำแนะนำว่่าสามารถใช้้ได้้ในทาง
คลิินิิก ส่่วนเทคนิิคอื่่�น ๆ อาจจำเป็็นต้้องรอการศึึกษาในอนาคตเพิ่่�มเติิม อย่่างไรก็็ตาม เทคนิิคการทำ BLVR
มีีหลากหลายวิิธีีและแต่่ละเทคนิิคมีีหลัักการที่่�แตกต่่างกัันออกไป ซึ่่�งทำให้้การคััดเลืือกผู้้�ป่่วย emphysema
เพื่่�อมารัับการรัักษาด้้วยเทคนิิคต่่าง ๆ จำเป็็นต้้องใช้้เกณฑ์์คัดั เลืือกอย่่างเหมาะสมเพื่่�อสามารถลดปริิมาตรปอด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดและควรคำนึึงถึึงภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นด้้วย
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บทนำ

โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน (acute pancreatitis) คืือ โรคที่่�มีกี ารอัักเสบของตัับอ่่อนอย่่างเฉีียบพลััน
และอาจส่่งผลให้้มีกี ารอัักเสบของอวััยวะหรืือระบบอื่่น� นอกตัับอ่่อน โดยมีีความรุุนแรงที่่�หลากหลาย การวิินิจิ ฉััย
ทำได้้เมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีลัักษณะอย่่างน้้อย 2 ใน 3 อย่่าง ได้้แก่่ 1. มีีอาการปวดท้้องเข้้าได้้กัับลัักษณะของตัับอ่่อน
อัักเสบ 2. ระดัับ amylase และ lipase ในเลืือดขึ้้�นมากกว่่า 3 เท่่าของค่่าสููงสุุดของค่่าปกติิ (upper normal
limit) 3. ลัักษณะภาพทางรัังสีีเข้้าได้้กัับตัับอ่่อนอัักเสบ(1) สาเหตุุของโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�พบบ่่อย
ที่่�สุุดสองอัันดัับแรก ได้้แก่่ โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันจากนิ่่�วในถุุงน้้ำดีี (ร้้อยละ 40-70) และโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันจากแอลกอฮอล์์ (ร้้อยละ 25-35) สำหรัับสาเหตุุอื่่�น ๆ ได้้แก่่ ยา การติิดเชื้้�อ ภาวะแคลเซีียม
ในเลืือดสููง (hypercalcemia) และภาวะไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia)(2)
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันมีีอุุบััติิการณ์์ (incidence) ประมาณ 5-73 ราย ต่่อประชากร 100,000
รายทั่่�วโลก(3, 4) นัับเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุของการนอนโรงพยาบาลจากโรคระบบทางเดิินอาหารแบบเฉีียบพลัันที่่�
พบบ่่อยที่่�สุุด(5) โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันมีีอััตราการตายอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 5-20 ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับความรุุนแรง
ของโรคเป็็นปััจจััยสำคััญ โดยความรุุนแรงของโรคสามารถแบ่่งตาม revised Atlanta classification ในปีี
ค.ศ. 2012 ได้้เป็็น อาการไม่่รุนุ แรง (mild) อาการรุุนแรงปานกลาง (moderately severe) และอาการรุุนแรง
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มาก (severe)(6) พบว่่าส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ป่่วยอาการแบบไม่่รุุนแรงร้้อยละ 80(7) โดยอััตราการตายในผู้้�ป่่วยโรค
ตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบไม่่รุุนแรงพบเพีียงร้้อยละ 1 แต่่อััตราการตายจะเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 30 ในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรง และพบอััตราการตายสููงถึึงร้้อยละ 50 และร้้อยละ 80 ในผู้้�ป่่วยโรค
ตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงที่่�มีีเนื้้�อตาย (necrotizing pancreatitis) และที่่�มีีภาวะติิดเชื้้�อในกระแส
เลืือด (sepsis) ตามลำดัับ(8) โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันยัังสััมพัันธ์์กับั อััตราการนอนโรงพยาบาลเฉลี่่�ยประมาณ
30 วััน และส่่งผลถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลได้้ถึึง 2.6 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกาต่่อปีีในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา(9, 10)
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันสามารถแบ่่งการดำเนิินโรคได้้เป็็น 2 ระยะ ได้้แก่่ 1. ระยะเริ่่ม� ต้้น (early
phase) มัักเกิิดภายใน 1-2 สััปดาห์์แรกหลัังการอัักเสบ โดยผู้้�ป่่วยจะมีีการอัักเสบที่่�ตับั อ่่อน อาจเกิิดกลุ่่�มอาการ
ตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกาย (systemic inflammatory response syndrome) หรืือ SIRS และ/
หรืืออวััยวะล้้มเหลว (organ failure) 2. ระยะหลััง (late phase) โดยมัักเกิิดหลัังจากสััปดาห์์แรกเป็็นต้้นไป
จนถึึงหลายเดืือน โดยผู้้�ป่่วยบางส่่วนจะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�ตับั อ่่อน และ/หรืืออวััยวะล้้มเหลวต่่อเนื่่�อง (perssistent organ failure)(2, 11) ดัังนั้้�นการดููแลรัักษากลุ่่�มอาการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกายและอวััยวะ
ล้้มเหลวที่่�เหมาะสมอย่่างทัันท่่วงทีี ร่่วมกัับการดููแลรัักษาภาวะแทรกซ้้อนถืือว่่ามีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ใน
ปััจจุุบัันยัังไม่่มีียาเฉพาะในการรัักษาโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน การให้้การรัักษาหลััก คืือ การรัักษาสาเหตุุ
และการรัักษาแบบประคัับประคอง ได้้แก่่ การให้้สารน้้ำให้้เหมาะสม และการดููแลทางโภชนาการ การดููแล
ทางโภชนาการนัับเป็็นหนึ่่�งในการรัักษาที่่�สำคััญในโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน โดยไม่่เพีียงช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยได้้
รัับสารอาหารเพีียงพอเพื่่�อช่่วยป้้องกัันภาวะทุุพโภชนาการ (malnutrition) เท่่านั้้�น ยัังมีีส่่วนช่่วยในการลด
ความรุุนแรงของกลุ่่�มอาการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกาย ลดการเกิิดอวััยวะล้้มเหลว ลดภาวะแทรกซ้้อน
และยัังมีีส่่วนช่่วยให้้การดำเนิินโรคของผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น(12, 13)
บทความนี้้�จะมุ่่�งเน้้นการให้้คำแนะนำในการดููแลรัักษาทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันที่่�สามารถนำไปใช้้ได้้จริิง โดยคลอบคลุุมทั้้�งการประเมิินทางโภชนาการในผู้้�ป่่วย (nutrition assessmment) การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการแก่่ผู้้�ป่่วย (nutrition management) ทั้้�งในผู้้�ป่่วยตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันแบบไม่่รุุนแรงและแบบรุุนแรง โดยอ้้างอิิงถึึงหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�มีีในปััจจุุบััน

สาเหตุุของภาวะทุุพโภชนาการและการเปลี่่�ยนแปลงเมแทบอลิิซึึมจากการอัักเสบในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน (causes of malnutrition and metabolic response to
acute inflammation in patients with acute pancreatitis)
	ภาวะทุุพโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันเกิิดได้้จากหลายสาเหตุุ แต่่หนึ่่�งในสาเหตุุ
ที่่�สำคััญที่่�สุดคืื
ุ อ การเปลี่่ย� นแปลงเมแทบอลิิซึึมจากการอัักเสบ โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
แบบรุุนแรง เมื่่อ� เกิิดตับั อ่่อนอัักเสบ เซลล์์ภููมิคุ้้�ิ มกัันจะสร้้างและหลั่่ง� สาร inflammatory cytokine ชนิิดต่่าง ๆ
ได้้แก่่ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukins-1 และ -6 (IL-1 และ 6) และร่่างกายจะมีี
การหลั่่�งฮอร์์โมนการอัักเสบ (stress hormone) ได้้แก่่ cortisol, catecholamine และ glucagon ซึ่่�งจะ
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ทำให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเมแทบอลิิซึึมคล้้ายในผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือดดัังที่่�จะได้้กล่่าวต่่อไป(14)
เมื่่�อเกิิดการอัักเสบในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน ความต้้องการพลัังงานขณะพััก (resting energy
expenditure, REE) มัักจะเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าคนปกติิ มีีการศึึกษาความต้้องการพลัังงานขณะพัักวััดโดยวิิธีี
indirect calorimetry (IC) ซึ่่�งถืือเป็็นวิิธีีมาตรฐานในการวััดพลัังงานพบว่่า ความต้้องการพลัังงานขณะพััก
เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 61 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน และร้้อยละ 82 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
ที่่�มีีภาวะติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด และพบว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของความต้้องการพลัังงานขณะพัักสััมพัันธ์์กัับความ
รุุนแรงของโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน โดยค่่าเฉลี่่�ย ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) ของพลัังงาน
ขณะพัักที่่�เกิิดจากการวััดโดยวิิธีี indirect calorimetry เมื่่�อเทีียบกัับค่่าพลัังงานขณะพัักที่่�คาดการณ์์ด้้วย
สมการ Harris-Benedict มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 111 ± 15 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบไม่่รุุนแรง
ร้้อยละ 126 ± 10 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรง และร้้อยละ 120 ± 11 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับ
อ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีีภาวะติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด(15)
การอัักเสบยัังส่่งผลให้้เกิิดกระบวนการสลายโปรตีีน (protein catabolism) เพื่่�อนำมาใช้้สร้้างสาร
ต่่าง ๆ เช่่น acute phase protein โดยพบกระบวนการสลายโปรตีีนถึึงร้้อยละ 80 ของผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงที่่�มีีเนื้้�อตาย (severe necrotizing pancreatitis)(14) มีีการศึึกษาพบว่่าสมดุุล
ไนโตรเจน (nitrogen balance) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันมีีค่่าเป็็นลบซึ่่�งบ่่งบอกถึึงการสลาย
โปรตีีนที่่�เพิ่่�มขึ้น้� ทำให้้เกิิดการสููญเสีียไนโตรเจนซึ่่ง� มาจากการสลายโปรตีีนได้้ถึึง 20-40 กรััมต่่อวััน(16, 17) นอกจาก
นี้้�ยัังพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีค่่าสมดุุลไนโตรเจนเป็็นลบมีีอััตราการตายสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�สมดุุลไนโตรเจนไม่่เป็็นลบถึึง
10 เท่่า(18) การสลายโปรตีีนจากกล้้ามเนื้้�อจะส่่งผลให้้มวลกล้้ามเนื้้�อ (muscle mass) และการทำงานของ
กล้้ามเนื้้�อ (muscle function) ลดลง มีีการศึึกษาพบว่่ามวลกล้้ามเนื้้�อและการทำงานของกล้้ามเนื้้�อวััด
โดยการวััดแรงบีีบมืือ (handgrip strength) และการทำงานของกล้้ามเนื้้�อหายใจ ลดลงอย่่างรวดเร็็ว
ภายใน 5 วัันในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�ได้้รัับสารอาหารไม่่เพีียงพอ(19)
การอัักเสบส่่งผลให้้มีีการสลายไขมััน (lipid catabolism) เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน เพื่่�อนำมาใช้้เป็็นพลัังงาน
สำหรัับเซลล์์ต่่าง ๆ นอกจากนี้้�กระบวนการอัักเสบยัังส่่งผลให้้การกำจััดไขมััน (lipid clearance) ลดลงจาก
การทำงานของเอนไซม์์ lipoprotein lipase ที่่�ลดลง ทั้้�งสองกระบวนการส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบมีี
ความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดภาวะระดัับไขมัันไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia)(20) ซึ่่ง� เป็็นได้้ทั้้ง� สาเหตุุ
และผลของตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน อย่่างไรก็็ตามระดัับไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ที่่เ� ป็็นสาเหตุุควรมีีระดัับที่่�สููงมากกว่่า
1,000 mg/dL(2, 21)
การอัักเสบส่่งผลต่่อเมแทบอลิิซึึมของคาร์์โบไฮเดรต โดยส่่งผลเพิ่่�มภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน (insulin
resistance) และเกิิดการเพิ่่�มการสร้้างกลููโคส (gluconeogenesis) จากตัับ นอกจากนี้้�ตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันอาจส่่งผลโดยตรงให้้ beta-cell ทำงานได้้ลดลง(22) ส่่งผลให้้การหลั่่�งฮอร์์โมนอิินซููลิินลดลง
การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันมีีโอกาสเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง
(hyperglycemia) ได้้ง่่าย
จากการเปลี่่ย� นแปลงของเมแทบอลิิซึึมที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ส่่งผลต่่อการพิิจารณาให้้การดููแลรัักษาทาง
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โภชนาการ กล่่าวคืือ ควรให้้พลัังงานและสารอาหารให้้เพีียงพอ ไม่่น้้อยเกิินไปซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ
ทุุพโภชนาการและเพิ่่�มการสลายโปรตีีนจากกล้้ามเนื้้อ� และไม่่มากเกิินไป เนื่่�องจากมีีพลัังงานส่่วนหนึ่่ง� เกิิดจาก
ร่่างกายสร้้างเองจากกระบวนการสลาย (endogenous energy production) ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ
ไตรกลีีเซอร์์ไรด์์และน้้ำตาลในเลืือดสููง ส่่งผลเสีียต่่อผู้้�ป่่วยได้้ นอกจากนี้้�ยัังควรตรวจระดัับน้้ำตาลและ
ไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันอีีกด้้วย
นอกจากการอัักเสบ โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อภาวะทุุพโภชนาการในผู้้�ป่่วย
จากสาเหตุุอื่่�น ๆ ได้้แก่่ การรัับประทานอาหารได้้น้้อยลงจากการเบื่่�ออาหาร คลื่่�นไส้้อาเจีียน ปวดท้้อง ภาวะ
กระเพาะอาหารเคลื่่�อนไหวช้้า (gastroparesis) การอุุดกั้้�นของลำไส้้เล็็กส่่วนต้้น (duodenal obstruction)
จากการอัักเสบที่่�รุนุ แรงของหััวตัับอ่่อนหรืือการกดเบีียดจากภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ยังั อาจเกิิดจาก
การงดอาหารโดยไม่่จำเป็็นเนื่่�องจากความเชื่่�อในการพัักตัับอ่่อน (pancreatic rest) โดยบุุคลากรทางการ
แพทย์์อีีกด้้วย(23) ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันยัังมีีโอกาสเกิิดภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อน (pancreatic
exocrine insufficiency) ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการย่่อยสารอาหารลดลง โดยเฉพาะการย่่อยไขมััน ภาวะนี้้�มัักพบ
ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีเี นื้้อ� ตาย และผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีโี รคตัับอ่่อนอัักเสบ
เรื้้อ� รัังร่่วมด้้วย โดยภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อนสามารถพบได้้นานถึึง 6-18 เดืือนหลัังวิินิจิ ฉััยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลััน(24)
สำหรัับสารอาหารรอง (micronutrient) ได้้แก่่ วิิตามิินและแร่่ธาตุุ พบว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันมีีโอกาสเกิิดภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่่ำ (hypocalcemia) ได้้ถึึงร้้อยละ 40-60 โดยมีีสาเหตุุหลาย
ประการทั้้�งการเกิิดปฏิิกิิริิยา saponification ภาวะแมกนีีเซีียมในเลืือดต่่ำ (hypomagnesemia) การลดลง
ของการหลั่่�งฮอร์์โมน parathyroid และการเพิ่่�มขึ้้�นของฮอร์์โมน calcitonin(25, 26) ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันที่่�ดื่่ม� สุุราเรื้้อ� รััง มีีความเสี่่ย� งในการเกิิดการขาดวิิตามิินบีี 1, บีี 2, บีี 3, บีี 12, โฟลิิก วิิตามิินซีี วิิตามิินเอ
และสัังกะสีี จากการรัับประทานอาหารที่่�ลดลงและความผิิดปกติิของการย่่อยและดููดซึึมสารอาหาร(27, 28)
ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีีโรคตัับอ่่อนอัักเสบเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย มีีความเสี่่�ยงจากการย่่อยและดููดซึึม
ไขมัันที่่�ผิิดปกติิจากภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อน ทำให้้มีีโอกาสเกิิดการขาดวิิตามิินที่่�ละลายในไขมััน ได้้แก่่
วิิตามิินเอ วิิตามิินดีี วิิตามิินอีี และวิิตามิินเค นอกจากนี้้�ยังั มีีความเสี่่ย� งในการขาดวิิตามิินบีี 12 เนื่่�องจากจำเป็็น
ต้้องใช้้เอนซ์์ไซม์์ตัับอ่่อนช่่วยในการดููดซึึม และมีีความเสี่่�ยงในการขาดแร่่ธาตุุสัังกะสีีจากภาวะท้้องเสีียเรื้้�อรััง
อีีกด้้วย(5) ดัังนั้้�นจึึงควรคำนึึงถึึงการขาดสารอาหารรองเหล่่านี้้� โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงดัังที่่�
กล่่าวมาข้้างต้้น

การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน (nutrition
management in patients with acute pancreatitis)

1. การคััดกรองและประเมิินทางโภชนาการ (nutrition screening and assessment)
เป้้าหมายของการคััดกรองและประเมิินทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน ได้้แก่่
1. เพื่่�อให้้การวางแผนการรัักษาทางโภชนาการตามความรุุนแรงของโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน 2. เพื่่�อ
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วิินิิจฉััยความผิิดปกติิของภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วย(27, 29)
เนื่่�องจากการดำเนิินโรคของผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันมีีความแตกต่่างกัันมากตามความ
รุุนแรงของโรค กล่่าวคืือ ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคแบบไม่่รุุนแรง การดำเนิินโรคมัักดีีขึ้้�นเองในระยะเวลาน้้อยกว่่า 1
สััปดาห์์ แต่่ในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคแบบรุุนแรง การดำเนิินโรคมัักจะยาวนาน มีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�ส่ง่ ผลทำให้้
ภาวะโภชนาการแย่่ลงได้้ ดัังนั้้�นขั้้�นตอนแรกจึึงควรประเมิินความรุุนแรงของโรคเพื่่�อวางแผนให้้การรัักษาทาง
โภชนาการได้้อย่่างถููกต้้อง(29) การแบ่่งความรุุนแรงของโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันตาม revised Atlanta
classification ในปีี ค.ศ. 2012(6) (ตารางที่่� 1) สามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ แบบไม่่รุุนแรง แบบรุุนแรง
ปานกลาง และแบบรุุนแรง ตามการพบอวััยวะภายในล้้มเหลวโดยใช้้ Modified Marshal score >2 (ตาราง
ที่่� 2) และภาวะแทรกซ้้อนทั้้�งภาวะแทรกซ้้อนเฉพาะที่่� (local complication) และภาวะแทรกซ้้อนในระบบ
อื่่�น ๆ (systemic complication)
ตารางที่่� 1. The revised Atlanta 2012 classification
ระดัับความรุุนแรง

Criteria

Mild

No organ failure
No local or systemic complications

Moderately Severe

Organ failure that resolves within 48 h (transient organ failure) and/or
Local or systemic complications without persistent organ failure

Severe

Persistent organ failure (>48 h)
Single organ failure
Multiple organ failure

Local complications include acute peripancreatic fluid collection, pancreatic pseudocyst, acute necrotic
collection and walled-off necrosis.
Systemic complications include exacerbation of pre existing co morbidity, such as coronary artery disease
or chronic lung disease, precipitated by the acute pancreatitis.
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ตารางที่่� 2. Modified Marshall scoring system for organ dysfunction
Score

Organ System

0

1

2

3

4

Respiratory (PaO2/FiO2)
Renal*
Serum Cr (μmol/L)
Serum Cr (mg/dL)

>400

301-400

201-300

101-200

<100

<134
<1.4

134-169
1.4-1.8

170-310
1.9-3.6

311-439
3.6-4.9

>439
>4.9

Cardiovascular**
(SBP, mm Hg)

>90

<90,
fluid
responsive

<90,
not fluid
responsive

<90,
pH <7.3

<90,
pH <7.2

A score of 2 or more in any system defines the presence of organ failure
* A score for patients with pre-existing chronic renal failure depends on the extent of further deterioration
of baseline renal function. No formal correction exists for a baseline serum creatinine >134 μmol/L or >1.4
mg/dL
** Off inotropic support

	ทั้้�งนี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�ยังั ไม่่มีอี วััยวะล้้มเหลวและภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆซึ่่ง� อาจไม่่พบในช่่วงแรกของโรค อาจ
ใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น ranson, acute physiology and chronic health evaluation (APACHE)-II และ
bedside index for severity in acute pancreatitis (BISAP) มาช่่วยในการคาดการณ์์ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีคี วามเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดโรครุุนแรงสููง และควรตรวจติิดตามอาการของผู้้�ป่่วยโดยเฝ้้าระวัังอาการ
ปวดท้้องที่่�รุุนแรง ลัักษณะของอวััยวะล้้มเหลว และกลุ่่�มอาการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกายที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นภายหลััง(2)
เป้้าหมายที่่�สำคััญของการคััดกรองและประเมิินทางโภชนาการอีีกประการหนึ่่ง� คืือ เพื่่�อวิินิจิ ฉััยผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีความผิิดปกติิของภาวะโภชนาการ ทั้้�งโรคอ้้วน (obesity) และภาวะทุุพโภชนาการ (malnutrition) ซึ่่�งใน
บทความนี้้�หมายถึึงภาวะขาดสารอาหาร (undernutrition) ภาวะทุุพโภชนาการพบได้้ถึึงร้้อยละ 30-40
ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน(27, 30) พบว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีีภาวะทุุพโภชนาการ
จะมีีผลการรัักษาที่่�แย่่กว่่า ทั้้�งการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ และการนอนโรงพยาบาลที่่�ยาวนานขึ้้�น(30) ดัังนั้้�น
การวิินิจิ ฉััยภาวะทุุพโภชนาการเพื่่�อให้้การดููแลรัักษาที่่�เหมาะสมจึึงมีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่ง� สมาคมผู้้�ให้้อาหาร
ทางทางเดิินอาหารและหลอดเลืือดดำแห่่งยุุโรป (european society for clinical nutrition and metabolism,
ESPEN) ได้้ออกแนวทางเวชปฏิิบััติิในปีี ค.ศ. 2020 โดยแนะนำว่่าควรคััดกรองทางโภชนาการในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงน้้อยและปานกลางทุุกราย และให้้ถืือว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันแบบรุุนแรงทุุกรายเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดภาวะทุุพโภชนาการ(5) สำหรัับเครื่่�องมืือคััดกรอง
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ESPEN แนะนำให้้ใช้้ nutrition risk score 2002 (NRS 2002) ซึ่่�งมีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันในประเทศไทยพบว่่าเป็็นเครื่่�องมืือที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราการนอนโรงพยาบาลที่่�ยาวนานขึ้้�น(30)
หรืืออาจใช้้เครื่่�องมืือที่่�แนะนำสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรงพยาบาลโดยสมาคมผู้้�ให้้อาหารทางทางเดิินอาหารและ
หลอดเลืือดดำแห่่งประเทศไทย (society of parenteral and enteral nutrition of Thailand, SPENT)
โดยใช้้ SPENT screening tools ซึ่่�งประกอบด้้วยคำถาม 4 ข้้อ (ตารางที่่� 3) โดยถ้้าตอบใช่่ตั้้�งแต่่ 2 ข้้อขึ้้�นไป
แนะนำให้้ใช้้เครื่่�องมืือ nutrition alert form (NAF) หรืือ nutrition triage (NT) เพื่่�อประเมิินต่่อไป(31)
ตารางที่่� 3. แสดงแบบคััดกรองทางโภชนาการของสมาคมผู้้�ให้้อาหารทางทางเดิินอาหารและหลอดเลืือดดำ
แห่่งประเทศไทย
หััวข้้อการคััดกรอง

ใช่่

ไม่่ใช่่

1. ผู้้�ป่่วยมีีน้้ำหนัักตััวลดลง โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมาหรืือไม่่
2. ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาหารน้้อยกว่่าที่่�เคยได้้ (เกิินกว่่า 7 วััน)
3. BMI <18.5 หรืือ >25 กก./ตร.ม. หรืือไม่่
4. ผู้้�ป่่วยมีีภาวะโรควิิกฤต หรืือกึ่่�งวิิกฤตร่่วมด้้วยหรืือไม่่

การวิินิิจฉััยโรคอ้้วนมีีความสำคััญในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน เนื่่�องจากมีีการศึึกษาแบบ
meta-analysis พบว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีโี รคอ้้วนมีีโอกาสเกิิดโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
แบบรุุนแรงมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ โดยมีี odds ratio (OR) 2.9 [95% confidence interval (CI) 1.8-4.6]
เพิ่่�มโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนเฉพาะที่่� โดยมีี OR 3.8 (95% CI 2.4-6.6) เพิ่่�มโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนใน
ระบบอื่่น� ๆ โดยมีี OR 2.3 (95% CI 1.4-3.8) และเพิ่่�มอััตราการตาย โดยมีี OR 2.89 (95% CI 1.1-7.36)(32, 33)
ในคนไทยสามารถให้้การวิินิิจฉััยโรคอ้้วนได้้โดยใช้้ค่่าดััชนีีมวลกาย (body mass index, BMI) มากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 25 ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีีโรคอ้้วนควรได้้รัับการดููแลรัักษาทางโภชนาการโดยเฉพาะ
ดัังที่่�จะได้้กล่่าวต่่อไป

2. การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการ (nutrition management)

2.1 การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบไม่่รุุนแรง (nutrition
management in patients with mild acute pancreatitis)
การดำเนิินโรคของผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบไม่่รุุนแรงมัักหายได้้เองภายใน 1 สััปดาห์์
ดัังนั้้�นจึึงมัักไม่่จำเป็็นต้้องได้้รับั การดููแลรัักษาทางโภชนาการโดยเฉพาะ ผู้้�ป่่วยมัักรัับประทานอาหารได้้เองเมื่่�อ
อาการดีีขึ้้�น มัักไม่่จำเป็็นต้้องได้้รัับอาหารทางทางเดิินอาหาร (enteral nutrition, EN) หรืืออาหารทาง
หลอดเลืือดดำ (parenteral nutrition, PN)(9) แนวทางเวชปฏิิบััติิโดย ESPEN และ american college of
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gastroenterology (ACG)(2, 5) แนะนำให้้เริ่่ม� อาหารทางปากได้้เลยเมื่่�ออาการคลื่่น� ไส้้อาเจีียนและปวดท้้องเริ่่ม�
ดีีขึ้น้� โดยไม่่จำเป็็นต้้องรอให้้อาการปวดท้้องหายสนิิทหรืือค่่า lipase และ amylase กลัับมาปกติิ สำหรัับอาหาร
สามารถเริ่่�มเป็็นอาหารปกติิได้้เลย ไม่่จำเป็็นต้้องเริ่่�มด้้วยอาหารเหลวก่่อน เนื่่�องจากมีีการศึึกษาแบบสุ่่�มและ
มีีกลุ่่�มควบคุุม (randomized controlled trial, RCT) เปรีียบเทีียบการให้้อาหารปกติิกัับอาหารเหลว พบว่่า
ผู้้�ป่่วยสามารถรัับประทานอาหารปกติิได้้ดีี ไม่่เพิ่่�มภาวะแทรกซ้้อน และยัังช่่วยลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล
ได้้ 2 วััน(34-36) สำหรัับส่่วนประกอบของอาหาร แนวทางเวชปฏิิบััติิมัักแนะนำให้้ใช้้อาหารไขมัันต่่ำ (ไขมัันน้้อย
กว่่าร้้อยละ 30 ของพลัังงานทั้้�งหมด) เนื่่�องจากการศึึกษาเปรีียบเทีียบอาหารปกติิและอาหารเหลวมัักใช้้อาหาร
ปกติิที่่�มีีไขมัันต่่ำ(34, 36) อย่่างไรก็็ตามไม่่มีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบอาหารไขมัันต่่ำและอาหารไขมัันปกติิในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน ทั้้�งนี้้�ควรให้้อาหารไขมัันต่่ำในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันจากภาวะ
ไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือดสููงเพื่่�อช่่วยลดระดัับไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือด การให้้อาหารทางทางเดิินอาหารผ่่านสาย
ให้้อาหารอาจพิิจารณาในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถรัับประทานอาหารทางปากได้้มากกว่่า 5 วััน และ/หรืือมีีภาวะ
ทุุพโภชนาการ(16)
2.2 การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงปานกลางและ
รุุนแรง (nutrition management in patients with moderately severe and severe acute
pancreatitis)
การให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการที่่�เหมาะสมมีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่ง� ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันแบบรุุนแรงปานกลางและรุุนแรง เนื่่�องจากมีีประโยชน์์ทั้้�งการลดภาวะแทรกซ้้อนและอาจช่่วยลด
อััตราการตายได้้ โดยการให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการควรพิิจารณาในประเด็็นต่่อไปนี้้�
2.2.1 ความต้้องการพลัังงานและสารอาหาร (energy and nutrient requirement)
ความต้้องการพลัังงานแนะนำให้้วััดโดยใช้้วิิธีีมาตรฐาน คืือ indirect calorimetry ถ้้าสามารถวััดได้้
อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจาก indirect calorimetry ยัังไม่่สามารถทำได้้แพร่่หลาย อาจใช้้การคำนวณความ
ต้้องการพลัังงานอย่่างง่่าย ได้้แก่่ 25-30 กิิโลแคลอรีี/กก./วััน โดยผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อภาวะ refeeding
syndrome (ตารางที่่� 4(31)) ควรตรวจหาและแก้้ไขภาวะฟอสฟอรััสในเลืือดต่่ำ (hypophosphatemia), ภาวะ
แมกนีีเซีียมในเลืือดต่่ำ และภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่่ำ (hypokalemia) รวมถึึงให้้วิิตามิินบีี 1 ในขนาด
200-300 มก./วััน เป็็นเวลาประมาณ 5-10 วัันหรืือจนกว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รับั พลัังงานตามเป้้าหมาย ในวัันแรกควร
ให้้พลัังงาน 10-15 กิิโลแคลอรีี/กก./วััน และค่่อย ๆ ปรัับเพิ่่�มพลัังงานช้้า ๆ ครั้้�งละ 5-10 กิิโลแคลอรีี/กก./วััน
จนถึึงเป้้าหมาย ควรติิดตามอาการทางคลิินิิกและการเปลี่่�ยนแปลงระดัับของฟอสฟอรััส แมกนีีเซีียมและ
โพแทสเซีียมในเลืือดอย่่างใกล้้ชิิดในช่่วงที่่�ปรัับเพิ่่�มพลัังงาน รวมถึึงแก้้ไขระดัับเกลืือแร่่ถ้้าผิิดปกติิ(31) ผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงที่่�อยู่่�ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตควรเริ่่�มให้้พลัังงานทีีละน้้อย ๆ ก่่อน โดยมีี
เป้้าหมายที่่�ประมาณร้้อยละ 70 ของพลัังงานที่่�วััดได้้จาก indirect calorimetry ใน 3 วัันแรก และร้้อยละ
80-100 ของพลัังงานที่่�วััดได้้จาก indirect calorimetry ในวัันที่่� 4-7 หรืือเป้้าหมายที่่�ร้้อยละ 70 ของพลัังงาน
ที่่�ได้้จากการคำนวณในช่่วงสััปดาห์์แรก(37) เนื่่�องจากการอัักเสบที่่�รุุนแรงจะส่่งผลให้้เกิิดการสร้้างพลัังงาน
ในร่่างกายจากกระบวนการสลาย การให้้อาหารที่่�มากเกิินไปอาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ overfeeding ส่่งผลให้้เกิิด

The Stories of Success

ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง ภาวะไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือดสููง และส่่งผลเสีียแก่่ผู้้�ป่่วยได้้ สำหรัับในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีโรคอ้้วน เป้้าหมายพลัังงานแนะนำให้้พลัังงานต่่ำ คืือ ประมาณร้้อยละ 65-70 ของพลัังงานที่่�วััดได้้จาก
indirect calorimetry หรืืออาจใช้้การคำนวณอย่่างง่่าย คืือ 11-14 กิิโลแคลอรีี/กก. น้้ำหนัักปััจจุุบััน/วััน
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีดัี ชนี
ั มี วลกายระหว่่าง 30-50 กก./ตร.ม และ 22-25 กิิโลแคลอรีี/กก. น้้ำหนัักอุุดมคติิ (ideal body
weight)/วััน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีดััชนีีมวลกายมากกว่่า 50 กก./ตร.ม(31, 38)
ตารางที่่� 4. แสดงการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อกลุ่่�มอาการ refeeding(31)
ความเสี่่�ยง

รายละเอีียด

ความเสี่่�ยงรอง (minor risk)

ดััชนีีมวลกาย <18.5 กก./ตร.ม.
น้้ำหนัักลดลงโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ >ร้้อยละ10 ใน 3-6 เดืือน
กิินได้้น้้อยมากหรืือไม่่ได้้กิินอาหาร >5 วััน
มีีประวััติิดื่่�มสุุราเรื้้�อรัังหรืือได้้รัับยาต่่อไปนี้้� อิินซููลิิน ยาเคมีีบํําบััด ยาลดกรด
หรืือยาขัับปััสสาวะ

ความเสี่่�ยงหลััก (major risk)

ดััชนีีมวลกาย <16 กก./ตร.ม.
น้้ำหนัักลดลงโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ >ร้้อยละ15 ใน 3-6 เดืือน
กิินได้้น้้อยมากหรืือไม่่ได้้กิินอาหาร >10 วััน
ระดัับโพแทสเซีียม ฟอสเฟต หรืือแมกนีีเซีียมในเลืือดตํ่่�าก่่อนได้้รัับอาหาร
การประเมิินความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงปานกลาง

มีีความเสี่่�ยงรอง 1 ข้้อ

ความเสี่่�ยงสููง

มีีความเสี่่�ยงหลััก 1 ข้้อ หรืือความเสี่่�ยงรอง 2 ข้้อ

ความเสี่่�ยงสููงมาก

ดััชนีีมวลกาย <14 กก./ตร.ม.
น้้ำหนัักลดลงโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ >ร้้อยละ20
กิินได้้น้้อยมากหรืือไม่่ได้้กิินอาหาร >15 วััน

	ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันควรได้้รัับโปรตีีนสููงกว่่าคนทั่่�วไป เนื่่�องจากมีีการเกิิดการสลาย
โปรตีีนอย่่างรุุนแรงดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว โดยควรได้้รัับโปรตีีนอย่่างน้้อย 1.2-1.5 ก./กก./วััน เพื่่�อช่่วยทำให้้
ระดัับสมดุุลไนโตรเจนเป็็นลบลดลง ลดการสููญเสีียมวลกล้้ามเนื้้�อ และสััมพัันธ์์กัับการลดอััตราการตายที่่� 28
วัันอีีกด้้วย(39) สำหรัับในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคอ้้วน แนะนำให้้โปรตีีน 2 ก./กก.น้้ำหนัักอุุดมคติิ/วััน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีดััชนีี
มวลกาย 30-40 กก./ตร.ม. และ 2-2.5 ก./กก.น้้ำหนัักอุุดมคติิ/วััน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีดััชนีีมวลกายมากกว่่า
40 กก./ตร.ม.(31)
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	ผู้้�ป่่ ว ยโรคตัั บ อ่่ อ นอัั ก เสบเฉีี ย บพลัั น ควรได้้ รัั บ วิิ ต ามิิ น และแร่่ ธ าตุุ ใ ห้้ เ พีี ย งพอต่่ อ ความ
ต้้องการต่่อวััน(40) การให้้วิิตามิินและแร่่ธาตุุเสริิมควรทำในรายที่่�ยืืนยัันหรืือสงสััยว่่ามีีภาวะขาดวิิตามิินและ
แร่่ธาตุุเท่่านั้้�น
2.2.2 ช่่องทางการให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการ (route of nutrition treatment)
แนวทางเวชปฏิิบััติิในปััจจุุบััน ให้้คำแนะนำว่่าไม่่ควรงดการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันโดยไม่่จำเป็็น(2, 5, 11) เนื่่�องจากปััจจุุบันั พบว่่าการพัักตัับอ่่อน ซึ่่ง� เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ิ
ในอดีีตโดยการงดอาหารทางทางเดิินอาหารจนกว่่าโรคจะหายสนิิท ค่่า lipase และ amylase ในเลืือดกลัับเป็็น
ปกติิ เนื่่�องจากเชื่่อ� ว่่าการให้้อาหารอาจกระตุ้้�นการหลั่่ง� เอนไซม์์ของตัับอ่่อน ทำให้้เกิิดการย่่อยเนื้้อ� เยื่่อ� ตัับอ่่อน
(autodigestion) และทำให้้โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแย่่ลง ไม่่มีีหลัักฐานเพีียงพอว่่ามีีประโยชน์์ในผู้้�ป่่วย
โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันและอาจเพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อภาวะทุุพโภชนาการและส่่งผลเสีียต่่าง ๆ แก่่ผู้้�ป่ว่ ย(9, 41)
ในทางตรงกัันข้้ามพบว่่าการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารมีีความปลอดภััย ไม่่ส่ง่ ผลให้้โรคตัับอ่่อนอัักเสบแย่่ลง
โดยอาจอธิิบายจากการหลั่่�งเอนซ์์ไซม์์ตัับอ่่อนมัักจะลดลงอย่่างมาก (amylase ลดลง 22 เท่่า และ lipase
ลดลง 102 เท่่า) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน(42) มีีการศึึกษาพบว่่าการให้้อาหารทางทางเดิินอาหาร
กระตุ้้�นทำให้้อาการของโรคแย่่ลงเพีียงร้้อยละ 4 ของผู้้�ป่่วยเท่่านั้้�น(43) ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1990 มีีการศึึกษาแบบ
RCT และ meta analysis หลายการศึึกษาพบว่่าการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารสามารถช่่วยลดอััตราการ
ตาย อวััยวะล้้มเหลว การติิดเชื้้�อ ภาวะแทรกซ้้อน และการผ่่าตััดในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน(44-47)
อาจเนื่่�องมาจากการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารมีีส่่วนช่่วยทำให้้การทำงานของเซลล์์เยื่่�อบุุทางเดิินอาหาร
(gut epithelium) และเซลล์์ภููมิคุ้้�ิ มกัันในเนื้้อ� เยื่่อ� ทางเดิินอาหาร (gut-associated lymphoid tissue, GALT)
ทำงานเป็็นปกติิ ซึ่่�งทั้้�งสองส่่วนนี้้�เปรีียบเหมืือนกำแพงป้้องกััน (gut barrier) ไม่่ให้้แบคทีีเรีียและสารพิิษ
(endotoxin) ในทางเดิินอาหารเข้้าสู่่�กระแสเลืือด (bacterial and endotoxin translocation) ซึ่่�งส่่งผลให้้
เกิิดการติิดเชื้้�อและเพิ่่�มความรุุนแรงของกลุ่่�มอาการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกายได้้(41, 48-50)
	ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงปานกลางและรุุนแรง ที่่�สามารถรัับประทาน
อาหารทางปากได้้ ควรเริ่่�มให้้รัับประทานอาหารทางปากก่่อน หลัังจากผู้้�ป่่วยมีีสััญญาณชีีพคงที่่� ได้้รัับสารน้้ำ
เพีียงพอ อาการคลื่่�นไส้้อาเจีียนและปวดท้้องเริ่่�มดีีขึ้้�น โดยอาจให้้รัับประทานอาหารทางปาก และติิดตาม
ปริิมาณอาหารที่่�รัับประทานได้้ในช่่วง 72 ชั่่�วโมงแรก ถ้้ารัับประทานอาหารไม่่เพีียงพอไม่่ถึึงร้้อยละ 60 ให้้
พิิจารณาให้้อาหารทางสายให้้อาหาร มีีการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมขนาดใหญ่่ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันจำนวน 205 ราย พบว่่าการให้้รัับประทานอาหารทางปากในช่่วง 72 ชั่่�วโมงแรกและใส่่สาย
ให้้อาหารเมื่่อ� รัับประทานอาหารได้้ไม่่เพีียงพอในวัันที่่� 4 เปรีียบเทีียบกัับการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารผ่่าน
สายให้้อาหารภายใน 48 ชั่่�วโมง มีีโอกาสเกิิดการติิดเชื้้�อและอััตราการตายไม่่ต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญระหว่่าง
สองกลุ่่�ม โดยสามารถป้้องกัันการใส่่สายให้้อาหารโดยไม่่จำเป็็นได้้ร้้อยละ 69 ในกลุ่่�มที่่�ให้้รัับประทานอาหาร
ทางปากก่่อน(51) เป็็นที่่�สัังเกตว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 80 ในการศึึกษานี้้�ได้้รัับการนอนโรงพยาบาล
ในหอผู้้�ป่่วยทั่่�วไป โดยมีีผู้้�ป่่วยที่่�นอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตเพีียงร้้อยละ 18 ดัังนั้้�นอาจกล่่าวได้้ว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
อาจมีีอาการรุุนแรงปานกลางทำให้้สามารถรัับประทานอาหารทางปากได้้
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ในผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทานอาหารทางปากไม่่ได้้ เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�ใส่่ท่่อช่่วยหายใจ (endotracheal tube)
มีีการลดลงของความรู้้�สึึกตััว หรืือผู้้�ป่่วยที่่�คาดว่่าจะรัับประทานอาหารได้้ไม่่เพีียงพอมากกว่่า 72 ชั่่�วโมง โดย
เฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่ใ� นหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต ESPEN แนะนำให้้อาหารทางทางเดิินอาหารผ่่านสายให้้อาหารเร็็วภายใน
24-72 ชั่่�วโมงหลัังจากผู้้�ป่่วยมีีสััญญานชีีพคงที่่�และได้้รัับสารน้้ำอย่่างเพีียงพอ(5) มีีการศึึกษาแบบ meta
analysis ในผู้้�ป่่วยพบว่่าการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำ
ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงจำนวน 562 ราย สามารถช่่วยลดอััตราการตาย โดยมีี
relative risk (RR) 0.43 (95% CI 0.23-0.78) ลดการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน (RR 0.53, 95% CI 0.39-0.71)
และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [mean difference -2.93, 95% CI -4.52-(-1.34)] ได้้อย่่างมีี
นััยสำคััญ(47) มีีการศึึกษาแบบ meta-analysis พบว่่าการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารเร็็ว (early EN) ภายใน
24-72 ชั่่�วโมง มีีความปลอดภััย และสััมพัันธ์์กัับการลดอััตราการตาย การติิดเชื้้�อที่่�ตัับอ่่อน อวััยวะล้้มเหลว
และภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงอย่่างมีีนััยสำคััญ เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำหรืือได้้อาหารทาง
ทางเดิินอาหารช้้า (>72 ชั่่�วโมง)(52)
ในผู้้�ป่่ ว ยที่่� ไ ด้้ รัั บ อาหารทางทางเดิิ น อาหารผ่่ า นสายให้้ อ าหาร แนะนำให้้ ใ ห้้ อ าหารเข้้ า ทาง
กระเพาะอาหาร เช่่น ใส่่ nasogastric tube (NG) ก่่อน เนื่่�องจากปลอดภััย ทำได้้ง่่าย และรวดเร็็วช่่วยให้้
ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้เร็็ว มีีการศึึกษาแบบ meta-analysis เปรีียบเทีียบการใส่่ NG และ
nasojejunal tube (NJ) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน พบว่่าไม่่พบความแตกต่่างของการกระตุ้้�น
อาการปวดท้้อง (RR 0.94, 95% CI 0.32-2.70) การสููดสำลััก (aspiration, RR 0.46, 95% CI 0.14-1.53)
ปริิมาณพลัังงานที่่�ได้้รับั (RR 1.00, 95% CI 0.92-1.09) และอััตราการตาย (RR 0.69, 95% CI 0.37-1.29)(53)
การให้้อาหารทางลำไส้้เล็็กอาจใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถรัับอาหารทางกระเพาะอาหารได้้ เช่่น มีีภาวะ
gastroparesis อย่่างรุุนแรง หรืือมีีการอุุดกั้้�นของลำไส้้เล็็กส่่วนต้้นจากการบวมเนื่่�องจากการอัักเสบหรืือ
การกดเบีียดจากภาวะแทรกซ้้อน เช่่น pancreatic pseudocyst(54) นอกจากนี้้�อาจพิิจารณาใส่่สายให้้อาหาร
ทางลำไส้้เล็็กระหว่่างผ่่าตััดในผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องเข้้ารัับการผ่่าตััดเนื่่�องจากสาเหตุุอื่่�น(16)
สำหรัับชนิิดของอาหารทางการแพทย์์ที่่�ให้้ทางสายให้้อาหาร สามารถเลืือกให้้อาหารทางการแพทย์์
สููตรปกติิ (standard polymeric formula) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันได้้อย่่างปลอดภััย(5)
และมีีราคาถููกกว่่าอาหารทางการแพทย์์สููตรย่่อยแล้้ว(9) ในอดีีตเชื่่�อว่่าการให้้อาหารทางแพทย์์สููตรย่่อยแล้้ว
บางส่่วน (semi-elemental formula) และย่่อยแล้้วทั้้�งหมด (elemental formula) น่่าจะดีีกว่่าในแง่่ที่่�
กระตุ้้�นการหลั่่ง� น้้ำย่่อยตัับอ่่อนน้้อยกว่่า และสามารถดููดซึึมนำไปใช้้ได้้เลย อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาแบบ RCT
และการศึึกษาแบบ retrospective cohort เปรีียบเทีียบอาหารทางการแพทย์์สููตรย่่อยแล้้วบางส่่วนและ
ทั้้�งหมด กัับอาหารทางการแพทย์์สููตรปกติิ พบว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกัันในแง่่ของการรัับอาหารได้้ (feeding
tolerance) อาการท้้องเสีีย และการติิดเชื้้�อ(55, 56) นอกจากนี้้�มีี meta-analysis ของการศึึกษาแบบ RCT 10
การศึึกษาโดยใช้้วิิธีี indirect adjusted method พบว่่าการให้้อาหารสููตรปกติิและสููตรย่่อยแล้้ว ไม่่มีีความ
แตกต่่างกัันในแง่่ของการรัับอาหารได้้ (RR 0.62, 95% CI 0.10-3.97) การติิดเชื้้�อ (RR 0.48, 95% CI 0.063.76) และอััตราการตาย (RR 0.63, 95% CI 0.04-9.86)(57) ทั้้�งนี้้�อาจเลืือกใช้้อาหารทางการแพทย์์สููตรย่่อย
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แล้้วบางส่่วนในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถรัับอาหารทางการแพทย์์สููตรปกติิได้้(5)
การให้้อาหารทางทางเดิินอาหารควรเริ่่�มให้้แบบ continuous feeding โดยใช้้เครื่่�องให้้อาหาร
(feeding pump) มากกว่่าแบบ bolus feeding(2, 16) เนื่่�องจากพบว่่าผู้้�ป่่วยสามารถรัับอาหารได้้ดีีกว่่าและมีี
การหยุุดการให้้อาหารทางทางเดิินอาหารเนื่่�องจากการเพิ่่�มของ gastric residual volume (GRV) และอาการ
อาเจีียนน้้อยกว่่า(58, 59) สำหรัับอาหารทางการแพทย์์สููตรแบบผงผสมน้้ำที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในประเทศไทย (reconsstituted powder formula) ไม่่ควรให้้เกิินมื้้�อละ 4 ชั่่�วโมง(31) ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหารทางลำไส้้เล็็กควรได้้รัับ
อาหารแบบ continuous feeding และหลีีกเลี่่�ยงการให้้อาหารที่่�มีีความเข้้มข้้นสููง (hyperosmolarity) โดย
ทั่่�วไปอาหารทางแพทย์์ถ้้าผสม 1 มล.ต่่อ 1 กิิโลแคลอรีี มัักมีีความเข้้มข้้นที่่�ไม่่สููงเกิินไป ทั้้�งนี้้�ควรดููรายละเอีียด
ของแต่่ละผลิิตภััณฑ์์อีีกครั้้�ง
อาหารทางทางเดิิ น อาหารสามารถให้้ ไ ด้้ อ ย่่ า งปลอดภัั ย ถ้้ า ระบบทางเดิิ น อาหารของผู้้�ป่่ ว ยยัั ง
สามารถทำงานได้้ ถึึงแม้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อน เช่่น โรคตัับอ่่อนอัักเสบแบบมีีเนื้้�อตาย pancreatic
pseudocyst หรืือหลัังการผ่่าตััดเนื้้อ� ตายของตัับอ่่อนแบบแผลเล็็ก (minimally invasive necrosectomy)(5)
อย่่างไรก็็ตามความเสี่่�ยงของการรัับอาหารไม่่ได้้มัักจะเพิ่่�มขึ้้�น จึึงต้้องติิดตามการรัับอาหารในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
อย่่างใกล้้ชิิด ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีีภาวะความดัันในช่่องท้้องสููง (intraabdominal
hypertension) ESPEN แนะนำว่่าสามารถให้้อาหารทางทางเดิินอาหารได้้อย่่างปลอดภััยทั้้�ง NG หรืือ NJ ใน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีคี วามดัันในช่่องท้้องน้้อยกว่่า 15 มม.ปรอท ในผู้้�ป่่วยที่่�มีคี วามดัันในช่่องท้้องระหว่่าง 15-20 มม.ปรอท
ควรเลืือกให้้อาหารผ่่าน NJ และเริ่่�มให้้ช้้า ๆ ที่่� 20 มล./ชั่่�วโมง ร่่วมกัับตรวจติิดตามอาการและความดัันในช่่อง
ท้้อง ถ้้าความดัันในช่่องท้้องเพิ่่�มขึ้้�นควรพิิจารณาหยุุดให้้อาหารทางทางเดิินอาหาร ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีความดัันใน
ช่่องท้้องมากกว่่า 20 มม.ปรอท หรืือมีี abdominal compartment syndrome ควรพิิจารณาหยุุดให้้อาหาร
ทางทางเดิินอาหารชั่่�วคราวจนกว่่าอาการจะดีีขึ้้�น(5)
อาหารทางหลอดเลืือดดำมีีข้้อบ่่งชี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถรัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้ เช่่น
ผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะลำไส้้เล็็กส่่วนต้้นอุุดตันั ผู้้�ป่่วยที่่�มีี severe ileus หรืือ abdominal compartment syndrome
หรืืออาจให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำเสริิม (supplemental PN) ในผู้้�ป่่วยที่่�รัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้
ไม่่เพีียงพอคืือ น้้อยกว่่าร้้อยละ 60 ของพลัังงานที่่�ควรได้้รัับ สำหรัับเวลาที่่�ควรเริ่่�มอาหารทางหลอดเลืือดดำ
มัักใช้้คำแนะนำการดููแลรัักษาทางโภชนาการในผู้้�ป่่วยวิิกฤต เนื่่�องจากมีีหลัักฐานในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันไม่่เพีียงพอ โดยในผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะทุุพโภชนาการหรืือมีีความเสี่่ย� งสููงต่่อภาวะทุุพโภชนาการ สามารถ
เริ่่ม� ให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำได้้เลย ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะโภชนาการปกติิควรพิิจารณาเริ่่ม� หลัังจาก 7 วััน(23, 38)
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำ ควรให้้ปริิมาณกลููโคสไม่่เกิิน 4-5 มก./กก./นาทีี หรืือ 5-6 ก./
กก./วััน และต้้องติิดตามระดัับน้้ำตาลในเลืือดด้้วยเสมอ โดยควรให้้อยู่่�ในช่่วง 140-180 มก./ดล.(38, 60) ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำสามารถให้้ได้้อย่่างปลอดภััยในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�มีรี ะดัับไตรกลีีเซอร์์ไรด์์
ในเลืือดน้้อยกว่่า 400 มก./ดล. โดยปริิมาณควรให้้ 0.8-1.5 ก./กก./วััน(23, 40) และควรตรวจติิดตามระดัับ
ไตรกลีีเซอร์์ไรด์์ในเลืือดด้้วยเสมอและพิิจารณาหยุุดไขมัันทางหลอดเลืือดดำถ้้าระดัับไตรกลีีเซอร์์ไรด์์มากกว่่า
500 มก./ดล.(20, 61)
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2.3 บทบาทของสารอาหารอื่่�น ๆ (role of other nutrient)
2.3.1 กลููตามีีน (glutamine)
กลููตามีีนมัักจะมีีความต้้องการเพิ่่�มขึ้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการอัักเสบอย่่างรุุนแรง เนื่่�องจากมีีความสำคััญ
ในการต้้านอนุุมููลอิิสระ ช่่วยเพิ่่�มการทำงานของเซลล์์ภููมิิคุ้้�มกััน และเป็็นแหล่่งพลัังงานของเซลล์์ในเยื่่�อบุุทาง
เดิินอาหาร ซึ่่�งจะช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้แบคทีีเรีียและสารพิิษในทางเดิินอาหารเข้้าสู่่�กระแสเลืือด พบว่่ากลููตามีีน
ในผู้้�ป่่วยวิิกฤตมัักมีีระดัับต่่ำลงเนื่่�องจากร่่างกายมีีความต้้องการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� (62) ดัังนั้้�นกลููตามีีนจึึงถืือเป็็นกรด
อะมิิโนจำเป็็นในบางภาวะ (conditionally essential amino acid) โดยเฉพาะในภาวะที่่�มีีการอัักเสบอย่่าง
รุุนแรง ดัังนั้้�นการให้้กลููตามีีนจึึงอาจมีีประโยชน์์ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน มีีการศึึกษาแบบ meta
analysis ของการศึึกษาแบบ RCT 12 การศึึกษา พบว่่าการให้้กลููตามีีนในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
ช่่วยลดการติิดเชื้้�อ (RR 0.58, 95% CI 0.39-0.87) และอััตราการตาย (RR 0.30, 95% CI 0.15-0.60) อย่่าง
มีีนััยสำคััญ โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำเท่่านั้้�นที่่�ได้้ประโยชน์์จากการให้้กลููตามีีน(63)
ประโยชน์์ของการให้้กลููตามีีนได้้รัับการยืืนยัันในการศึึกษาแบบ meta-analysis อีีก 1 การศึึกษา โดยพบ
ประโยชน์์เฉพาะกลููตามีีนที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดดำเท่่านั้้�น(64) จากหลัักฐานเหล่่านี้้� ESPEN จึึงแนะนำให้้ให้้กลููตา
มีีนทางหลอดเลืือดดำ เฉพาะในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือด
ดำเท่่านั้้�น โดยขนาดที่่�แนะนำคืือ 0.2 ก./กก./วััน ของกลููตามีีน(5)
2.3.2 โปรไบโอติิค (probiotics)
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นว่่าการเกิิดแบคทีีเรีียและสารพิิษในทางเดิินอาหารเข้้าสู่่�กระแสเลืือดเป็็น
ปััจจััยหนึ่่�งที่่�เพิ่่�มภาวะแทรกซ้้อนโดยเฉพาะการติิดเชื้้�อในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน การให้้โปรไบโอ
ติิคซึ่่ง� เป็็นจุุลชีีพที่่�ดีอี าจช่่วยทำให้้กลไกการป้้องกัันของเซลล์์เยื่่อ� บุุทางเดิินอาหารและเซลล์์ภููมิคุ้้�ิ มกัันในเนื้้อ� เยื่่อ�
ทางเดิินอาหารทำงานเป็็นปกติิ ซึ่่�งจะช่่วยป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายของแบคทีีเรีียและสารพิิษ อาจช่่วยลดการ
อัักเสบและภาวะแทรกซ้้อนในผู้้�ป่่วยได้้(65, 66) มีีการศึึกษาพบว่่าแบคทีีเรีีย Lactobacillus plantarum ช่่วย
ทำให้้กลไกการป้้องกัันของทางเดิินอาหารทำงานเป็็นปกติิ ลดการติิดเชื้้�อ การอัักเสบ และอวััยวะล้้มเหลว แต่่
ไม่่ช่ว่ ยลดอััตราการตายในการศึึกษาแบบ RCT ขนาดเล็็ก(67-69) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าการให้้โปรไบโอติิคที่่�มีจุี ลุ ชีีพ
หลายชนิิด (multispecies probiotic preparation) ไม่่ช่่วยลดการติิดเชื้้�อและมีีความสััมพัันธ์์กัับการเพิ่่�ม
อััตราการตายอย่่างมีีนััยสำคััญ (RR 2.53, 95% CI 1.22-5.25)(70) เนื่่�องจากยัังมีีหลัักฐานที่่�สนัับสนุุนประโยชน์์
ของโปรไบโอติิคไม่่เพีียงพอ ESPEN จึึงไม่่สามารถแนะนำการให้้โปรไบโอติิคในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันได้้(5)
2.3.3 กรดไขมัันโอเมกา 3 (omega-3 fatty acid)
กรดไขมัันโอเมกา 3 โดยเฉพาะ eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic
acid (DHA) สามารถเปลี่่�ยนเป็็นสาร eicosanoids ที่่�มีีคุุณสมบััติิต้้านการอัักเสบ มีีการศึึกษาแบบ meta
analysis ของการศึึกษาแบบ RCT ขนาดเล็็ก 8 การศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน พบว่่าการให้้
กรดไขมัันโอเมกา 3 อาจช่่วยลดอััตราการติิดเชื้้�อและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลได้้ โดยเฉพาะถ้้าให้้
ในรููปแบบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำ(71) อย่่างไรก็็ตามยัังต้้องการการศึึกษาขนาดใหญ่่เพิ่่�มเติิมเพื่่�อยืืนยััน
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ประสิิทธิิภาพของกรดไขมัันโอเมกา 3 ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
2.3.4 สารต้้านอนุุมููลอิิสระ (antioxidant)
การให้้สารต้้านอนุุมููลอิิสระ (วิิตามิินเอ วิิตามิินซีี วิิตามิินอีี และซีีลีีเนี่่�ยม) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันยัังมีีการศึึกษาไม่่มาก และประโยชน์์ยัังไม่่ชััดเจน(13) จึึงยัังต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิมและไม่่
สามารถแนะนำให้้สารต้้านอนุุมููลอิิสระในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันได้้
2.4 บทบาทของการให้้น้้ำย่่อยตัับอ่่อนในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน (role of pancreatic
enzyme supplement therapy in patients with acute pancreatitis)
ไม่่แนะนำให้้ให้้น้้ำย่่อยตัับอ่่อนในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันทุุกราย โดยเฉพาะในช่่วง 5-10
วัันแรกของการรัักษา เนื่่�องจากไม่่พบประโยชน์์ของการให้้น้้ำย่่อยตัับอ่่อนในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� การให้้น้้ำย่่อยตัับ
อ่่อนจะมีีประโยชน์์เฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อน เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการถ่่ายเป็็นมัันลอย
(steatorrhea) ตรวจพบไขมัันปนในอุุจจาระ หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคตัับอ่่อนอัักเสบเรื้้อ� รัังร่่วมด้้วย นอกจากนี้้�ยังั พบ
ภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อนหลัังจากอาการของโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันดีีขึ้้�น โดยมีีการศึึกษาแบบ
meta analysis ในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันจำนวน 1,495 ราย พบภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อนถึึง
ร้้อยละ 27.1 โดยภาวะนี้้�สัมั พัันธ์์กับั ความรุุนแรงของการทำลายเนื้้อ� เยื่่อ� ตัับอ่่อน โดยพบบ่่อยในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อน
อัักเสบเฉีียบพลัันจากแอลกอฮอล์์ (ร้้อยละ 22.7) ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรง (ร้้อยละ
33.4) และผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบมีีเนื้้�อตาย (ร้้อยละ 32)(72) จึึงควรตรวจติิดตามอาการของ
ภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อน และตรวจเพิ่่�มเติิมถ้้าสงสััยภาวะนี้้� เช่่น การส่่งตรวจไขมัันในอุุจจาระหรืือ fecal
elastase(73) โดยแนะนำให้้ตรวจติิดตามอย่่างน้้อย 6-18 เดืือนหลัังจากที่่�มีอี าการโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน
โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ได้้แก่่ โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันจากแอลกอฮอล์์ โรคตัับอ่่อนอัักเสบ
เฉีียบพลัันแบบรุุนแรง และโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบมีีเนื้้�อตาย และพิิจารณาให้้น้้ำย่่อยตัับอ่่อน
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะพร่่องน้้ำย่่อยตัับอ่่อน(74)
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โรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันเป็็นโรคที่่�พบได้้บ่อ่ ยและมีีการดำเนิินโรคที่่�หลากหลายตามความรุุนแรง
ของโรค ในปััจจุุบัันการให้้การรัักษาทางโภชนาการนัับว่่ามีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยช่่วยลดอััตราการตาย
และภาวะแทรกซ้้อนในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันได้้ ในปััจจุุบันั ควรให้้อาหารทางปากหรืืออาหารทาง
ทางเดิินอาหารมากกว่่าการงดอาหารหรืือการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำ เนื่่�องจากปลอดภััยและส่่งผลดีีต่่อ
ผู้้�ป่่วย โดยในผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบไม่่รุนุ แรงสามารถให้้อาหารปกติิทางปากได้้เลยเมื่่อ� อาการ
เริ่่�มดีีขึ้้�น สำหรัับผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันแบบรุุนแรงปานกลางและรุุนแรง สามารถให้้อาหารทาง
ปากได้้ และประเมิินการรัับประทานอาหารใน 72 ชั่่ว� โมงแรก ถ้้าไม่่สามารถรัับอาหารทางปากได้้หรืือรัับได้้แต่่
ไม่่เพีียงพอ ควรพิิจารณาให้้อาหารทางทางเดิินอาหาร ส่่วนอาหารทางหลอดเลืือดดำมีีความจำเป็็นเฉพาะใน
ผู้้�ป่่วยที่่�รัับอาหารทางทางเดิินอาหารไม่่ได้้หรืือไม่่เพีียงพอเท่่านั้้�น
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โปรเเกรม antibiotic
stewardship: อะไร อย่่างไร
เเละผลลััพธ์์
(antibiotic stewardship
program: what, how
and outcome)
ธนวรรณ ชื่่�นจิิตต์์
โชติิรััตน์์ นครานุุรัักษ์์
	ปััญหาเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาถืือเป็็นปััญหาสาธารณสุุขที่่�สำคััญทั่่�วโลก ข้้อมููลจาก national antimiccrobial resistant surveillance center, Thailand (NARST) พบอััตราการเกิิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยา โดย
เฉพาะเชื้้�อแบคทีีเรีียแกรมลบดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพเพิ่่�มสููงขึ้้�น ข้้อมููลเชื้้�อ Klebsiella pneumoniae ที่่�ดื้้�อ
meropenem ในปีี พ.ศ. 2553 เป็็นร้้อยละ 0.5 และในปีี พ.ศ. 2563 เพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 11.7(1) โดยอััตราการ
ดื้้�อยาเพิ่่�มสููงขึ้้�นในทุุก ๆ ปีี ผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิต และระยะเวลาในการรัักษา
ตััวในโรงพยาบาลสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้ติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยา นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาจะได้้
รัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมวิิกฤตในสััดส่ว่ นที่่�มากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้ติดิ เชื้้อ� แบคทีีเรีียดื้้อ� ยา(2) โดยสาเหตุุ
การเกิิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยา ได้้แก่่ ได้้รัับการรัักษาในโรงพยาบาลเป็็นระยะเวลานาน การใส่่อุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ต่่าง ๆ และการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพแบบออกฤทธิ์์�กว้้าง เป็็นต้้น(3) เป้้าหมายของ world health organizzation (WHO) เกี่่�ยวกัับเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ ได้้แก่่ 1. ส่่งเสริิมการรัับรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเชื้้�อ
ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีีพผ่่านทางการสื่่อ� สารและการให้้ความรู้้�อย่่างเหมาะสม 2. สร้้างความเข้้มแข็็งในส่่วนความรู้้�และ
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ผ่่านทางการเฝ้้าระวัังและการวิิจััย 3. ลดอุุบััติิการณ์์การติิดเชื้้�อผ่่านทางสุุขาภิิบาล และ
การป้้องกัันการติิดเชื้้�อที่่�เหมาะสม 4. ส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพอย่่างเหมาะสมทั้้�งในคนและในสััตว์์
และพััฒนากระบวนการวิินิิจฉััย การคิิดค้้นยาและวััคซีีนใหม่่ ๆ เพื่่�อรัักษาหรืือป้้องกัันการติิดเชื้้�อ โดย
กระบวนการ Antibiotic stewardship program ถืือเป็็นกระบวนการหนึ่่�งที่่�จะสามารถส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้
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ยาปฏิิชีีวนะอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายที่่�สำคััญเป้้าหมายหนึ่่�งของ WHO(4)
Antibiotic stewardship program (ASP) คืือกระบวนการส่่งเสริิมและกำกัับการใช้้ยาปฏิิชีีวนะให้้
เกิิดความสมเหตุุสมผลทั้้�งข้้อบ่่งใช้้ ขนาดยา วิิธีีการให้้ยา และระยะเวลาในการรัักษา ซึ่่�งส่่งผลประโยชน์์ในแง่่
ของการลดอััตราการติิดเชื้้�อ Clostridioides difficile ลดการเกิิดเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยา และลดค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
การใช้้ยาฆ่่าเชื้้�อของโรงพยาบาล(5) สำหรัับมาตรการในการจััดทำกระบวนการ ASP ดัังนี้้�(6)
1. Hospital leadership commitment คืือ ผู้้�นำองค์์กรมีีมาตรการสนัับสนุุนกระบวนการทำงาน
ของ ASP ในแง่่ของทรััพยากรต่่าง ๆ เช่่น ระบบการเงิิน ระบบสารสนเทศในการติิดตามข้้อมููล นอกจากนี้้�ยััง
อาจมีีการสนัับสนุุนในส่่วนของนโยบายเพื่่�อทำให้้เกิิดความตระหนัักถึึงความสำคััญของกระบวนการ ASP ซึ่่�ง
ส่่งผลให้้เกิิดการสนัับสนุุนจากบุุคลากรทางการแพทย์์และหน่่วยงานต่่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เช่่น แพทย์์
พยาบาล เภสััชกร ฝ่่ายจุุลชีีววิิทยาและฝ่่ายสารสนเทศ เป็็นต้้น
2. Accountability คืือ การมีีผู้้�นำทีีมในการจััดตั้้�งกระบวนการ ASP ซึ่่�งอาจจะเป็็นแพทย์์ หรืือ
เภสััชกร โดยผู้้�นำทีีมควรมีีทัักษะในการจััดการ ทัักษะการสื่่�อสารที่่�ดีี และควรมีีความสม่่ำเสมอในการ
stewardship rounds จึึงจะทำให้้การดำเนิินงานของ ASP ประสบผลสำเร็็จได้้
3. Pharmacy expertise คืือ การมีีเภสััชกรที่่�มีีหน้้าที่่�หลัักในการรัับผิิดชอบกระบวนการ ASP ซึ่่�ง
อาจจะเป็็นเภสััชกรเฉพาะทางด้้านโรคติิดเชื้้�อ หรืือเภสััชกรคลิินิิกได้้เช่่นกััน
4. Action คืือกระบวนการหรืือมาตรการต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลให้้กระบวนการ ASP ประสบความสำเร็็จ
โดยแต่่ละโรงพยาบาลควรเลืือกกระบวนการหรืือมาตรการให้้เหมาะสมกัับบริิบทของโรงพยาบาลนั้้�น ๆ ซึ่่�ง
มาตรการหรืือกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�สำคััญ มีีดัังต่่อไปนี้้�
4.1 Preauthorization คืือ กระบวนการจำกััดคำสั่่ง� ใช้้ยา โดยแพทย์์ที่่จ� ะทำการสั่่ง� ใช้้ยาจะต้้อง
ปรึึกษาและขออนุุญาตแพทย์์เฉพาะทาง โดยในกรณีียาปฏิิชีีวนะต้้องเป็็นแพทย์์เฉพาะทางโรคติิดเชื้้�อ เพื่่�อ
ประเมิินความเหมาะสมของข้้อบ่่งชี้้�ก่่อนจะเริ่่�มใช้้ยา
4.2 Prospective audit and feedback คืือ การประเมิินความเหมาะสมและให้้คำแนะนำ
ของคำสั่่ง� ใช้้ยาเมื่่อ� แพทย์์สั่่ง� ใช้้ยาไปแล้้ว ซึ่่ง� การประเมิินความเหมาะสมในการใช้้ยาจะประเมิินในแง่่ของข้้อบ่่ง
ใช้้ ขนาดยา วิิธีีการให้้ยา และระยะเวลาในการรัักษา ซึ่่�งสามารถอ้้างอิิงได้้จากแนวทางการรัักษา และเมื่่�อ
ประเมิินแล้้วพบความไม่่เหมาะสมในการสั่่�งใช้้ยาจะมีีการให้้คำแนะนำแก่่แพทย์์ผู้้�สั่่�งใช้้ยาต่่อไป
4.3 Facility-specific treatment guidelines คืือ การจััดทำแนวทางการรัักษาที่่�จำเพาะต่่อ
สถานพยาบาลนั้้�น ๆ โดยอ้้างอิิงจากแนวทางการรัักษาในปััจจุุบััน เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้แพทย์์เลืือกชนิิดของยา
ปฏิิชีีวนะ ขนาดยา และระยะเวลาที่่�ใช้้ในการรัักษาได้้อย่่างเหมาะสม
5. Tracking คืือ การติิดตามและการประเมิินผลการดำเนิินงานของกระบวนการ ASP ทั้้�งในส่่วน
ข้้อมููลการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะ เช่่น ข้้อบ่่งใช้้ ขนาดยา วิิธีีการให้้ยา และระยะเวลาในการรัักษา เป็็นต้้น ข้้อมููล
การดื้้�อยาของเชื้้�อแบคทีีเรีียในโรงพยาบาล และปริิมาณการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ เช่่น days of therapy (DOTs)
หรืือ defined daily dose (DDD) เป็็นต้้น
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6. Reporting คืือ การรายงานผลการปฏิิบััติิงานกระบวนการ ASP ให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แพทย์์ผู้้�สั่่�งใช้้ยา เภสััชกร พยาบาล เป็็นต้้น
7. Education คืือ การให้้ความรู้้�แก่่บุคุ ลากรทางการแพทย์์เกี่่ย� วกัับการใช้้ยาปฏิิชีวี นะอย่่างถููกต้้อง
และสมเหตุุสมผล ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจสำคััญในการทำกระบวนการ ASP
จากกระบวนการที่่�ได้้กล่่าวไปนั้้�นจะเห็็นว่่ากระบวนการการทำ ASP นั้้�นมีีมากมายหลายกระบวนการ
ทั้้�งนี้้�ในแต่่ละสถานพยาบาลอาจไม่่จำเป็็นที่่�ต้้องทำครบทั้้�ง 7 กระบวนการ อาจเลืือกเพีียงบางกระบวนการ
ซึ่่�งขึ้้�นกัับความเหมาะสมและบริิบทของแต่่ละสถานพยาบาล

โครงการส่่งเสริิมการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผล (antibiotic stewardship proggram, ASP) ณ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย

โครงการส่่งเสริิมการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผล (antibiotic stewardship program, ASP)
ณ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย มีีจุุดเริ่่�มต้้นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2555 ดำเนิินการโดยคณะเภสััชศาสตร์์
จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยโรคติิ ด เชื้้� อ ฝ่่ า ยอายุุ ร ศาสตร์์ โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์
สภากาชาดไทย ซึ่่�งเริ่่�มต้้นจากหอผู้้�ป่่วยสวััสดิ์์�ล้้อมหรืือหอผู้้�ป่่วยภููมิิสิิริิ 17C ในปััจจุุบััน ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2559
มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของเชื้้อ� ดื้้อ� ยาประเภท carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE) จึึงทำให้้ในปีี พ.ศ. 2560
มีีการขยายโครงการไปยัังหอผู้้�ป่่วยอายุุรศาสตร์์อีีก 5 หอผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ หอผู้้�ป่่วยภููมิิสิิริิ 18B1, 18B2, 19B1,
19B2 และ 26A ในปีีเดีียวกัันหน่่วยโรคติิดเชื้้อ� ฝ่่ายกุุมารเวชศาสตร์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
มีีการเริ่่�มต้้นโครงการ ASP เช่่นกััน และในปีี พ.ศ. 2561 จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการโครงการส่่งเสริิมการ
ใช้้ยาปฏิิชีวี นะอย่่างสมเหตุุสมผล ประกอบไปด้้วยทีีมสหวิิชาชีีพ คืือ อาจารย์์แพทย์์สาขาและหน่่วยโรคติิดเชื้้อ�
แพทย์์เฉพาะทางสาขาโรคติิดเชื้้อ� อาจารย์์ภาควิิชาจุุลชีีววิิทยา อาจารย์์เภสััชกร และเภสััชกรโรงพยาบาล และ
ได้้รัับความร่่วมมืือจากฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศสำหรัับข้้อมููลเพื่่�อวิิเคราะห์์และนำข้้อมููลเพื่่�อไปพััฒนางาน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยวััตถุุประสงค์์หลัักของโครงการ คืือ เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลทั้้�งในด้้าน
ข้้อบ่่งใช้้ ขนาดยา และระยะเวลาในการรัักษา เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�ป่่วย รวมถึึงเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�และสร้้างงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผล โดยรููป
แบบการทำงานจะทำในลัักษณะการให้้คำแนะนำกัับแพทย์์และพยาบาลบนหอผู้้�ป่่วย ทั้้�งในแง่่ของการประเมิิน
และให้้ข้้อเสนอแนะในการสั่่�งใช้้ยา (prospective audit and feedback) รวมถึึงการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะ (education) และจะมีีการรายงานผลการดำเนิินงานให้้แก่่ที่่�ประชุุมะคณะกรรมการ
โครงการส่่งเสริิมการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลเป็็นประจำ (reporting)
สำหรัับโครงการ ASP ณ หอผู้้�ป่่วยอายุุรศาสตร์์ 6 หอผู้้�ป่่วยที่่�ผ่่านมานั้้�น จากการดำเนิินโครงการ
พบว่่าสามารถลดปริิมาณการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพในหน่่วยสำหรัับการรัักษาต่่อวัันตามข้้อบ่่งใช้้หลัักของยา
ในผู้้�ใหญ่่ หรืือ DDD ได้้ โดยก่่อนเริ่่�มโครงการ ASP มีีปริิมาณการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพ 1484.2 DDD ต่่อ 1,000
ผู้้�ป่่วย-วััน และหลัังเริ่่�มโครงการ ASP มีีปริิมาณการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพ 1371.7 DDD ต่่อ 1,000 ผู้้�ป่่วย-วััน
ซึ่่�งลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 7.6 นอกจากนี้้�หากประเมิินค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา (cost) พบว่่าหลัังเริ่่�มโครงการ ASP

The Stories of Success

ค่่าใช้้จ่่าในการรัักษาลดลงร้้อยละ 18.7 เมื่่�อเทีียบกัับก่่อนดำเนิินโครงการ ASP(7)
ในปััจจุุบัันโครงการ ASP ได้้ริิเริ่่�มโครงการใหม่่ ได้้แก่่ โครงการ optimization of antibiotics
use focusing on dose optimization and therapeutic drug monitoring (TDM) ที่่�หอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ
ฝ่่ายอายุุรศาสตร์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลในแง่่ของขนาด
การใช้้ยาและการติิดตามระดัับยาในเลืือดในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมวิิกฤตที่่�ได้้รัับ
ยาปฏิิชีีวนะชนิิดใดชนิิดหนึ่่�งในยาปฏิิชีีวนะจำนวน 12 ชนิิด ได้้แก่่ meropenem, imipenem, ertapenem,
piperacillin/tazobactam, cefoperazone/sulbactam, ampicillin/sulbactam, sulbactam,
colistin, fosfomycin, amikacin, gentamicin และ vancomycin ซึ่่�งก่่อนเริ่่�มโครงการ optimization of
antibiotics use focusing on dose optimization and TDM ได้้มีีการเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััญหา
จากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ ฝ่่ายอายุุรศาสตร์์ ผลการศึึกษาพบว่่าปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
ยาปฏิิชีีวนะมากที่่�สุุด คืือ การยืืดระยะเวลาของการหยดยาเข้้าหลอดเลืือดดำ (prolonged infusion) ตั้้�งแต่่
การให้้ยาครั้้ง� แรก(8) หลัังจากเริ่่ม� โครงการ optimization of antibiotics use focusing on dose optimization
and TDM โดยใช้้มาตรการ prospective audit and feedback ร่่วมกัับ education และมีี reporting
เป็็นประจำทุุกเดืือน พบว่่าปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ยาปฏิิชีีวนะลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 18.3 และแพทย์์
มีีการยอมรัับคำแนะนำของเภสััชกรอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 88.46(9)
นอกจากนี้้�ยัังมีีโครงการ optimization of carbapenems treatment ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์หลััก
เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ยาในกลุ่่�ม carbapenems อย่่างสมเหตุุสมผลในแง่่ของข้้อบ่่งชี้้� ขนาดยา และระยะเวลา
ในการรัักษา โดยเริ่่ม� โครงการที่่�หอผู้้�ป่่วยอายุุรศาสตร์์จำนวน 5 หอผู้้�ป่่วยของตึึกภููมิิสิริิ ิ คืือ 17C, 18B1, 18B2,
19B1 และ 19B2 ไปแล้้วเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 ที่่�ผ่่านมา

สรุุป

โครงการ ASP จััดตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ใช้้ยาปฏิิชีีวนะให้้มีีความเหมาะสมมาก
ขึ้น้� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพและความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ย เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� สร้้างงานวิิจัยั และลดอััตราการเกิิดเชื้้อ�
ดื้้อ� ยาในอนาคต โดยผ่่านมาตรการต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�แต่่ละสถานพยาบาลสามารถปรัับให้้เหมาะสมในสถานพยาบาล
ของตนเอง
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การ mapping ต่่อมน้ำำ��เหลืือง
sentinel
ในมะเร็็งเยื่่�อบุุมดลููก
(sentinel lymph node
mapping in
endometrial cancer)
ภิิญญดา ปััญญาวรานัันท์์

บทนำ

มะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก (endometrial cancer) เป็็นมะเร็็งทางนรีีเวชที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดในประเทศที่่�
พััฒนาแล้้ว และมัักจะพบเป็็นอัันดัับสองรองจากมะเร็็งปากมดลููกในประเทศกำลัังพััฒนา(1) ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกาพบว่่ามะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกมัักจะเป็็นมะเร็็งทางนรีีเวชที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
ทุุก ๆ ปีี สััมพัันธ์์กัับความชุุกของโรคอ้้วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(2) จากการสำรวจในประเทศไทยของสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ
เมื่่�อ พ.ศ. 2562 พบว่่ามะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเป็็นมะเร็็งที่่�พบบ่่อยอัันดัับที่่�สี่่�ในสตรีีไทย รองจากมะเร็็งเต้้านม
มะเร็็งลำไส้้และทวารหนััก และมะเร็็งปากมดลููก(3) จากอุุบััติิการณ์์ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันจะพบว่่าแนวโน้้มของ
โรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นและมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในอนาคต เนื่่�องจากสภาพ
สัังคมและความเป็็นอยู่่�ที่่�มีีแนวโน้้มคล้้ายประเทศทางตะวัันตกมากขึ้้�น
	ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกร้้อยละ 90 มัักจะได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคตั้้�งแต่่เป็็นระยะต้้น ๆ โดย
ส่่วนมากจะยัังไม่่พบการแพร่่กระจาย การรัักษาหลัักมาตรฐานในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกจะใช้้
วิิธีีการผ่่าตััด โดยการผ่่าตััดประกอบด้้วย(4, 5)
1. การผ่่าตััดมดลููกออก (hysterectomy)
2. การผ่่าตััดรัังไข่่และท่่อนำไข่่สองข้้างออก (bilateral salpingo-oophorectomy) ทำในผู้้�ป่่วย
ส่่วนมากที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด

47

48

เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

3. การประเมิินต่่อมน้้ำเหลืืองทั้้�งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อุ้้�งเชิิงกรานและต่่อมน้้ำเหลืืองข้้างหลอดเลืือดแดง
เอออร์์ต้้า (pelvic and para-aortic lymph node evaluation)
	ผู้้�ป่่วยส่่วนมากจะได้้รับั การรัักษาด้้วยการผ่่าตััดเป็็นหลััก จะมีีผู้้�ป่ว่ ยบางรายที่่�ไม่่เหมาะสมในการผ่่าตััด
สามารถให้้การัักษาโดยการฉายแสง การให้้เคมีีบำบััด การฉายแสงร่่วมกัับยาเคมีีบำบััด หรืือให้้ยาฮอร์์โมน
เพื่่�อรัักษาได้้(2)
เป้้าหมายของการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดคืือการนำพยาธิิสภาพออกและกำหนดระยะของโรค เพื่่�อตััดสินิ
ใจให้้การรัักษาเสริิมหลัังผ่่าตััด (adjuvant treatment) อย่่างเหมาะสม และทราบพยากรณ์์ของโรค โดยการ
ผ่่าตััดสามารถทำได้้ทั้้�งการผ่่าตััดเปิิดหน้้าท้้อง (laparotomy) การผ่่าตััดผ่่านกล้้อง (laparoscopic surgery)
การผ่่าตััดด้้วยหุ่่�นยนต์์ (robotic surgery)(6) หรืือการผ่่าตััดผ่่านทางช่่องคลอด (vaginal surgery) ในผู้้�ป่่วย
บางราย(7)
การประเมิินต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อุ้้�งเชิิงกรานและต่่อมน้้ำเหลืืองข้้างหลอดเลืือดแดงเอออร์์ต้้า (pelvic
and para-aortic lymph node evaluation) มีีความสำคััญในการกำหนดระยะของโรค กำหนดพยากรณ์์โรค
และกำหนดการรัั ก ษาเสริิ ม หลัั ง การผ่่ า ตัั ด (8) ซึ่่� ง หากพบโรคกระจายไปที่่� ต่่ อ มน้้ำเหลืืองจะถููกกำหนด
ระยะของโรคตาม international federation of gynecology and obstetrics (FIGO) เป็็นระยะที่่�สาม
(stage III) โดยแบ่่งเป็็น stage IIIC1 คืือพบโรคกระจายไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อุ้้�งเชิิงกราน และ stage IIIC2
คืือพบโรคกระจายไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองข้้างหลอดเลืือดแดงเอออร์์ต้้า(9)
แนวทางในการประเมิินต่่อมน้้ำเหลืืองดัังกล่่าวยัังมีีการปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันไปตามสถาบััน โดยพบ
ว่่าการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองออกจะทำให้้ตรวจพบผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกระยะที่่�สามเพิ่่�มขึ้้�น แต่่อย่่างไร
ก็็ตามการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำ อาจจะได้้ประโยชน์์ค่่อนข้้างน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับ
ผลข้้างเคีียงที่่�จะเกิิดขึ้น้� จากการเลาะต่่อมน้้ำเหลืือง(10) ในปััจจุุบันั มีีแนวทางที่่�ปฏิิบัติั แิ ตกต่่างกัันในการประเมิิน
สภาวะของต่่อมน้้ำเหลืืองดัังนี้้�
1. Complete pelvic lymphadenectomy
เลาะต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อุ้้�งเชิิงกรานในผู้้�ป่่วยทุุกราย วิิธีกี ารนี้้�จะทำให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับระยะของโรคถููกต้้อง
ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยทุุกรายได้้รัับการรัักษาเสริิมหลัังการผ่่าตััดอย่่างเหมาะสมทุุกรายด้้วย แต่่อย่่างไรก็็ตามการ
ทำการผ่่าตััดที่่ม� ากขึ้น้� ก็็ย่อ่ มก่่อให้้เกิิดผลข้้างเคีียงที่่�มากขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นผลข้้างเคีียงระยะสั้้น� ได้้แก่่ ระยะเวลา
การผ่่าตััดที่่�นานขึ้้�น ปริิมาณเลืือดที่่�เสีียระหว่่างการผ่่าตััดมากขึ้้�น อััตราการบาดเจ็็บอวััยวะข้้างเคีียงสููงขึ้้�น
รวมถึึงผลข้้างเคีียงระยะยาวได้้แก่่ ภาวะบวมน้้ำเหลืืองที่่�ขา (lower extremity lymphedema) พบได้้
ประมาณร้้อยละ 33-45 เซลล์์เนื้้�อเยื่่�ออัักเสบที่่�ขา (cellulitis) ฯลฯ ซึ่่�งผลข้้างเคีียงดัังกล่่าวมีีผลกระทบ
อย่่างมากต่่อคุุณภาพชีีวิิตหลัังการรัักษาของผู้้�ป่่วย(11-14)
2. Selective pelvic lymphadenectomy
การผ่่าตััดเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อุ้้�งเชิิงกรานเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการแพร่่กระจายของ
โรคไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณอุ้้�งเชิิงกราน และงดเว้้นการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำ
โดยผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำหมายถึึงผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะดัังนี้้�
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1. ผลชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยาเข้้าได้้กัับ grade 1 หรืือ grade 2
2. ขนาดเนื้้�องอกน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 ซม.
3. มีีการบุุกรุุกของโรคมะเร็็งเข้้าชั้้�นกล้้ามเนื้้�อ (myometrial invasion) น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
ร้้อยละ 50 จากการตรวจทางพยาธิิวิิทยาด้้วยวิิธีี frozen section
โดยพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�เข้้าเกณฑ์์ความเสี่่�ยงต่่ำจะมีีโอกาสที่่�โรคแพร่่กระจายไปยัังต่่อมน้้ำเหลืืองได้้เพีียง
น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ในทางกลัับกัันหากผู้้�ป่่วยอยู่่�ในกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููงจะมีีโอกาสที่่�โรคแพร่่กระจายไปยััง
ต่่อมน้้ำเหลืืองได้้ร้้อยละ 16(15) แต่่อย่่างไรก็็ตามได้้มีีการศึึกษาการใช้้เกณฑ์์ดัังกล่่าวในต่่างสถาบััน พบว่่ามีี
ความจำเพาะ (specificity) เพีียงร้้อยละ 36 ความไว (sensitivity) ร้้อยละ 90 ในการบ่่งบอกการแพร่่กระจาย
ไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืือง(16)
เนื่่�องจากแนวทางการประเมิินสภาวะของต่่อมน้้ำเหลืืองในปััจจุุบัันยัังมีีแนวทางปฏิิบััติิที่่�ค่่อนข้้าง
หลากหลาย แต่่ละวิิธีจี ะมีีข้อ้ ดีีและข้้อเสีียที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นในปััจจุุบันั จึึงมีีวิธีิ ที างเลืือกเพื่่�อใช้้ในการประเมิิน
สภาวะของต่่อมน้้ำเหลืืองในผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกซึ่่�งได้้แก่่ วิิธีี sentinel lymph node mapping
ซึ่่ง� เป็็นวิิธีที่่ี เ� พิ่่�มความแม่่นยำในการประเมิินสภาวะของต่่อมน้้ำเหลืือง สอดคล้้องกัับการรัักษาแบบเฉพาะบุุคคล
(precision or personalized medicine)(10) และลดภาวะแทรกซ้้อนจากการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองได้้

ประวััติิศาสตร์์ของ sentinel lymph node mapping

จากความรู้้�พื้น้� ฐานว่่าการกระจายโรคไปที่่�ต่อ่ มน้้ำเหลืืองจะมีีการกระจายเป็็นลำดัับ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่อวััยวะ
ที่่�มีีพยาธิิสภาพส่่งต่่อน้้ำเหลืืองไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เป็็นหน้้าด่่าน (sentinel lymph node) แล้้วจึึงจะส่่งต่่อ
ไปยัังต่่อมน้้ำเหลืืองอื่่�น ๆ (non sentinel lymph node) ต่่อไป โดยจะไม่่มีีการข้้ามลำดัับขั้้�น(10) (รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1. การกระจายของโรคจะมีีการกระจายเป็็นลำดัับ เริ่่�มตั้้�งแต่่อวััยวะที่่�มีีพยาธิิสภาพส่่งต่่อน้้ำเหลืืองไปที่่�
ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เป็็นหน้้าด่่าน (sentinel lymph node) ก่่อนแล้้วจึึงจะส่่งไปยัังต่่อน้้ำเหลืืองอื่่น� ๆ เป็็นลำดัับถััดไป
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หากยัังไม่่พบการกระจายของโรคไปที่่� sentinel lymph node ก็็ย่่อมไม่่พบการกระจายไปยััง
ต่่อมน้้ำเหลืืองอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ลำดัับถััดไป (รููปที่่� 2) แต่่หากพบการกระจายของโรคไปที่่� sentinel lymph node
ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อยู่่�ลำดัับถััดไปจะมีีการแพร่่กระจายของโรคไปหรืือไม่่ก็็ได้้ (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 2. ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการกระจายของโรคมาที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองหน้้าด่่าน ก็็ย่่อมไม่่มีีการกระจายของโรคไปที่่�
ต่่อมน้้ำเหลืืองอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ลำดัับถััดไป

รููปที่่� 3. ในกรณีีที่่มี� กี ารกระจายของโรคมาที่่�ต่อ่ มน้้ำเหลืืองหน้้าด่่าน ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เหลืือจะมีีการแพร่่กระจาย
ของโรคไปหรืือไม่่ก็็ได้้
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จากความรู้้�ดังั กล่่าวได้้มีกี ารนำเทคนิิคต่่าง ๆ เพื่่�อมาทำการค้้นหา sentinel lymph node ในโรคมะเร็็ง
ต่่าง ๆ อย่่างแพร่่หลายไม่่ว่่าจะเป็็น มะเร็็งที่่�ผิิวหนัังชนิิด cutaneous melanoma มะเร็็งเต้้านม ฯลฯ(17)
ในด้้านมะเร็็งนรีีเวช เริ่่�มต้้นมีีการนำเทคนิิคนี้้�มาใช้้ในมะเร็็งปากช่่องคลอด (vulvar cancer) ซึ่่�งพบว่่า
ผลการรัักษาค่่อนข้้างดีี มีีความแม่่นยำค่่อนข้้างสููง(18) จึึงมีีการศึึกษาและพััฒนาใช้้เทคนิิค sentinel lymph
node mapping ในมะเร็็งนรีีเวชอื่่�น ๆ ตามมาได้้แก่่ มะเร็็งปากมดลููก และมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก ซึ่่�งการ
ค้้นพบ sentinel lymph node ทำให้้แพทย์์ทราบถึึงการเดิินทางของโรคได้้แม่่นยำ และสามารถลดการผ่่าตััด
ที่่�ไม่่จำเป็็นได้้

เทคนิิคการทำ sentinel lymph node mapping ในมะเร็็งทางนรีีเวช

ในการค้้นหา sentinel lymph node จะต้้องมีีการใช้้สารฉีีดเข้้าไปที่่�เนื้้อ� งอกหรืืออวััยวะต้้นทางและ
ติิดตามการเดิินทางของสารนั้้�นตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืือง (lymphatic channel) เพื่่�อหา sentinel lymph
node ที่่�สารนั้้�น ๆ เดิินทางไปถึึง เรีียกสารดัังกล่่าวว่่า tracer มีีดัังนี้้�
1. Blue dye
เมื่่�อฉีีด blue dye เข้้าไปในอวััยวะที่่�มีีพยาธิิสภาพจากนั้้�น blue dye จะเดิินทางไปตามท่่อทางเดิิน
น้้ำเหลืืองไปยััง sentinel lymph node โดยจะสามารถทำให้้เห็็นทางเดิินของน้้ำเหลืืองและ sentinel lymph
node ได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า ไม่่จำเป็็นต้้องใช้้อุปุ กรณ์์พิเิ ศษ สารดัังกล่่าว ได้้แก่่ isosulfan blue, methylene blue(10)
1.1 Isosulfan blue เป็็นสารที่่�มีีราคาค่่อนข้้างสููงและมีีข้้อควรระวัังคืือ การแพ้้ชนิิดรุุนแรง
(anaphylactic reaction) พบได้้ประมาณ 1 ใน 1,000 ของการใช้้(19)
1.2 Methylene blue สามารถนำมาใช้้หา sentinel lymph node ได้้แต่่เป็็นการใช้้นอก
ข้้อบ่่งใช้้ (off-label use) และพบว่่ามีีโอกาสเกิิด paradoxical methemoglobinemia ได้้
ซึ่่�งพบว่่าการใช้้ isosulfan blue และ methylene blue ยัังมีีอััตราการตรวจพบ (detection rate)
sentinel lymph node ที่่�ค่่อนข้้างต่่ำ กล่่าวคืือร้้อยละ 42.4-77(20) จึึงไม่่เป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบััน
2. สารกััมมัันตภาพรัังสีี (radionuclear method)
การฉีีด technetium 99 (Tc99) เข้้าก่่อนการผ่่าตััดและตรวจหาปริิมาณของสารกััมมัันตภาพรัังสีี
ที่่�แพร่่กระจายไปตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองระหว่่างการผ่่าตััด เป็็นวิิธีีที่่�เริ่่�มต้้นใช้้ในการตรวจหา sentinel
lymph node ในอดีีต ซึ่่�งอาจะใช้้ร่่วมกัับ blue dye แต่่อย่่างไรก็็ตามวิิธีีการนี้้�ค่่อนข้้างยุ่่�งยากเนื่่�องจาก
ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากแพทย์์หลายแผนก รวมถึึงต้้องใช้้อุุปกรณ์์พิิเศษที่่�ตรวจหาสารกััมมัันตภาพรัังสีี
ในระหว่่างผ่่าตััดอีีกด้้วย(20, 21)
3. การใช้้แสงที่่�คลื่่�นความถี่่� near-infrared
การใช้้สาร indocyanine green (IGC) ฉีีดเข้้าที่่�อวััยวะต้้นทางและใช้้เครื่่�องตรวจจัับแสงด้้วยคลื่่�น
ความถี่่� near-infrared เป็็นการตรวจจัับการเดิินทางของสาร ICG ที่่�เดิินทางไปตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืือง
โดยสาร ICG เป็็นสารละลายในน้้ำชนิิด tricarbocyanine เมื่่�อสารนี้้�เดิินทางในทางเดิินน้้ำเหลืืองหรืือ
หลอดเลืือดแล้้วสารนี้้�จะจัับกัับโปรตีีนอััลบููมิินในน้้ำเหลืืองหรืือหลอดเลืือด เมื่่�อ ICG ได้้รัับแสงตกกระทบที่่�
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ความถี่่�หนึ่่�ง (803 นาโนม.) จะปล่่อยพลัังงานแสงออกมาที่่�อีีกความถี่่�หนึ่่�ง (830 นาโนม.) ซึ่่�งพลัังงานแสง
ที่่�สาร ICG ปล่่อยออกมาจะถููกรัับด้้วยกล้้องพิิเศษที่่�สามารถรัับแสงที่่�ความถี่่� near-infrared ได้้ และ
จะสามารถบอกตำแหน่่งของท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองและ sentinel lymph node ได้้จากอุุปกรณ์์ โดยจะ
ไม่่สามารถเห็็นปรากฏการณ์์นี้้�ได้้ด้้วยตาเปล่่า (รููปที่่� 4(22, 23))

รููปที่่� 4. เมื่่�อสาร indocyanine green (ICG) ถููกฉีีดเข้้าในท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองหรืือกระแสเลืือดแล้้วจะจัับกัับ
โปรตีีนอััลบููมิิน เมื่่อ� ได้้รับั แสงตกกระทบที่่�ความถี่่� (803 นาโนม.) จะปล่่อยพลัังงานแสงออกมาที่่�อีกี ความถี่่ห� นึ่่ง�
(830 นาโนม.) ซึ่่�งพลัังงานแสงที่่�สาร ICG ปล่่อยออกมาจะไม่่สามารถเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่าจะต้้องใช้้กล้้องพิิเศษ
ที่่�สามารถรัับแสงที่่�คลื่่�นความถี่่� near-infrared ได้้(22, 23)
ในปััจจุุบัันวิิธีีที่่�ใช้้ในการติิดตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองจะใช้้สาร ICG ร่่วมกัับการรัับแสงที่่�คลื่่�นความถี่่�
near-infrared เป็็นหลััก เนื่่�องจากมีีการศึึกษาพบว่่าการใช้้วิิธีีนี้้�จะมีีอััตราการตรวจพบ (detection rate)
มากกว่่าวิิธีีอื่่�น ๆ(24, 25)

ตำแหน่่งที่่�ใช้้ในการฉีีด tracer เพื่่�อหา sentinel lymph node ในมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรง
มดลููก

จากการศึึกษาทางกายวิิภาคศาสตร์์พบว่่าการเดิินทางของน้้ำเหลืืองในโรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกมีี
การเดิินทางของท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองได้้ 3 ทางหลััก ๆ ดัังนี้้� (รููปที่่� 5(26))
1. Lower paracervical pathway
เป็็นหนึ่่�งในเส้้นทางหลัักของการเดิินทางของน้้ำเหลืือง โดยจะมีีเส้้นทางการเดิินทางของน้้ำเหลืือง
จากบริิเวณเนื้้�อเยื่่�อข้้าง ๆ ปากมดลููกส่่วนล่่าง (lower paracervical tissue) เดิินทางข้้ามผ่่าน uterine vein
และไปสิ้้�นสุุดที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณ hypogastric หรืือ presacral
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2. Upper paracervical pathway
เป็็นหนึ่่�งในเส้้นทางหลัักของการเดิินทางของน้้ำเหลืืองเช่่นกััน โดยเริ่่�มจากบริิเวณเนื้้�อเยื่่�อข้้าง ๆ
ปากมดลููกส่่วนบน (upper paracervical tissue) เดิินทางข้้ามผ่่าน uterine artery และไปสิ้้�นสุุดที่่�
ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�อยู่่�บริิเวณ external iliac หรืือ obturator
3. Infundibulopelvic pathway
พบการเดิินทางของน้้ำเหลืืองตามเส้้นทางนี้้�น้้อยที่่�สุุด โดยพบการเดิินทางของต่่อน้้ำเหลืืองผ่่านทาง
เส้้นทางนี้้�ในกรณีีที่่�มีีพยาธิิสภาพอยู่่�ที่่�ส่่วนบนของมดลููก โดยน้้ำเหลืืองเดิินทางตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองที่่�
ขนานกัับ infundibulopelvic ligament ไปสิ้้�นสุุดที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองข้้าง ๆ หลอดเลืือดแดงเอออร์์ต้้า

รููปที่่� 5. การเดิินทางของน้้ำเหลืืองในโรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกมีีการเดิินทางของท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองได้้
3 ทาง 1. lower paracervical pathway 2. upper paracervical pathway 3. infundibulopelvic
pathway(26)
	ตำแหน่่งที่่�ใช้้ในการฉีีด tracer เพื่่�อค้้นหา sentinel lymph node ในโรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก
มีีดัังนี้้�
1. Uterine subserosal area เป็็นตำแหน่่งที่่�ฉีีดได้้ง่่าย ใกล้้พยาธิิสภาพ แต่่ข้้อเสีียคืือสาร tracer
อาจจะไม่่ได้้ไปตามกายวิิภาคของทางเดิินน้้ำเหลืือง(5) ที่่�มัักจะอยู่่�รอบ ๆ ปากมดลููก
2. Peritumoral area คืือการฉีีด tracer ไปรอบ ๆ พยาธิิสภาพในโพรงมดลููก ซึ่่�งในทางทฤษฎีีการ
ฉีีดลัักษณนี้้�จะตรวจพบ tracer เดิินทางไปตามทางเดิินน้้ำเหลืืองและไปสิ้้�นสุุดที่่� sentinel lymph node ที่่�
ต้้องการ แต่่ในทางปฏิิบััติิอาจทำได้้ยากเนื่่�องจากพยาธิิสภาพของมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกอยู่่�ในตััวโพรงมดลููก
อาจจะต้้องใช้้เครื่่�องมืือ hysteroscopy หรืือทำ ultrasonography ช่่วยในขณะที่่�ทำการฉีีด tracer(5)
3. ปากมดลููก (cervix) การฉีีด tracer เข้้าที่่�ปากมดลููกเป็็นวิิธีีที่่�ทำได้้ง่่าย และเชื่่�อว่่า tracer จะเดิิน
ทางไปยัังบริิเวณเนื้้�อเยื่่�อข้้าง ๆ ปากมดลููก (paracervical tissue) และเดิินทางไปตามท่่อทางเดิินน้้ำเหลืือง
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ซึ่่�งเป็็นไปตามกายวิิภาคของการเดิินทางของน้้ำเหลืืองในโรคมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก โดยพบว่่าการฉีีด tracer
ที่่�ตำแหน่่งนี้้�จะพบอััตราการตรวจพบ sentinel lymph node ร้้อยละ 85 ซึ่่�งสููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับการฉีีด
tracer เข้้าตำแหน่่งอื่่�น ๆ(27)
แนวทางปฏิิบััติิปััจจุุบัันแนะนำ sentinel lymph node mapping ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก
ที่่�มีีพยาธิิสภาพอยู่่�ในเฉพาะมดลููก โดยยัังไม่่มีีการแพร่่กระจายจองโรคไปยัังอวััยวะอื่่�น ๆ ซึ่่�งสามารถทำได้้
ในมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกที่่�มีีผลพยาธิิวิิทยาเกืือบทุุกชนิิดไม่่ว่่าจะเป็็น high risk หรืือ low risk(28) ตำแหน่่งที่่�
ฉีีด tracer คืือปากมดลููก โดยทำการผสม ICG 25 มก. กัับ sterile water 20 มล. เพื่่�อให้้ได้้สารละลาย ICG
ที่่�มีีความเข้้มข้้น 1.25 มก. ต่่อ มล. (รููปที่่� 6(29)) นำสารละลายดัังกล่่าวฉีีดเข้้าที่่�ปากมดลููกตำแหน่่งละ 2 มล.
ในการฉีีดแต่่ละตำแหน่่งจะฉีีดในบริิเวณลึึก (ลึึก 1-2 ซม. จากผิิว) 1 มล. และฉีีดในบริิเวณผิิว (ลึึก 1-3 มม.
จากผิิว) 1 มล. (รููปที่่� 7(22))

รููปที่่� 6. ภาพอุุปกรณ์์และสารละลาย indocyanine green(29)
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	ตำแหน่่งของปากมดลููกที่่�ฉีีด tracer มีีด้้วยกััน 2 รููปแบบได้้แก่่
1. การฉีีด 4 ตำแหน่่ง ได้้แก่่การฉีีดรอบ ๆ ปากมดลููก 4 ตำแหน่่ง
2. การฉีีด 2 ตำแหน่่ง ได้้แก่่การฉีีดเข้้าที่่�บริิเวณ 3 และ 9 นาฬิิกาของปากมดลููก

รููปที่่� 7. ตำแหน่่งของการฉีีด tracer เข้้าที่่�ปากมดลููกสามารถทำได้้ 2 รููปแบบ(22) ก. ฉีีด 4 ตำแหน่่งรอบ ๆ
ปากมดลููก ข. ฉีีด 2 ที่่� 3 และ 9 นาฬิิกาของปากมดลููก
หลัังจากฉีีดสารละลาย ICG เข้้าที่่�ปากมดลููกแล้้ว สารละลาย ICG จะใช้้เวลาเดิินไปทางไปถึึง sentinel
lymph node ประมาณ 10-15 นาทีีหลัังจากเริ่่ม� ฉีีด และสารละลายดัังกล่่าวจะอยู่่ใ� นต่่อมน้้ำเหลืืองอีีกประมาณ
20-30 นาทีี โดยจะต้้องใช้้อุุปกรณ์์กล้้องพิิเศษที่่�สามารถจัับคลื่่�นแสงที่่�ความถี่่� near-infrared และแสดงผล
เป็็นภาพออกมาในหน้้าจอ (รููปที่่� 8)

รููปที่่� 8. แสดงต่่อมน้้ำเหลืือง sentinel จากบริิเวณอุ้้�งเชิิงกรานข้้างขวา (right iliac area) โดยภาพได้้จาก
อุุปกรณ์์กล้้องที่่�สามารถจัับตำแหน่่งของสาร indocyanine green ด้้วยคลื่่�นแสงความถี่่� near-infrared
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แนวทางการผ่่าตััด sentinel lymph node mapping จะมีีการปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนอย่่างเคร่่งครััด
โดยขั้้�นตอนที่่�ได้้รัับการยอมรัับและปฏิิบััติิยึึดถืือในปััจจุุบัันได้้แก่่ขั้้�นตอนของ national comprehensive
cancer network (NCCN) ประเทศสหรััฐอเมริิกาดัังนี้้� (รููปที่่� 9(30))
1. ฉีีดสาร tracer เข้้าที่่�บริิเวณปากมดลููก
2. การตรวจทางช่่องท้้อง สำรวจที่่�บริิเวณ peritoneum, serosa และพิิจารณาทำ peritoneal
washing
3. เปิิดเข้้า retroperitoneal spaces เพื่่�อหา sentinel lymph node
ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�ติดสี
ิ แี ละเรืืองแสง ICG เรีียกว่่า mapped sentinel lymph node ต่่อมน้้ำเหลืือง
ดัังกล่่าวจะได้้รัับการตััดออก
ต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�มีีความผิิดปกติิชััดเจนจะต้้องถููกตััดออกโดยไม่่จำเป็็นต้้องติิดสีีหรืือเรืืองแสง ICG
4. หากไม่่ติดสี
ิ ี แนะนำให้้ทำเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณนั้้�นออกให้้หมด (full pelvic lymphadenectomy)
5. พิิจารณาทำ para-aortic lymph node dissection ตามข้้อบ่่งชี้้�

รููปที่่� 9. แนวทางการผ่่าตััด sentinel lymph node (SLN) mapping ตามขั้้น� ตอน national comprehensive
cancer network (NCCN) ประเทศสหรััฐอเมริิกา(30)
LND: lymph node dissection
	ส่่วนมากจะพบว่่าท่่อทางเดิินน้้ำเหลืืองจะมีีการเดิินทางจากบริิเวณเนื้้�อเยื่่�อข้้าง ๆ ปากมดลููก
(paracervical tissue) ไปทางข้้างของอุ้้�งเชิิงกรานโดยทอดผ่่านข้้ามท่่อไต (lateral to ureter) กล่่าวคืือพบ
mapped sentinel lymph node ได้้ที่่�บริิเวณต่่อมน้้ำเหลืือง hypogastric ร้้อยละ 77.1 external iliac
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ร้้อยละ 15.7 และ common iliac ร้้อยละ 15.7 มีีส่่วนน้้อยที่่�พบการเดิินทางของน้้ำเหลืืองไม่่ทอดข้้ามท่่อไต
(medial to ureter) และพบ mapped sentinel lymph node ที่่�บริิเวณข้้างหลอดเลืือดแดงเอออร์์ต้้าได้้
ร้้อยละ 3.6(5)

การตรวจทางพยาธิิวิิทยาของ sentinel lymph node

แนวทางการผ่่าตััด sentinel lymph node mapping จะใช้้ร่่วมกัับการตรวจทางพยาธิิวิิทยาของ
mapped sentinel lymph node ด้้วยวิิธีีพิิเศษที่่�เรีียกว่่า “ultrastaging” ซึ่่�งจะมีีการตรวจต่่อมน้้ำเหลืือง
อย่่างถี่่�ละเอีียดขึ้้�น ซึ่่�งขั้้�นตอนและมาตรฐานในการตรวจ ultrastaging อาจจะแตกต่่างกัันไปในสถาบััน(31)
โดยในภาควิิชาสููติิศาสตร์์-นรีีเวชวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้มีีแนวทางการตรวจ
ultrastaging แนวทางเดีียวกัันกัับ MD Anderson cancer center ประเทศสหรััฐอเมริิกา กล่่าวคืือต่่อมน้้ำ
เหลืืองที่่� ไ ด้้ จ ะมีี การนำมาตััดสไลด์์ใ ห้้มีีความหนาไม่่เกิิน 2 มม. โดยตััดตั้้�งฉากกัับแกนที่่�ยาวที่่�สุุดของ
ต่่อมน้้ำเหลืืองและนำไปย้้อมด้้วย haematoxylin and eosin (H&E staining)ในกรณีีที่่�การตรวจด้้วย H&E
staining พบการแพร่่กระจายไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองจะถืือว่่าพบโรคที่่�ต่่อมน้้ำเหลืือง หากไม่่พบการกระจายไปที่่�
ต่่อมน้้ำเหลืืองจาก H&E staining แนะนำให้้ตรวจขั้้�นตอนต่่อไป(32)
	ขั้้�นตอนต่่อไปคืือการตััดต่่อมน้้ำเหลืืองให้้บางลงประมาณ 250 ไมครอนและนำไปตรวจด้้วย H&E
อีีกครั้้�ง หากยัังไม่่พบการกระจายไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองจะย้้อมพิิเศษทางอิิมมููโนฮีีสโตเคมีี (immunohisttochemistry) เพื่่�อดููการติิดสีี AE1: AE3 หากไม่่พบการติิดสีี AE1: AE3 จึึงจะสามารถสรุุปได้้ว่่าไม่่มีี
การแพร่่กระจายของโรคไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืือง(32)
จากการแบ่่งประเภทการแพร่่กระจายไปยัังต่่อมน้้ำเหลืืองของ american joint committee on
cancer (AJCC) สามารถแบ่่งได้้ดัังนี้้�(33)
1. Marcrometastasis คืือการตรวจพบโรคที่่�แพร่่กระจายในต่่อมน้้ำเหลืืองขนาดมากกว่่า 2 มม.
2. Micrometastasis คืือการตรวจพบโรคที่่�แพร่่กระจายในต่่อมน้้ำเหลืืองขนาดมากกว่่า 0.2 มม.
แต่่ไม่่ถึึง 2 มม.
3. Isolated tumour cells คืือการตรวจพบโรคที่่�แพร่่กระจายในต่่อมน้้ำเหลืืองขนาดไม่่ถึึง 2 มม.
หรืือพบเพีียงเป็็นระดัับเซลล์์
ความสำคัั ญ ของการตัั ด ต่่ อ มน้้ำเหลืืองตรวจอย่่ า งถี่่� ล ะเอีี ย ดขึ้้� น และการย้้ อ มพิิ เ ศษทาง
อิิ ม มููโนฮีี ส โตเคมีี คืื อจะสามารถพบการแพร่่ ก ระจายของโรคไปที่่� ต่่ อ มน้้ำเหลืืองแม้้ จ ะมีี ตัั ว โรคแพร่่ ไ ป
ขนาดไม่่ถึึง 2 มม. ได้้ ซึ่่�งหมายถึึงจะสามารถพบ micrometastasis หรืือ isolated tumor cell ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
จากการตรวจ ultrastaging
ในกรณีีที่่�ตรวจพบ micrometastasis ผู้้�ป่่วยจะถููกกำหนดระยะของโรคเป็็นอย่่างน้้อยระยะ IIIC1
ซึ่่ง� จะต้้องได้้รับั การรัักษาเสริิมหลัังผ่่าตััดที่่อ� าจจะแตกต่่างจากระยะอื่่น� ๆ(34) มีีการศึึกษามากมายพบว่่าการทำ
sentinel lymph node mapping ร่่วมกัับการตรวจพยาธิิวิิทยาด้้วยวิิธีี ultrastaging จะทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�เคย
ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกระยะที่่�หนึ่่�งหรืือสองถููกเปลี่่�ยนการวิินิิจฉััยเป็็นระยะ IIIC
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โดยพบว่่าการทำ ultrastaging จะทำให้้พบการกระจายไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองได้้มากเป็็นสองเท่่าเมื่่�อเทีียบกัับ
การตรวจ H&E staging นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลจากการศึึกษาหนึ่่ง� พบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ยกว่่าร้้อยละ 30 พลาดการวิินิจิ ฉััยว่่า
เป็็นมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกระยะ IIIC เนื่่�องจากไม่่ได้้ตรวจต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีี ultrastaging(35, 36)
ในกรณีีที่่�ตรวจพบ isolated tumour cell จาก ultrastaging ข้้อมููลพบว่่าผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จะมีีอััตรา
การเกิิดโรคกลัับเป็็นซ้้ำได้้เพีียงร้้อยละ 4.6 และพบว่่าการรัักษาเสริิมไม่่ได้้ประโยชน์์ในแง่่ของการเพิ่่�มอััตรา
การปลอดโรค จึึงยัังไม่่ได้้แนะนำให้้มีีการรัักษาเสริิมเพิ่่�มเติิมเมื่่�อพบ isolated tumor cells(37, 38)

คุุณภาพในการวิินิิจฉััยด้้วยการใช้้วิิธีี sentinel lymph node mapping

ในการตรวจวิินิิจฉััยด้้วย sentinel lymph node mapping จะมีีการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองออกแค่่
mapped sentinel lymph node โดยที่่�ไม่่ได้้เลาะต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เหลืือที่่�ไม่่ติิดสีีออก ดัังนั้้�นการตรวจวิิธีีนี้้�
จะต้้องมีีความไว (sensitivity) ที่่�สููงและมีี negative predictive value (NPV) ที่่�สููง กล่่าวคืือหากมีีต่่อม
น้้ำเหลืืองที่่�มีีโรคอยู่่�การตรวจวิินิิจฉััยนี้้�จะต้้องตรวจจัับได้้ และหากการตรวจพบว่่าไม่่มีีการแพร่่กระจายของ
โรคไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองผู้้�ป่่วยจะต้้องไม่่มีีการแพร่่กระจายของโรคไปที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองจริิง ๆ จากการวิิจััยแบบ
พหุุสถาบัันในประเทศสหรััฐอเมริิกาเมื่่�อค.ศ. 2017 ทำการศึึกษาในผู้้�ป่่วยมะเร็็งเบื่่�อบุุโพรงมดลููกระยะที่่�หนึ่่�ง
โดยการผ่่าตััดเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองโดยวิิธีี sentinel lymph node mapping ร่่วมกัับการตรวจทางพยาธิิวิิทยา
ด้้วยวิิธีี ultrastaging เทีียบกัับการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองและตรวจด้้วยวิิธีมี าตรฐานพบว่่าการตรวจวิินิจิ ฉััยด้้วยวิิธีี
sentinel lymph node mapping มีีความไวอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 97.2 negative predictive value ร้้อยละ 99.6
อััตราผลลบปลอม (false negative rate) ร้้อยละ 2.8 ซึ่่�งจากการศึึกษาดัังกล่่าวพบว่่าการตรวจวิินิิจฉััยด้้วย
วิิธีี sentinel lymph node mapping เป็็นการตรวจที่่�มีีคุุณภาพค่่อนข้้างแม่่นยำ(22) และอััตราผลลบปลอม
อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ กล่่าวคืือน้้อยกว่่าร้้อยละ 3
อย่่างไรก็็ตามผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่าการใช้้เทคนิิค sentinel lymph node mapping โดยไม่่เลาะ
ต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีีมาตรฐาน สามารถทำได้้หลัังจากการฝึึกฝนที่่�เพีียงพอ เนื่่�องจากเป็็นทัักษะที่่�ต้้องใช้้
ประสบการณ์์ จึึงแนะนำว่่าในแต่่ละสถาบัันควรทำการตรวจวิินิจิ ฉััยด้้วยวิิธีี sentinel lymph node mapping
พร้้อมกัับการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีีมาตรฐานก่่อนจนกระทั่่�งสถาบัันนั้้�น ๆ สามารถทำได้้อย่่างแม่่นยำ
มีีความไวและ negative predictive value สููง และอััตราผลลบปลอมต่่ำ จึึงจะรัักษาผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรง
มดลููกด้้วยการเลาะ sentinel lymph node โดยไม่่เลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีีมาตรฐานได้้
ในด้้านอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีี sentinel lymph
node mapping มีีการศึึกษาในประเทศสหรััฐอเมริิกาเมื่่�อ ค.ศ. 2016 เพื่่�อศึึกษาอััตราการรอดชีีวิิตในผู้้�ป่่วย
มะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกที่่�ได้้รัับการเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีี sentinel lymph node mapping เทีียบกัับ
การเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีีมาตรฐาน ทำในสถาบัันหลัักสองสถาบััน ได้้แก่่ memorial Sloan Kettering
cancer center และ Mayo clinic พบว่่าอััตราการปลอดโรคที่่�สามปีีของทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่แตกต่่างกัันกล่่าวคืือ
ร้้อยละ 94.9 ในกลุ่่�ม sentinel lymph node mapping และร้้อยละ 96.8 ในกลุ่่�มเลาะต่่อมน้้ำเหลืือง
ด้้วยวิิธีีมาตรฐาน(39)
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การเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองด้้วยเทคนิิค sentinel lymph node mapping ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรง
มดลููกเป็็นวิิธีีทางเลืือกในการประเมิินสภาวะต่่อมน้้ำเหลืือง สามารถลดภาวะแทรกซ้้อนจากการเลาะต่่อม
น้้ำเหลืืองด้้วยวิิธีมี าตรฐานได้้ การบอกตำแหน่่งของต่่อมน้้ำเหลืือง sentinel ร่่วมกัับการตรวจทางพยาธิิวิทิ ยา
ชนิิด ultrastaging ทำให้้การเลาะต่่อมน้้ำเหลืืองมีีความแม่่นยำ มีีความจำเพาะบุุคคล และระบุุระยะของโรค
ได้้แม่่นยำขึ้น้� แต่่อย่่างไรก็็ตามการใช้้เทคนิิคนี้้�จะต้้องมีีการฝึึกฝนให้้ดีก่ี อ่ นการใช้้ทดแทนการเลาะต่่อมน้้ำเหลืือง
ชนิิดมาตรฐาน
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การใช้้ฮอร์์โมนเพศรัักษา
สตรีีวััยหมดระดูู
ที่่�เป็็นโรคกระดููกพรุุน
(treating postmenopausal
osteoporosis with
menopausal hormone
therapy:
why, who and how?)
อััมริินทร์์ สุุวรรณ

บทนำ

ในขณะที่่�ประชากรทั่่�วโลกและในประเทศไทยมีีอายุุขััยยืืนยาวขึ้้�น การตระหนัักถึึงภาวะสุุขภาพในสตรีี
วััยหมดระดูู (postmenopausal women) เป็็นหนึ่่�งในประเด็็นที่่�บุุคคลากรในระบบสาธารณสุุขควรให้้การ
ป้้องกัันการเกิิดโรค โดยการแนะนำให้้ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการใช้้ชีวิี ตที่่
ิ เ� หมาะสม ช่่วงชีีวิตข
ิ องสตรีีวัยั หมดระดูู
เป็็นช่่วงเวลาที่่�สำคััญมากช่่วงหนึ่่ง� โดยนัับเป็็นระยะเวลาราวหนึ่่ง� ในสามของอายุุขัยั ในสตรีี อายุุและความเสื่่อ� ม
ของอวััยวะต่่างๆ ล้้วนเป็็นปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคหลายชนิิดตามมา นอกจากปััจจััยด้้านอายุุและความเสื่่อ� ม
แล้้ว การลดลงของฮอร์์โมนเอสโตรเจน (estrogen) จากรัังไข่่ในสตรีีวัยั หมดระดูู ส่่งผลให้้เกิิดอาการและอาการ
แสดงเกืือบทุุกระบบทั่่�วร่่างกาย เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงในด้้านของระบบประสาทและสมองส่่วนที่่�ควบคุุม
อุุณหภููมิิ ผิิวหนััง ผม การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านอารมณ์์ ความจำ การนอนหลัับ การเกิิดการฝ่่อลีีบของช่่อง
คลอดและทางเดิินปััสสาวะ เจ็็บขณะมีีเพศสััมพัันธ์์ การเปลี่่�ยนแปลงการกระจายตััวของไขมัันและน้้ำหนัักตััว
การเพิ่่�มขึ้้�นของไขมัันที่่�อยู่่�ด้้านในของช่่องท้้อง อัันนำไปสู่่�ความเสี่่�ยงต่่อโรคของระบบหััวใจและหลอดเลืือด
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การสููญเสีียความหนาแน่่นของกระดููกและเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อโรคกระดููกพรุุน เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม ความชุุก
และความรุุนแรงของอาการและพยาธิิสภาพในสตรีีวััยหมดระดููแต่่ละรายมีีความแตกต่่างกัันไป
	ปััญหาสำคััญทางสุุขภาพอัันหนึ่่�งที่่�พบบ่่อย และเป็็นภััยเงีียบทั้้�งในระดัับโลกและในประเทศไทย คืือ
การสููญเสีียความหนาแน่่นของกระดููก การเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อโรคกระดููกพรุุนและกระดููกหััก เนื่่�องจากโรค
กระดููกพรุุนถืือเป็็นโรคที่่�ไม่่แสดงอาการ (silent disease) จนกว่่าจะมีีกระดููกหัักเกิิดขึ้้�น(1) ซึ่่�งกระดููกหััก
ในผู้้�ป่่วยโรคนี้้� สามารถเกิิดได้้แม้้มีีการบาดเจ็็บที่่�ไม่่รุุนแรง หากเกิิดกระดููกสะโพกหััก พบว่่ามีีผลกระทบต่่อ
คุุณภาพชีีวิิตลดลงอย่่างชััดเจน โดยมีีผลต่่อการเดิิน การทำงาน ความเชื่่�อมั่่�นในตนเองที่่�ลดลง(2) รวมทั้้�ง
เพิ่่�มอััตราการตายภายหลัังกระดููกสะโพกหัักอย่่างมีีนััยสำคััญ(3)
บทความนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลพื้้น� ฐานและแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับการใช้้ฮอร์์โมนรัักษา
ในวััยหมดระดูู (menopausal hormone therapy, MHT) เพื่่�อใช้้ป้้องกัันและรัักษาผู้้�ป่่วยโรคกระดููกพรุุน
โดยเน้้นการหาคำตอบจากคำถามว่่า ทำไมจึึงเลืือกใช้้ MHT ในผู้้�ป่่วยโรคกระดููกพรุุน (why?) สตรีีรายใดที่่�
เหมาะสมในการใช้้ MHT (who?) และวิิธีีการหรืือตััวเลืือกของ MHT ในทางเวชปฏิิบััติิ (how?)

ความชุุกของโรคกระดููกพรุุน

ความชุุกของโรคกระดููกพรุุนมีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ จากข้้อมููลของ WHO พบมีีความ
ชุุกของโรคกระดููกพรุุนทั่่�วโลกในสตรีีเท่่ากัับร้้อยละ 4 ในกลุ่่�มอายุุ 50-59 ปีี และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 8, 25
และ 48 ในกลุ่่�มอายุุ 60-69, 70-79 และมากกว่่า 80 ปีีตามลำดัับ(4) ในปีี พ.ศ. 2543 มีีการรายงานความชุุก
ของโรคกระดููกพรุุนในผู้้�หญิิงไทยจำนวน 1,935 ราย ซึ่่�งการศึึกษานี้้�ได้้สุ่่�มตััวอย่่างจากประชากรทั่่�วประเทศ
ในกลุ่่�มอายุุ 40-80 ปีี พบความชุุกของโรคกระดููกพรุุนที่่�กระดููกสัันหลัังส่่วนเอว (lumbar spine, LS) ร้้อยละ
19.8 และที่่�กระดููกคอสะโพก (femoral neck, FN) ร้้อยละ 13.6 เมื่่�อพิิจารณาตามกลุ่่�มอายุุจะพบความชุุก
ของโรคกระดููกพรุุนสููงขึ้น้� ตามอายุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกลุ่่�มอายุุตั้้ง� แต่่ 70 ปีีขึ้น้� ไป พบความชุุกของโรคกระดููก
พรุุนโดยรวมมากถึึงร้้อยละ 50(5)
การศึึกษาในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ในปีี พ.ศ. 2558 ทำการสำรวจในประชากร
จำนวน 400 คน มีีอายุุเฉลี่่�ย 66 ปีี พบความชุุกของโรคกระดููกพรุุนโดยรวมร้้อยละ 27 หากแยกเป็็นตำแหน่่ง
พบความชุุกของโรคกระดููกพรุุนที่่� FN, LS และ สะโพกโดยรวม (total hip, TH) ร้้อยละ 21, 13 และ 2.5
ตามลำดัับ(6) จากข้้อมููลความชุุกดัังกล่่าว นัับว่่าโรคกระดููกพรุุน เป็็นหนึ่่�งในปััญหาสาธารณสุุขที่่�สำคััญในสตรีี
วััยหมดระดููของประเทศไทยและในระดัับโลก

คำจำกััดความทางแนวคิิดของโรคกระดููกพรุุน (conceptual definition of osteopporosis)

หากพิิจารณาคำจำกััดความของโรคในเชิิงแนวคิิด องค์์การอนามััยโลก (world health organization,
WHO) ได้้ให้้คำจำกััดความของโรคกระดููกพรุุนว่่า หมายถึึง โรคกระดููกที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วร่่างกาย (systemic
skeletal disease) ซึ่่ง� มีีมวลกระดููกระดัับต่ำ่ (low bone mass) ร่่วมกัับการเสื่่อ� มของโครงสร้้างระดัับจุุลภาค
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ของกระดููก (microarchitecture deterioration) ส่่งผลให้้กระดููกมีีความเปราะบางและหัักง่่าย(7) ส่่วนองค์์กร
National institute of health (NIH) ให้้คำนิิยามของโรคนี้้�ไว้้ว่่า เป็็นโรคของกระดููกที่่�มีีความแข็็งแกร่่งกระ
ดููก (bone strength) ลดลงและส่่งผลให้้เพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อกระดููกหััก โดยความแข็็งแกร่่งของกระดููกประกอบ
ด้้วย 2 ส่่วนหลััก คืือ ความหนาแน่่นของกระดููก (bone density) และคุุณภาพของกระดููก (bone quality)(8)
ดัังนั้้�นหากพิิจารณาตามคำจำกััดความของ NIH โรคกระดููกพรุุนควรถููกประเมิินทั้้�งส่่วนของ ความหนาแน่่น
ของกระดููก และคุุณภาพของกระดููก อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีวิี ธีิ วัี ดคุ
ั ณ
ุ ภาพของกระดููกที่่�เป็็นมาตรฐานและนำไป
ใช้้ได้้ง่่ายในทางเวชปฏิิบััติิ ปััจจุุบัันจึึงใช้้ คำจำกััดความเชิิงปฏิิบััติิการ (operational definition) ของโรค
กระดููกพร�น เป็็นวิิธีีมาตรฐานในการวิินิิจฉััยและติิดตามการรัักษา โดยการใช้้คำจำกััดความเชิิงปฏิิบััติิการนี้้�
เป็็นการวััดความหนาแน่่นของกระดููกเท่่านั้้�น

การวิินิจิ ฉััยโรคกระดููกพรุุน ตามคำจำกััดความเชิิงปฏิิบัติั กิ าร (operational definition)

การวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนด้้วยวิิธีีนี้้� ใช้้ค่่า BMD T-score โดยอาศััยเครื่่�องมืือที่่�เรีียกว่่า dual
energy X-ray absorptiometry (DXA) มาเป็็นเกณฑ์์ในการวิินิิจฉััย(9) เกณฑ์์วิินิิจฉััยนี้้� มีีการปรัับเพิ่่�มเติิม
เล็็กน้้อยกว่่าในอดีีต โดยหากถืือตามเกณฑ์์เดิิมของ WHO การวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนจะยึึดถืือตามค่่า BMD
T-score ของกระดููกที่่�เป็็นแกน (axial bone) สามตำแหน่่ง คืือ LS, FN และ TH เป็็นหลััก โดยไม่่ได้้นำ
เครื่่�องมืือ fracture risk assessment tool (FRAX) มาใช้้ในการวิินิิจฉััยโรค นอกจากนั้้�นใน WHO ยัังให้้
คำจำกััดความของคำว่่า severe (established) osteoporosis ว่่าหมายถึึงกรณีีที่่�มีีค่่า BMD T-score <-2.5
ร่่วมกัับการมีีกระดููกหัักจากอุุบััติิเหตุุที่่�ไม่่รุุนแรง(9)
อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อจำกััดของค่่า BMD T-score จาก DXA ที่่�ไม่่สามารถประเมิินคุุณภาพของกระดููก
ได้้ อีีกทั้้�งความไวของ DXA ในการพยากรณ์์โอกาสกระดููกหัักมีีอยู่่อ� ย่่างจำกััด นอกจากนี้้� ยัังพบว่่ามีีปัจั จััยเสี่่ย� ง
อื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการหััก โดยไม่่ได้้ขึ้้�นโดยตรงกัับค่่า BMD T-score(1, 10) ทำให้้เร��มมีีแนวคิิดการใช้้ FRAX ซึ่่�ง
เป็็นเครื่่อ� งมืือประเมิินความเสี่่ย� งของการเกิิดกระดููกหัักในระยะ 10 ปีี เข้้ามาเป็็นส่่วนเสริิมในเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััย
โรคกระดููกพรุุนด้้วย ดัังนั้้�นในปััจจุุบัันเกณฑ์์การวิินิิจฉััยจึึงมีีทั้้�งส่่วนที่่�เป็็น BMD T-score อย่่างเดีียว ส่่วนที่่�ใช้้
BMD ร่่วมกัับ FRAX และส่่วนที่่�เป็็นประวััติิกระดููกหััก เกณฑ์์การวิินิิจฉััยวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนในปััจจุุบััน
แสดงได้้ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1. แสดงถึึงเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนในปััจจุุบััน
สามารถให้้การวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุน หากมีีผลตรวจเข้้าได้้อย่่างน้้อย 1 ข้้อดัังนี้้�
1. กระดููกสัันหลัังหรืือกระดููกสะโพกหัักจากอุุบััติิเหตุุที่่�ไม่่รุุนแรง โดยไม่่ต้้องคำนึึงถึึงค่่า BMD T-score
2.	ค่่า BMD T-score <-2.5 ที่่�ตำแหน่่งใดตำแหน่่งหนึ่่�งดัังนี้้� LS, TH, FN (หรืือใช้้ตำแหน่่ง 1/3 distal radius หากไม่่
สามารถวััดตำแหน่่งที่่�แนะนำก่่อนได้้)
3.	ค่่า BMD T-score อยู่่�ระหว่่าง -1.0 ถึึง -2.5 ร่่วมกัับมีีความเสี่่�ยงของการเกิิดกระดููกหัักใน 10 ปีีโดยใช้้การคำนวณ
จาก FRAX สำหรัับ Hip fracture >ร้้อยละ 3 หรืือ *Major osteoporotic fracture >ร้้อยละ 20
4.	ค่่า BMD T-score อยู่่�ระหว่่าง -1.0 ถึึง -2.5 ร่่วมกัับมีีกระดููกหัักในตำแหน่่ง proximal humerus, pelvis หรืือ
forearm จากอุุบััติิเหตุุที่่�ไม่่รุุนแรง
BMD: bone mineral density, FRAX: Fracture Risk Assessment Tool, LS: lumbar spine, TH: total hip,
FN: femoral neck, major osteoporotic fracture หมายถึึง กระดููกต้้นแขน เชิิงกราน ปลายแขนและกระดููกสัันหลััง
*ในบางองค์์กร เช่่น คำแนะนำเวชปฏิิบััติิการดููู�แลรัักษาโรคกระดููู�กพรุุุ�นมููู�ลนิิธิิโรคกระดููู�กพรุุุ�นแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ไม่่ได้้นัับรวม major osteoporotic fracture >ร้้อยละ 20 เข้้ามาอยู่่�ในเกณฑ์์การวิินิิจฉััย(11)

Fracture risk assessment tool (FRAX)

FRAX เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดกระดููกหัักโดยใช้้ computer-based
algorithm เพื่่�อคำนวณหาความเสี่่ย� งของการเกิิดกระดููกหัักใน 10 ปีี สำหรัับ major osteoporotic fracture
และ hip fracture การคำนวณนี้้�อาศััยข้้อมููลอายุุ เพศ น้้ำหนััก ส่่วนสููง ประวััติิกระดููกหััก ประวััติิบิิดา มารดา
สะโพกหััก การสููบบุุหรี่่� การใช้้ยาสเตีียรอยด์์ โรครููมาตอยด์์ โรคที่่�ทำให้้เกิิดกระดููกพรุุนแบบทุุติิยภููมิิ
การดื่่�มแอลกอฮอล์์ เพื่่�อใช้้คำนวณใน computer-based algorithm แต่่สำหรัับ femoral neck BMD
นั้้�นใช้้เป็็นทางเลืือกในการกรอกข้้อมููล (หากกรอก femoral neck BMD จะช่่วยเพิ่่�มข้้อมููลในการพยากรณ์์
เรื่่�องกระดููกหัักได้้มากขึ้้�น) อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลที่่�คำนวณได้้มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมากในแต่่ละพื้้�นที่่�
ทั่่�วโลก ดัังนั้้�นควรใช้้ FRAX ที่่�จำเพาะกัับข้้อมููลเรื่่�องกระดููกหัักและอััตราการเสีียชีีวิิตในพื้้�นที่่�หรืือประเทศ
นั้้�น ๆ(12) ในปััจจุุบัันประเทศไทยมีีข้้อมููล FRAX ที่่�สามารถใช้้คำนวณความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดกระดููกหัักได้้
	ทั้้�งนี้้�หากพิิจารณาเกณฑ์์ในการวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนจากคำแนะนำขององค์์กรที่่�ตีีพิิมพ์์แนวทาง
การวิินิิจฉััยและรัักษาโรคกระดููกพรุุน พบว่่ามีีรายละเอีียดต่่างกัันบ�างเล็็กน้้อย ตััวอย่่างเช่่น ในคำแนะนำ
เวชปฏิิบััติิการดููแลรัักษาโรคกระดููกพรุุนมููลนิิธิิโรคกระดููกพรุุนแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2564(11) หนึ่่�งในเกณฑ์์
ของการวิินิิจฉััยคืือ ค่่า BMD T-score อยู่่�ระหว่่าง -1.0 ถึึง -2.5 ร่่วมกัับมีีความเสี่่�ยงของการเกิิดกระดููก
โดยใช้้การคำนวณจาก FRAX แต่่จะเลืือกใช้้เฉพาะความเสี่่�ยงจาก FRAX โดยยึึดถืือเฉพะ ของ hip fracture
>ร้้อยละ 3 เท่่านั้้�น (ไม่่ใช้้เกณฑ์์ major osteoporotic fracture >ร้้อยละ 20) ต่่างกัับคำแนะนำในต่่างประเทศ
เช่่น american association of clinical endocrinologists/american college of endocrinology

The Stories of Success

clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis2020 (AACE/ACE 2020)(13) และ management of osteoporosis in postmenopausal women: the
2021 position statement of the north american menopause society (NAMS 2021)(14)
ที่่�แนะนำให้้ใช้้เกณฑ์์ความเสี่่�ยงของการเกิิดกระดููกหัักใน 10 ปีีโดยใช้้การคำนวณจาก FRAX อย่่างน้้อยหนึ่่�ง
ตำแหน่่งไม่่ว่่าจะเป็็นที่่� major osteoporotic fracture หรืือ hip fracture ก็็ตาม นอกจากนี้้�ยัังมีีรายละเอีียด
ปลีีกย่่อยที่่�แตกต่่างบางประการของทั้้�ง NAMS 2021 และ AACE/ACE 2020 เช่่น NAMS 2021 กล่่าวว่่า
การวิินิิจฉััยโรคกระดููกพรุุนสามารทำได้้ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีค่่า BMD T-score อยู่่�ระหว่่าง -1.0 ถึึง -2.5 ร่่วมกัับ
มีีกระดููกหัักในหลายตำแหน่่ง (แต่่ไม่่นัับรวมกระดููกมืือ เท้้าและใบหน้้า) ซึ่่�งใน AACE/ACE 2020 ไม่่ได้้กล่่าว
ไว้้ ในอีีกทางหนึ่่�ง NAMS 2021 ไม่่ได้้แนะนำการใช้้ค่่า BMD T-score ที่่�ตำแหน่่งตำแหน่่ง 1/3 distal radius
สำหรัับการวิินิจิ ฉััยโรคกระดููกพรุุนต่่างจากใน AACE/ACE 2020 ที่่�มีีการพููดถึึงการใช้้กระดููกตำแหน่่งดัังกล่่าว
	สิ่่�งสำคััญในเวชปฏิิบััติิประการหนึ่่�ง คืือ การที่่�ตรวจพบว่่าค่่า BMD T-score ต่่ำ อาจไม่่ได้้เป็็นจาก
โรคกระดููกพรุุนเสมอไป ยัังมีีความผิิดปรกติิ หรืือ โรคบางชนิิด ที่่�พยาธิิกำเนิิดและการรัักษาแตกต่่างไป
จากโรคกระดููกพรน� แต่่ทำให้้ตรวจพบว่่าค่่า BMD ต่่ำได้้ เช่่น ต่่อมพาราไทรอย์์ทำงานมากผิิดปรกติิแบบปฐมภููมิิ
(primary hyperparathyroidism), chronic kidney disease mineral bone disease (CKD-MBD),
osteomalacia, osteolytic bone lesions เป็็นต้้น โดยเฉพาะในรายที่่�มีีประวััติิ ปวดกระดููก กล้้ามเนื้้�ออ่่อน
แรง หรืือเจาะเลืือดแล้้วพบความผิิดปรกติิ ให้้ระมััดระวัังว่่าอาจมีีโรคหรืือพยาธิิสภาพอื่่�น นอกจากนี้้�การตรวจ
เพิ่่�มเติิมอาจทำให้้พบปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ทำให้้สููญเสีียเนื้้�อกระดููก ดัังนั้้�นเมื่่�อพบค่่า BMD T-score ต่่ำ ก่่อนให้้
การวิินิิจฉััยและรัักษาโรคกระดููกพรุุน ควรมีีการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมก่่อนเสมอ(13, 14) การส่่งตรวจที่่�นอกเหนืือ
จากการตรวจก่่อนใช้้ MHT ข้้างต้้น รวมถึึง การตรวจ complete blood count (CBC), 25 hydroxy
vitamin D, serum calcium, phosphate, albumin (เพื่่�อมาแปลผล calcium), parathyroid hormone
(PTH), creatinine, alkaline phosphatase ในบางกรณีีที่่�สงสััยพยาธิิสภาพบางอย่่าง อาจมีีการ
ส่่งตรวจอื่่�น ๆ เช่่น thyroid-stimulating hormone (TSH), 24-hour urinary calcium เป็็นต้้น(14)

คำถามที่่� 1 ทำไมต้้องใช้้ฮอร์์โมนเพศในการรัักษาโรคกระดููกพรุุน?

กระดููกเป็็ น อวัั ย วะที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงตลอดชีี วิิ ต โดยในเด็็ ก และวัั ย รุ่่�นเป็็ น ช่่ ว งเวลาที่่� มีี
การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งขนาดและรููปร่่างของกระดููก (modeling) ทำให้้มีีการขยายขนาดของกระดููกและร่่างกาย
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวนี้้�จะสมบููรณ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดของวััยหนุ่่�มสาว ต่่อจากนั้้�นจะมีีกระบวนการที่่�เพิ่่�มความ
แข็็งแกร่่ง (consolidation) อีีกราว 5-10 ปีีขึ้้�นกัับตำแหน่่งของกระดููกที่่�แตกต่่างกัันจนไปถึึงจุุดที่่�กระดููกมีี
ความหนาแน่่นมากที่่�สุดข
ุ องชีีวิติ (peak adult bone mass) ซึ่่ง� มัักเป็็นช่่วงอายุุวัยั รุ่่�นตอนปลายหรืืออายุุยี่่สิ� บิ
(13)
ต้้น ๆ ช่่วงชีีวิิตหลัังจากนั้้�นมีีกระบวนการสลายควบคู่่�ไปกัับการสร้้างกระดููก (bone remodeling หรืือ
turnover) ซึ่่�งจะเกิิดไปตลอดช่่วงชีีวิิตเพื่่�อซ่่อมแซม microdamage และ microfracture ในเนื้้�อกระดููกเอง
และเพื่่�อดำรงภาวะสมดุุลของแคลเซีียมในร่่างกาย โดยอาศััยการทำงานของเซลล์์ osteoclast ที่่�คอยสลาย
กระดููกและเซลล์์ osteoblast ที่่�คอยทำหน้้าที่่�สร้้างกระดููกใหม่่ โดยปรกติิมีีหลายกลไกที่่�คอยควบคุุม
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การรัักษาสมดุุลระหว่่างการสร้้างและการสลายของกระดููก เมื่่�อเข้้าสู่่�วััยหมดระดููการลดระดัับของฮอร์์โมน
เอสโตรเจน เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้มีีการสลายกระดููกเกิิดขึ้้�นมากกว่่าการสร้้าง ทำให้้เกิิดการสููญสีียความ
หนาแน่่นกระดููก เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อกระดููกพรุุนและกระดููกหัักตามมา  
กลไกที่่�เอสโตรเจนช่่วยป้้องกัันการสลายกระดููกในสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�
การพััฒนาของเซลล์์สลายกระดููก osteoclast ต้้องอาศััยการกระตุ้้�นจาก receptor activator of
NF-κB ligand (RANKL) ที่่�จะทำให้้มีีการพััฒนาและมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็น mature osteoclast ที่่�จะ
สามารถย่่อยสลายกระดููกได้้ บทบาทของฮอร์์โมนเอสโตรเจนจากรัังไข่่ของสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�คืือ กระตุ้้�นให้้
osteoblast สร้้าง osteoprotegerin (OPG) ซึ่่�งเป็็น antibodies ที่่�คอยไปทำลายและต้้านการทำงานของ
RANKL และยัังยัับยั้้�งการแสดงออกของ RANK (ซึ่่�งเป็็นตััวรัับของ RANKL) ดัังนั้้�นในสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�
จึึงมีีการรัักษาสมดุุลของการสร้้างและการสลายกระดููกที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�เชื่่�อว่่าฮอร์์โมนเอสโตรเจน
ยัังส่่งผลต่่อ proinflammatory cytokines เช่่น IL-1, IL-6, tumor necrosis factor-α (TNF-α) และ
prostaglandin E2 (PGE2) จึึงมีีผลในการลด osteoclast precursor บางการศึึกษารายงานว่่าเอสโตรเจน
ควบคุุมการแสดงออกของ transforming growth factor-β (TGF-β) ซึ่่ง� ทำเกิิด expression apoptosis ของ
osteoclast(15) จากกลไกของฮอร์์โมนเอสโตรเจนดัังกล่่าว เมื่่�อเข้้าสู่่�วััยหมดระดูู ฮอร์์โมนเอสโตรเจนทีี�ลดลง
อย่่างมาก จึึงทำให้้เกิิดการพััฒนาและเพิ่่�มการทำงานของ osteoclasts ทำให้้มีีการสลายกระดููกมากกว่่า
การสร้้าง การใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจน จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�สามารถป้้องกัันการสููญเสีียความหนาแน่่น
กระดููก หรืือในบางกรณีีอาจใช้้เอสโตรเจนเป็็นหนึ่่ง� ในการรัักษาสตรีีที่่เ� ป็็นโรคกระดููกพรุุน ดัังจะได้้กล่่าวต่่อไป
ระดัับการสููญเสีียความหนาแน่่นกระดููกในสตรีีวััยหมดระดูู
การลดระดัับของฮอร์์โมนเอสโตรเจนในสตรีีวััยหมดระดููส่่งผลต่่อกลไกการสลายกระดููกดัังกล่่าว
ข้้างต้้น โดยพบว่่าการสููญเสีียเนื้้�อกระดููกจะเกิิดอย่่างมากและรวดเร็็วในช่่วง 1-3 ปีี ก่่อนระดููครั้้�งสุุดท้้ายและ
เกิิดอยู่่�ประมาณ 5-10 ปีี ค่่าเฉลี่่�ยการสููญเสีียเนื้้�อกระดููกในช่่วงดัังกล่่าวนี้้�คืือประมาณร้้อยละ 2 ต่่อปีี ดัังนั้้�น
การสููญเสีียความหนาแน่่นกระดููกในช่่วงนี้้�จะเกิิดทั้้�งหมดราวร้้อยละ 10-12(16) การสููญเสีียมวลกระดููกนี้้�
จะเกิิดขึ้น้� ในสตรีีที่่ผ� อมมากกว่่าอ้้วน หลัังจากช่่วงอายุุนี้้ไ� ปแล้้ว การสููญเสีียกระดููกจะเกิิดในอััตราที่่�ช�าลงเหลืือ
ร้้อยละ 0.5 ต่่อปีี โดยเป็็นลัักษณะที่่�สััมพัันธ์์กัับอายุุ (age-related bone loss) มีีการคาดการณ์์ว่่าที่่�
อายุุ 80 ปีี สตรีีจะสููญเสีียความหนาแน่่นกระดููกไปร้้อยละ 30 ของ peak bone mass(1, 17) ในสตรีีวััย
หมดระดูู นอกเหนืือจากการเปลี่่�ยนแปลงของความหนาแน่่นกระดููกแล้้ว ยัังพบมีีการเปลี่่�ยนแปลงของ
คุุณภาพของกระดููก (bone quality) ร่่วมด้้วย เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงของโครงสร้้างในระดัับจุุลภาค
(microarchitecture) ของกระดููกทั้้�งในส่่วน trabecular และส่่วน cortical ซึ่่�งส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงต่่อกระดููก
หัักมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อกระดููกอีีก เช่่น ภาวะโภชนาการ ระดัับวิิตามิินดีีในร่่างกาย
การออกกำลัังกาย การสููบบุุหรี่่� การใช้้ยาบางชนิิด หรืือโรคบางอย่่างซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั อััตราการสููญเสีียมวลกระดููก
และเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อกระดููกหััก การพลััดตก หกล้้ม เป็็นต้้น(13, 14)

The Stories of Success

การศึึกษาผลของฮอร์์โมนเพศเพื่่�อป้้องกััน และ/หรืือ รัักษาโรคกระดููกพรุุน
จากกลไกการสููญเสีียมวลกระดููกที่่�กล่่าวข้้างต้้นที่่�พบว่่าการลดลงของเอสโตรเจนเป็็นสาเหตุุหลัักของ
การเกิิดกระดููกพรุุนและกระดููกหัักในสตรีีวััยหมดระดูู ดัังนั้้�นจึึงมีีข้้อสนัับสนุุนให้้นำฮอร์์โมนเอสโตรเจนมา
เพื่่�อใช้้ป้้องกัันและ/หรืือรัักษาโรคกระดููกพรุุนในสตรีีวััยหมดระดูู แต่่เนื่่�องจากแนวคิิดการใช้้ยาเพื่่�อป้้องกัันมีี
ความแตกต่่างบางประการจากการใช้้ยาเพื่่�อรัักษากระดููกพรุุน จึึงขอแสดงข้้อมููลพื้้�นฐานบางประการคืือ
การใช้้ ย ารัั ก ษาโ รคกระดูู ก พรุุน หมายถึึงการใช้้ ย าเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด กระดููกหัั ก
ในรายที่่�วิินิิจฉััยว่่าเป็็นกระดููกพรุุนแล้้ว การศึึกษาในกรณีีนี้้�จึึงมัักวััดผลหลััก (primary endpoint) จาก
อุุบััติิการณ์์การเกิิดกระดููกหัักหลัังการรัักษา (fracture assessment)
การใช้้ยาป้้องกัันโรคกระดููกพรุุน หมายถึึงการให้้ยาเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคกระดููกพรุุน
ในรายที่่�ยัังไม่่ได้้เป็็นโรคนี้้� การศึึกษายาในกรณีีนี้้�จึึงมัักวััดผล BMD หลัังได้้การรัักษา (BMD assessment)
การศึึกษาผลของฮอร์์โมนเพศต่่อการลดกระดููกหััก
	ข้้อมููลจากการวิิเคราะห์์แบบอภิิมาน (meta analysis) ของการใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนเดี่่�ยว และ
ฮอร์์โมนเอสโตรเจนร่่วมกัับโพรเจสติิน (progestin) ในผู้้�ป่่วยที่่�มีคี วามเสี่่ย� งต่ำ่ ต่่อกระดููกหััก ซึ่่ง� ข้้อมููลส่่วนสำคััญ
มาจากการศึึกษา women’s health initiative (WHI)(18, 19) พบว่่าฮอร์์โมนเพศสามารถลดความเสี่่�ยงของ
vertebral fracture ได้้ร้้อยละ 34 เมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก [hazard ratio (HR) 0.66, 95% confidence
interval (CI), 0.49 to 0.89] ลดความเสี่่�ยงต่่อ hip fractures (HR 0.71, 95% CI 0.52 to 0.98) และ
ลดความเสี่่�ยงต่่อ nonvertebral fractures (HR 0.79, 95% CI 0.70 to 0.90)(20)
พบว่่าข้้อมููลการใช้้ฮอร์์โมนเพศเพศต่่อการลดกระดููกหัักส่่วนใหญ่่ มาจากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ความเสี่่�ยงต่่ำต่่อการเกิิดกระดููกหััก(18, 19) แม้้ว่่าจะเคยมีีการศึึกษาในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง(21) แต่่ก็็เป็็น
การศึึกษาที่่�เล็็กกว่่าและมีีจำนวนการศึึกษาน้้อยกว่่า ดัังนั้้�น อาสาสมััครในการศึึกษาผลของฮอร์์โมนเพศ
ต่่อกระดููกหัักจึึงมีีความแตกต่่างอาสาสมััครในการศึึกษาของยารัักษาโรคกระดููกพรุุนชนิิดอื่่�น ซึ่่�งมัักทำ
ในอาสาสมััครที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดกระดููกหััก หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า ข้้อมููลการลดกระดููกหัักของการใช้้
ฮอร์์โมนส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาในผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นกระดููกพรุุน (ไม่่ใช่่ผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง) ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำคััญที่่�
องค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกาไม่่ได้้ยอมรัับการใช้้ฮอร์์โมนเพศเป็็นยาหลัักในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�
เป็็นโรคกระดููกพรุุน นอกจากนี้้�ประสิิทธิภิ าพของฮอร์์โมนต่่อการลดกระดููกหัักเป็็นการศึึกษาในขนาดยามาตร
ฐานเท่่านั้้�น (standard dose) ดัังนั้้�นยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�แสดงผลลดกระดููกหัักจากการใช้้ยาฮอร์์โมน
เอสโตรเจนขนาดต่่ำกว่่ามาตรฐาน
การศึึกษาผลของฮอร์์โมนเพศต่่อการเพิ่่�มความหนาแน่่นกระดููก
	ผลในการเพิ่่� ม ความหนาแน่่ น กระดููกจากการใช้้ ฮ อร์์ โ มนเพศในขนาดมาตรฐาน ทั้้� ง แบบ
รัับประทานและแบบผ่่านทางผิิวหนัังถููกพิิสููจน์์จากหลายการศึึกษา(22-24) ตััวอย่่างการศึึกษาที่่�สำคััญคืือ
postmenopausal estrogen/progestin interventions trial (PEPI) พบว่่าการใช้้ conjugated equine
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estrogens (CEE) 0.625 มก. อาจให้้ร่่วมกัับ progestin คืือ medroxyprogesterone acetate (MPA) หรืือ
micronized progesterone (MP) เป็็นเวลา 3 ปีี สามารถเพิ่่�ม LS BMD ได้้ร้้อยละ 3.5-5.0 และที่่� hip BMD
ร้้อยละ 1.7(22) ในการศึึกษา WHI อาสาสมััครที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน CEE 0.625 มก. ร่่วมกัับ MPA 2.5 มก.
เป็็นเวลา 5 ปีีช่่วยเพิ่่�ม LS และ TH BMD ได้้ร้้อยละ 4.5 และ 3.7 ตามลำดัับ(18) นอกจากนี้้�ยัังมีีการวิิเคราะห์์
แบบอภิิมานจาก 57 การศึึกษาที่่�ยืืนยัันผลดีีของการใช้้ฮอร์์โมนเพศต่่อการเพิ่่�ม BMD(25)
สำหรัับประเด็็นเรื่่อ� งขนาดของฮอร์์โมนต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ BMD มีีการศึึกษาที่่�ใช้้ 17-β estradiol
ขนาด 0.25, 0.5 และ 1.0 มก. โดยพบว่่าฮอร์์โมนช่่วยเพิ่่�ม LS BMD หลัังได้้ยา 2 ปีีร้้อยละ 0.4, 2.3 และ
2.7 ตามลำดัับ(26) กล่่าวคืือ การตอบสนองของ BMD มีีความสััมพัันธ์์กัับขนาดของฮอร์์โมนเอสโตรเจน
โดยพบว่่าการใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนอาจให้้ร่่วมกัับโพรเจสโตเจนที่่�ขนาดต่่ำกว่่าขนาดมาตรฐานช่่วยเพิ่่�ม
BMD ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ แต่่ยัังเพิ่่�ม BMD ได้้น้้อยกว่่าการใช้้ขนาดยามาตรฐาน(27, 28)
ความแตกต่่างของคำแนะนำ ในการใช้้ฮอร์์โมนเพศเพื่่�อรัักษากระดููกพรุุนในสตรีีวััยหมดระดูู
	ดัังที่่�กล่่าวแล้้วว่่าข้้อมููลของการใช้้ฮอร์์โมนเพศต่่อการลดกระดููกหัักส่่วนใหญ่่มาจากการศึึกษา
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำต่่อการเกิิดกระดููกหััก ทำให้้องค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกาไม่่ได้้ยอมรัับ
การใช้้ฮอร์์โมนเป็็นยาหลัักในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคกระดููกพรุุน แต่่ยอมรัับให้้ใช้้ฮอร์์โมนสำหรัับป้้องกััน
โรคกระดููกพรุุนและการสููญเสีียเนื้้�อกระดููกในสตรีีที่่�มีีความเสี่่�ยง (prevention of bone loss and
osteoporosis) โดยแนะนำให้้ใช้้ได้้ในสตรีีที่่มี� กี ระดููกบางและยัังไม่่มีข้ี อ้ บ่่งชี้้ที่่� เ� ข้้าได้้กับั การให้้ยาเพื่่�อการรัักษา
โรคกระดููกพรุุน(14)
แต่่ในอีีกทางหนึ่่�งมีีคำแนะนำจาก the international menopause society (IMS) writing group
ตีีพิมิ พ์์ข้อ้ มููล 2016 IMS recommendations on women’s midlife health and menopause hormone
therapy ว่่าสามารถพิิจารณาฮอร์์โมนเป็็นหนึ่่�งในทางเลืือกอัันดัับแรก (first-line therapy) เพื่่�อใช้้รัักษาสตรีี
วััยหมดระด�ที่่�เป็็นโรคกระดููกพรุุนและมีีอายุุไม่่เกิิน 60 ปีี หรืือหมดระดููมาไม่่เกิิน 10 ปีี (window of
opportunity)(29) โดย IMS มีีมุุมมองว่่าฮอร์์โมนเพศมีีประสิิทธิิภาพต่่อการลดกระด�กหัักแม้้จะทำการศึึกษา
ในคนที่่�ไม่่ได้้เป็็นโรคกระดููกพรุุน ดัังนั้้�นจึึงน่่าจะมีีบทบาทในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยเป็็นกลุ่่�มเสี่่ย� งสููง (เป็็นโรคกระดููกพรุุน)
ได้้ด้้วย
ในประเทศไทย มีีสููติินรีีแพทย์์และแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญการใช้้ฮอร์์โมน ใช้้ฮอร์์โมนเพศในการรัักษาสตรีี
วััยหมดระดููที่่�เป็็นโรคกระดููกพรุุนเช่่นกััน โดยนอกจากผลด้้านกระดููก ผู้้�ใช้้ฮอร์์โมนอาจได้้ประโยชน์์ด้้านอื่่�น
ด้้วย เช่่น ผลต่่ออาการร้้อนวููบวาบ อาการช่่องคลอดแห้้ง เป็็นต้้น นอกจากนี้้�สตรีีวััยหมดระดููที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน
60 ปีี หรืือหมดระดููมาไม่่เกิิน 10 ปีี (window of opportunity) ยัังอาจได้้รัับประโยชน์์ในด้้านระบบหััวใจ
และหลอดเลืือดในบางการศึึกษา(30) อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบันั ยัังไม่่แนะนำให้้ใช้้ฮอร์์โมนเพศเพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
โรคเรื้้�อรััง หรืือ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดโรคระบบหััวใจและหลอดเลืือด(31)

The Stories of Success

กล่่าวโดยสรุุปคำถามที่่� 1 เหตุุผลที่่�ควรใช้้ MHT ในการรัักษากระดููกพรุุน เนื่่�องจากกลไกการสููญเสีีย
ความหนาแน่่นกระดููกสััมพัันธ์์อย่่างมากกัับระดัับเอสโตรเจน การใช้้เอสโตรเจนใน MHT จึึงน่่าจะเป็็นการแก้้ไข
โดยตรงต่่อกลไกดัังกล่่าว นอกจากนี้้� การใช้้ MHT มีีข้้อแตกต่่างจากยารัักษากระดููกพรุุนอื่่�น ๆ คืือ ผู้้�ป่่วยจะ
ได้้ประโยชน์์ในการรัักษาอาการของสตรีีวััยหมดระดูู เช่่น อาการร้้อนวููบวาบ ช่่องคลอดแห้้ง เป็็นต้้น

คำถามที่่� 2 ใครที่่�เหมาะกัับการใช้้ฮอร์์โมนเพศเพื่่�อรัักษากระดููกพรุุน?

การใช้้ MHT ควรอยู่่�ภายใต้้ข้้อบ่่งชี้้� มีีการประเมิินความเสี่่�ยง และต้้องพิิจารณาช่่วงอายุุที่่�เริ่่�มใช้้
ฮอร์์โมน การตััดสิินใจใช้้ MHT ควรเป็็นการตััดสิินใจร่่วมกัันของแพทย์์และผู้้�รัับบริิการ ฮอร์์โมนเอสโตรเจนได้้
รัับการรัับรองจากองค์์การอาหารและยาในสหรััฐอเมริิกาให้้ใช้้ในกรณีีดัังนี้้�(31)
1. อาการร้้อนวููบวาบของสตรีีวััยหมดระดูู (vasomotor symptom)
2. อาการทางช่่องคลอดและทางเดิินปััสสาวะ (genitourinary symptom)
3. โรคหรืือภาวะที่่�ทำให้้ขาดเอสโตรเจนเร็็วกว่่าวััยอัันควร (premature hypoestrogenism)
4. ป้้องกัันการสููญเสีียมวลกระดููก (prevention of bone loss)    
	ที่่�น่่าสัังเกตก็็คืือ ข้้อบ่่งชี้้�ที่่� 2 (อาการทางช่่องคลอดและทางเดิินปััสสาวะ) เป็็นข้้อบ่่งชี้้�ที่่�ต้้องการให้้
ฮอร์์โมนออกฤทธิ์์�แบบเฉพาะที่่� คืือต้้องการให้้เอสโตรเจนส่่งผลต่่อช่่องคลอด และ/หรืือ ทางเดิินปััสสาวะ โดย
ให้้มีีการดููดซึึมเข้้าสู่่�ส่่วนอื่่�นของร่่างกาย (systemic absorption) น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อลดโอกาสเกิิดผลข้้างเคีียง แต่่
ในกรณีีข้อ้ บ่่งชี้้อื่่� น� ต้้องการ systemic absorption เพื่่�อนำยาผ่่านไปสู่่อ� วััยวะเป้้าหมาย คืือ สมองส่่วนที่่�ควบคุุม
อุุณหภููมิิ กระดููก ระบบหััวใจและหลอดเลืือด ในข้้อบ่่งชี้้�ที่่� 3 (โรคหรืือภาวะที่่�ทำให้้ขาดเอสโตรเจนเร็็วกว่่าวััย
อัันควร) ที่่�พบบ่่อยในทางปฏิิบัติั ิ ได้้แก่่ premature ovarian insufficiency (POI) ซึ่่ง� หมายถึึงรัังไข่่หยุุดทำงาน
ในสตรีีที่่�อายุุน้้อยกว่่า 40 ปีี, early menopause หมายถึึง รัังไข่่หยุุดทำงานในสตรีีที่่�อายุุน้้อยกว่่า 45 ปีี ซึ่่�ง
อาจเกิิดขึ้้�นได้้เอง การผ่่าตััด การฉายรัังสีี เป็็นต้้น(31)
การพิิจารณา MHT ในเวชปฏิิบััติิ นอกจากข้้อบ่่งชี้้� 4 ประการข้้างต้้นแล้้ว ก่่อนการตััดสิินใจใช้้ MHT
แพทย์์ควรระลึึกว่่าผู้้�ป่่วยไม่่ควรมีีข้้อบ่่งห้้ามของการใช้้ นอกจากนั้้�น สิ่่�งสำคััญอีีกประการหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อ
ความปลอดภััยของการใช้้ MHT คืือ อายุุของผู้้�ป่่วยที่่�จะเริ่่�มใช้้ โดยการเริ่่�ม MHT ควรทำในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุ
ไม่่เกิิน 60 ปีี หรืือหมดระดููมาไม่่เกิิน 10 ปีีตามหลัักการของ window of opportunity หรืือ timing
hypothesis เนื่่�องจากหากเริ่่�ม MHT ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยอายุุมากกว่่า 60 ปีีหรืือหมดระดููมาเกิินกว่่า 10 ปีี
จะเป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคระบบหััวใจและหลอดเลืือด(29-31)
ข้้อบ่่งห้้ามของการใช้้ฮอร์์โมนในสตรีีวััยหมดระดูู(32)
1. เลืือดออกจากช่่องคลอดที่่�ยัังไม่่ทราบสาเหตุุ
2. ได้้รัับการวิินิิจฉััยหรืือสงสััยว่่าเป็็นมะเร็็งเต้้านม
3. ได้้รัับการวิินิิจฉััยหรืือสงสััยว่่าเป็็นมะเร็็งที่่�ถููกกระตุ้้�นด้้วยฮอร์์โมน estrogen เช่่น มะเร็็งเยื่่�อบุุ
โพรงมดลููก
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4. กำลัังเป็็นหลอดเลืือดดำอุุดตััน ลิ่่�มเลืือดที่่�ปอด หรืือมีีประวััติิเป็็นโรคเหล่่านี้้�
5. กำลัังเป็็นโรคหลอดเลืือดแดงเช่่น หลอดเลืือดหััวใจ หลอดเลืือดสมอง หรืือมีีประวััติเิ ป็็นโรคเหล่่านี้้�
6. เคยแพ้้รุุนแรงต่่อส่่วนผสมที่่�มีีอยู่่�ในยาฮอร์์โมน
7.	มีีโรคตัับรุุนแรง
8. เป็็นโรคขาด protein C, protein S หรืือ antithrombin deficiency หรืือโรคที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อหลอดเลืือดอุุดตััน
9.	ทราบหรืือสงสััยว่่าตั้้�งครรภ์์
นอกจากนี้้�ควรระมััดระวัังการใช้้ฮอร์์โมนในรายที่่�เป็็น dementia, porphyria cutanea tarda,
hypertriglyceridemia นอกจากนี้้�สตรีีบางรายอาจกัังวลความเป็็นไปได้้ในการกลัับมากำเริิบของโรคปวด
ศีีรษะไมเกรน เยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� เนื้้�องอกกล้้ามเนื้้�อมดลููก(31)
การเริ่่�มใช้้ฮอร์์โมนในสตรีีวััยหมดระดููตามทฤษฎีี window of opportunity หรืือ timing hypothesis
แม้้ว่่า MHT มีีประโยชน์์ชััดเจนในการรัักษาโรคกระดููกพรุุน ความเสี่่�ยงและประเด็็นความปลอดภััย
ที่่�สำคััญของ MHT คืือ ความเสี่่�ยงต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด จากในอดีีตถึึงปััจจุุบััน มีีหลัักฐานที่่�ขััดแย้้ง
กัันในหลายการศึึกษา เหตุุผลสำคััญที่่�ข้้อมููลต่่างกัันเนื่่�องจาก อาสาสมััครในแต่่ละการศึึกษามีีความแตกต่่าง
กัันมาก โดยเฉพาะอายุุของอาสาสมััคร กล่่าวคืือ อายุุเป็็นตััวบ่่งบอกถึึงภาวะของเส้้นเลืือด โดยเฉพาะเส้้นเลืือด
โคโรนารีีว่่ามีีระดัับการเกิิด subclinical atherosclerosis (ระยะที่่�ยัังไม่่มีีอาการของ atherosclerosis)
ว่่ามากน้้อยเพีียงใด หากอาสาสมััครมีีอายุุน้อ้ ย (เส้้นเลืือดมัักจะยัังดีีและไม่่มีี complicated atherosclerotic
plaques) การได้้รัับ MHT ไม่่ได้้เพิ่่�มความเสี่่�ยง(33) หรืืออาจช่่วยลดความเสี่่�ยง(34, 35) ต่่อการเกิิดโรคกล้้ามเนื้้�อ
หััวใจขาดเลืือด ในทางตรงกัันข้้ามหากเริ่่�มใช้้ MHT ในสตรีีที่่�อายุุเกิิน 60 ปีี หรืือหมดระดููมานานเกิิน 10 ปีี
ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยมัักจะมีี complicated atherosclerotic plaques ในเส้้นเลืือดโคโรนารีีแล้้ว การใช้้
MHT จะทำให้้ความเสี่่�ยงต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือดเพิ่่�มมากขึ้้�น(35, 36)
กล่่าวโดยสรุุป คำถามที่่� 2 การตอบคำถามที่่�ว่่า ใครที่่�เหมาะกัับการใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจน? คืือ
ผู้้�ที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�อย่่างน้้อยหนึ่่�งข้้อ เช่่น ผู้้�ป่่วยโรคกระดููกพรุุน อย่่างไรก็็ตาม ต้้องพิิจารณาก่่อนว่่าผู้้�ป่่วยไม่่มีี
ข้้อห้้ามของการใช้้ MHT และการเริ่่�มใช้้ MHT ควรอยู่่�ใน window of opportunity กล่่าวคืือ อายุุไม่่เกิิน
60 ปีี หรืือหมดระดููมาไม่่เกิิน 10 ปีี เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ MHT เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคระบบหััวใจและ
หลอดเลืือด

คำถามที่่� 3 มีีวิิธีีการเลืือกใช้้ฮอร์์โมนเพศเพื่่�อการรัักษาโรคกระดููกพรุุนอย่่างไร?

การประเมิินก่่อนการรัักษาด้้วยฮอร์์โมนวััยหมดระดูู
นอกจากการทบทวนว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อบ่่งชี้้� ไม่่มีีข้้อห้้ามในการใช้้ฮอร์์โมน และอายุุอยู่่�ในช่่วง window
of opportunity แพทย์์ควรซัักประวััต�อาการ ตรวจร่่างกาย ส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการและตรวจพิิเศษอื่่�น
เพื่่�อพิิจารณาสููตร ชนิิด ขนาด วิิธีีการบริิหารยาที่่�เหมาะสม ร่่วมกัับคำนึึงถึึงความต้้องการของผู้้�ป่่วยและราคา
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ยาร่่วมด้้วย จากเวชศาสตร์์เชิิงประจัักษ์์ไม่่พบว่่ามีีฮอร์์โมนแบบใดที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ สำหรัับสตรีีทุกุ ราย แต่่ควรพิิจารณา
จากโรคประจำตััว ความเสี่่ย� งของผู้้�ป่่วย และเลืือกใช้้ยาให้้เหมาะสมเป็็นราย ๆ ไป (individualized approach)
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการก่่อนเริ่่�มฮอร์์โมนในสตรีีวััยหมดระดูู
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการบางอย่่างอาจทำให้้แพทย์์ได้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและทำให้้เลืือกใช้้หรืือ
หลีีกเลี่่�ยงยาบางชนิิด และจะทำให้้ตััดสิินใจใช้้ยาได้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยมากขึ้้�น การพิิจารณาส่่งตรวจ
ควรพิิจารณาตามอายุุ โรคประจำตััวและอาการของผู้้�ป่่วย โดยทั่่�วไปอาจพิิจารณาในการส่่งตรวจเบื้้อ� งต้้นดัังนี้้�
Complete blood count (CBC)
Lipid profile
Plasma glucose
Hepatic and renal function
Cervical cancer screening
การตรวจเอ็็กซเรย์์เต้้านม (mammography) ตามข้้อบ่่งชี้้แ� ละอายุุที่่แ� นะนำ
การตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งเชิิงกรานหากสงสััยพยาธิิสภาพ
การตรวจระดัับฮอร์์โมน FSH, estradiol ในเลืือดเพื่่�อยืืนยัันการวิินิจิ ฉััยในกรณีี premature ovarian
insufficiency (POI) หากเป็็นการเข้้าวััยหมดระดููตามธรรมชาติิ ไม่่จำเป็็นต้้องตรวจ
นอกจากนี้้� ยัังมีีการตรวจเพิ่่�มเติิมในกรณีีที่่ห� าสาเหตุุ หรืือปััจจััยเสี่่ย� งของโรคกระดููกพรุุน ดัังกล่่าวไป
แล้้ว คืือ 25-hydroxy vitamin D, serum calcium, phosphate, albumin (เพื่่�อมาแปลผล calcium),
parathyroid hormone (PTH), alkaline phosphatase ในบางกรณีีที่่�สงสััยพยาธิิสภาพบางอย่่าง
อาจมีีการส่่งตรวจอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิม เช่่น TSH, 24-hour urinary calcium เป็็นต้้น (14)
การเลืือกสููตร ขนาด และช่่องทางการให้้ยาฮอร์์โมนในวััยหมดระดูู
1. สููตรยา (formulation)
1.1 ชนิิดของฮอร์์โมนเอสโตรเจน
	จุุดมุ่่�งหมายของ MHT คืือต้้องการผลของฮอร์์โมนเอสโตรเจนต่่ออวััยวะเป้้าหมายเพื่่�อให้้เกิิดผลการ
รัักษาต่่าง ๆ ตามที่่�ต้้องการ ส่่วนการให้้ฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน (progestogen) มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพีียงเพื่่�อ
ป้้องกัันการเกิิด endometrial hyperplasia หรืือ endometrial cancer จากการกระตุ้้�นของฮอร์์โมนเอส
โตรเจนเท่่านั้้�น(37) ดัังนั้้�นหากไม่่มีีมดลููกแล้้ว เช่่น สตรีีที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดมดลููกออกและมีีข้้อบ่่งชี้้�ของ MHT
จึึงควรเลืือกใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนเพีียงตััวเดีียว ยกเว้้นในบางกรณีี เช่่น ผู้้�ที่่�มีีเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�
(endometriosis) หรืือในรายที่่�ตััดมดลููกแบบบางส่่วน (subtotal หรืือ supracervical hysterectomy)
หากต้้องใช้้ MHT ควรเลืือกเป็็นสููตรที่่�มีีทั้้�งฮอร์์โมนเอสโตรเจนและโพรเจสโตเจน
ฮอร์์โมนเอสโตรเจนสำหรัับวััยหมดระดููที่่�นิยิ มใช้้มากในทางเวชปฏิิบัติั ิ คืือ 17β-estradiol, estradiol
valerate และ CEE ที่่�ได้้มาจากปััสสาวะม้้าที่่�ตั้้ง� ครรภ์์ (ปััจจุุบันั CEE ไม่่มีจี ำหน่่ายในประเทศไทยแล้้ว) ในอดีีต
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มีีการใช้้ CEE เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะในสหรััฐอเมริิกา ส่่วนประกอบหลัักของ CEE คืือ estrone sulfate
ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�อ่่อนกว่่าฮอร์์โมน estradiol มีีการศึึกษาแบบ meta-analysis พบว่่าการใช้้ CEE และฮอร์์โมน
estradiol ไม่่มีีความแตกต่่างกัันในด้้านการรัักษาอาการร้้อนวููบวาบ(38) ในด้้านผลข้้างเคีียงมีีข้้อมููลแตกต่่าง
ไม่่ชััดเจน แต่่ CEE มีีผลต่่อการสร้้างโปรตีีนจากตัับมากกว่่า(39) พบว่่าฮอร์์โมน estradiol มีีผลในด้้านคลาย
ความกัังวล (anxiolytic) และลดอาการซึึมเศร้้า (antidepressant) ได้้ดีีกว่่า(40) ในขณะนี้้�ประเทศไทยไม่่มีี
CEE จำหน่่าย แต่่มีี conjugated estrogen (CE) ซึ่่�งผลิิตโดยสารตั้้�งต้้นมาจากพืืช ไม่่ได้้สกััดจากปััสสาวะม้้า
ตั้้�งครรภ์์แบบ CEE อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากหลัักฐานทางการแพทย์์ที่่�ศึึกษาโดยใช้้ CE มีีไม่่มาก ในหลาย
โรงพยาบาลหรืือแพทย์์หลายท่่านจึึงไม่่นิิยมนำ CE มาใช้้ในเวชปฏิิบััติิ
1.2 ชนิิดของฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน
คำว่่าโพรเจสโตเจน เป็็นชื่่อ� รวมที่่�หมายถึึงสารกลุ่่�มสเตีียรอยด์์ที่่จั� บั แล้้วออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นต่่อตััวรัับของ
ฮอร์์โมน progesterone (progesterone receptor) โดยฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน นี้้�แบ่่งออกได้้เป็็นสองกลุ่่�ม
กลุ่่�มแรกคืือ progesterone ที่่�มีีสููตรโครงสร้้างเหมืือนกัับฮอร์์โมนที่่�ร่่างกายสร้้าง และกลุ่่�มที่่�สอง คืือ progesttin ที่่�หมายถึึง ฮอร์์โมนโพรเจสโตเจนที่่�ได้้จากการสัังเคราะห์์ ข้้อบ่่งชี้้ข� องการใช้้ฮอร์์โมนโพรเจสโตเจนใน MHT
คืือ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด endometrial hyperplasia หรืือ endometrial cancer ดัังที่่�กล่่าวไปแล้้ว ในทาง
เวชปฏิิบััติิ มีีการเลืือกใช้้โพรเจสโตเจน ในสููตรยา MHT อย่่างหลากหลาย
	ข้้อมููลการศึึกษา WHI ที่่�ติิดตามผู้้�ป่่วยหลัังจากยุุติิการศึึกษาไปแล้้ว พบอุุบััติิการณ์์ของมะเร็็งเต้้านม
สููงขึ้้�นในกลุ่่�มที่่�ได้้ CEE ร่่วมกัับ MPA เมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก แต่่ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ CEE อย่่างเดีียวซึ่่�งเป็็นสตรีีวััย
หมดระดููที่่�ตัดั มดลููกแล้้วกลัับพบว่่าอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดมะเร็็งเต้้านมต่ำ่ กว่่ายาหลอกอย่่างมีีนัยั สำคััญ(41) ในการ
ศึึกษาแบบสัังเกตการณ์์ (observational studies) พบว่่าชนิิดของฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน อาจมีีผลต่่อความ
เสี่่�ยงในการเกิิดมะเร็็งเต้้านมแตกต่่างกััน โดยพบว่่าฮอร์์โมน progesterone และ dydrogesterone มีีความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมต่่ำกว่่าฮอร์์โมน progestin ตััวอื่่�น ๆ(42, 43)
ฮอร์์โมนในกลุ่่�มโพรเจสโตเจน มีีคุุณสมบััติิเฉพาะตััวแตกต่่างกัันไปตามโครงสร้้าง นอกจากการ
จัับกัับตััวรัับของฮอร์์โมน progesterone เองแล้้ว ยาหลายตััวยัังสามารถจัับกัับตััวรัับของฮอร์์โมนอื่่�น
โดยเฉพาะ androgen, mineralocorticoid และ glucocorticoid receptor ทำให้้การใช้้ฮอร์์โมน
โพรเจสโตเจน อาจเกิิดผลต่่อตััวรัับต่่าง ๆ เหล่่านั้้�นได้้ด้้วย(44, 45) ดัังนั้้�นการเลืือกใช้้ยาตััวใดควรพิิจารณาให้้
เหมาะสมในผู้้�ป่่วยเป็็นราย ๆ ไป (individualized approach) โดยพิิจารณาจากโรคประจำตััว ผลข้้างเคีียงที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น ชนิิดของยาที่่�มีีใช้้ในทางเวชปฏิิบััติิ ราคายา และความต้้องการของผู้้�ป่่วย
ในประเทศไทยมีีฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน ที่่�นำมาใช้้ในวััยหมดระดููหลายชนิิด ทั้้�งแบบแยกเม็็ดเป็็น
ฮอร์์โมนโพรเจสโตเจนเดี่่�ยว ได้้แก่่ MP, MPA, norethindrone acetate (NETA), dydrogesterone หรืือ
ชนิิดที่่�ผสมรวมในเม็็ดร่่วมกัับฮอร์์โมนเอสโตรเจน ได้้แก่่ NETA, drospirenone, norgestrel, cyproterone
acetate (CPA) และ dydrogesterone ดัังนั้้�นหากแพทย์์มีีความรู้้�ถึึงคุุณสมบััติิของฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน
แต่่ละตััว จะทำให้้เลืือกใช้้ยาให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละรายได้้
MPA เป็็นยาที่่�มีีมายาวนาน การศึึกษาใหญ่่ในสหรััฐอเมริิกา เช่่น WHI เลืือกใช้้ยาชนิิดนี้้� MPA
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สามารถกระตุ้้�นตััวรัับของ glucocorticoid และอาจสััมพัันธ์์กัับการเกิิดมะเร็็งเต้้านม จากการศึึกษา WHI
ดัังกล่่าวข้้างต้้น ทำให้้ความนิิยมในปััจจุุบัันลดลง(46) อย่่างไรก็็ตาม MPA เป็็นยาที่่�อยู่่�ในบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ
ของไทย ทำให้้ยัังมีีการใช้้ในทางปฏิิบััติิ NETA ในอดีีตได้้รัับความนิิยมมากในยุุโรปบางประเทศ NETA
มีีฤทธิ์์�ของฮอร์์โมน androgen และ estrogen(39, 45) ทำให้้แพทย์์บางท่่านเลืือกใช้้ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีปััญหา
sexual libido ลดลงร่่วมด้้วย ยา drospirenone และ CPA ต่่างก็็มีีฤทธิ์์�ต้้าน androgen(39, 45) แต่่
drospirenone มีีฤทธิ์์�ต้้านต่่อ mineralocorticoid ร่่วมด้้วย ยา dydrogesterone ไม่่มีผี ลหรืือมีีผลน้้อยมาก
ต่่อตััวรัับ mineralocorticoid, glucocorticoid และ androgen(39, 45)
ในต่่างประเทศมีีการนำ CEE ผสมกัับยาในกลุ่่�ม selective estrogen receptor modulator (SERM)
ชื่่�อ bazedoxifene ซึ่่�งเรีียกว่่ายากลุ่่�ม tissue-selective estrogen complex (TSEC) โดยมีีแนวคิิดการนำ
bazedoxifene มาใช้้แทน progestin เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการใช้้ progestin โดย TSEC นี้้�สามารถใช้้รัักษา
อาการร้้อนวููบวาบและป้้องกัันการสููญเสีียกระดููกได้้ (31) อย่่างไรก็็ตาม ยานี้้�ยัังไม่่มีีจำหน่่ายในประเทศไทย
2. ขนาดยาฮอร์์โมน (dosing)
2.1 ขนาดยาเอสโตรเจน
หากการใช้้ MHT เป็็นไปเพื่่�อการรัักษาอาการของว�ยหมดระดูู แนวคิิดการใช้้ยาขนาดต่่ำที่่�สุุดเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมาย (lowest, effective dose of systemic MHT) นัับเป็็นหลัักการที่่�ควรย�ดถืือในเวชปฏิิบััติิ
อย่่างไรก็็ตาม หากใช้้ฮอร์์โมนบางกรณีี เช่่น ในผู้้�ป่่วย POI การใช้้ฮอร์์โมนไม่่ได้้มุ่่�งหวัังเพีียงเพื่่�อบรรเทาอาการ
แต่่เป็็นการให้้ยาเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยมีีระดัับของฮอร์์โมน estradiol ในเลืือดใกล้้เคีียงกัับสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์� ดัังนั้้�น
ขนาดของฮอร์์โมน เอสโตรเจนที่่�แนะนำจึึงมัักสููงกว่่าขนาดที่่�ใช้้ในสตรีีวััยหมดระดููทั่่�วไป(47)
คำจำกัั ดความของ ขนาดมาตรฐานของฮอร์์โมน MHT มีีการตีีค วามแตกต่่างกัันออกไป ใน
สหรััฐอเมริิกามัักยึึดขนาด estradiol 1 มก. เป็็นขนาดมาตรฐาน แต่่ใน IMS แนะนำว่่า estradiol 2 มก.
เป็็นขนาดยามาตรฐาน(47, 48) ในประเทศไทยพบมีีความแตกต่่างของแพทย์์แต่่ละท่่าน การเลืือกขนาดของ
เอสโตรเจน จึึงควรพิิจารณาจากข้้อมููลทางเวชศาสตร์์เชิิงประจัักษ์์ในปััจจุุบัันและวััตถุุประสงค์์ของการใช้้
ฮอร์์โมนในสตรีีแต่่ละราย
2.2 ขนาดยาโพรเจสโตเจน  
	ขนาดของยาโพรเจสโตเจน มีีความสำคััญในการป้้องกัันผนัังมดลููก โดยขนาดยาและจำนวนวัันที่่�ได้้
รัับยามีีผลต่่อความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด endometrial hyperplasia และ/หรืือ endometrial cancer หากใช้้
ขนาดของเอสโตรเจนสููงขึ้น้� ควรมีีการเพิ่่�มขนาดยาโพรเจสโตเจนให้้สููงพอจะป้้องกัันผนัังมดลููกด้้วย(47) อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า คำแนะนำในกรณีีขนาดยาโพรเจสโตเจนที่่�สููงขึ้้น� นี้้� มัักเป็็นคำแนะนำจากผู้้�เชี่่ย� วชาญ
มากกว่่าจะเป็็นข้้อมููลจากการศึึกษาโดยตรง
โดยทั่่�วไปหากใช้้ยาแบบ cyclic regimen แนะนำให้้ใช้้โพรเจสโตเจน อย่่างน้้อย 12 วััน/เดืือน และ
ขนาดของยาโพรเจสโตเจนต่่อเม็็ดมัักจะสููงกว่่าขนาดยาที่่�ใช้้แบบ continuous regimen อย่่างไรก็็ตาม หาก
คำนวณขนาดยาโพรเจสโตเจนต่่อเดืือน จะได้้ total dose ของโพรเจสโตเจน ของทั้้�ง cyclic และ continuous
regimen ที่่�ใกล้้เคีียงกััน
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3. การพิิจารณาว่่าจะใช้้ฮอร์์โมนแบบ cyclic regimen หรืือแบบ continuous regimen
	ดัังที่่�กล่่าวแล้้วว่่ากรณีีตััดมดลููกแล้้วควรให้้ MHT แบบฮอร์์โมนเอสโตรเจนชนิิดเดีียว เนื่่�องจากการ
ใช้้ โพรเจสโตเจน อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อผลข้้างเคีียง เช่่น อืืดแน่่นท้้อง น้้ำหนัักขึ้้�น บวม อารมณ์์เปลี่่�ยนแปลง
คััดเต้้านมและอาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อมะเร็็งเต้้านมสููงกว่่า แต่่หากผู้้�ป่่วยยัังมีีมดลููก การให้้ MHT จำเป็็นต้้องใช้้
เอสโตเจนร่่วมกัับโพรเจสโตเจน (combined MHT) ในกรณีี combined MHT ยัังสามารถจำแนกได้้เป็็นสอง
แบบหลัักคืือ(49)
3.1 Sequential-combined regimen
เป็็นสููตร MHT ที่่�ให้้ฮอร์์โมนเอสโตเจนชนิิดเดีียวก่่อนเป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง (เช่่น 11-15 วััน) จากนั้้�น
จึึงตามด้้วยฮอร์์โมนเอสโตรเจนควบคู่่�กัับโพรเจสโตเจน การให้้ฮอร์์โมนลัักษณะนี้้�จะมีีช่่วงเวลาที่่�หยุุดโพรเจส
โตเจนช่่วงหนึ่่ง� ซึ่่ง� จะทำให้้มีเี ลืือดออกจากช่่องคลอดในช่่วงเวลานั้้�น สููตรนี้้�เหมาะในผู้้�ที่่เ� ป็็น perimenopause
และผู้้�ที่่ห� มดระดููมาไม่่เกิิน 1-2 ปีี ผู้้�ปว� ยกลุ่่�มนี้้�อาจจะยัังมีีการทำงานของรัังไข่่และยัังมีีการสร้้างฮอร์์โมนได้้บ้า้ ง
ดัังนั้้�นการใช้้สููตรที่่�ยังั มีีเลืือดออกตามรอบยาจึึงช่่วยลดโอกาสเลืือดออกผิิดปรกติิ แต่่หากเลืือกใช้้ continuouscombined regimen ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการมีีเลืือดออกผิิดปรกติิจากการใช้้ MHT จาก
ประสบการณ์์ของผู้้�เขีียนและแพทย์์อาวุุโสหลายท่่านแนะนำให้้ใช้้ยา sequential-combined regimen
ในสตรีีที่่�หมดระดููมาไม่่เกิิน 1-2 ปีี โดยควรเริ่่�มยาเม็็ดแรกให้้ตรงกัับรอบระดููเดิิมของผู้้�ป่่วยเพื่่�อช่่วยลด
ความเสี่่ย� งต่่ออาการเลืือดออกผิิดปรกติิ หากเลืือกใช้้ sequential-combined regimen ควรใช้้โพรเจสโตเจน
อย่่างน้้อย 10 วััน/เดืือน (แนะนำ 12-14 วััน/เดืือน) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการกระตุ้้�นผนัังมดลููก(47-49)
3.2 Continuous-combined regimen
	คืือการให�ฮอร์์โมนเอสโตรเจนควบคู่่ไ� ปกัับโพรเจสโตเจนทุุกวััน การใช้้ยาแบบนี้้�จะไม่่มีช่ี ว่ งที่่�ฮอร์์โมน
ต่ำ่ ลงจนมีีการลอกของผนัังมดลููก ผู้้�ป่่วยจึึงไม่่มีเี ลืือดออกจากการใช้้ยาสููตรนี้้� การใช้้ continuous-combined
regimen เหมาะในสตรีีที่่�หมดระดููมาแล้้วเกิินกว่่า 1-2 ปีี ซึ่่�งผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มัักชิินกัับการไม่่มีีระดููแล้้ว(49)
ในช่่วง 6 เดืือนแรกหลัังเริ่่ม� MHT ผู้้�ป่่วยอาจมีีเลืือดออกผิิดปรกติิทางช่่องคลอดได้้บ้า้ งเล็็กน้้อย ดัังนั้้�น
หากไม่่มีีความเสี่่�ยงอื่่�น อาจใช้้วิิธีีเฝ้้าติิดตามและสัังเกตอาการ อย่่างไรก็็ตามหากเลืือดออกปริิมาณมาก
เลืือดไม่่หยุุดเอง หรืือเลืือดเริ่่�มออกหลัังจากเริ่่�มใช้้ฮอร์์โมนมาเกิิน 6 เดืือนควรทำการประเมิินสาเหตุุของเลืือด
ออกผิิดปรกติิทางช่่องคลอดน��น เช่่น การคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงเชิิงกรานและการตรวจชิ้้�นเนื้้�อในโพรงมดลููก(49)
4. ช่่องทางการบริิหารยา (route of administration)
4.1 ช่่องทางการบริิหารยาเอสโตรเจนและผลต่่อร่่างกาย
ฮอร์์โมนเอสโตรเจนแบบทั่่�วร่่างกาย (systemic estrogen) ในต่่างประเทศมีีรููปแบบการบริิหารยา
หลายชนิิด ทั้้�งยารัับประทาน ยาที่่�ให้้ผ่่านทางผิิวหนััง สเปรย์์และยาที่่�ให้้ผ่่านทางช่่องคลอด สำหรัับ
ในประเทศไทยมีี ฮอร์์โมนเอสโตรเจนแบบทั่่�วร่่างกายสำหรัับวััยหมดระดููเพีียงสองช่่องทาง คืือ ชนิิดรับั ประทาน
และชนิิดผ่่านทางผิิวหนััง ฮอร์์โมน 17β-estradiol และ estradiol valerate (estradiol valerate จะถููก
เปลี่่�ยนในร่่างกายไปเป็็น 17β-estradiol ในร่่างกาย) ชนิิดรัับประทานที่่�มีีจำหน่่ายในประเทศไทยมีีขนาด
เม็็ดละ 1 และ 2 มก. การใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนผ่่านทางผิิวหนัังมีีสองชนิิดย่่อย คืือ ชนิิดแผ่่นแปะและ
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ชนิิดเจล การให้้ฮอร์์โมนผ่่านทางผิิวหนัังมีีข้้อดีีที่่�แตกต่่างจากชนิิดรัับประทานบางประการ เนื่่�องจากฮอร์์โมน
เอสโตรเจนทางผิิวหนัังจะไม่่มีีการรบกวนการทำงานของตัับ ต่่างจากการใช้้ฮอร์์โมนแบบรัับประทานที่่�มีี
เหตุุการณ์์ที่่�เรีียกว่่าการเกิิด first pass hepatic effect โดยเหตุุการณ์์นี้้�ส่่งผลทางเภสััชพลศาสตร์์ต่่อร่่างกาย
ในหลายด้้าน การใช้้ฮอร์์โมนชนิิดรัับประทานอาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อโรคลิ่่�มเลืือดอุุดตัันสููงกว่่าเนื่่�องจาก
ส่่งผลต่่อโปรตีีนที่่�เกี่่�ยวกัับการแข็็งตััวของเลืือด เกิิดการกระตุ้้�น renin–angiotensin–aldosterone system
(RAAS) ทำให้้มีีการการสร้้าง angiotensin และ aldosterone ส่่งผลให้้มีีความดัันโลหิิตสููงขึ้้�นและ
มีีการดููดน้้ำกลัับมากกว่่า กระตุ้้�นให้้ระดัับไตรกลีีเซอไรด์์ในเลืือดสููงกว่่าการใช้้ฮอร์์โมนผ่่านทางผิิวหนััง(39)
นอกจากนี้้�การใช้้ยารัับประทานฮอร์์โมนเอสโตรเจนยัังทำให้้ตัับสร้้าง sex hormone-binding globulin
(SHBG) สููงขึ้้�น ระดัับ SHBG ที่่�สููงขึ้้�นนี้้�จะไปจัับกัับ androgen อิิสระ (free androgen) ให้้กลายเป็็น bound
form ซึ่่ง� ไม่่ออกฤทธิ์์� ดัังนั้้�นในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยมีีปัญ
ั หาเรื่่อ� ง hypoactive sexual desire disorder อยู่่แ� ล้้ว หากได้้
รัับประทานฮอร์์โมนเอสโตรเจน ในบางรายอาจทำให้้ hypoactive sexual desire disorder มีีอาการรุุนแรง
มากขึ้้�น(39, 50) ดัังนั้้�นหากพบผู้้�ป่่วยในเวชปฏิิบััติิที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือมีีภาวะต่่าง ๆ ดัังที่่�กล่่าวมา การเลืือกใช้้
ฮอร์์โมน estrogen ผ่่านทางผิิวหนัังน่่าจะเป็็นทางเลืือกที่่�เหมาะสมกว่่าชนิิดรัับประทาน
นอกจากเรื่่�องคุุณสมบััติิที่่�ต่่างกัันของช่่องทางการบริิหารยาต่่อเภสััชพลศาสตร์์ที่่�กล่่าวไปแล้้ว
การศึึกษาในด้้านเภสััชจลนศาสตร์์พบว่่า การใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนผ่่านทางผิิวหนัังจะทำให้้ระดัับของ
estradiol ในเลืือดมีีระดัับคงที่่�กว่่าการใช้้ยาแบบรัับประทาน(39) ตััวอย่่างทางเวชปฏิิบััติิที่่�ผู้้�ป่่วยมีีปััญหาการ
ดููดซึึมยาจากทางเดิินอาหาร ผู้้�ป่่วยที่่�ไวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นลงของระดัับยา การใช้้ยาที่่�ระดัับในเลืือดคงที่่�
มากกว่่า คืือ การใช้้ฮอร์์โมนเอสโตรเจนทางผิิวหนัังจึึงน่่าจะเป็็นทางเลืือกที่่�เหมาะสม
ในประเทศไทยมีีผลิิตภััณฑ์์ 17β-estradiol ใน MHT แบบผ่่านทางผิิวหนััง 2 ชนิิด คืือ ชนิิดเจลและ
ชนิิดแผ่่นแปะผิิวหนััง การใช้้ MHT ชนิิดผ่่านผิิวหนัังแบบเจลให้้ทาทุุกวััน วัันละ 1 ครั้้�งก่่อนนอน ส่่วน MHT
ชนิิดแผ่่นแปะให้้แปะค้้างไว้้ที่่�บริิเวณผิิวหนััง โดยทำการเปลี่่�ยนแผ่่นแปะทุุก ๆ 7 วััน (สััปดาห�ละ 1 ครั้้�ง)
ฮอร์์โมน 17β-estradiol ชนิิดแผ่่นแปะ
การใช้้ 17β-estradiol ชนิิดแผ่่นแปะ ให้้แปะค้้างไว้้ที่่บ� ริิเวณผิิวหนััง โดยตำแหน่่งที่่�เหมาะสมแนะนำ
ที่่�ช่่องท้้องส่่วนล่่างหรืือบั้้�นท้้าย ไม่่ควรแปะที่่�เต้้านมหรืือบริิเวณที่่�มีีการเสีียดสีีกัับเสื้้�อผ้้าเช่่น ที่่�รอบสะโพก
ผิิวหนัังที่่�มีีขนเยอะและที่่�มีีรอยหยัักของผิิวหนัังมาก ๆ โดยทำการเปลี่่�ยนแผ่่นทุุก ๆ 7 วััน เพื่่�อให้้ระดัับยา
ในเลืือดอยู่่ใ� นระดัับเป้้าหมาย ในประเทศไทยมีี 17β-estradiol แผ่่นแปะเฉพาะขนาด 50 ไมโครก./24 ชั่่ว� โมง
ข้้อควรระวัังของฮอร์์โมน 17β-estradiol ชนิิดแผ่่นแปะ คืือ อาจทำให้้ระคายเคืืองผิิวหนััง เนื่่�องจากต้้อง
แปะไว้้ตลอด 7 วััน หรืือมีีการหลุุดลอกของแผ่่นยา โดยเฉพาะในกรณีีที่่�มีีเหงื่่�อ อากาศร้้อน เป็็นต้้น
ฮอร์์โมน 17β-estradiol ชนิิดเจลทาผิิวหนััง
	มีีวิิธีีการใช้้แตกต่่างไปจากแบบแผ่่นแปะ กล่่าวคืือต้้องทาเจลทุุกวััน ๆ ละ 1 ครั้้�ง หลีีกเลี่่�ยงการใช้้
เจลบริิเวณเต้้านม และบริิเวณที่่�เป็็นเยื่่�อบุุ เช่่น ที่่�อวััยวะเพศ สามารถเลืือกทาเจลที่่�บริิเวณอื่่�น ๆ ของร่่างกาย
เช่่น ต้้นขา หน้้าท้้อง ต้้นแขน เป็็นต้้น ในประเทศไทยมีียาฮอร์์โมน 0.06% 17β-estradiol อยู่่� 2 ชนิิด คืือ
0.06% 17β-estradiol ที่่�เป็็นชนิิดหลอดบีีบ และชนิิดขวดปั๊๊�ม เมื่่�อใช้้ยาชนิิดหลอดบีีบขนาด 2.5 ก. (เท่่ากัับ
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หนึ่่�งไม้้ตวง) จะได้้ตััวยา estradiol 1.5 มก. แต่่หากเป็็นชนิิดขวดปั๊๊�ม การปั๊๊�มขวดหนึ่่�งครั้้�งจะได้้ตััวยาเป็็น
ครึ่่�งหนึ่่�งของหนึ่่�งไม้้ตวงของหลอดบีีบ นั่่�นคืือหนึ่่�งปั๊๊�มจะได้้ตััวยา estradiol 0.75 มก. หรืือกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือ
สองปั๊๊�มจะได้้ยาเท่่ากัับหนึ่่�งไม้้ตวงของหลอดบีีบ
นอกจากนี้้� ในประเทศไทยยัังมีี 0.1% 17β-estradiol ชนิิดเจลแบบเป็็นซองใช้้ทาทุุกวััน วัันละหนึ่่�ง
ครั้้ง� แนะนำให้้ทาที่่�บริิเวณต้้นขา โดยทาสลัับต้้นขาข้้างซ้้ายและขวา ยารููปแบบซองที่่�มีจี ำหน่่ายในประเทศไทย
คืือ 1 ก. ของยา มีี17β-estradiol ปริิมาณ 1 มก.
ฮอร์์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่่�แบบให้้ทางช่่องคลอด
	ผลิิตภััณฑ์์ฮอร์์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่่�แบบให้้ทางช่่องคลอดที่่�ม�ในประเทศไทย ใช้้สำหรัับอาการ
ทางช่่องคลอดและทางเดิินปััสสาวะ เช่่น อาการแห้้ง คัันช่่องคลอด เจ็็บขณะมีีเพศสััมพัันธ์์ ตกขาว ระคายเคืือง
ติิดเชื้้�อในช่่องคลอด ฮอร์์โมนรููปแบบนี้้� เป็็นยาขนาดต่่ำและมีีการดููดซึึมของฮอร์์โมนเข้้าสู่่�ระบบไหลเวีียน
และอวััยวะอื่่�นน้้อยมาก จึึงไม่่สามารถนำมาใช้้รัักษาโรคกระดููกพรุุน(51-53) ในปััจจุุบัันเอสโตรเจนเฉพาะที่่�
แบบให้้ทางช่่องคลอดในประเทศไทย มีีผลิิตภััณฑ์์เพีียง 1 ชนิิด โดยเป็็น estriol (E3) ขนาดต่่ำเพีียง 0.03 มก.
ร่่วมกัับ probiotic
4.2 ช่่องทางการบริิหารยาโพรเจสโตเจน
	ชนิิดและช่่องทางการบริิหารยาโพรเจสโตเจนสำหรัับสตรีีวัยั หมดระดููในต่่างประเทศมีีหลายรููปแบบ
การเลืือกใช้้ยาควรพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย คำแนะนำการใช้้ฮอร์์โมนวััยหมดระดููในระดัับ
นานาชาติิไม่่ได้้กำหนดชััดเจนว่่าควรเลืือกใช้้โพรเจสโตเจนชนิิดและช่่องทางใด ยาโพรเจสโตเจนที่่�มีใี ช้้ใน MHT
ในประเทศไทยเป็็นแบบรัับประทานทั้้�งหมด ยกเว้้น micronized progesterone ที่่�สามารถใช้้ได้้ทั้้�งแบบ
รัับประทานและสอดทางช่่องคลอด โดยการใช้้ micronized progesterone ทางช่่องคลอดสำหรัับ MHT นี้้�
ได้้รัับการยอมรัับจากองค์์การอาหารและยาในบางประเทศ
จากการรวบรวมข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบร่่วมกัับคำแนะนำจากผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้ความเห็็นต่่อการใช้้
micronized progesterone ไว้้ว่่า อาจพิิจารณาใช้้ micronized progesterone แบบรัับประทาน หรืือใช้้
micronized progesterone ทางช่่องคลอดใน MHT เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อผนัังมดลููก แต่่ยัังไม่่แนะนำให้้ใช้้
micronized progesterone ชนิิดผ่่านทางผิิวหนัังใน MHT(54, 55) ซึ่่�งแตกต่่างจากการใช้้ progestin ผ่่านทาง
ผิิวหนัังบางชนิิดซึ่่�งมีีจำหน่่ายในต่่างประเทศ สาเหตุุที่่�ไม่่แนะนำการใช้้ progesterone ชนิิดผ่่านทางผิิวหนััง
เนื่่�องจากยัังมีีข้้อมููลเรื่่�องการป้้องกัันผนัังมดลููกอย่่างจำกััดและ progesterone อาจถููกเอนไซม์์ที่่�ผิิวหนััง
เปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นเมทาโบไลท์์ที่่�มีีฤทธิ์์�อ่่อนกว่่า
Progestin อีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�มีีในหลายประเทศรวมถึึงในไทย โดยถููกออกแบบมาเพื่่�อใช้้คุุมกำเนิิด
และรัักษาประจำเดืือนออกมาก คืือ levonorgestrel-intrauterine system (LNG-IUS) ในบางกรณีีที่่�สตรีี
วััย perimenopause ที่่�ต้้องการคุุมกำเนิิดพร้้อมไปกัับการใช้้ MHT อาจเลืือกใช้้ LNG-IUS ร่่วมกัับเอสโตร
เจนแบบรัับประทานหรืือผ่่านทางผิิวหนััง ซึ่่�งทำให้้ได้้ประโยชน์์ทั้้�งการป้้องกัันผนัังมดลููกและคุุมกำเนิิดได้้
ในคราวเดีียวกััน
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5. ระยะเวลาที่่�ใช้้ฮอร์์โมนในสตรีีวััยหมดระดูู (duration of menopausal hormone treatment)
	ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้วว่่า หลัักการใช้้ MHT ขนาดต่่ำและเป็็นระยะเวลาที่่�สั้้น� ที่่�สุดุ เป็็นแนวคิิดที่่เ� หมาะ
สมกัับการรัักษาอาการในสตรีีวััยหมดระดูู แนวคิิดดัังกล่่าวนี้้� อาจไม่่เหมาะสมในบางกรณีีเช่่น กรณีีใช้้ MHT
ในรายที่่�เป็็น POI โดยกรณีี POI นี้้�มีีเป้้าหมายของการใช้้ MHT ทำเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยมีีระดัับฮอร์์โมนใกล้้เคีียงกัับ
สตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�ทั่่�วไป ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ระยะเวลาที่่�ให้้ MHT มัักยาวนานไปจนถึึงอายุุเฉลี่่�ยของประชากรทั่่�วไป
ที่่�หมดระดูู คืือที่่�อายุุประมาณ 50 ปีี ดัังนั้้�นในสตรีีบางรายอาจได้้รัับ MHT อย่่างยาวนานขึ้้�นกัับอายุุที่่�
ได้้รัับการวิินิิจฉััย POI ในทางปฏิิบััติิ ควรมีีการนััดตรวจติิดตามสตรีีที่่�ได้้รัับ MHT อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
โดยระยะเวลาที่่� ใ ห้้ MHT ควรพิิ จ ารณาจากข้้ อ บ่่ ง ชี้้� ที่่� เ ริ่่� ม ใช้้ ย าและความเสี่่� ย งของผู้้�ป่่ ว ย ซึ่่� ง อาจมีี
การเปลี่่�ยนแปลงไปได้้ขณะที่่�มีีการใช้้ MHT หากหมดข้้อบ่่งชี้้�ของการใช้้ยาหรืือพบว่่าความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นสููงกว่่าประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ ควรพิิจารณายุุติิการใช้้ MHT
จากประสบการณ์์ในทางเวชปฏิิบััติิของผู้้�เขีียน พบว่่าหลายครั้้�งที่่�แพทย์์อาจสัับสนถึึงตััวเลขอายุุ 60
หรืือ 65 ปีี โดยเข้้าใจว่่าอายุุ 60-65 ปีีเป็็นจุุดที่่�ห้้ามใช้้ MHT ต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�ใช้้มาแล้้ว ซึ่่�งเป็็นความเข้้าใจที่่�
คลาดเคลื่่�อนและสัับสนกัับแนวคิิด window of opportunity ที่่�กล่่าวข้้างต้้น หากเป็็นการใช้้ยาต่่อเนื่่�อง
มาก่่อน (ไม่่ใช่่เริ่่ม� การใช้้ยา) และแพทย์์เห็็นว่่าประโยชน์์จากการใช้้ยายัังมากกว่่าโทษ สามารถเลืือกใช้้ฮอร์์โมน
ต่่อเนื่่�องได้้ โดยไม่่จำเป็็นต้้องหยุุดยาที่่�อายุุ 60-65 ปีีเป็็นกิิจวััตรในสตรีีทุุกราย(31)
6. การหยุุดยาฮอร์์โมนในสตรีีวััยหมดระดูู
ในสตรีีรายที่่�มีอี าการร้้อนวููบวาบ พบว่่าการหยุุดใช้้ MHT ทำให้้เกิิดการเป็็นซ้้ำของอาการวััยหมดระดูู
ได้้ราวร้้อยละ 25-50(31) ดัังนั้้�นจึึงมีีการศึึกษาที่่�เปรีียบเทีียบวิิธีีการค่่อย ๆ ลดยา (gradual discontinuation)
เทีียบกัับการหยุุดยาแบบฉัับพลััน (abrupt cessation) แต่่ก็ไ็ ม่่พบว่่าการหยุุดยาแบบค่่อย ๆ ลดยามีีประโยชน์์
แตกต่่างการหยุุดแบบฉัับพลััน ทั้้�งในด้้านอััตราและความรุุนแรงของการเป็็นซ้้ำของอาการวััยหมดระดูู ดัังนั้้�น
ในคำแนะนำการใช้้ MHT จึึงไม่่ได้้ให้้คำแนะนำที่่�จำเพาะสำหรัับวิิธีีการหยุุดยา(31) อย่่างไรก็็ตาม ตำราทาง
ฮอร์์โมน แพทย์์อาวุุโสหลายท่่านและตััวผู้้�เขีียนเองมัักเลืือกใช้้วิิธีีค่่อย ๆ ลดยาลง ในกรณีีที่่�สามารถแบ่่งขนาด
ยาลงได้้ เพื่่�อให้้ร่่างกายปรัับและคุ้้�นเคยกัับระดัับฮอร์์โมนที่่�ลดลงอย่่างช้้า ๆ แล้้วจึึงหยุุดยาในที่่�สุุด
Tibolone
ในประเทศไทยมีียาที่่�ออกฤทธิ์์�คล้้ายกัับ MHT แต่่ไม่่ใช่่ฮอร์์โมนเอสโตรเจน หรืือ โพรเจสโตเจนโดยตรง
คืือ tibolone โดยยาชนิิดนี้้�ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม selective tissue estrogenic activity regulator (STEAR)
โดยสามารถใช้้รัักษาผู้้�ที่่�มีีอาการออกร้้อนวููบวาบ ช่่องคลอดแห้้ง และใช้้ในผู้้�ป่่วยโรคกระดููกพรุุน tibolone
มีีใช้้ในหลายประเทศแถบยุุโรป รวมถึึงประเทศไทย แต่่ไม่่มีีจำหน่่ายในสหรััฐอเมริิกา เมื่่�อรัับประทาน
tibolone เอนไซม์์ในลำไส้้และตัับจะเปลี่่�ยน tibolone ไปเป็็นเมทาโบไลท์์ 3 ตััว คืือ 3α-OH-tibolone,
3β-OH-tibolone และ delta 4-isomer tibolone โดยที่่� 3α-OH-tibolone และ 3β-OH-tibolone
สามารถจัับและออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นตััวรัับของฮอร์์โมนเอสโตรเจน (estrogenic activity) ส่่วนเมทาโบไลท์์
ตััวที่่�สามคืือ delta 4-isomer tibolone สามารถจัับและกระตุ้้�นต่่อตััวรัับของฮอร์์โมน androgen และ
progesterone (androgenic และ progestogenic activities) การที่่� tibolone ออกฤทธิ์์�คล้้ายฮอร์์โมน
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โพรเจสโตเจนที่่�ผนังั มดลููกทำให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่�ใช้้ tibolone และยัังมีีมดลููกไม่่จำเป็็นต้้องได้้รับั ฮอร์์โมนโพรเจสโตเจน
และจากการที่่� delta 4-isomer tibolone ออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นตััวรัับ androgen ในสมอง จึึงมีีผลช่่วยเรื่่�อง
sexual desire นอกจากนี้้� tibolone ลดการสัังเคราะห์์ SHBG จากตัับ จึึงทำให้้มีีฮอร์์โมน testosterone
อิิสระ (free testosterone) ในกระแสเลืือดสููงขึ้้�นและไปออกฤทธิ์์�ที่่�สมองมากขึ้้�น(56, 57) ดัังนั้้�นหากพบผู้้�ป่่วย
วััยหมดระดููที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการใช้้ MHT ร่่วมกัับมีี low sexual desire การใช้้ tibolone นัับเป็็นตััวเลืือกหนึ่่�ง
ที่่�ควรพิิจารณา อย่่างไรก็็ตามควรระมััดระวัังการใช้้ tibolone ในผู้้�ที่่�ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือด
สมอง เช่่น ผู้้�ที่่�เป็็น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง หััวใจเต้้นผิิดปกติิ และผู้้�ที่่�อายุุเกิิน 60 ปีี เนื่่�องจากพบมีี
อุุบััติิการณ์์ของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า(58)
ในประเทศไทย มีีชนิิดของฮอร์์โมนใน MHT ที่่�ได้้รัับการรัับรองจากองค์์การอาหารและยาหลายชนิิด
มีี ทั้้� ง แบบที่่� เ ป็็ น ชนิิดเอสโตรเจนเดี่่�ยวโพรเจสโตเจนเดี่่�ยว และใน combined regimen ก็็มีีทั้้�งแบบ
sequential-combined regimen และแบบ continuous-combined regimen จึึงขอแสดงตารางที่่� 1-4
เพื่่�อแสดงชนิิดของ MHT ที่่�มีีใช้้ในประเทศไทย
ตารางที่่� 1. แสดงชนิิดของเอสโตรเจนเดี่่�ยวในฮอร์์โมนสำหรัับสตรีีวััยหมดระดููที่่�มีีใช้้ในประเทศไทย
ชนิิด

วิิธีีการบริิหารยา

ชื่่�อการค้้า

Micronized 17b-estradiol
ขนาด 1-2 มก.

รัับประทาน

Estrofem, postmenop

Estradiol valerate
ขนาด 1-2 มก.

รัับประทาน

Progynova

Conjugated estrogens
ขนาด 0.625 มก.

รัับประทาน

Estromon

รัับประทาน/ชนิิดครีีม

Premarin

เจลทาผิิวหนััง

Oestrogel, oestrodose

เจลทาผิิวหนััง

Divigel

แผ่่นแปะผิิวหนััง

Climara

สอดทางช่่องคลอดเป็็นยา
เฉพาะที่่�

Gynoflor

Conjugated equine estrogens
(ปััจจุุบัันไม่่มีีจำหน่่ายในไทยแล้้ว)
17β-estradiol gel (0.06%)
ชนิิดหลอด ขนาดยา 2.5 ก. จะได้้ estradiol 1.5 มก.
ชนิิดขวดปั๊๊�ม โดยกด 2 ปั๊๊�มจะได้้ estradiol 1.5 มก.
17β-estradiol gel (0.1%) ชนิิดซอง
ขนาด 1 ก. ของยามีี estradiol 1 มก.
17β-estradiol patch
ขนาด 50 ไมโครก./24 ชั่่�วโมง
Estriol (E3) plus Lactobacilli
ขนาด 0.03 มก. ร่่วมกัับ Lactobacilli 100 ล้้านเซลล์์
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ตารางที่่� 2. แสดงชนิิดของโพรเจสโตเจนเดี่่�ยวในฮอร์์โมนสำหรัับสตรีีวััยหมดระดููที่่�มีีใช้้ในประเทศไทย
ชนิด

วิธีการบริหารยา

ชื่อการค้า

Medroxyprogesterone acetate
ขนาดยาที่มี 5 และ 10 มก.

รับประทาน

Provera

Norethindrone acetate
ขนาดยาที่มี 5 มก.

รับประทาน

Primolut-N

รับประทาน
สอดทางช่องคลอด

Utrogestan

รับประทาน

Duphaston

Micronized progesterone
ขนาดยาที่มี 100 และ 200 มก.
Dydrogesterone
ขนาดยาที่มี 10 มก.

ตารางที่่� 3. แสดงชนิิดของยาที่่�ผสมเอสโตรเจนและโพรเจสโตเจนในฮอร์์โมนสำหรัับสตรีีวััยหมดระดููชนิิด
sequential-combined regimen ที่่�มีีใช้้ในประเทศไทย
ชนิด
Estradiol valerate ร่วมกับ norgestrel 21 เม็ด
Estradiol valerate 2 มก. ใน 11 เม็ดแรกและ estradiol valerate
2 มก. ร่วมกับ norgestrel 0.5 มก. ใน 10 เม็ดหลัง มีช่วงหยุดยา 7 วัน
Estradiol valerate ร่วมกับ Cyproterone acetate 28 เม็ด
Estradiol valerate 2 มก. ใน 11 เม็ดแรกและ estradiol valerate
2 มก. ร่วมกับ cyproterone acetate 1 มก. ใน 10 เม็ดหลัง มีช่วงยา
หลอก 7 วัน คือให้รับประทานทุกวันต่อเนื่องกัน
17b-estradiol ร่วมกับ dydrogesterone 28 เม็ด
17b-estradiol 1 มก. ใน 14 เม็ดแรก และ 17β-estradiol
1 มก. ร่วมกับ dydrogesterone 10 มก. ในอีก 14 เม็ด
ให้รับประทานทุกวันต่อเนื่องกัน

วิธีการบริหารยา

ชื่อการค้า

รับประทาน

Cyclo-progynova

รับประทาน

Climen

รับประทาน

Femoston 1/10
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ตารางที่่� 4. แสดงชนิิดของยาที่่�ผสมเอสโตรเจนและโพรเจสโตเจนในฮอร์์โมนสำหรัับสตรีีวััยหมดระดููชนิิด
continuous-combined regimen ที่่�มีีใช้้ในประเทศไทย
ชนิิด

วิิธีีการบริิหารยา

ชื่่�อการค้้า

17β-estradiol ร่่วมกัับ Norethindrone acetate 28 เม็็ด
ทุุกเม็็ดประกอบด้้วย 17β-estradiol 1 มก. ร่่วมกัับ norethindrone
acetate 0.5 มก. ให้้รัับประทานทุุกวัันต่่อเนื่่�องกััน

รัับประทาน

Activelle

17β-estradiol ร่่วมกัับ drospirenone 28 เม็็ด
ทุุกเม็็ดประกอบด้้วย 17β-estradiol 1 มก. ร่่วมกัับ drospirenone
2 มก. ให้้รัับประทานทุุกวัันต่่อเนื่่�องกััน

รัับประทาน

Angeliq

17β-estradiol ร่่วมกัับ dydrogesterone 28 เม็็ด
ทุุกเม็็ดประกอบด้้วย 17β-estradiol 1 มก. ร่่วมกัับ dydrogesterone
5 มก. ให้้รัับประทานทุุกวัันต่่อเนื่่�องกััน

รัับประทาน

Femoston conti
(1/5)

Tibolone 28 เม็็ด
เป็็นยาในกลุ่่�ม STEAR (selective tissue estrogenic activity
regulator) ให้้รัับประทานทุุกวัันต่่อเนื่่�องกััน

รัับประทาน

Livial

สรุุป

	หััวใจหลัักของการใช้้ MHT ในการรัักษาโรคกระดููกพรุุน คืือ การเลืือกผู้้�ป่่วยรายที่่�เหมาะสมต่่อการ
ใช้้ MHT และการเลืือกใช้้ชนิิดและขนาดของ MHT ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ำและเหมาะกัับผู้้�ป่่วยรายนั้้�น ๆ การใช�
MHT รัักษาโรคกระดููกพรุุน นอกจากจะเป็็นการแก้้ไขตามพยาธิิกำเนิิดที่่�สำคััญของโรคแล้้ว MHT ยัังมีีข้้อดีี
กว่่ายารัักษากระดููกพรุุนชนิิดอื่่น� บางประการ คืือ ช่่วยรัักษาอาการของสตรีีวัยั หมดระดูู อาการออกร้้อนวููบวาบ
ช่่องคลอดแห้้ง อารมณ์์เปลี่่�ยนแปลง อาจช่่วยให้้การนอนหลัับดีีขึ้้�นในสตรีีบางราย อย่่างไรก็็ตาม หากเริ่่�มใช้้
MHT ในสตรีีที่่�อายุุเกิิน 60 ปีี หรืือหมดระดููมาเกิิน 10 ปีี จะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคระบบหััวใจและ
หลอดเลืือด ดัังนั้้�นหากต้้องการใช้้ MHT เพื่่�อรัักษากระดููกพรุุน ควรประเมิินก่่อน ว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อห้้ามของ
การใช้้ MHT หรืือไม่่ และการเริ่่�มใช้้ MHT ควรอยู่่�ภายใต้้แนวคิิดตามกรอบเวลาของทฤษฎีี window of
opportunity
เนื่่�องจากโรคกระดููกพรุุน เกี่่�ยวข้้องกัับแพทย์์หลายสาขา ปััญหาหนึ่่�งที่่�อาจทำให้้การใช้้ MHT ไม่่ได้้
เป็็นตััวเลืือกหลัักในการรัักษาโรคกระดููกพรุุน คืือบางคำแนะนำในระดัับประเทศระหว่่างประเทศไม่่ได้้แนะนำ
ให้้ใช้้ MHT เป็็นตััวเลืือกแรกสำหรัับการรัักษาโรคกระดููกพรุุน นอกจากนี้้� หากเกิิดอาการข้้างเคีียงจากการใช้้
MHT เช่่น เลืือดออกผิิดปรกติิ ผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่สููติิ-นรีีแพทย์์ อาจขาดความชำนาญในการประเมิินเพิ่่�มเติิม ดัังนั้้�น
ในผู้้�ป่่วยรายที่่�เหมาะสมต่่อการใช้้ MHT ควรมีีการทำงานเป็็นร่่วมกัันระหว่่างแพทย์์ต่่างสาขา เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�รัับบริิการ
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ในปััจจุุบััน ยัังไม่่พบว่่ามีี MHT แบบใดที่่�ดีีที่่�สุุดสำหรัับสตรีีทุุกราย การพิิจารณา MHT ในผู้้�ป่่วย ควร
คำนึึงถึึงโรคประจำตััว ความเสี่่ย� งของผู้้�ป่่วย ความต้้องการของผู้้�ป่่วย ราคายา และเลืือกใช้้ยาให้้เหมาะสมเป็็น
ราย ๆ ไป (individualized approach) โดยพิิจารณา สููตรยา ขนาดยา ช่่องทางการบริิหารยา ระยะเวลาที่่�
ใช้้ยาและการตรวจติิดตาม มีีการประเมิินผู้้�ป่่วยเป็็นระยะ หากหมดข้้อบ่่งชี้้�หรืือพบว่่าความเสี่่�ยงมากกว่่า
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ อาจพิิจารณาหยุุด MHT
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วิิถีีทางปฏิิบััติิในการวิินิิจฉััย
เเละการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
สำำ�หรัับคู่่�สมรสที่่�มีีบุุตรยาก
(practical diagnostic and
investigational pathway
for the infertile couple)
ชนกานต์์  สืืบถวิิลกุุล

บทนำ

	อััตราการเจริิญพัันธุ์์�ของโลก (global fertility rate) มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างมากในทศวรรษที่่�ผ่่านมา
เช่่นเดีียวกัับในประเทศไทย พบว่่าอััตราการเจริิญพัันธุ์์�ลดลงมากกว่่าร้้อยละหกสิิบในระยะเวลา 30 ปีี ที่่�ผ่่าน
มา(1) (รููปที่่� 1(2)) ในปััจจุุบัันคู่่�สมรสมีีแนวโน้้มที่่�จะแต่่งงานและมีีบุุตรเมื่่�ออายุุมากขึ้้�น ทำให้้ภาวะมีีบุุตรยาก
ในปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยากสามารถเกิิดได้้จาก ปััจจััยทางด้้านฝ่่ายหญิิง
ปััจจััยทางด้้านฝ่่ายชาย ปััจจััยที่่�เกิิดจากทั้้�งสองฝ่่ายร่่วมกััน และปััจจััยที่่�ไม่่สามารถหาสาเหตุุได้้ โดยก่่อน
เข้้ารัับการรัักษาภาวะมีีบุุตรยาก คู่่�สมรสควรได้้รัับการดููแลรัักษาและตรวจประเมิินที่่�เหมาะสม เพื่่�อหา
สาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก เพื่่�อที่่�จะได้้รัับการดููแลรัักษาที่่�เหมาะสมแก่่คู่่�สมรสนั้้�น ๆ ต่่อไป
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รููปที่่� 1. แสดงจำนวนบุุตรต่่อสตรีีในภููมิิภาคต่่าง ๆ ของโลก ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1950 ถึึงปีี ค.ศ. 2100(2)

คำนิิยาม

Infertility(3) หมายถึึง คู่่�สมรสที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์อย่่างสม่่ำเสมอ จำนวน 2-3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ เป็็นระยะ
เวลา 1 ปีี และไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�น โดยไม่่ได้้มีีการคุุมกำเนิิดร่่วมด้้วย หรืือระยะเวลา 6 เดืือนในกรณีี
ที่่�คู่่�สมรสฝ่่ายหญิิงที่่�มีีอายุุเกิิน 35 ปีีขึ้้�นไป
Primary infertility หมายถึึง คู่่ส� มรสที่่�มีเี พศสััมพัันธ์์อย่่างสม่่ำเสมอ จำนวน 2-3 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ เป็็น
ระยะเวลา 1 ปีี และไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�น โดยไม่่ได้้มีีการคุุมกำเนิิดร่่วมด้้วย โดยสตรีีผู้้�นั้้�นไม่่เคยมีี
การตั้้�งครรภ์์มาก่่อน
Secondary infertility หมายถึึง คู่่�สมรสที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์อย่่างสม่่ำเสมอ จำนวน 2-3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
เป็็นระยะเวลา 1 ปีี และไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�น โดยไม่่ได้้มีีการคุุมกำเนิิดร่่วมด้้วย โดยสตรีีผู้้�นั้้�นเคยมีี
การตั้้�งครรภ์์รวมทั้้�งการแท้้งบุุตรมาก่่อน
Subfertility หมายถึึง คู่่�สมรสที่่�ไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์ภายหลััง ระยะเวลา 1 ปีี หลัังจากที่่�พยายามมีีบุุตร
Fecundability หมายถึึง โอกาสที่่�จะมีีการตั้้�งครรภ์์ในหนึ่่�งรอบประจำเดืือน (probability of
pregnancy per cycle)
Fecundity หมายถึึง โอกาสที่่� จ ะมีี ก ารตั้้� ง ครรภ์์ แ ละมีี ก ารเกิิ ดมีี ชีี พ ในหนึ่่� ง รอบประจำเดืือน
(probability of achieving a live birth in single cycle)
	ภาวะมีีบุุตรยาก (infertility) หมายถึึง คู่่�สมรสที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์อย่่างสม่่ำเสมอ จำนวน 2-3 ครั้้�ง
ต่่อสััปดาห์์ เป็็นระยะเวลา 1 ปีี และไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์เกิิดขึ้้�น โดยไม่่ได้้มีีการคุุมกำเนิิดร่่วมด้้วย โดยสามารถ

The Stories of Success

แบ่่งได้้เป็็น primary infertility และ secondary infertility ดัังคำนิิยามข้้างต้้น ตามประวััติิการเคยตั้้�งครรภ์์
หรืือมีีบุุตรมาก่่อนของฝ่่ายหญิิง โดยภาวะมีีบุุตรยากในปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากการที่่�ในปััจจุุบััน
คู่่�สมรสมีีแนวโน้้มที่่�จะแต่่งงานและมีีบุุตรเมื่่�ออายุุมากขึ้้�น

สาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก

สาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยากพบได้้แตกต่่างกัันไปในแต่่ละคู่่�สมรส สาเหตุุอาจเกิิดจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
หรืือทั้้�งสองฝ่่ายได้้ โดยสามารถแบ่่งได้้ดัังนี้้� สาเหตุุจากฝ่่ายชาย สาเหตุุจากฝ่่ายหญิิง สาเหตุุจากทั้้�งสองฝ่่าย
และภาวะมีีบุุตรยากที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุ (unexplained infertility) ดัังรููปที่่� 2(4) โดยสาเหตุุที่่�เกิิดจากฝ่่ายหญิิง
สามารถแบ่่งได้้เป็็นความผิิดปกติิต่่าง ๆ ดัังนี้้� การทำงานของรัังไข่่ที่่�ลดลง (decreased ovarian reserve)
การตกไข่่ที่่�ผิิดปกติิ (ovulatory factor) ความผิิดปกติิของท่่อนำไข่่ (tubal factor) ความผิิดปกติิของมดลููก
(uterine factor) ความผิิดปกติิของอุ้้�งเชิิงกราน (pelvic factor) ดัังรููปที่่� 3(4) และตารางที่่� 1(4)

รููปที่่� 2. แสดงสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก(4)
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รููปที่่� 3. แสดงสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยากที่่�เกิิดจากปััจจััยทางด้้านฝ่่ายหญิิง(4)
ตารางที่่� 1. ความชุุกและสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก(4)
อััตราความชุุกของสาเหตุุภาวะมีีบุุตรยาก

ร้้อยละ

สาเหตุุจากฝ่่ายชาย

17–28

ทั้้�ง 2 ฝ่่าย

8–39

สาเหตุุจากฝ่่ายหญิิง

33–40

ไม่่ทราบสาเหตุุ

8–28

          สาเหตุุภาวะมีีบุุตรยากในฝ่่ายหญิิง

ร้้อยละ

สาเหตุุจากตกไข่่ผิิดปกติิ

21–36

สาเหตุุจากท่่อนำไข่่และเยื่่�อบุุช่่องท้้อง

16–28

สาเหตุุอื่่�น ๆ

9–12

The Stories of Success

การประเมิินภาวะมีีบุุตรยาก

หลัักสำคััญในการดููแลรัักษาคู่่�สมรสมีีบุุตรยาก คืือต้้องประเมิินหาสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก
ในแต่่ละคู่่� และให้้การรัักษาที่่�เหมาะสมตามสาเหตุุนั้้�น ๆ ในบทความนี้้�จะขอกล่่าวถึึง การประเมิินภาวะ
มีีบุุตรยากตั้้�งแต่่การซัักประวััติิ การตรวจร่่างกาย และตรวจประเมิินทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�เหมาะสม เพื่่�อหา
สาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก เพื่่�อที่่�จะได้้รัับการดููแลรัักษาที่่�เหมาะสมแก่่คู่่�สมรสนั้้�น ๆ ต่่อไป
การประเมิินภาวะมีีบุุตรยากในคู่่�สมรสฝ่่ายหญิิง
การซัักประวััติ(5)ิ
ประวััติิการมีีบุุตรยาก ระยะเวลาของการมีีบุุตรยาก
ประวััติิประจำเดืือน ได้้แก่่ อายุุที่่�มีีประจำเดืือนครั้้�งแรก ความสม่่ำเสมอของประจำเดืือน ระยะห่่าง
ระหว่่างรอบประจำเดืือน จำนวนวัันที่่�มีเี ลืือดออก ปริิมาณของเลืือดประจำเดืือน อาการปวดประจำเดืือน รวม
ถึึงอาการผิิดปกติิอื่่�นขณะมีีประจำเดืือน (molimina symptoms)
ประวััติิการคุุมกำเนิิดที่่�เคยใช้้
ความถี่่�ห่่างของการมีีเพศสััมพัันธ์์ ความผิิดปกติิของการมีีเพศสััมพัันธ์์ (sexual dysfunction)
ประวััติิการตั้้�งครรภ์์ และภาวะแทรกซ้้อนหลัังการคลอดหรืือแท้้ง
ประวััติิการตรวจรัักษาภาวะมีีบุุตรยากที่่�ผ่่านมา
ประวััติิการเจ็็บป่่วย การได้้รัับอุุบััติิเหตุุ การนอนโรงพยาบาล และการผ่่าตััดในอดีีต
ประวััติิการเป็็นโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และภาวะการอัักเสบในอุ้้�งเชิิงกราน
ประวััติิการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก และการรัักษาที่่�ผ่่านมา
ประวััติิโรคประจำตััว ประวััติิการแพ้้ยา และยาต่่าง ๆ ที่่�ใช้้อยู่่�เป็็นประจำในปััจจุุบััน
ประวััติิการสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ หรืือการใช้้สารเสพติิด
ประวัั ติิ โ รคในครอบครัั ว และโรคที่่� ถ่่ า ยทอดทางพัั น ธุุ ก รรม เช่่ น การพัั ฒ นาการที่่� ผิิ ด ปกติิ
การหมดประจำเดืือนเร็็วกว่่ากำหนด
ประวััติิอาการผิิดปกติิอื่่�น ๆ เช่่น โรคไทรอยด์์ ปวดท้้องเรื้้�อรััง น้้ำนมไหล ภาวะขนดก หรืืออาการ
เจ็็บปวดระหว่่างการมีีเพศสััมพัันธ์์ การเปลี่่�ยนแปลงของน้้ำหนัักตััว
ประวััติิการสััมผััสสารพวก diethylstilbestrol (DES) ขณะอยู่่�ในครรภ์์มารดา
ประวััติิอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อมในการทำงาน
การตรวจร่่างกาย
	บัันทึึกน้้ำหนััก ส่่วนสููง ดััชนีีมวลกาย (body mass index-BMI) ความดัันโลหิิต ชีีพจร
	ตรวจต่่อมไทรอยด์์ มีีภาวะต่่อมไทรอยด์์โต หรืือมีีก้้อน กดเจ็็บหรืือไม่่
	ตรวจเต้้านม เพื่่�อดููภาวะน้้ำนมไหล
	ตรวจเพื่่�อสืืบค้้นภาวะแอนโดรเจนเกิิน เช่่น ขนดก หน้้ามััน สิิวขึ้้�นบริิเวณส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกาย
	ตรวจภายในเพื่่�อดููความผิิดปกติิของช่่องคลอด ปากมดลููก มููกบริิเวณปากมดลููก ตััวมดลููก และรัังไข่่
หรืือก้้อนที่่�กดเจ็็บใน cul-de-sac
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การตรวจเพื่่�อคััดกรอง
การตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก ซึ่่�งแนะนำให้้ตรวจในหญิิงที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์แล้้วทุุกราย
การตรวจเลืือดเพื่่�อคััดกรองโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ (sexually transmitted disease) ได้้แก่่
ซิิฟิิลิิส ไวรััสตัับอัักเสบบีี คลาไมเดีีย (Chlamydia) และ เอชไอวีี (HIV)
การตรวจเลืือดเพื่่�อดููภููมิิคุ้้�มกัันของโรคหััดเยอรมััน (rubella immunity) ในกรณีีที่่�ไม่่แน่่ใจว่่า
เคยได้้ รัั บ ภููมิิ คุ้้� มกัั น หรืือเคยมีี ก ารติิ ด เชื้้� อ มาก่่ อ นหรืือไม่่ แนะนำให้้ ใ ห้้ วัั ค ซีี น หัั ด เยอรมัั น ก่่ อ นเข้้ า รัั บ
การรัักษา และให้้คุุมกำเนิิดเป็็นระยะเวลา 1 เดืือนหลัังให้้วััคซีีน
Chlamydia antibody test (CAT) คืือ ตรวจคััดกรองเชื้้อ� คลาไมเดีีย ทราโคมาตีีส (Chlamydia
trachomatis) ซึ่่�งเป็็นเชื้้�อที่่�พบบ่่อยที่่�เป็็นสาเหตุุหลัักของการติิดเชื้้�อในอุ้้�งเชิิงกราน ที่่�เป็็นปััจจััยหลัักที่่�สำคััญ
ที่่�ทำให้้เกิิดความผิิดปกติิของท่่อนำไข่่ โดยการตรวจเป็็นการตรวจด้้วยการทดสอบที่่�มีคี วามไวสููง จากตััวอย่่าง
ที่่�เก็็บจากปากมดลููก ก่่อนการทำหััตถการ เช่่น ก่่อนการฉีีดสีีประเมิินท่่อนำไข่่ (hysterosalpingograpny,
HSG) หรืือการส่่องกล้้องเข้้าไปตรวจในโพรงมดลููก (hysteroscopy) และหากพบว่่าผลตรวจเป็็นบวก คู่่ส� มรส
ควรได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสมก่่อนการทำหััตถการ แต่่ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการตรวจคััดกรองเชื้้�อคลาไมเดีียมาก่่อน
หากมีีการทำหััตถการด้้วยการใส่่เครื่่�องมืือผ่่านปากมดลููกเข้้าไปในโพรงมดลููก ควรให้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกััน
ไว้้ด้้วย เช่่น doxycycline เป็็นต้้น
การตรวจหาภููมิิ ต้้ า นทานของเชื้้� อ คลาไมเดีี ย จะมีี ป ระโยชน์์ ใ นรายที่่� ไ ด้้ ผ ลบวก เนื่่� อ งจากมีี
ความเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความผิิ ด ปกติิ ข องท่่ อ นำไข่่ ซึ่่� ง อาจพิิ จ ารณาทำการตรวจดููการอุุ ดตัั น ของท่่ อ นำไข่่
โดยพบว่่า การตรวจ CAT มีีความไว (sensitivity) ร้้อยละ 40-50 ค่่าทำนายผลบวก (positve predictive
value) ร้้อยละ 60 ค่่าทำนายผลลบ (negative predictive value) ร้้อยละ 80-90 เมื่่�อเทีียบกัับการประเมิิน
ท่่อนำไข่่โดยการผ่่าตััดผ่่านกล้้องในการวิินิิจฉััยการอุุดตัันของท่่อนำไข่่ส่่วนปลาย (distal tubal disease)
การตรวจประเมิินการตกไข่่ (comfirmation of ovulation)
การตกไข่่ที่่�ผิิดปกติิพบได้้ ร้้อยละ 15-40 ในสตรีีที่่�มีีภาวะมีีบุุตรยาก ส่่วนมากสตรีีที่่�มีีปััญหา
ดัั ง กล่่ า วมัั ก พบอาการแสดงทางคลิิ นิิ ก ได้้ แ ก่่ ภาวะขาดประจำเดืือน หรืือประจำเดืือนไม่่ ส ม่่ำเสมอ
(oligomenorrhea/amenorrhea) ในสตรีี ที่่� มีี ก ารตกไข่่ ส่่ ว นใหญ่่ มัั ก มีี ร อบประจำเดืือนที่่� ส ม่่ำเสมอ
ประมาณ 21-35 วััน บางรายอาจสัังเกตได้้ว่่ามีีตกขาวเป็็นมููกใส ๆ ในช่่วงใกล้้จะมีีการตกไข่่ หรืือบางราย
อาจมีีอาการ (moliminal symptoms) เช่่น ปวดท้้องน้้อย ตึึงคััดเต้้านมก่่อนมีีประจำเดืือนได้้
การตกไข่่ ใ นสตรีี ที่่� อ ยู่่� ใ นวัั ย เจริิ ญ พัั น ธุ์์�เกิิ ด ขึ้้� น โดยกลไกการทำงานของ hypothalamicpituitary-ovarian axis (รููปที่่� 4(6)) โดยเริ่่�มจากมีีการหลั่่�ง gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
จากสมองส่่วนไฮโปธาลามััส (hypothalamus) แบบเป็็นจัังหวะ (pulsatile) เพื่่�อกระตุ้้�นต่่อมใต้้สมอง
(pituitary gland) ให้้มีีการหลั่่�งฮอร์์โมน follicle-stimulating hormone (FSH) และ FSH จะเป็็นตััวกระตุ้้�น
granulosa cell บริิเวณรอบ ๆ ฟองไข่่ให้้มีีจำนวนมากขึ้้�น ซึ่่�งการเพิ่่�มของ granulosa cell นี้้� จะทำให้้
จำนวนของตััวรัับ FSH (FSH receptor) มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย ฮอร์์โมน FSH ที่่�ถููกหลั่่�งออกมา
จะจัับตััวตััวรัับดัังกล่่าว และกระตุ้้�นให้้เกิิดการสร้้างเอนไซม์์หลาย ๆ ชนิิด โดยเฉพาะ aromatase ซึ่่�งจะเป็็น
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ตััวเปลี่่�ยนฮอร์์โมน androgen ที่่�หลั่่�งจาก theca cell ให้้เป็็นเอสโตรเจน และเอสโตรเจนที่่�เพิ่่�มปริิมาณมาก
ขึ้้น� นี้้� บางส่่วนจะถููกส่่งเข้้าไปในกระแสเลืือด กลายเป็็น negative feedback ไปที่่�ต่อ่ มใต้้สมอง ทำให้้การหลั่่ง�
ฮอร์์โมน FSH ลดลง ฟองไข่่ใบอื่่น� ๆ ที่่�มีจี ำนวนของตััวรัับ FSH ไม่่เพีียงพอก็็จะหยุุดการเจริิญและฝ่่อไป สำหรัับ
ฟองไข่่ใบที่่�โตที่่�สุุด (dominant follicle) ที่่�มีีจำนวนของตััวรัับ FSH มากที่่�สุุด จะเจริิญต่่อไปได้้แม้้ว่่าระดัับ
ของ FSH ในเลืือดจะลดลง ซึ่่�งเหตุุการณ์์การคััดเลืือก dominant follicle ในรัังไข่่นี้้� จะเกิิดขึ้้�นประมาณวัันที่่�
6-7 ของรอบระดูู
เมื่่�อถึึงเวลาที่่�ฟองไข่่เกืือบจะสมบููรณ์์เต็็มที่่� จะมีีการสร้้างฮอร์์โมนเอสโตรเจนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากและ
รวดเร็็ว โดยปริิมาณจะสููงที่่�สุุดประมาณ 24-36 ชั่่�วโมงก่่อนที่่�ไข่่จะตก ซึ่่�งทำให้้เกิิด positive feedback ของ
ฮอร์์โมนเอสโตรเจนที่่�ต่่อมใต้้สมอง กระตุ้้�นให้้เกิิด FSH และ LH surge ซึ่่�งเมื่่�อมีีการเริ่่�มต้้นของ LH surge
จะมีีการตกไข่่เกิิดขึ้้�นตามมาใน 34-36 ชั่่�วโมงถััดไป หรืือประมาณ 10-12 ชั่่�วโมงภายหลัังจากที่่� LH ขึ้้�นถึึง
ระดัับสููงสุุด และ LH surge ที่่�เกิิดขึ้้�นจะทำให้้กระบวนการแบ่่งตััวของไข่่ที่่�ค้้างอยู่่�ในระยะ prophase I
ของ meiosis เกิิดขึ้้�นต่่อจนได้้เป็็นไข่่ที่่�อยู่่�ในระยะ metaphase II โดยไข่่ที่่�ตกออกมาจากรัังไข่่จะอยูู
ในระยะนี้้� ส่่วนบริิเวณของฟองไข่่ที่่�ไข่่ตกไปแล้้วจะเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็น corpus luteum และสร้้างฮอร์์โมน
โปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนออกมา การทำงานที่่�สััมพัันธ์์กัันของไฮโปธาลามััส ต่่อมใต้้สมอง และรัังไข่่
ในการควบคุุมให้้มีีการตกไข่่ แสดงดัังรููปที่่� 5(7) และ 6(8)
สาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดของการตกไข่่ที่่�ผิิดปกติิ คืือ ภาวะ polycystic ovary syndrome (PCOS)
โดยวิิธีีที่่�ใช้้ในการตรวจประเมิินการตกไข่่มีีดัังต่่อไปนี้้�
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รููปที่่� 4. แสดงการทำงานที่่�สัมั พัันธ์์กันั ของไฮโปธาลามััส ต่่อมใต้้สมอง และรัังไข่่ในการควบคุุมให้้มีกี ารตกไข่่ (6)

LH: luteinizing hormone, FSH: follicle-stimulating hormone, GnRH: gonadotropin-releasing
hormone
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รููปที่่� 5. Ovarian-uterine cycle หลัังจากการตกไข่่ จะมีีการสร้้างฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนจากเซลล์์ corpus
luteum ทำให้้ร่่างกายมีีอุุณหภููมิิสููงขึ้้�นประมาณ 0.3–0.7 องศาเซลเซีียส(7)
การวััดอุุณหภููมิิกายพื้้�นฐาน (basal body temperature, BBT)(8)
การวััดอุณ
ุ หภููมิิกายพื้้น� ฐาน เป็็นการใช้้ปรอทวััดอุณ
ุ หภููมิิบริิเวณปาก หรืือทวารหนััก ในตอนเช้้าหลััง
ตื่่�นนอน ก่่อนลุุกจากเตีียง หรืือทำกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นการตรวจการตกไข่่ที่่�ง่่ายและราคาไม่่แพง โดยเชื่่�อว่่า
หลัังจากมีีไข่่ตก จะมีีการสร้้างฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่่�งทำให้้อุุณหภููมิิร่่างกายเพิ่่�มขึ้้�นประมาษ 0.5-1 องศา
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ฟาเรนไฮต์์ จากอุุณหภููมิิพื้้�นฐานเดิิมประมาณ 97-98.8 องศาฟาเรนไฮต์์ โดยพบว่่าการตกไข่่จะเกิิดขึ้้�น
สามวัันหลัังจากมีีการเพิ่่�มขึ้น้� ของอุุณหภููมิิ โดยในสตรีีที่่มี� ไี ข่่ตกจะพบลัักษณะของกราฟจากการวััดอุณ
ุ หภููมิิกาย
พื้้น� ฐาน เป็็นรููปแบบ biphasic ดัังรููปที่่� 6(8) ซึ่่ง� แตกต่่างจากสตรีีที่่ไ� ข่่ไม่่ตกจะมีีลักั ษณะกราฟจากการวััดอุณ
ุ หภููมิิ
กายพื้้�นฐาน เป็็นรููปแบบ monophasic ดัังรููปที่่� 7(8) แต่่อย่่างไรก็็ตามการวััดอุุณหภููมิิกายพื้้�นฐานยัังมีี
ข้้อจำกััดในเรื่่อ� งความถููกต้้องของการทำนายการตกไข่่ รวมถึึงการสููบบุุหรี่่� และการนอนหลัับที่่�อาจมีีผลรบกวน
ต่่อการวััดการวััดอุุณหภููมิิกายพื้้�นฐานได้้

รููปที่่� 6. แสดงรููปแบบ biphasic ของอุุณหภููมิิกายพื้้�นฐาน (basal body temperature)(8)
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รููปที่่� 7. แสดงรููปแบบ monophasic ของอุุณหภููมิิกายพื้้�นฐาน (basal body temperature)(8)
การดููลัักษณะมููกปากมดลููก (cervical mucus)
	ลัักษณะมููกปากมดลููก (cervical mucus) จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�แตกต่่างกัันตามระดัับฮอร์์โมน
ในแต่่ละช่่วงต่่าง ๆ ของรอบประจำเดืือน โดยในช่่วงที่่�เหมาะสำหรัับการปฏิิสนธิิ (fertile window) ลัักษณะ
ม�กปากมดลููกจะใสและลื่่�น (clear and slippery) ส่่วนในช่่วงอื่่�นของรอบประจำเดืือนลัักษณะมููกปากมดลููก
จะแห้้งและเหนีียว (dry and sticky) รููปที่่� 8(4)
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รููปที่่� 8. ก. แสดงมููกปากมดลููกที่่�แห้้งและเหนีียว (dry and sticky) และ ข. แสดงมููกปากมดลููกที่่�ใสและลื่่�น
(clear and slippery)(4)
การตรวจระดัับ luteinizing hormone (LH monitoring)
ในปััจจุุบันั มีีการวางจำหน่่ายชุุดตรวจระดัับฮอร์์โมน LH จากปััสสาวะ เพื่่�อทำนายการตกไข่่อย่่างแพร่่
หลาย โดยการตรวจ LH จากปััสสาวะใช้้วิิธีี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ซึ่่�งสามารถ
ตรวจพบได้้ถ้้ามีีระดัับ LH ในปััสสาวะ 35-50 มิิลลิิยููนิิต/มล. มีีความใกล้้เคีียงกัับการตรวจระดัับ LH จากเลืือด
โดย LH จะตรวจพบในปััสสาวะภายหลัังมีีการสููงขึ้้�นของระดัับ LH ในกระแสเลืือด (LH surge) ประมาณ
2 ชั่่�วโมง โดยหลัังจาก LH surge การตกไข่่มัักเกิิดขึ้้�นภายใน 24 ชั่่�วโมง โดยการตรวจแนะนำให้้ใช้้ปััสสาวะ
ในช่่วงระหว่่างวััน หรืือช่่วงเย็็น หรืือควรตรวจสองครั้้�งต่่อวััน เนื่่�องจากช่่วงระยะเวลาของการเกิิด LH surge
มัักสั้้�นกว่่า 12 ชั่่�วโมง แต่่อย่่างไรก็็ตามการตรวจ LH ในปััสสาวะอาจให้้ผลบวกลวงและผลลบลวงได้้
ในผู้้�ป่่วยบางราย เช่่นในสตรีีที่่�มีีรอบเดืือนไม่่สม่่ำเสมอ
การตรวจระดัับ LH จากปััสสาวะ มีีค่่าทำนายผลบวก (positve predictive value) และค่่าทำนาย
ผลลบ (negative predictive value) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 92 และร้้อยละ 95 ตามลำดัับ
การวัั ด ระดัั บ ฮอร์์ โ มนโปรเจสเตอโรนในช่่ ว งกึ่่� ง กลางของระยะลูู เ ทีียล  (mid luteal serum
progesterone)(5)
หลัังจากมีีการตกไข่่ในรอบเดืือนปกติิ จะมีีการหลั่่�งฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนจาก corpus luteum
การวััดระดัับฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนในช่่วงกึ่่�งกลางของระยะลููเทีียล (mid luteal serum progesterone)
โดยจะตรวจประมาณ 7 วััน ก่่อนที่่�รอบประจำเดืือนใหม่่จะเริ่่�มต้้น หรืือ 7 วััน หลััง LH surge โดยระดัับของ
ฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนที่่�ใช้้เป็็นจุุดตัดมี
ั คี วามแตกต่่างกัันในแต่่ละห้้องปฏิิบัติั กิ าร ค่่าที่่�สููงกว่่า 3 นาโนก./มล.
แสดงถึึงว่่ า มีี การตกไข่่เ กิิดขึ้้�น และค่่าที่่�มากกว่่ากว่่า 10 นาโนก./มล. นั้้�นแสดงว่่าการสร้้างฮอร์์โมน
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ของคอร์์ปัสั ลููเตีียมเป็็นปกติิ แต่่อย่่างไรก็็ตามการตรวจวััดอาจมีีความคลาดเคลื่่อ� นในการทำนายผลได้้เนื่่�องจาก
การหลั่่�งของฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนที่่�มีีลัักษณะไม่่คงที่่� (pulsatile secretion) โดยอาจตรวจพบค่่าที่่�
แตกต่่างกัันได้้ถึึง 7 เท่่าในระยะเวลาแตกต่่างกััน 2-3 ชั่่�วโมง
การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางช่่องคลอด (transvaginal ultrasonography)
การตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งทางช่่องคลอดเพื่่�อติิดตามดููฟองไข่่ (transvaginal ultrasound) สามารถ
ใช้้ตรวจติิดตามจำนวนฟองไข่่ (follicle) และขนาดของฟองไข่่ได้้ โดยขนาดของฟองไข่่ที่่�เหมาะสำหรัับ
การตกไข่่ (preovulatory follicle) จะมีีขนาดประมาณ 17-19 มม. โดยเมื่่�อเราตรวจติิดตามจากการ
คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง แล้้วพบว่่าฟองไข่่มีีการลดขนาดลง (follicle collapse) ร่่วมกัับมีีน้้ำในอุ้้�งเชิิงกราน
(free fluid in cul-de-sac) หรืือร่่วมกัับการเห็็น corpus luteum จากการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานซึ่่�งแสดงถึึงการตกไข่่
แต่่อย่่างไรก็็ตาม การตรวจการตกไข่่โดยใช้้การตรวจติิดตามจากคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางช่่องคลอด
เป็็นการตรวจที่่�มีีราคาแพง และต้้องอาศััยบุุคลากรทางการแพทย์์ ดัังนั้้�นจึึงเหมาะสำหรัับสตรีีที่่�ตรวจ
โดยวิิธีีอื่่�นไม่่สำเร็็จ หรืือใช้้ในการตรวจติิดตามในกรณีีที่่�มีีการกระตุ้้�นไข่่ เป็็นต้้น
การตรวจทางพยาธิิวิิทยาของเยื่่�อบุุโพรงมดลููก (endometrial biopsy)
การตรวจจากเยื่่�อบุุโพรงมดลููก โดยการตััดชิ้้�นเนื้้�อจากเยื่่�อบุุโพรงมดลููกมาตรวจดููลัักษณะทางพยาธิิ
วิิทยา (histology) โดยจะพบลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาของเยื่่�อบุุโพรงมดลููกที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละวัันของ
รอบประจำเดืือน ดัังตารางที่่� 2(9) โดยการบ่่งบอกว่่ามีีไข่่ตกจะพบลัักษณะของ secretory endometrium(9)
รููปที่่� 9(9) ที่่�เกิิดจากผลของฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนที่่�หลั่่�งจาก corpus luteum จากการตกไข่่
สมััยก่่อนเชื่่�อว่่าการตรวจทางพยาธิิวิิทยาของเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเป็็นวิิธีีมาตรฐาน (gold standard)
ในการวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของการหลั่่�งฮอร์์โมนโปรเจสเตอโรนจาก corpus luteum หรืือเพื่่�อวิินิิจฉััย
luteal phase deficiency (LPD) ในเวลาต่่อมาพบว่่า วิิธีีดัังกล่่าวมีีความถููกต้้องและแม่่นยำน้้อย และ
ไม่่สามารถจำแนกสตรีีที่่�มีีภาวะมีีบุุตรยากกัับสตรีีที่่�สามารถมีีบุุตรตามปกติิได้้ ดัังนั้้�นในปััจจุุบััน การตรวจ
ทางพยาธิิวิทิ ยาของเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกจึึงไม่่เป็็นที่่�แนะนำในการวิินิจิ ฉััยความผิิดปกติิของการตกไข่่ (ovulatory
dysfunction) หรืือการทำงานของ corpus luteum ในปััจจุุบัันอาจมีีข้้อบ่่งชี้้�ในการตรวจในรายที่่�สงสััย
ความผิิดปกติิของเยื่่อ� บุุโพรงมดลููก เช่่น การอัักเสบของเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเรื้้อ� รััง (chronic endometritis) หรืือ
เนื้้�องอกของเยื่่�อบุุโพรงมดลููก (endometrial neoplasia) เป็็นต้้น
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รููปที่่� 9. แสดงลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาของเยื่่�อบุุโพรงมดลููกระยะ secretory endometrium วัันที่่� 20
ของรอบประจำเดืือน ซึ่่�งมีีลัักษณะ regularly tortuous glands และมีี secretions บริิเวณ intracellular
apical และ partially intraluminal(9)
ตารางที่่� 2. แสดงลัักษณะ endometrium histological characteristic ในวัันที่่�แตกต่่างกัันของรอบ
ประจำเดืือน(9)
Phases

Endometrium histological characteristic

Early proliferative
(days 4-7)

Thin surface epithelium, straight short glands, compact stroma, minimal
mitotic activity and large nuclei

Mid proliferative
(days 8-10)

Columnar surface epithelium; longer curving glands, variable stromal edema
and numerous mitotic figures

Late proliferative
(days 11-14)

Undulant surface epithelium, tortuous glands with prominent mitotic activity
and pseudostratification; dense stroma, subnuclear vacuoles in less than 50%
of glands
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Phases

Endometrium histological characteristic

Ovulation

Presence of subnuclear vacuoles in 50% of glands is evidence of ovulation;
must biopsy functionalis layer, not basal layer; to rule out anovulatory cycles,
should biopsy 2 days before menstruation

Secretory (day 15)

No changes from late proliferative; also known as interval endometrium;
presence of scattered nuclear vacuoles is NOT specific for ovulation
(must be 50% or more)

Secretory (days 16-17) “piano key” appearance; subnuclear vacuoles (day 16), vacuoles at level of
nuclei (day 17)
Secretory (day 18)

Luminal vacuoles, smaller size and nuclei approach base of cell

Secretory (day 19)

Intraluminal secretion begins

Secretory (day 20-21) Maximal secretion
Secretory (day 22)

Maximal stromal edema in luteal phase; best time for implantation (“day 22,
I’m ready for you”)

Secretory (day 23)

Prominent spiral arterioles (thickened walls, coiling and endothelial proliferation)

Secretory (day 24)

Perivascular predecidualization (stromal cell hypertrophy with accumulation of
cytoplasmic eosinophilia); serrated / tortuous glands

Secretory (day 25)

Predecidualization below surface endometrium

Secretory (day 26)

Confluence of predecidual tissue; stromal granulocytes (probably
lymphocytes) appear

Secretory (day 27)

Prominent stromal granulocytes; focal necrosis and hemorrhage

Secretory (day 28)

Shedding, also called glandular and stromal breakdown; prominent necrosis
and hemorrhage; predecidual stroma and glandular exhaustion; nuclear dust
at base of glandular epithelium; condensed stroma with overlying papillarysyncytial change; intravascular fibrin thrombi; stromal granulocytes

นอกจากวิิธีกี ารตรวจดัังกล่่าวข้้างต้้น ยัังมีีการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารบางอย่่างที่่�อาจมีีความจำเป็็น
สำหรัับสตรีีที่่�มีีภาวะมีีบุุตรยาก ได้้แก่่ สาเหตุุจากการตกไข่่ที่่�ผิิดปกติิ เช่่น ระดัับไทรอยด์์ฮอร์์โมน (serum
thyroid-stimulating hormone, TSH) ระดัับฮอร์์โมนโปรแลกติิน (prolactin) เป็็นต้้น ซึ่่�งหากพบความผิิด

103

104 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

ปกติิของระดัับไทรอยด์์ฮอร์์โมนและฮอร์์โมนโปรแลคติินอาจส่่งผลกระทบต่่อการตกไข่่ ควรให้้การดููแลรัักษา
ที่่�เหมาะสม หรืือส่่งต่่อผู้้�ป่่วยให้้ได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสมต่่อไป
การตรวจประเมิินท่่อนำไข่่
	วิิธีีที่่�ใช้้ในการตรวจประเมิินท่่อนำไข่่ในปััจจุุบัันที่่�ใช้้ในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย มีี
2 วิิธีี ดัังนี้้�
1. การฉีีดสีีเอกซเรย์์ประเมิินท่่อนำไข่่ (hysterosalpingography, HSG)(10)
	คืือการฉีีดสารทึึบรัังสีีผ่่านเข้้าทางปากมดลููก เข้้าไปในโพรงมดลููกและท่่อนำไข่่ จากนั้้�นถ่่ายภาพ
เอกซเรย์์ดังั รููปที่่� 3 โดยวิิธีนี้้ี ส� ามารถประเมิินลัักษณะภายในของโพรงมดลููกและท่่อนำไข่่ได้้ดีี สามารถทำแบบ
ผู้้�ป่่วยนอกได้้ มีีความถููกต้้องใกล้้เคีียงกัับการตรวจประเมิินท่่อนำไข่่โดยการส่่องกล้้องผ่่านทางหน้้าท้้อง และ
มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�ถููกกว่่า การฉีีดสีีเอกซเรย์์เพื่่�อประเมิินท่่อนำไข่่ควรหลีีกเลี่่�ยงในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยตรวจพบว่่ามีีท่่อนำ
ไข่่บวม (hydrosalpinx) หรืือ มีีการอัักเสบติิดเชื้้�อในอุ้้�งเชิิงกราน
2. การส่่องกล้้องผ่่านทางหน้้าท้้อง (diagnostic laparoscopy)(11)
เป็็นการตรวจโดยการผ่่าตััดผ่่านกล้้องทางหน้้าท้้องเพื่่�อส่่องกล้้องดููอวััยวะภายในอุ้้�งเชิิงกราน และ
ทำการฉีีดสีีผ่่านทางปากมดลููกเพื่่�อตรวจการอุุดตัันของท่่อนำไข่่ ดัังรููปที่่� 10 ในปััจจุุบัันถืือเป็็นวิิธีีมาตรฐาน
ในการวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของท่่อนำไข่่ และสามารถตรวจหาความผิิดปกติิอื่่�นของภาวะมีีบุุตรยาก เช่่น
ความผิิดปกติิของอุ้้�งเชิิงกราน หรืือพัังผืืดในช่่องท้้อง เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม การส่่องกล้้องผ่่านทางหน้้าท้้อง
เพื่่�อประเมิินท่่อนำไข่่ เป็็นหััตถการที่่�ต้้องอาศััยการการผ่่าตััดและการระงัับปวดโดยวิิสััญญีีแพทย์์ ซึ่่�งอาจมีี
ภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้โดยทั่่�วไปจากการผ่่าตััดและการดมยาสลบได้้

รููปที่่� 10. แสดงการฉีีดสารทึึบรัังสีี หรืือสีีผ่่านทางปากมดลููกเพื่่�อตรวจประเมิินท่่อนำไข่่ โดยสามารถใช้้
หลัักการเดีียวกัันทั้้�งการฉีีดสีีเอกซเรย์์ประเมิินท่่อนำไข่่และการส่่องกล้้องผ่่านทางหน้้าท้้อง
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การประเมิินภาวะมีีบุุตรยากในคู่่�สมรสฝ่่ายชาย(4, 12, 13)
เบื้้อ� งต้้นประกอบด้้วยการซัักประวััติิ การตรวจร่่างกาย การตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิ (semen analysis)
ส่่วนการตรวจเพิ่่�มเติิม เช่่น การตรวจระดัับฮอร์์โมน (endocrine testing) และการตรวจทางพัันธุุกรรม
(genetic testing) พิิจารณาเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ทางการแพทย์์
การซัักประวััติิ
ระยะเวลาตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีบุุตรยาก และประวััติิที่่�เคยมีีบุุตรได้้ปกติิ การที่่�ฝ่่ายชายเคยมีีบุุตรมาก่่อน
ไม่่สามารถยืืนยัันได้้ว่่าจะไม่่มีีสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยากที่่�เกิิดจากฝ่่ายชายเกิิดขึ้้�นภายหลัังได้้ (newly acqquired secondary male infertility)
ความถี่่� ใ นการมีี เ พศสัั ม พัั น ธ์์ และปัั ญ หาในการมีี เ พศสัั ม พัั น ธ์์ เช่่ น การแข็็ ง ตัั ว ขององคชาติิ
การหลั่่�งน้้ำอสุุจิิ
การตรวจรัักษาเรื่่�องภาวะมีีบุุตรยาก
การพััฒนาการและความเจ็็บป่่วยในวััยเด็็ก เช่่น คางทููม (mumps orchitis)
ประวััติิโรคประจำตััว เช่่น เบาหวาน
ประวััติิการผ่่าตััดที่่�เคยได้้รัับ เช่่น การผ่่าตััดใส้้เลื่่�อน
ประวััติิโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์
ประวััติิกระทบกระแทกบริิเวณอััณฑะ
อาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อมการทำงาน การใช้้สารเคมีี ความร้้อน
ประวััติิแพ้้ยา และยาที่่�ใช้้เป็็นประจำ สููบบุุหรี่่� ดื่่�มสุุรา และสารเสพติิด
การตรวจร่่างกาย
ตรวจร่่างกายโดยทั่่�วไป บัันทึึกน้้ำหนััก ส่่วนสููง ดััชนีมี วลกาย (body mass index, BMI) ความดัันโลหิิต
ชีีพจร
องคชาติิ และตำแหน่่งทางเปิิดของท่่อปััสสาวะ (urethral meatus)
คลำและวััดขนาดของอััณฑะโดยใช้้เครื่่�องมืือ Prader orchidometer ดัังรููปที่่� 11(14) โดยขนาด
อััณฑะปกติิของผู้้�ใหญ่่เพศชายประมาณ 20-25 มล.
ลัักษณะท่่อพัักอสุุจิิและท่่อนำอสุุจิิทั้้�งสองข้้าง (vas deferens and epididymis)
ตรวจหาเส้้นเลืือดขอดในถุุงอััณฑะ (varicocele)
ลัักษณะการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะทางเพศชาย เช่่น รููปร่่าง การกระจายของขน หนวดเครา
เต้้านม เป็็นต้้น
ตรวจทางทวารหนััก เพื่่�อประเมิินต่่อมลููกหมาก ในบางรายที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�
ในกรณีีพบความผิิดปกติิของฝ่่ายชาย อาจพิิจารณาส่่งต่่อศััลยแพทย์์ทางเดิินปััสสาวะ (urologist)
เพื่่�อให้้การตรวจวิินิิจฉััยอย่่างละเอีียด และดููแลร�กษาเพิ่่�มเติิม
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพื้้�นฐาน
การตรวจเลืือดเพื่่�อคััดกรองโรคติิดต่่อผ่่านทางเพศสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ ซิิฟิิลิิส ไวรััสตัับอัักเสบบีี และ
เอชไอวีี
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รููปที่่� 11. Prader orchidometer ที่่�ใช้้ในการวััดขนาดอััณฑะ(14)
การตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิ
เป็็นการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการเบื้้�องต้้นสำหรัับฝ่่ายชาย ควรตรวจอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง ก่่อนเข้้ารัับ
การรัั กษาภาวะมีี บุุตรยาก การตรวจวิิเ คราะห์์น้้ ำอสุุจิิประกอบไปด้้ว ย การวััดปริิมาตร ความเข้้มข้้น
การเคลื่่�อนไหว และรููปร่่างอสุุจิิ ค่่าปกติิ ได้้มีีการแนะนำไว้้โดยองค์์การอนามััยโลกในปีี ค.ศ. 2021(15, 16)
โดยฝ่่ายชายที่่�มีีผลการตรวจน้้ำอสุุจิิต่่ำกว่่าค่่าแนะนำ (เกณฑ์์ที่่� 5 percentile) ดัังตารางที่่� 3(15-17) ไม่่ได้้หมาย
รวมว่่าต้้องมีีภาวะมีีบุุตรยากเสมอไป โดยคู่่�สมรสฝ่่ายชายควรงดหลั่่�งน้้ำอสุุจิิก่่อนการตรวจน้้ำอสุุจิิเป็็น
ระยะเวลา 2-7 วััน หากตรวจพบความผิิดปกติิของน้้ำอสุุจิิ แนะนำควรตรวจซ้้ำอีีกครั้้�งห่่างจากครั้้�งแรก
อย่่างน้้อย 1 เดืือน(13) โดยคำจำกััดความของการตรวจน้้ำอสุุจิิดัังแสดงในตารางที่่� 4(4)
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ตารางที่่� 3. ค่่าอ้้างอิิงมาตรฐานของการตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิขององค์์การอนามััยโลก ค.ศ. 2021(15-17)
การตรวจวััด

ค่่าอ้้างอิิงขั้้�นต่่ำ (fifth percentile)
WHO 2010

WHO 2021

ปริิมาตร (มล.)

1.5

1.4

จำนวนอสุุจิิทั้้�งหมด (ล้้าน)

39

39

ความเข้้มข้้น (ล้้านต่่อ มล.)

15

16

การเคลื่่�อนไหวทั้้�งหมด (ร้้อยละ)

40

42

เคลื่่�อนไปข้้างหน้้า (ร้้อยละ)

32

30

อััตราการมีีชีีวิิต (ร้้อยละ)

58

54

รููปร่่างปกติิ (ร้้อยละ)

4

4

ตารางที่่� 4. คำจำกััดความของการตรวจน้้ำอสุุจิิ (semen analysis terminology)(4)
Terminology

Definition

Normozoospermia

น้้ำอสุุจิิปกติิทุุกการตรวจวััด

Oligozoospermia

มีีการลดลงของจำนวนตััวอสุุจิิ
Mild to moderate: 5–20 ล้้าน/มล.
Severe: <5 ล้้าน/มล.

Asthenozoospermia

มีีการลดลงของการเคลื่่�อนไหวของตััวอสุุจิิ

Teratozoospermia

มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของตััวอสุุจิิที่่�มีีรููปร่่างผิิดปกติิ

Oligoasthenoteratozoospermia

น้้ำอสุุจิิผิิดปกติิทั้้�งจำนวน การเคลื่่�อนไหว และรููปร่่าง

Azoospermia

ไม่่พบตััวอสุุจิิในน้้ำอสุุจิิ

Aspermia (anejaculation)

ไม่่มีีการหลั่่�งน้้ำอสุุจิิ (ejaculation failure)
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Terminology

Definition

Leucocytospermia หรืือ Pyospermia

มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของเม็็ดเลืือดขาวในน้้ำอสุุจิิ
หากตรวจพบ เม็็ดเลืือดขาว >1 ล้้าน/มล. ควรตรวจการติิดเชื้้�อหรืือ
อัักเสบของอวััยวะสืืบพัันธุ์์�เพิ่่�มเติิม (genital tract infection หรืือ
inflammation)

Necrozoospermia

ไม่่มีีการเคลื่่�อนไหวหรืือการมีีชีีวิิตของตััวอสุุจิิ (non viable หรืือ
non-motile)

การตรวจระดัับฮอร์์โมน และการตรวจทางพัันธุุกรรม(13)
การตรวจระดัับฮอร์์โมนในฝ่่ายชายที่่�มีีภาวะมีีบุุตรยากเบื้้�องต้้นประกอบด้้วย ฮอร์์โมน folliclestimulating hormone (FSH) และฮอร์์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) โดยแนะนำให้้ตรวจในกรณีีที่่�
ฝ่่ายชายมีีข้้อบ่่งชี้้� ดัังนี้้�
1. Impaired libido
2. Erectile dysfunction
3. Oligozoospermia หรืือ azoospermia
4. Testicular atrophy
5.	มีีหลัักฐานพบว่่าน่่าจะมีีความผิิดปกติิของฮอร์์โมนจากการตรวจร่่างกาย
การตรวจทางพัันธุุกรรมในฝ่่ายชายที่่�มีีภาวะมีีบุุตรยากเบื้้�องต้้นประกอบด้้วย การตรวจ karyotype
และ Y-chromosome microdeletion analysis โดยแนะนำให้้ตรวจในกรณีีที่่�ฝ่่ายชายมีีข้้อบ่่งชี้้� ดัังนี้้�
1. Azoospermia or severe oligozoospermia (<5 ล้้านตััวอสุุจิิ/มล.)
2. ฮอร์์โมน FSH สููงจากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
3. Testicular atrophy or impaired sperm production
โดยสรุุปการตรวจวิินิจิ ฉััยเพิ่่�มเติิมขั้้น� พื้้น� ฐานที่่�ควรได้้รับั การตรวจประเมิิน ก่่อนเข้้ารัับการรัักษาภาวะ
มีีบุุตรยาก คืือ การตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิ (semen analysis) การตรวจประเมิินการตกไข่่ (confirmation of
ovulation) และการตรวจประเมิินท่่อนำไข่่ (document of tubal patency)
โดยในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ การตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้นของคู่่�สมรสก่่อนเข้้ารัับการรัักษาภาวะ
มีีบุุตรยาก ประกอบด้้วย การซัักประวััติิและตรวจร่่างกายของคู่่�สมรสทั้้�งฝ่่ายหญิิงและฝ่่ายชาย เพื่่�อประเมิิน
สาเหตุุเบื้้�องต้้นของภาวะมีีบุุตรยาก เช่่น การประเมิินการตกไข่่จากประวััติิประจำเดืือน หรืือประเมิิน
ความเสี่่� ย งของโอกาสในการมีี ท่่ อ นำไข่่ อุุ ดตัั น จากประวัั ติิ ก ารติิ ด เชื้้� อ ทางเพศสัั ม พัั น ธ์์ หรืือการติิ ด เชื้้� อ
ในอุ้้�งเชิิงกราน หรืือ เยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการอื่่�น ๆ ที่่�มีีความจำเป็็นได้้รัับการ
ตรวจประเมิินก่่อนเข้้ารัับการรัักษาภาวะมีีบุุตรยาก คืือ complete blood count (CBC), hemoglobin
typing สำหรัับการตรวจคััดกรองธาลััสซีีเมีีย การตรวจคััดกรองโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ anti-HIV, HBsAg,
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Treponemal antibody ของคู่่�สมรสทั้้�งสองฝ่่าย รวมถึึงตรวจภููมิิคุ้้�มกัันของโรคหััดเยอรมััน (Rubella
immunity) และการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกในฝ่่ายหญิิง สำหรัับฝ่่ายชาย การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ที่่�สำคััญ คืือ การตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิ (semen analysis)

แผนภููมิิที่่� 1. แผนภููมิิสรุุปแนวทางในการวางแผนวิินิิจฉััยและรัักษาภาวะมีีบุุตรยาก
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บทสรุุป

หลัักสำคััญในการดููแลรัักษาคู่่�สมรสมีีบุุตรยาก คืือต้้องประเมิินหาสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก
ในแต่่ละคู่่� และให้้การรัักษาที่่�เหมาะสมตามสาเหตุุนั้้�น ๆ อีีกทั้้�งควรให้้ความรู้้�และข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่คู่่�สมรส
เพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจรัับการรัักษาของคู่่�สมรส และนอกจากนี้้�ต้้องให้้การดููแลด้้านจิิตใจควบคู่่�ไปกัับ
ด้้านร่่างกายด้้วยเสมอ สาเหตุุของภาวะมีีบุตุ รยากสามารถเกิิดได้้ทั้้ง� จากสามีีหรืือภรรยา หรืือเป็็นสาเหตุุร่ว่ มกััน
การให้้ข้อ้ มููล และคำปรึึกษาที่่�ชัดั เจน ด้้วยความเข้้าใจ รวมถึึงอธิิบายทางเลืือกในการตรวจรัักษา ทั้้�งที่่�เกิิดจาก
สาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยากจากปััจจััยทางสามีีหรืือภรรยา ทำให้้สามารถแก้้ปััญหาได้้ตรงจุุดมากยิ่่�งขึ้้�น การ
ตรวจประเมิินเบื้้อ� งต้้นในคู่่ส� มรสที่่�มีภี าวะมีีบุตุ รยาก ประกอบด้้วย การซัักประวััติิ การตรวจร่่างกาย การตรวจ
ทางห้้องปฏิิบััติิการ การตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง การตรวจประเมิินเพิ่่�มเติิมที่่�แนะนำก่่อนให้้การรัักษา
ภาวะมีีบุุตรยาก คืือ การตรวจประเมิินการตกไข่่ การตรวจประเมิินท่่อนำไข่่ และการตรวจวิิเคราะห์์น้้ำอสุุจิิ
การรัักษาภาวะมีีบุุตรยากขึ้้�นอยู่่�กัับสาเหตุุที่่�ตรวจพบ ก่่อนเข้้ารัับการรัักษาภาวะมีีบุุตรยาก คู่่�สมรสควรได้้รัับ
การดููแลรัักษาและตรวจประเมิินที่่�เหมาะสม เพื่่�อหาสาเหตุุของภาวะมีีบุุตรยาก เพื่่�อที่่�จะได้้รัับการดููแลรัักษา
ที่่�เหมาะสมแก่่คู่่�สมรสนั้้�น ๆ ต่่อไป
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การตรวจการทำำ�งานของ
หััวใจทารกในครรภ์์
(fetal cardiac function
assessment)
ธีีระภััทร เจริิญวิิทย์์

บทนำ

การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงหััวใจทารกในครรภ์์ (fetal echocardiography) เป็็นการตรวจเพื่่�อ
วิินิจิ ฉััยความพิิการของหััวใจทารกแต่่กำเนิิด ในปััจจุุบันั การตรวจ fetal echocardiography นั้้�นสามารถทำได้้
เฉพาะแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านเวชศาสตร์์มารดาและทารกในครรภ์์ที่่�ถููกสอนหรืือกุุมารแพทย์์โรคหััวใจ
นอกจากนั้้�นการตรวจ fetal echocardiography นั้้�นต้้องอาศััยทัักษะและประสบการณ์์อย่่างมากในการตรวจ
เนื่่�องจากการตรวจต้้องอาศััยความรู้้�ทางด้้านคััพภวิิทยาและเทคนิิคการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงขั้้�นสููงเพื่่�อให้้
ได้้ภาพที่่�ชััดเจนเพีียงพอเพื่่�อสามารถทำการวิินิิจฉััยภาวะหััวใจพิิการแต่่กำเนิิดได้้อย่่างถููกต้้อง นอกจากการ
ตรวจ fetal echocardiography แล้้วการตรวจการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์ (fetal cardiac function)
ก็็มีคี วามสำคััญและเป็็นส่่วนประกอบหนึ่่ง� ของ fetal cardiography ควรต้้องตรวจในทารกที่่�มีภี าวะหััวใจพิิการ
แต่่กำเนิิดเพื่่�อที่่�จะทำให้้สามารถพยากรณ์์โรคล่่วงหน้้าและสามารถวางแผนการดููแลรัักษาทารกหลัังคลอด
ในบทความนี้้�ได้้รวบรวมความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคนิิคการตรวจประเมิินการทำงานของหััวใจทารกแบบต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญสามารถนำความรู้้�ไปใช้้ตรวจประเมิินการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์ได้้อย่่างถููกต้้อง

ระบบการไหลเวีียนเลืือดของทารกในครรภ์์

ระบบการไหลเวีียนเลืือดของทารกในครรภ์์ดังั รููปที่่� 1(1) ขณะที่่�ทารกอยู่่ใ� นครรภ์์มารดาสารอาหารและ
ออกซิิเจนจะส่่งมาจากมารดาผ่่านรกและผ่่านทางหลอดเลืือดดำสายสะดืือ (umbilical vein) ปริิมาณเลืือด
มากกว่่าร้้อยละ 50 จะไหลเวีียนผ่่านหลอดเลืือด ductus venosus ที่่�ตัับผ่่านเข้้าสู่่�หลอดเลืือดดำ inferior
vena cava เลืือดส่่วนที่่�เหลืือจะทำหน้้าที่่�หล่่อเลี้้�ยงตัับของทารกทางหลอดเลืือดดำ portal หลัังจากเลืือดได้้
ผ่่านหลอดเลืือดดำ inferior vena cava ก็็จะเข้้าสู่่�หัวั ใจห้้องขวาบน (right atrium) จากนั้้�นเข้้าสู่่�หัวั ใจห้้องซ้้าย
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บนผ่่านทาง foramen ovale ในส่่วนของเลืือดจากหลอดเลืือดดำ superior vena cava นั้้�นจะไหลจากห้้อง
ขวาบนผ่่านลิ้้�น tricuspid valve ลงมาที่่�หััวใจห้้องขวาล่่างแล้้วสููบฉีีดผ่่านหลอดเลืือด pulmonary artery
แต่่เนื่่�องจากความดัันในปอดของทารกที่่�อยู่่�ในครรภ์์สููงเลืือดจึึงไหลผ่่านหลอดเลืือดเล็็ก ๆ ที่่�ชื่่�อว่่า ductus
arteriosus (right-to-left shunt) ซึ่่ง� จะปิิดลงกลายเป็็น ligamentum arteriosum หลัังจากทารกคลอดแล้้ว
เลืือดจาก ductus arteriosus และหลอดเลืือดแดงใหญ่่ aorta จะไหลเวีียนกลัับไปที่่�รกอีีกครั้้ง� ผ่่านทางหลอด
เลืือดแดงสายสะดืือ (umbilical artery)

รููปที่่� 1. แสดงการไหลเวีียนเลืือดของทารกในครรภ์์(1)
SVC: superior vena cava, RA: right atrium, RV: right ventricle, PA: pulmonary artery, LA: left atrium,
LV: left ventricle, PV: pulmonary vein, FO: fossa ovalis, DA: ductus arteriosus, DV: ductus
venosus, UV: umbilical vein, UA: umbilical artery, IVC: inferior vena cava
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วงจรการทำงานของหััวทารกในครรภ์์ (the cardiac cycle)

วงจรการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์มีีทั้้�งหมด 5 ระยะ(2, 3) ดัังรููปที่่� 2(4) คืือ
1. Early diastole เป็็นช่่วงที่่�หััวใจห้้องล่่าง (ventricle) มีีความดัันที่่�ต่่ำกว่่าหััวใจห้้องบน (atria)
ทำให้้เลืือดไหลจากหััวใจห้้องบนผ่่านลิ้้�นหััวใจ tricuspid และ mitral valve โดยไม่่มีีการบีีบตััว (passive
manner)
2. Atrial contraction เป็็นช่่วงที่่�หััวใจห้้องบนบีีบตััวไล่่เลืือดส่่วนที่่�เหลืือมายัังหััวใจห้้องล่่าง (late
diastole)
3. Isovolumic contraction phase เป็็นช่่วงที่่�หััวใจเริ่่�มบีีบตััวในจัังหวะนี้้�ลิ้้�น tricuspid และ
mitral valve จะปิิดแต่่ลิ้้�น aortic และ pulmonary valve เปิิดตััวแต่่ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงปริิมาตรหรืือ
ไหลเวีียนของเลืือดในช่่วงนี้้�
4. Ejection period เป็็นช่่วงที่่�ความดัันเลืือดในห้้องล่่างสููงพอที่่�จะมีีการบีีบให้้เลืือดไหลผ่่านลิ้้�น
aortic และ pulmonary valve
5. Isovolumic relaxation phase เป็็นจัังหวะเริ่่�มต้้นของ diastole หลัังจากที่่�ลิ้้�น aortic และ
pulmonary valve ได้้ปิิดลงความดัันเลืือดในหััวใจห้้องล่่างลดลงในจัังหวะนี้้�จะไม่่มีีการไหลเวีียนของเลืือด
เข้้าหรืือออกจากหััวใจห้้องล่่าง

รููปที่่� 2. แสดงวงจรการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์(4)

การประเมิินการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์

การประเมิินการทำงานของหััวใจทารกสามารถทำได้้ 2 แบบ คืือ
1. Qualitative assessment เป็็นการตรวจดููการทำงานของห้้องหััวใจด้้วยตาเปล่่าโดยสัังเกตุุจาก
ลัักษณะการบีีบตััวหากพบว่่าทารกในครรภ์์มีีภาวะ cardiomegaly, atrioventricular valve regurgitation
และ hydrops fetalis ซึ่่�งภาวะดัังกล่่าวแสดงถึึงการทำงานของหััวใจทารกที่่�ผิิดปกติิจำเป็็นต้้องมีีการตรวจ
แบบ quantitative assessment ต่่อไป
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2. Quantitative assessment เป็็นการตรวจประเมิินการทำงานของห้้องหััวใจโดยใช้้เทคนิิคการ
ตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงโหมดต่่างๆช่่วยในการตรวจ การประเมิินการทำงานของหััวใจทารกนั้้�นสามารถ
แบ่่งได้้เป็็น 3 อย่่างดัังแสดงรายละเอีียดในตารางที่่� 1(2) คืือ
2.1 Systolic function
2.2 Diastolic function
2.3 Global cardiac function
ตารางที่่� 1. แสดงค่่าการตรวจและเทคนิิคการประเมิินการทำงานของหััวใจทารก(2)
TVI: time velocity integral, TDI: tissue doppler imaging, STIC: spatiotemporal image correlation
ค่่าการตรวจ

ความหมาย

โหมด/เทคนิิก

Ejection fraction

สััดส่่วนของเลืือดที่่�ออกมาจากหััวใจ
ห้้องล่่างในแต่่ละครั้้�งที่่�หััวใจบีีบตััว

2D, M-mode, 2D speckle tracking

Cardiac output (รููปที่่� 3)

ปริิมาตรของเลืือดที่่�สููบฉีีดออกจาก
หััวใจห้้องล่่างในแต่่ละนาทีี

2D, conventional doppler, STIC

Systolic function
Blood volume estimation

Myocardial motion
Annular displacement (รููปที่่� 4) การเปลี่่�ยนแปลงระยะการเคลื่่�อนไหว M-mode or 2D speckle tracking
ของ atrioventricular valve
Systolic annular peak velocity ความเร็็วของการเคลื่่�อนไหว
atrioventricular valve

Spectral or color TDI

Myocardial deformation
Strain

ขนาดของการเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่าง

Color TDI or 2D speckle tracking
imaging

Strain rate

ความเร็็วของการเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่าง

Color TDI or 2D speckle tracking
imaging

ลัักษณะการไหลเวีียนของเลืือดใน
เส้้นเลืือดที่่�เข้้าสู่่�หััวใจ

Conventional doppler

Diastolic function
Precordial vein blood flow
patterns (รููปที่่� 5)
(DV and others)
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ค่่าการตรวจ

ความหมาย

โหมด/เทคนิิก

E/A ratio (รููปที่่� 6)

อััตราส่่วนระหว่่าง early (E) and
late (A) ventricular filling
velocity

Spectral or color TDI

E/E ratio

อััตราส่่วนความเร็็วของ transmitral- Conventional doppler and spectral
to-mitral annular diastolic
TDI
velocity ratio

IRT (รููปที่่� 7)

ระยะเวลาระหว่่างการปิิดของ aortic Conventional doppler or spectral/
valve และการเปิิดของ mitral valve color TDI

Global cardiac function
MPI (myocardial performance อััตราส่่วนของ isovolumetric times Conventional doppler or spectral/
index) (รููปที่่� 7)
(contraction + relaxation) และ color TDI
ejection time

รููปที่่� 3. แสดงการวััด time velocity integral (TVI) เพื่่�อคำนวณ cardiac output โดยใช้้สููตรคำนวณ
(cardiac output = stroke volume x heart rate; stroke volume = TVI x valve area)
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รููปที่่� 4. แสดงการวััด annular displacement

รููปที่่� 5. แสดงการวััด precordial vein blood flow patterns โดยในรููปแสดงการวััดหลอดเลืือด ductus
venosus
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รููปที่่� 6. แสดงการวััด E/A ratio (E: early diastole, A: atrial contraction)

รููปที่่� 7. แสดงการวััด myocardial performance index (MPI)
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เทคนิิคที่่�ใช้้ในการตรวจประเมิินการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์

1. Conventional spectral doppler
การตรวจการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์โดยใช้้ conventional spectral doppler เป็็นที่่�
แพร่่หลายและมัักอยู่่�ในคำแนะนำต่่าง ๆ เช่่น american institute of ultrasound in medicine (AIUM)
guidelines(5) โดยการตรวจมัักจะตรวจลัักษณะของ the atrioventricular waveform, the semilunar
doppler waveform และ myocardial performance index (MPI)
Fetal atrioventricular valve
การวััด atrioventricular valves doppler waveforms จะวััด E/A ratio ซึ่่�งบ่่งถึึง fetal diastolic
function โดย E wave คืือเลืือดที่่�ไหลจากห้้องบนลงสู่่�ห้้องล่่างโดยที่่�กล้้ามเนื้้�อหััวใจคลายตััว A wave
เลืือดที่่�ไหลจากหััวใจห้้องบนลงสู่่�ห้้องล่่างจากที่่�หััวใจห้้องบนบีีบตััว ปกติิแล้้ว E/A มัักจะมีีค่่าน้้อยกว่่า 1 นั่่�น
แสดงว่่าในจัังหวะ diastole เลืือดที่่�ลงสู่่�หัวั ใจห้้องล่่างส่่วนมากมาจากการบีีบตััวของหััวใหห้้องบน เมื่่อ� อายุุครรภ์์
มากขึ้้�นกล้้ามเนื้้�อหััวใจจะมีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�นทำให้้ค่่า E wave มีีค่่าสููงขึ้้�นส่่งผลให้้ค่่า E/A ratio มีีค่่าสููงขึ้้�น
ด้้วยดัังรููปที่่� 8(6)

รููปที่่� 8. แสดงค่่า E/A ratio ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นตามอายุุครรภ์์(6)
	ค่่า E/A ratio ของหััวใจห้้องขวาจะต่ำ่ กว่่าหััวใจห้้องซ้้ายเล็็กน้้อย(7) แต่่หากเปรีียบเทีียบความเร็็วของ
E/A waveforms แล้้วหััวใจห้้องขวาจะสููงกว่่าห้้องซ้้ายเล็็กน้้อย
Fetal semilunar valve
การตรวจวััด doppler waveform ที่่�ผ่่านลิ้้�นหััวใจ aortic valve และ pulmonary valve จะแสดง
ถึึงความต้้านทานของหลอดเลืือดปลายทาง (peripheral vascular resistance) โดย doppler waveform
ที่่�ผ่่านลิ้้�น aortic valve แสดงถึึงความต้้านทานของหลอดเลืือดที่่�เลี้้�ยงอวััยวะส่่วนบนของร่่ายกายเช่่น สมอง
ในขณะที่่� doppler waveform ที่่�ผ่่านลิ้้�น pulmonary valve แสดงถึึงความต้้านทานของหลอดเลืือดที่่�
เลี้้ย� งอวััยวะส่่วนล่่างและรก โดยลัักษณะของ doppler waveform ที่่�ผ่า่ น aortic valve และ pulmonary valve
เป็็นลัักษณะ monophasic waveform ดัังรููปที่่� 3 ค่่าการตรวจที่่�สามารถวััดได้้จากการวััด doppler ผ่่าน
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semilunar valves เหล่่านี้้�คืือ peak systolic velocity, acceleration time, velocity time integral
(VTI), ejection time (ET) และ pulsatility index จากค่่าการตรวจที่่�ได้้เราสามารถนำมาทำการคำนวณ
cardiac output ดัังแสดงในรููปที่่� 9(6) โดยค่่า right cardiac output (RCO) จะมีีค่่ามากกว่่า left cardiac
output (LCO) และคิิดเป็็นร้้อยละ 50-60 ของ cardiac output ทั้้�งหมด(8)

รููปที่่� 9. แสดงการคำนวณ cardiac output(6)
SV: stroke volume, CO: cardiac output, HR: heart rate, VTI: velocity time integral, Diam: diameter
Myocardial performance index
ในปีี ค.ศ. 1996 Tei และคณะ(9) ได้้เสนอการตรวจประเมิินการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วย
วิิธีี myocardial performance index (MPI) เป็็นครั้้�งแรก โดย MPI เป็็นการตรวจประเมิิน global ventricular function ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับั systolic และ diastolic time หากพบว่่าทารกมีีภาวะ systolic dysfunction
จะตรวจพบว่่าค่่า isovolumic contraction time (ICT) จะมีีค่่ามากขึ้้�นในขณะที่่�ถ้้าทารกมีี ภาวะ diastolic
dysfunction จะตรวจพบว่่าค่่า isovolumic relaxation time (IRT) จะมีีค่่ามากขึ้้�น ค่่า MPI คำนวณจาก
ICT+IRT/ET หากพบว่่าค่่า MPI มีีค่่าสููงขึ้้�นแสดงว่่าทารกมีีภาวะ ventricular dysfunction แต่่จากค่่า MPI
ที่่�มากขึ้้�นเราอาจไม่่สามารถแยกได้้ว่่าทารกมีีภาวะ systolic หรืือ diastolic dysfunction แต่่ค่่าสำคััญที่่�มััก
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จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงหากการตั้้�งครรภ์์หรืือทารกผิิดปกติิคืือค่่า IRT(10) ค่่า MPI มีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย
ตลอดการตั้้�งครรภ์์โดยค่่าเฉลี่่�ยของ MPI เท่่ากัับ 0.36 (0.28-0.44)(11) การตรวจวััดค่่า left MPI ดัังแสดง
ในรููปที่่� 7 และตารางที่่� 2(6)
ตารางที่่� 2. แสดงเทคนิิคการตรวจวััดค่่า left myocardial performance index (MPI)(6)
บิิดภาพจนได้้ five-chamber view
แนวของ ascending aorta ต้้องมีี angle of insonation น้้อยกว่่า 20 องศา
เห็็น mitral valve และ aortic valves ชััดเจน
เปิิด doppler sample gate 3-4 มม.
วาง sample gate คร่่อมระหว่่างลิ้้�น mitral valve และ aortic valves
ลด doppler gain เพื่่�อลด noise และ artifacts
ปรัับ wall motion filter อยู่่�ในระดัับ high
มองหา valve clicks ตลอด doppler waveforms
วััดค่่าทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง

	ค่่า MPI แสดงถึึง global cardiac function ซึ่่�งสามารถแสดงถึึงการปรัับตััวของหััวใจทารกระยะ
แรก ๆ ไปจนถึึงระยะที่่�เป็็นโรคแล้้ว ในทารกที่่�มีีภาวะโตช้้าในครรภ์์ค่่า MPI จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงเนื่่�องจาก
ทารกขาดออกซิิเจน(12) มีีการศึึกษาพบว่่า MPI มีีค่่ามากขึ้้�นในทารกที่่�มีีภาวะโตช้้าในครรภ์์ในขณะที่่�ค่่าความ
ต้้านทานในเส้้นเลืือดแดงสายสะดืือยัังปกติินั่่น� แสดงว่่า MPI มีีค่า่ เปลี่่ย� นแปลงก่่อนที่่�ความต้้านทานของเส้้นเลืือด
แดงสายสะดืือจะผิิดปกติิ(13) นอกจากนั้้�นยัังมีีการศึึกษาวิิจััยพบว่่า MPI มีีการเปลี่่�ยนแปลงในหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�
เป็็นเบาหวานและมีีข้้อแทรกซ้้อนจากครรภ์์แฝดแบบ twin-to-twin transfusion syndrome (TTTs) (14, 15)
2. Tissue doppler imaging (TDI)
TDI อาจเรีียกว่่า doppler myocardial imaging หรืือ myocardial velocity imaging เป็็นการ
ตรวจประเมิินกล้้ามเนื้้�อหััวใจของทารกโดยทำการตรวจดููการบีีบตััวและความเร็็วในการเคลื่่�อนไหวของกล้้าม
เนื้้อ� หััวใจทารกการเปลี่่ย� นแปลงของความเร็็วของการขยัับบ่่งถึึงความสามารถในการบีีบตััวของกล้้ามเนื้้อ� หััวใจ
โดย TDI ได้้มีีการนำมาใช้้เพื่่�อวิินิิจฉััย cardiac dysfunction ในช่่วงแรกของทารกนอกจากนั้้�นยัังสามารถ
ทำนายการเกิิดภาวะทารกทุุคลภาพและทารกเสีียชีีวิิต(16-18) ดัังรููปที่่� 10(18) TDI เป็็นการคำนวณความเร็็วของ
การบีีบตััวของกล้้ามเนื้้�อหััวใจโดยวิิเคราะห์์จากการเปลี่่�ยนแปลงความถี่่�ของคลื่่�นเสีียงหลัังจากสะท้้อนจาก
กล้้ามเนื้้อ� หััวใจทารก ค่่า TDI ไม่่ได้้ขึ้น้� กัับการไหลเวีียนของเลืือดในห้้องหััวใจแต่่ขึ้น้� กัับการเคลื่่อ� นไหวของผนัังหััวใจ
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รููปที่่� 10. แสดงการวััด E/Ea ratio โดยใช้้ tissue doppler imaging(18)
Ea: early diastolic velocity of the longitudinal motion of the mitral annulus
3. M-mode
M-mode หรืือ motion-mode เป็็นเทคโนโลยีีที่่�มีีมานานแล้้วโดย M-mode มีีอยู่่�ในเครื่่�องตรวจ
คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทุุกรุ่่�นทุุกแบบโดยในปีี ค.ศ. 1971 มีีการนำ M-mode มาใช้้ในการตรวจการทำงานของ
หััวใจผู้้�ใหญ่่ครั้้�งแรก(19) M-mode ยัังสามารถใช้้ตรวจวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของการเต้้นของหััวใจทารก ตรวจ
วััด cardiac dimensions เช่่น ความหนาของผนัังหััวใจและขนาดของห้้องหััวใจดัังรููปที่่� 11(6)
M-mode สามารถนำมาใช้้ประเมิินการทำงานของหััวใจทารกโดยการวััด shortening fraction (SF)
SF = (end-diastolic ventricular diameter–end-systolic ventricular diameter / enddiastolic ventricular diameter) ดัังรููปที่่� 12 ค่่า SF ที่่�ผิดิ ปกติิจะสััมพัันธ์์กับั late stages of deterioration
ของทารกเพราะ SF บ่่งถึึง radial myocardial function(2) เทคนิิคการใช้้ M-mode ตรวจวััดค่่า SF ดัังแสดง
ในตารางที่่� 3(6)
M-Mode ยัังสามารถใช้้ประเมิิน global longitudinal function โดยการวััดการเปลี่่�ยนแปลงของ
tricuspid และ/หรืือ mitral valve annulus(20, 21) โดยค่่าการประเมิินที่่�ใช้้จะเรีียกว่่า tricuspid หรืือ mitral
annular plane systolic excursion (TAPSE หรืือ MAPSE) โดยค่่า TAPSE และ MAPSE นั้้�นมีีความสััมพัันธ์์
กัับ ventricular systolic performance(22-25)
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รููปที่่� 11. แสดงการใช้้ M-mode ประเมิินผนัังหััวใจ ขนาดของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายและขวา(6)

รููปที่่� 12. แสดงการใช้้ M-mode วััด shortening fraction (SF)
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ตารางที่่� 3. แสดงเทคนิิคการตรวจวััดค่่า shortening fraction (SF)(6)
ปรัับมุุมมองการตรวจให้้ได้้ภาพ four-chamber view
four-chamber view นี้้�ควรเห็็น anterior, posterior และ interventricular septum อย่่างชััดเจน
ขยายภาพหััวใจให้้ประมาณสองในสามของภาพทั้้�งหมด
กดปุ่่�ม M-mode แล้้วให้้แนวของคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทำมุุมตั้้�งฉากกัับ interventricular septum
เลืือก 50/50 screen display เพื่่�อขยายภาพของ M-mode
ปรัับความเร็็วของ M-mode ให้้สำพัันธ์์กัับสิ่่�งที่่�ต้้องการศึึกษา หากต้้องการวััด SF แนะนำให้้ใช้้ความเร็็วปกติิ
กดปุ่่�ม freeze และใช้้ฟัังก์์ชััน cine loop เพื่่�อให้้ได้้ภาพที่่�ดีีที่่�สุุด
ใช้้ caliper วััด end-diastolic diameter (EDD) และ end-systolic diameter (ESD)
คำนวณ SF โดยใช้้สููตร EDD–ESD/ EDD x 100 (ค่่าปกติิ SF >ร้้อยละ 28)

4. Speckle tracking technique
Strain and strain rate
การเปลี่่ย� นแปลงของความยาวของกล้้ามเนื้้อ� หััวใจโดยกล้้ามเนื้้อ� หััวใจจะยืืดยาวขึ้น้� ในระยะ diastole
และมีีความยาวที่่�สั้้�นลงในระยะ systole การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวมีีความสำคััญกัับการวััดการทำงานของ
หััวใจทารก(26) Strain คืือ การวััดการเปลี่่�ยนแปลงระยะของกล้้ามเนื้้�อหััวใจ strain rate คืือ การวััดความเร็็ว
ในการเปลี่่�ยนแปลงระยะของกล้้ามเนื้้�อหััวใจ โดย strain คำนวณจากสููตร Strain = L-L0/L0 (L: ระยะสุุดท้้าย
ของกล้้ามเนื้้�อที่่�เปลี่่�ยนแปลง L0: ระยะตั้้�งต้้นก่่อนที่่�กล้้ามเนื้้�อหััวใจจะเปลี่่�ยนแปลง) โดยการคำนวณ strain
และ strain rate ต้้องใช้้ software ที่่�มีีในเครื่่�องตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงโดยเครื่่�องจะคำนวณค่่ามาให้้โดย
อััตโนมััติิดัังรููปที่่� 13(6) อย่่างไรก็็ตามการใช้้การตรวจเทคนิิคนี้้�ยัังมีีข้้อจำกััดหลายอย่่างรวมไปถึึงเครื่่�องตรวจ
คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงต้้องมีี software ที่่�ใช้้ตรวจด้้วย ควรต้้องมีีการทำการศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับการนำเทคนิิคมา
ใช้้ให้้มากขึ้้�นก่่อนที่่�จะนำมาใช้้อย่่างแพร่่หลาย
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รููปที่่� 13. แสดงการ strain และ strain rate โดยใช้้ software(6)
Sphericity index (SI)
การตรวจวััด sphericity index ของหััวใจห้้องขวาล่่างและซ้้ายล่่างทำได้้โดยการแบ่่งห้้องหััวใจเป็็น
ห้้องล่่างเป็็น 24 ส่่วนตั้้�งแต่่ base ถึึง apex ในแต่่ละห้้อง(27) SI จะถููกคำนวณโดยอััตโนมััติิและค่่าโค้้งปกติิ
(normal curves) ของ SI หััวใจห้้องขวาล่่างและซ้้ายล่่างจะถููกแสดงออกมาตามแต่่อายุุครรภ์์ดัังรููปที่่� 14
เนื่่�องจากการตรวจ SI เป็็นเทคนิิคในการตรวจวััดค่่าการทำงานของหััวใจแบบใหม่่และต้้องอาศััย software ที่่�
ไม่่ได้้มีีในเครื่่�องตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทุุกเครื่่�องจึึงอาจต้้องมีีการทำการศึึกษาวิิจััยให้้มากก่่อนนำมาใช้้ใน
ทางคลิินิิก
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รููปที่่� 14. แสดงการวััด sphericity index
5. Spatiotemporal image correlation (STIC)
STIC เป็็นการสร้้างภาพจากการเก็็บข้้อมููลแบบ volume data set ในการ sweep แค่่หนึ่่�งครั้้�ง
ภาพที่่�ได้้จากการ STIC สามารถนำมาบิิดมุุมมองตามแนวแกน X, Y, Z ได้้อย่่างอิิสระทำให้้ช่่วยวิินิิจฉััยความ
ผิิดปกติิของหััวใจของทารกในครรภ์์ได้้แม่่นยำขึ้้น� นอกจากนี้้�ยังั มีีการนำ M-mode มาใช้้กับั STIC เรีียก STIC-M
มาใช้้ในการวััด TAPSE และ MAPSE ให้้มีีความถููกต้้องและแม่่นยำมากขึ้้�นดัังรููปที่่� 15
	ข้้อจำกััดของการตรวจ STIC คืือผู้้�ตรวจต้้องทำการเก็็บ volume data ที่่�ชัดั เจนมากพอที่่�จะสามารถ
นำข้้อมููลมาทำ postprocessing evaluation ได้้แต่่เนื่่�องจากการเก็็บ volume data เป็็นการเก็็บข้้อมููลเพีียง
1 รอบหััวใจ (cardiac cycle) เท่่านั้้�นทำให้้การเก็็บข้้อมููลให้้ได้้ภาพที่่�ชััดเจนเป็็นไปได้้ยากหากทารกขยัับหรืือ
มารดาหายใจแรงก็็จะทำให้้ภาพที่่�ได้้ไม่่ชััดเจนมากพอที่่�จะนำมาประเมิินผล เนื่่�องจากเป็็นเทคนิิคที่่�ทำได้้ยาก
ต้้องอาศััยประสบการณ์์ของแพทย์์ผู้้�ตรวจและเครื่่�องตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงที่่�ต้้องมีี software จำเพาะจึึง
เป็็นการยากที่่�จะนำเทคนิิคดัังกล่่าวมาใช้้ในทางคลิินิิก
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รููปที่่� 15. แสดงการใช้้ spatiotemporal image correlation M-mode (STIC-M) มาวััด mitral annular
plane systolic excursion (MAPSE)
6. Cardiovascular profile score (CVP)
CVP เป็็นการประเมิินการทำงานของหััวใจทารกทางตรงและทางอ้้อมโดยอาศััยการตรวจคลื่่�นเสีียง
ความถี่่�สููงเพื่่�อวััดและประเมิินค่่าการตรวจ 5 ค่่า คืือ hydrops, venous doppler (umbilical vein and
ductus venosus), heart size, cardiac function และ arterial doppler โดยหากค่่าที่่�ได้้ปกติิจะให้้
2 คะแนนค่่าแนนเต็็ม 10 คะแนนดัังแสดงในรููปที่่� 16(6) Huhta และคณะ(28) ได้้มีีการรายงานการใช้้ค่่า CVP
เพื่่�อประเมิินการทำงานของหััวใจทารกครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 2001 จากกนั้้�นมีีการศึึกษาวิิจััยว่่า CVP เป็็นค่่า
การตรวจที่่�สามารถนำมาทำนายภาวะทุุคลภาพและการตายของทารกได้้(29, 30)
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รููปที่่� 16. แสดงส่่วนประกอบของ cardiovascular profile score (CVP)(10)
AEDV: absent end-diastolic velocity, DV: ductus venosus, LV: left ventricle, MR: mitral
regurgitation, MV: mitral valve, REDV: reversed end-diastolic velocity, RV: right ventricle,
SF: shortening fraction, TR: tricuspid regurgitation, TV: tricuspid valve, UV: umbilical vein

สรุุป 

การตรวจการทำงานของหััวใจทารกในครรภ์์ (fetal cardiac function) มีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง
และเป็็นส่่วนประกอบหนึ่่�งของการตรวจ fetal cardiography แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านเวชศาสตร์์มารดา
และทารกในครรภ์์หรืือกุุมารแพทย์์โรคหััวใจที่่�ตรวจ fetal echocardiography ควรจะมีีความรู้้�และความ
ชำนาญในการตรวจวััด fetal cardiac function เพื่่�อให้้สามารถนำผลการตรวจไปวางแผนแนวทางการดููแล
รัักษาทารกหลัังคลอดต่่อไปเพื่่�อลดโอกาสที่่�ทารกจะมีีภาวะทุุพพลภาพและเสีียชีีวิิตลง
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� เสีียงความถี่่�สููง
การตรวจคลื่่น
หััวใจทารกในครรภ์์
(fetal echocardiography)
ธีีระภััทร เจร�ญวิิทย์์

บทนำ

	ภาวะหััวใจพิิการแต่่กำเนิิด (congenital heart disease) เป็็นสาเหตุุหลัักของเกิิดภาวะทุุพพลภาพ
และการเสีียชีีวิิตของทารกโดยอุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะหััวใจพิิการแต่่กำเนิิดอยู่่�ที่่� 6 ต่่อ 1,000 การคลอดมีี
ชีีพ(1, 2) การตรวจวิินิิจฉััยทารกในครรภ์์จึึงมีีความจำเป็็นและสำคััญมากเนื่่�องจากหากตรวจพบความผิิดปกติิ
ของหััวใจและสามารถวิินิจิ ฉััยได้้จะสามารถเปลี่่ย� นการพยากรณ์์โรคของทารกหลัังจากที่่�เกิิดมาเช่่นโรคในกลุ่่�ม
ductal dependent (critical aortic stenosis, interrupted aortic arch, severe coarctation of aorta,
hypoplastic left heart syndrome, pulmonary atresia with intact interventricular septum,
pulmonary atresia with single ventricle, critical pulmonary stenosis, Ebsteins anomaly เป็็นต้้น)
ซึ่่�งโรคกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รัับยา prostaglandin เพื่่�อเปิิด ductus arteriosus(3-6) การตรวจหััวใจทารกในครรภ์์โดย
ใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (fetal echocardiography) หมายถึึงการตรวจหััวใจทารกอย่่างละเอีียดโดยใช้้คลื่่�น
เสีียงความถี่่�สููงเพื่่�อตรวจหาความผิิดปกติิหรืือความพิิการของหััวใจแต่่กำเนิิด (congenital heart disease)
การตรวจ fetal echocardiography เป็็นการตรวจละเอีียดเพิ่่�มเติิมจากการตรวจคััดกรองหััวใจทารกในครรภ์์
แบบปกติิซึ่่�งเป็็นเพีียงแค่่ตรวจ 4-chamber view และ outflow tracts เท่่านั้้�น(7) โดยในบทความนี้้�จะกล่่าว
ถึึงข้้อบ่่งชี้้�ในการตรวจ เทคนิิคการตรวจ แนวทางการตรวจ fetal echocardiography ซึ่่�งหากสููติิแพทย์์หรืือ
แพทย์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านเวชศาสตร์์มารดาและทารกในครรภ์์สามารถตรวจวิินิจิ ฉััยภาวะหััวใจพิิการแต่่กำเนิิดได้้
อย่่างถููกต้้องก็็จะทำให้้กุุมารแพทย์์และกุุมารศััลยแพทย์์ทรวงอกสามารถวางแผนแนวทางการรัักษาเพื่่�อลด
ภาวะทุุพพลภาพและอััตราการเสีียชีีวิิตของทารกลงได้้

ข้้อบ่่งชี้้�การตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

	ข้้อบ่่งชี้้ใ� นการตรวจ fetal echocardiography นั้้�นขึ้้น� อยู่่�กับั ความเสี่่ย� งของทารกต่่อภาวะหััวใจพิิการ
แต่่กำเนิิด(1) แต่่อย่่างไรก็็ตามในบางครั้้�งภาวะหััวใจพิิการแต่่กำเนิิดก็็ไม่่ได้้มาจากปััจจััยเสี่่�ยงทางหญิิงตั้้�งครรภ์์
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หรืือปััจจััยเสี่่�ยงทางทารกแต่่เกิิดขึ้้�นเองและตรวจพบตอนตรวจคััดกรองความผิิดปกติิของทารกโดยการตรวจ
คลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งในช่่วงไตรมาสที่่�สอง แต่่ถ้า้ หากตรวจพบว่่าทารกมีีความเสี่่ย� งของการเกิิดภาวะหััวใจพิิการ
แต่่กำเนิิดควรส่่งต่่อไปยัังโรงพยาบาลศููนย์์หรืือโรงพยาบาลโรงเรีียนแพทย์์เพื่่�อทำการตรวจ fetal echocarddiography(7, 8) โดยข้้อบ่่งชี้้�ทางทารกและทางหญิิงตั้้�งครรภ์์เพื่่�อส่่งตรวจ fetal echocardiography ดัังแสดง
ในตารางที่่� 1(9-13) และ 2(9-13)
ตารางที่่� 1. แสดงข้้อบ่่งชี้้�ของทารกเพื่่�อส่่งตรวจ fetal echocardiography(9-13)
ข้้อบ่่งชี้้�ในการตรวจ fetal echocardiography
สงสััยโครงสร้้างของหััวใจทารกผิิดปกติิ
สงสััยว่่าการทำงานของหััวใจทารกผิิดปกติิ
ทารกบวมน้้ำ (hydrops fetalis)
ทารกมีีภาวะหััวใจเต้้นเร็็วกว่่าปกติิ (persistent fetal tachycardia; หััวใจทารกเต้้นมากกว่่า 180 ครั้้�งต่่อนาทีี)
ทารกมีีภาวะหััวใจเต้้นช้้ากว่่าปกติิ (persistent fetal bradycardia; หััวใจทารกเต้้นช้้ากว่่า 120 ครั้้�งต่่อนาทีี) หรืือ
สงสััยภาวะ fetal heart block
ทารกมีีภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะบ่่อย ๆ (frequent episodes or a persistently irregular cardiac rhythm )
ทารกมีีความผิิดปกติิที่่�โครงสร้้างอื่่�นนอกเหนืือจากหััวใจ
ทารกมีี NT ที่่�หนามากกว่่าเท่่ากัับ 3.5 มม. หรืือมากกว่่า 99 เปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ที่่�อายุุครรภ์์นั้้�น ๆ(9, 10)
โครโมโซมของทารกผิิดปกติิโดยการตรวจ invasive genetic testing หรืือการตรวจด้้วย cell-free fetal DNA
การตั้้�งครรภ์์แฝดแบบ monochorionic twinning
การตรวจ fetal echocardiography อาจพิิจารณาทำในกรณีีต่่อไปนี้้�
ตรวจพบว่่ามีีการไหวเวีียนของเส้้นเลืือดดำที่่�ผิิดปกติิ (systemic venous anomaly เช่่น persistent right umbilical
vein, left superior vena cava หรืือ absent ductus venosus)(11, 12)
วััดค่่า NT อยู่่�ระหว่่าง 3.0-3.4 มม.
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ตารางที่่� 2. แสดงข้้อบ่่งชี้้�ของหญิิงตั้้�งครรภ์์เพื่่�อส่่งตรวจ fetal echocardiography(13-18)
ข้้อบ่่งชี้้�ในการตรวจ fetal echocardiography
เป็็นเบาหวานก่่อนการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่ขึ้้�นกัับระดัับของ HbA1C(14)
เป็็นเบาหวานขณะตั้้�งครรภ์์ (gestational diabetes) วิินิิจฉััยในไตรมาสแรกหรืือช่่วงแรกของไตรมาสที่่�สอง
ตั้้�งครรภ์์โดยวิิธีี in vitro fertilization รวมการทำ intracytoplasmic sperm injection (15, 18)
มีีภาวะ phenylketonuria (มีีระดัับของ phenylalanine มากกว่่า 10 มก. ต่่อ ดล.)(17)
เป็็น autoimmune disease with anti-Sjogren syndrome related antigen A antibodies และมีีบุุตรคนก่่อน
เป็็น
มีีประวััติิ first-degree relative ของทารกในครรภ์์มีีความพิิการของหััวใจแต่่กำเนิิด (พ่่อ แม่่ พี่่�น้้องหรืือมีีประวััติิทารก
ครรภ์์ก่่อน)
มีีประวััติิญาติิระดัับ first หรืือ second-degree เป็็นโรคที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ mendelian inheritance
และมีีประวััติิว่่าในช่่วงวััยเด็็กมีีความผิิดปกติิของหััวใจ
ได้้รัับสาร retinoid
มีีการติิดเชื้้�อหััดเยอรมัันในช่่วงไตรมาสแรก
การตรวจ fetal echocardiography อาจพิิจารณาทำในกรณีีต่่อไปนี้้�
มีีประวััติิได้้รัับสารก่่อความพิิการ (teratogen exposure) เช่่น paroxetine, carbamazepine, lithium
มีีประวััติิได้้รัับยาลดความดัันเช่่น angiotensin-converting enzyme inhibitors(18)
เป็็น autoimmune disease with anti-Sjogren syndrome related antigen A antibodies แต่่ไม่่มีีบุุตรคนก่่อน
เป็็น
มีีประวััติิ second-degree relative ของทารกในครรภ์์มีีความพิิการของหััวใจแต่่กำเนิิด

	มีีบางกรณีีที่่�อาจพิิจารณาส่่งตรวจ fetal echocardiography หากตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงแบบ
ละเอีียดแล้้วพบว่่ามีีความผิิดปกติิ(8) ดัังแสดงในตารางที่่� 3(13, 19-21)
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ตารางที่่� 3. ข้้อควรพิิจารณาส่่งตรวจ fetal echocardiography หากตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงแบบละเอีียด
แล้้วพบความผิิดปกติิ(13, 19-21)
เป็็นเบาหวานขณะตั้้�งครรภ์์โดยวิินิิจฉััยหลัังไตรมาสที่่�สอง
ได้้รัับยา warfarin
มีีประวััติิดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ (19, 20)
ตรวจพบ echogenic intracardiac focus
มารดามีีไข้้หรืือมีีการติิดเชื้้�อไวรััสร่่วมกัับมีี seroconversion(21)
มีีญาติิเป็็นหััวใจพิิการแต่่กำเนิิดเพีียงอย่่างเดีียวโดยที่่�ญาติิมีีช่่วงห่่างเกิินกว่่า second degree เมื่่�อเทีียบกัับทารก
ในครรภ์์

เทคนิิคการตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

การตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ (fetal echocardiography) จะทำการตรวจในช่่วงอายุุครรภ์์ 18-22
สััปดาห์์ แม้้ว่่าในบางครั้้�งโครงสร้้างของหััวใจบางอย่่างอาจมองเห็็นชััดเจนในช่่วงก่่อนหรืือหลัังจากอายุุครรภ์์
นี้้�ก็็ตาม มีีความผิิดปกติิของหััวใจบางอย่่างอาจตรวจพบได้้ตั้้�งแต่่การตรวจวััด nuchal translucency(22)
ตััวอย่่างที่่�ความผิิดปกติิได้้ตั้้�งแต่่การตรวจในไตรมาสแรก เช่่น Ebstein anomaly, hypoplastic left heart
syndrome, hypoplastic right heart syndrome, single ventricle เป็็นต้้น
	มุุมมองการตรวจหััวใจที่่�เหมาะสมคืือการที่่�หััวในของทารกชี้้�ขึ้้�นโดยที่่�มุุมของ cardiac apex ทำกัับ
คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงไม่่เกิิน 45 องศา (+45) ดัังรููปที่่� 1 แต่่ถ้้าหากต้้องการตรวจพนัังของหััวใจห้้องบน พนััง
ของหััวใจห้้องล่่างและความหนาหััวของห้้องหััวใจ (atrial septum, ventricular septum and wall
thickness) คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทำมุุมตั้้�งฉากกัับผนัังกั้้�นห้้องหััวใจดัังรููปที่่� 2
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รููปที่่� 1. แสดงมุุมมองการตรวจหััวใจทารกที่่�เหมาะสม (มุุมของยอดของหััวใจทารกทำมุุมกัับหััวตรวจคลื่่น� เสีียง
ความถี่่�สููงไม่่เกิิน 45 องศา)
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รููปที่่� 2. แสดงมุุมมองการตรวจหััวใจทารกที่่�เหมาะสมสำหรัับการตรวจดููพนัังกั้้�นห้้องหััวใจและความหนาของ
ห้้องหััวใจ
	ข้้อจำกััดของการตรวจ fetal echocardiography มีีด้้วยกัันหลายปััจจััยเช่่น หญิิงตั้้�งครรภ์์มีีผนััง
หน้้าท้้องหนา บริิเวณหน้้าท้้องมีีแผลเป็็นจากการผ่่าตััด ท่่าของทารกและอายุุครรภ์์ที่่ม� ากเป็็นต้้นปััจจััยเหล่่านี้้�
มีีผลทำให้้การส่่งคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงไปยัังหััวใจของทารกในครรภ์์ได้้ไม่่ดีีและอาจมีีเงาของกระดููกสัันหลัังของ
ทารกหรืือเงาของแผลเป็็นบริิเวณหน้้าท้้องมาบดบัังทำให้้การตรวจ fetal echocardiography ทำได้้ยากขึ้้�น
	วิิธีีการแก้้ไขข้้อจำกััดที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นทำได้้โดยการเพิ่่�มแรงกดหััวตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงกัับ
ผนัังหน้้าท้้องหญิิงตั้้�งครรภ์์ การเปลี่่�ยนท่่าทางของหญิิงตั้้�งครรภ์์เช่่นการเปลี่่�ยนท่่าเป็็นนอนตะแคง เทคนิิค
เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น ตัั ว ช่่ ว ยที่่� จ ะทำให้้ ส ามารถส่่ ง คลื่่� น เสีี ย งความถี่่� สูู งไปยัั ง หัั ว ใจของทารกได้้ ดีี ขึ้้� น ภาพที่่� ไ ด้้ จึึ งมีี
ความชััดเจนขึ้น้� นอกจากนั้้�นการปรัับ system setting ต่่าง ๆ ก็็มีส่ี ว่ นช่่วยทำให้้ภาพ fetal echocardiography
มีีความชััดขึ้้�นเช่่น การปรัับภาพให้้แคบลง (a narrow field of view) การปรัับความลึึก (the depth)
การปรัับโฟกััสเป็็นต้้น หากแก้้ไขด้้วยเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้วยัังไม่่สามารถมองเห็็นหััวใจทารก
ได้้ชััดเจนแนะนำให้้นััดหญิิงตั้้�งครรภ์์มาตรวจอีีกครั้้�ง
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แนวทางการตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

การตรวจ fetal echocardiography เป็็นการตรวจโครงสร้้างและการทำงานของหััวใจทารก
โดยเทคนิิคที่่�เป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันคืือการตรวจแบบ a sequential segmental analysis โดยจะทำการตรวจ
4 ตำแหน่่งด้้วยกัันคืือ the situs, atria, ventricles และ great arteries and their connections(23-25)
โดยก่่อนทำการตรวจต้้องระบุุซ้า้ ยขวาของทารกก่่อน หลัังจากนั้้�นจึึงเริ่่ม� ทำการตรวจโครงสร้้างหััวใจของทารก
เป็็นส่่วน ๆ และความสััมพัันธ์์ระหว่่างห้้องต่่าง ๆ ของหััวใจ ส่่วนประกอบของโครงสร้้างหััวใจของทารก
ที่่�ควรดููดัังแสดงในตารางที่่� 4(13)
ตารางที่่� 4. แสดงส่่วนประกอบของการตรวจหััวใจของทารกในครรภ์์(13)
Visceral/abdominal situs:
Position of the stomach, portal vein, descending aorta, and inferior vena cava in the axial view of the
abdomen
Cardiac apex position and cardiac axis in the axial view of the chest
Atria:
Situs
Systemic and pulmonary venous connections
Systemic venous anatomy, including normal/ abnormal variations (eg, ductus venosus)
Pulmonary venous anatomy, noting normal connection of at least one right and one left pulmonary vein
Atrial anatomy (including the septum, foramen ovale, and septum primum)
Ventricles:
Position
Atrioventricular connections (including offsetting of the mitral and tricuspid valves)
Right and left ventricular anatomy (including the septum)
Relative and absolute sizes
Systolic function
Pericardium
Great arteries (aorta, main and branch pulmonary arteries, and ductus arteriosus):
Ventricular connections
Vessel size, patency, and flow (both velocity and direction)
Relative and absolute sizes of the aortic isthmus and ductus arteriosus
Pulmonary artery bifurcation
Position of the transverse aortic arch and ductus arteriosus relative to the trachea
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The following connections should be also evaluated as part of a segmental analysis:
Atrioventricular junction: anatomy, size, and function (stenosis or regurgitation) of atrioventricular (eg, mitral
and tricuspid or common atrioventricular) valves
Ventriculoarterial junction: anatomy, size, and function (stenosis or regurgitation) of semilunar (eg, aortic
and pulmonary or truncal) valves, including assessments of both the subpulmonary and subaortic regions

Grayscale imaging
	มุุมมองหรืือวิิวที่่�สำคััญที่่�ใช้้เพื่่�อการตรวจเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลต่่างที่่�ต้้องการดัังแสดงในตารางที่่� 4(13)
มีีดัังต่่อไปนี้้�คืือ four-chamber view, including pulmonary veins, left ventricular outflow tract,
right ventricular outflow tract, Branch pulmonary artery bifurcation, three-vessel view (including a view with pulmonary artery bifurcation and a more superior view with the ductal
arch), short-axis views (low for ventricles and high for outflow tracts), long-axis view
(if clinically relevant), aortic arch, ductal arch และ superior and inferior vena cava ดัังแสดง
ในตารางที่่� 5(13) และรููปที่่� 3-5(13)
ตารางที่่� 5. แสดงวิิวการตรวจหััวใจของทารกในครรภ์์(13)
Four-chamber view, including pulmonary veins
Left ventricular outflow tract
Right ventricular outflow tract
Branch pulmonary artery bifurcation
Three-vessel view (including a view with pulmonary artery bifurcation and a more superior view with
the ductal arch)
Short-axis views (low for ventricles and high for outflow tracts)
Long-axis view (if clinically relevant)
Aortic arch
Ductal arch
Superior and inferior venae cavae
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รููปที่่� 3. แสดงวิิวต่่างของการตรวจ fetal echocardiography 1. four chamber view, 2. left ventricullar outflow tract view, 3. right ventricular outflow tract view, 4. three vessel view with main
PA bifurcation, 5. three vessel view with ductal arch, 6. three vessels and trachea view(13)
Asc Ao: ascending aorta, Dao: descending aorta, LA: left atrium, LV: left ventricle, PA: pulmonary artery, RA: right atrium, RV: right ventricle, Tr: trachea
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รููปที่่� 4. แสดงภาพตััดขวาง (sagittal view) ของ 1. the superior and inferior venae cavae, 2. aortic
arch, 3. ductal arch มุุมระหว่่าง ductal arch และ thoracic aorta อยู่่�ที่่�ประมาณ 10-19 องศา(13)
Ao: descending aorta, Ao Root: aortic root, DA: ductus arteriosus, IVC: inferior vena cava, LA:
left atrium, LV: left ventricle, PV: pulmonary valve, RA: right atrium, RPA: right pulmonary
artery, RV: right ventricle, SVC: superior vena cava
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รููปที่่� 5. แสดง 1. high short-axis view, 2. low short-axis view, 3. long-axis view(13)
Ao: aortic valve, LV: left ventricle, PA: pulmonary artery, RA: right atrium, RV: right ventricle
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จากรููปที่่� 3-5 เป็็นรููปวาดที่่�แสดงวิิวที่่�สำคััญต่่างๆของการตรวจ fetal echocardiography เพื่่�อให้้
ได้้ข้้อมููลดัังที่่�แสดงในตารางที่่� 4 แต่่รููปที่่� 6-9 เป็็นแสดงรููปตัังอย่่างการตรวจ fetal echocardiography
ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

รููปที่่� 6. แสดง four chamber view จากการตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
RA: right atrium, RV: right ventricle, LA: left atrium, LV: left ventricle, PV: pulmonary vein
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รููปที่่� 7. แสดง left ventricular outflow tract view จากการตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
RV: right ventricle, LA: left atrium, LV: left ventricle, Asc Ao: ascending aorta
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รููปที่่� 8. แสดง right ventricular outflow tract view จากการตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
RV: right ventricle, mPA: main pulmonary artery, Ao: aorta, SVC: superior vena cava
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รููปที่่� 9. แสดง three vessel view จากการตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง
PA: pulmonary artery, Ao: aorta, SVC: superior vena cava, Tr: trachea
การใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ fetal echocardiography
การใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ fetal echocardiography นั้้�นจะใช้้
ในการตรวจการไหลเวีียนของเลืือดในเส้้นเลืือดและอวััยวะต่่าง ๆ(30-32) ดัังแสดงในตารางที่่� 6(13) และรููปที่่� 10-14
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ตารางที่่� 6. แสดงเส้้นเลืือดและอวััยวะที่่�ต้้องใช้้การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler(13)
Systemic veins (including superior and inferior venae cavae and ductus venosus)
Pulmonary veins (at least two: one right vein and one left vein)
Atrial septum and foramen ovale
Atrioventricular valves
Ventricular septum
Semilunar valves
Ductal arch
Aortic arch

รููปที่่� 10. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ pulmonary veins (PV)
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รููปที่่� 11. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ ventricular septum (VS)
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รููปที่่� 12. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ atrioventricular valve
TV: tricuspid valve, MV: mitral valve
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รููปที่่� 13. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง color doppler ในการตรวจ aortic arch (AA)
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รููปที่่� 14. แสดงการใช้้คลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� ง color doppler ในการตรวจพบความผิิดของพนัังกั้้น� ห้้องหััวใจห้้อง
ล่่างรั่่�ว
VSD: ventricular septal defect
การใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง pulsed doppler ในการตรวจ fetal echocardiography
การตรวจ fetal echocardiography โดยใช้้คลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� ง pulsed doppler จะช่่วยในสามารถ
ตรวจความเร็็วของเลืือดที่่�ไหลผ่่านหลอดเลืือดหรืืออวััยวะที่่�ต้้องการตรวจได้้ดัังแสดงในตารางที่่� 7(13) และ
รููปที่่� 15 นอกจากนี้้�ยัังสามารถใช้้บอกความรุุนแรงของความผิิดปกติิของลิ้้�นหััวใจรั่่�วได้้
คลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� ง pulsed doppler ยัังสามารถใช้้ตรวจหลอดเลืือดบางเส้้นที่่�มีผี ลกัับการวางแผน
การดููแลรัักษาทารกในครรภ์์เช่่น การใช้้ pulsed doppler เพื่่�อตรวจหาว่่าหลอดเลืือด ductus arteriosus
ตีีบหลัังจากที่่�ให้้ indomethacin เพื่่�อยัับยั้้�งการเจ็็บครรภ์์คลอด
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ตารางที่่� 7. แสดงเส้้นเลืือดและอวััยวะที่่�ต้้องใช้้การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง pulsed doppler(13)
Right and left atrioventricular valve
Right and left semilunar valve
Pulmonary vein (at least two: one right vein and one left vein)
Ductus venosus
Suspected structural or flow abnormality on color doppler imaging

รููปที่่� 15. แสดงการใช้้คลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� ง pulsed doppler ในการตรวจหลอดเลืือด ductus venosus (DV)

การวััดอััตราและจัังหวะการเต้้นของหััวใจ (heart and rhythm assessment)

การวััดอัตั ราและจัังหวะการเต้้นของหััวใจทารกในครรภ์์นั้้น� สามารถทำได้้โดยใช้้ 2 เทคนิิค คืือ การใช้้
doppler หรืือ การใช้้ M-mode ดัังรููปที่่� 16 และ 17 โดยค่่าของอััตราการเต้้นของหััวใจทารกปกติิในช่่วง
ไตรมาสที่่�สอง คืือ 120-180 ครั้้�งต่่อนาทีี หากหััวใจทารกเต้้นช้้ากว่่า 120 ครั้้�งต่่อนาทีีเรีียกว่่า fetal bradyccardia โดยสาเหตุุของการเกิิดภาวะนี้้�ดังั แสดงในตารางที่่� 8 เช่่น ทารกขาดออกซิิเจน หญิิงตั้้ง� ครรภ์์รับั ประทาน
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ยาในกลุ่่�ม beta-blocker แต่่หากว่่าหััวใจของทารกเต้้นเร็็วกว่่า 180 ครั้้�งต่่อนาทีีเรีียกว่่า fetal tachycardia
สาเหตุุของการเกิิดดัังแสดงในตารางที่่� 9 เช่่นหญิิงตั้้�งครรภ์์มีีไข้้ มีีการติิดเชื้้�อในถุุงการตั้้�งครรภ์์ เป็็นต้้น หากมีี
การตรวจพบว่่าหััวใจทารกเต้้นผิิดจัังหวะควรตรวจจัังหวะการเต้้นของหััวใจห้้องบนและล่่างอย่่างละเอีียด
ดัังรููปที่่� 18

รููปที่่� 16. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง pulsed doppler ในการตรวจวััดอััตราการเต้้นของหััวใจ
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รููปที่่� 17. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง M-mode ในการตรวจวััดอััตราการเต้้นของหััวใจ
A: atrial contraction
ตารางที่่� 8. แสดงสาเหตุุของการภาวะหััวใจทารกเต้้นช้้า (fetal bradycardia)
สาเหตุุจากมารดา

สาเหตุุจากทารก

ความดัันโลหิิตต่่ำ

ขาดออกซิิเจน

นอนหงาย (supine position)

สายสะดืือถููกกด

มีีระดัับน้้ำตาลต่่ำเป็็นเวลานาน

ความผิิดปกติิของการนำไฟฟ้้าในหััวใจ

เป็็นโรค systemic lupus erythematosus

ความพิิการของหััวใจแต่่กำเนิิด

รัับประทานยากลุ่่�ม beta blocker

ทารกมีีอุุณหภููมิิต่่ำ (fetal hypothermia)

การได้้ทำ epidural, spinal anesthesia
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ตารางที่่� 9. แสดงสาเหตุุของการภาวะหััวใจทารกเต้้นเร็็ว (fetal tachycardia)
สาเหตุุจากมารดา

สาเหตุุจากทารก

มีีไข้้

ขาดออกซิิเจน

ติิดเชื้้�อ

Chorioamnionitis

Hyperthyroid

ซีีด

Anxiety

ความผิิดปกติิของการนำไฟฟ้้าในหััวใจ

ได้้รัับยากลุ่่�ม beta-sympathomimetic drugs
(terbutaline, salbutamol), illicit drug (cocaine,
methamphetamine)

ความพิิการของหััวใจแต่่กำเนิิด

ซีีด

รููปที่่� 18. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง M-mode ในการตรวจวััดอััตราการเต้้นของหััวใจที่่�ผิิดจัังหวะแบบ
trigeminy with blocked
A: atrial contraction, V: ventricular contraction
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การวััด cardiac biometry

	ค่่าปกติิของขนาดของโครงสร้้างหััวใจทารกได้้มีกี ารทำการศึึกษาออกมาในรููปแบบ percentile และ
ค่่า z score โดยค่่าปกติิของโครงสร้้างหััวใจทารกจะขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุครรภ์์(33-38) เวลาทำการวััดขนาดแนะนำให้้
วััดโดยใช้้โหมด 2 มิิติิ (2-dimensional (2D) image) โครงสร้้างที่่�ควรวััด คืือ aortic valve, pulmonary
valve, tricuspid valve, mitral valve ดัังรููปที่่� 19 และ 20 ส่่วนโครงสร้้างของหััวใจอื่่�น ๆ ดัังตารางที่่� 10(13)
แนะนำให้้วัดั หากตรวจด้้วยคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งแล้้วพบว่่าทารกมีีโครงสร้้างของหััวใจหรืือการทำงานของหััวใจ
ผิิดปกติิ

รููปที่่� 19. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงวััดขนาดของ aortic valve
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รููปที่่� 20. แสดงการใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงวััดขนาดของ pulmonary valve
ตารางที่่� 10. แสดงโครงสร้้างอื่่�น ๆ ของหััวใจทารกที่่�แนะนำให้้วััดหากตรวจพบว่่าทารกมีีความผิิดปกติิของ
โครงสร้้างหรืือการทำงานของหััวใจ(13)
Additional fetal cardiac biometry
Right and left ventricular lengths
Aortic arch and isthmus diameter measurements from the sagittal arch view or 3-vessel
and trachea view with comparison of the aortic isthmus to ductus arteriosus
Main pulmonary artery and ductus arteriosus measurement
End-diastolic ventricular diameter just inferior to the atrioventricular valve leaflet in
the short- or long-axis view
Thickness of the ventricular free wall and inter- ventricular septum in diastole just
inferior to the atrioventricular valve
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Cardiothoracic ratio
Additional measurements if clinically relevant, including:
Systolic ventricular dimensions (short or long axis views)
Transverse atrial dimensions
Branch pulmonary artery diameters

การตรวจการทำงานของหััวใจทารก (cardiac function assessment)

การทำงานของหััวใจทารกสามารถตรวจได้้ 2 แบบ คืือ
1. Qualitative assessment เป็็นการตรวจดููการทำงานของห้้องหััวใจด้้วยตาเปล่่าโดยสัังเกตจาก
ลัักษณะการบีีบตััวหากตรวจพบว่่าทารกมีีภาวะ cardiomegaly, atrioventricular valve regurgitation
และ hydrops fetalis ภาวะดัังกล่่าวบ่่งว่่าการทำงานของหััวใจทารกผิิดปกติิจำเป็็นต้้องมีีการตรวจแบบ
quantitative assessment ต่่อไป
2. Quantitative assessment เป็็นการตรวจดููการทำงานของห้้องหััวใจโดยใช้้เทคนิิคการตรวจ
ด้้วยคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งโหมดต่่างๆช่่วยในการตรวจ การประเมิินการทำงานของหััวใจทารกนั้้�นสามารถแบ่่งได้้
เป็็น 3 อย่่างดัังแสดงรายละเอีียดในตารางที่่� 11(33) คืือ
2.1 Systolic function
2.2 Diastolic function
2.3 Global cardiac function
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ตารางที่่� 11. แสดงเทคนิิคการประเมิินการทำงานของหััวใจทารก(33)
ค่าการตรวจ

ความหมาย

โหมด/เทคนิค

Ejection fraction

สัดส่วนของเลือดที่ออกมาจากหัวใจ
ห้องล่างในแต่ละครั้งที่หัวใจบีบตัว

2D, M-mode, 2D speckle
tracking

Cardiac output (รูปที่ 21)

ปริมาตรของเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจ 2D, conventional doppler,
ห้องล่างในแต่ละนาที
STIC

Systolic function
blood volume estimation

Myocardial motion
Annular displacement (รูปที่ 22)

การเปลี่ยนแปลงระยะการเคลื่อนไหว
ของ atrioventricular valve

M-mode or 2D speckle
tracking

Systolic annular peak velocity

ความเร็วของการเคลื่อนไหว
atrioventricular valve

Spectral or color TDI

Strain

ขนาดของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

Color TDI or 2D speckle
tracking imaging

Strain rate

ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

Color TDI or 2D speckle
tracking imaging

Precordial vein blood flow
patterns (DV and others)

ลักษณะการไหลเวียนของเลือดใน
หลอดเลือดที่เข้าสู่หัวใจ

Conventional doppler

E/A ratio (รูปที่ 23)

อัตราส่วนระหว่าง early (E) and late
(A) ventricular filling velocity

Spectral or color TDI

E/E’ ratio

อัตราส่วนความเร็วของ Transmitralto-mitral annular diastolic
velocity ratio

Conventional doppler and
spectral TDI

IRT

ระยะเวลาระหว่างการปิดของ aortic
valve และการเปิดของ mitral valve

Conventional doppler or
spectral/color TDI

อัตราส่วนของ isovolumetric times
(contraction + relaxation) และ
ejection time

Conventional doppler or
spectral/color TDI

Myocardial deformation

Diastolic function

Global cardiac function
MPI (myocardial performance
index) (รูปที่ 24)

STIC: spatiotemporal image correlation, TDI: tissue doppler imaging
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รููปที่่� 21. แสดงการตรวจ time velocity integral ของ aortic valve เพื่่�อใช้้คำนวณ cardiac output

รููปที่่� 22. แสดงการตรวจ annular displacement หรืือ tricuspid annular plane systolic excursion
(TAPSE)
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รููปที่่� 23. แสดงการตรวจ E/A ratio

รููปที่่� 24. แสดงการตรวจ myocardial performance index
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เทคนิิคการตรวจหััวใจทารกอื่่�น ๆ (complementary imaging strategy)

การตรวจหััวใจทารกด้้วยเทคนิิคอื่่น� ๆ ที่่�นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเช่่น 3- และ 4-dimentional
ultrasound ในปััจจุุบัันยัังไม่่ได้้มีีการนำมาใช้้อย่่างแพร่่หลายอาจจะต้้องมีีการศึึกษาวิิจััยเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
ประโยชน์์ในการตรวจด้้วยเทคนิิค 3-D และ 4-D นี้้�

ข้้อมููลจำเพาะของเครื่่�องตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

เครื่่อ� งตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งที่่�ใช้้ตรวจ fetal echocardiography ควรเป็็นเครื่่อ� งที่่�สามารถตรวจ
โดยใช้้ M-mode, pulsed doppler และ power/color doppler ได้้ ในส่่วนของหััวตรวจควรมีีทั้้�งหััวตรวจ
แบบ curvilinear และ endovaginally transducers
ในส่่วนของความถี่่ข� อหััวตรวจที่่�เลืือกใช้้ขึ้น้� อยู่่�กับั ความหนาของหน้้าท้้องของหญิิงตั้้ง� ครรภ์์ อายุุครรภ์์
โดยทั่่�วไปแล้้วความถี่่ข� องคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งถ้้าตรวจทางหน้้าท้้องจะอยู่่�ที่่� 1-9 เมกะเฮิิรตซ์์ หากตรวจทางช่่อง
คลอดจะใช้้ความถี่่�มากกว่่าเท่่ากัับ 5 เมกะเฮิิรตซ์์

ความปลอดภััยของการตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง

การตรวจหััวใจทารกในครรภ์์ด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงมีีการใช้้ 2-dimentional (2-D) imaging,
doppler, color doppler ซึ่่�งพลัังงานของคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงจะแตกต่่างกัันในแต่่ละโหมดโดยโหมดที่่�มีี
พลัังงานมากที่่�สุุดคืือ color doppler แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาของ Abramowicz และคณะ(34) พบว่่า
การใช้้คลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงมีีความปลอดภััยและไม่่ได้้ก่่อให้้เกิิดภาวะอัันตรายต่่อทารกในครรภ์์ การตรวจ
fetal echocardiography ในแต่่ละครั้้�งผู้้�ตรวจทุุกคนควรจะยึึดหลััก ALARA principle—as low as
reasonably achievable(35) คืือการใช้้ความถี่่�ที่่�น้้อยที่่�สุุดที่่�จะสามารถได้้ภาพที่่�ชััดเจนเพีียงพอที่่�จะสามารถ
ทำการวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของทารกในครรภ์์ได้้

สรุุป

การตรวจ fetal echocardiography เป็็นการตรวจหััวใจทารกด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงซึ่่�งมีีความ
ยากและซัับซ้้อนในการตรวจแตกต่่างจากการตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สูู� งโครงสร้้างอื่่น� ๆของทารก ผู้้�ตรวจต้้องมีี
ความรู้้� ประสบการณ์์และต้้องหมั่่�นฝึึกฝนการตรวจบ่่อย ๆ จึึงจะสามารถตรวจวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของหััวใจ
ทารกได้้อย่่างแม่่นยำ ในบทความนี้้�เน้้นถึึงเทคนิิคการตรวจต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สููติิแพทย์์และแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทาง
ด้้านเวชศาสตร์์มารดาและทารกในครรภ์์ได้้สามารถนำไปฝึึกฝนเพื่่�อให้้ทำการตรวจคััดกรองและวิินิิจฉััยความ
พิิการของหััวใจทารกได้้อย่่างถููกต้้องนอกจากนั้้�นยัังสามารถที่่�จะส่่งต่่อข้้อมููลการวิินิจิ ฉััยไปยัังกุุมารแพทย์์ทารก
แรกเกิิดและกุุมารศััลยแพทย์์ทรวงอกเพื่่�อที่่�จะวางแผนในการดููแลรัักษาหลัังจากทารกคลอดต่่อไป
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การตรวจการได้้ยิินในเด็็ก
(hearing tests
in children)
กุุลกัันยา วงศ์์สัันติิชน เจีียรกิิตติิมศัักดิ์์�

บทนำ

การได้้ยิินในเด็็กเป็็นสิ่่�งสำคััญต่่อพััฒนาการการเรีียนรู้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพััฒนาการทางภาษาและ
การพููด ทำให้้สามารถรัับรู้้�เสีียงรอบตััว มีีการตอบสนองต่่อเสีียงที่่�ได้้ยิิน มีีพฤติิกรรมการเลีียนแบบเสีียง และ
เรีียนรู้้�การสื่่�อความหมายด้้วยคำพููด
หููและส่่วนประกอบของหูู (รููปที่่� 1)
	หููเป็็นอวััยวะรัับเสีียง โดยแบ่่งออกเป็็น หููชั้้�นนอก หููชั้้�นกลางและหููชั้้�นใน
	หููชั้้�นนอก ประกอบด้้วยใบหููและช่่องหูู โดยใบหููทำหน้้าที่่�รับั และรวบรวมเสีียง เพื่่�อนำไปยัังเยื่่อ� แก้้วหูู
โดยผ่่านทางช่่องหูู
	หููชั้้�นกลางมีีลักั ษณะเป็็นโพรง จะถููกแบ่่งออกจากหููชั้้�นนอกด้้วยเยื่่อ� แก้้วหูู ภายในหููชั้้�นกลางประกอบ
ด้้วยกระดููก 3 ชิ้้�น ได้้แก่่ ค้้อน (malleus) ทั่่�ง (incus) และโกลน (stapes) ยึึดติิดต่่อกัันเป็็นระบบคานดีีด
คานงััด เรีียกว่่า ossicle chain โดยกระดููกค้้อนจะแนบอยู่่�กัับเยื่่�อแก้้วหููด้้านหนึ่่�ง อีีกด้้านหนึ่่�งยึึดต่่อกัับ
กระดููกทั่่�ง กระดููกทั่่�งยึึดต่่อกัับกระดููกโกลน และปลายอีีกด้้านของกระดููกโกลนจะติิดต่่อกัับหููชั้้�นในที่่�หน้้าต่่าง
รููปไข่่ (oval window) นอกจากนี้้�ภายในหููชั้้�นกลางยัังมีีท่่อยููสเตเชีียน (eustachian tube) ที่่�เชื่่�อมต่่อ
ระหว่่างหููชั้้�นกลางและโพรงหลัังจมููก ทำหน้้าที่่�ปรัับความดัันของหููชั้้�นกลางให้้เท่่ากัับบรรยากาศภายนอก
ท่่อนี้้�ยัังสามารถนำเชื้้�อโรคในระบบทางเดิินหายใจเข้้าสู่่�หููชั้้�นกลางได้้
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รููปที่่� 1. แสดงส่่วนประกอบของหููทั้้�ง 3 ชั้้�น
	ภายในหููชั้้�นกลางยัังมีีกล้้ามเนื้้�อที่่�สำคััญ ได้้แก่่ กล้้ามเนื้้�อเทนเซอร์์ทิิมพาไน (tensor tympani
muscle) ซึ่่�งจัับอยู่่�กัับกระดููกค้้อน เลี้้�ยงด้้วยเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� 5 และกล้้ามเนื้้�อสเตปีีเดีียส (stapedius
muscle) ซึ่่�งจัับอยู่่�กัับกระดููกโกลน เลี้้�ยงด้้วยประสาทสมองคู่่�ที่่� 7 กล้้ามเนื้้�อทั้้�งสองทำหน้้าที่่�เป็็นปฏิิกิิริิยา
ป้้องกััน (protective reflex) ของร่่างกายเมื่่�อมีีเสีียงดัังมาก ๆ ด้้วยการกระตุุกและหดตััวของกล้้ามเนื้้�อ ทำให้้
เยื่่�อแก้้วหููตึึงตััว กระดููกหูู 3 ชิ้้�นเคลื่่�อนไหวได้้น้้อยลง ป้้องกัันการกระเทืือนต่่อหููชั้้�นกลางและหููชั้้�นใน
	หููชั้้�นในเป็็นส่่วนของหููที่่�อยู่่�ในกระดููกเทมเพอรััล ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่ 1. โคเคลีีย (cochlea)
โดยโคเคลีียเป็็นท่่อกลวงขดเป็็นรููปก้้นหอย 2 รอบครึ่่�ง ขนาดยาวประมาณ 9 มม. และเมื่่�อยืืดออกจะมีีความ
ยาวโดยประมาณ 30-35 มม. มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลางภายในประมาณ 2 มม. ภายในบรรจุุของเหลว เซลล์์ขน
และเซลล์์ประสาทในการรัับเสีียงและส่่งสััญญาณไปยัังประสาทการได้้ยิิน 2. เซมิิเซอร์์คิิวลาร์์แคแนล
(semicircular canal) มีีลักั ษณะเป็็นหลอดครึ่่ง� วงกลม 3 อััน เชื่่อ� มต่่อกััน วางตั้้ง� ฉากซึ่่ง� กัันและกััน มีีของเหลว
บรรจุุอยู่่�ภายใน ทำหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการทรงตััวของร่่างกาย หููชั้้�นในจึึงทำหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทั้้�งการได้้ยิิน
และการทรงตััว
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	ภายในท่่อกลวงของโคเคลีีย (รููปที่่� 2) แบ่่งเป็็น 3 ส่่วน คืือ scala media หรืือท่่อโคเคลีีย (cochlea
duct) จะอยู่่�ตรงกลาง ถููกล้้อมด้้วย scala tympani และ scala vestibuli ภายใน 2 ส่่วนนี้้�ถููกบรรจุุไว้้ด้้วย
ของเหลวเรีียกว่่า perilymph ซึ่่�งสมบููรณ์์ไปด้้วยโซเดีียมไอออน ส่่วน scala media ถููกบรรจุุไว้้ด้้วยของเหลว
เรีียกว่่า endolymph ซึ่่�งผลิิตโดย stria vascularis สมบููรณ์์ไปด้้วยโพแทสเซีียมไอออน ความแตกต่่างนี้้�
ทำให้้เกิิดความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้า
ปลายด้้านหนึ่่�งของโพรง scala tympani และ scala vestibule ด้้านหนึ่่�งจะมาประจบกััน เรีียกว่่า
helicotrema ซึ่่�งเป็็นส่่วนยอด (apex) ของโคเคลีีย ในขณะที่่�อีีกด้้านหนึ่่�งปลายของ scala vestibuli
จะบรรจบที่่�หน้้าต่่างรููปไข่่ ส่่วนปลายของ scala tympani จะบรรจบที่่�หน้้าต่่างรููปกลม (round window)
ติิดต่่อกัับบริิเวณโพรงในหููชั้้�นกลาง
	ภายในท่่อโคเคลีีย มีีอวััยวะสำคััญในการรัับฟัังเสีียงเรีียกว่่า organ of corti วางตััวอยู่่�บน basilar
membrane ซึ่่�งเป็็นผนัังเนื้้�อเยื่่�อบาง ๆ ที่่�กั้้�นท่่อโคเคลีียจาก scala tympani ส่่วนผนัังที่่�กั้้�นท่่อโคเคลีียจาก
scala vestibuli เรีียกว่่า Reissner’s membrane
Organ of Corti ประกอบด้้วยเซลล์์ขน (hair cell) ซึ่่�งเป็็นตััวรัับการกระตุ้้�นจากเสีียง มีีอยู่่�สองแถว
คืือ แถวนอก (outer hair cells) รููปร่่างคล้้ายทรงกระบอกซึ่่�งมีีอยู่่�ราว 12,000-20,000 เซลล์์ ส่่วนแถวใน
(inner hair cells) มีีอยู่่�ราว 3,600 เซลล์์ รููปร่่างคล้้ายผลลููกแพร์์ แผ่่นเยื่่�อบาง ๆ (tectorial membrane)
เป็็นตััวกระตุ้้�นเซลล์์ขนให้้รู้้�สึึกว่่ามีีเสีียงมาสััมผััส และเส้้นประสาทรัับความรู้้�สึึกจากเซลล์์ขนรวมตััวเป็็น
ปุ่่�มประสาท เรีียกว่่า spiral ganglions และรวมเป็็นเส้้นประสาทใหญ่่หรืือเส้้นประสาทสมอง (cranial nerve,
CN) คู่่�ที่่� 8 (acoustic nerve) จากเซลล์์ประสาทรัับเสีียง กระแสประสาทจะส่่งต่่อไปยัังเส้้นประสาทรัับเสีียง
และส่่งต่่อไปยัังก้้านสมอง เพื่่�อไปแปลความหมายยัังสมองต่่อไป
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รููปที่่� 2. โคเคลีีย
จากโครงสร้้างของหููชั้้�นนอก ชั้้�นกลางและชั้้�นใน กลไกการได้้ยิินเสีียงของมนุุษย์์สามารถจำแนก
การรัับรู้้�ได้้สองทาง ได้้แก่่ การได้้ยิินเสีียงผ่่านทางอากาศ (air conduction) และการได้้ยิินเสีียงผ่่านกระดููก
(bone conduction)
มนุุษย์์ได้้ยิินเสีียงผ่่านทางอากาศ เมื่่�อคลื่่�นเสีียงเดิินทางผ่่านหููชั้้�นนอก ใบหููและช่่องหููจะรวบรวม
คลื่่�นเสีียงมายัังเยื่่�อแก้้วหูู ทำให้้เกิิดการสั่่�นสะเทืือนของเยื่่�อแก้้วหููเข้้าสู่่�หููชั้้�นกลาง ผ่่านกระดููกค้้อน ทั่่�ง และ
โกลน โกลนจะส่่งต่่อการสั่่�นสะเทืือนผ่่านทางหน้้าต่่างรููปไข่่ไปยัังหููชั้้�นใน สำหรัับการรัับรู้้�เสีียงผ่่านกระดููก
จะเป็็นการรัับรู้้�ผ่่านทางกระดููกมาสตอยด์์ส่่งไปยัังหููชั้้�นในโดยตรงซึ่่�งจะข้้ามขั้้�นตอนการส่่งสััญญาณในส่่วน
ของหููชั้้�นนอกและชั้้�นกลางไป ดัังแสดงให้้เห็็นตามรููปที่่� 3
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รููปที่่� 3. แสดงการนำเสีียงผ่่านทางกระดููกและทางอากาศ
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การบกพร่่องทางการได้้ยิิน

สามารถจำแนกออกเป็็น 3 ชนิิด ดัังนี้้�
1. ความผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดการนำเสีียงบกพร่่องหรืือ conductive hearing loss หรืือ
conductive hearing impairment เกิิดจากพยาธิิสภาพของหููชั้้�นนอกและหููชั้้�นกลาง ทำให้้กระบวนการใน
การนำเสีียงผ่่านทางอากาศต้้องใช้้ระดัับเสีียงดัังกว่่าปกติิ แต่่การนำเสีียงผ่่านทางกระดููกไปยัังหููชั้้�นในและระบบ
ประสาทการได้้ยิินอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
สาเหตุุของความผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดการนำเสีียงบกพร่่อง อาจเกิิดได้้จาก
1.1 หููชั้้�นนอกมีีสิ่่�งแปลกปลอมในช่่องหูู หรืือมีีสิ่่�งกีีดขวางอยู่่�ภายในช่่องหูู เช่่น ขี้้�หูู ก้้อนเนื้้�องอก
ช่่องหููตีีบ หรืือไม่่มีีช่่องหูู
1.2 ความผิิดปกติิของเยื่่�อแก้้วหูู เช่่น เยื่่�อแก้้วหููทะลุุ พัังผืืดแข็็งของแก้้วหูู (tympanosclerosis)
แก้้วหููบุ๋๋�มเข้้าใน (retracted tympanic membrane)
1.3 ความผิิดปกติิภายในหููชั้้�นกลาง เช่่น มีีของเหลวคั่่�งภายในหููชั้้�นกลางในกลุ่่�มที่่�เป็็นหููน้้ำหนวก
1.4 ความผิิดปกติิของกระดููกหููภายในหููชั้้�นกลาง เช่่น โรคหิินปููนเกาะกระดููกหูู (otosclerosis)
1.5 ความผิิดปกติิของท่่อยููสเตเชีียน
1.6 เนื้้�องอกในหููชั้้�นกลาง
1.7 โคเลสตีีอะโทมา (cholesteatoma)
2. ความผิิดปกติิของการได้้ยินิ ชนิิดประสาทหููเสื่่อ� มหรืือ sensorineural hearing loss เป็็นความผิิด
ปกติิของประสาทหููบริิเวณหููชั้้�นใน ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยจะรัับฟัังเสีียงได้้ดีีเมื่่�ออยู่่�ในที่่�เงีียบ ไวต่่อเสีียงดััง แยกแยะ
เสีียงคำพููดในที่่�จอแจได้้ยาก
สาเหตุุของความผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดประสาทหููเสื่่�อม แบ่่งออกเป็็น
2.1 ความผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดประสาทหููเสื่่�อมที่่�เป็็นแต่่กำเนิิด (congenital sensorineural
hearing loss) อาจมีีสาเหตุุเนื่่�องมาจากความผิิดปกติิภายในหููชั้้�นใน หรืือประสาทหููถููกทำลายจากปััจจััย
ต่่าง ๆ ในช่่วงก่่อนคลอด (prenatal) หรืือระหว่่างคลอด (perinatal)
2.2 ความผิิดปกติิของการได้้ยินิ ชนิิดประสาทหููเสื่่อ� มที่่�เกิิดขึ้น้� ในภายหลััง (acquired sensorineural
hearing loss) อาจมีีสาเหตุุจากพัันธุุกรรมหรืือไม่่ก็็ได้้ โดยปััจจััยที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับพัันธุุกรรมที่่�ทำให้้เกิิดความ
ผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดประสาทหููเสื่่�อม ได้้แก่่
2.2.1 การติิดเชื้้�อของหููชั้้�นในจากไวรััสหรืือแบคทีีเรีีย
2.2.2 การบาดเจ็็บของหููชั้้�นในหรืือเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� 8 (acoustic trauma)
2.2.3 การเสื่่�อมของการได้้ยิินจากการสััมผััสเสีียงดััง (noise trauma/noise-induced
hearing loss)
2.2.4 ได้้รัับยาที่่�เป็็นพิิษต่่อหูู ได้้แก่่ streptomycin, neomycin, quinine, chloroquine
2.2.5 เนื้้�องอก ได้้แก่่ เนื้้�องอกของเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� 8 (acoustic neuroma)
2.2.6 โรคระบบต่่าง ๆ ของร่่างกาย (systemic disorder) เช่่น เบาหวาน ความดัันเลืือดสููง
เป็็นต้้น
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3. ความผิิดปกติิของการได้้ยิินชนิิดผสมหรืือ mixed hearing loss เป็็นความผิิดปกติิผสมทั้้�ง
ในส่่วนของการนำเสีียงและประสาทหููเสื่่�อมร่่วมกััน
โดยนิิยามระดัับการสููญเสีียการได้้ยิินดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. แสดงนิิยามระดัับการสููญเสีียการได้้ยิิน และลัักษณะอาการแสดงที่่�ส่่งผลต่่อการรัับฟัังเสีียงคำพููด
ระดัับการสููญเสีียการได้้ยิิน ค่่าเฉลี่่�ยระดัับการได้้ยิิน (เดซิิเบล)

ลัักษณะอาการแสดง

การได้้ยิินปกติิ

0-25

สามารถรัับฟัังคำพููดระดัับเสีียงแผ่่วเบาได้้

เล็็กน้้อย

26-40

มีีความลำบากในการรัับฟัังเสีียงคำพููดที่่�แผ่่ว
เบา คำพููดในระยะไกล และคำพููดในที่่�มีีเสีียง
รบกวน

ปานกลาง

สำหรัับผู้้�ใหญ่่ 41-60
สำหรัับเด็็ก 31-60

มีีความลำบากในการรัับฟัังเสีียงคำพููดทั่่�วไป
แม้้ในระยะใกล้้ ส่่งผลต่่อพััฒนาการทาง
ภาษา ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น และความมั่่�นใจใน
ตนเอง

รุุนแรง

61-80

สามารถได้้ยิินเฉพาะเมื่่�อพููดเสีียงดััง ๆ หรืือ
ได้้ยิินเสีียงสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดััง ๆ เท่่านั้้�น เช่่น
เสีียงไซเรน เสีียงปิิดประตูู โดยรวมแล้้วไม่่
สามารถฟัังเข้้าใจคำพููดในระดัับเสีียงทั่่�ว ๆ
ไปได้้

หููหนวก

>81

อาจสามารถรัับรู้้�เสีียงดัังเป็็นลัักษณะของ
การสั่่�นสะเทืือน ไม่่สามารถเข้้าใจภาษาและ
คำพููด

ความบกพร่่องทางการได้้ยิินสามารถพบได้้ในหููข้้างเดีียวหรืือทั้้�งสองข้้าง หากเด็็กมีีความบกพร่่อง
ทางการได้้ยิินทั้้�งสองข้้างจะส่่งผลต่่อความเข้้าใจทางภาษา การพููด เป็็นอุุปสรรคต่่อการเรีียนรู้้� การเข้้าสัังคม
ตลอดไปจนถึึงสภาวะทางจิิตใจและอารมณ์์
Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) 2019 ได้้กำหนดแนวทางการตรวจคััดกรอง
การได้้ยิินในทารกแรกเกิิด โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้มีีการวิินิิจฉััย และให้้การรัักษาฟื้้�นฟููภาวะการสููญเสีีย
ทางการได้้ยิินได้้อย่่างรวดเร็็ว เพราะหากเด็็กได้้รัับการวิินิิจฉััยช้้าจะส่่งผลต่่อพััฒนาการทั้้�งด้้านความคิิด
การอ่่าน การสื่่อ� สาร อารมณ์์และสัังคม ในปีี ค.ศ. 2007 JCIH ได้้กำหนดเป้้าหมายการตรวจคััดกรองการได้้ยินิ
ไว้้เป็็นตััวเลข 1-3-6 หมายถึึง คััดกรองการได้้ยิินในเด็็กทุุกรายเมื่่�ออายุุไม่่เกิิน 1 เดืือน ถ้้าผลตรวจคััดกรอง
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ไม่่ผ่่าน ต้้องได้้รัับการตรวจวิินิิจฉััยทางโสตสััมผััสวิิทยา (audiology) ภายในอายุุไม่่เกิิน 3 เดืือน และ
หากพบว่่ามีีการได้้ยิินบกพร่่อง เด็็กควรได้้รัับการรัักษาฟื้้�นฟููในช่่วงอายุุไม่่เกิิน 6 เดืือน(1) ในปััจจุุบัันได้้มีี
ปรัับแนวทางกำหนดเป้้าหมายการตรวจคััดกรองทางการได้้ยิินให้้เป็็น 1-2-3 หมายถึึง คััดกรองการได้้ยิิน
ในเด็็กทุุกรายเมื่่�ออายุุไม่่เกิิน 1 เดืือน ถ้้าผลตรวจคััดกรองการได้้ยิินไม่่ผ่่านต้้องได้้รัับการตรวจวิินิิจฉััยทาง
โสตสััมผััสวิิทยา ภายในอายุุไม่่เกิิน 2 เดืือน และหากพบว่่ามีีการได้้ยิินบกพร่่อง เด็็กควรได้้รัับการรัักษาฟื้้�นฟูู
ในช่่วงอายุุไม่่เกิิน 3 เดืือน(2) เนื่่�องจากการตรวจพบความบกพร่่องทางการได้้ยิินแต่่เนิ่่�น ๆ และได้้รัับการ
ช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมจะช่่วยให้้พัฒ
ั นาการทางภาษาของเด็็กพััฒนาได้้ทันั เพื่่�อนที่่�มีกี ารได้้ยินิ ปกติิในวััยใกล้้เคีียง
กัันได้้ ในทางตรงกัันข้้าม หากเด็็กไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือ หรืือได้้รัับการฟื้้�นฟููในระยะเวลาที่่�ล่่าช้้าจะส่่ง
ผลกระทบต่่อตััวเด็็ก ครอบครััว สัังคม และประเทศชาติิอย่่างมากมาย
	ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีียทางการได้้ยิินในทารกแรกเกิิดตาม JCIH 2019(2)
1. ประวััติิครอบครััวมีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินตั้้�งแต่่กำเนิิดหรืือในวััยเด็็ก
2.	ทารกได้้รับั การรัักษาในหน่่วยอภิิบาลทารกแรกเกิิด (neonatal intensive care unit) มากกว่่า
5 วััน
3.	มีีภาวะตััวเหลืืองที่่�ได้้รัับการเปลี่่�ยนถ่่ายเลืือด
4. ได้้รัับยาปฏิิชีีวนะกลุ่่�ม aminoglycoside เช่่น gentamicin, tobramicin, Amikacin มากกว่่า
5 วััน
5.	มีีภาวะขาดออกซิิเจนหรืือสมองขาดเลืือดจากภาวะขาดออกซิิเจน
6. ได้้รัับการใช้้เครื่่�องพยุุงการทำงานของหััวใจและปอด
7. มารดาติิดเชื้้�อในขณะตั้้�ง ครรภ์์ ได้้แก่่ เริิม หััดเยอรมััน ซิิฟิิลิิส Toxoplasma gondii,
cytomegalovirus หรืือ Zika
8.	มีีลัักษณะความผิิดปกติิของโครงสร้้างกะโหลกศีีรษะและใบหน้้าตั้้�งแต่่กำเนิิด ได้้แก่่ ใบหููเล็็ก
ใบหููผิิดรููป ไม่่มีีใบหููหรืือรููหูู ปากแหว่่งเพดานโหว่่ ศีีรษะเล็็กผิิดปกติิ หรืือใหญ่่จากมีีภาวะน้้ำคั่่�งในโพรงสมอง
หรืือมีีความผิิดปกติิของกะโหลกส่่วนเทมเพอรััล
9. กลุ่่�มอาการทางพัันธุุกรรมที่่�พบการสููญเสีียได้้ยินิ ร่่วมด้้วย ได้้แก่่ CHARGE syndrome, Pendred
syndrome, Alport syndrome เป็็นต้้น
10. การติิดเชื้้�อเยื่่�อหุ้้�มสมองหรืือสมองอัักเสบที่่�มีีผลการเพาะเชื้้�อเป็็นบวก
11.	อุุบััติิเหตุุบริิเวณศีีรษะ โดยเฉพาะการแตกของกระดููกเทมเพอรััลและกระดููกฐานกะโหลก และ
การได้้ยาเคมีีบำบััด
12.	ผู้้�เลี้้�ยงดููกัังวลเกี่่�ยวกัับปััญหาการได้้ยิิน รวมถึึงพััฒนาการทางการพููดและภาษา
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ความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะส่่งผลต่่อการได้้ยิิน

โครงสร้้างของหููแต่่ละส่่วนได้้รับั การพััฒนาเมื่่อ� ตััวอ่่อนอยู่่ใ� นครรภ์์ตั้้ง� แต่่สัปั ดาห์์ที่่� 4 หลัังการปฏิิสนธิิ(3)
ดัังนั้้�นหากระหว่่างการพััฒนาและเจริิญเติิบโตของตััวอ่่อน มีีปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามามีีผลกระทบต่่อการเจริิญ
เติิบโต จะส่่งผลทำให้้อวััยวะเหล่่านั้้�นไม่่สามารถพััฒนาไปสู่่�โครงสร้้างที่่�สมบููรณ์์ได้้
ในเด็็กที่่�มีีปากแหว่่งเพดานโหว่่ หรืือความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะ อาจพบความผิิดปกติิ
ทางการได้้ยิินร่่วมด้้วย เนื่่�องจากการเจริิญของหูู และกระดููกใบหน้้าพััฒนามาจากจุุดกำเนิิดเดีียวกัันในช่่วง
เวลาเดีียวกััน คืือ การเจริิญเติิบโตของ first and second pharyngeal arch(4) หากมีีความผิิดปกติิของ
การเจริิญเติิบโตดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อการเจริิญของใบหูู ช่่องหูู และโครงสร้้างภายในหููชั้้�นกลาง ได้้แก่่
ใบหููเล็็ก ช่่องหููตีีบ มีีการเจริิญเติิบโตผิิดปกติิของกระดููกค้้อน ทั่่�ง โกลน มีีของเหลวคั่่�งในหููชั้้�นกลางจาก
ความผิิดปกติิในการทำงานของท่่อปรัับความดัันยููสเตเชีียนจากศีีรษะผิิดรููปซึ่่�งพบได้้บ่่อย ก่่อให้้เกิิดปััญหา
การได้้ยิินชนิิดการนำเสีียงบกพร่่อง หรืือหากมีีความผิิดปกติิของการเจริิญเติิบโตของโคเคลีีย เซมิิเซอร์์คิิวลาร์์
แคแนล หรืือระบบประสาทการได้้ยิิน (auditory neural pathway) ก็็อาจพบได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�นความผิิดปกติิ
ทางการได้้ยินิ ที่่�พบในเด็็กกลุ่่�มนี้้�สามารถพบได้้ทั้้ง� ชนิิดการนำเสีียงบกพร่่อง ชนิิดประสาทหููเสื่่อ� มหรืือชนิิดผสม
	วิิธีกี ารประเมิินระดัับการได้้ยินิ ทางโสตสััมผััสวิิทยา มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ผลการตรวจที่่�ถููกต้้องและ
เชื่่�อถืือได้้ แบ่่งออกเป็็น 1. แบบอาศััยการตอบสนองทางพฤติิกรรม 2. แบบไม่่ต้้องอาศััยความร่่วมมืือและ
การแปลผลจากผู้้�ป่่วย (objective test) สำหรัับการประเมิินระดัับการได้้ยิินในเด็็กแรกเกิิดและทารกที่่�
อายุุน้้อยกว่่า 6 เดืือนจะอาศััยการตรวจด้้วยเครื่่�องมืือไฟฟ้้าทางสรีีรวิิทยาเป็็นหลััก เนื่่�องจากการสัังเกต
พฤติิกรรมในเด็็กที่่�อายุุน้้อยกว่่า 6 เดืือนอาจมีีความคลาดเคลื่่�อนได้้ถึึงแม้้เด็็กมีีระดัับการได้้ยิินปกติิก็็ตาม
อย่่างไรก็็ตาม ในเด็็กที่่�อายุุมากกว่่า 6 เดืือนนั้้�นสามารถประเมิินระดัับการได้้ยิินได้้ทั้้�งจากการตอบสนองด้้วย
พฤติิกรรมหรืือด้้วยเครื่่�องมืือไฟฟ้้าสรีีรวิิทยา(5)
การประเมิินความสามารถทางการได้้ยินิ ในเด็็กชนิิดที่่ต้� อ้ งอาศััยพฤติิกรรมการตอบสนองต่่อเสีียงนั้้�น
จำเป็็นต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากเด็็กอย่่างสม่่ำเสมอตลอดระยะเวลาการตรวจ อย่่างไรก็็ดีีความร่่วมมืือ
นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับวััยและความสามารถตามช่่วงอายุุของเด็็ก
1. แบบอาศััยการตอบสนองทางพฤติิกรรม
1.1 Conditioned play audiometry (CPA)
การประเมิินการได้้ยิินขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุของผู้้�รัับการตรวจ สำหรัับเด็็กที่่�มีีพััฒนาการตามช่่วงอายุุ 5 ถึึง
6 ปีีสามารถใช้้วิธีิ กี ารตรวจการได้้ยินิ แบบทั่่�วไป สำหรัับเด็็กอายุุตั้้ง� แต่่ 2 ปีีครึ่่ง� ถึึง 5 ปีีสามารถใช้้การตรวจผ่่าน
การเล่่น โดยการตั้้�งเงื่่�อนไขผ่่านการเล่่นเหมืือนการเล่่นเกม เช่่น เมื่่�อได้้ยิินเสีียงให้้หยอดของเล่่นลงกล่่อง
สวมห่่วงลงแกน ประกอบภาพตััวต่่อจิ๊๊�กซอว์์ ให้้ยกมืือขึ้้�นเมื่่�อได้้ยิินเสีียงเรีียกชื่่�อ หรืือหยิิบภาพสััตว์์ตาม
คำบอก เป็็นต้้น
หากเด็็กมีีความเข้้าใจต่่อเงื่่อ� นไขในการตรวจ และสามารถร่่วมมืือต่่อการตรวจได้้ การตรวจด้้วย CPA
จะให้้ข้้อมููลระดัับการได้้ยิินเสีียง pure tone ตั้้�งแต่่ช่่วงความถี่่�ต่่ำจนถึึงความถี่่�สููง 250-8,000 เฮิิรตซ์์
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ผ่่านหููฟััง (headphones/insert earphones) ผ่่านกระดููก (bone vibrator) ตลอดจนการประเมิินความ
เข้้าใจเสีียงคำพููด (speech audiometry) ได้้เช่่นเดีียวกัับการตรวจการได้้ยิินในผู้้�ใหญ่่ (audiogram) อย่่างไร
ก็็ดีีลัักษณะการตรวจเช่่นนี้้� จำเป็็นจะต้้องอาศััยความร่่วมมืือของเด็็ก และระยะความสนใจของเด็็กที่่�ต่่อเนื่่�อง
การเปลี่่�ยนรููปแบบของเล่่น หรืือรููปแบบของการตอบสนองอาจช่่วยยืืดระยะเวลาความสนใจ และการตอบ
สนองของเด็็กให้้สามารถตอบสนองได้้สม่่ำเสมอ ดัังนั้้�นบางครั้้�งแพทย์์อาจจะยัังไม่่สามารถได้้ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน
จากการตรวจการได้้ยิินในครั้้�งแรก จำเป็็นจะต้้องมีีการนััดตรวจติิดตามจนเด็็กสามารถร่่วมมืือต่่อการตรวจได้้
สม่่ำเสมอต่่อเนื่่�อง
1.2 Visual reinforcement audiometry (VRA)
การตรวจการได้้ยินิ โดยมีีรางวััลทางสายตาเป็็นแรงเสริิมเหมาะกัับเด็็กในช่่วงอายุุ 6 เดืือนถึึง 2 ปีีครึ่่ง�
การตรวจจะทำในตู้้�ตรวจการได้้ยิิน โดยเด็็กนั่่�งบนตัักผู้้�ปกครอง หรืือนั่่�งด้้วยตนเองบนเก้้าอี้้�เด็็กในตำแหน่่ง
กึ่่�งกลางระหว่่างลำโพงสองข้้าง โดยระดัับความสููงของลำโพงอยู่่�ในระนาบเดีียวกัับหููของเด็็ก ให้้คำแนะนำ
ผู้้�ปกครองถึึงวิิธีีการตรวจและความคาดหวัังในการตรวจ เพื่่�อให้้ผู้้�ปกครองเข้้าใจและให้้ความร่่วมมืือต่่อ
การตรวจได้้เหมาะสม ได้้ผลการตรวจที่่�น่่าเชื่่�อถืือ เมื่่�อปล่่อยเสีียงผ่่านลำโพง และเด็็กหัันหาเสีียงถููกทิิศทาง
ในทัันทีี จะมีีรางวััลทางสายตาในตำแหน่่งเดีียวกัับทิิศทางเสีียง ได้้แก่่ ตุ๊๊�กตาขยัับได้้ (animated toy) หรืือ
ภาพเคลื่่�อนไหว เพื่่�อเป็็นแรงเสริิมในการตอบสนองต่่อเสีียงอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดการตรวจ
โดยทั่่�วไปแล้้วการตรวจ VRA จะปล่่อยเสีียงผ่่านทางลำโพงส่่งผลให้้ระดัับการได้้ยิินที่่�ได้้ไม่่ใช่่ระดัับ
การได้้ยินิ เฉพาะเจาะจงของหููแต่่ละข้้าง ดัังนั้้�นหากต้้องการข้้อมููลระดัับการได้้ยินิ หููแต่่ละข้้างอย่่างเฉพาะเจาะจง
ในเด็็กช่่วงวััยนี้้�อาจต้้องพึ่่�งพาการตรวจการได้้ยิินระดัับก้้านสมอง (auditory brainstem response, ABR)
ขณะเด็็กหลัับธรรมชาติิหรืือได้้รัับยานอนหลัับ
1.3 Behavioral observation audiometry (BOA)
เป็็นการตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้นในเด็็กอายุุน้้อยกว่่า 5 เดืือน การตรวจนี้้�มีีความจำกััดเนื่่�องจากเด็็ก
เล็็กไม่่สามารถตั้้�งเงื่่อ� นไขในการตรวจได้้ แต่่เป็็นการตอบสนองแบบรีีเฟล็็กซ์์ต่่อเสีียง warble tones, narrow
band noise หรืือเสีียงคำพููดผ่่านทางลำโพงขณะที่่�เด็็กกำลัังเคลิ้้�มหลัับ ยัังหลัับไม่่ลึึก หรืือกำลัังดููดนมด้้วย
ความหิิว ปฏิิกิิริิยาตอบสนองที่่�พบได้้ ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนจัังหวะการดููดนมเมื่่�อได้้ยิินเสีียง การเบิิกตามอง
เมื่่�อมีีเสีียง หรืือ การสะดุ้้�งตกใจ เป็็นต้้น(6) อย่่างไรก็็ตามโดยทั่่�วไปแล้้วผลการตรวจไม่่สามารถให้้ข้้อมููลระดัับ
ความไวในการได้้ยิินที่่�ชััดเจนนััก
กล่่าวโดยสรุุปแล้้วการตรวจ VRA และ BOA โดยการปล่่อยเสีียงผ่่านทางลำโพงจะมีีข้้อจำกััด คืือ
ไม่่สามารถให้้ข้้อมููลอย่่างเฉพาะเจาะจงหููแต่่ละข้้าง แต่่เป็็นระดัับการได้้ยิินของหููข้้างที่่�ดีีกว่่า (better ear)
เท่่านั้้�น
การประเมิินระดัับการได้้ยิินในเด็็กที่่�สงสััยภาวะสููญเสีียการได้้ยิินจะสมบููรณ์์ก็็ต่่อเมื่่�อเด็็กสามารถให้้
ความร่่วมมืือต่่อการตรวจจนได้้ audiogram ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ได้้ข้้อมููลระดัับความไวในการได้้ยิินเสีียงสััญญาณ
pure-tone ที่่�แต่่ละความถี่่� และความไวในการรัับฟัังเสีียงคำพููดอย่่างเฉพาะเจาะจงจากหููแต่่ละข้้าง ดัังนั้้�น
หากสงสััยภาวะปััญหาการได้้ยิินในเด็็กเล็็กจะใช้้วิิธีีการตรวจแบบไม่่ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากเด็็กเป็็นหลััก
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เพื่่�อสามารถประมาณระดัับการได้้ยิินได้้แต่่เนิ่่�น ๆ หากพบความผิิดปกติิจะสามารถให้้ความช่่วยเหลืือ รัักษา
และฟื้้�นฟููได้้รวดเร็็ว การตรวจการได้้ยิินระดัับก้้านสมอง และการวััดเสีียงสะท้้อมจากหููชั้้�นใน (otoacoustic
emissions, OAEs) จึึงเข้้ามามีีบทบาทสำคััญสำหรัับการตรวจในเด็็กแรกเกิิดและทารก ซึ่่ง� ABR เป็็นที่่�ยอมรัับ
ว่่าเป็็นการตรวจที่่�จััดเป็็น gold standard ในเด็็กอายุุต่่ำกว่่า 6 เดืือน(2)
2. การตรวจแบบไม่่ต้้องอาศััยความร่่วมมืือและการแปลผลจากผู้้�ป่่วย (objective test)
สำหรัับเด็็กที่่�ไม่่สามารถให้้ความร่่วมมืือต่่อการตรวจ หรืือตอบสนองไม่่สม่่ำเสมอ การตรวจทาง
electrophysiologic tests ได้้แก่่ 1. การตรวจการได้้ยินิ ระดัับก้้านสมองจะมีีประโยชน์์ในการประมาณระดัับ
การได้้ยินิ ประเมิินการทำหน้้าที่่�ของเส้้นทางประสาทการได้้ยินิ สู่่�ก้า้ นสมอง 2. การวััดเสีียงสะท้้อมจากหููชั้้�นใน
เป็็นวััดการสะท้้อนของเสีียงของหููชั้้�นในบริิเวณเซลล์์ขนด้้านนอก 3. tympanometry ประเมิินการทำงานของ
กลไกภายในหููชั้้�นกลาง การทำหน้้าที่่�ของท่่อยููสเตเชีียน และ 4. acoustic stapedius reflex ให้้ข้้อมููลการ
ทำงานของหููชั้้�นกลางร่่วมกัับหููชั้้�นใน ประเมิินการส่่งต่่อพลัังงานเสีียงจากหููชั้้�นกลางผ่่านเส้้นประสาทการได้้ยินิ
จาก CN8 ไป CN7 ไปยัังบริิเวณก้้านสมอง
2.1 การตรวจการได้้ยิินระดัับก้้านสมอง (auditory brainstem response, ABR)
เป็็นการประเมิินการตอบสนองของก้้านสมองต่่อการกระตุ้้�นด้้วยเสีียง และบัันทึึกผลเป็็นคลื่่�นไฟฟ้้า
โดยแบ่่งเป็็นระดัับการคััดกรองและระดัับเพื่่�อการวิินิิจฉััย สำหรัับระดัับการคััดกรองนั้้�น automated ABR
(AABR) จะอ่่านผลการตอบสนองแบบอััตโนมััติิ ใช้้ประโยชน์์ในการคััดกรองการได้้ยิินในเด็็กแรกเกิิด เป็็น
เครื่่�องมืือขนาดเล็็กพกพาได้้ ให้้ผลการตรวจเป็็น pass และ refer ทำให้้ไม่่จำเป็็นต้้องใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในการอ่่านผล เมื่่�อใช้้ร่ว่ มกัับ OAE จะช่่วยในการวิินิจิ ฉััย auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD)
ได้้ตั้้�งแต่่แรกเกิิด
Auditory neuropathy spectrum disorder หมายถึึง ภาวะที่่�มีีความผิิดปกติิของการนำกระแส
ประสาทการได้้ยินิ โดยที่่�เซลล์์ขนด้้านนอกทำงานปกติิ ตำแหน่่งที่่�ผิดิ ปกติิเป็็นได้้ตั้้ง� แต่่เซลล์์ขนด้้านใน รอยต่่อ
ระหว่่างเซลล์์ขนด้้านในกัับเส้้นประสาท หรืือตััวเส้้นประสาทรัับเสีียงเอง (auditory nerve) โดย OAE ประเมิิน
การทำงานของเซลล์์ขนด้้านนอก ในขณะที่่� ABR ประเมิินการทำหน้้าที่่�ของโคเคลีีย รวมถึึงประสาทการได้้ยิิน
เหนืือโคเคลีีย ไปจนถึึงระดัับก้้านสมอง ดัังนั้้�น ในผู้้�ป่่วย auditory neuropathy จะพบผลการตรวจ ABR
ผิิดปกติิ แต่่ผล OAE ผ่่าน
	อััตราการเกิิด ANSD ในทารกปกติิเท่่ากัับ 1 ถึึง 3 รายต่่อทารกแรกเกิิด 10,000 ราย และจะมีีโอกาส
พบมากขึ้้�นในเด็็กที่่�มีีประวััติิเข้้ารัับการรัักษาในหน่่วยอภิิบาลทารกแรกเกิิด
	ผู้้�ที่่�มีีภาวะ ANSD จะมีีความลำบากในการฟัังคำพููด โดยเฉพาะในบริิเวณที่่�มีีเสีียงจอแจ หรืือมีีเสีียง
ก้้อง มีีความลำบากในการแยกแยะทิิศทางของเสีียง เนื่่�องจากความผิิดปกติิในการประมวลผลสััญญาณประสาท
สามารถพบระดัับความบกพร่่องทางการได้้ยินิ ได้้ตั้้ง� แต่่เล็็กน้้อย (mild hearing loss) จนกระทั่่�งรุุนแรง (severe
hearing loss) หรืือหนวก (deaf) โดยพบว่่าผลการตรวจ audiogram จะมีีระดัับการได้้ยิินในการรัับฟัังเสีียง
คำพููด (speech) ไม่่สััมพัันธ์์กัับระดัับการได้้ยิินเสีียง pure tone หรืือผล behavioural threshold pure
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tone audiogram ดีีกว่่าระดัับประมาณการได้้ยิินที่่�ได้้จาก ABR และการทำงานของเซลล์์ขนด้้านนอก
ซึ่่�งได้้จากการตรวจ OAE และ/หรืือ cochlea microphonic ปกติิการตรวจทางโสตสััมผััสวิิทยาที่่�
ช่่วยในการวิินิิจฉััย ได้้แก่่ OAE, ABR, cochlea microphonic และ acoustic stapedius reflex(7)
สำหรัับ ABR ในระดัับการวิินิิจฉััย (diagnostic ABR) มีีจุุดประสงค์์ในการตรวจ 2 ประการ ได้้แก่่
1. เพื่่�อประมาณระดัับการได้้ยิินของหููแต่่ละข้้าง ซึ่่�งมีีประโยชน์์ในการตรวจการได้้ยิินในเด็็กที่่�ไม่่สามารถให้้
ความร่่วมมืือต่่อการตอบสนองทางพฤติิกรรมได้้ สามารถตรวจขณะเด็็กหลัับธรรมชาติิหรืือมีีการให้้ยานอน
หลัับ 2. เพื่่�อหาพยาธิิสภาพของเส้้นทางการนำเสีียงสู่่�ก้า้ นสมอง การตรวจ ABR จััดเป็็นการตรวจวััดคลื่่น� ไฟฟ้้า
ชนิิดบัันทึึกผลระยะไกล (far field recording) เสีียงที่่�ใช้้ ได้้แก่่ เสีียงคลิ๊๊�ก เสีียง tone burst เมื่่�อปล่่อยเสีียง
กระตุ้้�นจะเกิิดคลื่่�นตอบสนอง 5-7 คลื่่�น บัันทึึกเป็็นหมายเลขโรมััน I, II, III, IV, V, VI และ VII ตามลำดัับ
คลื่่�นที่่� I, III และ V จะเห็็นได้้ชััดเจนเมื่่�อระดัับความดัังของเสีียงมาก และจะมีีแอมพลิิจููดลดลงในขณะที่่�ระยะ
เวลาในการเกิิด (latency) เพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� ลดระดัับความดัังของเสีียงกระตุ้้�น เป้้าหมายของการตรวจเพื่่�อหาระดัับ
ความดัังน้้อยที่่�สุุดที่่�ยัังพบคลื่่�นที่่� V การนำระยะเวลาการเกิิดคลื่่�นไฟฟ้้าเปรีียบเทีียบกัับระดัับความดัังแต่่ละ
ระดัับ (latency- intensity function) จะช่่วยวิินิจิ ฉััยภาวะการสููญเสีียการได้้ยินิ ประมาณระดัับความรุุนแรง
ของการได้้ยิินในหููแต่่ละข้้าง โดยไม่่จำเป็็นต้้องรัับความร่่วมมืือจากผู้้�ป่่วย ค่่าประมาณการได้้ยิินที่่�ได้้จาก
เสีียงกระตุ้้�นคลิ๊๊ก� จะสััมพัันธ์์กับั การได้้ยินิ ในช่่วงเสีียงความถี่่สูู� ง ได้้แก่่ 1,000-4,000 เฮิิรตซ์์ หากใช้้เสีียงกระตุ้้�น
tone burst หรืือ tone pip จะให้้ข้้อมููลประมาณการได้้ยิินในช่่วงเสีียงความถี่่�ต่่ำ สำหรัับการประมาณระดัับ
การได้้ยิิน ABR ผ่่านทางกระดููกจะมีีประโยชน์์ในการจำแนกชนิิดของการบกพร่่องทางการได้้ยิิน ช่่วยในการ
คำนวณระดัับกำลัังขยาย เพื่่�อการใส่่เครื่่�องช่่วยฟััง
ABR จึึงเป็็นการตรวจที่่�จััดเป็็น gold standard สำหรัับการประมาณระดัับการได้้ยิินในทารกและ
เด็็กที่่�ไม่่สามารถให้้ความร่่วมมืือต่่อการตรวจได้้ ให้้ข้อ้ มููลเฉพาะเจาะจงแต่่ละหูู สามารถเฉพาะเจาะจงความถี่่�
ได้้ขึ้้�นกัับเสีียงกระตุ้้�นที่่�ใช้้ตรวจ ซึ่่�งให้้ประโยชน์์ต่่อการจำแนกชนิิด หรืือระดัับของการสููญเสีียการได้้ยิินเพื่่�อ
ประโยชน์์ของการใส่่เครื่่�องช่่วยฟััง
2.2 การวััดเสีียงสะท้้อนจากหููชั้้�นใน (otoacoustic emission, OAE)
เป็็นการวััดเสีียงสะท้้อนจากเซลล์์ขนด้้านนอกของโคเคลีีย โดยเสีียงที่่�เกิิดจากการทำงานภายในหูู
ชั้้น� ในสะท้้อนกลัับออกมาผ่่านหููชั้้�นกลาง เยื่่อ� แก้้วหููมายัังหููชั้้�นนอก บัันทึึกด้้วยไมโครโฟนที่่�มีคี วามไวขนาดเล็็ก
เสีียงสะท้้อนดัังกล่่าวสามารถเกิิดขึ้้�นได้้เอง (spontaneous emission) หรืือเกิิดจากการใช้้เสีียงกระตุ้้�นเพื่่�อ
ให้้เกิิดการตอบสนอง (evoked otoacoustic emission) แต่่มีีข้้อจำกััดในการตรวจ คืือ จำเป็็นต้้องทำใน
ที่่�เงีียบไม่่มีเี สีียงรบกวน และเนื่่�องด้้วยเส้้นทางการนำเสีียงต้้องผ่่านหููชั้้�นกลาง หากผู้้�ป่่วยมีีปัญ
ั หาในหููชั้้�นกลาง
ก็็จะส่่งผลให้้การตอบสนองไม่่ผ่่านได้้
	ชนิิดของ OAE มีีหลายชนิิด ได้้แก่่ 1. spontaneous otoacoustic emission (SOAE) เกิิดขึ้้�นเอง
โดยไม่่ต้้องมีีเสีียงกระตุ้้�นจากภายนอก 2. transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) ใช้้เสีียง
คลี๊๊�กเพื่่�อกระตุ้้�นการตอบสนอง 3. distortion-product otoacoustic emission (DPOAE) กระตุ้้�น
ด้้วยเสีียง pure tone 2 เสีียงที่่�มีีความถี่่�แตกต่่างกัันในช่่วงเวลาเดีียวกััน(8)
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Transient evoked OAE มีีป ระโยชน์์ในการประเมิินความสมบููรณ์์ของโคเคลีีย การตรวจ
TEOAEs ในเด็็กแรกเกิิดสามารถใช้้คััดกรองการได้้ยิิน ทำได้้ง่่ายในขณะเด็็กหลัับตามธรรมชาติิ ใช้้ระยะเวลา
ในการตรวจไม่่นาน การตรวจไม่่ซับั ซ้้อน โดย TEOAE จะให้้ผลผ่่านในระดัับการได้้ยินิ ไม่่เกิิน 25 ถึึง 30 เดซิิเบล
Distortion-product otoacoustic emission มีีการใช้้เสีียงความถี่่�บริิสุุทธิ์์�หรืือ pure tone
2 ความถี่่� เพื่่�อกระตุ้้�นการตอบสนองในชั่่�วขณะเดีียวกััน ทำให้้สามารถได้้ข้้อมููลจำแนกในแต่่ละความถี่่� มัักใช้้
กัับการเฝ้้าระวัังการสููญเสีียการได้้ยิินในผู้้�ที่่�ได้้รัับยาที่่�เป็็นพิิษต่่อหูู หรืือผู้้�ที่่�สััมผััสเสีียงดัังจากการทำงาน
เนื่่� อ งจากภายใน organ of Corti บริิ เ วณหููชั้้� น ในประกอบด้้ ว ยเซลล์์ ข นชั้้� น นอกและเซลล์์ ข นชั้้� น ใน
โดยเซลล์์ ข นชั้้� น นอกมีีบ ทบาทสำคััญ ในการรัับ เสีีย ง หากผู้้�ป่่ว ยสััมผััส เสีียงดัังหรืือได้้รัับยาที่่�มีีพิิษต่่อหูู
เซลล์์ขนด้้านนอกก็็จะถููกทำลายก่่อนจึึงเชื่่�อว่่า DPOAE จะไวในการประเมิินสภาวะความสมบููรณ์์ของ
เซลล์์ขนชั้้�นนอก
นอกจากนี้้� OAE ยัังช่่วยแยกพยาธิิสภาพภายในโคเคลีีย ออกจากพยาธิิสภาพเหนืือโคเคลีีย หรืือ
เรีียกว่่า แยก cochlea hearing loss ออกจาก retrocochlea hearing loss กล่่าวคืือ ในกรณีีที่่�มีี
ความบกพร่่องทางการได้้ยิินเกิิดจากพยาธิิสภาพบริิเวณเหนืือโคเคลีีย ขึ้้�นไป เช่่น ความผิิดปกติิ ANSD ที่่�ได้้
กล่่าวในเนื้้�อหาข้้างต้้นไปแล้้ว จะพบการตอบสนองจากการตรวจ OAE ในขณะที่่�ผล ABR ผิิดปกติิ
2.3 Tympanometry
Tympanometry หรืือ acoustic immittance ทำได้้ง่่าย รวดเร็็ว และไม่่เจ็็บ แสดงผลเป็็นกราฟ
เรีียกว่่า tympanogram ช่่วยบ่่งบอกสภาวะของเยื่่�อแก้้วหูู กระดููกหูู กล้้ามเนื้้�อภายในหููชั้้�นกลางและ
ท่่อยููสเตเชีียน มีีประโยชน์์ในการวิินิิจฉััย และการรัักษาหููน้้ำหนวกที่่�มีีของเหลวคั่่�งในหููชั้้�นกลางซึ่่�งเป็็นสาเหตุุ
ที่่�พบได้้ทั่่�วไปที่่�เกิิดการสููญเสีียการได้้ยิินระดัับเล็็กน้้อยถึึงปานกลางในเด็็ก
เครื่่�องมืือ tympanometer จะประกอบด้้วยปั๊๊�มลม (air pump) ลำโพง ไมโครไฟน และอุุปกรณ์์
สำหรัับวััดความดัันมาโนมิิเตอร์์ (manometer) ในการตรวจจะใส่่ probe ขนาดพอดีีสนิิทช่่องหูู เครื่่�องมืือ
จะวััดค่า่ การยอมให้้เสีียงผ่่านระบบหููชั้้�นกลางในขณะที่่�มีกี ารปล่่อยเสีียงต่่อเนื่่�อง และมีีการเปลี่่ย� นแปลงความ
ดัันบรรยากาศขณะตรวจ เครื่่�องจะแสดงผลเป็็นค่่าต่่าง ๆ ได้้แก่่ tympanic membrane compliance,
middle ear pressure และear canal volume
เมื่่� อ ความดัั น บรรยากาศภายนอกและภายในหููชั้้� น กลางเท่่ า กัั น จะเกิิ ด เป็็ น จุุ ดสูู งสุุ ดข องกราฟ
เรีียกว่่า peak compliance หรืือ tympanic membrane compliance กล่่าวคืือ ความสููงของยอดกราฟ
ตามแนวแกน y มีีหน่่วยเป็็น daPa
ความดัันภายในหููชั้้�นกลาง (middle ear pressure) เป็็นระดัับความดัันบรรยากาศบนแนวแกน x
ที่่�ลากตั้้�งฉากกัับยอดกราฟ
ปริิมาตรช่่องหูู (ear canal volume, ECV) เป็็นปริิมาตรของอากาศภายในช่่องหููจาก probe จนถึึง
เยื่่�อแก้้วหูู ค่่าปกติิในเด็็กเท่่ากัับ 0.3-0.9 มล.(9)
การตรวจ tympanometry ด้้วยความถี่่�มาตรฐาน 226 เฮิิรตซ์์ จะพบผลการตรวจในรููปแบบกราฟ
ลัักษณะต่่าง ๆ ได้้แก่่
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1. Type A กราฟมีีรููปร่่างคล้้ายเต้้นต์์ มีีความดัันบรรยากาศภายนอกและภายในหููชั้้�นกลาง
โดยประมาณเท่่ากัับ 0 daPa ถืือเป็็นภาวะปกติิของหููชั้้�นกลาง
2. Type B กราฟมีีลัักษณะแบนราบ บ่่งบอกถึึงความผิิดปกติิในหููชั้้�นกลางที่่�ทำให้้เยื่่�อแก้้วหููขยัับได้้
น้้อยลง ได้้แก่่ ภาวะที่่�มีีของเหลวคั่่�งอยู่่�ภายในหููชั้้�นกลางซึ่่�งพบได้้บ่่อยในเด็็ก
3. Type C กราฟมีีลัักษณะยอดสููงสุุดของกราฟอยู่่�ในช่่วงความดัันบรรยากาศบนแกน x เป็็นลบ
น้้อยกว่่า -150 daPa มัักจะสััมพัันธ์์กัับความผิิดปกติิของการทำงานของท่่อยููสเตเชีียน
	ข้้อสำคััญในการอ่่านกราฟ tympanogram ที่่�มีีลัักษณะแบนราบ (flat tympanogram) คืือ จะต้้อง
พิิจารณาควบคู่่�ไปกัับค่่าปริิมาตรของช่่องหููด้้วย เนื่่�องจากกราฟที่่�แบนราบที่่�มีีค่่า ECV แตกต่่างกัันจะแปลผล
แตกต่่างกััน ได้้แก่่ กราฟแบนราบในเด็็กที่่�มีีปริิมาตรช่่องหููน้้อยกว่่า 1 มล. มัักจะนึึกถึึงภาวะของเหลวคั่่�ง
อยู่่�ภายในหููชั้้�นกลางทำให้้เยื่่อ� แก้้วหููขยัับตััวได้้ไม่่ดีี ในขณะที่่�หากพบกราฟลัักษณะแบนราบที่่�มีค่ี า่ ECV สููงกว่่า
1 มล. มัักนึึกถึึงภาวะแก้้วหููทะลุุ หรืือการที่่�เด็็กได้้รัับการเจาะเยื่่�อแก้้วหูู และท่่อระบายของเหลวที่่�เยื่่�อแก้้วหูู
(tympanostomy tube, TT) และท่่อสามารถระบายของเหลวได้้ ทำให้้ความดัันอากาศผ่่านได้้ เกิิดเป็็นค่่า
ECV สููง ในทางตรงกัันข้้าม หากส่่องหููแล้้วพบท่่อระบายของเหลวที่่�เยื่่�อแก้้วหูู แต่่ tympanogram มีีลัักษณะ
แบนราบประกอบกัับปริิมาตรของช่่องหููที่่�วััดได้้น้้อยกว่่า 1 มล. อาจบ่่งบอกว่่าท่่อ TT ตััน
การตรวจ tympanometry โดยใช้้ความถี่่�มาตรฐาน 226 เฮิิรตซ์์ จะมีีข้้อจำกััดสำหรัับการตรวจใน
เด็็กอายุุน้อ้ ยกว่่า 6-9 เดืือน(10-12) เนื่่�องจากลัักษณะทางกายวิิภาคของหููเด็็กทารกจะมีีส่ว่ นของกระดููกที่่�ยังั เจริิญ
ไม่่เต็็มที่่� ยัังอยู่่�ในกระบวนการเจริิญเติิบโต ช่่องหููจึึงมีีความยืืดหยุ่่�นสููง เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงของความดััน
บรรยากาศจะทำให้้ช่่องหููขยัับตััว ผลการตรวจจึึงได้้ค่่าการขยัับตััวของช่่องหููแทนการขยัับตััวของเยื่่�อแก้้วหูู
ดัังนั้้�นจึึงมีีการนำ high frequency probe tone มาใช้้เพื่่�อการวิินิิจฉััยการทำงานของหููชั้้�นกลางในเด็็กเล็็ก
คืือ การใช้้เสีียงความถี่่�สููง ได้้แก่่ 678 เฮิิรตซ์์ หรืือ 1,000 เฮิิรตซ์์ มาใช้้ตรวจในทารกแทน
British society of audiology 2013 ให้้แนวทางในการแปลผล 1,000 เฮิิรตซ์์ tympanogram
โดยให้้ลากเส้้นสมมติิจากปลายกราฟด้้านหนึ่่ง� ไปอีีกด้้านหนึ่่ง� จากนั้้�นหาจุุดสููงสุุดของกราฟ หากจุุดสููงสุุดกราฟ
อยู่่เ� หนืือเส้้นสมมติิจัดั เป็็น positive peak ให้้แปลผลว่่า การทำงานของหููชั้้�นกลางปกติิ แต่่หากอยู่่ใ� ต้้เส้้นสมมติิ
ให้้แปลผลว่่า การทำงานผิิดปกติิ หากกราฟมีีทั้้ง� ส่่วนที่่�อยู่่เ� หนืือเส้้นและใต้้เส้้นให้้แปลผลว่่าปกติิ แต่่หากกราฟ
เป็็นลัักษณะแบนราบให้้แปลผลว่่า ผิิดปกติิ
2.4 Acoustic stapedius reflex
เป็็นปฏิิกริิยาการตอบสนองของกล้้ามเนื้้�อหููชั้้�นกลางต่่อเสีียงกระตุ้้�น เมื่่�อหููได้้รัับเสีียงดัังจะมีี
การกระตุุก และการหดตััวของกล้้ามเนื้้อ� หููชั้้�นกลาง ได้้แก่่ กล้้ามเนื้้อ� สเตปีีเดีียสและกล้้ามเนื้้อ� เทนเซอร์์ทิมิ พาไน
โดยกล้้ามเนื้้�อเล็็ก ๆ ทั้้�งสองมััดนี้้�จะกระตุุกและหดตััวพร้้อมกัันทั้้�งสองข้้าง กล้้ามเนื้้�อสเตปีีเดีียสถููกเลี้้�ยงด้้วย
เส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� 7 (facial nerve) ในขณะที่่�กล้้ามเนื้้�อเทนเซอร์์ทิิมพาไนถููกเลี้้�ยงด้้วยเส้้นประสาทสมอง
คู่่�ที่่� 5 (trigeminal nerve) ด้้วยการกระตุุกและหดตััวของกล้้ามเนื้้�อหููชั้้�นกลางนี้้�จะทำให้้เยื่่�อแก้้วหููตึึงตััว
เพื่่�อป้้องกัันเสีียงดัังเข้้าไปกระเทืือนต่่อหููชั้้�นกลางและหููชั้้�นใน เมื่่�อเยื่่�อแก้้วหููตึึงตััวก็็จะส่่งผลต่่อกลไกในหููชั้้�น
กลางต้้านไม่่ให้้เสีียงผ่่าน (middle ear impedance) โดยมีี superior olivary complex เป็็นศููนย์์กลาง
ควบคุุมรีีเฟล็็กซ์์นี้้�
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การตรวจวิินิิจฉััยใช้้เครื่่�องมืือเดีียวกัับการตรวจ tympanogram ด้้วยการใส่่เสีียงดัังกระตุ้้�นขณะที่่�
ปล่่อยแรงดัันบรรยากาศต่่อเนื่่�อง และสัังเกตดููลัักษณะเปลี่่�ยนแปลงของกราฟที่่�จะเกิิดขึ้้�นทัันทีีหลัังมีีเสีียง
เสีียงที่่�ใช้้ในการตรวจ ได้้แก่่ เสีียง tone ที่่�ความถี่่ต่� า่ ง ๆ หรืือเสีียง noise ในระดัับความดััง 70-115 เดซิิเบล
การตรวจไม่่ต้้องอาศััยความร่่วมมืือของผู้้�ป่่วยในการตอบสนองต่่อเสีียง ใช้้เวลาไม่่นาน แต่่มีีข้้อจำกััด คืือ
ไม่่สามารถวิินิิจฉััยพยาธิิสภาพได้้ในกรณีีที่่�มีีปััญหาในหููชั้้�นกลาง เนื่่�องจากไม่่สามารถวััดความเปลี่่�ยนแปลง
ของ impedance จากการกระตุุกหรืือหดตััวของกล้้ามเนื้้�อได้้
การตรวจวิินิิจฉััยนี้้�จะเพิ่่�มระดัับความดัังของเสีียงกระตุ้้�นขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เป็็นลำดัับ จนกระทั่่�งพบ
ระดัับเสีียงที่่�เบาที่่�สุุดที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดปฏิิกิิริิยารีีเฟล็็กซ์์ซึ่่�งจะเรีียกระดัับความดัังนั้้�น ๆ ว่่า acoustic reflex
threshold โดยปกติิแล้้วการตรวจ acoustic reflex threshold จะนำค่่ามาเปรีียบเทีียบกัับระดัับ
การได้้ยิินจาก audiogram เพื่่�อหาระดัับ sensation level ด้้วยการหัักลบค่่าระดัับ acoustic reflex
threshold กัับระดัับการได้้ยิิน (hearing threshold)
โดยปกติิ acoustic reflex จะพบเหนืือระดัับการได้้ยิินโดยประมาณ 60 เดซิิเบล แต่่หากมีีพยาธิิ
สภาพที่่�โคเคลีีย ค่่า acoustic reflex threshold จะเกิิดได้้แม้้ใช้้ระดัับความดัังเหนืือระดัับการได้้ยิินไม่่ถึึง
60 เดซิิเบล กล่่าวคืือ พบปฏิิกิิริิยารีีเฟล็็กซ์์นี้้�ได้้แม้้ใช้้ระดัับเสีียงเหนืือระดัับการได้้ยิินไม่่มากนััก แต่่หากเป็็น
พยาธิิสภาพเหนืือโคเคลีีย (retrocochlea lesion) อาจไม่่พบการตอบสนองเลย หรืือค่่า acoustic reflex
threshold ที่่�ได้้อาจมีีค่่าสููงกว่่าที่่�ควร (elevated threshold) อย่่างไรก็็ตามหากมีีการสููญเสีียการได้้ยิินใน
ระดัับรุุนแรงอาจไม่่พบการตอบสนอง acoustic reflex เช่่นกััน เนื่่�องจากระดัับความดัังสููงสุุดของเครื่่�องมืือ
ไม่่มากพอที่่�จะกระตุ้้�นให้้เกิิดรีีเฟล็็กซ์์นี้้�ได้้
จากที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นว่่า รีีเฟล็็กซ์์นี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้พร้้อมกัันในหููทั้้�งสองข้้าง การตรวจ acoustic reflex
จึึงสามารถตรวจวิินิจิ ฉััยโดยใส่่เสีียงกระตุ้้�นด้้านเดีียวกัับด้้านที่่�ต้อ้ งการประเมิิน (ipsilateral) หรืือใส่่เสีียงกระตุ้้�น
ในด้้านตรงกัันข้้าม (contralateral) จะช่่วยในการวิินิิจฉััยพยาธิิสภาพของเส้้นทางวิิถีีประสาทการได้้ยิิน
(auditory pathway) ได้้
	ดัังนั้้�นการตรวจ acoustic reflex threshold จึึงช่่วยประเมิินระดัับการได้้ยิินของผู้้�ป่่วยได้้ ช่่วย
วิินิจิ ฉััยการทำหน้้าที่่�ของหููชั้้�นกลาง วิินิจิ ฉััยพยาธิิสภาพของเส้้นทางวิิถีปี ระสาทการได้้ยินิ และใช้้จำแนกพยาธิิ
สภาพที่่�โคเคลีีย และพยาธิิสภาพเหนืือโคเคลีีย ได้้

การฟื้้�นฟููการได้้ยิิน (hearing amplification)

เมื่่�อตรวจพบความบกพร่่องทางการได้้ยิิน วิิธีีการทางโสตสััมผััสวิิทยาจะช่่วยให้้สามารถอธิิบายถึึง
ลัักษณะการสููญเสีียการได้้ยิิน ระดัับและชนิิดของปััญหา เพื่่�อนำมาสู่่�การรัักษาและฟื้้�นฟูู ในกรณีีที่่�ปััญหาการ
ได้้ยิินไม่่สามารถรัักษาได้้ด้้วยยาหรืือการผ่่าตััด และยัังมีีผลกระทบต่่อพััฒนาการทางภาษาและการพููด ผู้้�ป่่วย
จะได้้รัับคำแนะนำในการใส่่เครื่่�องช่่วยฟััง หรืืออุุปกรณ์์ที่่�เหมาะสมโดยนัักโสตสััมผััสวิิทยา เพื่่�อจะได้้รัับการ
ปรัับตั้้ง� ค่่ากำลัังขยายที่่�เหมาะสมกัับระดัับการได้้ยินิ และชนิิดของการบกพร่่องทางการได้้ยินิ มีีการติิดตามระดัับ
การได้้ยิินเป็็นระยะ และปรัับตั้้�งค่่าเพื่่�อให้้การใช้้งานหมาะสมกัับระดัับการได้้ยิินและมีีประสิิทธิิภาพ

The Stories of Success

ในเด็็กที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยิินโดยทั่่�วไปสามารถใช้้เครื่่�องช่่วยฟัังแบบทััดหลัังใบหูู หรืือใส่่
ในช่่องหููได้้ โดยพิิจารณาตามความเหมาะสมของระดัับการได้้ยินิ การใช้้งานและความสามารถในการดููแลรัักษา
แต่่สำหรัับในเด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิของช่่องหูู ได้้แก่่ ช่่องหููตีีบหรืือไม่่มีีใบหูู ทำให้้ไม่่สามารถใช้้
เครื่่�องช่่วยฟัังชนิิดทััดหลัังใบหููหรืือใส่่ในช่่องหูู จำเป็็นจะต้้องได้้รัับเครื่่�องช่่วยฟัังชนิิดนำเสีียงผ่่านทางกระดููก
แทน เพื่่�อให้้สามารถได้้ยิินรัับรู้้�เสีียงได้้
ในกรณีีที่่�มีีการสููญเสีียการได้้ยิินในระดัับรุุนแรง การใส่่เครื่่�องช่่วยฟัังอาจไม่่ได้้ประโยชน์์ การผ่่าตััด
เพื่่�อฝัังประสาทหููเทีียมอาจเป็็นทางเลืือก อย่่างไรก็็ดีีควรพิิจารณาร่่วมกัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางเพื่่�อ
ประเมิินประโยชน์์ ข้้อจำกััด และปััจจััยต่่าง ๆ ประกอบการตััดสิินใจ
สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะนั้้�น เนื่่�องด้้วยความซัับซ้้อนของปััญหา
ต่่าง ๆ ที่่�พบมีีผลกระทบต่่อการทำงานของร่่างกายในหลายระบบ จำเป็็นต้้องอาศััยวิิธีีการช่่วยเหลืือที่่�
ครอบคลุุมด้้วยทีีมงานจากสหสาขาวิิชาชีีพอย่่างครบวงจรและมีีมาตรฐานเทีียบเท่่าสากล การให้้ความช่่วย
เหลืือเอาใจใส่่ในเวลาที่่�เหมาะสมจะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษาและลดภาวะแทรกซ้้อนทางร่่างกายของ
ผู้้�ป่่วย โดยทีีมงานสหสาขาวิิชาชีีพนั้้�นประกอบด้้วย ศััลยแพทย์์ตกแต่่งประสาท ศััลยแพทย์์โสตศอนาสิิก
จัักษุุแพทย์์ รัังสีีแพทย์์ กุุมารแพทย์์ วิิสััญญีีแพทย์์ พยาบาลเชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลปากแหว่่งเพดานโหว่่
นัักแก้้ไขการพููด นัักโสตสััมผััสวิิทยา รวมถึึงทัันตแพทย์์สาขาทัันตกรรมจััดฟันั ทัันตกรรมประดิิษฐ์์ ศััลยศาสตร์์
ช่่องปากและแม็็กซิิลโลเฟเชีียล(8)
กล่่าวโดยสรุุป องค์์ประกอบที่่�สำคััญเพื่่�อช่่วยให้้เด็็กที่่�มีีปััญหาสููญเสีียการได้้ยิินได้้รัับผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
จะต้้องประกอบด้้วย การตรวจพบปััญหาการได้้ยิินอย่่างรวดเร็็ว การฟื้้�นฟููด้้วยเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมด้้วย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ โดยมุ่่�งประโยชน์์ต่่อการสื่่�อความหมายและการเรีียนรู้้� โดยมีีครอบครััวเป็็นศููนย์์กลาง
ในการดููแล
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ยารัักษาอาการเวีียนศีีรษะ
(antivertigo drugs)
ฐิิติิรััตน์์ จิิรฐิิติิวงศ์์
ภาณิินีี จารุุศรีีพัันธุ์์�

บทนำ

อาการเวีียนศีีรษะคืือ ความรู้้�สึึกว่่ามีีการเคลื่่�อนไหว โคลงเคลง โยกไปมา หรืือบ้้านหมุุนโดยที่่�ไม่่ได้้มีี
การเคลื่่�อนไหวจริิงเกิิดขึ้้�น ส่่วนใหญ่่เกิิดจากความผิิดปกติิของระบบประสาทการทรงตััว ทำให้้มีีอาการเสีีย
การทรงตััว คลื่่น� ไส้้ อาเจีียน ซึ่่ง� อาจจะมีีระยะเวลานานเป็็นวิินาทีีหรืือเป็็นวัันก็็ได้้ขึ้น้� กัับความผิิดปกติิของพยาธิิ
สภาพที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้�ป่่วยหลายรายจำเป็็นต้้องได้้รัับยาเพื่่�อบรรเทาอาการและควบคุุมการเกิิดโรค
กลไกการทำงานของระบบประสาทการทรงตััวแบ่่งออกเป็็น ระบบประสาทการทรงตััวส่่วนปลาย
(peripheral vestibular system) และระบบประสาทการทรงตััวส่่วนกลาง (central vestibular system)
ซึ่่�งจำเป็็นต้้องมีีสารสื่่�อประสาท (neurotransmitter) หลากหลายชนิิดในการทำงาน

สารสื่่�อประสาทสำหรัับระบบประสาทการทรงตััวส่่วนปลาย (neurotransmitter of
peripheral vestibular system)(1)

เมื่่�อศีีรษะมีีการเคลื่่�อนไหว ของเหลวภายในหููชั้้�นใน (endolymph) เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ตามศีีรษะ ส่่ง
ผลให้้เกิิดการพััดโบกของ vestibular hair cell ตามมาด้้วยการหลั่่�งสารสื่่�อประสาทและส่่งสััญญาณกระแส
ประสาทผ่่าน afferent neuron ต่่อไปยััง vestibular nucleus โดยที่่� afferent synapse นี้้�จะมีี glutamate
เป็็นสารสื่่�อประสาทหลัักเข้้าจัับกัับ excitatory amino acid (EAA)-receptors ซึ่่�งมีีหลาย subtype ด้้วยกััน
ทั้้�ง N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), α-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole- propionic acid
(AMPA), kainic acid (KA) และ metabotropic receptor นอกจากนี้้�ยัังพบ histamine type 3 receptor
(H3 receptor) ที่่�ส่่วน afferent neuron ในขณะที่่� ส่่วน vestibular hair cell พบ histamine type 1
receptor (H1 receptor) (รููปที่่� 1)
กระแสประสาทจากระบบประสาทส่่วนกลางส่่งมาที่่� vestibular hair cell ผ่่านทาง efferent
neuron โดยมีี acetylcholine เป็็นสารสื่่อ� ประสาทหลัักจัับกัับ muscarinic (mACh) และ nicotinic (nACh)
receptor (รููปที่่� 1)
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นอกจากนี้้�ยัังพบเอนไซม์์ nitric oxide synthase (NOS) ซึ่่�งจะสร้้าง nitric oxide (NO) เพื่่�อทำงาน
เป็็น intercellular messenger บริิเวณ vestibular hair cell และafferent neuron ด้้วย

รููปที่่� 1. แสดง synaptic relationships of vestibular hair cell

สารสื่่�อประสาทสำหรัับระบบประสาทการทรงตััวส่่วนกลาง (neurotransmitter of
central vestibular system)(1)

กระแสประสาทจากหููชั้้�นในส่่งต่่อมาที่่�ระบบประสาทส่่วนกลางบริิเวณก้้านสมอง (brainstem)
ผ่่าน afferent neuron มายััง vestibular nucleus ซี่่�งจะทำหน้้าส่่งกระแสประสาทไปยัังระบบประสาท
ส่่วนกลางอื่่น� ๆ เช่่น cerebellum, oculomotor nuclei, contralateral vestibular nuclei, autonomic
nuclei, spinal cord, thalamus และ cerebral cortex
บริิเวณ synaptic input ของ vestibular nucleus neuron มีีการเชื่่�อมโยงกัับระบบประสาทส่่วน
อื่่�น ๆ ซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนมาก โดย synaptic input ที่่�มาจาก vestibular hair cell เกิิดจากสารสื่่�อประสาท
glutamate ซึ่่�งจะเข้้าจัับกัับ NMDA, AMPA และ KA receptor เป็็นหลััก ส่่วน synaptic input ที่่�มาจาก
ระบบประสาทส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�พบ ได้้แก่่ GABAergic fiber จาก cerebellum และ contralateral vestibular
nucleus ซึ่่�งจะทำงานโดยจัับกัับ GABA-A และ GABA-B receptors และ histaminergic fiber ซึ่่�งส่่งมาจาก
tuberomammillar nucleus จัับกัับ H1, H2 และ H3 receptor และ serotonergic fiber จาก raphe
nuclei จัับกัับ 5-HT1 และ 5-HT2 receptor (รููปที่่� 2)
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	ส่่วนของ intrinsic และ commissural connection มีีการส่่งกระแสประสาทมาทาง glycinergic
fibers แล้้วจัับกัับ glycine inhibitory receptor สำหรัับ noradrenergic fiber ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน
ของระบบประสาทอััตโนมััติิที่่�มาจาก locus coeruleus จะจัับกัับ α1, α2 และ β receptor
สำหรัับ synaptic output จาก vestibular nucleus ส่่วนใหญ่่เป็็น glutamatergic และ
cholinergic projection แต่่ก็็พบว่่ามีีการทำงานของ GABAergic และ glycinergic projection อยู่่�ด้้วย

รููปที่่� 2. แสดง synaptic input on vestibular nucleus

ยาที่่�ใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการเวีียนศีีรษะ

ยาที่่�ใช้้ในการบรรเทาอาการผู้้�ป่่วยเวีียนศีีรษะแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ ๆ คืือ ยาลดอาการเวีียนศีีรษะ
(vestibular suppressant) ยาแก้้คลื่่�นไส้้ อาเจีียน (antiemetics) และยากลุ่่�มที่่�ออกฤทธิ์์�ไม่่ชััดเจน (uncerttain mechanism)

ยาลดอาการเวีียนศีีรษะ (vestibular suppressant)

ยาในกลุ่่�มนี้้�ออกฤทธิิยัับยั้้�งการส่่งกระแสประสาทจาก vestibular hair cell หรืือออกฤทธิิที่่�ระบบ
ประสาทส่่วนกลาง ยาในกลุ่่�มนี้้�ได้้แก่่
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Anticholinergic
Matsuoka และ Domino ได้้ทำการศึึกษาเพื่่�อดููบทบาทของ acetylcholine ในระบบประสาท
การทรงตััวพบว่่า cholinergic input พบได้้ทั่่�วไปใน vestibular nucleus โดยเมื่่�อกระตุ้้�น vestibular
nucleus ด้้วย cholinergic agonist พบว่่าให้้ผลเหมืือนกัับการกระตุ้้�นที่่� primary afferent neuron และ
ผลของการกระตุ้้�นนี้้�เพิ่่�มมากขึ้น้� เมื่่�อทดสอบด้้วยสาร AChE inhibitor แต่่จะลดลงเมื่่�อได้้รับั mACh antagonist
เช่่น scopolamine(2) กลุ่่�มของยาที่่�มีีผลต่่อ cholinergic activity นั้้�นพบว่่า scopolamine และ atropine
เป็็นยาที่่�นำมาใช้้ทางคลิินิิกในการรัักษาอาการเวีียนศีีรษะมากสุุด
Scopolamine
อาจรู้้�จัักในชื่่�อของ butylscopolamine หรืือ hyoscine butylbromide เป็็นสารกลุ่่�ม natural
alkaloid มีีคุุณสมบััติิเป็็น nonselective competitive inhibitor ของ mACh receptor ยาไม่่ได้้
ออกฤทธิ์์�ผ่่าน blood brain barrier ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีีผลต่่อ central adaptation เป็็นยาที่่�ใช้้บ่่อยในการรัักษา
อาการเวีียนศีีรษะและมีีประสิิทธิิผลมากที่่�สุุดในการรัักษาอาการเมารถ เมาเรืือ (motion sickness)(3)
โดยให้้รัับประทานยา 30 นาทีีก่่อนเดิินทาง
	ผลข้้างเคีียงจากยาที่่�พบได้้บ่่อย คืือ ตาพร่่ามััว (blurred vision) และปากแห้้งคอแห้้ง (dry mouth)
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าหลัังรัับประทานยาประมาณ 90 นาทีีอาจมีีอาการใจสั่่�น (tachycardia) เป็็นช่่วงสั้้�น ๆ ได้้
ในผู้้�สููงอายุุอาจพบปััญหาปััสสาวะไม่่ออก (urinary retention) และกระตุ้้�นให้้เกิิดต้้อหิิน (glaucoma) ดัังนั้้�น
เพื่่�อลดการเกิิดผลข้้างเคีียงจึึงนิิยมให้้ใช้้เป็็น transdermal patch (ประกอบด้้วย 1.5 mg scopolamine)
ซึ่่�งตััวยาค่่อย ๆ ปล่่อยออกมาและพบว่่าอยู่่�ในกระแสเลืือดได้้นาน 8-9 วััน
Diphenidol (1,1-diphenyl-1-piperidinebutanol)
เป็็นยาที่่�ใช้้ในการบรรเทาอาการเวีียนศีีรษะและลดอาการคลื่่�นไส้้ อาเจีียน จากความผิิดปกติิของ
ระบบประสาทส่่วนปลาย นอกจากนี้้�ยังั ลดอาการคลื่่น� ไส้้อาเจีียนจากยารัักษามะเร็็งหรืือการฉายแสง ลดอาการ
คลื่่�นไส้้ในผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััดและผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง สามารถรัับประทาน 25-50 มก. ทุุก 4 ชั่่�วโมง
กลไกการทำงานของยาต่่อระบบประสาทการทรงตััวยัังไม่่ชัดั เจน คาดว่่าเป็็นผลจาก anticholinergic
effect ที่่�บริิเวณ mACh receptor ทั้้�ง M1, M2, M3 และ M4 ซึ่่�งพบทั้้�งบริิเวณ vestibular nucleus และ
efferent synapse ของ vestibular hair cell(4)
Antihistamine
histamine มีีบทบาทในการควบคุุมการทำงานของสมองหลายส่่วน (neuromodulatory transmitter)
ในระบบประสาทส่่วนกลางจะพบ H1 และ H2 receptor ที่่� postsynaptic terminal แต่่พบ H3 receptor ที่่�
presynaptic terminal สำหรัับ H4 จะพบที่่�ส่ว่ นอื่่น� นอกระบบประสาทส่่วนกลาง(5, 6) เมื่่�อ histamine nerve
ending หลั่่�ง histamine ออกมา histamine จัับกัับ H1 และ H2 receptor ที่่�เซลล์์บริิเวณ vestibular
nucleus และ tuberomammillary nuclei ทำให้้ cGMP และ cAMP สููงขึ้้�นกระตุ้้�นการทำงานของ
ระบบประสาทส่่วนกลาง สำหรัับ H3 receptor ซึ่่�งอยู่่�บริิเวณ presynaptic nerve ending เมื่่�อจัับกัับ
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histamine จะมีีบทบาทในการยัับยั้้�งการหลั่่�ง histamine (down regulation) ดัังนั้้�นยาที่่�เป็็น histamine
analog อย่่าง betahistine ซึ่่�งเป็็น potent H3 antagonist จึึงแย่่ง histamine จัับกัับ H3 receptor ยัับยั้้�ง
การเกิิด down regulation ของการหลั่่�ง histamine จึึงเป็็นที่่�มาของการใช้้ betahistine ในการกระตุ้้�น
central vestibular compensation(7) (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3. แสดง histamine at central nervous system
	ที่่�ระบบประสาทการทรงตััวส่่วนปลาย histamine มีีบทบาทในการกระตุ้้�นการทำงานเพิ่่�ม firing
rate ของ afferent neuron(8) ดัังนั้้�นยาที่่�มีีฤทธิิยัับยั้้�ง histamine (histamine antagonist) จึึงลดการส่่ง
กระแสประสาทไปยัังสมองส่่วนกลาง
ยาในกลุ่่�ม conventional antihistamine (first generation antihistamine) จะมีีฤทธิ์์�ของ
anticholinergic รวมอยู่่�ด้้วยและมีี sedating activity โดยยาผ่่าน blood brain barrier ได้้ดีี ดัังนั้้�น
จึึงนำมาใช้้รัักษาอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุนได้้ ส่่วนยากลุ่่�ม non-sedating antihistamine (second and
third generation antihistamine) เช่่น fexofenadine, levocetirizine, loratadine, desloratadine,
rupatadine จะไม่่มีี anticholinergic activity มัักนำมาใช้้รัักษาภููมิิแพ้้มากกว่่า
Diphenhydramine (benadryl)
เป็็นยาที่่�มีีคุุณสมบััติิทางเภสััชวิิทยาใกล้้เคีียงกัับ promethazine โดยยามีีค่่าครึ่่�งชีีวิิต (half-life)
ประมาณ 8 ชั่่�วโมงและดููดซึึมได้้ดีีในรููปแบบเม็็ดรัับประทาน (bioavailability ร้้อยละ 86) พบเป็็นส่่วนผสม
ในยาแก้้ไอ (cough mixtures และ antiallergic expectorant) ยามีีผลลดอการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุน คลื่่น� ไส้้
อาเจีียนได้้ดีีแต่่มีีผลข้้างเคีียงคืือ ง่่วงปากแห้้งคอแห้้ง ตาพร่่ามััว ท้้องผููก ปััสสาวะไม่่ออกในผู้้�สููงอายุุได้้
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Dimenhydrinate (dramamine)
เป็็นยาที่่�ประกอบด้้วย diphenhydramine ผสมกัับ 8-chlorotheophylline ซึ่่ง� เป็็น theophylline
derivative เพื่่�อลดผลข้้างเคีียงเรื่่�องง่่วง เนื่่�องจาก theophylline มีีฤทธิ์์�เป็็น central stimulant
ใช้้ป้้องกัันและรัักษาอาการเมารถเมาเรืือโดยให้้ในขนาด 50-100 มก. รัับประทาน 30 นาทีีก่่อนเดิิน
ทาง และรัับประทานซ้้ำได้้โดยลดขนาดยาลงครึ่่ง� หนึ่่ง� ของครั้้ง� แรกทุุก 6-8 ชั่่ว� โมง สำหรัับยารููปแบบฉีีดมีขี นาด
50 มก. สามารถให้้ทางกล้้ามเนื้้�อหรืือเส้้นเลืือดก็็ได้้ โดยสามารถให้้ยาซ้้ำได้้ทุุก 4-6 ชั่่�วโมง(9)
Meclizine (antivert)
ยานี้้�ออกฤทธิ์์�เป็็น histamine antagonist ที่่� H1 receptor และมีีฤทธิ์์� anticholinergic activity
ระดัับปานกลาง ออกฤทธิ์์�ช้้าแต่่นานมากกว่่า antihistamine ตััวอื่่�น
เป็็นยาที่่�ใช้้ลดอาการเมารถเมาเรืือได้้ดีี โดยรัับประทาน 25–50 มก. ก่่อนออกเดิินทาง 1 ชั่่�วโมงและ
ให้้ซ้้ำได้้ทุุก 24 ชั่่�วโมง กรณีีอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุน คลื่่�นไส้้อาเจีียน สามารถรัับประทานขนาด 25 มก.
ทุุก 4-6 ชั่่�วโมงหรืือเมื่่�อมีีอาการ(9) ยามีีฤทธิ์์�ง่่วงน้้อยกว่่า diphenhydramine นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบว่่า
Meclizine มีีผลข้้างเคีียงเรื่่อ� งของปากแห้้งคอแห้้งน้้อยกว่่า transdermal scopolamine ในการรัักษาอาการ
เมารถเมาเรืือ
Promethazine (phenergan)
เป็็น potent antihistaminic (strong antagonist H1 receptor) และ anticholinergic agent
(moderate mACh receptor antagonist) ใช้้บรรเทาอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุน คลื่่�นไส้้อาเจีียนโดยใช้้
ขนาดรัับประทาน 25 มก. ทุุก 6-8 ชั่่�วโมง หรืือขนาด 12.5 มก. ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ ซ้้ำได้้ทุุก 6-8 ชั่่�วโมง
กรณีีใช้้เพื่่�อป้้องกัันอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียนจากการเมารถเมาเรืือ ให้้ใช้้ขนาด 25 มก. เป็็นเวลา 1-2 ชั่่�วโมงก่่อน
เดิินทาง ผลข้้างเคีียงจากยา คืือ ง่่วง และพบ extrapyramidal side effect ได้้(9)
Betahistine
Betahistine (N-alpha-methyl-2-pyridylethylamine) เป็็นยากลุ่่�ม histamine analogue ออก
ฤทธิ์์�เป็็น potent H3 receptor antagonist และ weak H1 receptor agonist โดยมีีผลต่่อ H2 receptor
น้้อย นอกจากนี้้� ยัังเชื่่�อว่่ามีีผลต่่อ autonomic α2 receptor อีีกด้้วย ปััจจุุบัันยากลุ่่�มนี้้�มีี 2 แบบด้้วยกัันคืือ
betahistine dihydrochloride (Serc, Betaserc) และ betahistine mesylate (Merislon)
	ผลของ potent H3 receptor antagonist ที่่�ระบบประสาทส่่วนกลางจะการยัับยั้้�งบริิเวณ
presynaptic ของ H3 receptor และกระตุ้้�นให้้เกิิดการหลั่่�ง histamine มากขึ้้�น (upregulation) ส่่งผลให้้
กระตุ้้�นการเกิิด central vestibular compensation ส่่วนที่่�ระบบประสาทส่่วนปลาย potent H3 receptor
antagonist ช่่วยลดกระแสประสาทจาก afferent neuron(10) และผลของ weak H1 receptor agonist
ทำให้้เกิิดการขยายตััวของหลอดเลืือดเพิ่่�ม vestibular และ cochlear blood flow มากขึ้้น� (10-12) โดยพบว่่า
การเพิ่่� ม การไหลเวีี ย นของเลืือดแปรผัั น ตรงกัั บ ปริิ ม าณของยา (dose-dependent) (13) เชื่่� อ ว่่ า การที่่�
เลืือดไหลเวีี ย นดีี ขึ้้� น อาจมีี ส่่ ว นช่่ ว ยลด endolymphatic hydrop โดยมีี ก ารดููดซึึมของเหลวกลัั บ สู่่�
กระแสเลืือดมากขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องไปการศึึกษาของ Strupp ที่่�พบว่่าปริิมาณ betahistine ที่่�สููงขึ้้�น
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สามารถลดความถี่่�ของอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุนในผู้้�ป่่วยโรคเมเนีียร์์ (Meniere’s disease) ได้้ดีีกว่่า
ปริิมาณยาที่่�น้้อยกว่่า(14)
	ข้้อควรระวัังของยากลุ่่�มนี้้�ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีแี ผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) เนื่่�องจากยามีีฤทธิ์์�
histamine-like action เพิ่่�มการหลั่่�งกรดได้้ ผู้้�ป่่วย bronchial asthma จาก H1-receptor agonist effect
ของยาทำให้้ เ กิิ ด การหดตัั ว ของทางเดิิ น หายใจ ผู้้�ป่่ ว ย pheochromocytoma เนื่่� อ งจากยาจะเพิ่่� ม
ความดัันโลหิิตจากการมีี adrenaline hypersecretion ส่่วนอาการข้้างเคีียงจากยา ได้้แก่่ อาการระบบ
ทางเดิินอาหาร ปวดท้้อง ท้้องเสีีย คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ปวดศีีรษะ ง่่วง ตาพร่่ามััว เอนไซม์์ตัับสููงขึ้้�น และเกิิดผื่่�น
ตามร่่างการกรณีีแพ้้ยา
GABA agonist (gamma aminobutyric acid)
เป็็น inhibitory neurotransmitter ส่่งผลให้้เกิิด inhibitory input ต่่อ vestibular nucleus
ผ่่านการกระตุ้้�นทั้้�ง GABA-A (inotropic) และ GABA-B (metabotropic) receptor นอกจากนี้้�ยัังมีีผล
ยัับยั้้�ง central emesis reflex ด้้วย(9)
Benzodiazepine(1)
การให้้ benzodiazepine ปริิมาณน้้อยช่่วยรัักษาอาการเวีียนศีีรษะ เมารถเมาเรืือ และยัังสามารถ
ใช้้รัักษา pendular nystagmus ได้้ด้้วย ผลข้้างเคีียงหลัักจากยา คืือ ง่่วงและทำให้้ความจำลดลง อีีกทั้้�งยััง
ทำให้้ central compensation ลดลง ซึ่่ง� จะเพิ่่�มความเสี่่ย� งของอุุบัติั เิ หตุุหกล้้มได้้โดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุ ตััวอย่่าง
ยาในกลุ่่�มนี้้�เช่่น diazepam เป็็นยาที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดในกลุ่่�ม oral vestibular suppressant โดยใช้้
ในขนาด 2 หรืือ 5 มก. lorazepam เป็็นยาอีีกตััวที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพในการรัักษาและยาไม่่มีี active metabolite
การใช้้ยาในขนาดไม่่เกิิน 0.5 มก. วัันละ 2 ครั้้�ง จะหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดปััญหาจากการติิดยาได้้ นอกจากนี้้�
การใช้้ยาโดยให้้แบบอมใต้้ลิ้้�น (sublingual) ขนาด 1 มก. ช่่วยลดอาการในผู้้�ป่่วยที่่�มีี acute vertigo attack
ได้้ clonazepam นิิยมใช้้ในการรัักษา migraine-related vertigo และ postural vertigo ขนาดยา 0.5 มก.
วัันละ 2 ครั้้�ง ส่่วน alprazolam ไม่่แนะนำให้้ใช้้ เนื่่�องจากเกิิด drug tolerance และ dependence ต่่อยา
ที่่�ค่่อนข้้างเร็็ว และมัักมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับ withdrawal symptom ที่่�บ่่อยและรุุนแรงกว่่า
Baclofen(1)
เป็็นยาในกลุ่่�ม selective GABA-B receptor agonist ออกฤทธิ์์�ช่่วยเพิ่่�ม inhibition effect ของ
vestibular nucleus จึึงลดการกระตุุกของตา (nystagmus) ได้้ สามารถใช้้รัักษา periodic alternating
nystagmus(9)
Calcium channel blocker
เกืือบทุุกเซลล์์ในร่่างกายจะพบว่่ามีี ion channel อยู่่�ซึ่่�งมีีความสำคััญในการทำงานของเซลล์์
บริิเวณ synaptic area ของ vestibular hair cell เองก็็พบว่่ามีี ion channel หลาย subtype ด้้วยกััน
ซึ่่�งส่่งผลต่่อการทำงานของหููชั้้�นในทั้้�ง calcium, sodium, potassium channel
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ยากลุ่่�ม calcium channels blocker มีีผลต่่อการหลั่่�งสารสื่่�อประสาททั้้�งที่่� synaptic terminal
ของ afferent neuron และที่่� vestibular nucleus นอกจากการพบ calcium ion channel ที่่� vestibular
dark cell จึึงอาจส่่งผลต่่อ ion concentration ใน endolymph ด้้วย(15) calcium channel ที่่� primary
afferent neuron พบแบบ L-, N-, P-และ Q-type ส่่วน vestibular nucleus จะพบ high-threshold
L- และ N-type และยัังพบ low-threshold T-type calcium channel แต่่บริิเวณ synapse ในระบบ
ประสาทส่่วนกลางจะพบแบบ N หรืือ P/Q-type ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท ส่่วนที่่� synapse
ระหว่่าง vestibular hair cell กัับ afferent neuron พบเป็็น L-type calcium channel
Dihydropyridine เป็็นยาที่่�ไวต่่อ L-type channel จึึงออกฤทธิ์์�ที่่�ระบบประสาทส่่วนปลาย
เป็็นหลัักเนื่่�องจากที่่� vestibular hair cell และ afferent neuron พบเป็็น L-type channel โดยยา
จะยัับยั้้�ง calcium channel ทำให้้มีีผลต่่อ calcium current ใน vestibular hair cell และยัับยั้้�งการหลั่่�ง
สารสื่่�อประสาทที่่� afferent neuron ยาในกลุ่่�มนี้้�ที่่�นำมาใช้้บ่่อย ได้้แก่่ nimodipine, nitrendipine และ
verapamil
ยาอีีกกลุ่่�มที่่�ใช้้อย่่างกว้้างขวางในการรัักษาอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุน คืือ cinnarizine และ
flunarizine ซึ่่ง� เป็็น derivative agent ของ piperazine ยาทั้้�งสองนี้้�ยังั มีีฤทธิ์์� antihistaminic (H1 receptor)
และ nicotinic receptor antagonist(1)
Cinnarizine
มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ป็็น L-type calcium channel blocker อีีกทั้้�งยัังยัับยั้้ง� การทำงานที่่� pressure-sensitive
potassium channel และยัังมีีฤทธิ์์� antihistamine นอกจากนี้้�การที่่�ยามีีคุุณสมบััติิเป็็นทั้้�ง antihistaminic
action ยามีี จึึงสามารถรัักษาอาการเวีียนศีีรษะบ้้านหมุุนได้้ รัับประทาน 25 มก. วัันละ 3 ครั้้�ง ผลข้้างเคีียง
ที่่�สำคััญ คืือ extrapyramidal effect ซึ่่ง� เกิิดได้้ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ หากใช้้ยานี้้�ในผู้้�ป่่วย parkinsonism อาจทำให้้
อาการของโรคแย่่ลงได้้ ผลข้้างเคีียงอื่่�น ๆ ได้้แก่่ อาการซึึมเศร้้าหากใช้้เป็็นเวลานาน น้้ำหนัักตััวเพิ่่�มขึ้้�น
ง่่วง ความผิิดปกติิระบบทางเดิินอาหาร
Flunarizine
เป็็น fluorinated derivative ของ cinnarizine ซึ่่�งออกฤทธิ์์�แรงกว่่าและมีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตนานกว่่า
ยา flunarizine (Sibelium) มีีประสิิทธิิผลในการรัักษา vestibular disorder และยัังช่่วยกระตุ้้�นการเกิิด
vestibular compensation(16) ขนาดของยาที่่�ใช้้ คืือ 5-10 มก. วัันละ 1 ครั้้�ง โดยให้้รัับประทานก่่อนนอน
เนื่่�องจากยามีีผลทำให้้ง่่วง
Nimodipine, Nitrendipine
เป็็น typical L-type calcium channel blocker ซึ่่ง� ทำงานลดการหลั่่�งสารสื่่อ� ประสาทที่่� afferent
neuron ส่่วนยาอื่่�น ๆ เช่่น verapamil ซึ่่�งใช้้รัักษาภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะเป็็นส่่วนใหญ่่แต่่ก็็มีีรายงานว่่า
นำมาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม vestibular migraine ได้้เช่่นกััน(17)
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ยาแก้้คลื่่�นไส้้ อาเจีียน (antiemetic)          
อาการคลื่่น� ไส้้และอาเจีียนเกิิดร่ว่ มกัับอาการเวีียนศีีรษะได้้บ่อ่ ย หลายครั้้ง� ที่่�อาการเวีียนศีีรษะเกิิดขึ้น้�
เพีียง วิินาทีีหรืือนาทีี แต่่พบว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการคลื่่�นไส้้นานเป็็นหลายชั่่�วโมง ผู้้�ป่่วยบางส่่วนจึึงมารัักษาด้้วย
อาการคลื่่�นไส้้อาเจีียนเป็็นอาการหลััก ยาแก้้อาเจีียนที่่�ใช้้เป็็นหลััก ได้้แก่่ ยาที่่�ออกฤทธิ์์� antihistamine,
anticholinergic, antidopaminergic และ serotonin antagonist
ยากลุ่่�ม antihistamine ยาในกลุ่่�มนี้้�บางตััวนอกจากจะลดอาการเวีียนศีีรษะแล้้วยัังมีีฤทธิ์์�ลดอาการ
คลื่่�นไส้้อาเจีียนได้้ด้้วย เช่่น meclizine, dimenhydrinate, promethazine ดัังได้้กล่่าวมาแล้้ว
ยากลุ่่�ม serotonin antagonist ออกฤทธิ์์�จำเพาะที่่� 5-hydroxytryptamine 3 (5-HT3) receptor
ซึ่่�งพบที่่� chemoreceptor trigger zone และ vomiting center ในระบบประสาทส่่วนกลาง รวมถึึงพบที่่�
peripheral sensory และ enteric nerve ซึ่่�งนำมาใช้้เพื่่�อรัักษาอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียนได้้เป็็นอย่่างดีี
แต่่ไม่่สามารถใช้้ป้้องกัันอาการเมารถเมาเรืือ(18) ยาที่่�ใช้้กัันบ่่อย ได้้แก่่ ondansetron เนื่่�องจากยามีีราคาที่่�
ค่่อนข้้างแพงจึึงนำมาใช้้อย่่างจำกััด รููปแบบยามีีทั้้�งแบบยาเม็็ด ยาน้้ำ และยาฉีีด ข้้อดีีของยากลุ่่�มนี้้� คืือ
ไม่่มีีผลข้้างเคีียง extrapyramidal effect และใช้้ได้้ในเด็็กอายุุตั้้�งแต่่ 4 ปีีขึ้้�นไป ขนาดยาที่่�ใช้้ คืือ 4 มก.
วัันละ 2 ครั้้�ง หรืือ ฉีีดเข้้าเส้้นเลืือดขนาด 0.15 มก./กก. ให้้ช้้า ๆ ใน 15 นาทีี อาการข้้างเคีียงที่่�พบได้้แก่่
ปวดศีีรษะ หรืือท้้องเสีีย
Dopamine เป็็นสารสื่่�อประสาทที่่�ออกฤทธิ์์�หลายตำแหน่่งในร่่างกาย ประกอบด้้วย 5 subtypes
(D1-D5) ด้้วยกััน ในสมองจะพบ D1 และ D2 receptor มากกว่่า subtype อื่่�น โดยที่่� D2 subtype receptor
จะพบบริิเวณ chemoreceptor trigger zone เมื่่�อระบบทางเดิินอาหารผิิดปกติิจะกระตุ้้�นการหลั่่�ง
dopamine และ serotonin มากขึ้้�นก่่อให้้เกิิดอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน ดัังนั้้�นยากลุ่่�ม dopamine antagonist
จึึงมีีฤทธิ์์�ลดอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน นอกจากนี้้�ยัังเพิ่่�มการบีีบตััวของลำไส้้ (gastrokinetic action) ด้้วย แต่่
ยากลุ่่�นนี้้�กลัับไม่่สามารถป้้องกัันอาการเมารถเมาเรืือได้้ ยาในกลุ่่�มนี้้�ที่่นิ� ยิ มใช้้ได้้แก้้ promethazine (มีีทั้้ง� ฤทธิ์์�
antihistamine และ dopamine antagonist), prochlorperazine, metoclopramide(9, 19) อาการข้้าง
เคีียงที่่�สำคััญของยากลุ่่�มนี้้� คืือ ง่่วง และ extrapyramidal effect จึึงมัักใช้้เป็็น second-line drug และ
หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาในเด็็ก
ยากลุ่่�มที่่�ออกฤทธิ์์�ไม่่ชััดเจน (uncertain mechanism)
สารสกััดใบแปะก๊๊วย (Ginkgo Biloba, EGB 716) ประกอบด้้วย 24% flavonoid, 6% triterpenes
(2.8-3.4% ginkgolide A, B และ 2.6-3.2% bilobalide) โดยยามีีฤทธิ์์�ขยายตััวของหลอดเลืือด ยัับยั้้ง� platelet
aggregation เป็็น antioxidant(20) ยาถููกนำมารัักษาหลายอาการด้้วยกัันเช่่น อััลไซเมอร์์ โรคหััวใจและ
หลอดเลืือด มะเร็็ง ความจำเสื่่�อม อาการทางจิิตเวช เช่่น วิิตกกัังวล จิิตเภท ภาวการณ์์ปรัับตััวผิิดปกติิ
(adjustment disorder) เสีียงรบกวนในหูู อาการเวีียนศีีรษะ โดยที่่�กลไกในการรัักษาอาการเวีียนศีีรษะ
ยัังไม่่ทราบชััดเจนแต่่พบว่่ามีีผลต่่อการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท neuroplasticity และการเกิิด vestibular
compensation ขนาดยารัับประทานเพื่่�อบรรเทาอาการเวีียนศีีรษะ 120-240 มก. ต่่อวััน(21) โดยอาจต้้อง
ระวัังผลข้้างเคีียงเรื่่�องเลืือดออกง่่าย
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Nicergoline (sermion) เป็็นยากลุ่่�ม ergot alkaloid derivative โดยยามีีผลหลายอย่่างได้้แก่่
alpha(1)-adrenoceptor antagonist มีีผลให้้เกิิดการขยายตััวของหลอดเลืือดและเพิ่่�มเลืือดไปยัังสมอง
กระตุ้้�นการทำงานของ cholinergic และ catecholaminergic neurotransmitter ยัับยั้้�ง platelet
aggregation กระตุ้้�นการเผาผลาญ (metabolic mechanism) และยัังเป็็น neurotrophic และ antioxidant
ด้้วย จึึงมีีการนำยามาใช้้ในการรัักษา โรคสมองเสื่่�อม อััลไซเมอร์์ หลอดเลืือดส่่วนปลาย ปััญหาการทรงตััว
อาการเวีียนศีีรษะ ขนาดยาที่่�ใช้้บรรเทาอาการเวีียนศีีรษะ 30 มก. วัันละ 2 ครั้้�ง ยาอาจมีีผลข้้างเคีียงแต่่ไม่่
รุุนแรงเช่่น ปวดหััว ร้้อนวููบวาบ ความดัันโลหิิตต่่ำ กรดยููริิกสููงขึ้้น� ห้้ามใช้้ในผู้้�ป่่วยเส้้นเลืือดหััวใจตีีบ เลืือดออก
ง่่าย หััวใจเต้้นช้้าอย่่างรุุนแรง ความดัันโลหิิตต่่ำ และผู้้�ป่่วยแพ้้ยากลุ่่�ม ergot alkaloid derivative(22)
จะพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการเวีียนศีีรษะมีียาหลากหลายชนิิดให้้เลืือกใช้้ โดยในการเลืือกยาควรคำนึึงถึึง
สาเหตุุของอาการเวีียนศีีรษะว่่าเกิิดจากโรคของหููชั้้�นใน หรืือระบบประสาทส่่วนกลาง หรืือระบบหััวใจและ
หลอดเลืือด หรืือโรคทางจิิตเวช หรืือจากการเมารถเมาเรืือ เป็็นต้้น เพราะมีีแนวทางการรัักษาแตกต่่างกัันไป
ตามสาเหตุุ อาการที่่�พบร่่วมอย่่างคลื่่�นไส้้ อาเจีียน แม้้ยาแก้้เวีียนศีีรษะหลายตััวมีีฤทธิ์์�บรรเทาอาการเหล่่านี้้�
แต่่อาจต้้องให้้ยาเพิ่่�มเติิมในรายที่่�คลื่่�นไส้้ อาเจีียนรุุนแรง อาการข้้างเคีียงของยาก็็สำคััญเพราะต้้องเลืือกให้้
เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละรายด้้วย
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จอประสาทตาติิดเชื้้�อ
ไซโตเมกาโลไวรััส
ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้ติิดเชื้้�อเอชไอวีี
(cytomegalovirus retinitis
in non-HIV patients)
ว�จัักษณ์์ คงวััฒนานนท์์

บทนำ

โรคจอตาติิดเชื้้อ� ไซโตเมกาโลไวรััส (cytomegalovirus retinitis, CMVR) เป็็นหนึ่่ง� ในโรคติิดเชื้้อ� ฉวย
โอกาสที่่�พบได้้บ่่อยมากที่่�สุุดในทางจัักษุุวิิทยา โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง (immunocomprommised host) สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีภููมิิคุ้้�มกัันปกติิ (immunocompetent host) มีีการรายงานพบผู้้�ป่่วย CMVR
เช่่นกัันแต่่เป็็นจำนวนน้้อยกว่่ามาก(1)
	ลัักษณะที่่�สำคััญของ CMVR ได้้แก่่ การอัักเสบทั้้�งชั้้�นของจอตา (full thickness retinal inflammattion), เลืือดออกในจอตา (intraretinal hemorrhage) และมีีการตายของเนื้้�อเยื่่�อจอตา (retinal necrosis)
หากรอยโรคเกิิดที่่�บริิเวณจุุดศููนย์์กลางการมองเห็็น (macula) หรืือเส้้นประสาทตา (optic nerve) อาจทำให้้
เกิิดการสููญเสีียการมองเห็็นได้้(2)
CMVR เป็็นโรคติิดเชื้้อ� ฉวยโอกาสที่่�รู้้�จัักกัันดีีในผู้้�ป่่วยติิดเชื้้อ� เอชไอวีี (human immunodeficiency
virus, HIV) ในอดีีตก่่อนการเริ่่�มการรัักษาด้้วยยาต้้านไวรััส (highly antiretroviral therapy, HAART)
มีีรายงานการพบ CMVR ได้้มาถึึงร้้อยละ 30 ในผู้้�ป่่วย HIV โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีรี ะดัับเม็็ดเลืือดขาว CD4 T cell
ต่่ำกว่่า 50 เซลล์์/ไมโครล.(3) ต่่อมาเริ่่�มมีีการใช้้ยาต้้านไวรััส HAART ในผู้้�ป่่วย HIV ส่่งผลให้้อุุบััติิการณ์์ของ
CMVR ในผู้้�ป่่วย HIV ลดลงอย่่างมากถึึงร้้อยละ 90(4) อย่่างไรก็็ตาม CMVR ยัังสามารถพบในผู้้�ป่่วยภููมิิคุ้้�มกััน
บกพร่่องที่่�ไม่่ได้้ติิดเชื้้�อเอชวีี (non HIV) ได้้เช่่นกััน ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการปลููกถ่่ายอวััยวะ ผู้้�ป่่วยที่่�กำลัังได้้รัับ
ยาเคมีีบำบััด ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยากดภููมิิคุ้้�มกััน ณ ปััจจุุบััน แม้้จะยัังไม่่มีีการรายงานความชุุกของ
CMVR ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� แต่่ในเวชปฏิิบัติั ิ พบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มนี้้�มีปี ริิมาณเพิ่่�มมากขึ้้น� เนื่่�องมาจากความก้้าวหน้้า
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ของการรัักษา ทำให้้ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีอััตราการรอดชีีวิิตสููง มีีโอกาสพบโรค CMVR ซึ่่�งเป็็นโรคติิดเชื้้�อฉวยโอกาส
ในระหว่่างการรัักษาได้้ การวิินิิจฉััยและรัักษา CMVR ตั้้�งแต่่ในระยะเริ่่�มต้้น จึึงมีีความสำคััญในการช่่วย
ลดโอกาสการสููญเสีียการมองเห็็นของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ได้้

พยาธิิสรีีรวิิทยา

เชื้้�อไซโตเมกาโลไวรััส (cytomegalovirus, CMV) เป็็นไวรััสที่่�มีีลัักษณะพัันธุุกรรมแบบ doublestranded DNA จัั ด อยู่่� ใ น Herpesviridae family เป็็ น ไวรัั ส ที่่� พ บว่่ า มีี ก ารติิ ด เชื้้� อ อย่่ า งแพร่่ ห ลาย
ในประชากรในทั่่�วไป จากการศึึกษา พบการติิดเชื้้อ� CMV ได้้ในประชากรทั่่�วไปได้้มากถึึงร้้อยละ 80(5) เชื้้อ� ไวรััส
มีีการติิดต่่อผ่่านการสััมผััสโดยตรงกัับสารคััดหลั่่�งของร่่างกาย ได้้แก่่ น้้ำลาย เลืือด ปััสสาวะ น้้ำอสุุจิิ น้้ำจาก
ช่่องคลอด และน้้ำนม นอกจากนี้้� ยัังมีีการรายงานการติิดเชื้้�อหลัังการรัับปลููกถ่่ายอวััยวะหรืือสารประกอบ
ของเลืือดในการติิดเชื้้�อครั้้�งแรก (primary infection) ผู้้�ป่่วยอาจไม่่มีีอาการหรืือมีีอาการเพีียงเล็็กน้้อย ได้้แก่่
ไข้้ เจ็็บคอ อ่่อนเพลีีย ต่่อมาเชื้้�อจะเข้้าสู่่�ระยะแฝง (latent infection) โดยแฝงตััวอยู่่�ในเม็็ดเลืือดขาว
(peripheral blood leukocyte) และในไขกระดููก (bone marrow) ภายใต้้การควบคุุมของ cell-mediated
immunity ต่่อมาเมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ลดลง โดยเฉพาะการทำงานของ T cell จึึงเกิิดการกำเริิบ
(reactivation) ของเชื้้�อจนเพิ่่�มปริิมาณมากขึ้้�นในกระแสเลืือด และผ่่านเข้้ามาที่่�เส้้นเลืือดที่่�เลี้้�ยงจอตา
ทำให้้เกิิดการติิดเชื้้�อที่่�เซลล์์เบื่่�อบุุหลอดเลืือดจอตา (vascular endothelium) และเกิิดการกระจายเชื้้�อไวรััส
สู่่�เซลล์์จอตา (retinal cell) ที่่�อยู่่�โดยรอบ ส่่งผลทำให้้เกิิดการอัักเสบและตายของจอตาตามมาในที่่�สุุด
(retinal inflammation and necrosis)(6)

อาการและอาการแสดง

ในระยะเริ่่�มต้้นของโรค ผู้้�ป่่วยอาจไม่่มีีอาการ ต่่อมาจึึงเริ่่�มตามััวลง อาจเห็็นจุุดดำลอยไปมา
(floater) เงาดำในภาพ (scotoma) เนื่่�องจาก CMVR มัักเกิิดในผู้้�ป่่วยมีีคุ้้�มกัันที่่�บกพร่่อง จึึงอาจมีีอาการของ
การติิดเชื้้�อ CMV ที่่�อวััยวะอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วยได้้ ได้้แก่่ ไข้้ ปวดข้้อ ปอดอัักเสบ (pneumonitis) ลำไส้้ใหญ่่อัักเสบ
(colitis) หลอดอาหารอัักเสบ (esophagitis) สมองอัักเสบ (encephalitis) และตัับอัักเสบ (hepatitis) เป็็นต้้น
การตรวจตาส่่วนหน้้า (anterior segment examination) ที่่�พบใน CMVR อาจพบความผิิดปกติิ
เพีียงเล็็กน้้อย ได้้แก่่ การพบเซลล์์อัักเสบในช่่องหน้้าม่่านตา (anterior chamber cell) การพบตะกอน
การอัักเสบที่่�กระจกตา (keratic precipitates) ที่่�มีีลัักษณะ fine, stellate และ การมีีวุ้้�นตาอัักเสบเล็็กน้้อย
(mild vitritis)
การตรวจจอตาโดยการขยายม่่านตา (dilated fundus examination) ในช่่วงระยะเริ่่�มต้้นของ
CMVR อาจพบรอยโรคของจอตาที่่�มีีลัักษณะ small white retinal infiltrate คล้้ายกัันกัับ cotton wool
spot ที่่�เกิิดจากการขาดเลืือดของชั้้�นเส้้นประสาทตา (nerve fiber layer) ทำให้้แยกจากกัันได้้ยาก แต่่เมื่่�อ
ตรวจติิดตาม ขนาดรอยโรค CMVR จะใหญ่่ขึ้้�น โดยมีีอััตราการขยายขนาดมากกว่่า 250 ไมครอนต่่อสััปดาห์์(7)
และรอยโรคมัักมีีขนาดใหญ่่กว่่า 750 ไมครอน(8) อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ป่่วย non HIV มัักไม่่ได้้รัับการตรวจคััดกรอง
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จอประสาทตา ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นและเป็็นประจำเหมืือนผู้้�ป่่วย HIV ทำให้้พบรอยโรคในระยะเริ่่�มต้้นนี้้�ไม่่บ่่อยนััก
การดำเนิินโรคของ CMVR มีีลัักษณะค่่อยเป็็นค่่อยไป (slowly progressive) มัักพบรอยโรคบริิเวณ
posterior pole และหรืือ peripheral retina อาจเป็็นในตาข้้างเดีียวหรืือสองข้้างได้้ ลัักษณะจอประสาท
ตาใน CMVR สามารถแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท แต่่ละประเภทสามารถพบร่่วมกัันได้้ ได้้แก่่
1. Fulminant retinitis เป็็นลัักษณะการอัักเสบของจอตาทั้้�งชั้้�น (full-thickness) มัักมีีสีีขาว
เหลืือง ร่่วมกัับเลืือดออกในจอประสาทตา (retinal hemorrhage) ที่่�กระจายอยู่่�รอบหลอดเลืือดจอตา
(perivascular distribution) รอยโรคมัักอยู่่�ที่่�บริิเวณแขนงของหลอดเลืือดจอตา (vascular arcade) และ
กระจายเข้้ามาในศููนย์์กลางจอตา (posterior pole)
2. Granular retinitis รอยโรคมัักมีีสีีขาวจากการตายของชั้้�นจอประสาทตา พบเลืือดในจอตาได้้
น้้อยกว่่าประเภทแรก และรอยโรคมัักอยู่่�ที่่�บริิเวณ peripheral retina
3. Frosted branch angiitis มีีการอัักเสบของเส้้นเลืือดจอตาเป็็นหลััก สามารถพบร่่วมกัับ
การกระจายของจุุดเลืือดออกจอตาได้้
ในผู้้�ป่่วย non HIV นอกจากจะมีีจอตาที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกัันกัับผู้้�ป่่วย HIV ได้้ในทุุกประเภท ยัังมีี
อาการแสดงบางอย่่างที่่�แตกต่่างไป ได้้แก่่ พบการอัักเสบในลููกตาได้้มากกว่่า ทั้้�งในช่่องหน้้าม่่านตาและ
น้้ำวุ้้�นตา อาจพบการอุุดตัันของเส้้นเลืือดจอตาที่่�อัักเสบ (occlusive vasculitis) โดยมัักเป็็นที่่�เส้้นเลืือดแดง
ของจอตา (arteriolitis)(9-10)

การวิินิิจฉััย

การวิินิิจฉััย CMVR สามารถทำได้้โดยอาศััยลัักษณะจอประสาทตาที่่�ตรวจพบที่่�เข้้าได้้กัับลัักษณะ
ทางคลิิ นิิ ก ดัั ง ที่่� ก ล่่ า วมา ร่่ ว มกัั น กัั บ ประวัั ติิ ผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีี ภููมิิ คุ้้� มกัั น บกพร่่ อ ง การตรวจสารพัั น ธุุ ก รรมไวรัั ส
(polymerase chain reaction, PCR) จากน้้ำในช่่องหน้้าม่่านตา (aqueous fluid) หรืือน้้ำวุ้้�นตา (vitreous
fluid) อาจทำเฉพาะในกรณีีที่่�มีีรอยโรคจอตาที่่�สงสััย แต่่ยัังไม่่สามารถแยกการติิดเชื้้�อจอตาจากไวรััสชนิิดอื่่�น
หรืือการติิดเชื้้�อโรคอื่่�นๆได้้ หรืือต้้องการทบทวนวิินิิจฉััยในกรณีีผู้้�ป่่วยไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษา CMVR
ด้้วยยาต้้านไวรััส จากการศึึกษาพบว่่า การตรวจ PCR เพื่่�อการวิินิจิ ฉััยโรค CMVR โดยใช้้น้้ำจากช่่องหน้้าม่่านตา
มีีความไว (sensitivity) ร้้อยละ 37 ส่่วนในน้้ำวุ้้�นตามีีความไวร้้อยละ 67 โดยทั้้�งสองสิ่่�งส่่งตรวจ ให้้ความ
จำเพาะ (specificity) เท่่ากัันที่่�ร้้อยละ 93 (11)

การรัักษา

แม้้จะยัังไม่่มีแี นวทางปฏิิบัติั มิ าตรฐานสำหรัับการรัักษา CMVR in non-HIV แต่่มักั เป็็นไปในแนวทาง
เดีียวกัันกัับผู้้�ป่่วย HIV กล่่าวคืือ การใช้้ยาต้้านไวรััสเป็็นการรัักษาหลััก (first-line treatment) ได้้แก่่ gancicclovir ซึ่่�งมีีกลไกการออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง CMV DNA polymerase และเป็็นยาที่่�ใช้้แพร่่หลายมากที่่�สุุด สามารถ
ให้้ยาต้้านไวรััสผ่่านทางเส้้นเลืือดหรืือรัับประทานได้้ โดยในระยะแรกให้้ยาเป็็น induction phase เป็็นเวลา
14-21 วััน และต่่อด้้วย maintenance phase ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1. ยาที่่�ใช้้รัักษา cytomegalovirus retinitis ในรููปแบบให้้ทางเส้้นเลืือดหรืือรัับประทาน
ยาที่่�ให้้

รููปแบบที่่�ให้้

ขนาดที่่�ให้้

Ganciclovir

ให้้ทางหลอดเลืือดดำ Induction: 5 มก./กก. วัันละ 2 ครั้้�ง (2 ถึึง 3 สััปดาห์์)
Maintenance: 5 มก./กก. วัันละครั้้�ง

Valganciclovir

รัับประทาน

Induction: 900 มก. วัันละ 2 ครั้้�ง (3 สััปดาห์์)
Maintenance: 900 มก. วัันละครั้้�ง

Foscanet

รัับประทาน

Induction: 90 มก./กก. วัันละ 2 ครั้้�ง (2 สััปดาห์์)
Maintenance: 120 มก./กก. วัันละครั้้�ง

Cidofovir

ให้้ทางหลอดเลืือดดำ Induction: 5 มก./กก. สััปดาห์์ละครั้้�ง (3 สััปดาห์์)
Maintenance: 3-5 มก./กก. ทุุกสองสััปดาห์์

ณ ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีแี นวทางปฏิิบัติั ขิ องระยะเวลาในการให้้ยาต้้านไวรััสเมื่่�อเข้้าสู่่� maintenance phase
ในผู้้�ป่่วย CMVR in non HIV โดยทั่่�วไปมัักให้้ยาต้้านไวรััสต่่อเนื่่�องจนกระทั่่�ง ตรวจไม่่พบร่่องรอยการอัักเสบ
ของจอตา และจอตาที่่�อัักเสบกลายเป็็นแผลเป็็นทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นอาการแสดงที่่�บ่่งบอกว่่าสามารถควบคุุมโรค
ได้้ ในบางกรณีีหากผู้้�ป่่วยยัังมีีภููมิิคุ้้�มกัันในระดัับต่่ำ อาจพิิจารณาให้้ maintenance dose ต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ลดโอกาสการกลัับเป็็นซ้้ำ
	ข้้อควรระวัังก่่อนการใช้้ยาต้้านไวรััสรููปแบบรัับประทานหรืือทางหลอดเลืือด ต้้องพิิจารณาว่่าผู้้�ป่่วย
มีีภาวะเม็็ดเลืือดหรืือเกล็็ดเลืือดต่่ำ และมีีการทำงานของไตบกพร่่องหรืือไม่่ โดยเฉพาะผู้้�ป่่วย non-HIV
เพราะอาจเป็็นข้้อห้้ามที่่�ทำไม่่สามารถใช้้ยาต้้านไวรััสในรููปแบบทางหลอดเลืือดหรืือรัับประทาน หรืือให้้ได้้แต่่
จำเป็็นต้้องมีีการปรัับขนาดยาให้้เหมาะสมก่่อน จึึงแนะนำจัักษุุแพทย์์ว่่าควรดููแลผู้้�ป่่วยร่่วมกัันกัับอายุุรแพทย์์
ตั้้�งแต่่เริ่่�มการรัักษา เพื่่�อพิิจารณาการปรัับขนาดยาที่่�เหมาะสมในผู้้�ป่่วยแต่่ละคน รวมทั้้�งเฝ้้าระวัังผลข้้างเคีียง
จากยาต้้านไวรััส โดยการเจาะเลืือดดููความสมบููรณ์์ของเม็็ดเลืือด (complete blood count) และค่่า
การทำงานของไต (creatinine) ทั้้�งก่่อนให้้ยาและช่่วงระยะเวลาที่่�ให้้ยาต้้านไวรััส นอกจากนี้้� ผู้้�ป่่วยที่่�กำลัังได้้
รัั บ ยากดภููมิิ คุ้้� มกัั น ควรปรึึกษาอายุุ ร แพทย์์ เพื่่� อ ช่่ ว ยปรัั บ ลดขนาดยากดภููมิิ คุ้้� มกัั น หรืือหยุุ ด ยาขณะ
ที่่�ทำการรัักษา CMVR
หากผู้้�ป่่วยมีีข้อ้ ห้้ามที่่�ไม่่สามารถให้้ยาทาง systemic ได้้ ให้้พิจิ ารณาการฉีีดยาต้้านไวรััสเข้้าน้้ำวุ้้�นตา
(intravitreal antiviral injection) แทน โดยมีียาและขนาดยาที่่�ใช้้ดัังแสดงในตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2. ยาที่่�รักั ษา cytomegalovirus retinitis ในรููปแบบการฉีีดเข้้าวุ้้�นตา (intravitreal antiviral injection)
ยา

ขนาดที่่�ให้้

Ganciclovir

2 มก./0.1 มล.
Induction: ฉีีดสองครั้้�งต่่อสััปดาห์์เป็็นเวลา 3 สััปดาห์์
Maintenance: สััปดาห์์ละครั้้�ง

Foscanet

2.4 มก./0.1 มล.
Induction: ฉีีดสองครั้้�งต่่อสััปดาห์์เป็็นเวลา 3 สััปดาห์์
Maintenance: สััปดาห์์ละครั้้�ง

การฉีีดยาต้้านไวรััสเข้้าวุ้้�นตา ยัังใช้้เป็็นการรัักษาเสริิม (adjunctive treatment) ในขณะที่่ใ� ห้้ยาเส้้น
เลืือดหรืือรัับประทาน เพื่่�อเพิ่่�มระดัับยาในลููกตาให้้สููงขึ้น้� โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีจี อตาอัักเสบใกล้้กับั จุุดศููนย์์กลาง
การมองเห็็น (macular threatening) หรืือมีีการอัักเสบของจอตาเป็็นบริิเวณกว้้าง
แม้้ว่่าผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาจนจอตาอัักเสบดีีขึ้้�นแล้้ว แต่่อาจยัังมีีระดัับภููมิิคุ้้�มกัันต่่ำกว่่าปกติิ ทำให้้มีี
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด CMVR อยู่่�บ่่อยครั้้�งพบว่่า ผู้้�ป่่วยมีีการกลัับเป็็นซ้้ำของ CMVR ได้้ ดัังนั้้�นจึึงแนะนำให้้
ตรวจจอประสาทตาเป็็นประจำอย่่างต่่อเนื่่�องในผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้� นอกจากนี้้� อาจใช้้ระดัับ serum CMV DNA
titers ซึ่่�งบ่่งบอกปริิมาณไวรััสในเลืือด เพื่่�อเป็็นแนวทางในการประเมิินความเสี่่�ยงของ CMVR ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
จากการศึึกษาพบว่่าการใช้้ CMV antigenemia ในการวิินิิจฉััย CMVR มีีความไว (sensitivity) ร้้อยละ 66(12)
ในการตรวจติิดตาม นอกจากการตรวจจอตาโดยจัักษุุแพทย์์แล้้ว มัักใช้้ภาพถ่่ายสีีจอประสาทตา
(color fundus photography) เพื่่�อประโยชน์์ในการบัันทึึกและติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงของรอยโรค ปััจจุุบันั
ได้้ นำภาพถ่่ายจอประสาทตาแบบกว้้าง (wide-field color fundus photography) มาใช้้ในการตรวจติิดตาม
CMVR มากขึ้น้� ซึ่่ง� ทำให้้สามารถแสดงให้้เห็็นรอยโรคของจอตาที่่�อยู่่บ� ริิเวณ periphery จากการถ่่ายภาพเพีียง
ครั้้�งเดีียว
จากการศึึกษา พบว่่าการพยากรณ์์โรคของ CMVR in non-HIV ใกล้้เคีียงกัับ CMVR in HIV กล่่าว
คืือ ระดัับสายตาหลัังจากให้้การรัักษา ไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิระหว่่างสองกลุ่่�ม(13) ภาวะ
แทรกซ้้อนที่่�พบได้้บ่่อย ได้้แก่่ ภาวะจอประสาทตาลอก (retinal detachment, RD) ร้้อยละ 3.0-8.7 ของ
ผู้้�ป่่วย และเป็็นปััจจััยที่่�ทำให้้การพยากรณ์์โรคไม่่ดีี(2, 4) การรัักษาจอประสาทตาลอกได้้แก่่การผ่่าตััดวุ้้�นตา
(vitrectomy) และใส่่นำมััน (silicone oil) ในลููกตา
กรณีีศึึกษาที่่� 1
	ผู้้�ป่่วยชาย 53 ปีี มีีโรคประจำตััวเป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 มา 20 ปีี และได้้รัับการปลููกถ่่ายไต
เนื่่�องจาก end-stage renal disease จาก diabetic nephropathy ยากดภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ใช้้ปััจจุุบััน ได้้แก่่
mycophenolate mofetil 500 มก./วััน tacrolimus 2.5 มก./วััน prednisolone 10 มก./วััน ผู้้�ป่่วยมา
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ตรวจด้้วยอาการตาขวามััวลง 1 สััปดาห์์ โดย 4 เดืือนก่่อนมีีอาการทางตา ผู้้�ป่่วยมีีประวััติิ CMV viremia
(CMV viral load = 1917 ยููนิิต/มล.) และได้้รัับการรัักษาด้้วย valganciclovir 450 มก./วััน (ปรัับขนาดยา
ตามการทำงานของไต) เป็็นเวลา 1 เดืือน ต่่อมาได้้หยุุดยาเนื่่�องจาก CMV viral load <31 ยููนิิต/มล.
การตรวจตาพบ ระดัับสายตา (best-corrected visual acuity, BCVA) ข้้างขวามีีค่่า 20/30-3 มีี
เซลล์์ในช่่องหน้้าม่่านตา (anterior chamber cell) 1+, วุ้้�นตาอัักเสบ (vitritis) grade 1 จอประสาทตา
ข้้างขวาพบพื้้�นที่่�การอัักเสบ (retinitis) เข้้าได้้กัับ CMV retinitis granular type และยัังพบจุุดเลืือดออก
ในจอประสาท (dot and blot hemorrhage) ที่่�เป็็นผลจากเบาหวาน (moderate non-proliferative
diabetic retinopathy) ดัังรููปที่่� 1ก ส่่วนตาซ้้ายไม่่พบ retinitis
	ผู้้�ป่่วยได้้รัับ ganciclovir 2.5 มก./กก. ทางหลอดเลืือดดำวัันละครั้้�ง เป็็นระยะเวลา 14 วััน ในช่่วง
induction phase ร่่วมกัับการฉีีด ganciclovir (2 มก./0.1 มล.) เข้้าวุ้้�นตาขวา ต่่อมาได้้เปลี่่�ยนเป็็น
valganciclovir 450 มก./วััน ในช่่วง maintenance phase เมื่่�อตรวจติิดตามที่่� 3 เดืือน (รููปที่่� 1ข) และ
5 เดืือน (รููปที่่� 1ค) พบว่่า พื้้�นที่่�จอประสาทตาอัักเสบมีีขนาดเล็็กลงและกลายเป็็นแผลเป็็น (retina scar)
โดยที่่� 5 เดืือน BCVA ตาขวามีีค่่า 20/25

รููปที่่� 1. ภาพถ่่ายสีีจอประสาทตาของผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 1
กรณีีศึึกษาที่่� 2
	ผู้้�ป่่วยชาย 65 ปีี ผู้้�ป่่วยกำลัังได้้รัับฉายแสงเพื่่�อรัักษาโรคประจำตััว mantle cell lymphoma
stage IIIB at paraaortic lymph node หลัังได้้ยาเคมีีบำบััดแต่่ได้้ partial remission มาด้้วยตาขวามััวลง
3 สััปดาห์์
การตรวจตาพบ ระดัับสายตา (BCVA) ข้้างขวามีีค่า่ 20/200 มีีวุ้้�นตาอัักเสบเล็็กน้้อย (mild vitreous
haze จอประสาทตาด้้านขวาพบพื้้�นที่่�การอัักเสบ (retinitis) ที่่�เข้้าได้้กัับ CMV retinitis fulminant type
และ frosted-branch angiitis ดัังรููปที่่� 2ก ตาซ้้ายของผู้้�ป่่วยไม่่สามารถประเมิินจอประสาทตาได้้เนื่่�องจาก
ฝ่่อจากอุุบััติิเหตุุเมื่่�อ 1 ปีีก่่อน
	ผู้้�ป่่วยได้้รัับ ganciclovir (4.87 มก./กก. วัันละ 2 ครั้้�ง) ทางหลอดเลืือดดำเป็็นระยะเวลา 14 วััน
และได้้ G-CSF เนื่่�องจากมีีปััญหาเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ (neutropenia) Hct 22%, WBC 3,050/ไมโครล. platelet
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104,000/ไมโครล. ร่่วมกัับการฉีีด ganciclovir (2 มก./0.1 มล.) เข้้าวุ้้�นตาขวา 2 ครั้้�ง การตรวจ CMV viral
load มีีค่่า 8,345 ยููนิิต/มล. ต่่อมาผู้้�ป่่วยได้้รัับ maintenance ด้้วย ganciclovir (4.87 มก./กก. วัันละครั้้�ง)
แต่่มีีผลข้้างเคีียง pancytopenia จากยา (CBC Hb 7.4 ก./ดล. Hct 20 WBC 2,850/ไมโครล. platelet
13,000/ไมโครล.) จึึงต้้องหยุุด ganciclovir ทางหลอดเลืือดดำและเปลี่่�ยนเป็็นการฉีีด ganciclovir
เข้้าวุ้้�นตาขวาอีีก 2 ครั้้�งแทน
เมื่่�อตรวจติิดตามที่่� 3 เดืือน (รููปที่่� 2ข) และ 5 เดืือน (รููปที่่� 2ค) พบการอัักเสบของจอประสาทตา
และเส้้นเลืือดจอตาลดลง และบางส่่วนกลายเป็็นแผลเป็็น (retina scar) โดยที่่� 5 เดืือน BCVA ตาขวา
มีีค่่า 20/25

รููปที่่� 2. ภาพถ่่ายสีีจอประสาทตาของผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 2
กรณีีศึึกษาที่่� 3
	ผู้้�ป่่วยหญิิง 71 ปีี กำลัังรัักษาด้้วยการฉายแสงมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง Epstein-Barr virus (EBV)
associated B cell lymphoma มาตรวจด้้วยตาขวามััว 1 เดืือน การตรวจตาพบ ระดัับสายตา (BCVA)
ข้้างขวามีีค่่า 20/32 ข้้างซ้้าย 20/20 จอประสาทตาข้้างขวามีีรอยโรคลัักษณะคล้้ายกัับจอประสาทตาอัักเสบ
ตำแหน่่งใกล้้กัับพื้้�นที่่�จอประสาทตาที่่�เป็็นแผลเป็็นอยู่่�เดิิม (รููปที่่� 3ก, ลููกศรสีีขาว)
	ผลส่่งตรวจน้้ำในช่่องหน้้าม่่านตาพบสารพัันธุุกรรมไวรััส CMV จึึงได้้รัับวิินิิจฉััยเป็็น CMV retinitis
และได้้รัับ valganciclovir ต่่อมาพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีปััญหาเม็็ดเลืือดต่่ำ (pancytopenia) ซึ่่�งเป็็นผลข้้างเคีียง
จากการใช้้ valganciclovir จึึงเปลี่่�ยนมารัักษาโดยการฉีีด ganciclovir (2 มก./0.1 มล.) เข้้าวุ้้�นตาแทน
รวม 4 ครั้้�ง พบว่่าจอประสาทตาที่่�อัักเสบแห้้งลง (รููปที่่� 3ข) จึึงได้้หยุุดฉีีดยาเข้้าวุ้้�นตา 1 เดืือน
หลัังหยุุดฉีดี ยาเข้้าวุ้้�นตา ตรวจพบจอประสาทตาอัักเสบในตำแหน่่งใหม่่ และหลอดเลืือดจอตาอัักเสบ
(รููปที่่� 3ค) ผู้้�ป่่วยกลัับมาได้้รัับการฉีีด ganciclovir (2 มก./0.1 มล.) เข้้าวุ้้�นตาต่่อเนื่่�องทุุกสััปดาห์์ 1 เดืือน
ต่่อมา จอประสาทตาอัักเสบแห้้งลงและไม่่พบหลอดเลืือดจอตาอัักเสบ (รููปที่่� 3ง)
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รููปที่่� 3. ภาพถ่่ายสีีจอประสาทตาของผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 3

สรุุป

CMVR เป็็นโรคติิดเชื้้อ� ทางตาที่่�สามารถพบได้้ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภููมิิคุ้้�มกัันที่่�บกพร่่องที่่�ไม่่ได้้ติดิ เชื้้อ� เอชไอวีี
(non HIV) โดยมีีลัักษณะที่่�สำคััญ ได้้แก่่ จอตาอัักเสบ เลืือดออกในจอตา หลอดเลืือดจอตาอัักเสบ โดยการ
อัักเสบในลููกตาและเส้้นเลืือดจอตาสามารถพบได้้ในกลุ่่�ม non HIV มากกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วย HIV การรัักษาหลััก
ของ CMVR in non HIV ได้้แก่่ การให้้ยาต้้านไวรััสทางหลอดเลืือดดำหรืือรัับประทาน ร่่วมกัับการใช้้การฉีีดยา
ต้้านไวรััสเข้้าตา ข้้อสำคััญของการรัักษา ได้้แก่่ การพิิจารณาปรัับยาและเลืือกรููปแบบการให้้ตามสภาวะผู้้�ป่่วย
ตลอดจนปรัับยากดภููมิิคุ้้�มกัันในบางราย นอกจากนี้้� ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการตรวจจอประสาทตาอย่่างต่่อเนื่่�อง
แม้้ว่่าจะรัักษาจอตาอัักเสบจนหายแล้้ว เนื่่�องจากมีีโอกาสสููงที่่�โรคจะกลัับเป็็นซ้้ำโดยเฉพาะเมื่่�อผู้้�ป่่วยยัังมีี
ระดัับภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ต่่ำอยู่่�
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ลัักษณะทางคลิินิิกของ
มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง
ที่่�บริิเวณเบ้้าตา
(manifestations of
orbital lymphoma)
วรรณกรณ์์ พฤกษากร

บทนำ

มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�บริิเวณเบ้้าตา และเนื้้�อเยื่่�อรอบดวงตา เป็็นมะเร็็งของเบ้้าตาที่่�พบได้้บ่่อยใน
ผู้้�ใหญ่่ ในบางรายอาจพบความผิิดปกติิของร่่างกายบริิเวณอื่่�น (systemic involvement) ร่่วมด้้วย บางราย
รอยโรคอาจมีีความรุุนแรงทำให้้สููญเสีียการมองเห็็น หรืืออาจสููญเสีียชีีวิิตได้้ หากไม่่ได้้รัับการรัักษาอย่่าง
ถููกต้้อง จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรเรีียนรู้้� เพื่่�อให้้การดููแล วิินิิจฉััย และทำการรัักษาผู้้�ป่่วยต่่อไปได้้

เนื้้�อหา

1. กายวิิภาคของเบ้้าตาและเนื้้�อเยื่่�อรอบดวงตา
2. ลัักษณะทางคลิินิิกของมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�บริิเวณเบ้้าตา
3. บทสรุุปของการวิินิิจฉััยและการรัักษา

กายวิิภาคของเบ้้าตาและเนื้้�อเยื่่�อรอบดวงตา (ocular adnexa) (รููปที่่� 1(1))

เบ้้าตาของมนุุษย์์เรา มีีรููปร่่างคล้้ายพีีรามิิด โดยทางด้้านหน้้าจะมีีลัักษณะสี่่�เหลี่่�ยมคล้้ายฐานของ
พีีรามิิด และเมื่่�อเข้้าไปด้้านในเบ้้าตา จะค่่อยๆสอบเข้้าเป็็นทรงกรวย ในเบ้้าตาจะมีีส่่วนที่่�สำคััญต่่อดวงตาอยู่่�
หลายอย่่าง เช่่น ต่่อมน้้ำตา ไขมัันในเบ้้าตา กล้้ามเนื้้�อรอบดวงตา หลอดเลืือดและเส้้นประสาทต่่าง ๆ เยื่่�อบุุตา
เปลืือกตา ซึ่่�งเราเรีียกทั้้�งหมดนี้้�โดยรวมว่่า เนื้้�อเยื่่�อรอบดวงตา (ocular adnexa) สิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วยสนัับสนุุนให้้
ดวงตาคงอยู่่�กลางเบ้้าตา และสามารถทำงานประสานกัันทั้้�ง 2 ข้้างได้้อย่่างเป็็นปกติิ
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ลัักษณะทางคลิินิิกของมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�บริิเวณเบ้้าตา

มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง (lymphoma) เป็็นเนื้้�องอกชนิิดที่่�มีีการเพิ่่�มจำนวนของเซลล์์ในลัักษณะ
ที่่�เรีียกว่่า clonal proliferation ของเซลล์์เม็็ดเลืือดขาว ทั้้�งชนิิดบีี ชนิิดทีี (B cell และ T cell) และชนิิด
natural killer (NK cell)(2) โดยมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง แบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ได้้แก่่ non-Hodgkin
lymphoma (NHL) และ Hodgkin lymphoma (HL)
มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง สามารถพบได้้ทั้้�งที่่�ต่่อมน้้ำเหลืืองเอง หรืือพบรอยโรคที่่�นอกต่่อมน้้ำเหลืือง
(extranodal lymphoma) ซึ่่�งรอยโรคนอกต่่อมน้้ำเหลืือง สามารถพบได้้ในหลายตำแหน่่งของร่่างกาย
รวมทั้้�งในลููกตา บริิเวณเบ้้าตา และเนื้้�อเยื่่�อรอบดวงตา
การแยกตามลัักษณะการดำเนิินของโรค จะสามารถแบ่่งได้้ ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มการดำเนิินโรคแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป (indolent lymphoma) ได้้แก่่
Extranodal marginal zone lymphoma (EMZL)
Follicular lymphoma
Small lymphocytic lymphoma
Lymphoplasmacytic lymphoma
กลุ่่�มนี้้�อัันตรายต่่อชีีวิิตอยู่่�ในระดัับต่่ำ อาการจะค่่อยเป็็นค่่อยไป ผู้้�ป่่วยสามารถอยู่่�ร่่วมกัับรอยโรคได้้
2. กลุ่่�มการดำเนิินโรคแบบรุุนแรง และรุุนแรงมาก (aggressive and highly aggressive lymphoma)
ได้้แก่่
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
Peripheral T-cell lymphoma (PTCL)
Mantle cell lymphoma
Burkitt lymphoma
	ผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มนี้้�จะมีีการดำเนิินของโรค ค่่อนข้้างรุุนแรง และรวดเร็็ว หากไม่่รีีบทำการรัักษา
อาจเสีียชีีวิิตได้้ แต่่ถ้้าได้้รัับการรัักษาผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งจะหายขาดจากโรคได้้
มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เบ้้าตารวมถึึงต่่อมน้้ำตา โดยมากแล้้ว เป็็นมะเร็็งในกลุ่่�ม non-Hodgkin
lymphoma และร้้อยละ 90-95 เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีเซลล์์ต้้นกำเนิิดในกลุ่่�ม B cell และจะพบกลุ่่�มของ T cell
ได้้ประมาณร้้อยละ 3 โดยประมาณร้้อยละ 80 จะเป็็นกลุ่่�ม indolent lymphoma ซึ่่�งที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่
extranodal marginal zone B cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (EMZL)
หรืือที่่�เรีียกว่่า MALT lymphoma ประมาณร้้อยละ 50-60 โดยพบที่่�เบ้้าตา ประมาณร้้อยละ 45 ต่่อมน้้ำตา
ร้้อยละ 35(3)
อาการและอาการแสดงของมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�บริิเวณเบ้้าตา หากมีีรอยโรคที่่�ต่่อมน้้ำตา ผู้้�ป่่วย
จะมาด้้วยเรื่่�องเปลืือกตาบวมมากขึ้้�น (รููปที่่� 2) หรืือคลำก้้อนได้้ที่่�บริิเวณเปลืือกตาด้้านบน อาจเป็็นข้้างเดีียว
หรืือ 2 ข้้างก็็ได้้ การบวมขึ้้�นของเปลืือกตาจะค่่อยเป็็นค่่อยไป ในกรณีีที่่�เป็็นกลุ่่�ม indolent lymphoma
เช่่น EMZL อาจไม่่มีีอาการปวดร่่วมด้้วย
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ซึ่่�งเมื่่�อได้้รัับการถ่่ายภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์บริิเวณเบ้้าตา (orbital computed tomography)
แล้้ว จะพบต่่อมน้้ำตาทั้้�ง 2 ข้้างมีีขนาดใหญ่่กว่่าปกติิ(4) (รููปที่่� 3) โดยไม่่ได้้มีีการทำลายกระดููกโดยรอบ
และตััวก้้อนจะ molding ไปกัับเบ้้าตา

รููปที่่� 1. องค์์ประกอบของเบ้้าตา (orbit and ocular adnexa)

รููปที่่� 2. เปลืือกตาบวม 2 ข้้าง ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�ต่่อมน้้ำตา 2 ข้้าง
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รููปที่่� 3. ต่่อมน้้ำตาที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น ทั้้�ง 2 ข้้างของเบ้้าตา (ดอกจัันทร์์แสดงต่่อมน้้ำตาที่่�โตทั้้�ง 2 ข้้าง)
นอกจากนี้้� ผู้้�ป่่วยบางรายอาจมีีด้้วยก้้อนที่่�เยื่่�อบุุตา โดยจะเห็็นเป็็นก้้อนนููนจากเยื่่�อบุุตา สีีออกส้้ม
ซึ่่ง� ศััพท์์ทางวิิชาการจะเรีียกว่่า salmon patch ซึ่่ง� จะพบทางด้้านเยื่่อ� บุุตาตรงส่่วนตาขาว (bulbar conjunctiva)
หากในกรณีีที่่�เป็็นกลุ่่�ม aggressive lymphoma ผู้้�ป่่วยอาจมีีการโปนขึ้้�นของตาอย่่างค่่อนข้้างเร็็ว
และโปนออกมามาก ร่่วมกัับมีีเปลืือกตา และเยื่่อ� บุุตาบวมร่่วมด้้วย (รููปที่่� 4) ซึ่่ง� เมื่่�อได้้รับั การถ่่ายภาพเอกซเรย์์
คอมพิิวเตอร์์บริิเวณเบ้้าตาแล้้ว จะพบมีีรอยโรคแบบ infiltrative lesion ไปทั่่ว� ทั้้�งเบ้้าตา กล้้ามเนื้้อ� รอบดวงตา
ทำให้้เกิิดการเบีียดดัันดวงตาโปนออก และดวงตาผิิดรููปได้้ (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 4. ผู้้�ป่่วยมีีอาการตาโปนและเปลืือกตาบวมขึ้้�นมาก เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วที่่�ตาด้้านขวา ทำให้้ระดัับของ
ดวงตาสููงกว่่าตาซ้้าย และมีีการมองเห็็นที่่�ลดลง
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รููปที่่� 5. ตาซ้้ายพบรอยโรคเป็็น infiltrative lesion ทั้้�งเบ้้าตา ดัันเบีียดดวงตาให้้โปนออกและผิิดรููป

บทสรุุปของการวิินิิจฉััยและการรัักษา

การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณเบ้้าตาและต่่อมน้้ำตา จำเป็็นต้้องมีีการคลำเพื่่�อตรวจหา
ก้้อนที่่�ผิิดปกติิ และเมื่่�อสงสััยก้้อน จำเป็็นต้้องอาศััยผลการทำเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อทำการวิินิิจฉััยแยก
ชนิิดของรอยโรค และดููขอบเขต และจำเป็็นต้้องอาศััยการตััดชิ้้�นเนื้้�อบริิเวณรอยโรค เพื่่�อทำการยืืนยััน
ทางพยาธิิวิิทยา นอกจากนี้้�ยัังต้้องมีีการตรวจเพิ่่�มเติิมในส่่วนของร่่างกายบริิเวณอื่่�น เพื่่�อประเมิินว่่า รอยโรค
เป็็นเฉพาะตำแหน่่ง (localized) หรืือ เป็็นตามร่่างกายส่่วนอื่่�นด้้วย (systemic) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์
ในการวิินิิจฉััยระยะของโรค เพื่่�อวางแผนการรัักษาต่่อไป
นอกจากนี้้� หากรอยโรคทางเบ้้าตามีีการกดเบีียด และมีีการมองเห็็นที่่�ผิิดปกติิไปร่่วมด้้วย ควรมีี
การตรวจระดัับการมองเห็็น ความดัันลููกตา ความสามารถในการกลอกตา ขยายม่่านตาเพื่่�อดููจอประสาทตา
เพื่่�อวิินิิจฉััยแยกโรคอื่่�นออก ตรวจวััดความโปนของตาทั้้�งสองข้้าง โดยใช้้ exophthalmometer และตรวจ
การมองเห็็นสีี ลานสายตา เพื่่�อประเมิินการกดเบีียดเส้้นประสาทตาจากก้้อนมะเร็็ง
เมื่่�อได้้ผลการตรวจชิ้้น� เนื้้อ� ซึ่่ง� อาจจำเป็็นต้้องมีีการย้้อม immunohistochemistry(5) เพื่่�อยืืนยัันชนิิด
ของ lymphoma ให้้ได้้แน่่นอนแล้้ว จะทำการส่่งผู้้�ป่่วยไปพบอายุุรแพทย์์โรคเลืือด เพื่่�อทำการค้้นหารอยโรค
มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองในบริิเวณอื่่น� ของร่่างกาย โดยผู้้�ป่่วยจะได้้รับั การเจาะไขกระดููก เพื่่�อส่่งตรวจ และส่่งผู้้�ป่่วย
ทำเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�ทรวงอกและช่่องท้้อง เจาะเลืือดตรวจเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อนำมา staging และ
วางแผนการรัักษาต่่อไป
ในส่่วนของการรัักษา หากเป็็น orbital lymphoma ในกลุ่่�ม EMZL ซึ่่�งเป็็น indolent และตรวจ
ไม่่พบรอยโรคที่่�บริิเวณอื่่�นของร่่างกาย ในปััจจุุบััน มีีการรัักษาหลายวิิธีี กล่่าวโดยสรุุปได้้แก่่
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1. การฉายแสงที่่�เบ้้าตา (orbital radiation) ซึ่่�งเป็็นการรัักษาที่่�ได้้ผลดีี อย่่างไรก็็ตาม ต้้องระวััง
ผลข้้างเคีียงจากการฉายแสง ได้้แก่่ การแสบเคืืองที่่�ผิิวหนัังรอบบริิเวณที่่�ฉายแสง อาการตาแห้้ง และต้้อง
คอยตรวจติิดตาม เพื่่�อมองหาการเกิิด radiation retinopathy ซึ่่�งอาจพบได้้ โดยในกลุ่่�มที่่�ฉายแสงที่่�เบ้้าตา
พบได้้ประมาณร้้อยละ 10(6)
2. การผ่่าตััดเอาก้้อนเนื้้�อออก โดยมากมัักเป็็นการผ่่าตััดเอาชิ้้�นเนื้้�อบางส่่วนไปส่่งตรวจเพื่่�อให้้
ได้้การวิินิจิ ฉััย และรัักษาโดยวิิธีอื่่ี น� ต่่อไป แต่่หากก้้อนมีีขนาดเล็็ก และสามารถทำผ่่าตััดออกได้้หมด โดยไม่่เป็็น
อัันตรายต่่อเนื้้�อเยื่่�อข้้างเคีียงก็็สามารถทำได้้เช่่นกััน
3. การใช้้ยาปฏิิชีวี นะ มีีการกล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง เชื้้อ� Chlamydia psittaci กัับผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ต่่อม น้้ำเหลืืองที่่�บริิเวณรอบดวงตา(7) นอกจากนี้้�ยัังมีีรายงานที่่�ให้้ doxycycline เป็็น first-line ในการรัักษา
ผู้้�ป่่วย EMZL รอบดวงตา(8) พบว่่า อััตราการอยู่่�รอดโดยสงบ ไม่่มีีการลุุกลาม (5-year progression-free
survival rate) อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 60.9 อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีผู้้�ป่ว่ ยอีีกประมาณร้้อยละ 34 ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษา
และเปลี่่�ยนไปรัักษาโดยวิิธีีอื่่�นเพิ่่�มเติิม ดัังนั้้�นการใช้้ doxycycline จึึงเป็็นเพีียงทางเลืือกหนึ่่�งในการรัักษา
มะเร็็ง EMZL รอบดวงตา
4. การใช้้ยาเคมีีบำบััด มัักเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีรอยโรคที่่�บริิเวณอื่่�นของร่่างกายร่่วมด้้วย หรืือเป็็นกลุ่่�มที่่�เป็็น
aggressive lymphoma ซึ่่�งสููตรยาเคมีีบำบััดมีีด้้วยกัับหลายรููปแบบ
โดยสรุุป มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองที่่�เบ้้าตา เป็็นโรคที่่�พบได้้เป็็นระยะ ผู้้�ป่่วยมัักมาด้้วยเปลืือกตาบวม
คลำก้้อนได้้ที่่�เปลืือกตา หรืือมีีอาการตาโปน ฉะนั้้�น เมื่่�อพบผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะอาการเหล่่านี้้� ควรพึึงระลึึก
ถึึงโรคนี้้�ไว้้ด้้วย
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การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านม
ด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า:
การใช้้งานทางคลิินิิกในปััจจุุบััน
และทิิศทางในอนาคต
(current clinical applications
and future direction
of breast magnetic
resonance imaging)
สมชนิินท์์ พิิพััฒน์์ผจง

บทนำ

	ปััจจุุบันั มะเร็็งเต้้านมยัังคงเป็็นมะเร็็งในผู้้�หญิิงที่่�พบมากเป็็นอัันดัับหนึ่่ง� ทั้้�งในประเทศไทยและทั่่�วโลก
รวมถึึงมีีอัตั ราการเสีียชีีวิติ เป็็นอัันดัับสองรองจากมะเร็็งปอด โดยอััตราการเสีียชีีวิติ จากโรคมะเร็็งเต้้านมลดต่่ำ
ลงมากกว่่าร้้อยละ 40 เนื่่�องจากการตรวจคััดกรองวิินิิจฉััยโรคที่่�แม่่นยำและรวดเร็็วมากขึ้้�นรวมถึึงการพััฒนา
ของเทคโนโลยีีในด้้านการรัักษาที่่�ทัันสมััยและมีีการรัักษาแบบมุ่่�งเป้้า (targeted therapy) มากขึ้้�น(1)
สำหรัับการตรวจทางรัังสีีวิินิิจฉััยเต้้านมในปััจจุุบัันประกอบด้้วยแมมโมแกรม อััลตราซาวด์์ และการ
ตรวจด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า แม้้ว่า่ การตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์จะเป็็นการ
ตรวจวิินิจิ ฉััยหลััก แต่่ปัจั จุุบันั การตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าได้้มีบี ทบาทและข้้อบ่่งชี้้ใ� น
การใช้้ทางคลิินิิกมากขึ้้�นเนื่่�องจากการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีความไวในการตรวจ
พบมะเร็็งเต้้านมมากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับการตรวจชนิิดอื่่�น(2) แต่่อย่่างไรก็็ตามการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�น
สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ายัังคงมีีข้้อจำกััดในการตรวจบางประการ
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การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า

การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1980 ใน
ประเทศสหรััฐอเมริิกาและประเทศเยอรมัันโดยใช้้อุุปกรณ์์ body coil ในการตรวจ(3, 4) หลัังจากนั้้�นได้้มีีการ
พััฒนาการตรวจเพื่่�อให้้จำเพาะเจาะจงกัับการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมมากขึ้้�นโดยใช้้อุุปกรณ์์ dedicated breast
coil (รููปที่่� 1) ผู้้�ป่่วยจะต้้องอยู่่�ในท่่านอนคว่่ำในขณะที่่�ตรวจโดยให้้เต้้านมอยู่่�ในบริิเวณช่่องของ dedicated
breast coil ซึ่่�งถููกออกแบบมาเพื่่�อให้้เนื้้�อเต้้านมสามารถแผ่่กระจายได้้ดีีช่่วยให้้เห็็นความผิิดปกติิได้้ชััดเจน
มากขึ้้�นและลดการรบกวนความคมชััดของภาพจากการเคลื่่�อนไหวโดยการหายใจ (respiratory motion
artifact)(5)

รููปที่่� 1. ก. เป็็นภาพเครื่่�องตรวจด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (magnetic resonance imaging, MRI)
ข. เป็็นภาพแสดงอุุปกรณ์์ dedicated breast coil ที่่�มีีลัักษณะเป็็นช่่องสองช่่องเพื่่�อให้้เต้้านมสองข้้างเข้้าไป
อยู่่�ด้้านในเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยนอนคว่่ำขณะตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (ภาพถ่่ายโดย
อ.พญ.สมชนิินท์์ พิิพััฒน์์ผจง)
เครื่่�องตรวจด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (magnetic resonance imaging-MRI) ที่่�ใช้้ในการตรวจ
วิินิิจฉััยเต้้านมควรมีีความเข้้มสนามแม่่เหล็็ก (field strength) อย่่างน้้อย 1.5 เทสลา (tesla) เพื่่�อให้้ได้้
ภาพที่่�มีีคุุณภาพดีีเพีียงพอ(6)
	ปััจจุุบัันการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าจะเป็็นการตรวจแบบที่่�ใช้้พารามิิเตอร์์
ต่่าง ๆ ในการแปลผล (multiparametric protocol and assessment) เพื่่�อให้้การแปลผลมีีความถููกต้้อง
แม่่นยำมากขึ้้�น โดยพารามิิเตอร์์ต่่าง ๆ ประกอบด้้วยภาพ T1-weighted ภาพ T2-weighted การประเมิิน
เชิิงปริิมาณของการแพร่่ซึึมของสารทึึบรัังสีี (quantitative assessment of contrast material enhancemment) ภาพ diffusion-weighted (DWI sequences) และภาพ spectroscopy (spectroscopic imaging)
ทำให้้เทคนิิคการตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเป็็นการตรวจแบบ functional technique(7)
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การใช้้งานทางคลิินิกิ ในปััจจุุบันั ของการตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
(current clinical applications of breast MRI)

1. การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม
	ปััจจุุบััน american college of radiology (ACR) ได้้แนะนำให้้ผู้้�หญิิงทุุกคนควรจะได้้รัับ
การประเมิินความเสี่่�ยงของการเป็็นมะเร็็งเต้้านมที่่�อายุุ 30 ปีี(8) เพื่่�อที่่�จะประเมิินระดัับความเสี่่�ยงและได้้รัับ
คำแนะนำเกี่่�ยวกัับโอกาสการเป็็นมะเร็็งเต้้านมรวมถึึงรููปแบบของการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมที่่�ควรได้้รัับ
ในปััจจุุบันั มีีรููปแบบการประเมิินความเสี่่ย� งในการเป็็นมะเร็็งเต้้านมอยู่่ห� ลายรููปแบบ(9) สำหรัับรููปแบบที่่�ประเมิิน
ได้้ครอบคลุุมมากที่่�สุุดในปััจจุุบััน คืือ Tyrer-Cuzick model(7) และในอนาคตมีีการคิิดค้้นวิิธีีใหม่่โดยมีี
การนำ deep-learning-based system มาใช้้ซึ่่�งยัังอยู่่�ในระหว่่างการศึึกษา(10) แต่่อย่่างไรก็็ตามความหนา
แน่่นของเนื้้�อเต้้านม (breast density) ยัังไม่่ได้้นำมาเป็็นปััจจััยในการประเมิินในรููปแบบการประเมิิน
ความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน(8)
1.1 การตรวจคัั ด กรองมะเร็็ ง เต้้ า นมในกลุ่่�มผู้้�หญิิ ง ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสููง (high-risk women)
(ตารางที่่� 1(7))
The american cancer society and the american college of radiology ได้้แบ่่งกลุ่่�ม
ผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมสููงกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 20 (lifetime risk of breast cancer
>ร้้อยละ 20) เป็็นผู้้�หญิิงที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููงและแนะนำให้้มีกี ารตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้าร่่วมกัับการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยแมมโมแกรมทุุกปีี(7, 8, 11) ผู้้�หญิิงที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููงประกอบด้้วย
ผู้้�หญิิงที่่�มีีการกลายพัันธุ์์�ของยีีนบางชนิิดที่่�ทำให้้มีีโอกาสในการเป็็นมะเร็็งเต้้านมสููงกว่่าคนทั่่�วไป
(genetic predisposition to breast cancer) ตััวอย่่างเช่่น ยีีน BRCA1, BRCA2, PALPB2, TP53, PTEN,
CHECK2, CDH1, ATM และ STK11 ซึ่่�งอาจตรวจพบจากการตรวจยีีนหรืือเป็็นญาติิสายตรงกัับผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การตรวจพบการกลายพัันธุ์์�ของยีีนดัังกล่่าว โดยการกลายพัันธุ์์�ของยีีนที่่�มีีการกล่่าวถึึงมากที่่�สุุด คืือ BRCA1
และ BRCA2 ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมในผู้้�หญิิงที่่�มีีการกลายพัันธุ์์�ของยีีน BRCA1 และ BRCA2
สููงประมาณร้้อยละ 50-85 และร้้อยละ 45 ตามลำดัับ(8, 12) จึึงแนะนำให้้มีีการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม
ด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�หญิิงที่่�มีกี ารกลายพัันธุ์์�ของยีีน BRCA ตั้้ง� แต่่อายุุ 25 ปีี และเริ่่ม� ตรวจคััดกรอง
มะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ วยแมมโมแกรมควบคู่่�กัับ การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้ว ยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
ที่่� อ ายุุ 30 ปีี เ ป็็ น ต้้ น ไป (8) แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามบางการศึึกษาพบว่่ า การตรวจคัั ด กรองมะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ ว ย
แมมโมแกรมในผู้้�หญิิง อายุุต่่ำกว่่า 40 ปีีที่่�มีีก ารกลายพัันธุ์์�ของยีีน BRCA1 อาจให้้ประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
เพีี ย งเล็็ ก น้้ อ ยจากการตรวจคัั ด กรองมะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า จึึงควรพิิ จ ารณา
เปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ เนื่่�องจากผู้้�หญิิงที่่�มีีการกลายพัันธุ์์�ของยีีน
BRCA1 จะมีีการความไวต่่อผลกระทบจากปริิมาณรัังสีีที่่�มากกว่่าผู้้�หญิิงทั่่�วไป(13-15)
ผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีรัักษาบริิเวณหน้้าอกหรืือการฉายรัังสีีรัักษาแบบ mantle ก่่อนอายุุ 30 ปีี
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง (Hodgkin lymphoma) แนะนำให้้เริ่่�มตรวจคััดกรองมะเร็็ง
เต้้านมหลัังจากการฉายรัังสีีรัักษาครบเป็็นเวลา 8 ปีีแต่่จะต้้องไม่่ต่่ำกว่่าอายุุ 25 ปีี จากการศึึกษาพบว่่าการ
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ตรวจคัั ด กรองมะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า ร่่ ว มกัั บ การตรวจคัั ด กรองมะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ ว ย
แมมโมแกรมเพิ่่�มความไวในการตรวจคััดกรองจากร้้อยละ 94 เป็็นร้้อยละ 100 และเพิ่่�มอััตราการตรวจพบ
มะเร็็งเต้้านม (cancer detection rate) ได้้ถึึงร้้อยละ 4.1 ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�(16, 17)
1.2 การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมในกลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลาง (intermediate-risk
women)
The american cancer society and the american college of radiology ได้้แบ่่งกลุ่่�ม
ผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมระหว่่างร้้อยละ 15-20 (lifetime risk of breast cancer
ร้้อยละ 15-20) เป็็นผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลาง ในกลุ่่�มนี้้�อาจจะประกอบด้้วย
ผู้้�ที่่�มีีประวััติิการเป็็นมะเร็็งเต้้านมมาก่่อน (personal history of breast cancer) โดยพบว่่า
ผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมสููงกว่่าผู้้�หญิิงที่่�มีีประวััติิคนในครอบครััวเป็็นมะเร็็งเต้้านม
ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ มีี ก ารตรวจพบการกลายพัั น ธุ์์�ของยีี น (8) จากการศึึกษาพบว่่ า การตรวจวิิ นิิ จ ฉัั ย เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น
สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีความไวในการตรวจพบมะเร็็งเต้้านมที่่�มากกว่่า การตรวจด้้วยแมมโมแกรมและ
มีีอััตราการตรวจพบมะเร็็งเต้้านมที่่�สููง (high cancer detection rate) ในผู้้�หญิิงกลุ่่�มนี้้�(18) จึึงแนะนำ
ให้้มีีการตรวจติิดตามด้้วยการตรวจคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมก่่อน
อายุุ 50 ปีี(7, 8)
ผู้้�หญิิงที่่�มีคี วามหนาแน่่นของเนื้้อ� เยื่่อ� เต้้านมสููง (heterogeneously or extremely dense breasts,
ACR category A or B) ผู้้�หญิิ ง ในกลุ่่�มนี้้� มีี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด มะเร็็ ง เต้้ า นมมากกว่่ า ผู้้�หญิิ ง ทั่่� ว ไป
ประมาณ 4.6 เท่่า(19)
ผู้้�หญิิงที่่�มีีประวััติิการตรวจชิ้้�นเนื้้�อที่่�เต้้านมพบรอยโรคที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านม
(high-risk lesions) เช่่น atypical ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia และ lobular
carcinoma in situ (LCIS)
1.3 การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมในกลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงทั่่�วไป (average-risk women)
แม้้ว่า่ จะมีีการศึึกษาพบว่่าการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในกลุ่่�มผู้้�หญิิง
ที่่�มีคี วามเสี่่ย� งทั่่�วไปที่่�ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ไม่่พบความผิิดปกติิ
สามารถตรวจพบมะเร็็งเต้้านมเพิ่่�มเติิมได้้ถึึง 22.6 จาก 1,000 การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม(20) แต่่อย่่างไร
ก็็ตามปััจจุุบัันยัังไม่่มีีหลัักฐานอ้้างอิิงเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่
เหล็็กไฟฟ้้าเพิ่่�มเติิมในผู้้�หญิิงที่่�มีีความเสี่่�ยงทั่่�วไป(21)
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รููปที่่� 2. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 27 ปีี มาด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�เต้้านมข้้างซ้้าย ก. เป็็นภาพแมมโมแกรมในท่่า MLO
ไม่่พบความผิิดปกติิชัดั เจน ข. และ ค. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์แสดง two irregular indistincted hypoechoic
masses at left upper outer quadrant with internal vascularity ง. เป็็นภาพ subtracted contrast
enhanced MRI และ จ. เป็็นภาพ MIP แสดงให้้เห็็น a few irregular rim enhancing masses involving
outer part of the left breast จากภาพ MRI จะเห็็นว่่ารอยโรคทั้้�งหมดรวมกัันมีีขนาดใหญ�กว่่า
การประเมิินจากอััลตราซาวด์์ค่่อนข้้างมาก และสงสััยว่่าน่่าจะมีี multicentric cancer ฉ. เป็็นภาพแสดง
type II kinetic curve enhancement ของ index mass และ ช. เป็็นภาพ MR spectroscopy แสดงถึึง
ความเป็็น malignancy ด้้วย high choline peak ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น invasive ductal
carcinoma grade 3 with multicentric lesion เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยอายุุน้้อยได้้รัับการตรวจทางพัันธุุกรรม
เพิ่่�มเติิมพบ TP53 gene mutation
2. การประเมิินระยะและขอบเขตของโรคมะเร็็งเต้้านม (staging in women with known breast
cancer and evaluation of extent of disease)
จากการศึึกษาพบว่่ า การตรวจวิิ นิิ จ ฉัั ย เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า สามารถตรวจพบ
มะเร็็งเต้้านมเพิ่่�มเติิมจากการตรวจด้้วยแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ได้้ถึึงร้้อยละ 33 ในผู้้�ป่่วยใหม่่ที่่�ได้้รัับ
การวิิ นิิ จ ฉัั ย มะเร็็ ง เต้้ า นม (22, 23) นอกจากนี้้� ก ารศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ พ บว่่ า การวัั ดข นาดของมะเร็็ ง เต้้ า นม
จากการตรวจด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า มีี ค วามแม่่ น ยำมากกว่่ า การตรวจด้้ ว ยแมมโมแกรมและ
อััลตราซาวด์์(24) แต่่อย่่างไรก็็ตามความแม่่นยำอาจจะลดลงในกรณีีที่่�รอยโรคเป็็นลัักษณะ non-mass
enhancement (NME) และ low-grade ductal carcinoma in situ ซึ่่�งอาจจะเห็็นได้้ชััดกว่่าจาก
แมมโมแกรมในรููปแบบของหิินปููน(25-26)
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สำหรัับการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััด มัักจะตรวจพบรอยโรค
เพิ่่�มเติิมจากการตรวจด้้วยแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ได้้ จากการศึึกษาพบว่่าสองในสามของรอยโรค
ที่่�พบเพิ่่�มเติิมเป็็นมะเร็็งและประมาณร้้อยละ 20 ของผู้้�ป่่วยที่่�พบรอยโรคเพิ่่�มเติิมส่่งผลต่่อการรัักษา ดัังนั้้�น
จึึงแนะนำให้้มีีการตรวจชิ้้�นเนื้้�อเพิ่่�มเติิมหากรอยโรคนั้้�นมีีผลต่่อการวางแผนในการผ่่าตััด(27) นอกจากนี้้�
การตรวจวิิ นิิ จ ฉัั ย มะเร็็ ง เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า ทำให้้ พ บมะเร็็ ง เต้้ า นมที่่� ห ลบซ่่ อ นอีี ก ข้้ า ง
(occult contralateral disease) ได้้ร้้อยละ 5.5-9.3 ของผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านม(27, 28)
การตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเป็็นการตรวจที่่�มีีความแม่่นยำสููง
ในการประเมิินการลุุกลามของมะเร็็งไปยัังกล้้ามเนื้้อ� pectoralis, กล้้ามเนื้้อ� serratus anterior และกล้้ามเนื้้อ�
intercostal รวมถึึงยัังช่่วยประเมิินระยะห่่างของมะเร็็งเต้้านมจากหััวนมได้้แม่่นยำทำให้้เป็็นประโยชน์์
ต่่อการเลืือกวิิธีีการการผ่่าตััดแบบสงวนหััวนมได้้หากมะเร็็งเต้้านมห่่างจากหััวนมมากกว่่า 1 ซม.(29, 30)
	ถึึงแม้้ว่่าปััจจุุบัันยัังไม่่มีีข้้อมููลชััดเจนว่่าการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
ก่่อนการผ่่าตััดทำให้้ผลลััพธ์์จากการผ่่าตััดหรืืออััตราการรอดชีีวิิตดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญและมีีบางการศึึกษา
พบว่่าการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััด ทำให้้เพิ่่�มอััตราการผ่่าตััด
แบบ mastectomy มากขึ้้�น(31) แต่่อย่่างไรก็็ตามพบว่่าสาเหตุุส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจากการตััดชิ้้�นเนื้้�อโดยใช้้
การตรวจคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้านำทางอาจยัังทำได้้ไม่่มากนััก(7) จึึงทำให้้ไม่่มีีการยืืนยัันว่่ารอยโรคท��พบ
เพิ่่�มเติิมนั้้�นเป็็นมะเร็็งหรืือไม่่ นอกจากนี้้�บางการศึึกษาพบว่่าการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่
เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััดช่่วยลดอััตราการผ่่าตััดซ้้ำ (re excision rate) จากร้้อยละ 15 เป็็นร้้อยละ 5(32)
โดยเฉพาะในกลุ่่�มมะเร็็งแบบ lobular (lobular cancer) มีีหลัักฐานรองรัับชััดเจนว่่าการตรวจวิินิิจฉััย
มะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััดช่่วยลดอััตราการผ่่าตััดซ้้ำโดยไม่่เพิ่่�มอััตราการผ่่าตััด
แบบ mastectomy(33)
	ดัังนั้้�นจึึงแนะนำให้้มีีการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััด
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีเนื้้�อเต้้านมหนาแน่่น ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นมะเร็็งชนิิด lobular (invasive lobular
carcinoma) หรืือผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมที่่�อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี(34)

215

216 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

ตารางที่่� 1. ตารางแสดงคำแนะนำจากองค์์กรหรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�ควรได้้รัับการตรวจ
วิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าก่่อนการผ่่าตััด(7)
ACR: American college of radiology, DCIS: ductal carcinoma in situ, EUSOBI: European society
of breast imaging, EUSOMA: European society of breast cancer specialists, NCCN: national
comprehensive cancer network
องค์์กรหรืือหน่่วยงาน

แนะนำให้้ตรวจในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยดัังต่่อไปนี้้�

EUSOBI (2008)

ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเนื้้�อเต้้านมหนาแน่่น ผู้้�ป่่วยมะเร็็งชนิิด lobular ตรวจดููเต้้านมอีีกข้้าง
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นมะเร็็งเต้้านม

EUSOMA (2010)

ผู้้�ป่่วยมะเร็็งชนิิด lobular ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งเต้้านมสููง ผู้้�ป่่วย
อายุุน้้อยกว่่า 60 ปีีที่่�ขนาดของมะเร็็งในภาพแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ต่่างกััน
มากกว่่า 1 ซม. ผู้้�ป่่วยที่่�สามารถรัักษาได้้ด้้วยวิิธีี partial breast radiation

ACR practice guideline
(2018)

ไม่่ได้้ระบุุกลุ่่�มผู้้�ป่่วยชััดเจน แต่่กล่่าวว่่าการตรวจวิินิิจฉััยด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้ามีีประโยชน์์ในการประเมิินขอบเขตของตััวโรคและช่่วยในการประเมิินความ
สััมพัันธ์์กัับกล้้ามเนื้้�อหรืือ fascia ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงรวมถึึงประเมิินเต้้านมอีีกข้้างด้้วย
(screening of the contralateral breast)

NCCN breast cancer
guideline (2018)

ไม่่ได้้ระบุุกลุ่่�มผู้้�ป่่วยชััดเจน

Dutch breast cancer
guideline (2018)

ผู้้�ป่่วยที่่�มีีขนาดของมะเร็็งแตกต่่างกัันทั้้�งจากการตรวจร่่างกาย แมมโมแกรม
และอััลตราซาวด์์ ผู้้�ป่่วยมะเร็็งชนิิด lobular ที่่�ต้้องการผ่่าตััดแบบสงวนเต้้านม
high-grade DCIS ที่่�มีีขอบเขตไม่่ชััดเจนและ DCIS with microinvasion
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รููปที่่� 3. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 53 ปีี มาด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�เต้้านมข้้างซ้้าย ก. และ ข. เป็็นภาพแมมโมแกรม
ในท่่า MLO ของเต้้านมข้้างขวาและข้้างซ้้ายแสดงให้้เห็็น a small irregular indistincted isodense mass
at mid part of the right breast and an irregular indistincted hyperdense mass contained
pleomorphic microcalcifications at central part of the left breast ค. และ ง. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์
แสดงลัักษณะของ irregular indistincted hypoechoic masses with internal vascularity at right
9 o’clock and left 12 o’clock จ. เป็็นภาพ subtracted contrast enhanced MRI แสดง irregular
indistincted heterogeneous enhancing mass with linear enhancement strand to underneath
pectoralis muscle (ลููกศร) ฉ. เป็็นภาพ subtracted contrast enhanced MRI แสดงให้้เห็็น linear
enhancement at right 9 o’clock (ลููกศร) ช. เป็็นภาพ MR spectroscopy แสดงให้้เห็็นว่่ามีี hight
choline peak ของตััวก้้อน ซ. เป็็นภาพ sagittal MIP แสดงให้้เห็็น multifocal lesion (ลููกศร) ที่่�บริิเวณ
เต้้านมข้้างซ้้ายในผู้้�ป่่วยรายนี้้�ผลการตรวจชิ้้�นเนื้้�อที่่�เต้้านมข้้างซ้้ายเป็็น invasive lobular carcinoma และ
เต้้านมข้้างขวาเป็็น ductal carcinoma in situ แสดงให้้เห็็นประโยชน์์ของ MRI breast ในการประเมิิน
ขอบเขตของโรค multifocal and multicentric lesions และ contralateral breast cancer
3. การประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษามะเร็็งเต้้านมด้้วยการรัักษาก่่อนผ่่าตััด (evaluation of women
treated with neoadjuvant therapy)
	ปััจจุุบันั การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่อ่ นการผ่่าตััดมีกี ารใช้้แพร่่หลายมากขึ้น้� ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
ระยะแรกเริ่่�มชนิิด triple-negative และ human epidermal growth factor 2-overexpression รวมถึึง
กลุ่่�มผู้้�ป่่วย locally advanced and inflammatory breast cancer โดยพบว่่าการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััด
ก่่อนการผ่่าตััดทำให้้เกิิด pathologic complete response (pCR) ได้้มากในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีี human

217

218 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-enriched cancer, triple-negative cancer และ
luminal-B cancer
แม้้ว่่าอััตราการรอดชีีวิิตโดยรวมและการลุุกลามของโรคระหว่่างการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่่อน
การผ่่าตััด (neoadjuvant chemotherapy) กัับหลัังการผ่่าตััด (adjuvant chemotherapy) ไม่่ได้้แตกต่่าง
กัันอย่่างมีีนััยสำคััญ(35) แต่่อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่่อนการผ่่าตััดมีีโอกาส
ที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดแบบสงวนเต้้านมได้้มากขึ้้�นและอาจจะสามารถหลีีกเลี่่�ยงการทำ axillary lymph node
dissection ได้้ ดัังนั้้�นการประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษาเพื่่�อการวางแผนในการรัักษาอย่่างแม่่นยำจึึงมีี
ความสำคััญ(36)
การตรวจวิินิจิ ฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเป็็นการตรวจเพื่่�อประเมิินการตอบสนอง
ได้้แม่่นยำที่่�สุุดเนื่่�องจากการตรวจชนิิดอื่่�นอาจจะแยกพัังผืืดที่่�เกิิดหลัังการรัักษา การเปลี่่�ยนแปลงหลััง
การเจาะชิ้้น� เนื้้อ� จากมะเร็็งที่่�เหลืืออยู่่ไ� ด้้ยาก(37, 38) อย่่างไรก็็ตามความสามารถในการประเมิินการตอบสนองต่่อ
การรัักษาด้้วยการตรวจวิินิจิ ฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าขึ้้น� อยู่่�กับั หลายปััจจััย เช่่น ชนิิดของ
มะเร็็ง (tumor subtype) โดยพบว่่าผลการตรวจจะมีีความแม่่นยำมากกว่่าในมะเร็็งชนิิด triple-negative
และ HER-2 positive และมีีความแม่่นยำน้้อยลงในมะเร็็งชนิิด Luminal(39) รวมถึึงชนิิดของยาที่่�ใช้้รัักษา
โดยพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา antiandrogenic และยาเคมีีบำบััด Taxane มีีโอกาสที่่�จะพบ
การประเมิินมะเร็็งที่่�เหลืือต่่ำกว่่าความเป็็นจริิงได้้มากกว่่ายาชนิิดอื่่�น(40, 41) และช่่วงเวลาในการตรวจวิินิิจฉััย
มะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า เป็็นต้้น
ในการประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่อ่ นการผ่่าตััดด้ว้ ยการตรวจวิินิจิ ฉััยมะเร็็ง
เต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้านั้้�นควรที่่�จะมีีการตรวจวิินิจิ ฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
ก่่อนเริ่่�มการรัักษาเพื่่�อช่่วยให้้การประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษาทำได้้ง่่ายและแม่่นยำมากขึ้้�น(31)
การประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่่อนการผ่่าตััดนั้้�นจะมีีการประเมิินทั้้�ง
การเปลี่่ย� นแปลงของขนาดของก้้อนมะเร็็งด้้วยเส้้นผ่่าศููนย์์กลางที่่�มากที่่�สุดุ (maximum diameter), ปริิมาตร
ของก้้อนมะเร็็ง (tumor volume), การประเมิิน kinetic enhancement และการประเมิินด้้วยเทคนิิค
functional รวมถึึง diffusion-weighted imaging (DWI) โดยพบว่่าการประเมิินด้้วยปริิมาตรของก้้อนมะเร็็ง
มีีความแม่่นยำมากกว่่าการประเมิินด้้วยเส้้นผ่่าศููนย์์กลางที่่�มากที่่�สุดุ (42) และการเปลี่่ย� นแปลงของปริิมาตรของ
ก้้อนมะเร็็งมีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราชีีพรอดอย่่างปราศจากโรค (recurrence-free survival) มากกว่่าปััจจััย
อื่่น� ๆ รวมถึึงยัังเป็็นปััจจััยที่่�ใช้้ในการทำนายการเกิิด pathologic complete response (pCR) หลัังการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำบััดรอบแรกได้้เป็็นอย่่างดีี(43) นอกจากนี้้�ปัจั จััยอื่่น� ๆ ที่่�ช่ว่ ยบ่่งบอกถึึงการตอบสนองต่่อการรัักษา
และการทำนายการเกิิด pCR ได้้เช่่นกััน คืือ การลดลงของ early enhancement ของก้้อนมะเร็็งและการที่่�
มีีก้้อนมะเร็็งมีีค่่า apparent diffusion coefficient (ADC) เพิ่่�มมากขึ้้�น(43-45)
บางครั้้ง� การประเมิินมะเร็็งที่่�เหลืืออาจจะมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าความเป็็นจริิงได้้โดยพบว่่าการประเมิิน
พัังผืืดหรืือการเปลี่่�ยนแปลงหลัังการรัักษา (fibrosis/post treatment change), necrotic tumor หรืือ
residual benign mass ร่่วมด้้วยอาจทำให้้การประเมิินมะเร็็งที่่�เหลืือมากกว่่าความเป็็นจริิง ในทางตรงกััน
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ข้้ามมะเร็็งที่่�มีีลัักษณะไม่่ได้้เป็็นก้้อนชััดเจน (nonmass morphology), มะเร็็งที่่�มีีการตอบสนองแบบ
nonconcentric shrinkage และผู้้�ป่่วยที่่�รับั การรัักษาด้้วยยา antiandrogenic มัักจะพบมีีการประเมิินมะเร็็ง
ที่่�เหลืือน้้อยกว่่าความเป็็นจริิง(42)

รููปที่่� 4. ผู้้�หญิิงอายุุ 34 ปีี มาด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�เต้้านมข้้างขวา ก. และ ข. เป็็นภาพแมมโมแกรมในท่่า MLO
และ CC แสดงลัักษณะของ irregular shaped indistincted isodense mass at right lower mid part
(ลููกศร) ค. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์แสดง irregular shaped indistincted hypoechoic mass at right lower
mid part ตรงกัับตำแหน่่งที่่�พบในแมมโมแกรม จากนั้้�นมีีการเจาะตรวจชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยาพบว่่าเป็็น
invasive ductal carcinoma ผู้้�ป่่วยได้้รับั การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดก่อ่ นการผ่่าตััด ง. เป็็นภาพ subtracted
contrast enhanced MRI และ ฉ. เป็็นภาพ MIP หลัังจากได้้ยาเคมีีบำบััด AC 4 cycles พบว่่าก้้อนมีี
ขนาดเล็็กลง (ลููกศร) จ. เป็็นภาพ subtracted contrast enhanced MRI และ ช. เป็็นภาพ MIP หลัังจาก
ได้้ยา Docetaxel ต่่ออีีก 3 cycles ไม่่พบ abnormal enhancement แสดงให้้เห็็นว่่ามีี radiologic complete
response ผลทางพยาธิิวิิทยาพบ fibrotic scar และไม่่พบ residual invasive carcinoma consistent
with pathologic complete response แสดงถึึงการพยากรณ์์โรคที่่�ดีีในการรัักษา
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4. ใช้้ในการค้้นหามะเร็็งที่่�มีีการแพร่่กระจายไปยัังอวััยวะอื่่�นๆหรืือต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณรัักแร้้และสงสััย
ว่่ามาจากมะเร็็งเต้้านม (occult breast cancer or carcinoma of unknown primary origin)
ในกรณีีของผู้้�ป่่วยที่่�ตรวจพบการแพร่่กระจายไปยัังอวััยวะอื่่�น ๆ หรืือต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณรัักแร้้
และสงสััยว่่ามาจากมะเร็็งเต้้านมนั้้�น การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีประโยชน์์
ในกรณีีที่่�การตรวจร่่างกาย การตรวจแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์เต้้านมไม่่พบมะเร็็งเต้้านม โดยพบว่่า
การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสามารถตรวจพบมะเร็็งเต้้านมในผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�ได้้มากถึึง
ร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด(46, 47)
การรัักษาบริิเวณเต้้านมในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีความสำคััญเพราะสามารถลดอััตราการกลัับเป็็นซ้้ำบริิเวณ
เต้้านมและเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิติ ได้้(48) หากการตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าไม่่พบมะเร็็ง
ในเต้้านมที่่�ชัดั เจนการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีบริิเวณเต้้านมข้้างเดีียวกัับที่่�มีกี ารแพร่่กระจายของต่่อมน้้ำเหลืือง
นั้้�นปลอดภััยและได้้ประสิิทธิิภาพในการรัักษาเทีียบเท่่ากัับการผ่่าตััดเอาเต้้านมออกทั้้�งหมด (mastectomy)
ดัังนั้้�นการตรวจวิินิิจฉััยมะเร็็งเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�อาจจะทำให้้ไม่่ต้้องผ่่าตััด
เต้้านมออกทั้้�งหมดโดยไม่่จำเป็็น(46, 47)
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รููปที่่� 5. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 46 ปีี มีีประวััติิฉีีดซิิลิิโคนเข้้าเนื้้�อเต้้านมเป็็นเวลา 10 ปีี มาตรวจด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�
รัักแร้้ขวาภาพ ก. เป็็นภาพแมมโมแกรมท่่า MLO แสดงลัักษณะของต่่อมน้้ำเหลืือที่่�รัักแร้้ขวามีีลัักษณะกลมโต
ข. เป็็นภาพแมมโมแกรมท่่า CC แสดงลัักษณะของ multiple siliconomas in both breasts ค. เป็็นภาพ
อััลตราซาวด์์บริิเวณรัักแร้้ข้า้ งขวาแสดงลัักษณะของ pathologic node ง. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์แสดงลัักษณะ
ของ multiple siliconomas with snowstorm appearance ทำให้้ไม่่สามารถประเมิินรอยโรค
ในเต้้านมได้้ชััดเจน หลัังจากผู้้�ป่่วยได้้ตรวจทางพยาธิิวิิทยาของต่่อมน้้ำเหลืืองบริิเวณรัักแร้้ข้้างขวาพบว่่า
เป็็น metastatic adenocarcinoma favored breast in origin จึึงต้้องหา primary breast cancer
โดยใช้้ในการตรวจคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า จ. และ ช. เป็็นภาพ subtracted contrast enhanced MRI
และภาพ MIP แสดงลัักษณะของ focal area of heterogeneous non-mass enhancement อยู่่�ที่่�บริิเวณ
right upper mid part ฉ. เป็็นภาพ silicone bright sequence แสดงให้้เห็็น multiple siliconomas
บริิเวณด้้านหน้้าของเต้้านมทั้้�งสองข้้าง และ ซ. เป็็นภาพการตรวจชิ้้�นเนื้้�อบริิเวณเต้้านมข้้างขวาโดยใช้้ MRI
guidance ผลพยาธิิวิิทยาพบว่่าเป็็น high grade ductal carcinoma in situ ผู้้�ป่่วยจึึงได้้รัับการรัักษาด้้วย
การผ่่าตััดเต้้านมข้้างขวาแบบ modified radical mastectomy
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5. ใช้้ในการแก้้ปััญหาในการวิินิิจฉััยโรคเต้้านมในบางกรณีีที่่�การตรวจชนิิดอื่่�นให้้ข้้อมููลได้้ไม่่เพีียงพอ
(diagnostic problem-solving breast MRI)
เนื่่�องจากการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีค่่าทำนายผลลบ (negative
predictive value, NPV) ที่่�สููงมาก ทำให้้มีีการนำมาช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคเต้้านมกรณีีที่่�การตรวจด้้วย
แมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ให้้ข้อ้ มููลได้้ไม่่เพีียงพอ เช่่น รอยโรคชนิิด architectural distortion ที่่�ไม่่ชัดั เจน
รอยโรคที่่�น่า่ สงสััยที่่�ตรวจพบในท่่าเดีียวของการตรวจแมมโมแกรมทั้้ง� สองมิิติแิ ละสามมิิติิ ผู้้�ป่่วยที่่�มาด้้วยอาการ
มีีของเหลวผิิดปกติิออกจากหััวนม (pathologic nipple discharge) ที่่�การตรวจด้้วยวิิธีีอื่่�นได้้ผลไม่่ชััดเจน
สุุดท้า้ ยใช้้ช่ว่ ยแยกการเปลี่่ย� นแปลงหลัังการรัักษากัับการเกิิดรอยโรคซ้้ำเฉพาะที่่�ซึ่ง่� แยกได้้ยากด้้วยวิิธีกี ารตรวจ
ชนิิดอื่่�น(34)
จากการศึึกษาของ Bennani-Baiti และคณะ พบว่่าความไวและการทำนายผลลบของการตรวจ
วิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในการประเมิินรอยโรคที่่�ไม่่มีีหิินปููนนั้้�นสููงถึึงร้้อยละ 99 และ
ร้้อยละ 100 ตามลำดัับ(49) ในขณะที่่�ค่่าการทำนายผลลบสำหรัับรอยโรคที่่�เป็็นหิินปููนจากแมมโมแกรมนั้้�น
ไม่่สููงเพีียงพอที่่�จะแยกมะเร็็งออกจากภาวะอื่่�นได้้ โดยพบว่่าการที่่�ไม่่มีี enhancement บริิเวณที่่�ตรวจ
พบหิินปููนที่่�น่่าสงสััยนั้้�นมีีความสััมพัันธ์์กัับค่่าทำนายลบเพีียงร้้อยละ 93(50) ดัังนั้้�นในกรณีีที่่�ตรวจพบหิินปููนที่่�
น่่าสงสััยการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าไม่่สามารถแทนที่่�การตรวจชิ้้�นเนื้้�อได้้
สำหรัับการตรวจวิินิจิ ฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่น� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในกรณีีของผู้้�ป่่วยที่่�มาด้้วย pathologic
nipple discharge นั้้�นมีีความไวในการตรวจหาสาเหตุุได้้ถึึงร้้อยละ 92 เมื่่�อเทีียบกัับการตรวจด้้วยการ
ฉีีดสารทึึบรัังสีีในท่่อน้้ำนม (galactography) ซึ่่�งมีีความไวในการตรวจหาสาเหตุุเพีียงร้้อยละ 69 โดยการ
ตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีความไวในการตรวจ (sensitivity) และ
ความจำเพาะเจาะจงในการตรวจ (specificity) สููงถึึงร้้อยละ 97(51)
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รููปที่่� 6. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 62 ปีี มาด้้วยมีีเลืือดออกจากหััวนมข้้างขวา ก. และ ข. เป็็นภาพแมมโมแกรม
ในท่่า MLO และ CC ตรวจไม่่พบความผิิดปกติิชััดเจน ค. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์บริิเวณ right upper outer
quadrant พบเป็็น focal dilated duct without internal vascularity ง. เป็็นภาพ subtracted contrast
enhanced MRI แสดงให้้เห็็นลัักษณะของ clumped non mass enhancement at right upper mid
part (ลููกศร) จ. เป็็นภาพ MIP แสดงให้้เห็็นลัักษณะเป็็น segmental clumped NME at right upper mid
part (ลููกศร) ซึ่่� ง จะเห็็ น ว่่ า ขนาดของรอยโรคมีี ข นาดใหญ่่ ก ว่่ า ที่่� เ ห็็ น จากอัั ล ตราซาวด์์ ค่่ อ นข้้ า งมาก
ฉ. เป็็นภาพแสดง apparent diffusion coefficient (ADC) พบว่่ามีี borderline restricted diffusion
และ ช. เป็็นภาพแสดงลัักษณะของ type II kinetic curve enhancement ของรอยโรค จากภาพทางรัังสีี
วิินิิจฉััยผู้้�ป่่วยได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น ACR BI-RADS 4C จากนั้้�นได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดแบบ right
microdochectomy ผลการตรวจทางพยาธิิวิิทยาออกมาเป็็น intracductal papilloma with ductal
carcinoma in situ grade 1
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รููปที่่� 7. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 63 ปีี เคยผ่่าตััดเนื้้�องอกที่่�เต้้านมข้้างขวามาตรวจด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�เต้้านมข้้างขวา
บริิเวณใกล้้กัับรอยผ่่าตััดเดิิม หลัังจากตรวจด้้วยแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ไม่่พบความผิิดปกติิที่่�ชััดเจน
จึึงได้้มาตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเพิ่่�มเติิม ก. ภาพ subtracted contrast enhanced MRI และ ข. ภาพ MIP
แสดงให้้เห็็น segmental non-mass enhancement (NME) at right outer mid part (ลููกศร) ค. เป็็น
ภาพ MR spectroscopy แสดงให้้เห็็น increased choline peak of suspicious NME ง. เป็็นภาพ diffusion
weighted image (DWI) แสดงให้้เห็็น borderline restricted diffusion of NME ฉ. เป็็นภาพแสดง type 2
kinetic curve enhancement of NME ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น ACR BI-RADS 4c จากนั้้�นผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การตรวจอััลตราซาวด์์เฉพาะจุุดเพื่่�อประเมิินอีีกครั้้ง� จ. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์แสดงลัักษณะของ focal dilated
duct with hypervascularity at right outer mid part จากนั้้�นผู้้�ป่่วยได้้รับั การตรวจชิ้้น� เนื้้อ� ทางพยาธิิวิทิ ยา
พบว่่าเป็็น ductal carcinoma in situ
6. ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�เสริิมเต้้านมทั้้�งในกลุ่่�มที่่�เสริิมแบบชนิิดถุุงหรืือชนิิดฉีีด
การประเมิินความสมบููรณ์์ของเต้้านมเทีียม (silicone breast implant integrity evaluation) นั้้�น
การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีความไวและความจำเพาะเจาะจงในการตรวจพบ
เต้้านมเทีียมแตกมากกว่่าการตรวจด้้วยอััลตราซาวด์์และแมมโมแกรมโดยมีีความไวและความจำเพาะเจาะจง
อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 78-99(52) โดยลัักษณะภาพทางรัังสีีวิิทยาของการตรวจเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
ที่่�จำเพาะเจาะจงกัับการแตกภายในของเต้้านมเทีียม (intracapsular rupture) นั้้�นประกอบด้้วย linguine
และ keyhole signs(53) โดยการประเมิินความสมบููรณ์์ของเต้้านมเทีียมไม่่จำเป็็นต้้องฉีีดสารทึึบรัังสีี
ในการตรวจแต่่จะมีีการใช้้เทคนิิค silicone-specific sequence ซึ่่�งจะทำให้้การประเมิินความสมบููรณ์์ของ
เต้้านมเทีียมชััดเจนขึ้น้� แต่่อย่่างไรก็็ตามสำหรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ที่่ต� รวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยแมมโมแกรมแล้้ว
ผลไม่่ชััดเจนโดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�เสริิมเต้้านมแบบฉีีด การฉีีดสารทึึบรัังสีีร่่วมด้้วยเพื่่�อตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม
จึึงมีีความจำเป็็น
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รููปที่่� 8. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 65 ปีี ได้้รัับการผ่่าตััดเสริิมเต้้านมเป็็นเวลา 10 ปีี มาตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม
ก. และ ข. เป็็นภาพแมมโมแกรมในท่่า MLO ของเต้้านมข้้างขวาและข้้างซ้้าย แสดงให้้เห็็น lobulated
contour of left retroglandular silicone implant with calcified capsule and normal contour of
right retroglandular silicone implant ค. และ ง. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์ของเต้้านมทั้้�งสองข้้าง
พบลัักษณะเป็็น stepladder pattern และสงสััย intracapsular rupture of bilateral retroglandular
silicone implants จากนั้้�นมีีการส่่งประเมิินความสมบููรณ์์ของเต้้านมเทีียม (implant integrity) ด้้วยการ
ตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า จ. ฉ. และ ช. เป็็นภาพ silicone bright sequence MRI แสดงลัักษณะของ
linguine signs of bilateral retroglandular silicone implants และ salad oil sign at left retroglandular
silicone implsnt (ลููกศร) ซึ่่�งบ่่งบอกว่่ามีี intracapsular rupture of bilateral retroglandular silicone
implants
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รููปที่่� 9. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 64 ปีีเสริิมเต้้านมเทีียมทั้้�งสองข้้างมาด้้วยคลำได้้ก้้อนที่่�รัักแร้้ข้้างขวา ก. เป็็นภาพ
แมมโมแกรมแสดงลัักษณะของ dense enlarged right axillary node ข. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์แสดง
ลัักษณะของ silicone deposition at right axillary node ค. เป็็นภาพอััลตราซาวด์์สงสััย intracapsular
rupture of right subpectoral implant จึึงมีีการตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเพิ่่�มเติิม จ. และ ฉ. เป็็นภาพ
silicone bright sequence แสดงลัักษณะของ keyhole sign (ลููกศร) ซึ่่�งบ่่งบอกถึึง intracapsular
rupture of right subpectoral implant ช. เป็็นภาพ subtracted contrast enhanced MRI แสดงให้้
เห็็น enlarged right axillary node แบบเดีียวกัับที่่�พบในแมมโมแกรมและอััลตราซาวด์์ร่่วมกัับมีี a small
irregular rim enhancing mass at periphery of left upper inner quadrant (ลููกศร) ได้้รัับการวิินิิจฉััย
ACR BIRADS 4c จากนั้้�นมีีการทำอััลตราซาวด์์เฉพาะจุุดเพื่่�อหารอยโรคที่่�พบใน MRI พบเป็็น an irregular
indistincted isoechoic mass at left upper inner quadrant ซึ่่�งตรงกัับที่่�พบใน MRI จากนั้้�นผู้้�ป่่วย
ได้้รัับการตรวจชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยาพบว่่าเป็็น invasive ductal carcinoma
7. ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รับั การผ่่าตััดมาแล้้วและพบว่่ามีีรอยโรคเหลืือที่่ข� อบของก้้อน (positive margin) หรืือ
รอยโรคใกล้้กัับรอยแผลผ่่าตััด (close margin) หรืือเป็็นมะเร็็งกลัับซ้้ำ (recurrence)
การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�อาจทำให้้ตรวจพบรอยโรค
multicentric หรืือ multifocal ที่่�ไม่่คาดคิิดในระดัับ 5 มม. หรืือมากกว่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตามการตรวจวิินิิจฉััย
เต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�การแยกการเปลี่่�ยนแปลงหลัังการผ่่าตััดกัับมะเร็็งที่่�เหลืือ
อยู่่�ค่่อนข้้างยากและมีีค่่าทำนายลบต่่ำประมาณร้้อยละ 45 โดยเฉพาะการที่่�มีี enhancement บริิเวณรอย
หรืือโพรงผ่่าตััด (surgical cavity)(54)
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รููปที่่� 10. ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 57 ปีีมีีประวััติิเป็็นมะเร็็งเต้้านมข้้างขวาได้้รัับการผ่่าตััดแบบ skin sparing right
mastectomy with implant reconstruction มาตรวจ MRI breast surveillance ก. เป็็นภาพ subtracted
contrast enhanced MRI และ ค. เป็็นภาพ MIP พบลัักษณะของ linear ductal enhancement at left
inner mid part (ลููกศร) ง. แสดงลัักษณะของ type 2 kinetic curve enhancement ของ ductal
enhancement ได้้รัับการวิินิิจฉััย ACR BI-RADS 4b จากนั้้�นจึึงตรวจด้้วยอััลตราซาวด์์เฉพาะจุุดเพื่่�อหา
รอยโรคในตำแหน่่งที่่�สงสััยพบเป็็น focal dilated duct at left inner mid part (ลููกศร) หลัังจากนั้้�น
ผู้้�ป่่วยได้้รัับการผ่่าตััดผลการตรวจทางพยาธิิวิิทยาพบว่่าเป็็น ductal carcinoma in situ

ข้้อควรระวัังสำหรัับการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า

เนื่่�องจากการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีความไวในการตรวจสููง อาจทำให้้
ตรวจพบรอยโรคที่่�อาจจะไม่่มีีนััยสำคััญทางคลิินิิคหรืือก่่อให้้เกิิดผลบวกลวง (false positive) ซึ่่�งนำไปสู่่�
การตรวจติิดตามหรืือการตรวจชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยาได้้ ดัังนั้้�นการเลืือกระยะเวลาในการตรวจสำหรัับผู้้�ป่่วย
ก่่อนวััยหมดประจำเดืือนจึึงมีีความสำคััญเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง benign hormone related enhancement และ
ลดผลบวกลวงดัังกล่่าว จึึงควรนััดตรวจช่่วง 7-14 วัันหลัังจากมีีประจำเดืือนวัันแรก แต่่ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วย
ได้้ รัั บ การวิิ นิิ จ ฉัั ย ว่่ า เป็็ น มะเร็็ ง เต้้ า นมและต้้ อ งการตรวจเพื่่� อ ประเมิิ น ระยะของโรคสามารถทำได้้ เ ลย
โดยไม่่ต้้องคำนึึงถึึงประจำเดืือนเพราะอาจจะทำให้้การรัักษาล่่าช้้าไปได้้
	ข้้อจำกััดในการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า(55) เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�ใส่่อุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ชนิิดโลหะ (metallic implants) บางชนิิด จึึงต้้องมีีการสอบถามเรื่่�องของวััสดุุที่่�ใช้้ให้้ชััดเจนว่่า
สามารถเข้้าตรวจได้้หรืือไม่่ ผู้้�ป่่วยที่่�กลััวที่่�แคบ (claustrophobia) และผู้้�ป่่วยที่่�มีีรอยสัักหรืือเสริิมความงาม
บริิเวณผิิวหนัังบางรายอาจเกิิดการระคายเคืืองได้้ นอกจากนี้้�การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้าจำเป็็นต้้องมีีการฉีีดสารทึึบรัังสีีจึึงต้้องระมััดระวัังในการตรวจในผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวการทำงานของไต
และในผู้้�ป่่วยที่่�ตั้้�งครรภ์์และให้้นมบุุตร ดัังนั้้�นจึึงควรคำนึึงถึึงความจำเป็็นในการตรวจร่่วมด้้วย
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แม้้ว่่าการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าจะมีีความไวในการตรวจสููงแต่่มะเร็็ง
บางชนิิดอาจตรวจไม่่พบจากการตรวจด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าแต่่ตรวจพบจากแมมโมแกรม ดัังนั้้�น
จึึงต้้องระมััดระวัังในการใช้้โดยเฉพะในแง่่ของการแก้้ปัญ
ั หาในการวิินิจิ ฉััยโรคเต้้านม (diagnostic problemsolving breast MRI) และไม่่ควรใช้้การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าแทนการตรวจ
คััดกรองมะเร็็งเต้้านมด้้วยแมมโมแกรม

ทิิศทางในอนาคตของการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (future
direction of breast MRI)

เนื่่�องจากในปััจจุุบัันการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ายัังมีีข้้อจำกััดค่่อนข้้างมาก
ด้้วยเรื่่�องของราคาที่่�ค่่อนข้้างสููงและปริิมาณเครื่่�องที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำกััดรวมถึึงระยะเวลาที่่�ใช้้ในการตรวจผู้้�ป่่วย
แต่่ละรายที่่�ค่่อนข้้างนานประมาณ 45-60 นาทีี จึึงมีีการศึึกษาเพื่่�อลดขั้้�นตอนการตรวจลงบางส่่วน เรีียกว่่า
abbreviated MRI โดยจากการศึึกษาพบว่่าการปรัับลดขั้้�นตอนการตรวจบางส่่วนยัังสามารถให้้การวิินิิจฉััย
ได้้แม่่นยำเทีียบเท่่ากัับการตรวจแบบเดิิม (full protocol)(56, 57) ทำให้้ในอนาคตอาจมีีการนำ abbreviated
MRI มาใช้้เพิ่่�มมากขึ้้น� เพื่่�อลดระยะเวลาในการตรวจและการแปลผลรวมถึึงอาจจะทำให้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการตรวจ
ลดลงและมีีการใช้้งานได้้แพร่่หลายมากขึ้้�น
การตรวจวิินิิจฉััยด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสามารถตรวจพบมะเร็็งเต้้านมได้้จากรููปแบบการ
enhancement ที่่� แ ตกต่่ า งจากเนื้้� อ เต้้ า นมปกติิ ห ลัั ง จากที่่� มีี ก ารฉีี ด สารทึึบรัั ง สีี เ ข้้ า ทางหลอดเลืือดดำ
แต่่อย่่างไรก็็ตามเนื้้�อเยื่่�อเต้้านมปกติิก็็มีี enhancement เช่่นกัันเรีียกว่่า background parenchymal
enhancement (BPE) ซึ่่ง� ลัักษณะของ BPE ที่่�พบนั้้�นมีีการเปลี่่ย� นแปลงจากหลายปััจจััยทั้้�งในเรื่่อ� งของเส้้นเลืือด
ที่่�มาเลี้้ย� งและการเปลี่่ย� นแปลงของระดัับฮอร์์โมน นอกจากนี้้�ยังั มีีการศึึกษาพบว่่า BPE ที่่�มากมีีความเกี่่ย� วข้้อง
กัับความเสี่่�ยงของการเป็็นมะเร็็งเต้้านมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ดัังนั้้�นรููปแบบของการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดมะเร็็งเต้้านมในอนาคตอาจมีีการนำ BPE เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินความเสี่่�ยง(58)
	ปััจจุุบัันการใช้้ tamoxifen และยากลุ่่�ม estrogen receptor modulator ร่่วมในการรัักษา
มะเร็็งเต้้านมกลุ่่�มที่่�มีี estrogen receptor/progesterone receptor (ER/PR) positive แพร่่หลายมากขึ้้�น
มีีการศึึกษาพบว่่าการใช้้ยากลุ่่�มนี้้�สามารถช่่วยลดโอกาสในการกลัับเป็็นซ้้ำของมะเร็็งเต้้านมได้้เกืือบร้้อยละ 50
แต่่อย่่างไรก็็ตามผลข้้างเคีียงของการรัักษาด้้วย tamoxifen เช่่น การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ (deep vein
thrombosis and pulmonary emboli) และมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก ก็็พบได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ ดัังนั้้�น
การพิิ จ ารณาในเรื่่�อ งของประโยชน์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ จากการรัั ก ษากัั บ ผลข้้ า งเคีี ย งที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จึึงมีี ค วามสำคัั ญ
มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยากลุ่่�มนี้้�จะตรวจพบ BPE น้้อยลงในการตรวจวิินิิจฉััยด้้วยคลื่่�น
สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า อย่่างไรก็็ตามพบผู้้�ป่่วยถึึงร้้อยละ 32(59) ที่่�ไม่่พบการเปลี่่ย� นแปลงของ BPE หลัังจากได้้รับั
การรัักษาด้้วย tamoxifen ซึ่่�งเป็็นไปได้้ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงของ BPE หลัังจากการรัักษาด้้วย
tamoxifen อาจจะได้้ รัั บ ประโยชน์์ จ ากการรัั ก ษาน้้ อ ยลง ยัั ง คงต้้ อ งมีี ก ารศึึกษาเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ นำมา
ปรัับใช้้ในการปรัับลดความเสี่่�ยงจากการรัักษาด้้วยยากลุ่่�มนี้้�(11)
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นอกจากนี้้� ไ ด้้ มีี ก ารศึึกษาที่่� น ำข้้ อ มููลจากการตรวจวิิ นิิ จ ฉัั ย เต้้ า นมด้้ ว ยคลื่่� น สนามแม่่ เ หล็็ ก ไฟฟ้้ า มาใช้้
ร่่วมกัับเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ทั้้�งในเรื่่�องของปััญญาประดิิษฐ์์ (artificial Intelligence, AI), machine learning
และ radiomic ซึ่่�งจะช่่วยพััฒนาการดููแลรัักษาให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นรวมถึึงเป็็นการดููแลรัักษาเฉพาะบุุคคล
มากขึ้้�น (personalized therapy) และในอนาคตอาจมีีการใช้้ deep contrast AI algorithm ในภาพ
การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าแบบไม่่ใช้้สารทึึบรัังสีี (gadolinium-free breast MR
image) ที่่� ส ามารถให้้ข้้อมููลได้้เ ทีียบเท่่าการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้ว ยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าแบบใช้้
สารทึึบรัังสีี(60-62)

บทสรุุป

	ปััจจุุบัันการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าเป็็นการตรวจที่่�มีีความไวในการตรวจ
พบมะเร็็งเต้้านมมากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับการตรวจชนิิดอื่่�น ทำให้้มีีบทบาทและข้้อบ่่งชี้้�ในการใช้้ทางคลิินิิค
มากขึ้้�น (ตารางที่่� 2) แต่่อย่่างไรก็็ตามการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ายัังคงมีีข้้อจำกััด
บางประการดัั ง นั้้� น การพิิ จ ารณาข้้ อ บ่่ ง ชี้้� ใ นการตรวจที่่� เ หมาะสม ระยะเวลาการตรวจที่่� เ หมาะสมและ
การปรัับเทคนิิคในการตรวจที่่�ดีีจะทำให้้การตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ามีีประสิิทธิิภาพ
และแม่่นยำมากยิ่่�งขึ้้�น
ตารางที่่� 2. แสดงการใช้้งานทางคลิินิิคในปััจจุุบัันของการตรวจวิินิิจฉััยเต้้านมด้้วยคลื่่�นสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
[current clinical application of breast magnetic resonance imaging (MRI)]
1. ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสูง
(high risk patient)
2. ใช้ในการประเมินระยะและขอบเขตของโรคมะเร็งเต้านม (staging in women with known breast
cancer and evaluation of extent of disease)
3. ใช้ในการประเมินการตอบสนองต่อการรักษามะเร็งเต้านมด้วยการรักษาก่อนผ่าตัด (evaluation of
women treated with neoadjuvant therapy)
4. ใช้ในการค้นหามะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆหรือต่อมน้ำ�เหลืองบริเวณรักแร้และสงสัย
ว่ามาจากมะเร็งเต้านม (occult breast cancer or carcinoma of unknown primary origin)
5. ใช้ในการแก้ปัญหาในการวินิจฉัยโรคเต้านมในบางกรณีที่การตรวจชนิดอื่นให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ
(diagnostic problem-solving breast MRI)
6. ใช้ในผู้ป่วยที่เสริมเต้านมทั้งในกลุ่มที่เสริมแบบชนิดถุงหรือชนิดฉีด ทั้งในแง่ของการประเมินความสมบูรณ์
ของเต้านมเทียมและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมบางกรณี
7. ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้วและพบว่ามีรอยโรคเหลือที่ขอบของก้อน (positive margin) หรือ
รอยโรคใกล้กับรอยแผลผ่าตัด (close margin) หรือเป็นมะเร็งกลับซ้ำ� (recurrence)
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การรัักษาเเบบก้้าวหน้้า
ในมะเร็็งเต้้านม:
การตััดเต้้านมแบบสงวนหััวนม
เเละลานนม
(modern treatment in
breast cancer:
nipple-sparing mastectomy)
สุุกััญญา ศรีีอััษฎาพร

บทนำ

การพััฒนาการรัักษามะเร็็งเต้้านมจากอดีีตถึึงปััจจุุบัันมีีความเปลี่่�ยนแปลงของการรัักษาทั้้�งด้้าน
systemic treatment คืือการมีีความรู้้�ระดัับ molecular มีีความเข้้าใจการดำเนิินของโรคมากขึ้้�น มีีการ
พััฒนายาใหม่่ ๆ ที่่�เฉพาะเจาะจงขึ้้�น มีีประสิิทธิิภาพขึ้้�นทั้้�งในแง่่ hormonal therapy, chemotherapy,
targeted therapy และที่่�ยัังมีีการพััฒนาเพื่่�อหวัังผลทาง clinic คืือ immunotherapy การรัักษาเฉพาะที่่�
ได้้แก่่ radiotherapy ก็็มีีการพััฒนา technique ใหม่่ ๆ ที่่�ลดโอกาสเกิิดผลข้้างเคีียงต่่ออวััยวะอื่่�น ลดระยะ
เวลาการรัับ radiotherapy อย่่างไรก็็ตาม การรัักษาหลัักสำหรัับมะเร็็งเต้้านมคืือการผ่่าตััด ความเปลี่่ย� นแปลง
ด้้านการรัักษาอื่่�นมีีผลต่่อการพััฒนาวิิธีีการผ่่าตััดในอดีีต เมื่่�อไม่่มีี adjuvant treatment มีีเพีียงการผ่่าตััด
ขอบเขตการผ่่าตััดจึึงมากเมื่่�อเทีียบกัับปััจจุุบััน คืือการทำ radical mastectomy แม้้ว่่าทำการผ่่าตััดที่่�คาด
หวัังว่่าจะไม่่เกิิดโรคซ้้ำ ก็็ยังั พบว่่ามีีการกลัับเป็็นซ้้ำเฉพาะที่่�และแพร่่กระจาย ทำให้้มีกี ารศึึกษาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อ
การดำเนิินโรค การเริ่่�มมีี systemic treatment ทั้้�ง hormonal และ chemotherapy ร่่วมกัับมีีการใช้้
mammography ในการ screening breast cancer ทำให้้พบมะเร็็งเต้้านมระยะเริ่่�มต้้นมากขึ้้�น จึึงมีีการ
ศึึกษาการทำ breast-conserving surgery (BCT) ในช่่วงปีี ค.ศ. 1970(1-3) เป็็นต้้นมาจนเป็็นการรัักษามาตรฐาน
ในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตามยัังมีีปััจจััยบางอย่่างที่่�ยัังคงมีีการพััฒนาเป็็นการทำ skin-sparing mastectomy
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(SSM) ในปีี ค.ศ. 1991 (4) เนื่่� อ งจากความต้้ อ งการผู้้�ป่่ ว ยบางรายซึ่่� ง อยากมีี เ ต้้ า นม แต่่ ไ ม่่ ต้้ อ งการ
radiotherapy มีี ค วามกัั ง วลการกลัั บ เป็็ น ซ้้ำถ้้ า ทำ BCT เมื่่� อ มีี ก ารทำ SSM เป็็ น ระยะเวลาที่่� พ บว่่ า
มีีโอกาสเกิิดเป็็นซ้้ำน้้อยเท่่ากัับการทำ total mastectomy (TM) ในช่่วงต้้น ค.ศ. 2000 เริ่่�มมีีการทำ
nipple-sparing mastectomy มากขึ้้�น โดยมีีข้้อดีีคืือได้้ cosmetic ที่่�ดีีกว่่า แต่่ยัังมีีข้้อสงสััยในการเลืือก
ผู้้�ป่่วย เทคนิิคการทำ ผลข้้างเคีียง และการกลัับเป็็นซ้้ำ

การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยเพื่่�อทำ NSM

	ผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสมในการทำ NSM คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาสพบเซลล์์มะเร็็งใน nipple areolar complex
(NAC) น้้อย (NAC+) จึึงจำเป็็นต้้องรู้้�ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC involvement (NAC+) ซึ่่�งโอกาสพบ NAC+
แตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษาขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีการตััดชิ้้�นเนื้้�อ ระดัับความลึึกของการตััดชิ้้�นเนื้้�อจากผิิวหนััง
การพบ NAC+ โดยทั่่�วไปเกิิดจาก direct extension จาก primary tumor, dissemination จาก duct,
malignant change ใน NAC ซึ่่�งลัักษณะการพบเซลล์์มะเร็็ง อาจพบใน duct, stroma, lymphatic vessels
หรืือพบร่่วมกััน
Wertheim และ Ozzello (5) ศึึกษาการพบ NAC ใน 1,000 mastectomy specimens โดยจััดทำ
longitudinal section ที่่� apex ของ nipple เพื่่�อดูู Paget’s disease และ horizontal section ใน nipple
พบว่่าร้้อยละ 23.4 NAC+ พบ Paget’s disease ร้้อยละ 1.8 ลัักษณะที่่�พบ NAC+ คืือ Paget’s disease,
carcinoma ใน ducts, stromal infiltration, lymphatic emboli โดย 58 ใน 234 รายพบมากกว่่า 1
ลัักษณะ โดยพบว่่า gross pathology ปกติิมีี NAC+ ร้้อยละ 16.1 ใน flat nipple พบมากกว่่าคืือร้้อยละ 26.9
โดยพบว่่า NAC+ บริิเวณฐานร้้อยละ 66.4 พบทุุกระดัับร้้อยละ 33.6 ในกลุ่่�มที่่� NAC+ พบว่่า gross pathology
ปกติิร้้อยละ 58 ลัักษณะที่่�ผิิดปกติิ gross pathology คืือ nipple retraction พบว่่า NAC+ ร้้อยละ 46.5,
deformed nipple พบ NAC+ ร้้อยละ 76.9, crusting และ discoloration พบ NAC+ ร้้อยละ 100
	ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ ขนาดก้้อน (T) ขนาด 0.3-1 ซม. NAC+ ร้้อยละ 13.8 T1 พบร้้อยละ
17.6 T2 พบร้้อยละ 21.1 T3 พบร้้อยละ 46.5 ตำแหน่่ง index tumor central พบ NAC+ ร้้อยละ 53.5
peripheral location พบร้้อยละ 16.9 multicentric cancer (MC) พบร้้อยละ 25 ชนิิดของ index tumor
พบว่่า DCIS พบ NAC+ มากที่่�สุุด คืือ ร้้อยละ 38.5 IDC พบร้้อยละ 24.5 ILC พบร้้อยละ 19.2 lymph node
involvement (LN+) พบ NAC+ ร้้อยละ 33.4 LN- พบ NAC+ ร้้อยละ 9.7 นอกจากนี้้�พบว่่ากลุ่่�มที่่�มีี NAC+
พบ LN+ มากกว่่ากลุ่่�มที่่� NAC- คืือ ร้้อยละ 79.5 และ ร้้อยละ 45.4 ตามลำดัับ
van Geel และ Menon(6) ทำการตรวจ nipple 33 รายโดย cross section 3 ระดัับ แต่่ละระดัับ
(บน กลาง ฐาน) ตััด 3 parafin sections รวมเป็็น 9 parafin sections ตรวจพบ NAC+ ร้้อยละ 58
โดยร้้อยละ 89 เป็็น DCIS ร้้อยละ 31.5 พบ tumor ทุุกระดัับ พบเพีียงด้้านบนร้้อยละ 39 ถ้้าตรวจไม่่พบความ
ผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกาย NAC+ ร้้อยละ 55 ถ้้ามีีความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกาย NAC+ ร้้อยละ 75
MC พบ NAC+ ร้้อยละ 62 UF พบร้้อยละ 50 ขนาดมากกว่่า 5 ซม. หรืือน้้อยกว่่า 5 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 50
และร้้อยละ 60 ตามลำดัับ
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Luttges และคณะ(7) ศึึกษาการพบ NAC+ จาก mastectomy 166 ราย พบ NAC+ ร้้อยละ 38
โดยกลุ่่�มที่่�พบ tumor ร้้อยละ 42 เป็็น retromamillary ducts, stroma และ lymphagiosis carcinematosa
ร้้อยละ 29 และ Paget’s disease ร้้อยละ 28 ในกลุ่่�มที่่�ตรวจพบ NAC+ ไม่่มีีความผิิดปกติิจากการตรวจ
ร่่างกายและ mammography ร้้อยละ 65 ในคนที่่�มีี retracted nipple พบ NAC+ ร้้อยละ 95 โดยพบว่่า
อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีีพบ NAC+ ร้้อยละ 33 อายุุมากกว่่า 65 ปีีพบ NAC+ ร้้อยละ 45 ขนาดก้้อนก็็มีีผลต่่อการ
พบ NAC+ โดย T1 พบร้้อยละ 27, T2 พบร้้อยละ 46, T3 พบร้้อยละ 73 การพบ LN+ เพิ่่�มโอกาสพบ NAC+
โดย N1 และ N2 พบ NAC+ ไม่่แตกต่่างกััน N0 พบร้้อยละ 25, N1 ร้้อยละ 54, N2 ร้้อยละ 58 ระยะระหว่่าง
ก้้อนและ nipple (tumor nipple distance, TND) ก็็มีีผลต่่อ NAC+ โดยพบว่่าถ้้า TND ติิดกัันคืือ 0 ซม.
พบ TND ร้้อยละ 100, 0-1 ซม. พบร้้อยละ 87, 1-2 ซม. พบร้้อยละ 36, 2-3 ซม. พบร้้อยละ 13, 3-4 ซม.
พบร้้อยละ 39, มากกว่่า 4 ซม. พบร้้อยละ 15 ปััจจััยอื่่�น ๆ ได้้แก่่ การพบ LCIS ร่่วมด้้วย พบ NAC+ ร้้อยละ
100 การพบ ADH, ALH ในบริิเวณอื่่�น พบ NAC ร้้อยละ 64, MC พบ NAC+ ร้้อยละ 69, LVI พบร้้อยละ 47
Simmons และคณะ(8) ศึึกษาการพบ NAC+ จากการทำ SSMS, non-SSMS 217 ราย พบ NAC
ร้้อยละ 10.6 จำแนกตามขนาดก้้อนคืือ 1 ซม. พบร้้อยละ 97.5, 1-2 ซม. พบร้้อยละ 11.9, 2-4 ซม. พบร้้อยละ
4.5, ขนาดมากกว่่า 4 ซม. พบร้้อยละ 18.2 ปััจจััยที่่�มีผี ลอย่่างมีีนัยั สำคััญ คืือ ตำแหน่่งก้้อน central, retroareolar
หรืือ MC พบ NAC+ ร้้อยละ 27.3 ตำแหน่่งอื่่�น UF พบร้้อยละ 6.4 โดยพบว่่า areolar involvement
พบเพีียงร้้อยละ 0.9 ซึ่่�งพบในระยะที่่� 3 ขนาดมากกว่่า 5 ซม. อยู่่� central หรืือ retroareolar และ MC
โอกาสการพบ NAC+ ที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับการเลืือกศึึกษาในกลุ่่�มที่่�มีีความผิิดปกติิจากการตรวจ
ร่่างกายรวมกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่มีคี วามผิิดปกติิ จึึงไม่่ได้้แสดงปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการพบ NAC+ ในกลุ่่�มที่่�ไม่่มีอี าการโดยตรง
หลายการศึึกษาที่่�เลืือกเฉพาะกลุ่่�มที่่�ตรวจร่่างกายไม่่พบความผิิดปกติิ Morimoto(9) ศึึกษาในรายที่่�ตรวจร่่างกาย
NAC ปกติิ 141 ราย พบว่่า NAC+ จาก pathology ร้้อยละ 31 โดยพบเป็็น intraductal growth ร้้อยละ 82,
stromal invasion ร้้อยละ 7 และพบทั้้�ง 2 แบบร้้อยละ 11 โดย index tumor ชนิิด DCIS เป็็นความผิิดปกติิ
ที่่�พบ NAC+ มากที่่�สุดุ คืือ ร้้อยละ 80 พบว่่า 44 รายที่่�พบ NAC+ ร้้อยละ 20 ตรวจพบบริิเวณ nipple ร้้อยละ 64
พบ 1 ซม. ใต้้ nipple และร้้อยละ 16 ตรวจพบ 1-2 ซม. ใต้้ nipple ขนาดของก้้อนพบ NAC+ แตกต่่างกััน
ขนาดน้้อยกว่่า 1 ซม. พบร้้อยละ 17, 1-2 ซม. พบร้้อยละ 16, 2-5 ซม. พบร้้อยละ 41, มากกว่่า 5 ซม. พบ
ร้้อยละ 78, LN- พบร้้อยละ 27, LN+ พบร้้อยละ 40, TND มีีผลต่่อโอกาสการพบ NAC+ TND 0 ซม. พบ
ร้้อยละ 83, 0-1 ซม. พบร้้อยละ 42, 1-2 ซม. พบร้้อยละ 29, 2-3 ซม. พบร้้อยละ 7%, 3-4 ซม. พบร้้อยละ
27, มากกว่่า 4 ซม. ไม่่พบ NAC+
Laronga และคณะ(10) ศึึกษาการพบ NAC+ ใน 286 SSM โดยในรายที่่�ตรวจร่่างกายผิิดปกติิ เช่่น
NAC มีี induration, retraction, fixation, ulceration หรืือ discharge จะไม่่รวมในการศึึกษาทำ verticcal-section ของ NAC พบว่่า NAC+ ร้้อยละ 5.6 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ อย่่างมีีนััยสำคััญคืือ ตำแหน่่ง
subareolar หรืือ MC พบ NAC+ ร้้อยละ 68.8 และ LN+ พบ NAC+ ร้้อยละ 56.3
Brachtel และคณะ(11) ทำการศึึกษา 232 mastectomy specimens ในรายที่่�ตรวจร่่างกายไม่่พบ
ความผิิดปกติิ โดยทำ coronal section ในระดัับความลึึกอย่่างน้้อย 0.5 ซม. จากผิิวหนััง โดยศึึกษาบริิเวณ
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ฐานและด้้านบนของ nipple พบ NAC+ ร้้อยละ 21 ปััจจััยที่่�มีีผลได้้แก่่ ขนาด T1 พบร้้อยละ 16 T2 พบร้้อย
ละ 36 N0 พบร้้อยละ 17 N1 พบร้้อยละ 30 N2-3 พบร้้อยละ 41 มีี LVI พบ NAC+ ร้้อยละ 33 ไม่่มีี LVI พบ
ร้้อยละ 18 TND มากกว่่า 4 ซม. พบร้้อยละ 10 TND ไม่่มากกว่่า 4 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 30 index tumor
ชนิิด IDC ร่่วมกัับ DCIS พบ NAC+ ร้้อยละ 28 เทีียบกัับ IDC ร้้อยละ 11 subtype HER2+ พบ NAC+ ร้้อย
ละ 47 เทีียบกัับ HER2- พบร้้อยละ 19 โดย multivariate logistic regressive analysis พบว่่าขนาด TND
และ HER2+ มีีผลต่่อการพบ NAC+ อย่่างมีีนััยสำคััญ ส่่วนใหญ่่ความผิิดปกติิที่่�พบใน NAC คืือ DCIS พบร้้อย
ละ 62 นอกจากนี้้�การพบ LVI ใน NAC มัักพบร่่วมกัับ LVI บริิเวณอื่่น� ในเต้้านม การตรวจพบ retroareolar ปกติิพบ
ความผิิดปกติิบริิเวณ nipple ได้้ถึึงร้้อยละ 18
Anderson และคณะ(12) ศึึกษาการพบ NAC+ โดยทำ horizontal section ทุุก 3 มม. ที่่�ความลึึก 1 ซม.
ใต้้ areolar บริิเวณส่่วนบนของ nipple ทำ vertical section โดยมีี 14 parafin sections พบ NAC+
ร้้อยละ 50 พบ nipple involvement ไม่่มีี areolar involvement ร้้อยละ 25 ร้้อยละ 47.5 พบบริิเวณ
nipple และภายใน 6-7 มม. subareolar เมื่่�อแยกเฉพาะตำแหน่่งที่่�ไม่่ใช่่ central ขนาดน้้อยกว่่า 3 ซม. ตรวจ
ร่่างกายปกติิ พบ NAC+ ร้้อยละ 38.8 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ ขนาดก้้อนน้้อยกว่่า 2 ซม. พบร้้อยละ
56.5 2-4 ซม. พบร้้อยละ 33.3 มากกว่่า 4 ซม. พบร้้อยละ 100 ตำแหน่่ง central พบร้้อยละ 85.7 บริิเวณ
อื่่�นพบร้้อยละ 42.4
Fisher(13) ศึึกษา 1,000 mastectomy specimens พบ NAC+ ร้้อยละ 11.1 พบ Paget’s disease
ร้้อยละ 2.3 พบเป็็น invasive ร้้อยละ 52 โดยพบใน ducts ร้้อยละ 36.4 lymphatic involvement ร้้อยละ 28
พบทั้้�งใน duct และ lymphatic ducts และ epidermis ร้้อยละ 10.3 ใน ducts และ lymphatic duct
ร้้อยละ 14 และ ducts และ epidermis ร้้อยละ 11.2 ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ การพบ skin involvement
เหนืือก้้อน perineural extension, LVI, DCIS, LN+ มากกว่่า 3, ขนาดก้้อนมากกว่่า 4 ซม. papillary lesion,
MC และตำแหน่่ง central
Lagios(14) ศึึกษา 149 mastectomy specimens โดยทำ section ทุุก 2.5 มม. ศึึกษา NAC และ
subareolar ลึึก 4 มม. โดยการใช้้ radiography ร่่วมด้้วยเพื่่�อวััดระยะ TND พบว่่า NAC+ ร้้อยละ 30.2
โดยพบเป็็น invasive ร้้อยละ 14.7 noninvasive ร้้อยละ 15.4 และแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่� TND 0-2.5
ซม. และ TND มากกว่่า 2.5 ซม. โดยพบว่่า invasive NAC involvement ร้้อยละ 95.4 พบภายใน TND
น้้อยกว่่า 2.5 ซม. แต่่ในกลุ่่�ม noninvasive พบว่่า TND ไม่่มีีผล คืือ พบร้้อยละ 58.5 เมื่่�อ TND น้้อยกว่่า
2.5 ซม. และร้้อยละ 43.5 เมื่่�อ TND มากกว่่า 2.5 ซม. นอกจาก TND แล้้ว tumor grade ก็็มีีผลต่่อการพบ
invasive NAC โดยพบ index tumor grade 3 ร้้อยละ 68 ใน noninvasive NAC พบร้้อยละ 21 การพบ
LN+ มีีผลต่่อ NAC+ โดยพบว่่า LN+ พบ NAC+ ร้้อยละ 56 เทีียบกัับร้้อยละ 31 ในกลุ่่�มที่่� LN- ในทางกลัับ
กััน กลุ่่�มที่่� invasive NAC พบ LN+ ร้้อยละ 72 noninvasive NAC พบ LN+ ร้้อยละ 43 กลุ่่�มที่่� NAC ปกติิ
LN+ ร้้อยละ 31 ขนาดของก้้อนก็็แตกต่่างกััน ในกลุ่่�มที่่�พบ invasive NAC ขนาดเฉลี่่�ย 3.5 ซม. กลุ่่�ม
noninvasive และ NAC ปกติิขนาดไม่่แตกต่่างกััน คืือ 1.9 ซม. ในกลุ่่�มที่่� NAC+ ตรวจพบความผิิดปกติิ NAC
ร้้อยละ 26.6 โดยพบ fixed หรืือ indurated NAC ร้้อยละ 92, crusted NAC ร้้อยละ 8 ทั้้�งหมดตรวจพบ
NAC+ ในกลุ่่�ม invasive NAC พบความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกายร้้อยละ 50 กลุ่่�ม noninvasive NAC
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พบความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกายร้้อยละ 4.3 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ ขนาดก้้อนมากกว่่า 2 ซม.
tumor grade 3, LN+ และตรวจร่่างกายพบความผิิดปกติิของ NAC ในกลุ่่�ม noninvasive NAC ไม่่มีีปััจจััย
ใดช่่วยในการแยกจากกลุ่่�ม NAC ปกติิ ทำให้้ยากต่่อการเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�จะไม่่มีี noninvasive NAC+ ซึ่่�งอาจทิ้้�ง
รอยโรคที่่�เป็็น noninvasive NAC ไว้้ถ้้าไม่่ทำการตััดชิ้้�นเนื้้�อ NAC ไปตรวจพิิสููจน์์
การศึึกษาทางพยาธิิวิิทยาเพื่่�อหาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ NAC+ ช่่วยในการเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาสเกิิด
NAC+ น้้อย การประเมิินก่่อนผ่่าตััดด้้วยการตรวจร่่างกายมีีส่่วนช่่วยถ้้าพบความผิิดปกติิ แต่่ในกลุ่่�มที่่�ตรวจ
ร่่างกายปกติิยังั พบ NAC+ การประเมิินด้้วยการตรวจทางรัังสีีวินิิ จิ ฉััยก่่อนผ่่าตััดช่ว่ ยบอกโอกาสการพบ NAC+
ก่่อนผ่่าตััดได้้
Wang และคณะ(15) ศึึกษา 787 mastectomy specimens โดยทำ vertical section ระยะ 2-3
มม. พบ NAC+ ร้้อยละ 9.5 โดยพบความผิิดปกติิจาก gross ร้้อยละ 28 ตรวจพบจากการตรวจร่่างกายเพีียง
ร้้อยละ 9.3 โดยทั้้�งหมดเป็็น Paget’s disease ในกลุ่่�มที่่� NAC+ พบ Paget’s disease มากที่่�สุุดคืือร้้อยละ
33, DCIS ร้้อยละ 23, IDC ร้้อยละ 20, LCIS ร้้อยละ 15 Paget’s disease ตรวจพบจากการตรวจร่่างกาย
น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสาม ตรวจพบโดย gross pathology ร้้อยละ 50 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ การพบ index
lesion ในกี่่� quadrant ถ้้าพบ 1 lesion NAC+ ร้้อยละ 4, 2 quadrants พบร้้อยละ 9, 3 quadrants พบ
ร้้อยละ 10, 4 quadrants พบร้้อยละ 34, central พบร้้อยละ 21 แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญ ขนาดก้้อน
ที่่�น้้อยกว่่า 5 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 7 มากกว่่า 5 ซม. พบร้้อยละ 20 grade 1 พบ NAC+ ร้้อยละ 4 grade
2 พบร้้อยละ 9 grade 3 พบร้้อยละ 14, HER2(-) พบ NAC+ ร้้อยละ 7 HER2(+) พบร้้อยละ 18 การพบ
การแพร่่กระจายต่่อมน้้ำเหลืืองก็็มีีผล โดย LN(-) พบ NAC+ ร้้อยละ 8 LN(+) พบ ร้้อยละ 14 นอกจากนี้้�ได้้
ทำ model ช่่วยในการประเมิินโอกาสการพบ NAC+ ถ้้าพบ index tumor 1 quadrant เป็็น grade 1 และ
HER2(-) โอกาสพบ NAC+ ร้้อยละ 1.7 ถ้้าพบ index tumor 2, 3 quadrants grade 3 HER2(+) โอกาสพบ
NAC ร้้อยละ 20 ถ้้าพบ 4 quadrants grade 3 และ HER2(+) โอกาสพบ NAC+ ร้้อยละ 66.3 ถ้้าตำแหน่่ง
central grade3 HER2(+) โอกาสพบ NAC+ ร้้อยละ 41.5
จากการศึึกษาต่่าง ๆ พบว่่าการตรวจพบ NAC+ แตกต่่างกััน โดยทั่่�วไปพบได้้ ร้้อยละ 5.6-58 เมื่่�อ
พิิจารณาเฉพาะรายงานที่่�ศึึกษาเฉพาะกรณีีที่่�ไม่่พบความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกายจะพบ NAC+ ร้้อยละ
5.6-31 ในกรณีีที่่� gross pathology ปกติิพบ NAC+ ร้้อยละ 16.1(5) ซึ่่�งถ้้าเป็็น flat nipple แม้้ว่่า gross
pathology ปกติิจะพบ NAC+ ร้้อยละ 26.9 ถ้้าตรวจร่่างกายปกติิพบ NAC+ ร้้อยละ 5.6-55(5, 6, 9-11, 16) พบว่่า
NAC+ ส่่วนใหญ่่เป็็น occult คืือ ตรวจร่่างกายหรืือ gross pathology ปกติิร้้อยละ 58-84(5-7, 17) NAC+ ตรวจ
พบความผิิดปกติิจาก gross pathology ร้้อยละ 28-42(5, 15, 17) พบความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกายร้้อยละ
9-50(6, 7, 14, 15) การตรวจพบความผิิดปกติิจากการตรวจร่่างกายในกรณีีที่่� NAC+ โดย invasive cancer พบได้้
มากกว่่าการที่่� NAC+ โดย noninvasive cancer คืือร้้อยละ 50 และร้้อยละ 4.3 ตามลำดัับ(14) การตรวจ
ร่่างกายพบ NAC ผิิดปกติิตรวจพบ NAC+ ร้้อยละ 46-100(5-7, 14) ขึ้้�นกัับลัักษณะที่่�พบ nipple retraction
พบ NAC+ ร้้อยละ 46, 95(5, 7), deformed nipple พบ NAC+ ร้้อยละ 76.9(5), inversion fixation หรืือ
induration พบ NAC+ ร้้อยละ 96-100(5, 17) ถ้้าพบ crusting หรืือ discoloration พบ NAC+ ร้้อยละ 100(5, 14)
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น Paget’s disease (ตารางที่่� 1)
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ตารางที่่� 1. การตรวจพบเซลล์์มะเร็็งที่่� nipple areolar complex (NAC+) ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
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	ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ได้้แก่่ขนาด โดยพบว่่า ขนาดน้้อยกว่่า 1 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 9-17(5, 8, 9)
น้้อยกว่่า 2 ซม. พบร้้อยละ 16-56.5(7, 9, 11, 12) ขนาด 2-5 ซม. พบร้้อยละ 20-46(5, 7, 9, 11), ขนาดมากกว่่า 5 ซม.
พบร้้อยละ 20-100(5, 7, 9, 12, 15) การพบ LN+ พบ NAC+ ร้้อยละ 14-69(5, 7, 9-11, 14, 15) ถ้้า LN- พบ NAC+
ร้้อยละ 8-31(5, 7, 9, 11, 14, 15) ในทางกลัับกัันการพบ NAC+ บ่่งบอกความรุุนแรงของโรคคืือพบ LN+ ร่่วมด้้วย
ร้้อยละ 72-80(5, 14) ในกรณีีที่่� NAC- พบ LN+ ร้้อยละ 31-45(5, 14)
	ตำแหน่่งของ index tumor มีีผลต่่อการตรวจพบ NAC+ โดยพบว่่า tumor nipple distant (TND)
ถ้้า 0 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 83, 100(7, 9) 0-1 ซม. พบร้้อยละ 42, 87(7, 9) 1-2 ซม. พบร้้อยละ 29, 36(7, 9)
2-3 ซม. พบร้้อยละ 7, 13(7, 9) 3-4 ซม. พบร้้อยละ 27, 39(7, 9) มากกว่่า 4 ซม. พบ NAC+ ร้้อยละ 0-15(7, 9, 11)
การตรวจพบ index tumor มากกว่่า 1 quadrant (multicentric, MC) พบ NAC+ ร้้อยละ
(5-7, 10, 15)
25-69
ถ้้าพบ index tumor เพีียงที่่�เดีียว (unifocal, UF) พบ NAC+ ร้้อยละ 4-6.4(8, 15)
การตรวจพบ lymphovascular invasion (LVI) พบว่่า NAC+ ร้้อยละ 33-83(5, 7, 11) ถ้้า LVI- พบ NAC
ร้้อยละ 18(11) การตรวจพบ ADH, ALH ร่่วมด้้วยจะพบ NAC+ ถึึงร้้อยละ 64(7) การพบ EIC พบ NAC+
ร้้อยละ 50(16) micropapillary DCIS พบ NAC+ ร้้อยละ 50(16)
การศึึกษาในช่่วงที่่�มีีการตรวจ HER2 พบว่่าการมีี HER2+ พบ NAC+ ร้้อยละ 18-47(11, 15) ถ้้า HER2พบ NAC+ ร้้อยละ 7-19(11, 15) ปััจจััยอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัันในแต่่ละการศึึกษาได้้แก่่อายุุ บางรายงาน
พบว่่าอายุุมากกว่่า 65 ปีีพบ NAC+ มากกว่่าอายุุน้้อยกว่่า 65 ปีีคืือ ร้้อยละ 45, ร้้อยละ 33 ตามลำดัับ(7)
บางรายงานพบว่่าอายุุน้้อยกว่่า 50 ปีีพบ NAC+ มากกว่่าอายุุมากกว่่า 50 ปีี คืือพบ NAC+ ร้้อยละ 50
เทีียบกัับร้้อยละ 17.5(16)
การตรวจพบ NAC+ ส่่วนใหญ่่เป็็น DCIS คืือพบร้้อยละ 39-89(5, 6, 9, 11, 14) ประมาณร้้อยละ 20-24
เป็็น IDC, ILC(5) ลัักษณะที่่�พบใน NAC มีีทั้้�ง duct extension ร้้อยละ 31-82(5, 7, 9, 13) พบใน stroma
ร้้อยละ 7-75(5, 7, 9) lymphatic emboli ร้้อยละ 15-28(5, 13) พบร่่วมกัันหลายลัักษณะร้้อยละ 11-36(5, 9, 13)
พบเป็็น Paget’s disease ร้้อยละ 7-28(5, 7)
การตรวจพบ noninvasive cancer บริิเวณ NAC ไม่่มีีปััจจััยใดช่่วยแยกจาก NAC ปกติิ แต่่ถ้้าพบ
invasive cancer บริิเวณ NAC มีีปัจั จััยช่่วยแยกจาก NAC ปกติิ คืือ ขนาดเฉลี่่�ย 3.5 ซม. เทีียบกัับ noninvasive
NAC+ และ NAC ปกติิคืือขนาด 1.9 ซม. grade 3 พบใน invasive NAC ร้้อยละ 68 พบใน noninvasive
ร้้อยละ 21 TND ในกลุ่่�ม invasive NAC พบว่่าร้้อยละ 95.4 พบภายใน 2.5 ซม. แต่่ noninvasive พบภายใน
2.5 ซม. ร้้อยละ 58.5 ถ้้า index tumor มากกว่่า 2.5 ซม. ก็็ยัังพบ noninvasive NAC ได้้ถึึงร้้อยละ 43.5
นอกจากนี้้� invasive NAC ยัังตรวจร่่างกายพบ NAC ผิิดปกติิถึึงร้้อยละ 50 เทีียบกัับ noninvasive NAC
พบร้้อยละ 4.3 ดัังนั้้�นปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อ NAC อาจไม่่สามารถประเมิิน noninvasive NAC ได้้(14)
(ตารางที่่� 2)
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ตารางที่่� 2. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตรวจพบเซลล์์มะเร็็งที่่� nipple areolar complex (NAC+)(5-12, 14-16)
ปััจจััย

โอกาสพบ NAC+ (ร้้อยละ)

T

<1 ซม. ร้้อยละ 9-17, <2 ซม. ร้้อยละ 15-56, 2-5 ซม. ร้้อยละ 20-46,
>5 ซม. ร้้อยละ 20-100

LN+

ร้้อยละ 14-69

LN-

ร้้อยละ 8-31

TND

0 ซม. ร้้อยละ 83-100, 0-1 ซม. ร้้อยละ 42-87, 1-2 ซม. ร้้อยละ 29-36,
2-4 ซม. ร้้อยละ 7-39, >4 ซม. ร้้อยละ 0-15

MC

ร้้อยละ 25-69

UF

ร้้อยละ 4-6.4

LVI+

ร้้อยละ 33-83

LVI-

ร้้อยละ 18

IDC+DCIS

ร้้อยละ 50

IDC

ร้้อยละ 25

HER2+

ร้้อยละ 47

HER2-

ร้้อยละ 19

เมื่่�อพิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีผี ลต่่อ NAC+ มีีการศึึกษาที่่�ช่ว่ ยเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�มีโี อกาส NAC+ น้้อยได้้แก่่
UF, grade 1, HER2- พบ NAC+ ร้้อยละ 1.7 การพบ index tumor 2-3 quadrant ร่่วมกัับ grade 3,
HER2+ พบ NAC+ ร้้อยละ 20 การพบ central lesion grade 3 HER2+ พบ NAC+ ร้้อยละ 41.5 ถ้้าพบ
4 quadrants grade 3 HER2+ พบ NAC+ ร้้อยละ 66.3(15)
Rusby(18) และคณะใช้้ขนาดและ TND ใน model เพื่่�อประเมิินโอกาสตรวจพบ NAC+ ซึ่่�งโอกาส
NAC+ ในแต่่ละกราฟต่่างกัันร้้อยละ 10 เช่่นขนาด 1.3 ซม. TND 5.4 ซม. โอกาส NAC+ ร้้อยละ 10 ขนาด
7.1 ซม. TND 1.4 ซม. NAC+ ร้้อยละ 64 โดยสามารถเข้้าโปรแกรมคำนวณที่่� http://www.cancermath.net
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Gulben(19) พบว่่าปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ อย่่างมีีนััยสำคััญได้้แก่่ตำแหน่่ง ถ้้า central เทีียบกัับ
peripheral HR 7.5, LN+ มากกว่่า 9 เทีียบกัับ LN+ น้้อยกว่่า 10 HR 2.9 และถ้้าพบ LVI HR 3.5 โดยเมื่่�อ
ใช้้ 3 ปััจจััยมาพิิจารณาถ้้ามีี 2 ถึึง 3 ปััจจััยมีีโอกาสพบ NAC+ ร้้อยละ 50 ถ้้าไม่่พบปััจจััยใดเลยหรืือมีีเพีียง 1
ปััจจััย โอกาสพบ NAC+ ร้้อยละ 8.1
Seki(20) ศึึกษาปััจจััยที่่�พบ NAC+ ใน 168 รายที่่�ทำ NSM หรืือ SSM ทำ intraoperative frozen
section และไม่่เก็็บ NAC ถ้้าตรวจพบ NAC พบว่่าปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ อย่่างมีีนััยสำคััญคืือ ขนาดก้้อน
>4 ซม. MRI TND น้้อยกว่่า 1 ซม. MMG TND น้้อยกว่่า 1 ซม. MRI enhancement ของ NAC โดย MRI
ตำแหน่่งใต้้ NAC MC/MF clinical LN+ intraoperative sub-nipple biopsy vascular invasion และ
pathologic LN+ โดยใช้้ 7 ปััจจััยแรกที่่�สามารถประเมิินได้้ก่่อนผ่่าตััดในการทำ NAC involvement
predictive index (NACPI) โดยให้้ 1 คะแนนต่่อแต่่ละปััจจััย และจััด 0-3 คะแนนเป็็น low risk ให้้ 4 คะแนน
เป็็น intermediate risk 5-7 คะแนนเป็็น high risk จากการจััดตาม NACPI พบว่่าร้้อยละ 84.5 เป็็นกลุ่่�ม
low risk ร้้อยละ 9.5 เป็็น intermediate risk และร้้อยละ 6 เป็็น high risk และพบว่่า NAC+ ร้้อยละ 3.5
ในกลุ่่�ม low risk ร้้อยละ 68.7 ใน intermediate risk และร้้อยละ 90 ในกลุ่่�ม high risk โดยมีีความไว
ร้้อยละ 80 ความจำเพาะร้้อยละ 95.8 PPV ร้้อยละ 76.9 NPV ร้้อยละ 96.5 เมื่่�อเทีียบกัับการประเมิินโดย
ไม่่ใช้้ NACPI มีีความไวในการประเมิิน NAC+ ร้้อยละ 40 ความจำเพาะร้้อยละ 93 PPV ร้้อยละ 50 NPV
ร้้อยละ 89.9 และแนะนำว่่า ถ้้าประเมิินเป็็นกลุ่่�ม low risk แนะนำทำ NSM ถ้้าเป็็นกลุ่่�ม high risk ควรทำ
SSM กลุ่่�ม intermediate ควรใช้้ผลการทำ intraoperative frozen section ของ subareolar ในการ
พิิจารณา แต่่การประเมิินด้้วย NACPI ต้้องทำ MRI ก่่อนผ่่าตััดทุุกราย (ตารางที่่� 3)
ตารางที่่� 3. แสดง models ในการประเมิินโอกาสตรวจพบเซลล์์มะเร็็งที่่� nipple areolar complex (NAC+)(18-20)
UF: unifocal, MC: multicentric
การศึึกษา

ปััจจััย

โอกาส NAC+
(ร้้อยละ)

Rusby

T, TND

T 1.3 ซม. TND 5.4 ซม. NAC+ ร้้อยละ 10
T 7.1 ซม. TND 1.4 ซม. NAC+ ร้้อยละ 64

Gulben

Central location, LN+, LVI+

0-1 ปััจจััย NAC+ ร้้อยละ 8.1
2-3 ปััจจััย NAC+ ร้้อยละ 50

Seki (NACPI)

Wang

T >4 ซม., TND <1 ซม. (MRI)
TND <1 ซม. (MMG)
NAC, subareolar enhancement (MRI)
MC/MF, cLN+
UF/MC, grade, HER2

0-3 ปััจจััย low risk NAC+ ร้้อยละ 3.5
4 ปััจจััย intermediate risk NAC+ ร้้อยละ 68.7
5-7 ปััจจััย high risk NAC+ ร้้อยละ 90
UF grade 1 HER2- NAC+ ร้้อยละ 1.7
2-3 MC grade 3 HER2+ NAC+ ร้้อยละ 20
Central grade 3 HER2+ NAC+ ร้้อยละ 41.5
4 MC grade 3 HER2+ NAC+ ร้้อยละ 66.3
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การตรวจพบ NAC+ ที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับวิิธีีการตรวจทาง pathology บางรายงานบอกวิิธีีการตรวจ
เช่่น การทำ cross section nipple(6), การทำ horizontal section บริิเวณฐานและ vertical section บริิเวณ
ด้้านบน(5) การทำ horizontal section บริิเวณฐานและ subareolar 1 ซม. vertical section บริิเวณด้้าน
บน(12, 16) การทำเพีียง vertical section(15) และการทำ coronal section บริิเวณ nipple และ 1 ซม. ใต้้
areolar(11) ซึ่่ง� ทำให้้มีคี วามละเอีียดในการรายงานตำแหน่่งที่่�พบ NAC+ โดยพบว่่า NAC+ ด้้านบนของ nipple
ร้้อยละ 11-68(5, 6, 9, 11-13) 1 ซม. ใต้้ nipple ร้้อยละ 64-66(5, 9) 1-2 ซม. ใต้้ nipple ร้้อยละ 16(9) การตรวจ
subareolar ปกติิ แต่่พบ NAC+ บริิเวณด้้านบน nipple พบได้้ร้้อยละ 18(11)
แม้้ว่่าจะมีีการศึึกษา terminal duct tubular unit (TDLU) บริิเวณ nipple, areolar เพื่่�อประเมิิน
โอกาสการเกิิดเป็็นซ้้ำบริิเวณ NAC พบว่่า TDLU พบบริิเวณ nipple ร้้อยละ 9-17(13, 21-23) ดัังนั้้�น แม้้ว่่าขณะ
ผ่่าตััดทำการตรวจ frozen section บริิเวณ subareolar ปกติิควรผ่่าตััด nipple core ออกด้้วยเพื่่�อไม่่ให้้
หลงเหลืือ TDLU ซึ่่�งมีีโอกาสเกิิดมะเร็็งในภายหลััง
นอกจากการใช้้ผลการตรวจทางพยาธิิวิิทยามาประเมิินการตรวจพบ NAC+ แล้้ว ยัังมีีการใช้้
mammography (MMG), ultrasonography (US) และ magnetic resonance imaging (MRI)
มาพิิจารณาเพื่่�อประเมิินโอกาสการพบ NAC+ โดย Lim(24) และคณะทำการศึึกษา mastectomy specimens
โดยทำ sagittal section ของ NAC และศึึกษาผลของ MMG, US และ MRI ในผู้้�ป่่วย 156 ราย โดยแบ่่ง
ลัักษณะการพบ NAC+ ใน US เป็็น subareolar type, duct dilatation type และ invasion type พบว่่า
กลุ่่�มที่่� NAC+ 29 รายพบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญเทีียบกัับ NAC- โดยพบความไวในการพบ NAC+
ใน invasion type ร้้อยละ 75.9 subareolar ร้้อยละ 13.8 และ duct dilatation type ร้้อยละ 10.3
การตรวจพบ periareolar thickening โดย MMG แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญ โดยพบร้้อยละ 69 ใน NAC+
ร้้อยละ 19.7 ใน NAC- ซึ่่�งความไวในการวิินิิจฉััย NAC+ ที่่�ร้้อยละ 62 ความจำเพาะร้้อยละ 80.3
การตรวจพบ continuous enhancement ระหว่่าง tumor และ nipple พบร้้อยละ 86.2 ใน NAC+ และ
ร้้อยละ 26.8 ใน NAC- มีีความไวร้้อยละ 86.2 ความจำเพาะร้้อยละ 73.2 unilateral nipple enhancement
มีีความไวร้้อยละ 86.2 ความจำเพาะร้้อยละ 76.3 pattern ของ nipple enhancement ก็็แตกต่่างกััน
โดย diffuse homogenous มีีความไวร้้อยละ 37.9 ความจำเพาะร้้อยละ 97.6 focal enhancement
มีีความไวร้้อยละ 24.1 ความจำเพาะร้้อยละ 90.5 linear enhancement มีีความไวร้้อยละ 20.6
ความจำเพาะร้้อยละ 83.4 diffuse heterogeneous มีีความไวร้้อยละ 13.7 ความจำเพาะร้้อยละ 82.6 skin
enhancement พบร้้อยละ 31 ใน NAC+ ร้้อยละ 11.2 ใน NAC- มีีความไวที่่�ร้อ้ ยละ 31 ความจำเพาะร้้อยละ
89.7 mean TND 0.2 ในกลุ่่�ม NAC+ 1.1 ซม. ในกลุ่่�ม NAC- เมื่่�อนำปััจจััยต่่าง ๆ จากผลของ MMG, US, MRI
มาทำ multivariate logistic regression analysis พบว่่า invasion type ที่่�พบใน US มีี odds ratio (OR)
4.635 short TND ใน MRI OR 0.208 unilateral enhancement OR 75.477 เป็็นปััจจััยอิิสระที่่�ประเมิิน
NAC+ ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ
Byon (25) และคณะใช้้ MRI ในการประเมิินปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ร่่วมกัับผลทางพยาธิิวิิทยา
ในรายที่่�การตรวจร่่างกายและ gross pathology ของ NAC ปกติิ 466 รายที่่�ทำ mastectomy พบว่่าขนาด
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TND, LN+, LVI และ p53 mutation มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อการเกิิด NAC+ ในกลุ่่�มที่่� NAC+
พบขนาดมากกว่่า 2.2 ซม. ร้้อยละ 66.7 เทีียบกัับร้้อยละ 42.8 ในกลุ่่�มที่่� NAC- TND น้้อยกว่่า 2 ซม. ร้้อยละ
77.8 ในกลุ่่�ม NAC+ เทีียบกัับร้้อยละ 47.7 ในกลุ่่�ม NAC- เมื่่อ� ทำการวิิเคราะห์์โดย multivariate มีีเพีียงขนาด
และ TND ที่่�มีีนััยสำคััญทางสถิิติิและทำการแบ่่งเป็็นกลุ่่�มโดยกลุ่่�มที่่� 1 ขนาดน้้อยกว่่า 2.2 ซม. TND มากกว่่า
2 ซม. กลุ่่�มที่่� 2 ขนาดมากกว่่า 2.2 ซม. TND มากกว่่า 2 ซม. กลุ่่�มที่่� 3 ขนาดน้้อยกว่่า 2.2 ซม. TND น้้อย
กว่่า 2 ซม. กลุ่่�มที่่� 4 ขนาดมากกว่่า 2.2 ซม. TND น้้อยกว่่า 2 ซม. พบว่่าโอกาสพบ NAC+ มากที่่�สุุดในกลุ่่�ม
ที่่� 4 คืือ OR 7.47 เทีียบกัับกลุ่่�มที่่� 1 การใช้้ MRI โดยประเมิินด้้วยขนาดและ TND ช่่วยเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาส
พบ NAC+ น้้อยใช้้เป็็นข้้อมููลก่่อนผ่่าตััด
Steen(26) ศึึกษา NAC+ ในผู้้�ป่่วย 71 ราย พบ NAC+ ร้้อยละ 23.4 โดยพบว่่าประวััติิและ
การตรวจร่่างกายที่่�พบความผิิดปกติิของ NAC มีีความไวที่่�ร้อ้ ยละ 61 ความจำเพาะร้้อยละ 92 PPV ร้้อยละ 69
NPV ร้้อยละ 89 MRI ความไวที่่�ร้้อยละ 56 ความจำเพาะร้้อยละ 95 PPV ร้้อยละ 97 NPV ร้้อยละ 88
เมื่่�อใช้้ประวััติิตรวจร่่างกายและ MRI ความไวที่่�ร้้อยละ 67 ความจำเพาะที่่�ร้้อยละ 86 PPV ร้้อยละ 60 NPV
ร้้อยละ 89
Liao(27) ศึึกษา MRI เปรีียบเทีียบกัับ histopathology ในผู้้�ป่่วย 704 รายพบว่่าปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ
NAC+ อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ คืือ unilateral nipple enhancement OR 4.86 และ LN+ OR 2.43
โดย unilateral nipple enhancement มีีความไวที่่�ร้้อยละ 66.1 ความไว MRI ในการวิินิิจฉััย NAC+ คืือ
ร้้อยละ 71.4 ความจำเพาะร้้อยละ 81.6 PPV ร้้อยละ 25.2 NPV ร้้อยละ 97.6 accuracy ร้้อยละ 80.8
แต่่มีี interobserver reliability ที่่�ต่่ำ
Machida (28) และคณะศึึกษาความผิิ ด ปกติิ ที่่� ต รวจพบจาก MRI ที่่� บ่่ ง บอกว่่ า NAC+ และ
เปรีียบเทีียบผลการอ่่านระหว่่างรัังสีีแพทย์์ 2 คนใน 699 mastectomy specimens ที่่�มีกี ารทำ MRI ก่่อนผ่่าตััด
โดยเปรีียบเทีียบคนที่่� NAC+ 51 รายและ NAC- 54 ราย พบว่่าผลการอ่่านที่่�สอดคล้้องกััน คืือ TND OR 0.93
และ 0.89 การพบ enhancement บริิเวณ areolar OR 17.9 และ 24 จากการแปลผลของรัังสีีแพทย์์ 2 คน
การพบ unilateral enhancement OR 18.7 และ nonmass enhancement OR 4.2 มีีความแตกต่่าง
ของการแปลผลที่่�มีีความหมายของรัังสีีแพทย์์ที่่� 1 และ 2 เมื่่�อใช้้ TND ที่่� 0.5 ซม. เป็็นเกณฑ์์พบว่่า PPV
ร้้อยละ 88.1 NPV ร้้อยละ 77.8 ในรัังสีีแพทย์์ที่่� 1 และ PPV ร้้อยละ 87 NPV ร้้อยละ 81.4 ในรัังสีีแพทย์์ที่่�
2 ถ้้าใช้้ทั้้�ง TND ที่่� 0.5 ซม. และ enhancement บริิเวณ areolar เป็็นเกณฑ์์ได้้ความไวที่่�ร้้อยละ 80.4
ความจำเพาะที่่�ร้้อยละ 88.9 สำหรัับรัังสีีแพทย์์ที่่� 1 และ ความไวที่่�ร้้อยละ 84.3 ความจำเพาะที่่�ร้้อยละ 88.9
สำหรัับรัังสีีแพทย์์ที่่� 2 ซึ่่�งแสดงว่่า MRI สามารถใช้้ในการประเมิิน NAC+ ได้้ ไม่่ขึ้้�นกัับผู้้�อ่่าน
Mariscotti(29) ศึึกษาการใช้้ MRI ในการวิินิิจฉััย NAC+ ใน 200 รายที่่�ตรวจร่่างกาย NAC ปกติิพบ
NAC+ ร้้อยละ 35.5 ทุุกรายทำ intraoperative frozen section NAC และ subareolar พบว่่า TND เป็็น
ปััจจััยที่่�ช่่วยวิินิิจฉััย NAC+ ได้้อย่่างมีีนััยสำคััญและมีีความสอดคล้้องกัันของการแปลผลระหว่่างรัังสีีแพทย์์
2 คน โดยพบว่่า TND ที่่� 1 ซม. วิินิจิ ฉััย NAC+ มีีความไวที่่�ร้อ้ ยละ 82 ความจำเพาะร้้อยละ 72 PPV ร้้อยละ 84
NPV ร้้อยละ 69 accuracy ร้้อยละ 79 (ตารางที่่� 4)
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ตารางที่่� 4. การประเมิินการตรวจพบเซลล์์มะเร็็งที่่� nipple areolar complex (NAC+) โดยการตรวจร่่างกาย
และ imaging
PPV: positive predictive value, NPV: negative predictive value, MMG: mammography,
PE: physical examination, MRI: magnetic resonance imaging
การศึกษา

วิธีประเมิน

ความไว
(ร้อยละ)

ความจำ�เพาะ PPV
NPV Accuracy
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

Steen(26)

PE
PE+MRI

61
67

92
86

Lim(24)

US (invasion type)
MMG (periareolar thickening)
MRI (unilateral enhancement)

75.9
62
86.2

70.8
80.3
76.3

Liao(27)

MRI

71.4

81.6

Machida(28)

MRI (TND 0.5 cm., areolar
enhancement)

80.4

88.9

Mariscolti(29)

MRI (TND 1 cm.)

82

72

69
60

89
89

25.2

97.6

80.8

84

69

79

Bufi(30) ศึึกษาการใช้้ MRI ในการประเมิิน TND และโอกาสการพบ NAC+ พบว่่า TND ที่่�น้้อยกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 1 ซม. เป็็นปััจจััยเดีียวที่่�มีีนััยสำคััญทางสถิิติิในการประเมิิน NAC+ มีี OR 10.48 มีีความไวร้้อยละ
79.1 ความจำเพาะร้้อยละ 97.2 PPV ร้้อยละ 89.5 NPV ร้้อยละ 94 และ accuracy ร้้อยละ 93.1
Ponzone(31) ศึึกษาปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีผลต่่อ NAC+ ใน 112 รายที่่�ทำ NSM พบว่่า NAC+ ร้้อยละ 27.7
เมื่่�อวััด TND โดย MRI ระยะน้้อยกว่่า 1 ซม. ความไวในการวิินิิจฉััย NAC+ ที่่�ร้้อยละ 38.7 ความจำเพาะ
ร้้อยละ 85.8 เมื่่�อ TND น้้อยกว่่า 5 มม. ร่่วมกัับ NAC+ โดย intraoperative histology ความไวการพบ
NAC+ คืือ ร้้อยละ 50 ความจำเพาะร้้อยละ 96.2 PPV ร้้อยละ 82.3 NPV ร้้อยละ 84.4 accuracy ร้้อยละ
84.1 ถ้้าใช้้เพีียง intraoperative pathology sensitivity ร้้อยละ 46.7
การศึึกษาต่่าง ๆ เพื่่�อหาปััจจััยในการประเมิินโอกาส NAC+ เพื่่�อใช้้ในการเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสม
ในการทำ NSM ปััจจััยที่่�สามารถประเมิินได้้ก่่อนผ่่าตััดเช่่น การตรวจร่่างกาย US MMG MRI มีีประโยชน์์
ในการแนะนำผู้้�ป่่วยถึึงโอกาสการเก็็บ NAC อย่่างไรก็็ตามการประเมิินก่่อนผ่่าตััดก็ยั็ งั ไม่่แม่่นยำทั้้�งหมด การใช้้
intraoperative assessment subareolar โดย frozen section (FS) ยัังมีีความสำคััญในการเก็็บ NAC
อย่่างปลอดภััย ลดโอกาสการผ่่าตััดครั้้�งที่่�สองถ้้าทำเพีียง permanent section
รายงานผลการทำ FS และ permanent section มีีความแตกต่่างในเรื่่�องเทคนิิคการตััดชิ้้�นเนื้้�อ
subareolar ถึึงระดัับความหนา และเทคนิิคการอ่่าน FS อย่่างไรก็็ตาม ความไวของ FS คืือ ร้้อยละ 50-93.3,
ความจำเพาะร้้อยละ 89-100, PPV ร้้อยละ 52-100, NPV ร้้อยละ 93-99.1(20, 32-35) accuracy ที่่�ร้้อยละ
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92-98.6(32, 33, 35) false negative ร้้อยละ 0.8-54.5(20, 31, 32) false positive ร้้อยละ 11-48(20, 32)
D’Alonzo(32) ศึึกษาการทำ FS ของ subareolar 1 ซม. จากฐานของ nipple และรายงาน margin
โดย negative margin คืือ tumor ถึึงบริิเวณ NAC มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 มม. intermediate คืือน้้อยกว่่า
1 มม. positive คืือติิดสีบี น tumor เมื่่อ� FS subareolar positive ก็็ตัดั NAC ออก โดยพบว่่า NAC+ ร้้อยละ
42.3 ปััจจััยที่่�ช่่วยประเมิิน NAC+ คืือ margin โดยกลุ่่�มที่่� negative margin ไม่่พบ NAC+ กลุ่่�มที่่� positive
margin พบ NAC+ ร้้อยละ 83 การพบ low grade DCIS ใน FS subareolar ควรรอผล permanent
section เพราะอาจทำให้้ตััด NAC โดยไม่่จำเป็็นเพราะอ่่านผลเป็็น false positive
Heinzen(33) ศึึกษาการทำ FS ของ subareolar ใน 224 NSM และแยกตรวจ permanent ของ
intranipple duct โดยเลืือกเฉพาะขนาดก้้อนน้้อยกว่่า 3 ซม. cN0-cN1, TND จากการตรวจร่่างกายและ
MRI มากกว่่า 2 ซม. พบว่่า FS ของ subareolar ปกติิร้้อยละ 97.8 NAC+ วิินิิจฉััยร้้อยละ 4.5 จาก 224 ราย
วิินิิจฉััยโดย FS ร้้อยละ 2.2 วิินิิจฉััยโดย permanent section ร้้อยละ 1.4 และวิินิิจฉััยจาก intranipple
duct โดยที่่� FS และ permanent section ปกติิ ร้้อยละ 0.9 แนะนำให้้เอา intranipple duct ออกทุุกราย
Kneubil(36) ศึึกษาโอกาสการเกิิด local recurrence (LR) ในรายที่่� false negative (FN) FS
subareolar หรืือ close margin 98 ราย พบ DCIS ร้้อยละ 38.8 invasive carcinoma ร้้อยละ 19.4 LCIS
ร้้อยละ 20.4 atypia ร้้อยละ 11.2 มีี 5-year cumulative LRR ร้้อยละ 11.2 NAC recurrence ร้้อยละ 2.4
และการพบ atypia บริิเวณ subareolar มีี 5-year LRR ร้้อยละ 42.9 และ NAC recurrence ร้้อยละ 12.9
การพบ DCIS ใน index tumor พบ NAC recurrence ร้้อยละ 11.9 ในกลุ่่�มที่่�ไม่่มีี DCIS ไม่่พบ
NAC recurrence นอกจากนี้้� LRR ก็็พบมากกว่่าเมื่่�อมีี DCIS คืือ ร้้อยละ 17.5 เทีียบกัับร้้อยละ 9.5
การทำ NSM ให้้ได้้ผลที่่�ดีีมีีภาวะแทรกซ้้อนน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ป่่วย การ
เลืือกทำ NSM ในรายที่่�มีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนน้้อย เช่่น บางรายงานจำกััดข้้อบ่่งชี้้�ไม่่ทำในรายที่่� BMI ต่่ำ
หรืือสููงเกิินไป การที่่� BMI ต่่ำมีีผลต่่อคุุณภาพ flap เนื่่�องจาก tissue บาง การเสริิมสร้้างด้้วย implant อาจ
ไม่่สำเร็็จ BMI สููงก็็มีีผลต่่อภาวะแทรกซ้้อนหลายอย่่าง เช่่น flap neurosis, NAC necrosis, implant loss,
infection, seroma โดย BMI มีี OR 1.4 smoking ก็็มีีผลต่่อภาวะแทรกซ้้อน มีี OR 1.6-6.7(37, 38)
Frey(39) รายงานการทำ NSM 809 รายในขนาดเต้้านมที่่�แตกต่่างกััน พบว่่า mastectomy
specimens ที่่�มีน้้ี ำหนัักเยอะมีีภาวะแทรกซ้้อนมากกว่่าที่่�น้้ำหนัักน้้อยกว่่า โดยขนาดที่่�มากขึ้น้� สััมพัันธ์์กับั BMI
ขนาดมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 800 ก. มีี BMI เฉลี่่�ย 29.19 กก./ตร.ม. ขนาด 799-400 ก. BMI 25.57 กก./ตร.ม.
ขนาดน้้อยกว่่า 400 ก. มีี BMI 22.11 กก./ตร.ม. โดยพบ major flap necrosis ร้้อยละ 24.2, ร้้อยละ 11.9
และร้้อยละ 3.1 ตามลำดัับ complete NAC necrosis ร้้อยละ 12.1, ร้้อยละ 2.7 และร้้อยละ 1 ตามลำดัับ
implant loss ร้้อยละ 18.2, ร้้อยละ 2.2 และร้้อยละ 2.4 ตามลำดัับ minor infection ร้้อยละ 12.1,
ร้้อยละ 14 และร้้อยละ 1.9 ตามลำดัับ major infection ร้้อยละ 4.5, ร้้อยละ 1.2 และร้้อยละ 0.7 ตามลำดัับ
ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ วิิธีีการ reconstruction ก็็แตกต่่างกััน ในเต้้านมขนาด
น้้อยกว่่า 400 ก. ทำ direct to implant (DTI) ร้้อยละ 31.8 เต้้านมขนาดมากกว่่า 800 ก. ทำ DTI
ร้้อยละ 9.1 ร้้อยละ 33.3 ทำ autologous ร้้อยละ 54.5
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นอกจากปััจจััยผู้้�ป่่วยแล้้ว วิิธีีการผ่่าตััดก็็มีีผลต่่อภาวะแทรกซ้้อน ที่่�สำคััญได้้แก่่ flap necrosis และ
NAC necrosis การเลืือกตำแหน่่งของแผลมีีผลต่่อภาวะแทรกซ้้อน บางรายงานมีีเกณฑ์์การเลืือกแผลผ่่าตััด
ชััดเจน โดยทั่่�วไปถ้้าก้้อนชิิดผิิวหนัังควรลงแผลผ่่าตััดเหนืือก้้อนและเอาผิิวหนัังออกด้้วย Frey(40) รายงาน
การทำ NSM 1,207 ราย และเปรีียบเทีียบภาวะแทรกซ้้อนในแต่่ละแบบของแผลผ่่าตััด พบ major flap
necrosis ร้้อยละ 5-33.3 โดยพบมากใน wise pattern คืือร้้อยละ 33.3 และ periareolar ร้้อยละ 21.1
minor flap necrosis ร้้อยละ 3-11.4 พบมากใน wise pattern ร้้อยละ 10 และ previous incision ร้้อยละ
11.4 complete NAC necrosis ร้้อยละ 1.9-10.5 พบมากใน periareolar ร้้อยละ 10.5 wise pattern
ร้้อยละ 5 partial NAC necrosis ร้้อยละ 4.3-22.9 พบมากใน previous incision ร้้อยละ 22.9 periareollar ร้้อยละ 21.1 minor infection พบร้้อยละ 1.9-11.4 พบมากใน previous incision ร้้อยละ 11.4 และ
periareolar ร้้อยละ 10.5 implant loss พบร้้อยละ 2.6-13 พบมากใน wise pattern ร้้อยละ 13 vertical
radial ร้้อยละ 10.7 ภาวะแทรกซ้้อนโดยรวมพบร้้อยละ 16.1 ใน vertical redial ร้้อยละ 21 ใน IMF ร้้อย
ละ 31.6 ใน lateral redial ร้้อยละ 36.8 ใน periareolar ร้้อยละ 45.7 ใน previous incision และร้้อยละ
50 ใน wise pattern โดยพบว่่า IMF เป็็นปััจจััยที่่�มีีผลทำให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�น้้อยและ wise pattern มีี
ภาวะแทรกซ้้อนมากกว่่าชนิิดอื่่�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติินอกจากปััจจััยของผู้้�ป่่วย เช่่น อายุุ และ BMI
Park(41) ทำการเปรีียบเทีียบภาวะแทรกซ้้อนในการทำ NSM 290 ราย BMI เฉลี่่�ย 22.4 กก./ตร.ม.
ทำ DTI ร้้อยละ 89 autologous ร้้อยละ 4.5 TE ร้้อยละ 6.6 ทำ IMF 176 ราย radial 52 ราย periareolar
61 ราย ภาวะแทรกซ้้อนรวมร้้อยละ 26.9 โดยพบใน periareolar มากที่่�สุุดคืือ ร้้อยละ 42.6 radial ร้้อยละ
35.8 และ IMF ร้้อยละ 18.8 NAC necrosis พบใน periareolar ร้้อยละ 31.1 radial ร้้อยละ 17 และ IMF
ร้้อยละ 9.7 complete NAC necrosis พบใน periareolar ร้้อยละ 21.3 radial ร้้อยละ 11.3 และ IMF
ร้้อยละ 3.4 ซึ่่�งแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ คืือ periareolar incision เมื่่�อเทีียบกัับ IMF มีี OR 4.231

1.4

Partial NAC necrosis

Major infection

0-2.9

4.3-22.9

1.9-10.5

0-11

0-2.9
0-0.5
2.6-13

Seroma

Capsular contracture

Implant loss

0-5.7

5.4

Total NAC necrosis

4.8

2.1

Minor flap necrosis

5-33

Hematoma

6.9

Major flap necrosis

1.9-11.4

6.1

ภาวะแทรกซ้้อน

Frey 1207 NSM
TE 53%, DTI 23%,
autologous 24%
(ร้้อยละ)

Minor infection

Vita 2023 NSM
DTI 16.5%, TE 83.5%
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 5. ภาวะแทรกซ้้อนในการทำ nipple-sparing mastectomy (NSM)(38, 40, 41, 52)
DTI: direct to implant, TE: tissue expander

3.8

4.5

6.9

8.6

8.6

Park 290 NSM
DTI 89%,
TE 6.6%, autologous 4.5%
(ร้้อยละ)

2.32

2.32

3.48

2.32

2.9

Balci 193 NSM
DTI, TE
(ร้้อยละ)
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NR: not report

ปีี

การศึึกษา

1989

193

245

368

1369

127

281

99

152

157

60

216

จำนวน

94

62

60

32

112

60.2

25+18.8

30

60

10.8

101

156

Median follow-up time
(เดืือน)

12.2

13.9

11

16

NR

NR

5.3

NR

5.1

4.6

4.1

2.2

8.7

0

4.6

NR

2

NR

10

8.5
28.4

Yes 21.7
No 78.2
27

LRR
(ร้้อยละ)

RT
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 6. ผลการรัักษาด้้วยการ nipple-sparing mastectomy (NSM)
RT: radiotherapy, NAC: nipple areolar complex, LRR: locoregional recurrence

1.8

1.5

1.6

0.2

4.8

0

0

0

1.3

0

1.67

8.9
8.9

NAC
recurrence
(ร้้อยละ)

<2

7

NR

2

5

NR

5

0

0.7

2

9.6

0.2

NR

NR

NAC
NAC necrosis
thickness
(ร้้อยละ)
(mm)
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โดยสรุุป การทำ NSM ที่่�มากขึ้้น� มีีหลายปััจจััย ตั้้ง� แต่่การมีีการตรวจคััดกรองจึึงได้้ระยะของโรคที่่�เริ่่ม�
ต้้น การขยายข้้อบ่่งชี้้� คืือทำในรายที่่�ทำ mastectomy เนื่่�องจาก BCT ไม่่เหมาะสม เช่่น diffuse malignant
calcifications, MF, MC หรืือความต้้องการของผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�ยัังมีีการทำเพื่่�อป้้องกัันในกลุ่่�ม high risk
เช่่น genetic mutations โดยทั่่�วไปควรพิิจารณา oncologic safety การเลืือกก่่อนผ่่าตััดเพื่่�อประเมิินว่่า
สามารถเก็็บ NAC ได้้ มีีผลในการให้้คำแนะนำผู้้�ป่่วยถึึงโอกาสเก็็บ NAC วิิธีกี ารที่่�ช่ว่ ยคืือการพิิจารณา T, LN+,
TND, LVI, EIC, grade, HER2 status บางปััจจััยต้้องอาศััย final histopathology จึึงไม่่สามารถใช้้ประเมิิน
ก่่อนผ่่าตััดได้้ ปััจจุุบัันการทำ MRI เพื่่�อดูู NAC involvement และการดูู TND ที่่�น้้อยกว่่า 1 ซม. ช่่วยบอก
โอกาสเกิิด NAC+ ได้้ดีี นอกจากนี้้�การทำ NSM ที่่�ดีีควรมีี LR ที่่�ไม่่ต่่างจาก mastectomy ซึ่่�งเป็็นผลที่่�ควร
คำนึึงถึึงลำดัับแรก ผลที่่�คำนึึงถึึงอีีกข้้อซึ่่�งสำคััญน้้อยกว่่าคืือ cosmetic outcome การเลืือกทำในคนไข้้ที่่�
BMI ไม่่ต่่ำหรืือสููงเกิินไป (<20 กก./ตร.ม. หรืือ >25 กก./ตร.ม.) การที่่�ไม่่สููบบุุหรี่่� ขนาดเต้้านมไม่่ใหญ่่กว่่า
500-600 มล. ถ้้าเลืือกทำ DTI โดยทั่่�วไปขนาด implant 200-300 ซีีซีี การเลืือกแผลผ่่าตััด ถ้้าก้้อนอยู่่�ชิิด
ผิิวหนัังควรลงแผลเหนืือก้้อนและเอาผิิวหนัังออก ถ้้าอยู่่ไ� ม่่ตื้น้� IMF เป็็นแผลที่่�มีภี าวะแทรกซ้้อนน้้อยที่่�สุดุ และได้้
cosmetic outcome ดีีที่่�สุุด แต่่เหมาะกัับ small, medium breast เนื่่�องจากโดยเทคนิิคทำยากกว่่าวิิธีีอื่่�น
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บทบาทการรัักษาด้้วยรัังสีี
ภายนอกสำำ�หรัับโรคมะเร็็งตัับ
(the role of external beam
radiotherapy
in hepatocellular
carcinoma)
กนกพร ทองเลิิศ

บทนำ

มะเร็็งตัับเป็็นโรคมะเร็็งที่่�พบบ่่อย และเป็็นสาเหตุุการตายที่่�สำคััญของโรคมะเร็็งทั่่�วโลก การรัักษา
โรคมะเร็็งตัับต้้องอาศััยการรัักษาโดยแพทย์์สหสาขาวิิชา เพื่่�อให้้ได้้ผลการรัักษาที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ การรัักษาโรคในระยะ
ต้้นเพื่่�อหวัังผลหายขาด สามารถทำได้้หลายวิิธีี ทั้้�งการผ่่าตััดก้้อนมะเร็็ง การปลููกถ่่ายตัับ การจี้้�ก้้อนเนื้้�องอก
ด้้วยความร้้อน ในขณะที่่�การรัักษาด้้วย catheter-based therapy เป็็นอีีกวิิธีีใช้้เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพในการควบคุุมโรคได้้ สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีการแพร่่กระจายของโรคไปยัังตำแหน่่งอื่่�นของร่่างกาย มีี
การรัักษาด้้วยยา (systemic treatment) เป็็นการรัักษามาตรฐาน
สำหรัับบทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ แม้้ว่่าในอดีีตการรัักษาโรคมะเร็็งตัับ
ด้้วยการฉายรัังสีีจากนอกมีีบทบาทน้้อย เนื่่�องจากแม้้ว่่ามะเร็็งตัับตอบสนองต่่อรัังสีีได้้ดีี แต่่อย่่างไรก็็ตาม
เนื้้�อตัับปกติิโดยรอบมีีความไวต่่อรัังสีีมาก ส่่งผลให้้มีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนสููง ปััจจุุบัันเทคนิิคการฉาย
รัังสีีมีกี ารพััฒนาจากเดิิมมาก อีีกทั้้�งมีีการศึึกษาที่่�เกี่่ย� วข้้องภาวะแทรกซ้้อนของตัับจากรัังสีีมากขึ้้น� ทำให้้บทบาท
ของการรัักษาด้้วยรัังสีีภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมีีมากขึ้้�น

ระบาดวิิทยา (epidemiology)

มะเร็็งตัับเป็็นมะเร็็งที่่�พบได้้บ่่อย และเป็็นสาเหตุุการตายที่่�สำคััญของผู้้�ป่่วยมะเร็็งทั่่�วโลก ในปีี
พ.ศ. 2563 ทั่่�วโลกมีีผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับรายใหม่่ประมาณ 906,000 ราย คิิดเป็็นอัันดัับ 6 จากผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
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ทั้้�งหมด และมีีผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตประมาณ 830,000 ราย คิิดเป็็นอัันดัับ 3 จากผู้้�ป่่วยมะเร็็งทั้้�งหมด โดยในเพศชาย
มีีอุุบััติิการณ์์และอััตราการเสีียชีีวิิตสููงกว่่าเพศหญิิง 2-3 เท่่า(1)
สำหรัับประเทศไทยมะเร็็งตัับเป็็นโรคที่่�พบบ่่อยเช่่นเดีียวกััน ในปีี พ.ศ. 2563 มีีผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
รายใหม่่ 190,636 ราย และมีีผู้้�เสีียชีีวิิต 124,866 ราย ในเพศชายพบผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับรายใหม่่สููงกว่่า
เพศหญิิง 2 เท่่า โดยมะเร็็งตัับพบมากเป็็นอัันดัับ 1 ในเพศชาย และพบเป็็นอัับดัับ 4 ในเพศหญิิงจากผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งทั้้�งหมด(2)

ปััจจััยเสี่่�ยง

	ภาวะตัับแข็็งเป็็นภาวะที่่�พบร่่วมกัับมะเร็็งตัับสููงถึึงร้้อยละ 90(3) โดยภาวะตัับแข็็งส่่วนใหญ่่มีีสาเหตุุ
มาจากการติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีและซีี การดื่่�มสุุรา ไขมัันพอกตัับจากสาเหตุุที่่�ไม่่ใช่่แอลกอฮอล์์ (nonalcohholic fatty liver disease) และสาเหตุุอื่่�น ๆ ที่่�พบน้้อย เช่่น hereditary hemochromatosis, primary
biliary cholangitis เป็็นต้้น ภาวะตัับแข็็งไม่่ว่่าจากสาเหตุุใดก็็ตามส่่งผลให้้เกิิดโรคมะเร็็งตัับได้้ เมื่่�อติิดตาม
ระยะยาวพบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งมีีโอกาสเกิิดโรคมะเร็็งตัับประมาณร้้อยละ 1-8 ต่่อปีี ขึ้้�นกัับสาเหตุุ โดยการ
ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบเรื้้�อรัังมีีความเสี่่�ยงมากกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับสาเหตุุอื่่�น(4)

การตรวจคััดกรองโรคมะเร็็งตัับ

การตรวจคััดกรองโรคมะเร็็งตัับมีีจุุดประสงค์์ในการลดอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�เกิิดจากโรคมะเร็็ง การ
ตรวจคััดกรองทำให้้สามารถวิินิิจฉััยผู้้�ป่่วยได้้ตั้้�งแต่่ระยะต้้น ทำให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาเพื่่�อหวัังผลหายขาดสููง
ขึ้น้� รวมทั้้�งลดอััตราการเสีียชีีวิติ จากโรคมะเร็็งตัับได้้ จากการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มเปรีียบเทีียบในประเทศ
จีีน ในผู้้�ป่่วยโรคไวรััสตัับอัับเสบบีี จำนวน 18,816 ราย เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรอง
และกลุ่่�มควบคุุม โดยกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรองจะมีีการตรวจ alpha-fet protein (AFP) ร่่วมกัับตรวจ
ด้้วยภาพคลื่่�นความถี่่�สููง (ultrasonography) ทุุก 6 เดืือน พบว่่า ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรอง
มีีอััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคมะเร็็งลดลงจาก 131.5 ต่่อ 100,000 ราย เหลืือ 83.2 ต่่อ 100,000 ราย คิิดเป็็น
0.63 เท่่า (95% CI 0.41-0.98)(5)
การตรวจคััดกรองโรคมะเร็็งตัับมีีข้้อบ่่งชี้้�ในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งจากทุุกสาเหตุุ และผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อไวรััส
ตัับอัักเสบบีีเรื้้อ� รัังแม้้ว่า่ ยัังไม่่มีภี าวะตัับแข็็ง โดยตรวจคััดกรองด้้วยภาพคลื่่น� ความถี่่สูู� ง และพิิจารณาตรวจ AFP
ร่่วมด้้วย ทุุก 6 เดืือน การตรวจคััดกรองด้้วย multiphasic CT หรืือ dynamic contrast-enhanced MRI
แม้้ว่่าจะมีีความไวสููง แต่่อย่่างไรก็็ตามการตรวจดัังกล่่าวมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง จึึงพิิจารณาใช้้ตรวจคััดโรคเฉพาะกรณีี
ที่่�ภาพคลื่่�นความถี่่�สููงไม่่เห็็นก้้อนชััดเจน(6, 7)

การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็งตัับ

การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็งตัับมีี 2 วิิธีี ได้้แก่่ การวิินิิจฉััยด้้วยผลทางจุุลพยาธิิวิิทยา (histopathology)
และการวิินิิจฉััยด้้วยภาพถ่่ายทางรัังสีีวิิทยา การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็งตัับด้้วยภาพถ่่ายรัังสีีวิิทยาโดยไม่่ต้้องยืืนยััน
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ด้้วยผลทางจุุลพยาธิิวิิทยาเพิ่่�มเติิมสามารถใช้้ได้้เฉพาะกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีความความเสี่่�ยงสููงเท่่านั้้�น ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�
มีีประวััติิเป็็นโรคตัับแข็็ง หรืือผู้้�ป่่วยไวรััสตัับอัักเสบบีีที่่�ยัังไม่่เป็็นโรคตัับแข็็ง ร่่วมกัับมีีลัักษณะเฉพาะจากการ
ตรวจด้้วย multiphasic CT หรืือ dynamic contrast-enhanced MRI พบก้้อนขนาดอย่่างน้้อย 1 ซม. ที่่�มีี
arterial phase hyperenhancement (APHA) และมีี washout ใน portovenous phase และ/หรืือ
delayed phase การตรวจยืืนยัันด้้วยผลทางจุุลพยาธิิวิทิ ยามีีความจำเป็็นในผู้้�ป่่วยที่่�ภาพถ่่ายทางรัังสีีมีลัี กั ษณะ
ไม่่ชัดั เจนหรืือในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้มีปี ระวััติคิ วามเสี่่ย� งสููงแม้้ว่า่ ภาพถ่่ายทางรัังสีีจะมีีลักั ษณะเฉพาะกัับโรคมะเร็็งตัับ
ก็็ตาม(7) ดัังแสดงในรููปที่่� 1

รููปที่่� 1. การวิินิิจฉััยโรคมะเร็็งตัับในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็ง
*หรืือพิิจารณาส่่ง multiphasic contrast-enhanced CT/MRI วิิธีีอื่่�น และวิินิิจฉััย HCC หากมีีลัักษณะ
ที่่�เข้้าได้้

การแบ่่งระยะของโรค

การแบ่่งระยะของโรคมีีความสำคััญในการบอกพยากรณ์์โรคและการเลืือกการรัักษาที่่�เหมาะสม แม้้ว่า่
โรคมะเร็็งโดยทั่่�วไปมัักใช้้ระบบ TNM ในการบอกระยะของโรค แต่่การแบ่่งระยะด้้วย TNM ยัังมีีข้อ้ จำกััดหลาย
ประการสำหรัับโรคมะเร็็งตัับ ได้้แก่่ การแบ่่งระยะด้้วย TNM ยัังไม่่สามารถบอกพยากรณ์์โรคได้้ชัดั เจน เนื่่�องจาก
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นอกจากการลุุกลามของก้้อนมะเร็็งแล้้ว ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับและสภาวะร่่างกายของผู้้�ป่่วย
เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่ง่ ผลต่่อพยากรณ์์โรคอย่่างมาก อีีกทั้้�งการประเมิิน T stage มีีการประเมิิน microvascular
invasion ซึ่่�งจำเป็็นต้้องประเมิินจากผลทางพยาธิิวิิทยา แต่่ผู้้�ป่่วยเพีียงประมาณร้้อยละ 20 ที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยการผ่่าตััด(8)
ระบบสำหรัับการแบ่่งระยะของโรคมะเร็็งตัับมีีหลายระบบ มีีการศึึกษาทั้้�งในยุุโรปและเอเชีีย เช่่น
french classification, cancer of the liver italian program (CLIP) classification, Barcelonaclinic liver cancer (BCLC) staging system, chinese university prognostic index (CUPI) score,
Hongkong liver cancer (HKLC) staging system, Japan integrated staging (JIS) เป็็นต้้น(9) ทั้้�งนี้้�
มีีเพีียง 2 ระบบที่่�บอกทั้้�งพยากรณ์์โรคและการรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับแต่่ละระยะ ได้้แก่่ BCLC staging
system และ HKLC staging system(6)
การแบ่่งระยะด้้วย BCLC staging system เป็็นระบบที่่�ได้้รับั การยอมรัับมากที่่�สุดุ เนื่่�องจากสามารถ
บอกพยากรณ์์โรคและการรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละกลุ่่�มได้้ โดยมีีการประเมิินทั้้�งการลุุกลามของ
ก้้อนมะเร็็ง การทำงานของตัับ และการประเมิินสภาวะร่่างกายของผู้้�ป่่วย (performance status) อีีกทั้้�ง
ยัังมีีการศึึกษาวััดความตรงจากภายนอกของการวิิจััยในผู้้�ป่่วยทั้้�งในยุุโรป สหรััฐอเมริิกา และเอเชีีย(10-12)
การประเมิินการทำงานของตัับสำหรัับการแบ่่งระยะตาม BCLC staging system เดิิมใช้้ Child-Pugh
classification แต่่อย่่างไรก็็ตาม Child-Pugh classification ยัังมีีข้้อจำกััดในการประเมิิน end-stage liver
disease เนื่่�องจากไม่่มีกี ารประเมิินการทำงานของไต การติิดเชื้้อ� แบคทีีเรีียของสารน้้ำในช่่องท้้องที่่�เกิิดขึ้้น� เอง
(spontaneous bacterial peritonitis) ภาวะโซเดีียมต่่ำ การกลัับซ้้ำของโรคสมองจากตัับ (recurrent
encephalopathy) และภาวะทุุพโภชนาการ (malnutrition) ร่่วมด้้วย(13) ดัังนั้้�นการประเมิินการทำงานของ
ตัับตาม BCLC staging system จึึงปรัับเปลี่่�ยนแบ่่งการทำงานของตัับเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ preserved liver
function และ end stage liver function อาการที่่�บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�ป่่วยอยู่่�ในกลุ่่�ม end stage liver function
ได้้แก่่ ตััวเหลืือง (jaundice), ท้้องมาน (ascites) และโรคสมองจากตัับ (encephalopathy) โดยไม่่จำเป็็น
ต้้องพิิจารณา Child-Pugh score หรืือ model for end-stage liver disease (MELD) score ร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้�
ระดัับความรุุนแรงและการตอบสนองต่่อการรัักษามีีความสััมพัันธ์์กัับพยากรณ์์โรคเช่่นกััน เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�มีีท้้อง
มานเพีียงเล็็กน้้อยและสามารถควบคุุมได้้ด้ว้ ยการลดการบริิโภคโซเดีียม มีีพยากรณฑ์์โรคที่่�ดีกี ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีท้ี อ้ ง
มานมากและไม่่สามารถควบคุุมได้้ด้้วยยา สำหรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม preserved liver function การใช้้
albumin-bilirubin (ALBI) score สามารถช่่วยแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ป่่วยได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น(14)
การประเมิินสภาวะร่่างกายของผู้้�ป่่วยสำหรัับการแบ่่งระยะ เป็็นการประเมิินอาการจากการลุุกลาม
ของก้้อนมะเร็็ง (tumor burden) เป็็นสำคััญ ซึ่่ง� ไม่่รวมถึึงสภาวะร่่างกายเดิิม หรืือโรคประจำตััวเดิิมของผู้้�ป่่วย
ซึ่่�งในผู้้�ป่่วยหลายรายอาจมีีข้้อจำกััดในการแยกว่่า สภาวะร่่างกายที่่�แย่่ลงนั้้�นเป็็นผลโดยตรงจากการลุุกลาม
ของโรคมะเร็็ง หรืือเป็็นผลจากการทำงานของตัับที่่�ลดลง(14)
BCLC staging system แบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 5 ระยะ ได้้แก่่ 0, A, B, C และ D ดัังแสดงในรููปที่่� 2(14)
โดยนิิยามสำหรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละระยะ มีีดัังต่่อไปนี้้�
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1. BCLC-0 (ระยะต้้นมาก) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีก้้อนมะเร็็งก้้อนเดีียว ขนาด <2 ซม. โดยไม่่มีีการลุุกลาม
เข้้าหลอดเลืือด และไม่่มีีการแพร่่กระจายออกนอกตัับ ร่่วมกัับมีี preserved liver function และไม่่มีีอาการ
จากโรคมะเร็็ง [performance status (PS) 0]
2. BCLC-A (ระยะต้้น) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีก้ี อ้ นมะเร็็งก้้อนเดีียว ขนาดเท่่าใดก็็ได้้ หรืือมีีก้อ้ นมะเร็็ง 2-3 ก้้อน
โดยไม่่มีก้ี อ้ นใดที่่�มีขี นาด >3 ซม. ไม่่มีกี ารลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด และไม่่มีกี ารแพร่่กระจายออกนอกตัับ ร่่วมกัับมีี
preserved liver function และไม่่มีีอาการจากโรคมะเร็็ง (PS 0)
3. BCLC-B (ระยะกลาง) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีก้้อนมะเร็็งหลายก้้อน โดยไม่่เข้้าเกณฑ์์ BCLC-A ไม่่มีีการ
ลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด และไม่่มีีการแพร่่กระจายออกนอกตัับ ร่่วมกัับมีี preserved liver function และไม่่มีี
อาการจากโรคมะเร็็ง (PS 0)
4. BCLC-C (ระยะลุุกลาม) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีการลุุกลามของก้้อนมะเร็็งเข้้าหลอดเลืือด หรืือมีีการแพร่่
กระจายออกนอกตัับ โดยมีี preserved liver function และยัังคงมีีสภาพร่่างกายที่่�ค่่อนข้้างแข็็งแรง (PS <2)
5. BCLC-D (ระยะสุุดท้้าย) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการแย่่ลงมากจากโรคมะเร็็ง (PS >2) และ/หรืือมีี
end stage liver function ที่่�ไม่่เหมาะสมสำหรัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ

รููปที่่� 2. การแบ่่งระยะของโรคมะเร็็งตัับตาม Barcelona-Clinic Liver Cancer (BCLC) staging system (14)

การประเมิินการทำงานของตัับก่่อนรัักษา

การประเมิินการทำงานของตัับมีีความสำคััญในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับทุุกระยะ โดยระบบที่่�
ใช้้ประเมิินมีีหลากหลาย เช่่น modified Child-Pugh score, MELD และ MELD-Na, ALBI grade เป็็นต้้น
การประเมิินการทำงานของตัับด้้วย modified Child-Pugh score เป็็นการประเมิินการทำงานของตัับที่่�ได้้
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รัับความนิิยมมากที่่�สุุด ประเมิินการทำงานของตัับจาก 5 ปััจจััย โดย 2 ปััจจััยเป็็นปััจจััยที่่�ประเมิินจากอาการ
ของผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ascites และ hepatic encephalopathy ในขณะที่่�อีีก 3 ปััจจััย เป็็นการตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการที่่�บ่่งบอกการทำงานของตัับ ได้้แก่่ albumin, total bilirubin และ prothrombin time and
international normalization ratio (PT/INR)(15) โดยแต่่ละปััจจััยมีีคะแนน 1-3 ดัังตารางที่่� 1 การประเมิิน
จะแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ตามคะแนนรวม ได้้แก่่ A (5-6), B (7-9) และ C (10-15) โดยกลุ่่�ม C มีีพยากรณ์์
โรคไม่่ดีี ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมีีค่่ามััธยฐานการรอดชีีวิิตรวมแตกต่่างกััน โดยค่่ามััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม
ในกลุ่่�ม Child-Pugh class A, B และ C ได้้แก่่ 27.9, 8.4 และ 3.5 เดืือน ตามลำดัับ(16)
ตารางที่่� 1. การประเมิินการทำงานของตัับด้้วย modified Child-Pugh score
INR: international normalized ratio
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

Ascites

ไม่่มีี

สามารถควบคุุมได้้

ไม่่สามารถควบคุุมได้้

Encephalopathy

ไม่่มีี

เล็็กน้้อย

โคม่่า

>3.5 กรััม/เดซิิลิิตร

2.8-3.5 กรััม/เดซิิลิิตร

<2.8 กรััม/เดซิิลิิตร

<2 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

2-3 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

>3 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

<4 วิินาทีี
<1.7

4-6 วิินาทีี
1.7-2.3

>6 วิินาทีี
>2.3

Albumin
Total bilirubin
Prothrombin time
INR

แม้้ว่า่ ปััจจุุบันั การประเมิินการทำงานของตัับในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับส่่วนใหญ่่จะใช้้ Child-Pugh score
แต่่อย่่างไรก็็ตามการประเมิินดัังกล่่าว ประกอบด้้วยการประเมิินลัักษณะทางคลิินิิก ได้้แก่่ ascites และ
encephalopathy ซึ่่�งผลการประเมิินขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�ประเมิินเป็็นสำคััญ อีีกทั้้�งการประเมิินดัังกล่่าวยัังให้้
ความสำคััญกัับแต่่ละปััจจััยเท่่ากััน ซึ่่�งอาจทำให้้ผลการประเมิินไม่่แม่่นยำมากนััก ดัังนั้้�นจึึงมีีการพััฒนาการ
ประเมิินการทำงานของตัับด้้วย ALBI grade ขึ้้�น โดยเริ่่�มใช้้ในปีี ค.ศ. 2014 ซึ่่�งเป็็นการประเมิินการทำงาน
ของตัับอีีกวิิธีหี นึ่่ง� ที่่�พัฒ
ั นาจากข้้อจำกััดดังั กล่่าว โดยใช้้เพีียง objective parameter 2 ปััจจััย ได้้แก่่ albumin
และ bilirubin เพื่่�อบอกการทำงานของตัับในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ และยัังเป็็นการประเมิินการทำงานของตัับ
ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นจากการรวบรวมข้้อมููลผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ(17) โดยคำนวณจากสููตร ดัังนี้้�
ALBI score = (log10 bilirubin (μmol/l) x 0.66) + (albumin (g/dL) x -0.085)
ALBI grade มีีค่่า cut-off แบ่่ง ALBI score ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ALBI score <-2.6 เป็็น ALBI
grade 1, > -2.6 ถึึง < -1.39 เป็็น AIBI grade 2 และ > -1.39 เป็็น ALBI grade 3
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สำหรัับบทบาทของ ALBI grade ในการประเมิินพยากรณ์์โรคสำหรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี
พบว่่า การประเมิินการทำงานของตัับด้้วย ALBI grade สามารถบอกพยากรณ์์อััตราการรอดชีีวิิตรวม(18, 19)
และโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากการฉายรัังสีีได้้(18, 20) จากการศึึกษาโดย Murray และคณะ (18) ซึ่่�งศึึกษา
ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด (SBRT) จำนวน 102 ราย พบว่่า ALBI grade และ
ALBI score เป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�สามารถบอกพยากรณ์์อัตั รารอดชีีวิติ รวมได้้ โดยผู้้�ที่่มี� ี ALBI grade 1 มีีค่า่ มััธยฐาน
การรอดชีีวิิตรวมสููงกว่่า ALBI grade 2 อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (19.8 เดืือน เทีียบกัับ 8.5 เดืือน; log-rank
P = 0.008) ในขณะที่่� Child-Pugh score ไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิในแง่่การพยากรณ์์
อััตราการรอดชีีวิิตรวม (17.5 เดืือน เทีียบกัับ 10.4 เดืือน log-rank P = 0.061) นอกจากนี้้� ALBI score
ยัังสััมพัันธ์์กับั การพยากรณ์์โอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับ (OR ต่่อการเพิ่่�มขึ้้�น 0.1 ของ ALBI score 1.51,
95%CI 1.23-1.85, p = 0.00074) เช่่นเดีียวกัับ ALBI grade ที่่�สััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับ
เช่่นเดีียวกััน (OR 7.44, 95%CI 2.34-23.7, p = 0.00069) สอดคล้้องกัับการศึึกษาโดย Gkika และคณะ(20)
ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับ 40 ราย ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด (SBRT) พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�มีี ALBI grade ก่่อน
การรัักษาสููง มีีโอกาสผลข้้างเคีียงต่่อตัับ >ระดัับ 2 มากกว่่ากลุ่่�มที่่�มีี ALBI grade ต่่ำกว่่า (p = 0.02) เช่่น
เดีียวกัับการศึึกษาโดย Su และคณะ(19) ซึ่่�งศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด
594 ราย พบว่่า ALBI grade ที่่�สููงขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่�ลดลง มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม
ในผู้้�ป่่วย ALBI grade 1 เท่่ากัับ 53 เดืือน, ALBI grade 2 เท่่ากัับ 19.5 เดืือน และ ALBI grade 3 เท่่ากัับ
6.5 เดืือน (p <0.0001)
การประเมิินการทำงานของตัับมีีความสำคััญในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับทุุกระยะ การประเมิิน
ด้้วย Child-Pugh score เป็็นการประเมิินที่่�ได้้รัับการยอมรัับ แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีข้้อจำกััดหลายประการ
สำหรัับการประเมิินการทำงานของตัับด้้วย MELD และ MELD-Na มัักใช้้สำหรัับจััดอัันดัับผู้้�ป่่วยที่่�รอคอย
การปลููกถ่่ายตัับ ในขณะที่่� ALBI grade มีีการศึึกษามากขึ้้�นและมีีข้้อมููลสนัับสนุุนว่่า ALBI grade มีีความ
สััมพัันธ์์กัับอััตราการรอดชีีวิิตรวม รวมทั้้�งผลข้้างเคีียงจากการรัักษา และอาจสามารถพยากรณ์์โรคได้้ดีีกว่่า
Child-Pugh score

การรัักษาโรคมะเร็็งตัับ

การรัักษาสำหรัับโรคมะเร็็งตัับขึ้้�นอยู่่�กัับระยะของโรค สภาวะร่่ายกายของผู้้�ป่่วย และประสิิทธิิภาพ
การทำงานของตัับ การรัักษาสำหรัับหลัักผู้้�ป่่วยระยะต้้น ได้้แก่่ การผ่่าตััด (resection) การปลููกถ่่ายตัับ
(liver transplant) การจี้้�ก้้อนเนื้้�องอก (ablation) การรัักษาหลัักสำหรัับผู้้�ป่่วยระยะกลาง ได้้แก่่ การให้้
ยาเคมีีบำบััดเฉพาะที่่�ผ่่านทางหลอดเลืือดแดงใหญ่่สู่่�ตัับ (transarterial chemoembolization, TACE)
การรัักษาหลัักสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด หรืือมีีการกระจายไปยัังตำแหน่่งอื่่�น ได้้แก่่
การให้้การรัักษาด้้วยยา (systemic treatment) ในขณะที่่�การรัักษาหลัักสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�ตัับทำงานไม่่ดีี หรืือ
สภาวะร่่างกายของผู้้�ป่่วยไม่่แข็็งแรง ได้้แก่่ การรัักษาแบบประคัับประคองอาการ (best supportive care)
ดัังแสดงในรููปที่่� 3(21) ซึ่่�งในบทความนี้้�จะกล่่าวรายละเอีียดเฉพาะบทบาทของการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีจาก
ภายนอก (external beam radiotherapy) แบ่่งตามระยะของโรคเท่่านั้้�น
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รููปที่่� 3. การรัักษามาตรฐานสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับแต่่ละระยะ(21)

บทบาทของการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ

แม้้ว่่ามะเร็็งตัับจะมีีการตอบสนองดีีต่่อการรัักษาด้้วยรัังสีี แต่่ตัับปกติิมีีความไวต่่อรัังสีีมาก อีีกทั้้�ง
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมัักมีีการทำงานของตัับที่่�ลดลง จึึงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับจากการ
ฉายรัังสีีสููง (radiation induced liver disease, RILD) การรัักษาด้้วยรัังสีีจากภายนอกจึึงไม่่ใช่่การรัักษาที่่�
มีีบทบาทหลัักสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ แต่่อย่่างไรก็็ตามด้้วยเทคนิิคการฉายรัังสีีที่่�ดีีขึ้้�น ทำให้้บทบาท
ของการฉายรัังสีีมีีเพิ่่�มมากขึ้้�น และเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับในปััจจุุบััน

บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะต้้น

การผ่่าตััดเป็็นการรัักษาที่่�มีบี ทบาทหลัักสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะต้้น โดยมีีอัตั ราการรอดชีีวิติ
รวมที่่� 5 ปีีร้้อยละ 50-70(22) ทั้้�งนี้้�ผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะกัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดควรมีีการทำงานของตัับที่่�ดีี เพื่่�อ
ลดโอกาสเกิิดตัับวาย (liver decompensation) หลัังผ่่าตััด(6, 7) ในขณะที่่�การปลููกถ่่ายตัับเหมาะสำหรัับ
ผู้้�ที่่�มีีภาวะตัับแข็็งและมีีการลุุกลามของมะเร็็งไม่่มากนััก ซึ่่�งพิิจารณาตามเกณฑ์์ของ Milan ได้้แก่่ ผู้้�ที่่�มีีก้้อน
มะเร็็งเพีียงก้้อนเดีียวและมีีขนาด <5 ซม. หรืือมีีมะเร็็ง 2-3 ก้้อนและมีีขนาด <3 ซม. และไม่่มีีการลุุกลามเข้้า
เส้้นเลืือด(23) ซึ่่�งการปลููกถ่่ายตัับให้้ผลการรัักษาที่่�ดีี โดยมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่� 4 ปีีร้้อยละ 75(23) นอกจาก
นี้้�ยัังมีีการรัักษาด้้วย ablation ซึ่่�งสามารถใช้้เป็็นการรัักษาหลัักสำหรัับก้้อนที่่�มีีขนาด <2 ซม. หรืือเป็็น
ทางเลืือกการรัักษาสำหรัับก้้อนเดีียวที่่�มีีขนาด <4 ซม. หรืือ 2-3 ก้้อนที่่�มีีขนาด <3 ซม.(21)
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สำหรัั บ การรัั ก ษาด้้ ว ยการฉายรัั ง สีี จ ากภายนอกมีี บ ทบาทเฉพาะในกรณีี ที่่� ผู้้�ป่่ ว ยไม่่ เ หมาะกัั บ
การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด หรืือการทำ ablation จากการศึึกษาระยะที่่� 1-2 และการศึึกษาย้้อนหลััง พบว่่า
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีมีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�มากกว่่าร้้อยละ 90 ที่่� 1-3 ปีี โดยผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
ที่่�เข้้าการศึึกษามีีก้้อนขนาดเล็็ก (<5-6 ซม.) มีีจำนวนก้้อนไม่่เกิิน 3 ก้้อน และมีีการทำงานของตัับที่่�ค่่อนข้้าง
ดีี (Child-Pugh score <7) ดัังแสดงในตารางที่่� 2(24-32)

การศึึกษาย้้อนหลััง

การศึึกษาย้้อนหลััง

การศึึกษาย้้อนหลััง

การศึึกษาแบบสุ่่�ม
และมีีกลุ่่�มควบคุุม
(interim analysis)

Yoon และคณะ
(2013)(31)

Sanuki และคณะ
(2013)(30)

Su และคณะ
(2016)(28)

Bush และคณะ
(2016)(29)

การศึึกษา (ปีี)

รููปแบบ
การศึึกษา

PBT 33
TACE 36

132

221

93

จำนวน
ผู้้�ป่ว่ ย (คน)

2.4-2.7 (0.8-5)

มะเร็็งตัับที่่�เข้้าเกณฑ์์การ
RT 3.2 (1.8-6.5)
ผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับ ตาม Milan TACE 3.2 (2-6.5)
หรืือ San Francisco
transplant criteria

มะเร็็งตัับขนาด <5 ซม. ที่่�ไม่่ 3 (1.1-5)
สามารถรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
หรืือ ablation ได้้

มะเร็็งตัับ ก้้อนเดีียวขนาด
<5 ซม. ที่่�ไม่่สามารถรัักษา
ด้้วยการผ่่าตััดหรืือ
ablation, CP A-B

มะเร็็งตัับ ขนาด <6 ซม.
2 (1-6)
และจำนวน <3 ที่่�ไม่่สามารถ
รัักษาด้้วยการผ่่าตััดหรืือ
ablation, CP A-B

ลัักษณะผู้้�ป่ว่ ย

ขนาดก้้อน (มััธยฐาน,
พิิสัยั (ซม.))

70.2 เกรย์์/15 ครั้้ง�

42-46 เกรย์์/3-5 ครั้้ง� หรืือ
28-30 เกรย์์/
1 ครั้้ง�

CP A 40 เกรย์์/
5 ครั้้ง�
CP B 35 เกรย์์/
5 ครั้้ง�

30-60 เกรย์์/3-4 ครั้้ง�

ปริิมาณรัังสีี

28

21

24

26

มััธยฐานการ
ตรวจติิดตาม
(เดืือน)

2 ปีี
PBT 88%
TACE 45%
(p = 0.06)

1 ปีี ร้้อยละ 91
2 ปีี ร้้อยละ 84

1 ปีี ร้้อยละ 99
2 ปีี ร้้อยละ 93
3 ปีี ร้้อยละ 91

1 ปีี ร้้อยละ 95
2 ปีี ร้้อยละ 93
3 ปีี ร้้อยละ 92

อััดราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�

2 ปีี ร้้อยละ 59
สำหรัับผู้้�ป่ว่ ย
ทั้้�งหมด

1 ปีี ร้้อยละ 94
2 ปีี ร้้อยละ 64
3 ปีี ร้้อยละ 58
4 ปีี ร้้อยละ 36

1 ปีี ร้้อยละ 95
2 ปีี ร้้อยละ 83
3 ปีี ร้้อยละ 70

1 ปีี ร้้อยละ 86
2 ปีี ร้้อยละ 63
3 ปีี ร้้อยละ 54

อััตราการรอด
ชีีวิิตรวม

CP: child-pugh, PBT: proton beam therapy, PSM: propensity score matching, RFA: radiofrequency ablation, RT: radiotherapy, SBRT: stereotactic body radiotherapy,
TACE: transarterial chemoembolization

ตารางที่่� 2. การศึึกษาการฉายรัังสีีภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะต้้นที่่�ไม่่เหมาะกัับการผ่่าตััดหรืือการรัักษาด้้วย ablation(24-32)
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การศึึกษาย้้อนหลััง
และ PSM

การศึึกษาไปข้้างหน้้า 32
ระยะ I/II

การศึึกษาแบบสุ่่�ม
และมีีกลุ่่�มเปรีียบ
เทีียบระยะที่่� 3

Hara และคณะ
(2019)(25)

Kim และคณะ
(2019)(32)

Kim และคณะ
(2021)(24)

PBT 72
RFA 72

RT 106
RFA 106

28

การศึึกษาย้้อนหลััง

Zhang และคณะ
(2018)(26)

119

จำนวน
ผู้้�ป่ว่ ย (คน)

การศึึกษาย้้อนหลััง

รููปแบบ
การศึึกษา

Jeong และคณะ
(2018)(27)

การศึึกษา (ปีี)
1.7 (0.8-6)

ขนาดก้้อน (มััธยฐาน,
พิิสัยั (ซม.))

มะเร็็งตัับที่่�มีกี ารกำเริิบหรืือ PBT 1.2
มีีโรคคงเหลืือ ขนาด <3 ซม. (1-2.5)
และ <2 ก้้อน, CP <7
RFA 1.2 (1-2.9)

มะเร็็งตัับที่่�ไม่่สามารถรัักษา 2.1 (1-4.5)
ด้้วยการผ่่าตััด, ablation
หรืือ RFA ได้้ จำนวน <3
ก้้อน ขนาดรวม <6 ซม.,
CP A

มะเร็็งตัับ ขนาด <3 ซม.และ RT 1.8
จำนวน <3 ที่่�ได้้รับั การรัักษา (1-3)
ด้้วย RT หรืือ RFA
RFA 1.7 (0.7-2.8)

มะเร็็งตัับที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััด 2.1 (1-3)
หรืือ ablation ได้้ ขนาด
<3 ซม.

ผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งตัับที่่�รักั ษาด้้วย
SBRT

ลัักษณะผู้้�ป่ว่ ย

66 เกรย์์/10 ครั้้ง�

36-60 เกรย์์/4 ครั้้ง�

-

35-60 เกรย์์/3-6 ครั้้ง�

30-60 เกรย์์/3-4 ครั้้ง�

ปริิมาณรัังสีี

51

27

RT 29.9
RFA 33.7

36

26

มััธยฐานการ
ตรวจติิดตาม
(เดืือน)

2 ปีี
PBT 95%
RFA 84%
(p < 0.001)

2 ปีี ร้้อยละ 81

3 ปีี
RT 94%
RFA 80%
(p < 0.01)

1 ปีี ร้้อยละ 96
2 ปีี ร้้อยละ 93
3 ปีี ร้้อยละ 89

1 ปีี ร้้อยละ 99
2 ปีี ร้้อยละ97
3 ปีี ร้้อยละ 97

อััดราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�

2 ปีี
PBT 92%
RFA 90%
(p = 0.82)

2 ปีี ร้้อยละ 81

3 ปีี
RT 70%
RFA 69%
(p = 0.86)

1 ปีี ร้้อยละ 93
2 ปีี ร้้อยละ 86
3 ปีี ร้้อยละ 79

1 ปีี ร้้อยละ 99
2 ปีี ร้้อยละ 87
3 ปีี ร้้อยละ 84

อััตราการรอด
ชีีวิิตรวม
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การศึึกษาเปรีียบเทีียบระหว่่างการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีกัับการรัักษาด้้วยวิิธีีอื่่�นยัังมีีจำกััด มีีเพีียง
การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มเปรีียบเทีียบระยะที่่� 3 โดย Kim และคณะ(24) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีกี ารกำเริิบ
หรืือมีีโรคคงเหลืือ ที่่�มีีขนาดก้้อน <3 ซม. มีีจำนวน <2 ก้้อน ไม่่มีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด และ Child-Pugh
score <7 และการประเมิินสภาวะร่่างกาย (performance status) <2 เปรีียบเทีียบระหว่่างการรัักษาด้้วย
RFA และการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน (proton beam therapy, PBT) ปริิมาณรัังสีีเทีียบเท่่ากัับ 66 เกรย์์
ใน 10 ครั้้�ง โดยมีีสมมติิฐานว่่า การรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนมีีประสิิทธิิภาพไม่่ด้้อยกว่่าการรัักษาด้้วย RFA
มีีผู้้�ป่ว่ ยเข้้าร่่วมการศึึกษา 144 ราย สุ่่�มแบ่่งเป็็นการรัักษาด้้วย RFA จำนวน 72 ราย และการรัักษาด้้วยอนุุภาค
โปรตอน 72 ราย แต่่ผู้้�ป่่วย 6 ราย ในกลุ่่�มที่่�ต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนได้้รัับการรัักษาด้้วย RFA
และผู้้�ป่่วย 19 ราย ในกลุ่่�มที่่�ต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วย RFA ได้้รัับการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน พบว่่า อััตรา
การอยู่่�รอดโดยปลอดการกำเริิบเฉพาะที่่� 2 ปีีร้้อยละ 94.8 ในกลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน และร้้อยละ
83.9 ในกลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วย RFA (p <0.001) เมื่่�อวิิเคราะห์์แบบ per-protocol และมีีอััตราการอยู่่�รอด
โดยปลอดการกำเริิบเฉพาะที่่� 2 ปีีร้้อยละ 92.8 ในกลุ่่�มที่่�รัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน และร้้อยละ 83.2 ในกลุ่่�ม
ที่่�รัักษาด้้วย RFA (p <0.001) เมื่่�อวิิเคราะห์์แบบ intention-to-treat บ่่งชี้้�ว่่าการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน
ไม่่ด้้อยไปกว่่าการรัักษาด้้วย RFA
สำหรัับประสิิทธิิภาพการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนเทีียบกัับ TACE มีีเพีียงข้้อมููลจากการวิิเคราะห์์
แบบ interim จากการศึึกษาโดย Bush และคณะ(29) ซึ่่ง� ศึึกษาแบบสุ่่�มในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับรายใหม่่ที่่ยั� งั ไม่่เคย
ได้้รับั การรัักษามาก่่อน และมีีลัักษณะตาม Milan criteria (1 ก้้อน ขนาด <5 ซม. หรืือ <3 ก้้อน และไม่่มีี
ก้้อนใด >3 ซม.) หรืือ San Francisco criteria (1 ก้้อน ขนาด <6.5 ซม. หรืือ <3 ก้้อน และไม่่มีีก้้อนใด >4.5
ซม. และขนาดก้้อนรวม <8 ซม.) สุ่่�มผู้้�ป่่วยเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย TACE จำนวน 36
ราย และกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนด้้วยปริิมาณรัังสีีเทีียบเท่่า 70.2 เกรย์์ ใน 15 ครั้้ง� จำนวน 33
ราย พบว่่า การรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนมีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่� 2 ปีีสููงกว่่า (ร้้อยละ 88 เทีียบกัับ
ร้้อยละ 45, p = 0.06) และมีีอััตราการอยู่่�รอดชีีวิิตปลอดการกำเริิบสููงกว่่า (ร้้อยละ 48 เทีียบกัับร้้อยละ 31,
p = 0.06) แต่่อย่่างไรเนื่่�องจากผลการศึึกษาดัังกล่่าวเป็็นเพีียงการวิิเคราะห์์แบบ interim จึึงยัังไม่่มีี
ข้้อมููลเพีียงพอที่่�จะสรุุปได้้ว่่า การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอนดีีกว่่าการรัักษาด้้วย TACE การรัักษา
จึึงต้้องพิิจารณาความเหมาะสมสำหรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย
	ดัังนั้้�น ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะต้้นที่่�ไม่่เหมาะสำหรัับการรัักษามาตรฐาน ได้้แก่่ การผ่่าตััด หรืือการ
ทำ ablation การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีสามารถใช้้เป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� สำหรัับกรณีีดังั กล่่าว ซึ่่ง� ให้้ผลการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�

บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะกลาง

สำหรัับบทบาทของการรัักษาด้้วยรัังสีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคลุุกลามเฉพาะที่่�มากขึ้น้� ได้้แก่่ มีีก้อ้ นขนาดใหญ่่
หรืือมีีหลายก้้อน โดยไม่่มีีโรคลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด ไม่่มีีโรคลุุกลามออกนอกเนื้้�อตัับ และไม่่โรคที่่�ต่่อม
น้้ำเหลืือง การรัักษาในหลัักในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ การทำ TACE จากการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม(33, 34)
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และการศึึกษาแบบ meta analysis(35) พบว่่า TACE เพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมเทีียบกัับการรัักษาตามอาการ
โดยการรัักษาด้้วย TACE มีีมัธั ยฐานการรอดชีีวิติ รวม 25-30 เดืือน(36) ในขณะที่่�การให้้การรัักษาเสริิมด้้วยการ
ฉายรัังสีีจากภายนอกอาจเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมได้้ จาก meta-analysis พบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้
รัับการรัักษาด้้วย TACE ร่่วมกัับการฉายรัังสีีจากภายนอกมีีอัตั ราการรอดชีีวิติ รวมสููงกว่่า(37-39) อีีกทั้้�งมีีการตอบ
สนองต่่อการรัักษาดีีกว่่าเทีียบกัับการรัักษาด้้วย TACE เพีียงอย่่างเดีียว(37, 38) แต่่อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาส่่วน
ใหญ่่ที่่�รวบรวมใน meta-analysis เป็็นการศึึกษาย้้อนหลััง ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลดัังกล่่าวจึึงยัังไม่่มากนััก
และยัังคงต้้องรอการศึึกษาเพิ่่�มเติิม (รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 3)

Meta-analysis

Bai และคณะ
(2016)(37)

Buckstein
และคณะ (2018)

5763

ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รับั adjuvant SBRT
การรัักษาด้้วย TACE ร่่วม (50%)
กัับ SBRT

ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รับั TAE, TACE, DEBการรัักษาด้้วย TAE,
TACE, TARE ร่่วมกัับ
TACE, DEB-TACE, TARE การรัักษาอื่่น�
เพีียงอย่่างเดีียว หรืือร่่วม
กัับการรัักษาอื่่น�

จำนวน
ลัักษณะผู้้�ป่่วย
กลุ่่�มทดลอง
ผู้้�ป่่วย (คน)
2577
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รับั TACE + 3D-CRT
การรัักษาด้้วย TACE +
3D-CRT หรืือ TACE
เพีียงอย่่างเดีียว
1652
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รับั TACE + 3D-CRT
การรัักษาด้้วย TACE +
3D-CRT หรืือ TACE
เพีียงอย่่างเดีียว
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Katsonos
Meta-analysis
(39)
และคณะ (2017)

Meta-analysis

รููปแบบการศึึกษา

Huo และคณะ
(2015)(38)

การศึึกษา (ปีี)

การตอบสนอง

CR+PR OR 2.29 (sig)

CR OR 2.73 (sig)

มััธยฐานการรอดชีีวิติ รวม TACE 18.1 m
DEB-TACE 20.6 m
Bland TACE 20.8 m
TACE+EBRT 30.1 m
TACE+ablation 33.3 m

1 ปีี OR 1.95 (sig)
2 ปีี OR 1.87 (sig)
3 ปีี OR 2.0 (sig)

1 ปีี OR 1.36 (sig)

อััตราการรอดชีีวิิตรวม

salvage SBRT มััธยฐานการรอดชีีวิติ รวม การรัักษาเสริิมด้้วย SBRT มีี
(50%)
29.3 เดืือน (3.5-44 เดืือน) อััตราการตอบสนองสููงกว่่า
เทีียบกัับ SBRT เมื่่อ� มีีการ
กำเริิบ (80% เทีียบกัับ 44%;
p = 0.06)

TAE, TACE,
DEB-TACE,
TARE เพีียง
อย่่างเดีียว

TACE

TACE

กลุ่่�มควบคุุม

ตารางที่่� 3. การศึึกษาการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะกลาง
CR: complete response, DEB-TACE: drug-eluting bead transarterial chemoembolization, m: months, OR: odd ration, PR: partial response,
sig: significant, TACE: transarterial chemoembolization, TAE: transarterial embolization, TARE: transarterial radio embolization,
3D-CRT: 3-dimensional conformal radiotherapy
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การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีจากภายนอกเพีียงอย่่างเดีียวสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััดได้้และยัังไม่่มีี
การลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดยัังมีีจำกััด ยัังไม่่มีกี ารศึึกษามากพอที่่�ทำให้้สรุุปได้้ว่า่ การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีเพีียง
อย่่างเดีียวเพีียงพอกัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� จากการศึึกษาย้้อนหลัังโดย Su และคณะ(40) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี
ขนาดก้้อนมากกว่่า 5 ซม ที่่�ไม่่มีกี ารลุุกลามเข้้าเส้้นเลืือด ไม่่มีกี ารลุุกลามไปยัังต่่อมน้้ำเหลืือง และไม่่มีกี ารแพร่่
กระจาย โดยผู้้�ป่่วยต้้องมีีการประเมิินสภาวะร่่างกายระดัับ 1-2 และการทำงานของตัับอยู่่ร� ะดัับดีีถึึงปานกลาง
(Child-Pugh classes A-B) พบว่่า การให้้การรัักษา SBRT ร่่วมกัับ TACE มีีอัตั ราการรอดชีีวิติ รวมและอััตราการ
อยู่่�รอดโดยปลอดการแพร่่กระจายสููงกว่่าการรัักษาด้้วย SBRT เพีียงอย่่างเดีียว (p = 0.047 และ p = 0.049
ตามลำดัับ) แต่่อย่่างไรก็็การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีอาจเป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่เหมาะกัับการรัักษา
ด้้วยการรัักษาเฉพาะที่่�วิิธีีอื่่�น จากการศึึกษาโดย Bujold และคณะ(41) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับจำนวน 102 ราย
ที่่�ไม่่เหมาะกัับการรัักษาเฉพาะที่่�ด้้วยวิิธีีอื่่�น พบว่่า การรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด 24-54 เกรย์์ ใน 6 ครั้้�ง มีีอััตรา
การควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ค่่อนข้้างดีี โดยพบอััตราการกำเริิบเฉพาะที่่�ร้้อยละ 13 ที่่� 1 ปีี และร้้อยละ 26 ที่่� 2 ปีี
	ดัังนั้้�น ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับระยะกลาง การฉายรัังสีีจากภายนอกอาจพิิจารณาให้้ร่่วมกัับการรัักษา
ด้้วย TACE หรืือใช้้เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของการรัักษาในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่สามารถทำ TACE ได้้

บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่ต� อบสนองไม่่ดีีต่อ่ การรัักษา
ด้้วย thermal ablation หรืือ catheter-based therapy

แม้้ว่่าการรัักษาด้้วย ablation หรืือ TACE จะเป็็นการรัักษาหลัักในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ไม่่มีี
การลุุกลามเข้้าเส้้นเลืือด และไม่่มีกี ารลุุกลามออกนอกตัับ แต่่อย่่างไรก็็ตามพบว่่าประมาณร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วย
ยัังคงมีีก้้อนมะเร็็งเหลืือหลัังได้้รัับการรัักษา ทางเลืือกสำหรัับการรัักษากรณีีดัังกล่่าว ได้้แก่่ การทำ ablation
หรืือ TACE ซ้้ำ ทั้้�งนี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาสไม่่ตอบสนอง หรืือไม่่เหมาะกัับการรัักษาซ้้ำ การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี
เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่ง� ที่่�พิจิ ารณาใช้้ได้้ ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีกี ารศึึกษาแบบสุ่่�มสนัับสนุุนข้้อมููลดัังกล่่าวมากนััก มีีเพีียง
บทคััดย่่อของจากการศึึกษาโดย Comito และคณะ(42) ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม ในผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งตัับระยะกลางที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย TACE แล้้วยัังคงมีีก้้อนมะเร็็งหลงเหลืืออยู่่� จำนวน 40 ราย สุ่่�ม
เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมพิิกััด 21 ราย และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
การทำ TACE ซ้้ำ 19 ราย หลัังจากตรวจติิดตาม 18 เดืือน พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่ว่ มพิิกัดั
มีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�สููงกว่่า (not reached (NR) เทีียบกัับ 8 เดืือน p = 0.0002) นอกจากนี้้�ยัังมีี
การศึึกษาย้้อนหลัังโดย Pan และคณะ(43) ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่�มีกี ารกำเริิบหลัังได้้รับั การรัักษาด้้วย RFA จำนวน
72 ราย โดยผู้้�ป่่วย 39 ราย ได้้รัับการรัักษาด้้วย RFA และผู้้�ป่่วยอีีก 33 ราย ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด
จากการวิิเคราะห์์ด้้วย propensity score matching พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััดมีีอััตรา
การกำเริิบเฉพาะที่่�ต่่ำกว่่า (p = 0.005) มีีอััตราการอยู่่�รอดโดยปลอดการกำเริิบสููงกว่่า (26.5 เดืือน เทีียบกัับ
6.2 เดืือน p = 0.046) และมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมไม่่แตกต่่างกััน (NR เทีียบกัับ 33.5 เดืือน p = 0.37)
จึึงกล่่าวได้้ว่่าการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีในผู้้�ที่่�ตอบสนองไม่่ดีีหลัังได้้รัับการรัักษาด้้วย TACE หรืือ ablation
เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง ซึ่่�งต้้องพิิจารณาตามความเหมาะสมสำหรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย (ดููตััวอย่่างผู้้�ป่่วยในรููปที่่� 4)
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รููปที่่� 4. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ ก. มีีก้อ้ นขนาด 7 ซม. ที่่� segment VIII และมีีก้อ้ นขนาด 6 ซม. ที่่� segment V/VII
ไม่่มีีการลุุกลามของมะเร็็งเข้้าหลอดเลืือด และไม่่พบการแพร่่กระจาย ได้้รัับการรัักษาด้้วย TACE 2 ครั้้�ง
หลัังรัักษามีี residual tumor จึึงได้้รัับการฉายรัังสีีจากภายนอก ด้้วยปริิมาณรัังสีี 50 เกรย์์ ใน 10 ครั้้�ง ภาพ
เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หลัังฉายรัังสีี 4 เดืือน พบว่่า ข. มีีการตอบสนองอย่่างสมบููรณ์์ของก้้อนทั้้�งสองตำแหน่่ง
ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ก่่อนการรัักษา และ ค. ภาพเอ็็มอาร์์แสดงการตอบสนองของก้้อนมะเร็็งหลัังรัักษา
การกระจายปริิมาณรัังสีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี  portal vein tumor
thrombosis (PVTT) แต่่ยัังไม่่มีีการลุุกลามออกนอกตัับ

มะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT จััดอยู่่�ในกลุ่่�มระยะลุุกลาม (advanced stage) ซึ่่�งการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดมีี
ความสััมพัันธ์์กัับพยากรณ์์โรคไม่่ดีี เนื่่�องจากการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดส่่งผลให้้ความดัันในระบบ portal สููง
ขึ้น้� ส่่งผลให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มโอกาสเกิิดการแพร่่กระจายทางเลืือดอีีกด้้วย(44) การรัักษา
หลััก ได้้แก่่ การให้้การรัักษาด้้วยยา (systemic treatment) ได้้แก่่ atezolizumab ร่่วมกัับ bevacizumab,
sorafenib และ lenvatinib ซึ่่�งมีีข้้อมููลสนัับสนุุนจากการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมระยะที่่� 3 ในผู้้�ป่่วย
BCLC ระยะ C ซึ่่�งประกอบด้้วย ผู้้�ป่่วยที่่�มีี PVTT และผู้้�ป่่วยที่่�มีีการแพร่่กระจายของโรคไปยัังตำแหน่่งอื่่�น พบ
ว่่า การให้้ยาดัังกล่่าวสามารถเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมได้้(45-48) แม้้ว่่า systemic treatment จะมีีบทบาท
หลัักสำหรัับกลุ่่�มดัังกล่่าว แต่่อย่่างไรก็็ตามการให้้การรัักษาเฉพาะที่่�ร่่วมด้้วยในมะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT แต่่ยัังไม่่
พบการแพร่่กระจายของโรคไปยัังตำแหน่่งอื่่�นยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียง จากแนวทางการรัักษา ทั้้�ง NCCN (2020)
ของสหรััฐอเมริิกา JSH-HCC (2021) ของญี่่�ปุ่่�น China (2019), KLCA (2018) ของเกาหลีี และ TLCAGS
(2016) ของไต้้หวััน แนะนำให้้การรัักษาเฉพาะที่่�ร่่วมด้้วยในผู้้�ที่่�ยัังไม่่มีีการแพร่่กระจายของโรคไปยัังตำแหน่่ง
อื่่�น(49) แม้้บทบาทของการฉายรัังสีีจากภายนอกจะมีีค่่อนข้้างน้้อยในประเทศตะวัันตก แต่่ในประเทศตะวััน
ออกการฉายรัังสีีจากภายนอกในผู้้�ป่่วยที่่�มีี PVTT มีีบทบาททั้้�งเป็็นการรัักษาหลัักและการรัักษาเสริิม(50) จาก
การศึึกษาแบบสุ่่�มระยะที่่� 2 โดย Yoon และคณะ(51) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีกี ารลุุกลามเข้้าสู่่ห� ลอดเลืือดใหญ่่
ของตัับ (macrovascular invasion) จำนวน 90 ราย ที่่�ไม่่เคยได้้รัับการรัักษามาก่่อน และไม่่พบการแพร่่
กระจายของโรค เปรีียบเทีียบระหว่่างการรัักษาด้้วยยา sorafenib และการรัักษาด้้วย TACE ร่่วมกัับการฉาย
รัังสีีจากภายนอก พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย TACE ร่่วมกัับการฉายรัังสีีจากภายนอก มีีอััตราการรอด
ชีีวิิตรวมสููงกว่่า (มััธยฐาน 55 สััปดาห์์ เทีียบกัับ 43 สััปดาห์์ p=0.04) อััตราการอยู่่�รอดโดยปลอดการกำเริิบ
สููงกว่่า (มััธยฐาน 31 สััปดาห์์ เทีียบกัับ 11.7 สััปดาห์์ p <0.001) และมีีอััตราการตอบสนองสููงกว่่า (ร้้อยละ
33.3 เทีียบกัับร้้อย 2.2 p <0.001) นอกจากนี้้�จากการศึึกษาย้้อนหลัังพบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีก้ี อ้ นลุุกลาม
เข้้าหลอดเลืือดหรืือมีีการแพร่่กระจายไปยัังอวััยวะอื่่�น เทีียบระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้ยา sorafenib เพีียงอย่่างเดีียว
กัับกลุ่่�มที่่�ได้้ยา sorafenib ร่่วมกัับการรัักษาเฉพาะที่่� พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีร่่วมด้้วยมีีอััตราการ
รอดชีีวิิตรวมสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ(52) บทบาทของการฉายรัังสีีร่่วมกัับการรัักษาด้้วย systemic
treatment ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT แต่่ยังั ไม่่มีกี ารแพร่่กระจายของโรคไปยัังตำแหน่่งอื่่น� ยัังไม่่มีข้ี อ้ มููล
การศึึกษาที่่�แน่่ชัดั ยัังคงต้้องรอผลการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม (radiation therapy oncology group
1112) ต่่อไป
แม้้ว่่าการศึึกษาบทบาทของการฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีีการลุุกลามเข้้าสู่่�หลอดเลืือดยัังมีี
จำกััด การศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาย้้อนหลััง และยัังไม่่มีกี ารศึึกษาแบบสุ่่�มควบคุุมกัับวิิธีกี ารรัักษาอื่่น� แต่่
อย่่างไรก็็พบว่่า โดยส่่วนใหญ่่ในกรณีีที่่มี� ี PVTT การฉายรัังสีีมักั มีีบทบาทในการเป็็นการรัักษาเสริิม ซึ่่ง� สามารถ
เพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมได้้ ดัังสรุุปในตารางที่่� 4(53-63) จากการศึึกษาขนาดใหญ่่ในประเทศเกาหลีี ในผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งตัับที่่�มีีมะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี จำนวน 985 ราย โดยร้้อยละ 90.9 ได้้รัับการ
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รัักษาด้้วยการฉายรัังสีี 3 มิิติิ และร้้อยละ 9.1 ได้้รัับการรัักษาด้้วยเทคนิิครัังสีีปรัับความเข้้ม ค่่ามััธยฐานของ
ปริิมาณรัังสีี (EQD2) เท่่ากัับ 48.75 เกรย์์ พบว่่า มีีอััตราการตอบสนอง (objective response rate) ร้้อยละ
51.8 และมััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม 10.2 เดืือน โดยปริิมาณรัังสีี EQD2 >45 เกรย์์ และการรัักษาร่่วมกัับการ
รัักษาอื่่�น TACE หรืือ hepatic arterial infusional chemotherapy (HAIC) สััมพัันธ์์กัับการรอดชีีวิิตรวมที่่�
สููงขึ้้�น(64) นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาแบบย้้อนหลัังขนาดใหญ่่ โดย Yoon และคณะ(61) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี
PVTT จำนวน 412 ราย ที่่�ได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี 21-60 เกรย์์ 2-5 เกรย์์ต่อ่ ครั้้ง� ร่่วมกัับการทำ TACE
พบว่่า มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม เท่่ากัับ 10.6 เดืือน โดยการตอบสนองต่่อรัังสีีเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�บ่่งบอกถึึง
อััตราการรอดชีีวิิตรวม สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ โดย Khorprasert และคณะ(63)
ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT จำนวน 160 ราย ขนาดก้้อนเฉลี่่�ย 7.7 ซม. มีีการลุุกลามเข้้า main หรืือ first
branch portal vein ร้้อยละ 54.5 ค่่ามััธยฐานปริิมาณรัังสีี BED10 49.6 เกรย์์ พบว่่า อััตราการรอดชีีวิิตรวม
หลัังได้้รับั การรัักษาด้้วยรัังสีี เท่่ากัับ 8.3 เดืือน โดยปััจจััยสำคััญที่่�บ่ง่ บอกถึึงพยาการณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี ได้้แก่่ ปริิมาณ
รัังสีี BED10 <56 เกรย์์, ก้้อนมีีขนาด >10 ซม. และกลุ่่�มที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อรัังสีี (ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยแสดงในรููปที่่� 5)
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59

32

38

การศึึกษาย้้อน
หลััง

Kim และคณะ
(2005)(56)

Nakazawa และคณะ การศึึกษาย้้อน
(2007)(57)
หลััง

Toya และคณะ
(2007)(58)

การศึึกษาย้้อน
หลััง

การศึึกษาไปข้้าง 19
หน้้า

Yamada และคณะ
(2003)(55)

20

การศึึกษา
ไปข้้างหน้้า

Ishikura และคณะ
(2002)(54)

24

จำนวน
ผู้้�ป่่วย (คน)

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

รููปแบบ
การศึึกษา

Tazawa และคณะ
(2001)(53)

การศึึกษา (ปีี)

RT

RT

RT

TACE + RT

TACE + RT

TACE + RT

การรัักษา

ทั้้�งหมด 7 เดืือน
CR/PR 15.4 เดืือน
SD/PD 4.6 เดืือน

5.3 เดืือน

CR/PR 9.7 เดืือน
SD/PD 3.8 เดืือน

มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม

17.5-50.4 เกย์์
ด้้วยปริิมาณรัังสีี
1.8-4 เกรย์์ ต่่อครั้้�ง

30-56 เกรย์์
ด้้วยปริิมาณรัังสีี
1.8-2 เกรย์์ ต่่อครั้้�ง

ทั้้�งหมด 9.6 เดืือน

ทั้้�งหมด 5.7 เดืือน
CR/PR 13.8 เดืือน
SD/PD 7 เดืือน

30-54 เกรย์์ ด้้วย
ทั้้�งหมด 7.8 เดืือน
ปริิมาณรัังสีี 2-3 เกรย์์ CR/PR 10.7 เดืือน
ต่่อครั้้�ง
SD/PD 5.3 เดืือน

46-60 เกรย์์/
23-30 ครั้้�ง

50 เกรย์์/25 ครั้้�ง

50 เกรย์์/25 ครั้้�ง

ปริิมาณรัังสีี

ร้้อยละ 44.7
(CR 15.8%)

ร้้อยละ 48
(CR 13.8%)

ร้้อยละ 45.8
(CR 6.8%)

ร้้อยละ 57.9
(CR 0%)

ร้้อยละ 50
(CR 0%)

ร้้อยละ 53.8
(CR 3.6%)

สััดส่่วน
การตอบสนอง

ร้้อยละ 0

ร้้อยละ 0

ร้้อยละ 0

ร้้อยละ 5 (เกล็็ดเลืือดต่่ำ)
ร้้อยละ 2 (เม็็ดเลืือดขาวต่่ำ)
ร้้อยละ 2 (แผลที่่�ลำไส้้)

ร้้อยละ 5

ร้้อยละ 13

ภาวะแทรกซ้้อนระดัับ >3

ตารางที่่� 4. การศึึกษาการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี portal vein tumor thrombosis (PVTT)
ALP: alkaline phosphatase, ALT: alanine aminotransferease, AST: aspartate aminotransferase, CR: complete response, PD: progressive disease,
PR: partial response RT: radiotherapy, SD: stable disease, TACE: transarterial chemoembolization
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การศึึกษาย้้อน
หลััง

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

การศึึกษาย้้อน
หลััง

การศึึกษาย้้อน
หลััง

การศึึกษาย้้อน
หลััง

Yu และคณะ
(2011)(60)

Yoon และคณะ
(2012)(61)

Kim และคณะ
(2014)(62)

Khorprasert และ
คณะ (2021)(63)

รููปแบบ
การศึึกษา

Zeng และคณะ
(2008)(59)

การศึึกษา (ปีี)

160

59

412

281

136

จำนวน
ผู้้�ป่่วย (คน)
36-60 เกรย์์ ด้้วย
ปริิมาณรัังสีี
2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง

ปริิมาณรัังสีี

ทั้้�งหมด 11.6 เดืือน
CR/PR 22.0 เดืือน
SD/PD 5.0 เดืือน

CR/PR 19.5/10.2 เดืือน
SD/PD 7.2/3.5 เดืือน

มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม

30-45 เกรย์์ ด้้วย
ปริิมาณรัังสีี
2-4.5 เกย์์ต่่อครั้้�ง

ทั้้�งหมด 8.3 เดืือน
CR/PR 13.1 เดืือน
SD/PD 6.8 เดืือน

ทั้้�งหมด 17 เดืือน

21-60 เกรย์์ ด้้วย
ทั้้�งหมด 10.6 เดืือน
ปริิมาณรัังสีี 2-5 เกรย์์ CR/PR 19.4 เดืือน
ต่่อครั้้�ง
SD/PD 7.0 เดืือน

RT +/- TACE 25-50 เกรย์์/
4-5 ครั้้�ง
30-55 เกรย์์/
10-15 ครั้้�ง
45-60 เกรย์์/
25-30 ครั้้�ง

TACE+RT

TACE + RT

RT +/- TACE 30-54 เกรย์์
ด้้วยปริิมาณรัังสีี
1.8-4.5 เกรย์์
ต่่อครั้้�ง

RT

การรัักษา

ร้้อยละ 74
(CR 18.5%)

ร้้อยละ 51 (CR
5%)

ร้้อยละ 28.1
(CR 3.7%)

ร้้อยละ 53.8
(CR 3.6%)

ร้้อยละ 56.6
(CR 30.1%)

สััดส่่วน
การตอบสนอง

ร้้อยละ 14.1

ร้้อยละ 3

ร้้อยละ 10

ร้้อยละ 20

AST 3.7%, ALT 4.4%, ALP
0.7%, เม็็ดเลืือดขาวต่่ำร้้อยละ
5.8, เกล็็ดเลืือดต่่ำร้้อยละ 25

ภาวะแทรกซ้้อนระดัับ >3
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รููปที่่� 5. ก. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีีการลุุกลามของโรคเข้้า left portal vein และไม่่มีีการแพร่่กระจายของโรค
ไปยัังตำแหน่่งอื่่น� ได้้รับั การรัักษาด้้วย transarterial chemoembolization ร่่วมกัับการฉายรัังสีีจากภายนอก
ด้้วยปริิมาณรัังสีี 47.5 เกรย์์ ใน 10 ครั้้�ง และพบว่่ามีี complete response และมีี recanalization ของ left
portal vein หลัังฉายรัังสีีจากการประเมิินด้้วยภาพเอ็็มอาร์์ ที่่� 3 และ 6 เดืือน ข. หลัังการรัักษาด้้วยรัังสีี
ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ก่่อนการรัักษา และ ค. ภาพเอ็็มอาร์์แสดงการตอบสนองของก้้อนมะเร็็งหลัังรัักษา
การกระจายปริิมาณรัังสีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	ดัังนั้้�น การรัักษาด้้วยรัังสีีรัักษาระยะไกลเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของการรัักษาเฉพาะที่่�ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง
ตัับที่่�มีกี ารลุุกลามเข้้าเส้้นเลืือด แต่่ยังั ไม่่มีกี ารแพร่่กระจายไปยัังอวััยวะอื่่น� โดยพิิจารณาให้้เป็็นการรัักษาเสริิม
ร่่วมกัับการทำ TACE หรืือให้้การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีเพีียงอย่่างเดีียวในกรณีีที่่�ไม่่สามารถทำ TACE ได้้ ใน
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ systemic treatment การฉายรัังสีีร่่วมด้้วยยัังมีีข้้อมููลจำกััด และควรให้้การฉายรัังสีีด้้วยความ
ระมััดระวััง โดยเฉพาะการฉายรัังสีีพร้้อมกัับการให้้ยา sorafenib เนื่่�องจากมีีโอกาสพบผลข้้างเคีียงต่่อทางเดิิน
อาหารและตัับที่่�รุุนแรงได้้(65, 66)
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บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับการรัักษาประคัับประคอง

การรัักษาประคัับประคองด้้วยรัังสีีรัักษาระยะไกลสำหรัับก้้อนที่่�ตัับในผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับระยะแพร่่
กระจาย มีีบทบาทสำหรัับลดอาการปวดจากก้้อน จากการศึึกษาระยะที่่� 2 โดย Soliman และคณะ(67)
ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับหรืือมะเร็็งที่่�มีกี ารแพร่่กระจายมายัังตัับ จำนวน 41 ราย ที่่�ไม่่เหมาะกัับการรัักษามาตรฐาน
และมีีอาการจากก้้อนมะเร็็ง ได้้แก่่ ปวดท้้อง แน่่นท้้อง คลื่่น� ไส้้ หรืือ อ่่อนเพลีีย โดยผู้้�ป่่วยต้้องมีี AST/ALT <10
เท่่าของค่่าปกติิ INR <3 และ total bilirubin <5.8 มก./ดล. ให้้ปริิมาณรัังสีี 8 เกรย์์ ไปยัังก้้อนมะเร็็งที่่�ทำให้้
เกิิดอาการ โดยผู้้�ป่่วยร้้อยละ 75 มีีก้้อนมะเร็็งมากกว่่าร้้อยละ 50 ของเนื้้�อตัับทั้้�งหมด พบว่่าร้้อยละ 48 ของ
ผู้้�ป่่วยมีีอาการดีีขึ้้�นที่่� 1 เดืือนหลัังรัักษา และมีีเพีียงผู้้�ป่่วย 1 รายที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนรุุนแรงระดัับ 3 โดยมีี
อาการคลื่่�นไส้้ อาเจีียน
นอกจากนี้้�รัังสีีรัักษาระยะไกลยัังมีีบทบาทในการลดขนาดของก้้อนมะเร็็งที่่�ลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด
ใหญ่่ในตัับ ส่่งผลให้้ความดัันใน portal system สููง การไหลเวีียนของเลืือดไปเลี้้�ยงตัับลดลง และส่่งผลให้้การ
ทำงานของตัับลดลงอย่่างรวดเร็็ว การรัักษาด้้วยรัังสีีรัักษาระยะไกลสามารถช่่วยให้้การไหลเวีียนของเลืือดดีี
ขึ้้น� จากการที่่�ก้อ้ นมีีขนาดเล็็กลง โดยพบว่่าการฉายรัังสีีมีโี อกาสทำให้้การไหลเวีียนของเลืือดใน portal system
กลัับมาได้้ ร้้อยละ 40(68) นอกจากนี้้�การรัักษาด้้วยรัังสีีจากภายนอกยัังมีีบทบาทในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคลุุกลามเข้้าสู่่�
หััวใจ หรืือ inferior vena cava ซึ่่�งการลุุกลามดัังกล่่าวอาจส่่งผลให้้เกิิดการอุุดกั้้�นของหลอดเลืือดในปอด
(pulmonary embolism), ภาวะหััวใจวาย รวมทั้้�งเพิ่่�มความเสี่่ย� งของการเสีียชีีวิติ ฉัับพลััน(69) จาก systematic
review และ meta analysis รวบรวมผู้้�ป่่วย 164 ราย พบว่่า มีีอััตราการตอบสนองร้้อยละ 59.2 และ
อััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ร้้อยละ 83.3(70)
	ดัังนั้้�น การฉายรัังสีีที่่�ตัับในผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับระยะแพร่่กระจายมีีบทบาทในการทุุเลาอาการปวดจาก
ก้้อนมะเร็็ง และลดขนาดก้้อนเพื่่�อลดโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีมะเร็็งลุุกลาม
เข้้าหลอดเลืือดทั้้�ง portal system และ inferior vena cava รวมทั้้�งกลุ่่�มที่่�มีีการลุุกลามของมะเร็็งเข้้าสู่่�หััวใจ
(ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยแสดงในรููปที่่� 6-8)
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รููปที่่� 6. ก. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับก้้อนขนาดใหญ่่กระจายทั่่�วเนื้้�อตัับ และมีีอาการปวดท้้องจากก้้อนมะเร็็ง ผู้้�ป่่วย
ได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี 8 เกรย์์ ใน 1 ครั้้ง� ครอบคุุลมทั้้�งตัับ และฉายรัังสีี 12 เกรย์์ ใน 1 ครั้้ง� ครอบคลุุม
portal vein หลัังฉายรัังสีีอาการปวดท้้องทุุเลาลง ไม่่พบภาวะแทรกซ้้อนหลัังการฉายรัังสีี ข. ภาพเอกซเรย์์
คอมพิิวเตอร์์หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี และ ค. การกระจายปริิมาณรัังสีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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รููปที่่� 7. ก. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมีีก้้อนขนาดใหญ่่ที่่� right lobe มีีการลุุกลามของก้้อนมะเร็็งเข้้าสู่่� right portal
vein และ right hepatic vein ร่่วมกัับมีีการแพร่่กระจายของโรคไปที่่�ปอด ผู้้�ป่่วยมีีอาการแน่่นท้้อง
จากก้้อนที่่�ตัับ ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี ด้้วยปริิมาณรัังสีี 30 เกรย์์ ใน 10 ครั้้�ง หลัังฉายรัังสีีอาการปวด
ทุุเลาลง และไม่่พบภาวะแทรกซ้้อนหลัังฉายรัังสีี ข. ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี
ก้้อนมะเร็็งมีีขนาดเล็็กลงชััดเจน และ ค. การกระจายปริิมาณรัังสีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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รููปที่่� 8. ก. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีกี ารลุุกลามของมะเร็็งเข้้า inferior vena cava และหััวใจห้้องบนขวา ได้้รับั
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี 40 เกรย์์ ใน 10 ครั้้�ง และได้้รัับยา sorafenib หลัังจากฉายรัังสีี ภาพเอกซเรย์์
คอมพิิวเตอร์์ก่่อนได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี ข. ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ 5 เดืือน หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี
ก้้อนในหััวใจห้้องบนขวาและ inferior vena cava มีีขนาดเล็็กลง และ ค. การกระจายปริิมาณรัังสีีที่่�ผู้้�ป่่วย
ได้้รัับ
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

บทบาทการฉายรัั ง สีีจากภายนอกสำหรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคมะเร็็ ง ตัั บ ที่่� ร อคอยการผ่่ า ตัั ด
เปลี่่�ยนตัับ

การให้้การรัักษาเฉพาะที่่�สำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�รอคอยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อลดขนาดก้้อนระหว่่างรอคอยอวััยวะ การฉายรัังสีีจากภายนอกมีีบทบาทในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่เหมาะกัับการรัักษา
เฉพาะที่่� ด้้ ว ยวิิ ธีี อื่่� น ซึ่่� ง พบว่่ า ร้้ อ ยละ 63-83 ของผู้้�ป่่ ว ยได้้ รัั บ การผ่่ า ตัั ด เปลี่่� ย นตัั บ หลัั ง ฉายรัั ง สีี (71-73)
ร้้อยละ 8.6-63 ของผู้้�ป่่วยมีีการตอบสนองแบบสมบููรณ์์ ทั้้�งนี้้�การตอบสนองที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษา
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจากระยะเวลาในการประเมิินการตอบสนองแตกต่่างกััน โดยกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยน
ตัับ 4-6 เดืือน หลัังการฉายรัังสีี มีีการตอบสนองแบบสมบููรณ์์ร้้อยละ 8.6-14 ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััด
8-12 เดืือน หลัังฉายรัังสีี มีีการตอบสนองแบบสมบููรณ์์ร้้อยละ 45-63(71-77) อััตราการรอดรวมชีีวิิตที่่� 5 ปีี หลััง
การผ่่าตััดร้้อยละ 73-75(73, 76) ซึ่่�งการฉายรัังสีีมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมหลัังการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับไม่่แตกต่่างจาก
การรัักษาเฉพาะที่่�ด้้วยวิิธีีอื่่�น(73, 76) ดัังสรุุปในตารางที่่� 5 จากการศึึกษาโดย Sapisochin และคณะ(73) ในผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งตัับที่่�ต้้องได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ จำนวน 594 ราย มีีผู้้�ป่่วย 406 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 68.4 ที่่�ต้้อง
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ได้้รัับการรัักษาเฉพาะที่่�ก่่อนผ่่าตััด ซึ่่�งการรัักษาเฉพาะที่่� ได้้แก่่ SBRT ร้้อยละ 8.9 TACE ร้้อยละ 24.4 และ
RFA ร้้ อ ยละ 60.1 สัั ดส่่ว นผู้้�ป่่ ว ยแต่่ ล ะกลุ่่�มได้้ รัั บ การผ่่ า ตัั ด เปลี่่� ย นตัั บ ใกล้้ เ คีี ย งกัั น (ร้้ อ ยละ 17-20)
ผู้้�ป่่ ว ย 379 ราย ได้้ รัั บ การผ่่ า ตัั ด เปลี่่� ย นตัั บ ผู้้�ป่่ ว ยแต่่ ล ะกลุ่่�มมีี อัั ต ราการรอดชีี วิิ ต รวมหลัั ง จากได้้ รัั บ
การผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับไม่่แตกต่่างกััน โดยอััตราการรอดชีีวิติ รวมที่่� 5 ปีี หลัังจากผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับ ได้้แก่่ ร้้อยละ 75
ในกลุ่่�ม SBRT ร้้อยละ 69 ในกลุ่่�ม TACE และร้้อยละ 73 ในกลุ่่�ม RFA (p = 0.7) สอดคล้้องกัับการศึึกษา
โดย Mohamed และคณะ(76) ซึ่่�งศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาเฉพาะที่่�ด้้วยวิิธีีที่่�แตกต่่างกัันระหว่่าง
รอคอยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ จำนวน 60 ราย มีีผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาด้้วย SBRT 24 ราย TACE 37 ราย
RFA 9 ราย และ Y90 9 ราย พบว่่า อััตราการอดชีีวิิตรวมที่่� 5 ปีี ร้้อยละ 79 จากการประเมิินทางพยาธิิวิิทยา
มีีสััดส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีการตายของมะเร็็ง (tumor necrosis) มากกว่่าร้้อยละ 50 ได้้แก่่ SBRT ร้้อยละ 71 TACE
ร้้อยละ 75 RFA ร้้อยละ 80 และ Y90 ร้้อยละ 100 โดยมีีสััดส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีการตอบสนองแบบสมบููรณ์์
(complete response) ได้้แก่่ SBRT ร้้อยละ 29 TACE ร้้อยละ 42 RFA ร้้อยละ 60 และ Y90 ร้้อยละ 75
ไม่่พบภาวะแทรกซ้้อนความรุุนแรง >3 ในกลุ่่�ม SBRT และ Y90 ส่่วนกลุ่่�มที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนความรุุนแรง >3
ได้้แก่่ TACE ร้้อยละ 11 และ RFA ร้้อยละ 22
การฉายรัังสีีจากภายนอกในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�รอคอยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ อาจพิิจารณาใช้้เป็็น
ทางเลืือกหนึ่่ง� ของการรัักษา ในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยไม่่เหมาะกัับการรัักษาเฉพาะที่่�ด้ว้ ยวิิธีอื่่ี น� แม้้ว่า่ การศึึกษาส่่วนใหญ่่
จะเป็็นการศึึกษาย้้อนหลัังขนาดเล็็ก แต่่พบว่่า มีีประสิิทธิิภาพและผลข้้างเคีียงไม่่ต่่างกัับการรัักษาเฉพาะที่่�อื่่�น
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รููปแบบการ
ศึึกษา

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

การศึึกษา
(ปีี)

Katz
และคณะ
(2012)(72)

Facciuto
และคณะ
(2012)(71)

Mannina
และคณะ
(2016)(75)

38

27

18

จำนวน

ปริิมาณรัังสีีรวม
(เกรย์์)/จำนวนครั้้�ง

27 เดืือน

6.3 เดืือน

มััธยฐานการ
ตรวจติิดตาม

ผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่�ได้้ 48 เกรย์์/3 ครั้้ง�
4.8 ปีี
รัับ SBRT และ
(ร้้อยละ 26) 40 เกรย์์/
OLT
5 ครั้้ง� (ร้้อยละ 61)

ผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่�ได้้ 28-35 เกรย์์/
รัับ SBRT ระหว่่าง 4-5 ครั้้ง�
รอ OLT

ผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่�ได้้ มััธยฐานปริิมาณรัังสีี
รัับ SBRT ระหว่่าง 50 เกรย์์ ใน 5 ครั้้�ง
รอ OLT

เกณฑ์์คััดเลืือกเข้้า

38 (100)

17 (63)

12 (67)

3 ปีี 77

3 ปีี 82

NA

จำนวนผู้้�ป่่วยที่่� อััตราการรอดชีีวิิต
ได้้รัับการผ่่าตััด รวมหลัังการผ่่าตััด
เปลี่่�ยนตัับ
เปลี่่�ยนตัับ
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)

68 (CR 45)

37 (CR 14)

45 (CR 8)

NA

NA

0

การตอบสนองรวม
ภาวะ
(CR+PR หรืือ
แทรกซ้้อน
>50% tumor
ระดัับ >3
necrosis)
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 5. การศึึกษาการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�รอคอยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ
CR: complete response, NA: not available, DFS: disease-free survival, OLT: orthotopic liver transplantation, OS: overall survival, PR: partial
response, RFA: radiofrequency ablation, PSM: propensity score matched analysis, SBRT: stereotactic body radiotherapy, TACE: transarterial
chemoembolization, Y90: yttrium-90
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60

406

การศึึกษา
ย้้อนหลััง

Mohamed
และคณะ
(2016)(76)

Sapisochin การศึึกษา
และคณะ
ย้้อนหลััง
(2017)(73)

จำนวน

รููปแบบการ
ศึึกษา

การศึึกษา
(ปีี)

ปริิมาณรัังสีีรวม
(เกรย์์)/จำนวนครั้้�ง

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการ
รัักษาเฉพาะที่่�
ระหว่่างรอ OLT
SBRT (n=36)
TACE (n=99)
RFA (n=244)

มััธยฐานปริิมาณรัังสีี
36 เกรย์์ ใน
6 ครั้้�ง

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการ มััธยฐานปริิมาณรัังสีี
รัักษาเฉพาะที่่� และ 50 เกรย์์ ใน
OLT
5 ครั้้�ง
SBRT (n=24)
TACE (n=37)
RFA (n=9)
Y90 (n=9)

เกณฑ์์คััดเลืือกเข้้า

47.2 เดืือน

41 เดืือน

มััธยฐานการ
ตรวจติิดตาม

SBRT 30 (83)
TACE 79 (80)
RFA 203 (83)

60 (100)

5 ปีี
SBRT 75
TACE 69
RFA 73
(p = 0.7)

5 ปีี
All 79
SBRT 73
TACE 72

จำนวนผู้้�ป่่วยที่่� อััตราการรอดชีีวิิต
ได้้รัับการผ่่าตััด รวมหลัังการผ่่าตััด
เปลี่่�ยนตัับ
เปลี่่�ยนตัับ
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)

SBRT 53
(CR 13)
TACE 50
(CR 24)
RFA 63
(CR 49)
(p <0.001)

SBRT 71
(CR 29)
TACE 75
(CR 42)
RFA 80
(CR 60)
Y90 100
(CR 75)

NA

SBRT 0
TACE 11
RFA 22
Y90 0

การตอบสนองรวม
ภาวะ
(CR+PR หรืือ
แทรกซ้้อน
>50% tumor
ระดัับ >3
necrosis)
(ร้้อยละ)
(ร้้อยละ)
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บทบาทการฉายรัั ง สีีจากภายนอกสำหรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคมะเร็็ ง ตัั บ ที่่� มีี การลุุกลามเข้้ า
หลอดเลืือด ก่่อนการผ่่าตััดตัับ

ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด แต่่ยัังไม่่พบการแพร่่กระจายของโรคไป
ยัังตำแหน่่งอื่่�นของร่่างกาย บทบาทของการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดยัังไม่่แน่่ชััด ในประเทศฝั่่�งตะวัันตก การมีี
การลุุกลามของมะเร็็งเข้้าหลอดเลืือดเป็็นข้้อห้้ามหนึ่่�งสำหรัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด(6, 7) แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ในประเทศฝั่่�งเอเชีีย การรัักษาด้้วยการผ่่าตััดยัังคงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งสำหรัับผู้้�ป่่วยบางราย(78, 79) ซึ่่�งพบว่่า
สามารถเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมได้้ และมีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับจากการฉายรัังสีีความรุุนแรง
ระดัับ 3 ขึ้้�นไปต่่ำ (ร้้อยละ 0-2.4)(80-83) การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีจากภายนอกในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีประโยชน์์
ในการช่่วยลดขนาดก้้อนก่่อนการผ่่าตััด ซึ่่�งมัักทำในผู้้�ป่่วยที่่�มะเร็็งลุุกลามเข้้า main portal vein (Cheng
type III) และกลุ่่�มที่่�มะเร็็งลุุกลามเข้้า left หรืือ right portal vein (Cheng type II)(81-83) จากการศึึกษาแบบ
สุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมในประเทศจีีน โดย Wei และคณะ(83) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี main หรืือ first branch
portal vein tumor thrombus จำนวน 164 ราย สุ่่�มเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการ
ฉายรัังสีีก่่อนการผ่่าตััด 82 ราย และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดเพีียงอย่่างเดีียว 82 ราย พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีก่่อนการผ่่าตััดมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่� 2 ปีี สููงกว่่าอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
(ร้้อยละ 27.4 เทีียบกัับร้้อยละ 9.4 p <0.001) สอดคล้้องจากการศึึกษาย้้อนหลัังโดย Hamaoka และคณะ(80)
ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี portal vein tumor thrombus ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย hepatic arterial infusion
chemotherapy (HAIC) ร่่วมกัับการฉายรัังสีีจากภายนอก จำนวน 52 ราย มีีผู้้�ป่่วย 7 ราย ได้้รัับการผ่่าตััด
และ 43 ราย ไม่่ได้้รัับการผ่่าตััด พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมสููงกว่่า โดยการได้้รัับการ
ผ่่าตััดเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่ง่ ผลต่่ออััตราการรอดชีีวิติ รวม และไม่่พบว่่ามีีภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรงหลัังการผ่่าตััด
ปริิมาณรัังสีีที่่�ใช้้สำหรัับการฉายรัังสีีก่่อนการผ่่าตััดค่่อนข้้างต่่ำเทีียบกัับปริิมาณรัังสีีที่่�ใช้้สำหรัับกรณีี
ที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััดได้้ โดยปริิมาณรัังสีีที่่�นิิยมใช้้ในการศึึกษา ได้้แก่่ 18-45 เกรย์์ ด้้วยปริิมาณรัังสีี 3 เกรย์์
ต่่อ ครั้้�ง คิิดเป็็น BED10 23.4-58.5 เกรย์์ ทั้้�งนี้้�การฉายรัังสีีก่่อนผ่่าตััดควรจำกััดปริิมาณรัังสีีไปยัังเนื้้�อตัับปกติิ
ให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ และควรวางแผนร่่วมกัับศััลยแพทย์์ โดยต้้องคำนึึงถึึงปริิมาตรของตัับที่่�เพีียงพอสำหรัับทำงานหลััง
ได้้รัับการผ่่าตััดตัับ รวมทั้้�งโอกาสเกิิดพัังผืืดที่่�ตัับหลัังการรัักษาด้้วยรัังสีีจากภายนอก (ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย
แสดงในรููปที่่� 9)

HCC with major
PVTT, post
HAIC+RT

Resectable HCC
with main/first
branch PVTT

Hamaoka และคณะ การศึึกษาย้้อน
(2017)(80)
หลััง

Wei และคณะ
(2019)(83)

การศึึกษาแบบ
กลุ่่�มและมีีกลุ่่�ม
ควบคุุม

HCC with main
PVTT S/P
hepatectomy

การศึึกษาย้้อน
หลััง

Li และคณะ
(2016)(82)

18 เกรย์์ ใน 6 ครั้้�ง

30-36 เกรย์์
ใน 10-12 ครั้้�ง

ปริิมาณรัังสีีรวม
(เกรย์์)/จำนวนครั้้�ง

Preop-RT 82
No RT 82

13.1 เดืือน

8.4 เดืือน

83 เดืือน

มััธยฐานการ
ตรวจติิดตาม

มััธยฐานปริิมาณรัังสีี 15.2 เดืือน
18 เกรย์์ ใน
6 ครั้้�ง

Resection 7
30-45 เกรย์์
Non-resection 43 ใน 10-15 ครั้้�ง

Preop RT 45
No RT 50

HCC with main/first Preop-RT 15
branch PVTT, post No RT 28
hepatectomy

เกณฑ์์คััดเลืือกเข้้า

การรัักษา
(จำนวนผู้้�ป่่วย)

Kamiyama และคณะ การศึึกษา
(2007)(81)
ย้้อนหลััง

การศึึกษา (ปีี)

รููปแบบ
การศึึกษา

Preop RT 27.4
No RT 9.4
(p <0.001)

Resection 100
Non-resection 18
(p = 0.009)

Preop-RT 20.4
No RT 0
(p <0.01)

3 ปีี
Preop-RT 43.5
No RT 13.1
(p = 0.04)

อััตราการรอดชีีวิิต
รวม ที่่� 2 ปีี
(ร้้อยละ)

การทำงานของตัับ 2.4
TB 2.4

0

-

คลื่่�นไส้้อาเจีียน 6.7

ภาวะแทรกซ้้อน
ระดัับ >3
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 6. การศึึกษาการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือด ก่่อนการผ่่าตััดตัับ
HAIC: hepatic arterial infusion chemotherapy, HCC: hepatocellular carcinoma, preop-RT: preoperative radiotherapy, PVTT: portal vein tumor
thrombosis, RT: radiotherapy, TB: total bilirubin
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รููปที่่� 9. ก. ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับขนาด มีีการลุุกลามของมะเร็็งเข้้า inferior vena cava และไม่่มีีการ
แพร่่กระจายของโรค ได้้รัับการรัักษาด้้วย transarterial chemoembolization ร่่วมกัับการฉายรัังสีี
จากภายนอก ด้้วยปริิมาณรัังสีี 40 เกรย์์ ใน 5 ครั้้�ง หลัังจากนั้้�นได้้รัับการผ่่าตััด ที่่� 7 เดืือน หลัังฉายรัังสีี
ผลทางพยาธิิวิิทยาพบ complete necrosis (no viable tumor), size of necrosis 7.9x7.7x7.2 cm,
free all resection margin ข. ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี 5 เดืือน พบว่่า
ก้้อนมะเร็็งมีีขนาดลดลง และไม่่มีี enhancement และ ค. การกระจายปริิมาณรัังสีี
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

The Stories of Success

	ดัังนั้้�น บทบาทการฉายรัังสีีจากภายนอกสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีี PVTT ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาส
ได้้รัับการผ่่าตััด มีีการศึึกษาค่่อนข้้างจำกััด แต่่อย่่างไรก็็ตามอาจช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมได้้ โดยที่่�มีี
ผลข้้างเคีียงที่่�มีีความรุุนแรงต่่ำ ดัังนั้้�นการฉายรัังสีีจากภายนอกก่่อนการผ่่าตััดจึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของ
การรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

บทสรุุป

การรัักษาโรคมะเร็็งตัับต้้องอาศััยการรัักษาโดยแพทย์์สหสาขาวิิชา เพื่่�อให้้ได้้ผลการรัักษาที่่�ดีีที่่�สุุด
การรัักษาด้้วยรัังสีีแม้้ว่่าจะมีีการศึึกษาค่่อนข้้างน้้อยในปััจจุุบััน อีีกทั้้�งการศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษา
ย้้อนหลััง ดัังนั้้�นความน่่าเชื่่อ� ถืือของการศึึกษาจึึงอยู่่ใ� นระดัับต่่ำถึึงปานกลาง แต่่อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาดัังที่่�ได้้
กล่่ า วมาแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า การฉายรัั ง สีี จ ากภายนอกเป็็ น ทางเลืือกหนึ่่� ง ของการรัั ก ษา ซึ่่� ง มีี บ ทบาททั้้� ง
เป็็นการรัักษาหลััก การรัักษาเสริิม การรัักษาเมื่่�อมีีการกลัับซ้้ำ รวมทั้้�งเป็็นการรัักษาสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�รอคอย
การผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับ ทั้้�งนี้้�การฉายรัังสีีจากภายนอกในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับยัังคงต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมอีีกมาก
ทั้้�งในด้้านบทบาท ประสิิทธิิภาพ และผลข้้างเคีียงจากการรัักษา ทั้้�งนี้้�การฉายรัังสีีสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
จำเป็็นต้้องเลืือกใช้้เทคนิิค ปริิมาณรัังสีีที่่�เหมาะสม เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการควบคุุมโรค และลดโอกาสการเกิิด
ภาวะตัับอัักเสบจากการรัักษาด้้วยรัังสีี ซึ่่�งอาจรุุนแรงถึึงชีีวิิตได้้
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เทคนิิคการฉายรัังสีี
และการกำำ�หนดปริิมาณรัังสีี
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
(external beam
radiotherapy technique
and fractionation regimen
for hepatocellular
carcinoma)
กนกพร ทองเลิิศ

บทนำ

ในอดีีตการฉายรัังสีีจากภายนอกมีีบทบาทน้้อยในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ เนื่่�องจากเนื้้�อตัับปกติิมีี
ความไวต่่อรัังสีี อีีกทั้้�งผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับส่่วนใหญ่่มีีการทำงานของตัับที่่�แย่่ลง ในปััจจุุบัันเทคนิิคการฉายรัังสีี
ได้้พััฒนาให้้มีีความแม่่นยำมากขึ้้�น การคำนวณและวางแผนการรัักษาที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งความเข้้าใจในเรื่่�อง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณรัังสีีและการเกิิดภาวะตัับอัักเสบจากรัังสีีมีมี ากขึ้น้� ทำให้้สามารถฉายปริิมาณรัังสีี
ที่่�สููงพอไปยัังก้้อนมะเร็็ง และลดปริิมาณรัังสีีไปยัังเนื้้�อตัับปกติิได้้ ส่่งผลโอกาสควบคุุมโรคหลัังจากได้้รัับ
การรัักษาด้้วยรัังสีีเพิ่่�มมากขึ้้�น ในขณะที่่�ภาวะตัับอัักเสบจากรัังสีีเกิิดขึ้้�นลดลง
การฉายรัังสีีสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมีีความจำเป็็นต้้องพิิจารณาถึึงข้้อบ่่งชี้้� คััดเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�
เหมาะกัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีจากภายนอก และพิิจารณาในประเด็็นด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฉาย
รัังสีี ทั้้�งการจััดท่า่ ทาง การควบคุุมการหายใจ เทคนิิคการฉายรัังสีี ชนิิดของรัังสีีที่่ใ� ช้้ รวมทั้้�งการกำหนดปริิมาณ
รัังสีีที่่�เหมาะสมต่่อก้้อนมะเร็็งและอวััยวะข้้างเคีียง
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การคััดเลืือกผู้้�ป่่วย

การเลืือกการรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับควรได้้รับั การประเมิินจากทีีมแพทย์์สหสาขา
(multidisciplinary evaluation) โดยทั่่�วไปการฉายรัังสีีเหมาะสำหรัับการรัักษามะเร็็งตัับที่่�มีีจำนวนก้้อน
ไม่่มาก (ไม่่ควรเกิิน 5 ก้้อน) และต้้องมีีขนาดไม่่ใหญ่่เกิินไปเมื่่�อเทีียบกัับปริิมาตรตัับปกติิ ทั้้�งนี้้�ไม่่มีีเกณฑ์์
ที่่�บ่ง่ ชี้้ชั� ดั เจนว่่า ก้้อนขนาดเท่่าใดไม่่ควรได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี แต่่ต้อ้ งประเมิินจากประสิิทธิภิ าพการ
ทำงานของตัับก่่อนการฉายรัังสีี และปริิมาณรัังสีีที่่�คาดว่่าเนื้้�อตัับปกติิจะได้้รัับ เปรีียบเทีียบระหว่่างประโยชน์์
ในแง่่การควบคุุมโรคและโอกาสเกิิดตัับอัักเสบจากการรัักษาด้้วยรัังสีี นอกจากนี้้�ยัังต้้องพิิจารณาถึึงอวััยวะ
ข้้างเคีียงอื่่�น ๆ ที่่�ไวต่่อรัังสีีที่่�อยู่่�ชิิดกัับก้้อนมะเร็็งด้้วย เช่่น ท่่อน้้ำดีี กระเพาะอาหาร ลำไส้้เล็็ก เป็็นต้้น

การจำลองการฉายรัังสีี

สำหรัับการเตรีียมตััวก่่อนจำลองการฉายรัังสีี อาจพิิจารณาฝััง fiducial ในผู้้�ป่่วยที่่�ก้อ้ นแยกออกจาก
เนื้้�อตัับปกติิได้้ยากจากภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ cone-beam ซึ่่�งไม่่มีีการฉีีดสารทึึบรัังสีี หรืือในกรณีีที่่�
ไม่่สามารถทำภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ cone-beam ได้้ โดยการฝััง fiducial ใกล้้กัับก้้อนมะเร็็ง เพื่่�อทำให้้
สามารถระบุุตำแหน่่งของก้้อนระหว่่างการฉายรัังสีีได้้แม่่นยำมากขึ้้�น การฝััง fiducial ควรทำล่่วงหน้้าก่่อน
จำลองการฉายรัังสีีหลายวััน เนื่่�องจากหลัังการฝัังในระยะแรก ตำแหน่่งของ fiducial อาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงได้้
การจำลองการฉายรัังสีี ผู้้�ป่่วยควรอยู่่�ในท่่านอนหงาย ยกแขนขึ้้�นเหนืือศีีรษะ และอาจพิิจารณาใช้้
Vac-LokTM bag เป็็นอุุปกรณ์์ยึึดตรึึง ดัังแสดงในรููปที่่� 1 ภาพที่่�ใช้้ในการกำหนดขอบเขตอวััยวะเป้้าหมาย
ได้้แก่่ multi-phasic contrast enhancement CT simulation ด้้วยความหนาของสไลด์์ (slide thickness)
ขนาด 1-3 มม. นอกจากนี้้�ต้อ้ งมีีการประเมิินการเคลื่่อ� นไหวของก้้อนตามการหายใจร่่วมด้้วยเสมอ โดยสามารถ
ตรวจสอบได้้โดยใช้้ kV fluoroscope, four-dimensional (4D) CT หรืือ cine-MRI หากก้้อนมีีการเคลื่่�อนที่่�
มากกว่่า 5 มม. ให้้พิิจารณาใช้้เทคนิิคการควบคุุมการหายใจ (motion management) ร่่วมด้้วย ซึ่่�งมีี
หลากหลายวิิธีี อ้้างอิิงตาม AAPM Task Group(1) ได้้แก่่
1. Motion-encompassing method เป็็นการฉายรัังสีีที่่�ให้้ผู้้�ป่่วยหายใจตามปกติิ และจะมีีการ
ประเมิินการเคลื่่�อนไหวของก้้อนตามการหายใจ รวมถึึงวางแผนการรัักษาให้้ครอบคลุุมการหายใจทั้้�งหมด
การประเมิินการเคลื่่�อนไหวของก้้อนตามการหายใจสามารถทำได้้จาก 4DCT ซึ่่�งจะมีีการเก็็บภาพตำแหน่่ง
ของก้้อนมะเร็็งในทุุกระยะของการหายใจ ทำให้้เห็็นการเคลื่่อ� นไหวของก้้อน และสามารถกำหนดขอบเขตของ
ก้้อนครอบคลุุมทุุกระยะของการหายใจได้้ (internal target volume, ITV) วิิธีีการนี้้�เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�มีี
การเคลื่่�อนไหวของก้้อนน้้อยกว่่า 5 มม. แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีข้้อจำกััดในผู้้�ป่่วยที่่�หายใจไม่่สม่่ำเสมอ และผู้้�ป่่วย
ที่่�ก้้อนมะเร็็งมีีการเคลื่่�อนไหวมากขณะหายใจ เนื่่�องจากจะทำให้้ปริิมาตรเป้้าหมายใหญ่่ ส่่งผลให้้ปริิมาณรัังสีี
ต่่อเนื้้�อเยื่่�อปกติิรอบข้้างสููงขึ้้�น
2. Respiratory gating method เป็็นเทคนิิคการฉายรัังสีีที่่�ให้้ผู้้�ป่่วยหายใจตามปกติิ แต่่จะมีี
ระบบจัับการเคลื่่�อนไหวของหน้้าอกตามการหายใจ และกำหนดให้้มีีการฉายรัังสีีเฉพาะบางระยะของ
การหายใจเท่่านั้้�น(2) ซึ่่�งโดยทั่่�วไปมัักกำหนดให้้มีีรัังสีีฉายออกในช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยหายใจออก เนื่่�องจากเป็็นระยะที่่�
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รููปที่่� 1. การจััดท่่าผู้้�ป่่วยสำหรัับการฉายรัังสีี ผู้้�ป่่วยอยู่่�ในท่่านอนหงาย วางแขนเหนืือศีีรษะ และใช้้ Vac-LokTTM เป็็นอุุปกรณ์์ยึึดตรึึง มีีการควบคุุมการหายใจโดยให้้ผู้้�ป่่วยหายใจออกจนสุุดแล้้วกลั้้�น (deep expiration
breath hold, DEBH)
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ก้้อนมีีการเคลื่่อ� นไหวน้้อยกว่่า ส่่งผลให้้การกำหนดขอบเขต ITV เล็็กลงเมื่่�อเทีียบกัับการฉายรัังสีีในระยะอื่่น� ๆ
ของการหายใจ แต่่อย่่างไรก็็ตามวิิธีนี้้ี มี� ข้ี อ้ จำกััดในผู้้�ป่่วยที่่�หายใจไม่่สม่่ำเสมอ และเป็็นเทคนิิคที่่�ใช้้เวลาฉายรัังสีี
ค่่อนข้้างนานเทีียบกัับวิิธีีอื่่�น เนื่่�องจากมีีการฉายรัังสีีเฉพาะบางช่่วงของการหายใจเท่่านั้้�น
3. Breath-hold method เป็็นเทคนิิคให้้ผู้้�ป่่วยกลั้้�นหายใจระหว่่างฉายรัังสีี ทำให้้ขนาดของ ITV
ลดลงมากเมื่่�อเทีียบกัับวิิธีีอื่่�น แต่่อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยต้้องให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี และต้้องกลั้้�นหายใจได้้
นานเพีียงพอ ซึ่่�ง breath-hold method มีีหลายวิิธีี เช่่น
a. Self-held breath-hold with or without respiratory monitoring เป็็นการให้้ผู้้�ป่่วยกลั้้�น
หายใจด้้วยตนเอง โดยทั่่�วไปนิิยมให้้ผู้้�ป่่วยหายใจออกจนสุุดแล้้วกลั้้�น (deep expiratory breath hold)
เนื่่�องจากมีีความใกล้้เคีียงกัันในทุุก ๆ รอบของการหายใจ (reproducibility) มากกว่่า เมื่่อ� เทีียบกัับการหายใจ
เข้้าจนสุุดแล้้วกลั้้�น (deep inspiratory breath hold)
b. Active-breathing control เป็็นการให้้ผู้้�ป่่วยกลั้้�นหายใจ โดยมีีอุุปกรณ์์ช่่วยควบคุุมให้้ปริิมาตร
การหายใจคงที่่�ในทุุก ๆ รอบของการหายใจ ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�ช่่วยเพิ่่�มความแม่่นยำและลดความคลาดเคลื่่�อนได้้
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มาก(3) แต่่อย่่างไรก็็ตามวิิธีีนี้้�เป็็นเทคนิิคที่่�ทำได้้ค่่อนข้้างยาก เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยต้้องหายใจสััมพัันธ์์กัับเครื่่�อง
4. Forced shallow breathing with abdominal compression คืือ การใช้้อุุปกรณ์์กดบริิเวณ
ลิ้้น� ปี่่�ของผู้้�ป่่วย เพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ยหายใจได้้เพีียงตื้้น� ๆ เท่่านั้้�น เพื่่�อลดการเคลื่่อ� นไหวของปริิมาตรเป้้าหมายให้้เหลืือ
น้้อยกว่่า 10 มม.(4) และใกล้้เคีียงกัันในทุุก ๆ รอบของการหายใจ แต่่อย่่างไรก็็ตามต้้องระมััดระวัังการวาง
อุุปกรณ์์ไม่่ให้้ขวางทิิศทางการเข้้าของรัังสีี
5. Real-time-tumor-tracking method เป็็นเทคนิิคที่่�สามารถติิดตามการเคลื่่�อนของก้้อนมะเร็็ง
ระหว่่างฉายรัังสีีได้้ และมีีการปรัับการฉายรัังสีีให้้ตรงกัับตำแหน่่งของก้้อนมะเร็็งที่่�เคลื่่อ� นที่่�ไป โดยผู้้�ป่่วยหายใจ
ได้้ตามปกติิ เช่่น การฉายรัังสีีด้้วยเครื่่�อง CyberKnife® ซึ่่�งมีีระบบที่่�มีีชื่่�อเรีียกว่่า synchrony ซึ่่�งสามารถ
ปรัับลำรัังสีีตามการเคลื่่�อนของก้้อนมะเร็็งระหว่่างฉายรัังสีีได้้ โดยมีีการติิด light-emitting diode (LED)
บนผนัังหน้้าอกร่่วมกัับการฝััง fiducial ไปในบริิเวณก้้อนมะเร็็ง เครื่่อ� งจะมีีการตรวจจัับการเคลื่่อ� นของหน้้าอก
ด้้วยกล้้องในห้้องฉายรัังสีี และจะมีีซอฟต์์แวร์์ประมวลผลเทีียบการเคลื่่�อนของหน้้าอกกัับการเคลื่่�อนของ
fiducial ที่่�ถููกฝัังในก้้อนมะเร็็ง มีีการสร้้างแบบจำลอง (model) ทำนายการเคลื่่�อนของก้้อน และปรัับลำรัังสีี
ให้้ตรงกัับตำแหน่่งของก้้อน ทำให้้สามารถฉายรัังสีีไปยัังก้้อนมะเร็็งได้้อย่่างแม่่นยำ(5) แต่่อย่่างไรก็็ตามวิิธีีนี้้�
มีีข้้อจำกััดในผู้้�ป่่วยที่่�หายใจไม่่สม่่ำเสมอ เนื่่�องจากแบบจำลอง อาจทำนายตำแหน่่งของก้้อนผิิดพลาดได้้

การกำหนดขอบเขตปริิมาตรเป้้าหมายของการฉายรัังสีี

การกำหนดขอบเขตปริิมาตรเป้้าหมายของการฉายรัังสีี มีีการกำหนดขอบเขต ดัังต่่อไปนี้้�
1. Gross target volume (GTV) ตััวอย่่างแสดงในรููปที่่� 2–3 ได้้แก่่
1.1	ก้้อนมะเร็็งในตัับ (liver tumor) ตำแหน่่งของก้้อนที่่�มีี enhancement ใน arterial phase
และมีี washout ใน venous หรืือ delayed phase
1.2	ก้้ อ นมะเร็็ ง ที่่� ติิ ด lipiodol (lipiodol-retaining tumor) ที่่� อ ยู่่�ชิิ ดกัั บ ก้้ อ นมะเร็็ ง ที่่� มีี
enhancement
1.3 Vascular tumor thrombus ก้้อนมะเร็็งในหลอดเลืือดที่่�มีี enhancement ใน arterial
phase และมีี washout ใน venous หรืือ delayed phase
2. Clinical target volume (CTV) อาจมีีการขยายจาก GTV หรืือไม่่ก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับแนวทาง
การรัักษาและข้้อบ่่งชี้้� แต่่หากมีีการขยาย อาจพิิจารณาวาดให้้คลอบคลุุมบริิเวณดัังต่่อไปนี้้�
2.1 3-5 มม. รอบ liver tumor GTV
2.2 2-3 มม. รอบ tumor thrombus GTV
2.3 ครอบคลุุม bland thrombus ที่่�อยู่่�ติิดกัับ tumor thrombus GTV
2.4 ครอบคลุุมตำแหน่่งที่่�ทำ radiofrequency ablation หรืือ transarterial chemoembolizzation (TACE) ที่่�อยู่่�ติิดกัับ GTV
2.5 CTV ทั้้�งหมด ไม่่ควรอยู่่�นอก natural barriers เช่่น ไม่่ควรเลยออกมานอกตัับ
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3. Internal target volume (ITV) = CTV + การเคลื่่อ� นไหวของก้้อน ซึ่่ง� ขึ้น้� อยู่่�กับั เทคนิิคการควบคุุม
การหายใจ
3.1 หากให้้ผู้้�ป่่วยกลั้้�นหายใจขณะหายใจออก ไม่่จำเป็็นต้้องขยาย ITV จาก CTV
3.2 หากผู้้�ป่่วยไม่่ได้้กลั้้�นหายใจ ให้้ประเมิินการเคลื่่�อนไหวของก้้อนด้้วยภาพ 4DCT ซึ่่�งภาพ
minimum-intensity-projection สามารถช่่วยประเมิินการเคลื่่�อนไหวของก้้อนได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ก้้อนมะเร็็ง
มีีลัักษณะเป็็น hypodense เทีียบกัับเนื้้�อตัับปกติิโดยรอบ และกำหนดขอบเขตให้้ครอบคลุุมการเคลื่่�อนไหว
ของก้้อน
4. PTV = ITV + 5-10 มม. ขึ้้�นกัับเทคนิิคของภาพนำวิิถีี (image guided radiation therapy,
IGRT) ที่่�ใช้้
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รููปที่่� 2. ขอบเขตของ gross target volume (เส้้นสีีแดง) ของผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�มีีก้้อนอยู่่�ที่่�ตัับด้้านขวา
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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รููปที่่� 3. ขอบเขตของ gross target volume (เส้้นสีีแดง) ของผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ก้้อนลุุกลามเข้้า inferior
vena cava หลัังได้้รัับ transarterial chemoembolization (TACE)
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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การกำหนดปริิมาณรัังสีีสำหรัับก้้อนมะเร็็ง

ปริิมาณรัังสีีที่่�เพีียงพอต่่อการควบคุุมโรคเฉพาะที่่� และการเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตรวมในผู้้�ป่่วยโรค
มะเร็็งตัับยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียง และยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�แน่่ชััดในเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณรัังสีีและการตอบ
สนองของก้้อนมะเร็็ง(6) แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาที่่�พบว่่าปริิมาณรัังสีีที่่�สููงขึ้้�น (biological equivalent
dose; BED10) อย่่างน้้อย 65-100 เกรย์์ สััมพัันธ์์กัับการควบคุุมโรคที่่�มากขึ้้�น(7-9) และอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น(7,10,11) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
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การศึึกษาย้้อน
หลััง

การศึึกษาย้้อน
หลััง

Sun และคณะ
(2019)(10)

Yang และคณะ
(2019)(11)

104

108

1950

Systematic
review

Rim และคณะ
(2019)(9)

108

จำนวน

53

ชนิิดของ
การศึึกษา
การศึึกษาย้้อน
หลััง

Lazarev และคณะ การศึึกษาย้้อน
(2018)(8)
หลััง

Jang และคณะ
(2013)(7)

การศึึกษา

มะเร็็งตัับที่่�มีีการ
ลุุกลามเข้้าเส้้นเลืือด

มะเร็็งตัับ <5 ซม.

มะเร็็งตัับ

มะเร็็งตัับที่่�อยู่่�
กลางตัับ

มะเร็็งตัับที่่�ไม่่สามารถ
ผ่่าตััดได้้

ผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษา

6.2 เดืือน

42 เดืือน

-

12.2 เดืือน

ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
รอดชีีวิิตรวม (OS)

ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
อยู่่�รอดโดยปลอดกำเริิบ (PFS)
ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
รอดชีีวิิตรวม (OS)

ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
ควบคุุมโรคเฉพาะที่่� (LC)

ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
ควบคุุมโรคเฉพาะที่่� (LC)

ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
รอดชีีวิิตรวม (OS)

มััธยฐานการ
ความสััมพัันธ์์
ตรวจติิดตาม
30 เดืือน ปริิมาณรัังสีี BED10 และอััตราการ
ควบคุุมโรคเฉพาะที่่� (LC)

ผลการศึึกษา
(ร้้อยละ)
2yr LC Dose >54 Gy/3F 100
Dose 45-54 Gy/3F 78
Dose <45 Gy/3F
64
(p=0.009)
2yr OS BED >54 Gy/3F
71
BED 45-54 Gy/3F 64
BED <45 Gy/3F
30
(p=0.001)
2yr LC BED >70 Gy10
97
BED <70 Gy10
73
(p=0.01)
1yr LC BED >80 Gy10
89
BED <80 Gy10
86
(p=0.071)
3 yr PFS BED >100 Gy10
66
BED <100 Gy10
42
(p = 0.017)
3 yr OS BED >100 Gy10
85
BED <100 Gy10
67
(p=0.02)
BED <65 Gy10 มีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมต่่ำกว่่า
BED >65 Gy10 (HR 1.63; p=0.007)

ตารางที่่� 1. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณรัังสีี การควบคุุมโรคเฉพาะที่่� อััตราการอยู่่�รอดโดยปลอดการกำเริิบ และอััตราการรอดชีีวิิตรวมในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้
รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด
BED: biological equivalent dose, HR: hazard ratio, LC: local control, OS: overall survival, PFS: progression-free survival
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The Stories of Success

แม้้ปริิมาณรัังสีีที่่�สููงขึ้้�นจะสััมพัันธ์์กัับการควบคุุมโรคที่่�ดีีขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียง
ในการเพิ่่�มปริิมาณรัังสีี BED10 ให้้สููงกว่่า 100 เกรย์์ จากการศึึกษาโดย Ohri และคณะ(12) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การศึึกษา high dose per fraction hypofractionated treatment effects in the clinic (HyTEC)
เก็็บรวบรวมการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ของการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััดในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นมะเร็็งปฐมภููมิิ (primary
liver tumor) มีีผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับจำนวน 394 ราย จาก 5 การศึึกษา และผู้้�ป่่วยมะเร็็งท่่อน้้ำดีีจำนวน
37 ราย จาก 2 การศึึกษา พบว่่า ในกลุ่่�มที่่�เป็็นมะเร็็งตัับปฐมภููมิิมีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ได้้ร้้อยละ 93
หลัังติิดตามไป 1 ปีี ร้้อยละ 89 หลัังติิดตามไป 2 ปีี และร้้อยละ 86 หลัังติิดตามไป 3 ปีี ซึ่่�งมีีอััตราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�ค่่อนข้้างสููง แม้้ว่่าประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�ป่่วยได้้รัับปริิมาณรัังสีี BED10 60-72 เกรย์์ นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า ในมะเร็็งตัับปฐมภููมิิกลุ่่�มที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีมากกว่่า 100 เกรย์์มีีการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ไม่่แตกต่่าง
จากกลุ่่�มที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่า 100 เกรย์์ ดัังนั้้�นจากการศึึกษาดัังกล่่าวจึึงแนะนำให้้ใช้้ปริิมาณรัังสีี
สำหรัับการฉายด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััดที่่�ไม่่สููงมากนััก เช่่น ปริิมาณรัังสีีครั้้�งละ 8-10 เกรย์์ จำนวน 5 ครั้้�ง เป็็นต้้น
ในปีี ค.ศ. 2021 american society for radiation oncology (ASTRO) ได้้มีีคำแนะนำถึึงปริิมาณรัังสีี
สำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ ดัังแสดงในตารางที่่� 2(6)
ตารางที่่� 2. ปริิมาณรัังสีีที่่แ� นะนำสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ โดย american society for radiation oncology
(ASTRO) ปีี ค.ศ. 2021(6)
BED: biological equivalent dose, CP: Child-Pugh, ตััวอัักษรตััวหนา แลดงปริิมาณรัังสีีที่่�ใช้้บ่่อยที่่�สุุด
Fractionation Regimen
Ultra-hypofractionation

Moderate hypofractionation

Standard fractionation

ปริิมาณรัังสีีรวม/จำนวนครั้้�งของการฉายรัังสีี

BED10

CP A: 40-50 เกรย์์ ใน 3-5 ครั้้�ง

72-125 เกรย์์

CP B7: 30-40 เกรย์์ ใน 5 ครั้้�ง

48-72 เกรย์์

40-54 เกรย์์ ใน 6 ครั้้�ง

67-103 เกรย์์

50-66 เกรย์์ ใน10 ครั้้�ง

75-110 เกรย์์

48 เกรย์์ ใน 12 ครั้้�ง

67.2 เกรย์์

45-67.5 เกรย์์ ใน 15 ครั้้�ง

59-98 เกรย์์

60 เกรย์์ ใน 20 ครั้้�ง

78 เกรย์์

66-72 เกรย์์ ใน 22 ครั้้�ง

86-96 เกรย์์

50.4 เกรย์์ ใน 28 ครั้้�ง

59.47 เกรย์์

60 เกรย์์ ใน 30 ครั้้�ง

72 เกรย์์

77 เกรย์์ ใน 35 ครั้้�ง

94 เกรย์์

305

306 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

แม้้ว่่าการฉายรัังสีีสำหรัับมะเร็็งตัับจะต้้องการปริิมาณรัังสีีค่่อนข้้างสููง เพื่่�อการควบคุุมโรคที่่�ดีีขึ้้�น
แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามปริิ ม าณรัั ง สีี ที่่� ใ ห้้ ต้้ อ งคำนึึงถึึงผลต่่ อ อวัั ย วะข้้ า งเคีี ย ง โดยพิิ จ ารณาจากเงื่่�อ นไขบัั ง คัั บ
ปริิมาณรัังสีีสำหรัับแต่่ละอวััยวะ

เงื่่�อนไขบัังคัับปริิมาณรัังสีีสำหรัับเนื้้�อตัับปกติิ (ตารางที่่� 3(6))

ปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยสำหรัับเนื้้�อตัับปกติิ (mean liver dose, MLD) เป็็นปััจจััยสำคััญในการกำหนด
ปริิมาณรัังสีีไปยัังก้้อนมะเร็็ง เนื่่�องจากปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยที่่�เนื้้�อตัับปกติิได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับโอกาสเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งภาวะแทรกซ้้อนดัังกล่่าวมีีอััตราตายสููงถึึงร้้อยละ 10-76 อีีกทั้้�งยัังไม่่มีีการ
รัักษาเฉพาะ ดัังนั้้�นการป้้องกััน และลดความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับจึึงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่ง� (13)
ซึ่่�งนิิยามของปริิมาตรเนื้้�อตัับปกติิ (normal liver volume) คืือ ปริิมาตรตัับทั้้�งหมด ยกเว้้นบริิเวณ
ที่่�เป็็น GTVs(14)
การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณรัังสีีที่่�ตัับปกติิได้้รัับ โดยผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำงานของตัับ
ลดลงจะมีีความไวต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับมากกว่่า ดัังนั้้�นเงื่่�อนไขบัังคัับปริิมาณรัังสีีต่่อเนื้้�อตัับปกติิ
ในผู้้�ป่่วยในกลุ่่�ม Child-Pugh class Bจึึงกำหนดไว้้ต่่ำกว่่าผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class A จากการศึึกษา
โดย Lasley และคณะ(15) จากมหาวิิทยาลััยอิินเดีียนาในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด
ผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class A จำนวน 38 รายได้้รัับปริิมาณรัังสีี 48 เกรย์์ ในการฉายรัังสีี 3 ครั้้�ง โดย 1/3
ของเนื้้�อตัับปกติิต้้องได้้รัับรัังสีีน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10 เกรย์์ และปริิมาตรตัับปกติิมีีขนาดมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
500 มล. ต้้องได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยน้้อยกว่่า 7 เกรย์์ และผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class B จำนวน 21 ราย
ได้้รัับปริิมาณรัังสีี 40 เกรย์์ ในการฉายรัังสีี 5 ครั้้�ง โดย 1/3 ของเนื้้�อตัับปกติิต้้องได้้รัับรัังสีีน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
18 เกรย์์ และปริิมาตรตัับปกติิมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 500 มล. ต้้องได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยน้้อยกว่่า 12 เกรย์์
พบว่่า ปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยไปยัังตัับปกติิที่่�สููงขึ้้�น ปริิมาณรัังสีีที่่� 1/3 ของเนื้้�อตัับปกติิได้้รัับสููงขึ้้�น และปริิมาตร
ของตัับปกติิที่่�ได้้รัับรัังสีีปริิมาณต่่ำที่่�สููงขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับความรุุนแรงระดัับ 3-4
ในกลุ่่�ม Child-Pugh B และผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class B มีีภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับความรุุนแรงระดัับ 3-4
สููงกว่่ากลุ่่�ม Child-Pugh class A (ร้้อยละ 38 เทีียบกัับร้้อยละ 11) แต่่อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ที่่�เกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ต่่อตัับความรุุนแรงระดัับ 3-4 ในกลุ่่�ม Child-Pugh class A สััมพัันธ์์กัับอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่�ลดลง 4.3 เท่่า
(p = 0.03) ในขณะที่่�กลุ่่�ม Child-Pugh class Bการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับความรุุนแรงระดัับ 3-4 ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์กัับอััตราการรอดชีีวิิตรวม ซึ่่�งอาจเป็็นผลจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class B จำนวน 3 รายได้้
รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบว่่า ในกลุ่่�ม Child-Pugh A ผู้้�ป่่วยที่่�มีี Child-Pugh score
6 มีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีี Child-Pugh score 5 เมื่่�อได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่อ
ตัับปกติิเท่่ากััน จากการศึึกษาโดย Velec และคณะ(16) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วม
พิิกััด จำนวน 6 ครั้้�ง พบว่่า Child-Pugh score ที่่�สููงขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับหลัังฉาย
รัังสีีในระยะเวลา 3 เดืือนมากขึ้้�น (p = 0.022) และผู้้�ที่่�มีี Child-Pugh score 6 คะแนน มีีโอกาสเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนต่่อตัับมากกว่่าผู้้�ป่่วย Child-Pugh score 5 คะแนน (HR 4.85, p = 0.0097)
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ในปีี ค.ศ. 2021 HyTEC(17) ได้้แนะนำเงื่่อ� นไขบัังคัับปริิมาณรัังสีีสำหรัับตัับปกติิสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง
ตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด โดยกำหนดปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยไปยัังตัับปกติิให้้น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
13 เกรย์์สำหรัับการฉายรัังสีี 3 ครั้้ง� และน้้อยกว่่า 18 เกรย์์สำหรัับการฉายรัังสีี 6 ครั้้ง� แม้้ว่า่ การศึึกษาดัังกล่่าว
พบว่่า ยัังไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอสำหรัับการวิิเคราะห์์ว่่าปริิมาณรัังสีีที่่�ปริิมาตรของตัับ 700 มล. ควรต่่ำกว่่าเท่่าใด
แต่่ผลการศึึกษาส่่วนใหญ่่แนะนำให้้ได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่ำกว่่า 15-17 เกรย์์สำหรัับการฉายรัังสีีร่่วมพิิกััด
3-6 ครั้้�ง การศึึกษาของ Son และคณะ(18) แนะนำให้้ตัับที่่�มีีปริิมาตรปกติิมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 800 มล. ได้้รัับ
ปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 18 เกรย์์สำหรัับการฉายรัังสีี 3 ครั้้�ง นอกจากนี้้� ASTRO(6) ยัังได้้แนะนำ
เงื่่�อนไขบัังคัับปริิมาณรัังสีีสำหรัับเนื้้�อตัับปกติิในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี ดัังแสดง
ในตารางที่่� 3 โดยผู้้�ป่่วย Child-Pugh class A มัักสามารถให้้การฉายรัังสีีได้้อย่่างปลอดภััย หากตัับปกติิได้้รัับ
ปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยไม่่เกิินค่่าที่่�กำหนดในตาราง และมีีโอกาสเกิิด non classic radiation-induced liver
disease (RILD) ร้้อยละ 5-15 ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วย Child-Pugh class B มีีโอกาสเกิิดผลข้้างเคีียงสููงกว่่า ผู้้�ป่่วย
Child-Pugh class B 7 คะแนนควรได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยไม่่เกิินค่่าที่่�กำหนด และผู้้�ป่่วยที่่�มีีการ Child-Pugh
score มากกว่่า 7 คะแนน ยัังมีีข้้อมููลจำกััด การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีควรพิิจารณาด้้วยความระมััดระวััง
อย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดตัับวาย (liver decompensation)
ตารางที่่� 3. เงื่่อ� นไขบัังคัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยสำหรัับเนื้้อ� ตัับปกติิในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ โดย american society
for radiation oncology (ASTRO) ปีี ค.ศ. 2021(6)
CP: Child-Pugh, RILD: radiation-induced liver disease
ปริิมาณรัังสีี
เฉลี่่�ยของ
เนื้้�อตัับปกติิ
(MLD)

UltraUltraModerate
hypofractionation hypofractionation hypofractionation
3 ครั้้�ง
5 ครั้้�ง
15 ครั้้�ง

Standard
fraction
>20 ครั้้�ง

ไม่่มีีภาวะตัับ
แข็็ง

เฉลี่่�ย <12-15 เกรย์์
>700 cc <19 เกรย์์

เฉลี่่�ย <15-18 เกรย์์ เฉลี่่�ย <24 เกรย์์
≥ 700 cc < 21 เกรย์์

เฉลี่่�ย <32
เกรย์์

RILD

CP class A

เฉลี่่�ย <10-12 เกรย์์

เฉลี่่�ย <13-15 เกรย์์
>700 cc <15 เกรย์์

เฉลี่่�ย <20 เกรย์์

เฉลี่่�ย <30
เกรย์์

CP เพิ่่�มขึ้้�น >2 ที่่� 3
เดืือน หรืือเกิิด RILD

CP class B7

ไม่่แนะนำ

เฉลี่่�ย <8-10 เกรย์์
>500 cc <10 เกรย์์

เฉลี่่�ย <16 เกรย์์

เฉลี่่�ย <24
เกรย์์

CP เพิ่่�มขึ้้�น >2 ที่่� 3
เดืือน หรืือเกิิด RILD

ข้้อบัังคัับปริิมาณรัังสีีสำหรัับอวััยวะข้้างเคีียงอื่่�น ๆ

ผลข้้างเคีียง

การกำหนดปริิมาณรัังสีีไปยัังก้้อนมะเร็็งนอกจากคำนึึงถึึงปริิมาณรัังสีีที่่ตั� บั ปกติิได้้รับั แล้้ว ยัังต้้องคำนึึง
ถึึงปริิมาณรัังสีีต่่ออวััยวะของระบบทางเดิินอาหารร่่วมด้้วย โดย ASTRO(6) ได้้แนะนำข้้อกำหนดปริิมาณรัังสีี
สำหรัับอวััยวะข้้างเคีียงดัังแสดงในตารางที่่� 4(6)
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Ultrahypofractionation
3 ครั้้�ง

D0.03 ซีีซีี <35.7 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <22 เกรย์์
D10 ซีีซีี <16.5 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <22 เกรย์์
D5 ซีีซีี <16.5 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <25 เกรย์์
D5 ซีีซีี <18 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <28 เกรย์์
D20 ซีีซีี <24 เกรย์์

อวััยวะข้้างเคีียงปกติิ

ท่่อน้้ำดีีส่่วนกลาง

กระเพาะอาหาร

ลำไส้้เล็็กส่่วน
duodenum

ลำไส้้เล็็ก

ลำไส้้ใหญ่่

D0.03 ซีีซีี <34 เกรย์์
D20 ซีีซีี <25 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <32 เกรย์์
D5 ซีีซีี <19.5 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <32 เกรย์์
D5 ซีีซีี <18 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <32 เกรย์์
D10 ซีีซีี <18 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <40.5 เกรย์์

Ultrahypofractionation
5 ครั้้�ง

D0.03 ซีีซีี <45 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <45 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <45 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <42 เกรย์์

—

Moderate hypofractionation
15 ครั้้�ง

D0.03 ซีีซีี
<60 เกรย์์
V55 เกรย์์
<5 ซีีซีี
V45 เกรย์์
<60 ซีีซีี
V35 เกรย์์
<150 ซีีซีี
V30 เกรย์์
<200 ซีีซีี

D0.03 ซีีซีี
<54 เกรย์์
V45 เกรย์์
<195 ซีีซีี

D0.03 ซีีซีี
<54 เกรย์์

D0.03 ซีีซีี <54 เกรย์์
V45 เกรย์์ <ร้้อยละ33.3
V40 เกรย์์
<ร้้อยละ66.7

—

Standard fraction
≥20 ครั้้�ง

ตารางที่่� 4. ข้้อบัังคัับปริิมาณรัังสีีสำหรัับอวััยวะข้้างเคีียง โดย American Society for Radiation Oncology (ASTRO) ปีี ค.ศ. 2021(6)

การเกิิดแผล

การเกิิดแผล

การเกิิดแผล

การเกิิดแผล

การตีีบ

ผลข้้างเคีียง
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เทคนิิคการฉายรัังสีี

เนื่่�องจากเนื้้�อตัับปกติิมีีความไวต่่อรัังสีีมาก ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับส่่วนใหญ่่มีีประสิิทธิิภาพการทำงาน
ของตัับลดลง อีีกทั้้�งการฉายรัังสีีเพื่่�อให้้ได้้การควบคุุมโรคที่่�ดีีต้้องการรัังสีีปริิมาณสููงเพีียงพอไปยัังก้้อนมะเร็็ง
ดัังนั้้�นการฉายรัังสีีสำหรัับโรคมะเร็็งตัับควรพิิจารณาใช้้เทคนิิคขั้้น� สููง ได้้แก่่ การฉายรัังสีีปรัับความเข้้ม และการ
ฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอน เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณรัังสีีไปยัังก้้อนมะเร็็ง และลดปริิมาณรัังสีีไปยัังเนื้้อ� ตัับปกติิและอวััยวะ
ข้้างเคีียง
การฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโปรตอนสามารถลดปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ย และฉายรัังสีีปริิมาณต่่ำถึึงปานกลาง
ไปยัังตัับปกติิได้้(19) ดัังแสดงในรููปที่่� 4 นอกจากนี้้�การฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโปรตอนยัังสามารถให้้ปริิมาณรัังสีี
ต่่อก้้อนมะเร็็งสููงขึ้้�นเทีียบกัับการฉายด้้วยรัังสีีโฟตอน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีปริิมาตรก้้อนใหญ่่เมื่่�อ
เทีียบกัับปริิมาตรของตัับทั้้�งหมด หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีก้ี อ้ นมะเร็็งหลายก้้อน(20) การศึึกษาการรัักษาโรคมะเร็็งตัับด้้วย
อนุุภาคโปรตอนส่่วนใหญ่่มาจากประเทศทางเอเชีียตะวัันออกและสหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง� พบว่่า การรัักษาด้้วยอนุุภาค
โปรตอนมีีอััตราการควบคุุมโรคสููง โดยมีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�และอััตราการรอดชีีวิิตรวม ร้้อยละ 7095 และร้้อยละ 45-65 ตามลำดัับ หลัังการรัักษาในระยะเวลา 3 ปีี(21-25) ดัังแสดงในตารางที่่� 5

รููปที่่� 4. ก. การกระจายของปริิมาณรัังสีีเปรีียบเทีียบระหว่่างการฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโฟตอน ข. การฉายรัังสีี
ด้้วยอนุุภาคโปรตอน และ ค. ฮิิสโทแกรมปริิมาณรัังสีีต่่อปริิมาตร (dose volume histogram, DHV)
ของเนื้้�อตัับปกติิ เปรีียบเทีียบระหว่่างการฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโฟตอน (สี่่�เหลี่่�ยม) และโปรตอน (สามเหลี่่�ยม)
รููปจาก สาขารัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา ภาควิิชารัังสีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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A: ร้้อยละ 75
B: ร้้อยละ 19
C: ร้้อยละ 6
A: ร้้อยละ 29
B: ร้้อยละ 47
C: ร้้อยละ 24
A: ร้้อยละ 89
B: ร้้อยละ 11

A: ร้้อยละ 73
B: ร้้อยละ 20
NA: ร้้อยละ 7
A: ร้้อยละ 78
B: ร้้อยละ 22
C: ไม่่พบ

Nakayama และคณะ 47
(2011)(23)

76

27

44

129

46

Bush และคณะ
(2011)(24)

Kim และคณะ
(2015)(25)

Hong และคณะ
(2016)(27)

Fukuda และคณะ
(2017)(28)

Chadha และคณะ
(2019)(29)

A: ร้้อยละ 83
B: ร้้อยละ 17
C: ไม่่พบ

A: ร้้อยละ 74
B: ร้้อยละ 24
C: ร้้อยละ 2
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Fukumitsu และคณะ 51
(2009)(22)

Nakaya และคณะ
(2009)(26)

Child-Pugh

A: ร้้อยละ 87
B: ร้้อยละ 11
C: ร้้อยละ 2
A: ร้้อยละ 80
B: ร้้อยละ 20

จำนวน (คน)

Mizumoto และคณะ 53
(2008)(21)

การศึึกษา

มััธยฐาน 6.0

มััธยฐาน 3.9

1.9 - 12
มััธยฐาน 5.0

<5: ร้้อยละ 81
>5: ร้้อยละ 19

ค่่าเฉลี่่�ย 5.5

NA

NA

0.8 – 9.3
มััธยฐาน 2.8

1 – 13
มััธยฐาน 4.3

ขนาดก้้อน (ซม.)

20

12

30

-

5

15

14

-

28

PVTT (ร้้อยละ)

67.5/15 (91.3)
58/15 (91.3)
66/20 (91.3)

60.0/20 (65.0)
66.0/22 (71.5)
72.0/24 (78.0)
มััธยฐาน 58.05/15
(67.1)
(พิิสััย 15.1-67.5/15)
66.0/10 (91.3)
72.6/22 (80.5)
77.0/35 (78.3)

63.0/15 (74.6)

72.6/22 (80.5)
77.0/35 (78.3)

66.0/10 (91.3)
72.6/22 (80.5)
77.0/35 (78.3)

66.0/10 (91.3)

72.6/22 (80.5)

ปริิมาณรัังสีี (เกรย์์/ครั้้�ง) (EQD2 (เกรย์์))

5 ปีี
BCLC A: ร้้อยละ 94
BCLC B: ร้้อยละ 87
BCLC C: ร้้อยละ 75
2 ปีี ร้้อยละ 81

2 ปีี ร้้อยละ 95

3 ปีี ร้้อยละ 80
5 ปีี ร้้อยละ 64

3 ปีี ร้้อยละ 70

3 ปีี ร้้อยละ 88
4 ปีี ร้้อยละ 88

-

3 ปีี ร้้อยละ 95
5 ปีี ร้้อยละ 88

2 ปีี ร้้อยละ 94
3 ปีี ร้้อยละ 86

อััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�

5 ปีี
BCLC A: ร้้อยละ 69
BCLC B: ร้้อยละ 66
BCLC C: ร้้อยละ 25
2 ปีี ร้้อยละ 62

1 ปีี ร้้อยละ 77
2 ปีี ร้้อยละ 63

3 ปีี ร้้อยละ 56
5 ปีี ร้้อยละ 42

มััธยฐาน 36 เดืือน

3 ปีี ร้้อยละ 50
4 ปีี ร้้อยละ 34

3 ปีี ร้้อยละ 65
5 ปีี ร้้อยละ 45

3 ปีี ร้้อยละ 49
5 ปีี ร้้อยละ 39

2 ปีี ร้้อยละ 57
3 ปีี ร้้อยละ 45

อััตราการรอดชีีวิิตรวม

ตารางที่่� 5. การศึึกษาการฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอนผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
BCLC: Barcelona-Clinic Liver Cancer staging system, EQD2: equivalent dose in 2 Gy fractions, NA: not available, PVTT: portal vein tumor thrombosis

310 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

The Stories of Success

แต่่อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาประสิิทธิิภาพของการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอน
เท่่านั้้�น ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการศึึกษาแบบสุ่่�ม และมีีกลุ่่�มเปรีียบเทีียบระหว่่างการฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโปรตอน
และการฉายรัังสีีด้้วยโฟตอน มีีเพีียงการศึึกษาย้้อนหลัังที่่�พบว่่า การฉายอนุุภาคโปรตอนมีีอััตราการรอดชีีวิิต
รวมสููงกว่่า และเกิิด RILD ต่ำ่ กว่่า(30, 31) ดัังแสดงในตารางที่่� 6 จากการศึึกษาย้้อนหลัังโดย Sanford และคณะ(31)
พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยอนุุภาคโปรตอนมีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
โฟตอน (มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม 31 เดืือน เทีียบกัับ 14 เดืือน HR 0.47, p = 0.08) กลุ่่�มที่่�ได้้รัับรัังสีีอนุุภาค
โปรตอนเกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่อตัับแบบ non-classic RILD ต่่ำกว่่า (odds ratio 0.26, p = 0.03) ซึ่่�งการเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อน non-classic RILD สััมพัันธ์์กับั อััตราการรอดชีีวิติ รวมที่่�ลดลง (HR 3.83, p <0.001) สอดคล้้อง
กัับผลการศึึกษาโดย Cheng และคณะ(30) ที่่�พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอนมีีอััตราการ
รอดชีีวิิตรวมสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยโฟตอน (มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม not reach เทีียบกัับ 17.4
เดืือน HR 0.56, p = 0.032) และแม้้ว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอนได้้รัับปริิมาณรัังสีีสููงกว่่า
(BED10) 95.56 เกรย์์ เทีียบกัับ 62.5 เกรย์์ (p <0.001) แต่่เกิิดภาวะแทรกซ้้อน RILD ต่่ำกว่่า (ร้้อยละ 11.8
เทีียบกัับร้้อยละ 36, p = 0.004)
แม้้ว่า่ ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีกี ารศึึกษาแบบสุ่่�มขนาดใหญ่่ที่่ส� นัับสนุุนการฉายรัังสีีด้ว้ ยอนุุภาคโปรตอนสำหรัับ
โรคมะเร็็งตัับ แต่่การฉายรัังสีีด้้วยเทคนิิคดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มได้้ผลดีี อีีกทั้้�งมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนต่่ำกว่่า อย่่างไรก็็ตามยัังคงต้้องรอผลการศึึกษา NRG GI-003 ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มเปรีียบเทีียบ
อััตราการรอดชีีวิิตรวมระหว่่างการฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคโปรตอนและโฟตอนในการรัักษาโรคมะเร็็งตัับ
ที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััดได้้ดัังนั้้�นการพิิจารณาเลืือกใช้้เทคนิิคการฉายรัังสีีควรพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วย
แต่่ละราย ขึ้น้� อยู่่�กับั ขนาดและตำแหน่่งของก้้อน ประสิิทธิภิ าพการทำงานของตัับ และเทคนิิคการรัักษาที่่�มีอี ยู่่�
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มััธยฐาน 67

ปริิมาณรัังสีี BED10 (เกรย์์)

4 (ร้้อยละ 8.2)

31 เดืือน

มััธยฐานการรอดชีีวิิตรวม

Radiation-induced liver disease
(RILD)

ร้้อยละ 93

การควบคุุมโรคเฉพาะที่่� ที่่� 2 ปีี

ผลการศึึกษา

13 (ร้้อยละ 27)

-

38 (ร้้อยละ 83)
8 (ร้้อยละ 17)
ไม่่พบ

การมีีการลุุกลามเข้้า portal vein

ขนาดก้้อนมะเร็็ง
<5 ซม.
> 5 ซม. และ <10 ซม.
> 10 ซม.

Child-Pugh
A
B
C

ลัักษณะผู้้�ป่่วย

โปรตอน
(n = 49)

17
(ร้้อยละ 20.2)

14 เดืือน

ร้้อยละ 90

มััธยฐาน 67

29 (ร้้อยละ 35)

-

46 (ร้้อยละ 62)
26 (ร้้อยละ 36)
2 (ร้้อยละ 2)

โฟตอน
(n = 84)

Sanford และคณะ (2019)(31)

< 0.01

0.47 (0.27-0.82)
P=0.08

0.74 (0.18-3.01)
P = 0.67

0.33

-

0.02

HR (95% CI),
p-value

ร้้อยละ 11.8

ไม่่ถึึง (not reach)

-

เฉลี่่�ย 96.56

24 (ร้้อยละ 43.6)

17 (ร้้อยละ 30.9)
21 (ร้้อยละ 38.2)
17 (ร้้อยละ 30.9)

51 (ร้้อยละ 92.7)
4 (ร้้อยละ 7.3)
0 (0.0%)

โปรตอน
(n = 53)

ตารางที่่� 6. การศึึกษาเปรีียบเทีียบระหว่่างการฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอนกัับการฉายรัังสีีโฟตอนในโรคมะเร็็งตัับ
CI: confident interval, HR: hazard ratio

ร้้อยละ 36

17.4 เดืือน

-

เฉลี่่�ย 62.5

26 (ร้้อยละ 47.3)

19 (ร้้อยละ 34.5)
22 (ร้้อยละ 40.0)
14 (ร้้อยละ 25.5)

51 (ร้้อยละ 92.7)
4 (ร้้อยละ 7.3)
0 (0.0%)

โฟตอน
(n = 55)

Cheng และคณะ (2020)(30)

0.004

0.56 (0.33-0.96)
P=0.032

-

<0.001

0.669

0.809

0.757

HR (95% CI),
p-value
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บทสรุุป

การเลืือกวิิธีีการรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับควรประเมิินโดยทีีมแพทย์์สหสาขา
ผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะกัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีจากภายนอกควรมีีจำนวนก้้อนที่่�ต้้องได้้รัับการฉายรัังสีีไม่่มากนััก
มีีขนาดก้้อนไม่่ใหญ่่จนเกิินไปเมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณเนื้้�อตัับปกติิ ร่่วมกัับมีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับที่่�ดีี
นอกจากนี้้�ยัังต้้องสามารถจััดการการหายใจได้้เหมาะสม
การกำหนดปริิ ม าณรัั ง สีี ส ำหรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคมะเร็็ ง ตัั บ แต่่ ล ะรายขึ้้� น กัั บ ตำแหน่่ ง ของก้้ อ นมะเร็็ ง
ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับและเทคนิิคการฉายรัังสีี โดยรัังสีีแพทย์์ควรเลืือกใช้้วิิธีี ultra-hypofractionaation หรืือ moderate-hypofractionation หากปริิมาณรัังสีีไปยัังอวััยวะข้้างเคีียงไม่่เกิินข้้อบัังคัับปริิมาณ
รัังสีี โดยกำหนดให้้ก้้อนมะเร็็งได้้รัับปริิมาณรัังสีีสููงมากพอ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการควบคุุมโรค ในขณะที่่�
เนื้้อ� ตัับปกติิไม่่ควรได้้รับั ปริิมาณรัังสีีเกิินข้้อกำหนดปริิมาณรัังสีี และควรได้้รับั ปริิมาณรัังสีีต่ำ่ ที่่�สุดุ เท่่าที่่�สามารถ
ทำได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดโอกาสเกิิดภาวะ
ตัับอัับเสบจากการรัักษาด้้วยรัังสีีซึ่่�งโดยทั่่�วไปมัักไม่่สามารถกลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิ และอาจส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วย
เสีียชีีวิิตได้้
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ภาวะแทรกซ้้อนของตัับ
จากการฉายรัังสีี
(radiation-induced liver
disease, RILD)
กนกพร ทองเลิิศ

บทนำ

Radiation-induced liver disease (RILD) เป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากการฉายรัังสีีบริิเวณตัับ ส่่งผล
ทำให้้ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลง และเป็็นข้้อจำกััดสำคััญของการรัักษาด้้วยรัังสีีสำหรัับผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งตัับและผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งที่่�มีีการแพร่่กระจายมายัังตัับ
RILD มีี 2 ชนิิด ได้้แก่่ classic RILD และ non-classic RILD โดย classic RILD เป็็นการทำงานของ
ตัับที่่�มีีประสิิทธิิภาพลดลงซึ่่�งเป็็นผลโดยตรงจากการฉายรัังสีี มีีนิิยามที่่�ชััดเจน และมีีความสััมพัันธ์์กัับปริิมาณ
รัังสีีที่่�ได้้รัับ รวมทั้้�งสามารถป้้องกัันได้้ หากตัับปกติิได้้รัับปริิมาณรัังสีีที่่�ต่่ำกว่่าปริิมาณที่่�กำหนด ในขณะที่่�
non-classic RILD เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าเอนไซน์์ตัับ (liver enzyme) สููงขึ้้�นและประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับ
ลดลง ซึ่่�งทำนายโอกาสเกิิดได้้ยากกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับ classic RILD
แม้้ว่า่ มะเร็็งตัับและมะเร็็งที่่�กระจายมายัังตัับส่่วนใหญ่่ตอบสนองได้้ดีต่ี อ่ รัังสีี แต่่อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจาก
ตัับปกติิทนปริิมาณรัังสีีได้้ต่่ำ ดัังนั้้�นในอดีีตบทบาทของการรัักษาด้้วยรัังสีีบริิเวณตัับจึึงมีีจำกััดอย่่างมาก
ในปััจจุุบัันด้้วยเทคนิิคการฉายรัังสีีที่่�ดีีขึ้้�น ทำให้้การฉายรัังสีีไปยัังก้้อนมะเร็็งมีีความแม่่นยำมากขึ้้�น อีีกทั้้�ง
ปริิมาณรัังสีีที่่ไ� ปยัังเนื้้อ� ตัับปกติิมีปี ริิมาณลดลง อีีกทั้้�งความเข้้าใจในเรื่่อ� ง RILD ที่่�ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� ทำให้้บทบาทของการ
ฉายรัังสีีที่่�ตัับมีีมากขึ้้�นเช่่นกััน
การศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ RILD มีีจำนวนมาก แต่่อย่่างไรก็็ตามแต่่ละการศึึกษามีีความแตกต่่างกััน
ค่่อนข้้างมาก ซึ่่�งเป็็นผลมาจากผู้้�ป่่วยในแต่่ละการศึึกษามีีลัักษณะพื้้�นฐานที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งลัักษณะของผู้้�ป่่วย
ขนาดและตำแหน่่งของก้้อนมะเร็็ง และการรัักษาที่่�แตกต่่างกััน ในบทนี้้�มีจุี ดุ ประสงค์์เพื่่�อทบทวนและรวบรวม
ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ RILD ซึ่่ง� ประกอบด้้วย ลัักษณะและกลไกการเกิิดโรคของ classic และ non-classic RILD
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิด RILD, ตััวบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ RILD และแนวทางการรัักษาเมื่่�อเกิิด RILD
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ลัักษณะของ radiation-induced liver disease (RILD)

RILD แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท (ตารางที่่� 1) ได้้แก่่
Classic RILD
เป็็นกลุ่่�มอาการที่่�ประกอบด้้วย anicteric hepatomegaly, ascites และ มีีค่่า liver enzyme สููง
ขึ้้�น โดยมัักมีี alkaline phosphatase (ALP) สููงขึ้้�นมากกว่่า (มากกว่่า 2 เท่่าของค่่าปกติิ หรืือค่่าเดิิมก่่อนการ
รัักษาด้้วยรัังสีี) เมื่่อ� เทีียบกัับ liver enzyme อื่่น� พบได้้ตั้้ง� แต่่ 2 สััปดาห์์ ถึึง 4 เดืือน และพบบ่่อยที่่� 4-8 สััปดาห์์
หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีี classic RILD เป็็นผลจากการเกิิด veno occlusive disease (VOD)
ซึ่่�งเกิิดจากการมีี erythrocyte ติิดอยู่่�กัับร่่างแห reticulin และ collagen fiber ส่่งผลให้้เกิิดการอุุดกั้้�นของ
central vein ทำให้้มีีออกซิิเจนไปเลี้้�ยงบริิเวณ central zone ลดลง และเกิิดการตายของ centrilobular
hepatocytes นำไปสู่่�การทำงานของตัับที่่�ผิิดปกติิ(1, 2) ปััจจััยเสี่่�ยงของ classic RILD ได้้แก่่ การที่่�เนื้้�อตัับปกติิ
ได้้รัับรัังสีีปริิมาณสููง การฉายรัังสีีในโรคมะเร็็งตัับปฐมภููมิิ เพศชาย และเคยได้้รัับการรัักษาด้้วย hepatic
arterial infusion chemotherapy(3)
Non classic RILD
	วิินิิจฉััยเมื่่�อ 1. มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่า liver transaminase ได้้แก่่ aspartate transaminase (AST)
และ alanine transaminase (ALT) มากกว่่า 5 เท่่าของค่่าปกติิ หรืือมีีผลข้้างเคีียงความรุุนแรงระดัับ 4 ขึ้้�น
ไป ตาม CTCAE, version 3.0 (เพิ่่�มขึ้้�น 20 เท่่าของค่่าปกติิ) ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีค่่าการทำงานของตัับก่่อนการ
ฉายรัังสีีสููงเกิิน 5 เท่่า หรืือ 2. มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ Child-Pugh score มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 คะแนน
โดยมัักเกิิด 1 สััปดาห์์ ถึึง 3 เดืือนหลัังการฉายรัังสีี และมัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคตัับเรื้้�อรััง(4) โดยการติิดเชื้้�อ
ไวรััสตัับอัักเสบบีีเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำคััญอย่่างหนึ่่�ง ดัังนั้้�นการตรวจคััดกรองและการให้้ยา anti-HBV ก่่อน
ฉายรัังสีีจึึงมีีความสำคััญ(5) กลไกการเกิิด non classic RILD ยัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชััด แต่่มัักพบว่่ามีีการตาย
ของ hepatocyte และ hepatic endothelial cell ซึ่่�งการฉายรัังสีีในผู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับ
ลดลงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด non classic RILD สููง เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพในการซ่่อมแซมเซลล์์ตัับลดลง
ส่่งผลทำให้้ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลงอย่่างถาวร(6)
	ทั้้�งนี้้�การวิินิิจฉััย RILD ต้้องมีีการประเมิินแยกสาเหตุุจากสาเหตุุอื่่�นที่่�ทำให้้ประสิิทธิิภาพการทำงาน
ของตัับลดลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการมีีโรคลุุกลามมากขึ้้�น ซึ่่�งจากการศึึกษาแบบสุ่่�มในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
ที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััดได้้ พบว่่า ร้้อยละ 52 ของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกมีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับ
ลดลงจากการมีีโรคลุุกลามมากขึ้้�นหรืือภาวะตัับแข็็งที่่�เป็็นมากขึ้้�น(7)
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ตารางที่่� 1. ชนิิดของ radiation-induced liver disease (RILD)
Classic RILD

Non classic RILD

ตัับโตโดยไม่่เหลืือง (anicteric hepatomegaly)

Transaminase เพิ่่�มขึ้้�น 5 เท่่าของค่่าปกติิ (หรืือ CTCAE
เกรด 4 คืือ เพิ่่�มขึ้้�น 20 เท่่าของค่่าปกติิ หากค่่าตัับเดิิมก่่อน
ฉายรัังสีีสููงเกิิน 5 เท่่าของค่่าปกติิ)

ท้้องมาน (ascites)

Child-Pugh score เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างน้้อย 2 คะแนน

Alkaline phosphatase (ALP) เพิ่่�มขึ้้�น มากกว่่า 2 เท่่า
ของค่่าปกติิ หรืือค่่าเดิิมก่่อนการรัักษา

มัักมีีตััวเหลืืองมากขึ้้�น (total bilirubin เพิ่่�มขึ้้�น) และมีี
albumin ต่่ำร่่วมด้้วย

มัักมีีอาการอ่่อนเพลีีย น้้ำหนัักขึ้้�น ปวดท้้องด้้านขวาบน
ร่่วมด้้วย
*การวิินิิจฉััย RILD ต้้องแยกจากสาเหตุุอื่่�นที่่�ทำให้้การทำงานของตัับแย่่ลง เช่่นโรคเดิิมมีีการลุุกลามมากขึ้้�น

การประเมิินภาวะแทรกซ้้อนของตัับจากการฉายรัังสีี นอกจากการเกิิด RILD ยัังมีีการประเมิินด้้วย
common terminology criteria of adverse events (CTCAE) ซึ่่�งในปีี 2017 ได้้มีีการปรัับปรุุงเป็็น
version 5.0 โดยให้้นิิยามของการมีีภาวะตัับวาย (hepatic failure) ความรุุนแรงระดัับ 3 ขึ้้�นไป ได้้แก่่ ผู้้�ที่่�มีี
encephalopathy และมีีผลทำให้้ทำกิิจวััตรประจำวัันได้้ลดลง หรืือการประเมิินด้้วยการค่่าเอนไซน์์ตัับ
(liver enzyme) ได้้แก่่ AST, ALT, ALP, total bilirubin (TB), albumin และ international normalized
ratio (INR) ดัังแสดงในตารางที่่� 2(8)
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<LLN–3 g/dL

>1–1.5xbaseline

ใช้้ยา anticoagulant

-

>1.2–1.5

1–1.5xbaseline

ผิิดปกติิ

ไม่่ได้้ใช้้ยา
anticoagulant

>ULN–1.5xULN

2–2.5xbaseline

ผิิดปกติิ

ปกติิ

>ULN–2.5xULN

1.5–3xbaseline

ผิิดปกติิ

ปกติิ

>ULN–3xULN

1.5–3xbaseline

ผิิดปกติิ

ปกติิ

>ULN–3xULN

-

ระดัับ 1

ปกติิ

-

ค่่าการทำงาน
ของตัับ ก่่อนรัักษา

<3–2 g/dL

>1.5–2.5xbaseline

>1.5–2.5

>1.5x–3xbaseline

>1.5x–3xULN

>2.5x–5xbaseline

>2.5x–5xULN

>3x–5xbaseline

>3x–5xULN

>3x–5xbaseline

>3x–5xULN

-

ระดัับ 2

LLN: lower limit normal (ค่่าต่่ำสุุดของค่่าปกติิ), ULN: upper limit normal (ค่่าสููงสุุดของค่่าปกติิ)

Albumin

INR

TB

ALP

ALT

AST

ตัับวาย
(hepatic failure)

ภาวะแทรกซ้้อน

<2 g/dL

>2.5xbaseline มีีเลืือดออก

>2.5 มีีเลืือดออก

>3x–10xbaseline

>3x–10xULN

>5x–20xbaseline

>5x–20xULN

>5x–20xbaseline

>5x–20xULN

>5x–20xbaseline

>5x–20xULN

Encephalopathy เล็็กน้้อย
ทำกิิจวััตรประจำวัันได้้ลดลง

ระดัับ 3

อัันตรายถึึงชีีวิิต ต้้องมีี
หััตถการเร่่งด่่วน

-

-

>10xbaseline

>10xULN

>20xbaseline

>20xULN

>20xbaseline

>20xULN

>20xbaseline

>20xULN

Encephalopathy
ปานกลาง-รุุนแรง ก่่อให้้เกิิด
อัันตรายถึึงชีีวิิต โคม่่า

ระดัับ 4

ตารางที่่� 2. การประเมิินภาวะแทรกซ้้อนของตัับด้้วย common terminology criteria for adverse events (CTCAE) version 5.0

เสีียชีีวิิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เสีียชีีวิิต

ระดัับ 5
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ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อโอกาสเกิิด RILD

	ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อโอกาสเกิิด RILD มีีหลายปััจจััย เช่่น ปริิมาณรัังสีีที่่�เนื้้�อตัับปกติิได้้รัับ ประสิิทธิิภาพ
การทำงานของตัับก่่อนการฉายรัังสีี ก้้อนมะเร็็งที่่�มีขี นาดใหญ่่ ตำแหน่่งของก้้อนอยู่่ก� ลางตัับ เคยได้้รับั การรัักษา
ด้้วย systemic treatment มาก่่อน และการติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบ เป็็นต้้น

ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับก่่อนการฉายรัังสีี

ประสิิทธิภิ าพการทำงานของตัับก่่อนได้้รับั การฉายรัังสีีมีคี วามสำคััญอย่่างยิ่่ง� ในการเกิิด RILD เนื่่�องจาก
ปริิมาณรัังสีีเพีียงเล็็กน้้อยอาจส่่งผลทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลงตั้้�งแต่่ก่่อนได้้รัับการ
รัักษาเกิิดผลข้้างเคีียงต่่อตัับได้้ จากการศึึกษาโดย Liang และคณะ(9) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ 109 ราย ที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยรัังสีีแบบ hypofractionation ด้้วยเทคนิิคการฉายรัังสีีแบบ 3 มิิติิ พบว่่า กลุ่่�ม Child-Pugh
class B เกิิด RILD มากกว่่า class A และประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับก่่อนได้้รัับการฉายรัังสีีเป็็นปััจจััย
เดีียวที่่�สััมพัันธ์์กัับการเกิิด RILD ในการวิิเคราะห์์พหุุตััวแปร (multivariable analysis) โดยพบ RILD
ร้้อยละ 56 (9 จาก 16 ราย) ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม Child-Pugh class B ในขณะที่่�กลุ่่�ม Child-Pugh A พบ RILD
ร้้อยละ 9 (8 จาก 93 ราย)
นอกจากนี้้� ในกลุ่่�ม Child-Pugh class A พบว่่า คะแนนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับโอกาสการเกิิด RILD
เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน จากการศึึกษาโดย Velec และคณะ(10) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีด้้วยรัังสีี
ร่่วมพิิกััด จำนวน 6 ครั้้�ง มีีผู้้�ป่่วย Child-Pugh class A จำนวน 101 ราย โดยมีี Child-Pugh 5 คะแนน
ร้้อยละ 72 และ Child-Pugh 6 คะแนน ร้้อยละ 28 พบผู้้�ป่่วยร้้อยละ 26 ที่่�มีกี ารเพิ่่�มขึ้้น� ของ Child-Pugh >2
คะแนน และจากการวิิเคราะห์์พหุุตััวแปร พบว่่า Child-Pugh 6 คะแนน มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดผลข้้างเคีียง
ต่่อตัับมากกว่่า Child-Pugh 5 คะแนน (HR 4.85, 95% CI 1.47-16.05, p = 0.0097) นอกจากนี้้�ปััจจััยที่่�
สััมพัันธ์์กัับการเกิิดผลข้้างเคีียงต่่อตัับมากขึ้้�น ได้้แก่่ การมีีเกล็็ดเลืือดต่่ำ ปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่อเนื้้�อตัับปกติิสููง
และปริิมาณรัังสีีที่่เ� นื้้อ� ตัับปริิมาตร 800 มล. ได้้รับั สููง นอกจากนี้้� ในการศึึกษามีีผู้้�ป่ว่ ย Child-Pugh B 7 จำนวน
13 ราย พบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 54 มีี Child-Pugh เพิ่่�มขึ้้�น >2 คะแนน ซึ่่�งสููงกว่่า Child-Pugh class A มาก
แม้้ว่่าในกลุ่่�ม Child-Pugh B 7 ตัับปกติิจะได้้รัับปริิมาณรัังสีีใกล้้เคีียงกัันกัับกลุ่่�ม Child-Pugh class A อีีกทั้้�ง
มีีขนาดของก้้อนมะเร็็งเล็็กกว่่า แสดงให้้เห็็นว่่าการทำงานของตัับก่่อนการฉายรัังสีีเป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลให้้
ตัับทำงานลดลงหลัังการฉายรัังสีีร่่วมพิิกััด

ปริิมาณรัังสีีที่่�เนื้้�อตัับปกติิได้้รัับ กรณีีฉายรัังสีีด้้วย conventional fraction

ปริิมาณรัังสีีที่่�เนื้้�อตัับปกติิได้้รัับมีีความสำคััญอย่่างยิ่่�งในการเกิิด RILD การทำนายโอกาสเกิิด RILD
จากปริิมาณรัังสีีต่อ่ ปริิมาตรที่่�เนื้้อ� ตัับปกติิได้้รับั นิิยมใช้้ Lyman normal tissue complication probability
model จากการศึึกษาโดย university of Michigan(3) ซึ่่ง� ฉายรัังสีีที่่ตั� บั ด้้วย hyperfractionated split-course
พบว่่า หากเนื้้�อตัับปกติิได้้รัับปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่ำกว่่า 32 เกรย์์ ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ และต่่ำกว่่า 36 เกรย์์
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีมะเร็็งกระจายไปยัังตัับ ด้้วยปริิมาณรัังสีี 1.5 เกรย์์ต่่อครั้้�ง ฉาย 2 ครั้้�งต่่อวััน ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับ
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ปริิมาณรัังสีี 28 เกรย์์ และ 32 เกรย์์ สำหรัับการฉาย 2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง (คำนวณด้้วย linear-quadritic model,
= 2) จะมีีโอกาสเกิิด RILD น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ซึ่่�งทำให้้แนวทางการรัักษาต่่อมาแนะนำให้้กำหนด
ปริิมาณรัังสีีต่่ำกว่่า 28 เกรย์์ สำหรัับการฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ Child-Pugh A และต่่ำกว่่า 32 เกรย์์
สำหรัับการฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการแพร่่กระจายมายัังตัับ ด้้วยปริิมาณรัังสีี 2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง(4)

ปริิมาณรัังสีีที่่�เนื้้�อตัับปกติิได้้รัับ กรณีีฉายรัังสีีด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด (SBRT)

การฉายรัังสีีด้้วยเทคนิิครัังสีีร่่วมพิิกััด เป็็นการให้้รัังสีีต่่อครั้้�งด้้วยปริิมาณสููง ด้้วยจำนวน <5 ครั้้�ง โดย
ปริิมาณรัังสีีที่่�ไปยัังอวััยวะใกล้้เคีียงกัับก้้อนมะเร็็งจะลดลงอย่่างรวดเร็็ว(11)
การฉายรัังสีีด้ว้ ยเทคนิิครัังสีีร่ว่ มพิิกัดั ในผู้้�ป่่วยที่่�มะเร็็งแพร่่กระจายมาที่่�ตับั พบผลข้้างเคีียงต่่อตัับน้้อย
จากการศึึกษาโดย university of Colorado(12) ในผู้้�ป่่วย 18 รายที่่�มีีมะเร็็งกระจายมาที่่�ตัับ โดยมีีการกำหนด
ปริิมาณรัังสีีต่่อปริิมาตรอย่่างน้้อย 700 ซีีซีี ของเนื้้�อตัับปกติิ ให้้ได้้รัับปริิมาณรัังสีีต่่ำกว่่า 15 เกรย์์ พบว่่า
ไม่่พบผู้้�ป่่วยที่่�มีี RILD ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาโดย Barry และคณะ(13) ในผู้้�ป่่วย 70 ราย ที่่�มีีมะเร็็งกระจาย
มาที่่�ตัับ และได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด จำนวน 6 ครั้้�ง พบ RILD ในผู้้�ป่่วย 43 ราย โดยมีีค่่าเอนไซน์์
ของตัับเพิ่่�มขึ้้�นชั่่�วคราว โดยปริิมาณรัังสีีที่่�เนื้้�อตัับปกติิปริิมาตร 700 ซีีซีี ได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�น มีีความสััมพัันธ์์กัับ
การมีีค่่าเอนไซน์์ตัับเพิ่่�มขึ้้�นชั่่�วคราวมากขึ้้�น
การฉายรัังสีีด้ว้ ยเทคนิิครัังสีีร่ว่ มพิิกัดั ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับมีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดผลข้้างเคีียงต่่อตัับ
สููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีมะเร็็งกระจายมาที่่�ตัับ เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มัักมีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับที่่�ลดลง
การลดลงของการทำงานของตัับ พบร้้อยละ 10-30 หลัังจากการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด(14-16) จากการศึึกษา
โดย Son และคณะ(16) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ได้้รับั การรัักษาด้้วยรัังสีีร่ว่ มพิิกัดั 30-39 เกรย์์ ใน 3 ครั้้ง� พบว่่า
ปริิมาตรของตัับปกติิที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่า 10 เกรย์์ (rV10Gy) ที่่�มากขึ้้�น สััมพัันธ์์กัับการผลข้้างเคีียง
ของตัับความรุุนแรง >2 (CTCAE version 3.0) ที่่�ลดลง (p = 0.022) และปริิมาตรของตัับปกติิที่่�ได้้รัับปริิมาณ
รัังสีีน้้อยกว่่า 18 เกรย์์ (rV18Gy) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สััมพัันธ์์กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของ Child-Pugh class ที่่�ลดลง (p=0.05)
โดยสััดส่่วนของผู้้�ป่่วยที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ Child-Pugh class จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจนเมื่่�อปริิมาตรของตัับปกติิ
ที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่า 18 เกรย์์ ต่่ำกว่่า 800 ซีีซีี
จากการรวบรวมข้้อมููลโดย HyTEC(17) ในปีี ค.ศ. 2021 แนะนำให้้กำหนดปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่อเนื้้�อ
ตัับปกติิ (mean liver dose; MLD) น้้อยกว่่า 13 เกรย์์ สำหรัับการฉายรัังสีี 3 ครั้้�ง และน้้อยกว่่า 18 เกรย์์
สำหรัับการฉายรัังสีี 6 ครั้้�งสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ ในขณะที่่�การฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีมะเร็็งกระจายมายััง
ตัับ กำหนดปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ยต่่อเนื้้�อตัับปกติิ น้้อยกว่่า 20 เกรย์์ สำหรัับการฉาย 6 ครั้้�ง ซึ่่�งการกำหนดปริิมาณ
รัังสีีให้้ต่่ำกว่่าค่่าดัังกล่่าวจะทำให้้มีีโอกาสเกิิดการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าเอนไซน์์ของตัับน้้อยกว่่าร้้อยละ 20 นอกจาก
นี้้�แม้้ว่่าการศึึกษานี้้�จะไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอในการสรุุปว่่าปริิมาตร 700 มล. ของเนื้้�อตัับปกติิควรได้้รัับปริิมาณ
รัังสีีต่ำ่ กว่่าเท่่าใด แต่่การศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่่ร� วบรวมเข้้ามามีีการกำหนดให้้ปริิมาตรของตัับปกติิมากกว่่า 700 มล.
ได้้รัับปริิมาณรัังสีีต่่ำกว่่า 15-17 เกรย์์ สำหรัับการฉายรัังสีี 3-6 ครั้้�ง ซึ่่�งพบว่่ามีีผลข้้างเคีียงต่่อระบบทางเดิิน
อาหาร ความรุุนแรงระดัับ 3 ขึ้้�นไป ร้้อยละ 9.3 จึึงยัังคงมีีข้้อแนะนำให้้กำหนดปริิมาณรัังสีีสำหรัับเนื้้�อตัับปกติิ

The Stories of Success

ปริิมาตร >700 มล. ให้้ได้้รัับปริิมาณรัังสีี <15-17 เกรย์์ สำหรัับผู้้�ที่่�โรคมะเร็็งกระจายไปที่่�ตัับ ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วย
โรคมะเร็็งตัับแนะนำให้้มีีการกำหนดให้้ปริิมาตรตัับปกติิ >800 มล. ได้้รัับปริิมาณรัังสีี <18 เกรย์์ สำหรัับ
การฉายรัังสีี 3 ครั้้�ง

การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบ

การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำคััญอย่่างหนึ่่�งต่่อการเกิิด non classic RILD ผู้้�ป่่วย
โรคไวรััสตัับอัักเสบมัักมีีภาวะตัับแข็็งซึ่่�งส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลง และมีีความไวต่่อรัังสีี
มากขึ้้�น จากการศึึกษาโดย Kim และคณะ(18) ในประเทศเกาหลีีใต้้ รวบรวมข้้อมููลผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ติิดเชื้้�อ
ไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง 48 ราย พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านไวรััส lamivudine เกิิด RILD ต่่ำกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้
รัับยา (ร้้อยละ 12.5 เทีียบกัับร้้อยละ 21.8, p >0.05) และมีีการ HBV reactivation ต่่ำกว่่า (ร้้อยละ 0
เทีียบกัับร้้อยละ 21.8, p = 0.047)(18) สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ Huang และคณะ(19) ในผู้้�ป่่วยโรค
มะเร็็งตัับที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง และไม่่ได้้รัับยาต้้านไวรััสในช่่วง 6 เดืือน ก่่อนได้้รัับการฉายรัังสีี
จำนวน 69 ราย พบ RILD ร้้อยละ 17.4, HBV reactivation ร้้อยละ 24.6 และ HBV reactivation-induced
hepatitis ร้้อยละ 21.7 นอกจากนี้้�จากการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้า(5) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับจำนวน 205 ราย
พบว่่า การได้้รับั intensive และการมีี HBV DNA >104 copies ต่่อ มล. สััมพัันธ์์กับั การเกิิด HBV reactivation
ที่่�สููงขึ้้�น ดัังนั้้�นการตรวจคััดกรองและการให้้ยา anti-HBV ก่่อนฉายรัังสีีจึึงมีีความสำคััญในการลดความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนดัังกล่่าว
สำหรัับในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ มีีการศึึกษาโดย Prayongrat และคณะ (20) ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ
และมะเร็็งท่่อน้้ำดีี จำนวน 239 ราย พบว่่า ปริิมาณรัังสีีที่่สูู� งขึ้้น� เพิ่่�มความเสี่่ย� งของการเกิิด radiation-induced
liver toxicity (RILT) ระดัับความรุุนแรงมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มากขึ้้น� โดยกลุ่่�ม Child-Pugh classes B และ C
มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด RILT มากกว่่ากลุ่่�ม Child-Pugh class A และในกลุ่่�ม Child-Pugh class A กลุ่่�มที่่�มีี
การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบร่่วมด้้วย มีีโอกาสเกิิด RILT สููงขึ้้�นเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีการติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบ

ตััวบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพ (biomarker) สำหรัับ RILD

ตััวบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพจากซีีรััม (serum biomarker)
	ตััวบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพพื้้�นฐานที่่�ใช้้สำหรัับประเมิินประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับทั้้�งก่่อนและหลัังการ
ฉายรัังสีีสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับและผู้้�ป่่วยที่่�มะเร็็งกระจายมายัังตัับ ได้้แก่่ albumin และ prothrombin
time ซึ่่�งบ่่งชี้้�ถึึงประสิิทธิิภาพในการสัังเคราะห์์สารของตัับ ในขณะที่่� bilirubin เป็็นค่่าที่่�บ่่งชี้้�ถึึงประสิิทธิิภาพ
ในการขัับของเสีียของตัับ
Indocyanine green (ICG) เป็็นสารที่่�สามารถใช้้สำหรัับประเมิินประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับได้้
ICG เป็็นสารที่่�ถููกจัับโดย hepatocyte และขัับออกทางตัับเป็็นส่่วนใหญ่่ ผู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำงานของ
ตัับดีี สารดัังกล่่าวถููกกำจััดออกด้้วยตัับอย่่างรวดเร็็ว ทำให้้ตรวจพบสารดัังกล่่าวหลงเหลืือในกระแสเลืือดเพีียง
เล็็กน้้อย ในขณะที่่�ผู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลง จะยัังคงพบสารดัังกล่่าวอยู่่�ในกระแสเลืือดสููง
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เนื่่�องจาก hepatocytes มีีความสามารถในการจัับและขัับสารออกลดลง(21) ICG ใช้้สำหรัับการประเมิินการ
ทำงานของตัับทั้้�งก่่อนและหลัังการผ่่าตััดปลููกถ่่ายตัับ โดยวััดร้้อยละของ ICG ที่่�เหลืืออยู่่�ที่่� 15 นาทีี (ICGR15)
โดยค่่าปกติิ คืือร้้อยละ 4-10 ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งมัักมีีค่่า IGR15 สููงขึ้้�น
บทบาทของ ICG ในทางรัังสีีรัักษา มีีการศึึกษาโดย Kawashima และคณะ(22) ในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับที่่�ไม่่สามารถผ่่าตััดได้้ และได้้รัับการรัักษาด้้วยโปรตอน พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�มีี ICGR15
>ร้้อยละ 50 หลัังรัักษามีีอัตั ราการตายสููง ต่่อมามีีการศึึกษาระยะที่่� II ในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับและผู้้�ที่่มี� โี รคมะเร็็ง
กระจายมายัังตัับ ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััด 5 ครั้้�ง มีีผู้้�ป่่วย 90 ราย มะเร็็ง 116 ก้้อน โดยผู้้�ป่่วยจะ
ได้้รัับการฉายรัังสีี 3 ครั้้�ง พััก 4 สััปดาห์์ และวััดค่่า ICGR15 เพื่่�อใช้้สำหรัับปรัับการฉายรัังสีี 2 ครั้้�งสุุดท้้าย
ตามประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับที่่�เปลี่่�ยนไป พบว่่าร้้อยละ 45 ของก้้อนมะเร็็งได้้รัับการปรัับปริิมาณรัังสีี
โดยร้้อยละ 23 ของก้้อนมะเร็็งได้้รัังสีีเพีียง 3 ครั้้�ง เนื่่�องจาก ICGR เพิ่่�มขึ้้�นเกิินกำหนด และร้้อยละ 22
ได้้รัับรัังสีีครบ 5 ครั้้�ง แต่่ปริิมาณรัังสีีลดลง พบว่่า อััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ที่่� 2 ปีี ร้้อยละ 95 และ
พบ CP เพิ่่�มขึ้้�น >2 เพีียงร้้อยละ 7 ที่่� 6 เดืือน หลัังการฉายรัังสีี(23)

ตััวบ่่งชี้้�ทางชีีวภาพจากภาพรัังสีี (imaging biomarker)

Functional imaging มีีประโยชน์์สำหรัับประเมิินประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับเพื่่�อใช้้สำหรัับ
วางแผนการรัักษาด้้วยรัังสีี และลดโอกาสเกิิด RILD [99mTc] sulfur colloid (SC) เป็็นสารที่่�ถููกนำมาใช้้
ตรวจวััดการทำงานของตัับ เนื่่�องจากสารดัังกล่่าวถููกจัับด้้วย reticuloendothelial และ/หรืือ kupffer cell
ซึ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำงานปกติิ ตัับจะสามารถจัับ SC ได้้มากถึึงร้้อยละ 80-85 แต่่ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งหรืือผู้้�ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับลดลงจะมีี reticuloendothelial cell ลดลง ส่่งผลให้้การจัับ SC ลงลง จึึง
เป็็นที่่�มาของการนำ SC มาใช้้ร่่วมกัับ single-photon emission computed tomography (SPECT/CT)
ในการตรวจประสิิทธิิภาพการทำงานของตัับ(24)
จากการศึึกษาโดย University of Washington ซึ่่�งใช้้ SC SPECT/CT ในการประเมิินประสิิทธิิภาพ
การทำงานของเนื้้�อตัับปกติิ เพื่่�อใช้้สำหรัับวางแผนการฉายรัังสีี พบว่่า สััดส่่วนของตัับที่่�ทำงานได้้ (total liver
function ratio, TLF) จากการตรวจด้้วย SC SPECT/CT ที่่�มากขึ้้�น สััมพัันธ์์กัับ Child-Pugh score ที่่�ต่่ำกว่่า
และ TLF ที่่�มากกว่่าร้้อยละ 30 เมื่่�อมีีการปรัับค่่าด้้วย Child-Pugh class แล้้ว มีีอััตราการรอดชีีวิิตรวมที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�น (HR 0.12, 95% CI = 0.02-0.58, p = 0.008)(25) ต่่อมา Schaub และคณะ(26) ได้้มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ย้้อนหลัังในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งตัับ จำนวน 47 ราย ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมพิิกััดหรืือโปรตอน และใช้้ SC
SPECT/CT สำหรัับวางแผนการรัักษาพบว่่า ปััจจััยที่่�สำคััญที่่�สุดุ ในการทำนายอััตราการรอดชีีวิติ ปลอดการเกิิด
RILD (RILD-specific survival) คืือ ปริิมาตรตัับที่่�ทำงาน (functional liver volumes, FLV) V20 โดยได้้
แนะนำค่่าที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดโอกาสเกิิด RILD ดัังต่่อไปนี้้� ค่่าเฉลี่่�ยของ FLV <23 GyEQD2, liver-GTV V20
<36%, FLV V20 <36%, liver-GTV F20 <36%, FLV <32% (350 มล.), mean liver/spleen uptake
ratio >0.75, total liver function (TLF) >60%, tumor volume <40 มล. และ Child-Pugh A5-6
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การรัักษา RILD

RILD เป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากการรัักษาด้้วยรัังสีีที่่�ไม่่มีีการรัักษาเฉพาะ การรัักษาในปััจจุุบััน ได้้แก่่
การรัักษาเพื่่�อประคัับประคองอาการ ซึ่่�งประกอบด้้วยการให้้ยาสเตีียรอยด์์ การให้้ยาขัับปััสสาวะ (diuretic)
จำกัั ด การบริิ โ ภคน้้ำและเกลืือ หรืือเจาะระบายน้้ำทางหน้้ า ท้้ อ ง (paracentesis) ในกรณีี ที่่� ผู้้�ป่่ ว ยมีี
ภาวะท้้องมาน และการให้้ยาแก้้ปวดหากผู้้�ป่่วยมีีอาการปวด RILD เป็็นภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุุนแรง อีีกทั้้�งยัังไม่่มีี
การรัักษาเฉพาะ ดัังนั้้�นการป้้องกัันและลดโอกาสเกิิดจึึงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่�ง
การให้้ radioprotective agent เพื่่�อลดโอกาสเกิิด RILD ยัังมีีการศึึกษาน้้อย และยัังไม่่ได้้มีีการใช้้
ในทางคลิินิิก แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษา randomized controlled trial ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งลำไส้้ 30 รายที่่�มีี
การแพร่่กระจายของมะเร็็งไปตัับได้้รัับการรัักษาด้้วย high-dose-rate interstitial brachytherapy
เปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้ enoxaparin, pentoxifylline และ urodeoxycholic acid กัับการไม่่ให้้ยา
โดยศึึกษาการเกิิด focal radiation-induced liver injury ซึ่่�งประเมิินด้้วย MRI พบว่่าที่่� 6 สััปดาห์์หลััง
การรัักษา ค่่าเฉลี่่�ยของปริิมาณรัังสีีขั้้�นต่่ำที่่�ทำให้้เกิิด focal radiation-induced liver injury ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
ยาสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รัับยา (19.1 เกรย์์ เทีียบกัับ 14.6 เกรย์์, p = 0.011) และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยามีี focal
radiation-induced liver injury ต่่ำกว่่า (ร้้อยละ 45.5 เทีียบกัับร้้อยละ 90.9, p = 0.027) แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ไม่่พบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยของปริิมาณรัังสีีขั้้�นต่่ำระหว่่างสองกลุ่่�มที่่� 12 และ 24 สััปดาห์์หลัังการรัักษา
และไม่่พบผลข้้างเคีียงเกรด 3-4 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา แม้้ว่่าผลการศึึกษาดัังกล่่าวพบว่่าการให้้ยาได้้ผลดีีในแง่่
การลดการเกิิด focal radiation-induced liver injury แต่่อย่่างไรก็็ตามการศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาที่่�มีจี ำนวน
ผู้้�ป่่วยเพีียง 30 ราย ดัังนั้้�นการให้้ยาดัังกล่่าวเพื่่�อป้้องกัันจึึงยัังต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป(27) นอกจากนี้้�
ยัังมีีการศึึกษาก่่อนการศึึกษาทางคลิินิิก (preclinical study) ในการใช้้ hedgehog (Hh) inhibitor และ
C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) blockage สำหรัับเป็็น radiosensitizer และยัับยั้้�งการเกิิด
พัังผืืดของเนื้้�อตัับปกติิบริิเวณข้้างเคีียง(28, 29)

บทสรุุป

RILD เป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากการฉายรัังสีีที่่�พบได้้บ่่อย การวิินิิจฉััย RILD ประเมิินจากอาการ
ร่่วมกัับการตรวจประเมิินค่่าเอนไซน์์ตัับ ทั้้�งนี้้�ต้้องมีีการวิินิิจฉััยแยกโรคออกจากสาเหตุุอื่่�นที่่�ทำให้้การทำงาน
ของตัับลดลง
RILD เป็็นภาวะที่่�ไม่่มีีการรัักษาที่่�จำเพาะ รวมทั้้�งมีีความรุุนแรงถึึงชีีวิิต ดัังนั้้�นการป้้องกัันจึึงมีี
ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ซึ่่ง� สามารถทำได้้โดยการประเมิินการทำงานของตัับก่่อนการรัักษา หากผู้้�ป่่วยติิดเชื้้อ� ไวรััส
ตัับอัักเสบร่่วมด้้วย ควรพิิจารณาให้้ยาต้้านไวรััสก่่อนการฉายรัังสีี รวมทั้้�งจำกััดปริิมาณรัังสีีไปยัังเนื้้�อตัับปกติิ
ไม่่ให้้เกิินข้้อบัังคัับปริิมาณรัังสีีและกำหนดให้้ต่่ำที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
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รัังสีีรัักษาในมะเร็็ง
บริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ
ชนิิด chordoma และ
chondrosarcoma
(radiation therapy in skull
base chordoma and
chondrosarcoma)
สาริิน กิิจพาณิิชย์์

บทนำ

แนวทางการรัักษาโรคมะเร็็งกระดููกชนิิด chordoma และ chondrosarcoma บริิเวณฐานกะโหลก
ศีีรษะมีีความแตกต่่างจากมะเร็็งชนิิดเดีียวกัันที่่�เกิิดบริิเวณกระดููกสัันหลัังหรืือรยางค์์ เนื่่�องจากฐานกะโหลก
ศีีรษะเป็็นบริิเวณที่่�มีีลัักษณะทางกายวิิภาคที่่�ซัับซ้้อนและแวดล้้อมไปด้้วยอวััยวะสำคััญ เช่่น สมอง ก้้านสมอง
เส้้นประสาทตา เส้้นประสาทหููชั้้�นใน ทำให้้การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด และ/หรืือการฉายรัังสีีในบริิเวณนี้้�ทำได้้
ยาก การรัักษาหลัักในโรคมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma และ chondrosarcoma คืือการผ่่าตััด
และผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ได้้รัับการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด ซึ่่�งต้้องใช้้รัังสีีปริิมาณสููงเนื่่�องจากอััตราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่� (local control) สััมพัันธ์์ปริิมาณรัังสีีหรืือเรีียกว่่ามีี dose-response relationship(1, 2)
หากไม่่สามารถควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ได้้ มะเร็็งบริิเวณนี้้�มัักกดเบีียดอวััยวะที่่�สำคััญรอบข้้าง ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลััก
ที่่�ทำให้้ผู้้�ป่ว่ ยในโรคดัังกล่่าวเสีียชีีวิติ ในอดีีต การตรวจวิินิจิ ฉััยด้้วยภาพถ่่ายคลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้ายัังไม่่แพร่่หลาย
ส่่งผลให้้การกำหนดขอบเขตก้้อนในการฉายรัังสีีอาจทำได้้ไม่่ครอบคลุุม นอกจากนี้้�การฉายรัังสีีด้ว้ ยเทคนิิคสอง
มิิติิหรืือสามมิิติิแบบ ทำให้้มีีอััตราควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ต่่ำ คิิดเป็็นร้้อยละ 20-50 ที่่� 5 ปีี เนื่่�องจากติิดอวััยวะ
ข้้างเคีียง ไม่่สามารถเพิ่่�มปริิมาณรัังสีีไปสู่่�ก้อ้ นมะเร็็งได้้เพราะฉะนั้้�นแพทย์์รังั สีีรักั ษาจึึงควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในกายวิิภาค การกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็ง และเทคนิิคการฉายรัังสีีแบบใหม่่ เช่่น แบบปรัับความเข้้ม
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การฉายรัังสีีอนุุภาค เพื่่�อทำให้้ผู้้�ป่่วยมีีการควบคุุมโรคที่่�ดีีขึ้้�นได้้ถึึงร้้อยละ 80-90 ที่่� 5 ปีี เนื่่�องจากมะเร็็งฐาน
กะโหลกศีีรษะพบได้้น้อ้ ย ทำให้้แนวทางการรัักษาในปััจจุุบันั มัักกล่่าวรวมการรัักษาทั้้�งโรคบริิเวณฐานกะโหลก
ศีีรษะและรยางค์์ไว้้รวมกััน(3) ผู้้�เขีียนจึึงได้้ รวบรวมและสรุุปข้้อมููลจากงานวิิจััยที่่�ศึึกษาในผู้้�ป่่วยบริิเวณ
ฐานกะโหลกศีีรษะเป็็นหลััก เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อแพทย์์ผู้้�ทำการรัักษาต่่อไป

อุุบััติิการณ์์และการเกิิดโรค

มะเร็็งชนิิด chordoma เป็็นหนึ่่ง� ในมะเร็็งกระดููกที่่�พบได้้น้อ้ ยมาก มีีอุบัุ ติั กิ ารณ์์น้อ้ ยกว่่า 0.1 รายต่่อ
ประชากรแสนคนต่่อปีี(4) พบโรค chordoma คิิดเป็็นร้้อยละ 0.15 ของมะเร็็งกระดููกและเนื้้อ� เยื่่อ� ทั่่�วไป (bone
and soft tissue sarcoma) ที่่�ส่่งมาปรึึกษาหน่่วยรัังสีีรัักษาและมะเร็็งวิิทยา โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ จาก
รายงานสถิิติิระหว่่างปีี พ.ศ. 2552-2562 ช่่วงอายุุที่่�พบมากที่่�สุุด คืือ 50-60 ปีี และมัักพบในเพศชายมากกว่่า
เพศหญิิงในอััตราส่่วน 2 : 1 มะเร็็งชนิิด chordoma เกิิดจากส่่วนที่่�ยัังหลงเหลืือ (remnant) ของ notochord
ซึ่่�งเป็็นโครงสร้้างปฐมภููมิิของการสร้้างกระดููกสัันหลััง เพราะฉะนั้้�น chordoma จึึงสามารถพบได้้ทุุกที่่�ในฐาน
กะโหลกและแนวกระดููกสัันหลััง ตามปกติิ notochord จะสลายตััวไปตั้้�งแต่่ตััวอ่่อนมีีอายุุในครรภ์์ 8 สััปดาห์์
อย่่างไรก็็ตามอาจยัังมีีส่่วนของ notochord ที่่�ไม่่สลายไป เกิิดเป็็น chordoma(5) การกำเนิิดของโรคเป็็นได้้
ทั้้�งการเกิิดขึ้้�นเอง (sporadic case) หรืือมีีการถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรม (familial case) ซึ่่�งแบบหลัังนั้้�นพบได้้
น้้อยมาก(6) บริิเวณที่่�พบ chordoma บ่่อยที่่�สุดคืื
ุ อกระดููกก้้นกบ (ร้้อยละ 50) รองลงมาคืือบริิเวณฐานกะโหลก
ศีีรษะ (ร้้อยละ 30-35) และบริิเวณอื่่�น ๆ ของกระดููกสัันหลััง (ร้้อยละ 15-20)(7) บริิเวณของฐานกะโหลกศีีรษะ
ที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุดคืือ spheno-occipital synchondrosis ของกระดููก clivus ซึ่่�งอาจจะเป็็นส่่วนบน (basissphenoid) หรืือส่่วนล่่าง (basiocciput) ก็็ได้้ ส่่วนที่่�พบรองลงมา ได้้แก่่ petrous apex, sella turcica และ
sphenoid sinus ส่่วนที่่�พบได้้บ้้างแต่่ไม่่บ่่อย เช่่น คอหอยหลัังโพรงจมููก (nasopharynx), กระดููก maxilla
และด้้านในของเยื่่�อหุ้้�มสมอง (intradural)
	ส่่วนมะเร็็งชนิิด chondrosarcoma พบได้้ประมาณ 0.2 รายต่่อประชากรแสนคนต่่อปีี โดยอุุบัติั กิ ารณ์์
จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 0.5 รายต่่อประชากรแสนรายต่่อปีีในช่่วงอายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป(4) ช่่วงอายุุที่่�พบบ่่อย คืือ 30-40 ปีี(8)
โดยทั่่�วไปกำเนิิดมาจากกระดููกอ่่อน (cartilage) ตามส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกาย บริิเวณในแนวกระดููกสัันหลัังที่่�
พบบ่่อยที่่�สุดคืื
ุ อบริิเวณกระดููกสัันหลัังส่่วนอก (thoracic spine) ส่่วนการเกิิดโรคในบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ
เกิิดจากกระดููกอ่่อนของกะโหลกศีีรษะหรืือ chondrocranium ซึ่่�งหุ้้�มส่่วนล่่างและส่่วนหลัังของสมอง ได้้แก่่
บริิเวณ petrous portion of the temporal bone, petro-occipital, spheno-occipital, และ
spheno-petrosal synchondrosis ซึ่่�งบริิเวณเหล่่านี้้�จะผ่่านกระบวนการ endochondral ossification
และกลายเป็็นกระดููกแข็็ง (osseous bone) ระหว่่างทารกอยู่่ใ� นครรภ์์ การกำเนิิดของโรคส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้น� เอง
แบบ de novo นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วยบางโรคที่่�มีีเนื้้�องอกชนิิดไม่่ใช่่เนื้้�อร้้ายอยู่่�เดิิม (benign bone lesion) อาจมีี
โอกาสเกิิด malignant transformation ของรอยโรคเหล่่านั้้�นกลายเป็็น chondrosarcoma ได้้ เช่่น
Ollier disease (multiple enchondromas), Maffucci syndrome (enchondromas with soft tissue
hemangiomas)(9), Paget’s disease and osteochondroma(10)
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ลัักษณะทางพยาธิิวิิทยา

มะเร็็งชนิิด chordoma และ chondrosarcoma นัับเป็็นหนึ่่�งในมะเร็็งกระดููกตาม world health
organization (WHO) classification of bone tumor ฉบัับที่่� 5 ปีี ค.ศ. 2020(11) โดย chordoma
เป็็นหนึ่่�งใน malignant notochordal tumor และ chondrosarcoma เป็็นหนึ่่�งใน malignant
chondrogenic tumor (ตารางที่่� 1)
มะเร็็งชนิิด chordoma แบ่่งทางพยาธิิวิิทยาได้้เป็็น 3 ชนิิดตาม WHO classification of bone
tumors ฉบัับปีี ค.ศ. 2020 ได้้แก่่ conventional, poorly-differentiated และ dedifferentiated (ตารางที่่� 1)
โดย chondroid chordoma นัับเป็็น variant หนึ่่�งของ conventional chordoma ซึ่่�งมีีสััดส่่วนของ matrix
มาก ทำให้้ดููคล้้าย hyaline cartilaginous tumors ส่่วน dedifferentiated chordoma มีีลักั ษณะทางพยาธิิ
วิิทยาแบบ biphasic appearance คืือ มีีทั้้�ง conventional chordoma และ high grade sarcoma
ซึ่่�ง dedifferentiated chordoma เป็็นชนิิดที่่�โตไวและ locally aggressive พบได้้ประมาณร้้อยละ 5(7)
Poorly-differentiated chordoma เป็็น subtype ใหม่่ที่่�ถููกบััญญััติิขึ้้�นครั้้�งแรกใน WHO classification of
bone tumors ฉบัับปีี ค.ศ. 2020 ซึ่่�งเป็็น aggressive subtype มัักพบในเด็็ก โดยพบในผู้้�หญิิงมากกว่่าผู้้�ชาย
ตำแหน่่งที่่�พบได้้บ่อ่ ยคืือฐานกะโหลกศีีรษะ รองลงมาคืือกระดููกสัันหลัังส่่วนคอ ลัักษณะสำคััญคืือมีี SMARCB-1
deletion ซึ่่�งหากตรวจทาง immunohistochemistry จะพบ loss of INI-1 expression(11)
มะเร็็งชนิิด chordoma มีีลัักษณะทาง immunohistochemistry ที่่�สำคััญคืือโปรตีีน brachyury
ซึ่่�งผลิิตมาจากยีีนที่่�สร้้าง transcription factor ในพััฒนาการของ notochord จึึงสามารถใช้้แยกโรค
กัับมะเร็็งอื่่�น ๆ บริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะได้้(12) Brachyury สามารถพบได้้ในเนื้้�องอกที่่�เกิิดจาก notochord
ที่่�ไม่่ใช่่มะเร็็ง (false positive) เช่่น benign notochordal cell tumor อย่่างไรก็็ตาม มะเร็็ง chordoma
ชนิิด dedifferentiated อาจตรวจไม่่พบ Brachyury (false negative) วิิธีีการตรวจย้้อมและการติิดสีี
ของ immunohistochemistry อื่่�น ๆ ของ chordoma และ chondrosarcoma ดัังแสดงในตารางที่่� 2
มะเร็็งชนิิด chondrosarcoma แบ่่งได้้เป็็นหลาย histologic subtypes ได้้แก่่ conventional,
dedifferentiated, clear cell, และ mesenchymal type ซึ่่�ง conventional เป็็นชนิิดที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด
ซึ่่�งพบได้้ถึึงร้้อยละ 85 ใน skull base chondrosarcoma(13) และแบ่่ง subtype ตาม WHO classification
of bone tumors ฉบัับปีี ค.ศ. 2020 ได้้ตามตารางที่่� 1 จากการทบทวนวรรณกรรมเชิิงระบบ (systematic
review) ในผู้้�ป่่วย chondrosarcoma ของฐานกะโหลกศีีรษะจำนวน 560 ราย พบว่่า grade 3 มีีอััตราเสีีย
ชีีวิิตที่่� 5 ปีีมากกว่่า grade 1 และ 2 อย่่างมีีนััยยะสำคััญ และ mesenchymal subtype มีีอััตราเสีียชีีวิิต
ที่่� 5 ปีีมากกว่่า conventional subtype คิิดเป็็นร้้อยละ 54 เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 6(10)
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ตารางที่่� 1. Notochordal tumor และ chondrogenic tumor ตาม WHO classification of bone tumors
ฉบัับที่่� 5 ปีี ค.ศ. 2020
NOS: not otherwise specified
Notochordal tumors
Benign
Benign notochordal cell tumors
Malignant
Chordoma, NOS
Chondroid chordoma
Poorly differentiated chordoma
Dedifferentiated chordoma

Chondrogenic tumors*
Intermediate (locally aggressive)
Chondromatosis, NOS
Atypical cartilaginous tumor
Malignant
Chondrosarcoma, grade 1
Chondrosarcoma, grade 2
Chondrosarcoma, grade 3
Periosteal chondrosarcoma
Clear cell chondrosarcoma
Mesenchymal chondrosarcoma
Dedifferentiate chondrosarcoma

* Benign chondrogenic tumors ไม่่ได้้ถููกกล่่าวถึึงในที่่�นี้้�

ตารางที่่� 2. ลัักษณะทางกายภาพ, immunohistochemistry และ molecular features ในมะเร็็งชนิิด
chordoma และ chondrosarcoma
EMA: epithelial membrane antigen, SMARCB-1: switch/sucrose non-fermentable (SWI/SNF)
related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily B, member 1,
INI-1: integrase interactor 1, IDH: isocitrate dehydrogenase, ACT: atypical cartilaginous tumor,
CS1: chondrosarcoma, grade 1.
Characteristics

Chordoma

Chondrosarcoma

Gross description

Midline, soft, gelatinous
consistency

Midline or lateral, often calcified, hard
consistency

Immunohistochemistry(14)
Cytokeratin
EMA
S100
Brachyury
Molecular features(11)

+
+
+
+*

+/focal
+
-

SMARCB-1 deletion (or loss of IDH-1 and IDH-2 mutations in 50-78% in
INI-1 in immunohistochemistry) some subsets of ACT/CS1 and 50-87% in
in most cases
dedifferentiated types.

* Brachyury สามารถพบได้้ในเนื้้�องอกที่่�เกิิดจาก notochord ที่่�ไม่่ใช่่มะเร็็ง (false positive) เช่่น benign notochordal
cell tumor อย่่างไรก็็ตาม มะเร็็ง chordoma ชนิิด dedifferentiated อาจตรวจไม่่พบ Brachyury (false negative)
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อาการและอาการแสดง

มะเร็็งชนิิด chordoma มีีการดำเนิินของโรคที่่�รุุนแรงเฉพาะที่่� (locally aggressive) แม้้มีีลัักษณะ
ทางพยาธิิวิิทยาที่่�ไม่่รุุนแรง (low grade) ทำให้้เกิิดอาการของอวััยวะที่่�ก้้อนไปรุุกล้้ำหรืือกดเบีียด ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
มะเร็็งบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะจึึงมัักมาด้้วยอาการเฉพาะที่่� เช่่น ปวดศีีรษะหรืือปวดบริิเวณต้้นคอ บางราย
อาจมีีอาการปวดเบ้้าตาเกิิดจากก้้อนที่่�อยู่่บ� ริิเวณหลัังลููกตาหรืือ retro-orbital area หรืือมีีอาการผิิดปกติิของ
เส้้นประสาทสมองซึ่่�งพบได้้ถึึงร้้อยละ 40-70 ของผู้้�ป่่วย(15) โดยเฉพาะอาการจากเส้้นประสาทสมองที่่�พบได้้
บ่่อยที่่�สุุดคืือเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� VI หรืือ abducens nerve(5, 8, 15, 16) ทำให้้ผู้้�ป่่วยมาด้้วยอาการทางการมอง
เห็็น เช่่นเห็็นภาพซ้้อน (diplopia), ตามััว (blurred vision) ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการจากเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� I-XII
ได้้ทุุกคู่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับตำแหน่่งของก้้อนว่่าลุุกลามไปด้้านบนหรืือด้้านล่่างของฐานกะโหลกศีีรษะ(17, 18) อาการอื่่�น ๆ
ที่่�พบได้้แต่่ไม่่บ่่อย เช่่น อาการกลืืนติิด/กลืืนลำบาก (swallowing difficulty) พบก้้อนบริิเวณคอหอย
หลัังโพรงจมููก (nasopharyngeal mass) หรืือปวดบริิเวณใบหน้้า (facial pain)(16) ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 20-40
มีีการแพร่่กระจายของโรคไปอวััยวะอื่่�น ๆ ได้้ โดยมัักไปที่่�ปอด ตัับ และกระดููกบ่่อยที่่�สุุดตามลำดัับ
มะเร็็งชนิิด chondrosarcoma มีีอาการแสดงในลัักษณะเดีียวกัับ chordoma คืือมีีอาการปวดหรืือ
อาการผิิดปกติิของเส้้นประสาทสมองจากการกดทัับเฉพาะที่่� อาการมัักจะเป็็นมานานแบบ insidious onset
ผู้้�ป่่วย chondrosarcoma มัักมีีผลการรัักษาและอััตรารอดชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า chordoma(19-21) ดัังจะกล่่าวถััดไป

การประเมิินก่่อนการรัักษา (pretreatment evaluation)

การตรวจทางรัังสีีวิิทยา
การตรวจวิินิิจฉััยทางรัังสีีวิิทยามีีความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งเพื่่�อให้้แพทย์์วางแผนการตััดชิ้้�นเนื้้�อ ผ่่าตััด
และการฉายรัังสีีได้้อย่่างเหมาะสม ซึ่่�ง chordoma global consensus group แนะนำให้้ทำภาพถ่่าย
คลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้า หรืือภาพเอ็็มอาร์์ (magnetic resonance imaging, MRI) เป็็น modality of choice(3, 7)
เนื่่�องจากบอกขอบเขตของก้้อนและเนื้้�อเยื่่�อรอบข้้าง (soft tissue) ได้้ชััด ควบคู่่�กัับภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์
(computed tomography, CT) ซึ่่�งสามารถให้้รายละเอีียดบริิเวณกระดููกข้้างเคีียงได้้ดีีกว่่าภาพเอ็็มอาร์์
อาจทำ CT หรืือ MR angiography เพิ่่�มเติิมกรณีีก้้อนอยู่่�ชิิดกัับหลอดเลืือดในศีีรษะ นอกจากนี้้�ควรพิิจารณา
ทำภาพเอ็็มอาร์์ตรวจคััดกรองรอยโรคตามแนวไขสัันหลััง (screening MRI whole spine) ในมะเร็็งชนิิด
chordoma ด้้วย เพื่่�อประเมิิน spinal seeding
	ส่่วนการประเมิินการแพร่่กระจายของโรคไปอวััยวะอื่่น� ๆ อาจทำได้้โดยภาพถ่่ายเอกซเรย์์ปอด (chest
X-ray), ภาพอััลตร้้าซาวนด์์ช่่องท้้องส่่วนบน (ultrasonography of the upper abdomen) หรืือใช้้เอกซเรย์์
คอมพิิวเตอร์์บริิเวณทรวงอกและช่่องท้้อง แพทย์์อาจพิิจารณาตรวจเพิ่่�มเติิมด้้วยภาพเพ็็ทซีีทีี (positron
emission tomography (PET)/CT) ในการประเมิินการกระจายของโรค แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีข้้อมููล
เพีียงพอว่่า ภาพเพ็็ทซีีทีีมีีประโยชน์์มากกว่่าภาพเอกซเรย์์ธรรมดาในโรคมะเร็็งชนิิด chondroma และ
chondrosarcoma หรืือไม่่(7)
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	ลัักษณะทางรัังสีีวิิทยาของมะเร็็งทั้้�ง 2 ชนิิด แสดงในตารางที่่� 3 หากพิิจารณาตามตำแหน่่ง
การเกิิดโรคนั้้�น มัักพบว่่า chordoma จะอยู่่�ตรงกลางของกะโหลกศีีรษะ (midline) ส่่วน chondrosarcoma
อาจอยู่่�ตรงกลางหรืือค่่อนมาด้้านข้้างก็็ได้้ อย่่างไรก็็ตาม มะเร็็ง chordoma และ chondrosarcoma มีีลักั ษณะ
คล้้ายกัันและแยกกัันได้้ยากทางรัังสีีวิิทยา(21-23) มีีรายงานว่่าการใช้้ diffusion weighted MRI โดยดููค่่า
apparent diffusion coefficient (ADC) สามารถช่่วยแยกโรคระหว่่าง chordoma และ chondrosarcoma
ได้้ดีีขึ้้�น(23) ตััวอย่่างภาพทางรัังสีีวิิทยาของโรค chordoma ดัังแสดงในรููปที่่� 1 และ รููปที่่� 2
โรคอื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะที่่�ต้้องคำนึึงถึึงเพื่่�อวิินิิจฉััยแยกโรค เช่่น
รอยโรคที่่�ไม่่ใช่่เนื้้�อร้้าย (benign conditions) เช่่น benign notochordal cell tumors ซึ่่�งเป็็น
benign tumor ของ notochord(24) มัักอยู่่�ภายในขอบเขตของกระดููก ไม่่ลุุกลามไปเนื้้�อเยื่่�อข้้างเคีียง อาจใช้้
การถ่่ายภาพทางรัังสีีต่่อเนื่่�องเพื่่�อติิดตามขนาดและการลุุกลามของก้้อน
รอยโรคที่่�เป็็นเนื้้อ� ร้้าย (malignant conditions) เช่่น มะเร็็งกระดููกชนิิดอื่่น� ๆ มะเร็็งทางระบบโลหิิต
เช่่น lymphoma, multiple myeloma การกระจายจากมะเร็็งชนิิดอื่่�น ๆ ในร่่างกายมาบริิเวณฐานกะโหลก
ศีีรษะ เช่่น มะเร็็งเต้้านม
ตารางที่่� 3. ลัักษณะทางรัังสีีวิิทยาในมะเร็็งชนิิด chordoma และ chondrosarcoma
CT: computed tomography, MR: magnetic resonance imaging, W: weighted, SI: signal intensity,
vs: versus
การตรวจทาง
รังสีวิทยา

บทบาท

ลักษณะที่พบทางรังสีวิทยา

CT

Surgical planning / bone evaluation

Well-circumscribed, expansile soft-tissue
mass with associated lytic bone destruction /
hyperattenuating relative to the adjacent neural
axis / irregular intratumoral calcifications /
moderate to marked enhancement

MR T1W

Distinguish tumor vs bone

Intermediate to low SI

MR T2W

Distinguish tumor vs adjacent neural High SI with commonly seen low-SI internal
tissue
septation

MR contrast Distinguish tumor margin vs adjacent Moderate to marked enhancement (sometimes
enhanced enhanced fatty marrow / detect
low enhancement due to necrosis)
T1W
small intraclival lesion if using fat
suppression

The Stories of Success

รููปที่่� 1. ก. แสดงลัักษณะทางรัังสีีวิทิ ยาในผู้้�ป่่วย clival chordoma ที่่�มีกี ารลุุกลามของก้้อนกดเบีียดก้้านสมอง
ในภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ ข. ภาพเอ็็มอาร์์สััญญาณภาพ axial T1-weighted ค. axial T2-weighted (ค)
และ ง. axial T1-weighted with gadolinium

รููปที่่� 2. ก. แสดงลัักษณะทางรัังสีีวิิทยาในผู้้�ป่่วย clival chordoma ที่่�มีีการลุุกลามของก้้อนเข้้าไปใน sphennoid sinus ในภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ ข. ภาพเอ็็มอาร์์สััญญาณภาพ axial T2-weighted ค. axial
T1-weighted with gadolinium และ ง. ภาพ sagittal T2-weighted
การตรวจทางพยาธิิวิิทยา
	วิิธีีการที่่�แม่่นยำที่่�สุุดในการวิินิิจฉััยโรคมะเร็็ง คืือ การตััดชิ้้�นเนื้้�อ (biopsy) เพื่่�อส่่งตรวจผลทางพยาธิิ
วิิทยา อย่่างไรก็็ตามการตััดชิ้้�นเนื้้�อควรทำในสถาบัันหรืือโรงพยาบาลเดีียวกัับที่่�จะทำการผ่่าตััดให้้ผู้้�ป่่วย
เนื่่�องจากต้้องมีีการวางแผนการเข้้าถึึงตััวก้้อนร่่วมกัับศััลยแพทย์์ระบบประสาทและสมอง และควรควบ
รวมทางเข้้าที่่�ใช้้ในการตััดชิ้้�นเนื้้�อนี้้�ในการผ่่าตััดเอาก้้อนออกด้้วย และไม่่ควรใช้้วิิธีีเข็็มเจาะชิ้้�นเนื้้�อ (needle
biopsy) เพื่่�อลดโอกาสเกิิด tumor seeding(7) เนื่่�องจากบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะเป็็นส่่วนที่่�ยากต่่อการ
เข้้าถึึง แพทย์์อาจพิิจารณาละเว้้นการตััดชิ้้น� เนื้้อ� ในผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีคี วามเสี่่ย� งในการเกิิดผลแทรกซ้้อนสููง และ
มีีแผนที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดอยู่่�แล้้ว

335

336 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

แนวทางการรัักษาโรคระยะไม่่แพร่่กระจาย (non metastatic disease)

การผ่่าตััดเป็็นการรัักษาหลัักในมะเร็็งชนิิด chordoma แต่่ผู้้�ป่ว่ ยประมาณร้้อยละ 50 มัักมีีก้อ้ นมะเร็็ง
เหลืืออยู่่�ภายหลัังการผ่่าตััด (residual tumor)(25) เนื่่�องจากตำแหน่่งของก้้อนอยู่่�ลึึก ทำให้้การผ่่าตััดเข้้าถึึง
ตััวก้้อนทำได้้ยาก นอกจากนั้้�นก้้อนมะเร็็งมัักอยู่่�ติิดกัับอวััยวะสำคััญ เช่่น เส้้นเลืือดหรืือเส้้นประสาทสมอง
ผู้้�ป่่วยบางรายแม้้จะได้้รัับการผ่่าตััดออกหมด (complete resection) แต่่การฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด
ก็็ยัังช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วย(26) หากไม่่สามารถผ่่าตััดออกหมดได้้ การผ่่าตััดบางส่่วนของ
ก้้อนมะเร็็งออก (near complete or debulking resection) ก็็ยัังมีีประโยชน์์ต่่อการรัักษา คืือ 1. ปริิมาณ
ก้้อนมะเร็็งที่่�เหลืือส่่งผลต่่ออััตราการควบคุุมโรคและอััตราการรอดชีีวิติ ดัังแสดงในตารางที่่� 4 2. หากสามารถ
ผ่่าตััดส่่วนของก้้อนที่่�อยู่่�ชิิดกัับอวััยวะสำคััญ เช่่น ก้้านสมอง จะทำให้้แพทย์์รัังสีีรัักษาสามารถลดปริิมาณรัังสีี
ไปสู่่�ก้้านสมองได้้ จึึงกล่่าวได้้ว่่า การรัักษา chordoma ควรจะประกอบไปด้้วยการผ่่าตััดเอาก้้อนออกให้้ได้้
มากที่่�สุุด (maximal safe resection) ตามด้้วยการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด
การผ่่าตััดเป็็นการรัักษาหลัักในมะเร็็งชนิิด chondrosarcoma ในกรณีีไม่่ได้้รัับการฉายรัังสีี
ตามหลัังการผ่่าตััด พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั การผ่่าตััดออกหมด (complete หรืือ R0 resection) มีีอัตั ราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีีสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ยัังมีีเนื้้�องอกเหลืือหลัังการผ่่าตััด (incomplete หรืือ R1-R2 resection)
อย่่ า งมีี นัั ย สำคัั ญ คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 92-97 เทีี ย บกัั บ ประมาณร้้ อ ยละ 10-25 อย่่ า งไรก็็ ต ามผู้้�ป่่ ว ยกลุ่่�ม
R2 resection ที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด พบว่่าอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีีเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
ร้้อยละ 90 ซึ่่�งเทีียบได้้กัับการผ่่าตััดออกหมด (ตารางที่่� 8) บางรายงานพบว่่าอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�สููง
ถึึงร้้อยละ 95 ที่่� 10 ปีี(27) ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อพยากรณ์์โรคของ chordoma และ chondrosarcoma บริิเวณ
ฐานกะโหลกศีีรษะ ดัังสรุุปตามตารางที่่� 4
เนื่่�องจาก chordoma และ chondrosarcoma เป็็นเซลล์์มะเร็็งชนิิดตอบสนองต่่อยาเคมีีบำบััดน้อ้ ย
(chemo resistant cell types) ดัังนั้้�นการให้้ยาเคมีีบำบััดจึึงไม่่มีีบทบาทในการรัักษามะเร็็งสองชนิิดนี้้�
ในระยะไม่่แพร่่กระจาย
การรัักษาของทั้้�ง chordoma และ chondrosarcoma ในระยะไม่่แพร่่กระจาย กล่่าวโดยสรุุป
ได้้ดัังนี้้�
1. การผ่่าตััดเป็็นการรัักษาหลัักของทั้้�งสองโรค
2.	ฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดใน chordoma ทุุกกรณีี
3.	ฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดใน chondrosarcoma grade 1 ที่่�ผ่่าตััดได้้ R1 หรืือ R2 resection,
grade 2-3 ทุุกกรณีี
4. เฝ้้าระวััง (observation) ใน chondrosarcoma grade 1 ที่่�ผ่่าตััดได้้ R0 resection (เก็็บการ
ฉายรัังสีีไว้้ใช้้หากเกิิดการกลัับเป็็นซ้้ำของโรค)
5.	ฉายรัังสีีในกรณีีผ่่าตััดไม่่ได้้ (unresectable)
อนึ่่ง� ข้้อสรุุปดัังกล่่าวเป็็นการสรุุปการรัักษาสำหรัับมะเร็็งบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะเท่่านั้้�น ไม่่รวมถึึง
chordoma และ chondrosarcoma บริิเวณส่่วนอื่่�นของกระดููกสัันหลัังและรยางค์์
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ตารางที่่� 4. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อพยากรณ์์โรค
LC: local control, PFS: progression free survival, OS: overall survival, D1cc: maximum dose
received by 1cc volume of the structure, GTV: gross tumor volume
Chordoma

Chondrosarcoma

Worse LC, PFS

Older age(18)
Residual tumor after surgery/
GTV(17, 18, 27-32)
Brainstem compression(22, 27, 30, 31)
Radiation dose(24, 31)

Older age(18, 33)
Residual tumor after surgery/boost volume(29, 33)
Brainstem compression(27, 30)
Higher grade(34)

Worse OS

Older age(31, 35)
Local recurrence(37)
(31, 36)
Residual tumor after surgery
Higher grade(34)
Adjuvant radiation(31)
Grade 3 อััตราการแพร่่กระจายสููงถึึงร้้อยละ 70 ส่่งผลให้้
(31)
Lower D1cc to GTV
มีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่� 5 ปีีน้้อย คิิดเป็็นร้้อยละ 30-40(34)
Brainstem compression(31)
Local recurrence(36)
+/- Female(27, 36) (conflicting
result)

รัังสีีรัักษาในมะเร็็ง chordoma และ chondrosarcoma

	ภายหลัังการผ่่าตััดผู้้�ป่ว่ ยทุุกรายที่่�มีข้ี อ้ บ่่งชี้้ต้� อ้ งได้้รับั การฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดควรได้้รับั การทำ
ภาพเอ็็มอาร์์ (post operative MRI) เพื่่�อประเมิินรอยโรคที่่�ยัังหลงเหลืือ และเพื่่�อใช้้ในการกำหนดขอบเขต
ฉายรัังสีี ในบางกรณีีศัลั ยแพทย์์อาจทำการผ่่าตััดซ้้ำ หากพิิจารณาจาก post operative MRI แล้้วว่่ายัังสามารถ
ผ่่าตััดได้้ แพทย์์รังั สีีรักั ษาควรศึึกษาบัันทึึกการผ่่าตััด (operative note) อย่่างละเอีียดและปรึึกษากัับศััลยแพทย์์
ผู้้�ทำการผ่่าตััดถึึงบริิเวณที่่�มีคี วามลำบากในการผ่่าตััด/บริิเวณที่่�ผ่า่ ตััดออกไม่่ได้้ เพื่่�อกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็ง
ได้้อย่่างแม่่นยำและตรงจุุด การตรวจอื่่�น ๆ ที่่�ควรทำก่่อนการฉายรัังสีีได้้แก่่ การตรวจการทำงานของเส้้น
ประสาทสมอง การตรวจวััดลานสาย (visual field examination) การตรวจวััดการมองเห็็น (visual acuity)
การตรวจการได้้ยิิน (audiometry) และการตรวจฮอร์์โมนของต่่อมใต้้สมอง
การรัักษาด้้วยรัังสีีรัักษามีีขั้้�นตอนโดยละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
1. การจำลองการฉายรัังสีี (simulation)
	ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการจำลองการฉายรัังสีีในท่่านอนหงาย (supine position) แขนข้้างลำตััว (arms
by side) ยึึดตรึึงด้้วยหน้้ากาก (thermoplastic head and neck mask) ในบางกรณีีที่่�ต้้องการฉายรัังสีีด้้วย
รัังสีีศััลยกรรมอาจใช้้โครงยึึดตรึึงเพิ่่�มเติิมเพื่่�อความแม่่นยำ ภาพถ่่ายทางรัังสีีวิิทยาที่่�ควรทำหลัังการผ่่าตััดเพื่่�อ
ใช้้ประกอบการกำหนดขอบเขตและวางแผนการฉายรัังสีี ได้้แก่่ ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์แบบไม่่ฉีีดและฉีีด
สารทึึบรัังสีี (non-contrast and contrast enhanced CT of the head and neck) ภาพเอ็็มอาร์์สััญญาณ
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ภาพ T1-weighted แบบไม่่ฉีีดและฉีีดสารทึึบรัังสีี และภาพเอ็็มอาร์์สััญญาณภาพ T2-weighted ซึ่่�งภาพถ่่าย
ทางรัังสีีแต่่ละแบบให้้ประโยชน์์ในการกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็งแตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 3 นอกจาก
นี้้�แพทย์์รัังสีีรัักษาควรใช้้ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หรืือภาพเอ็็มอาร์์ก่่อนการผ่่าตััดเพื่่�อกำหนดขอบเขตการ
ฉายรัังสีีด้้วย
2. การกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็ง (target volume delineation)
การกำหนดขอบเขตของก้้อนมะเร็็ง chordoma และ chondrosarcoma ใช้้หลัักการตาม ICRU 50
และ 62 เหมืือนมะเร็็งชนิิดอื่่�น ๆ กล่่าวคืือ
Gross tumor volume (GTV) คืือ รอยโรคที่่�เห็็นได้้จากภาพถ่่ายทางรัังสีีหรืือการตรวจร่่างกาย
(macroscopic tumor) ในกรณีี chordoma และ chondrosarcoma ผู้้�ป่่วยมัักได้้รัับการผ่่าตััดมาก่่อนหน้้า
การจำลองการฉายรัังสีี เพาะฉะนั้้�น GTV หมายถึึงเนื้้�องอกที่่�ยัังหลงเหลืืออยู่่�หลัังการผ่่าตััดที่่�เห็็นได้้จาก
post-operative CT และ MRI
Clinical target volume (CTV) คืือ GTV + บริิเวณที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการลุุกลามของโรค (areas
at risk for microscopic/subclinical spread) ซึ่่ง� การขยาย GTV เป็็น CTV อาจทำได้้ทั้้ง� uniform expansion
คืือ ขยายจาก GTV ไปทุุกด้้านเท่่า ๆ กัันโดยอาศััยข้้อมููลทางจุุลชีีววิิทยาว่่ามะเร็็งชนิิดต่่าง ๆ มีีโอกาสลุุกลาม
ไปบริิเวณข้้างเคีียงเป็็นระยะทางเท่่าไหร่่ หรืือใช้้ anatomical expansion คืือวาดรวมโครงสร้้างทางกายวิิภาค
ที่่�มะเร็็งมีีโอกาสลุุกลามไปโดยการขยายไปจาก GTV แต่่ละด้้านอาจไม่่เท่่ากััน
	ผู้้�เขีียนได้้สรุุปคำแนะนำในการกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็ง chordoma จาก chordoma global
consensus group(38) และจากงานวิิจััย HIT-1 ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยแบบสุ่่�มระยะที่่� 3 เพีียงการศึึกษาเดีียวที่่�
กำลัังดำเนิินอยู่่�(39) ดัังนี้้�
CTV low risk คลุุมบริิเวณ low-risk area ที่่�มีีโอกาสลุุกลามแบบ subclinical spread หรืือ
บริิเวณรอยโรคก่่อนการผ่่าตััดทั้้�งหมด (pre-operative volume) หากต้้องการฉายรัังสีีบริิเวณทางผ่่าน
ของการผ่่าตััด (surgical access pathway) ให้้วาดรวมใน CTV low risk
CTV high risk คลุุ ม บริิ เ วณ high-risk area คืือ post-operative tumor bed และ
residual gross disease
Planning target volume (PTV) = CTV + ขยายขอบเขตเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ให้้ ค รอบคลุุ ม
ความคลาดเคลื่่�อนจากการจััดตำแหน่่งผู้้�ป่่วยในแต่่ละวััน สถาบัันโดยส่่วนใหญ่่ขยายเพิ่่�ม 3-5 มม. ซึ่่�งหลััก
การของ PTV ใช้้ในการวางแผนการฉายรัังสีีแบบสามมิิติิ (three-dimensional conventional radiation
therapy, 3D-CRT) และการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม (intensity modulated radiation therapy, IMRT)
ส่่วนการฉายด้้วยอนุุภาคโปรตอนนั้้�น ปริิมาณรัังสีีจะมีีความไวต่่อตำแหน่่งก้้อนหรืือตำแหน่่งผู้้�ป่่วยที่่�คลาด
เคลื่่�อนมาก เพราะฉะนั้้�นจึึงอาจใช้้การคำนวณรัังสีีแบบ robust optimization คืือ คำนวณความเป็็นไปได้้
ของการเคลื่่�อนที่่�ของ CTV ทุุกแบบในแนวหน้้า-หลััง, ซ้้าย-ขวา, บน-ล่่าง และความเปลี่่�ยนแปลงของ proton
stopping power กรณีีก้้อนขยัับ

The Stories of Success

3. ปริิมาณรัังสีี (dose and fractionation)
สำหรัับมะเร็็ง chordoma กรณีีฉายรัังสีีโฟตอนหรืืออนุุภาคโปรตอนแบบ conventional fractionaation 1.8-2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง ข้้อแนะนำโดย chordoma global consensus group แนะนำให้้ CTV high risk
ได้้รัับปริิมาณรัังสีีอย่่างน้้อย 74 เกรย์์ ส่่วนงานวิิจััย HIT-1 แนะนำให้้ได้้รัับรัังสีี 72 เกรย์์ + ร้้อยละ 5 มีีรายงาน
โดย McDonald et al ได้้แนะนำค่่า D1cc to GTV >74.5 GyE ทำให้้มีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีี
ดีีกว่่า(31) ส่่วน CTV low risk ไม่่ได้้มีีข้้อกำหนดเรื่่�องปริิมาณรัังสีีชััดเจนจาก Chordoma global consensus
group แต่่งานวิิจััย HIT-1 กำหนดให้้บริิเวณ subclinical area ได้้รัับรัังสีี 50-56 เกรย์์
สำหรัับมะเร็็ง chondrosarcoma กรณีีฉายรัังสีีโฟตอนหรืืออนุุภาคโปรตอนแบบ conventional
fractionation 1.8-2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง ควรให้้ปริิมาณรัังสีี 66-70 เกรย์์ ขึ้้�นไป
กรณีีฉายรัังสีีศัลั ยกรรม รายงานโดย Kano และคณะ พบว่่าปริิมาณรัังสีีที่่ข� อบก้้อน (marginal dose)
ที่่�มากกว่่า 15 เกรย์์ในผู้้�ป่่วย chordoma ที่่�ได้้รัับ Gamma knife มีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีีดีีกว่่า
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่าอย่่างมีีนััยสำคััญ(12)
กรณีีฉายอนุุภาคคาร์์บอนมัักใช้้ hypofractionation โดยใช้้ปริิมาณรัังสีีต่่อครั้้�ง 3-4.4 เกรย์์ คิิดเป็็น
ปริิมาณรัังสีีรวม 60-70.4 เกรย์์(7, 40) การศึึกษาปริิมาณรัังสีีคาร์์บอนจากสถาบััน Gesellschaft für Schweriionenforschung (GSI) ประเทศเยอรมััน(41) และสถาบััน national institute of radiological sciences
(NIRS) ประเทศญี่่�ปุ่่�น(40) ให้้ผลสอดคล้้องกัันว่่าปริิมาณอนุุภาคคาร์์บอนที่่�มากกว่่า 60-60.8 GyE ให้้การควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�ที่่�ดีีกว่่าปริิมาณที่่�ต่่ำกว่่าอย่่างมีีนััยยะสำคััญในโรค chordoma งานวิิจััย HIT-1 ได้้กำหนดให้้ CTV
low risk ได้้รัับรัังสีีปริิมาณ 45 เกรย์์ และ CTV high risk ได้้รัับรัังสีีปริิมาณ 63 เกรย์์ (3 เกรย์์ต่่อครั้้�ง)
สรุุปปริิมาณรัังสีีรวมถึึงการจำลองการฉายรัังสีีและการกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะ
ตามข้้อแนะนำจากแนวทางการรัักษาของ และงานวิิจััยแบบสุ่่�มระยะที่่� 3 ของสถาบัันต่่าง ๆ ในมะเร็็ง chorddoma และ chondrosarcoma บริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ ดัังแสดงในตารางที่่� 5 และข้้อแนะนำการจำกััด
ปริิมาณรัังสีีไปสู่่�อวััยวะข้้างเคีียง ดัังสรุุปในตารางที่่� 6
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รููปที่่� 3. แสดงกราฟความสััมพัันธ์์ของปริิมาณรัังสีี (แกนนอน) กัับความน่่าจะเป็็นของการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�
(แกนตั้้�ง) ในการฉายรัังสีีด้้วยอนุุภาคคาร์์บอนในมะเร็็ง chordoma(42)

GTV = residual tumor
PTV1 = GTV + 1-2 mm
PTV2 = PTV1 + individual safety
margin* + the whole clivus and
the prevertebral muscles down
to the basis of the second
cervical vertebra in any case

CTV1 = volumes at risk for
microscopic disease, including areas
of preoperative tumor extension
CTV2 = postoperative tumor bed
CTV3 (if any) = gross residual tumor

การกำหนด
ขอบเขตก้้อน
มะเร็็ง (Target
volume)

งานวิิจัยั HIT-1 (39)
CT without and with contrast
MR T1W post gadolinium
MR T2W fat saturated or Flair
3mm slice

Chordoma global consensus group (7)

การจำลองการ CT
ฉายรัังสีี
MR at least T2W
(Simulation)

แหล่่งที่่�มา

Chordoma

GTV = residual tumor
CTV1 = GTV + 1-2 mm
CTV2 = CTV1 + individual safety
margin*
PTV = CTV + margin (individual
for each patient)

CT without and with contrast
MR T1W post gadolinium
MR T2W fat saturated or Flair
fat saturated
3 mm slice thickness

งานวิิจัยั จากสถาบััน HIT (43)

Chondrosarcoma

GTV = visible lesion on MR images
CTV is based on preoperative volume
and postoperative residual tumors/
resection margins;
- CTV1 (54 Gy) = preoperative
volume + 10-20mm + residual tumor
+ surgical resection margin
- CTV2 = residual tumor + 5-10 mm
+ resection margin
PTV = CTV + up to 5 mm (usually
larger margins with protons)

CT
MR T1W pre- and post-contrast
enhanced T1W sequences, MR T2W
1mm thick slices

ESTRO ACROP guideline 2021(44)

Chordoma and chondrosarcoma

ตารางที่่� 5. สรุุปวิิธีีการจำลองการฉายรัังสีี การกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็ง และปริิมาณรัังสีีในมะเร็็ง chordoma และ chondrosarcoma บริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ
HIT: Heidelberger Ionenstrahl-Therapie centre, ESTRO-ACROP: European Society for Radiotherapy & Oncology-Advisory Committee on
Radiation Oncology Practice, CT: computed tomography, MR: Magnetic resonance, W: weighted, GTV: gross tumor volume, CTV: clinical
target volume, PTV: planning target volume, Gy: Gray, GyE: Gray equivalent, N/A: not available
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CTV2 and CTV3 will be prescribed
the same dose

-

CTV1 = N/A
CTV2, CTV3 = At least 74 GyE, 1.8-2
GyE/fraction

CTV1 = 36 GyE
CTV2, CTV3 = 66-67.6 GyE
(3-4.2 GyE/fraction)

หมายเหตุุ

ปริิมาณรัังสีี
สำหรัับการ
ฉายรัังสีีโฟ
ตอน
(photon)

ปริิมาณรัังสีี
สำหรัับการ
ฉายอนุุภาค
โปรตอน
(proton)

ปริิมาณรัังสีี
สำหรัับการ
ฉายอนุุภาค
คาร์์บอน
(carbon)

PTV2 = 45 GyE in 15 fractions,
3GyE/d, 4-6 days a week then
cone down
PTV1 = 63 GyE ± 5% in 5-7
fractions
Prescribe at 95% isodose line

PTV2 = 50-56 GyE in 28
fractions, 2 Gy E/d, 4-6 days a
week, then cone down
PTV1 = 72 Gy E ± 5% in 6-9
fractions
Prescribe at 95% isodose line

-

* based on surgical and
histological reports, and MRimages to account for
subclinical disease

Chordoma

PTV2 = 45 GyE in 15 fractions,
3GyE/d, 4-6 days a week then
cone down
PTV1 = 60 GyE ± 5%, 3GyE/d
Prescribe at 95% isodose line

PTV2 = 50-56 GyE in 28
fractions, 2 Gy E/d, 4-6 days a
week, then cone down
PTV1 = 70 Gy E ± 5%, 2 Gy E/d
Prescribe at 95% isodose line

-

* based on surgical and
histological reports, and MRimages to account for
subclinical disease

Chondrosarcoma

-

PTV1 = 54 GyE
PTV2 = 72-76 GyE for chordoma,
70-72 GyE for chondrosarcoma at
1.8-2.0 GyE per fraction

Fractionated radiation: PTV1 = 54 Gy
PTV2 = 66-70 Gy at 1.8-2.0 Gy per
fraction; stereotactic radiosurgery
13-20 Gy

-

Chordoma and chondrosarcoma
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Dmax <55 Gy
(<3% radiation induced optic
neuropathy)(46)

Mean dose <45 Gy(47)

Optic nerve
and chiasm

Cochlea

*Suggested as constraint for brain parenchyma

Normal brain Dmax <60Gy (<3% symptomatic
parenchyma/ necrosis),
temporal lobe Dmax <72Gy (5% symptomatic
necrosis)(48)
Spinal cord
Dmax <50Gy
(<0.2% myelopathy), Dmax <60Gy
(6% myelopathy)(51)

Entire organ <54 Gy, acceptable if
small volume (1-10cc) received Dmax
<59 Gy at <2 Gy/fraction(45)

Brainstem

Photon
(QUANTEC(45-48))

V60 <3 cc* (symptomatic
necrosis)

-

-

Dmean <45 (hearing loss)
Dmean <32 (tinnitus)

D0.03cc <55 Gy

Surface D0.03cc <60
Interior D0.03cc <54
(Permanent cranial neuropathy
or necrosis)

Proton
(European Particle Therapy
Network (EPTN) consensus(50))

Dmax <63 GyRBE

Dmax <55 GyRBE

Dmax <56-60 GyRBE

Dmax
Center <53 GyRBE
Surface <64 GyRBE

Proton
(Italy group(49))

Spinal cord <45 Gy with 1%
of Volume allowed to receive
>45 Gy, with Dmax <50 Gy

As low as reasonable achievable

N/A

<54 Gy

Brainstem <54 Gy with 1% of
Volume allowed to receive
>54 Gy, Dmax <60 Gy
Brainstem center <50 Gy

Proton
(Ongoing randomized trial(39, 43))

ตารางที่่� 6. ข้้อแนะนำการจำกััดปริิมาณรัังสีีไปสู่่�อวััยวะข้้างเคีียง (dose constraints for the organs at risk) ในการรัักษาด้้วยรัังสีีแบบ conventional fractionaation (1.8-2 Gy/fraction) จากงานวิิจััยและแนวทางการรัักษาจากสถาบัันต่่าง ๆ
QUANTEC: quantitative analyses of normal tissue effects in the clinic, Dmax: maximum dose, Dxcc: the dose received by the volume of x cc of
the structure (unit in Gray), Gy: Gray, GyRBE: Gray (relative biological effectiveness), Vx: the volume received the dose of x Gy (unit in cc or %).
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ข้้อพึึงระวัังในการกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็งชนิิด chordoma

เนื่่�องจากมะเร็็งชนิิด chordoma มีีการลุุกลามเฉพาะที่่�ค่อ่ นข้้างกว้้าง ดัังนั้้�นการกำหนดขอบเขตก้้อน
จึึงไม่่ควรใช้้การขยายแบบ uniform expansion อย่่างเดีียว แต่่ควรวาดรวม anatomical compartment
ที่่�เป็็น area at risk of subclinical disease ด้้วย เช่่น cavernous sinus, posterior pharyngeal space,
surgical access pathway อย่่างไรก็็ตามยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันว่่าการวาด CTV ให้้คลุุมบริิเวณดัังกล่่าวจำเป็็น
หรืือไม่่ การศึึกษาเกี่่ย� วกัับการฉายรัังสีีศัลั ยกรรม gamma knife ในผู้้�ป่่วย chordoma จำนวน 16 รายพบว่่า
ผู้้�ป่่วยครึ่่�งหนึ่่�งมีีการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่�โดยกลัับเป็็นซ้้ำนอกขอบเขตของเส้้น (out-of-field) หรืือชิิดเส้้น
(marginal field) isodose ที่่�สั่่�งการรัักษา(52) จึึงเป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่าการวาดขอบเขตของก้้อนให้้ครอบคลุุม
anatomical compartment อาจมีีความจำเป็็นในการควบคุุมโรค
Radial/superior expansion: cavernous sinus
Cavernous sinus เป็็นโพรงระหว่่างเยื่่�อหุ้้�มสมอง (dura) กัับกระดููก (bone) ภายในประกอบไป
ด้้วยเส้้นเลืือดดำ (venous plexus) และเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� III, IV, V1, V2 และ VI โดยเส้้นประสาทสมอง
คู่่�ที่่� VI จะอยู่่�ชิิดด้้าน medial ที่่�สุุด ทำให้้มัักเป็็นเส้้นประสาทสมองคู่่�แรกที่่�มัักแสดงอาการ จากการมีีเนื้้�องอก
ของฐานกะโหลกศีีรษะมาเบีียด เนื่่�องจากด้้านในโพรง cavernous sinus ไม่่มีี internal septation เพราะ
ฉะนั้้�นในทางทฤษฎีีของการกำหนดขอบเขต CTV ของก้้อนเนื้้�องอกที่่�ลุุกลามขึ้้�นมาถึึง cavernous sinus จึึง
ควรวาดรวมทั้้�ง cavernous sinus การศึึกษาโดย Martin et al พบว่่าผู้้�ป่่วย chondrosarcoma 1 จาก 10
รายที่่�มีีการลุุกลามของก้้อนไปบริิเวณ cavernous sinus แต่่แรก และได้้รัับการฉายรัังสีีด้้วย gamma knife
มีีการกลัับเป็็นซ้้ำของโรคที่่� contralateral cavernous sinus(53) โดยรููปที่่� 4 แสดงภาพ cavernous sinus
ปกติิที่่�ไม่่มีีรอยโรค และรููปที่่� 5 แสดงภาพ cavernous sinus ที่่�มีีรอยโรค
การวาดรวม cavernous sinus ใน CTV ยัังไม่่มีีข้้อสรุุปชััดเจน การศึึกษาที่่�ฉายรัังสีีด้้วย IMRT
บางการศึึกษาวาด subsite ของ cavernous sinus ใน CTV(15) บางสถาบัันแนะนำให้้คลุุม cavernous sinus
ทั้้�งสองฝั่่�ง(31) ส่่วนการฉายรัังสีีศััลยกรรมแบบ SRS, SRT มัักใช้้การขยายขอบรอบ GTV โดยไม่่ได้้ครอบคลุุม
cavernous sinus(32, 54) อย่่างไรก็็ตามอวััยวะสำคััญที่่�อยู่่�ด้า้ นบนของ cavernous sinus คืือเส้้นประสาทสมอง
คู่่�ที่่� II หรืือ optic nerve ทำให้้การวาด CTV โดยคลุุม cavernous sinus ทั้้�งสองฝั่่�ง อาจนำไปสู่่�ปริิมาณรัังสีี
ที่่�เกิินเส้้นประสาทตาจะทนได้้โดยเฉพาะหากใช้้การฉายรัังสีีโดยวิิธีี 3D-CRT หรืือ IMRT จึึงอาจพิิจารณาคลุุม
อย่่างน้้อย cavernous sinus ฝั่่�งเดีียวกัับก้้อนเนื้้�องอก หากสามารถฉายรัังสีีโดยไม่่เกิินปริิมาณรัังสีีที่่�
อวััยวะข้้างเคีียงทนได้้
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รููปที่่� 4. ก. แสดงภาพ cavernous sinus ปกติิ จะเห็็นว่่ามีีการเว้้าเข้้า (concave) ของ sinus ทั้้�งสองฝั่่�ง
ดัังตััวอย่่างในภาพเอ็็มอาร์์สัญ
ั ญาณภาพ axial และ ข. coronal T1-weighted with gadolinium นอกจากนี้้�
จะสัังเกตได้้ว่่าบริิเวณ cavernous sinus ทั้้�งสองฝั่่�งสััญญาณภาพเอ็็มอาร์์เหมืือนกััน

รููปที่่� 5. ก. แสดง cavernous sinus ที่่�มีีการป่่องออก (loss of concavity) ของฝั่่�งซ้้าย (ลููกศรสีีเหลืือง)
ในภาพเอ็็มอาร์์สััญญาณภาพ axial และ ข. coronal T1-weighted with gadolinium นอกจากนี้้�สัังเกตได้้
สััญญาณภาพเอ็็มอาร์์ใน cavernous sinus ฝั่่�งซ้้ายมีี enhancement มากกว่่าฝั่่�งขวา (difference in signal
intensity between cavernous sinuses)
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Inferior extension
เนื้้�องอกบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะสามารถลุุกลามไปยัังผนัังคอหอยส่่วนหลััง (posterior pharynx)
และกล้้ามเนื้้�อ longus capitis ซึ่่�งอยู่่�ใต้้ต่่อจากฐานกะโหลก ซึ่่�งมีีการศึึกษาระบุุว่่า ผู้้�ป่่วย chordoma ที่่�มีีการ
ลุุกลามไปสู่่�บริิเวณผนัังคอหอยส่่วนหลััง มีีโอกาสเกิิดการกำเริิบของโรคมากกว่่า 4 เท่่าและมีีโอกาสเสีียชีีวิิต
มากกว่่า 10 เท่่าของผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีการลุุกลาม(26) ซึ่่�งอาจอธิิบายได้้จาก
1. ผนัังคอหอยส่่วนหลัังและกล้้ามเนื้้อ� longus capitis มีีลักั ษณะเป็็นผนัังที่่�ทอดยาวจากฐานกะโหลก
สู่่�ลำคอโดยไม่่มีี fascia กั้้�น เมื่่�อเกิิดการลุุกลามในบริิเวณนี้้�จึึงสามารถขยายลงไปทางด้้านล่่างได้้ง่่าย ทำให้้การ
ผ่่าตััดออกหมดทำได้้ยาก และ
2. การลุุกลามไปสู่่�ผนังั คอหอยส่่วนหลัังมัักเห็็นได้้ไม่่ชัดั จากภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์และอาจไม่่ต่อ่
เนื่่�องจากก้้อนเนื้้�องอกตั้้�งต้้น (non contiguous) จึึงอาจทำให้้แพทย์์รัังสีีรัักษาวาดขอบเขตของ CTV ไม่่
ครอบคลุุมเพีียงพอ ในรายงานผู้้�ป่่วยเนื้้อ� งอกฐานกะโหลกศีีรษะที่่�ได้้รับั การฉายรัังสีีแบบ 3D-CRT จากสถาบััน
Royal Marsden ในประเทศอัังกฤษ พบว่่าผู้้�ป่่วย 2 ใน 10 รายที่่�มีีการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่� มีีการกำเริิบ
บริิเวณขอบด้้านล่่าง (inferior margin) ของขอบเขตการฉายรัังสีี(28) ซึ่่�งในช่่วงปีีที่่�ผู้้�วิิจััยทำการศึึกษายัังไม่่มีี
การใช้้ภาพเอ็็มอาร์์สำหรัับวางแผนฉายรัังสีี เช่่นเดีียวกัับรายงานของ Hug และคณะในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
การฉายอนุุภาคโปรตอน พบว่่าผู้้�ป่่วย 2 ใน 8 รายที่่�มีีการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่� เกิิดบริิเวณขอบด้้านล่่าง(28)
เพราะฉะนั้้�นภาพเอ็็มอาร์์จึึงมีีความสำคััญมากในการกำหนดขอบเขต CTV ด้้าน inferior extension
เพื่่�อลดโอกาสการกลัับเป็็นซ้้ำของโรคแบบ marginal failure แพทย์์รัังสีีรัักษาจึึงควรกำหนดขอบเขตทาง
ด้้านล่่างของก้้อนนี้้�แบบ generous margin คำแนะนำขอบเขตของ CTV ด้้านล่่างโดย Hug และคณะ คืือ
ขยายจากขอบล่่างสุุดของ GTV ลงมา 1 ข้้อของกระดููกสัันหลััง ส่่วนในงานวิิจััย HIT-1 แนะนำให้้คลุุม
prevertebral muscle ลงมาจากถึึงขอบล่่างของ C2 vertebra และให้้ปริิมาณรัังสีี 50-56 GyE(41)
Anterior extension
แนวทางการกำหนดขอบเขตก้้อนมะเร็็งบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะของสมาคมรัังสีีรัักษาทวีีปยุุโรป
หรืือ ESTRO ACROP guideline for target volume delineation of skull base tumors ปีี ค.ศ. 2021(44)
แนะนำว่่า หากผู้้�ป่่วยได้้รับั การผ่่าตััดแบบ transsphenoidal approach แพทย์์รังั สีีรักั ษาควรกำหนดขอบเขต
ของ CTV low risk คลุุมส่่วนหลัังของ sphenoid sinus ที่่�เหลืือด้้วย
Surgical access pathway
Tumor seeding ตาม surgical access พบได้้น้้อย คิิดเป็็นร้้อยละ 3-4(27, 49) อาจเกิิดจาก direct
implantation จากก้้อนเนื้้�องอก (spontaneous or intra-operative tumor rupture, removal of the
tumor in piece meal) หรืือจาก hematogenous spread ของเซลล์์มะเร็็งไปบริิเวณที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
blood flow หรืือ chemotactic factors ระยะเวลาการเกิิด tumor seeding อาจเกิิดได้้ตั้้�งแต่่ 1-6 ปีีหลััง
การผ่่าตััด(49) จากการศึึกษาพบว่่าบริิเวณที่่�เกิิด tumor seeding มัักเป็็น out-of-field recurrence หรืือ
เป็็นบริิเวณที่่�ไม่่รวมอยู่่�ในขอบเขตการฉายรัังสีีหลัังผ่่าตััด อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีข้้อสรุุปที่่�แน่่ชััดว่่าการกำหนด
ขอบเขตก้้อนเพื่่�อฉายรัังสีี ควรต้้องควบรวมบริิเวณทางผ่่านของการผ่่าตััดทั้้�งหมดหรืือไม่่ แนวทางการกำหนด
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ขอบเขตก้้อนมะเร็็งบร�เวณฐานกะโหลกศีีรษะของสมาคมรัังสีีรัักษาทวีีปยุุโรป ปีี ค.ศ. 2021(44) แนะนำว่่าอาจ
ไม่่จำเป็็นต้้องคลุุม surgical tract ในการฉายรัังสีี chordoma เนื่่�องจากมีีโอกาสการกลัับเป็็นซ้้ำบริิเวณนี้้�น้อ้ ย
และจะทำให้้เนื้้�อเยื่่�อปกติิได้้รัับรัังสีีปริิมาณสููงเป็็นบริิเวณกว้้าง ส่่วนข้้อแนะนำจาก chordoma global
consensus group และ Fossati และคณะ(49) สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. วางแผนการฉายรัังสีีร่่วมกัับแพทย์์สหสาขา เพื่่�อประเมิินโอกาสในการเกิิด surgical access
seeding โดยพิิจารณาจากความยากง่่ายของการผ่่าตััด การผ่่าตััดแบบ open surgery เทีียบกัับ endoscopic
surgery (ผู้้�ป่่วย tumor seeding ส่่วนใหญ่่จาก case series ได้้รัับการผ่่าตััดแบบ open surgery, anterior
approach ผ่่านทาง trans nasal/trans sphenoidal หรืือ trans oral pathway จึึงอาจถืือได้้ว่่าการผ่่าตััด
เหล่่านี้้�เป็็น high risk surgery for seeding) การนำก้้อนเนื้้�องอกออก (en bloc เทีียบกัับ piece meal)
2. การตรวจติิดตามผู้้�ป่่วยด้้วยภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หรืือภาพเอ็็มอาร์์ ควรสแกนให้้ครอบคลุุม
ทั้้�งบริิเวณเนื้้�องอกตั้้�งต้้น (primary tumor) และบริิเวณที่่�เป็็นทางผ่่านของการผ่่าตััดทั้้�งหมด (surgical
pathway)
	ทั้้�งนี้้� อาจวาดรวม surgical pathway ทั้้�งหมดใน CTV low risk หากไม่่เป็็นบริิเวณกว้้างจนเกิินไป
และอยู่่ใ� กล้้ตำแหน่่งก้้อนที่่�ต้อ้ งฉายอยู่่แ� ล้้ว โดยอวััยวะสำคััญรอบ ๆ ต้้องได้้รับั รัังสีีในประมาณที่่�ไม่่เกิินกำหนด
ในการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 โดย MD Anderson cancer center (NCT00496119) และ
Macdonald และคณะ(31) ก็็รวม surgical access pathway ใน CTV low risk ของผู้้�ป่่วยบางรายโดยให้้
ปริิมาณรัังสีีแบบต่่ำ

เทคนิิคการฉายรัังสีี

การวางแผนฉายรัังสีีแบบสามมิิติิ (three-dimensional conventional radiation therapy
(3D-CRT)) มัักใช้้ 2 หรืือ 3 ลำรัังสีี หากใช้้ 2 ลำรัังสีีจะวางในลัักษณะขนานและตรงข้้ามกััน (parallel
opposing field) กล่่าวคืือใช้้ลำรัังสีีด้้านขวา (right lateral field) และลำรัังสีีด้้านซ้้าย (left lateral field)
โดยอาจใส่่ wedge หรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ ขึ้้น� กัับตำแหน่่งก้้อนและกายวิิภาคของผู้้�ป่่วย หากใช้้ 3 ลำรัังสีีจะเพิ่่�มรัังสีีด้า้ นหน้้า
(anterior field) เข้้ามาและใส่่ wedge ในลำรัังสีีด้้านขวาและซ้้าย เพื่่�อเพิ่่�ม dose homogeneity ภายใน
ก้้อนเนื้้�องอก (รููปที่่� 6(1)) โดยทั่่�วไปมัักเริ่่�มฉายด้้วยลำรัังสีีขนาดใหญ่่จนถึึง 50 เกรย์์ หลัังจากนั้้�นจึึงลดขนาดลำ
รัังสีี (shrinking field/cone down) เพื่่�อฉายรัังสีีต่่อจนถึึงปริิมาณที่่�ต้้องการ การฉายแบบสองและสามมิิติิมีี
เทคนิิคไม่่ซับั ซ้้อน สามารถทำได้้ในเกืือบทุุกสถาบััน แต่่มีข้ี อ้ เสีียคืือไม่่สามารถให้้รังั สีีปริิมาณสููงไปที่่�ก้อ้ นมะเร็็ง
และไม่่สามารถควบคุุมปริิมาณรัังสีีไปสู่่อ� วััยวะข้้างเคีียงได้้ โดยเฉพาะก้้านสมอง เส้้นประสาทตาและสมองส่่วน
temporal lobe ซึ่่�งหากอวััยวะข้้างเคีียงได้้รัับปริิมาณรัังสีีมากจนเกิินไป อาจทำให้้เกิิดผลข้้างเคีียงระยะยาว
ต่่อผู้้�ป่่วยได้้ เพราะฉะนั้้�นจึึงควรส่่งผู้้�ป่่วยไปยัังโรงพยาบาลที่่�มีีความชำนาญ มีีศััลยแพทย์์ระบบสมองและ
ประสาท และมีีเครื่่�องฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม (รููปที่่� 7) หรืือการฉายอนุุภาค ในการรัักษาโรคมะเร็็งฐาน
กะโหลกศีีรษะทั้้�งสองชนิิดนี้้� ในบางกรณีีที่่�ก้้อนมะเร็็งมีีลัักษณะเหมาะสม แพทย์์ยัังอาจพิิจารณาให้้การรัักษา
ด้้วยรัังสีีศััลยกรรมหรืือ stereotactic radiosurgery ได้้ (รููปที่่� 8) ซึ่่�งทั้้�งการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม รัังสีี
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ศััลยกรรม และการฉายอนุุภาค เช่่น อนุุภาคโปรตอน (รููปที่่� 9) หรืือคาร์์บอน สามารถลดปริิมาณรัังสีีไปสู่่�
อวััยวะข้้างเคีียงได้้มาก เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการฉายรัังสีีแบบสามมิิติิ

รููปที่่� 6. การวางแผนฉายรัังสีีแบบสามมิิติิ โดยใช้้ 3 ลำรัังสีี(1)

รููปที่่� 7. แสดงตััวอย่่างการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม (intensity modulated radiotherapy) โดยเส้้นทึึบ
สีีเขีียวแสดงเส้้น prescribed dose ที่่� 95% isodose line เส้้นสีีน้้ำตาลแสดงเส้้น 50% isodose line
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รููปที่่� 8. แสดงตััวอย่่างการฉายรัังสีีศััลยกรรม (stereotactic radiosurgery) โดยเส้้นทึึบสีีเขีียวแสดงเส้้น
prescribed dose ที่่� 85% isodose line

รููปที่่� 9. แสดงตััวอย่่างการฉายอนุุภาคโปรตอน โดยใช้้ 3 ลำรัังสีี

รููปแบบการกำเริิบและการกลัับเป็็นซ้้ำของโรค (patterns of failure)

	ตำแหน่่งที่่�มัักเกิิดการกำเริิบเฉพาะที่่� (local failure) หลัังการฉายรัังสีี คืือ ภายในก้้อนมะเร็็งเอง
(in-filed recurrence) และบริิเวณขอบ (marginal failure)(1, 28) รายงานแบบย้้อนหลัังขนาดใหญ่่ที่่�มีีจำนวน
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะ chordoma และ chondrosarcoma จำนวน 519 ราย(27) พบว่่าร้้อยละ 50
ของการกำเริิบเฉพาะที่่�เกิิดบริิเวณ cold spot ในก้้อนมะเร็็ง ซึ่่�งเกิิดจากความพยายามลดปริิมาณรัังสีี
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ไปสู่่�อวััยวะสำคััญที่่�อยู่่�ชิิดกััน ร้้อยละ 25 เกิิดใน high dose volume ที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีี 70-75.6 GyE
(ค่่ามััธยฐาน 72 GyE) การกำเริิบเฉพาะที่่�ของทั้้�ง chordoma และ chondrosarcoma สามารถเกิิดขึ้้�นได้้
ภายหลัังการรัักษาเป็็นเวลานานถึึง 7-12 ปีี(53)
การกำเริิบของโรคเฉพาะที่่�เพีียงอย่่างเดีียว (local failure only) พบได้้ร้อ้ ยละ 80 การกำเริิบเฉพาะ
ที่่�และมีีการแพร่่กระจายไปที่่�อื่่�นร่่วมด้้วย (local and distant failure) พบได้้ร้้อยละ 15-20 นอกจากนี้้�การ
กำเริิบของโรคบริิเวณต่่อมน้้ำเหลืือง (regional failure) พบได้้ร้้อยละ 3 และ surgical pathway failure พบ
ได้้ร้้อยละ 3-5(55) การแพร่่กระจายของโรคไปอวััยวะอื่่�น ๆ พบได้้ร้้อยละ 20-40 ซึ่่�งมัักแพร่่กระจายไปที่่�ปอด
ตัับ และกระดููกบ่่อยที่่�สุุดตามลำดัับ

อััตราการควบคุุมโรคและการรอดชีีวิิตจากการฉายรัังสีีหลัังการผ่่าตััดด้้วยเทคนิิคต่่าง ๆ

Conventional radiation และ IMRT
สำหรัับโรค chordoma การศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่่�ใช้้การฉายรัังสีีแบบสามมิิติิสามารถให้้ปริิมาณรัังสีีได้้
สููงสุุดที่่� 50-60 เกรย์์(1, 2) ซึ่่�งเป็็นปริิมาณรัังสีีที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการควบคุุมโรคเฉพาะที่่� โดยมีีอััตราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีีอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 20 เท่่านั้้�น(2, 56, 57) การฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้มหรืือ intensity
modulated radiation therapy (IMRT) จึึงเข้้ามีีบทบาทมากขึ้น้� เนื่่�องจากสามารถลดปริิมาณรัังสีีไปสู่่อ� วััยวะ
สำคััญรอบฐานกะโหลกศีีรษะได้้อย่่างมีีนััยยะสำคััญ รายงานผู้้�ป่่วยมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma
ที่่�ได้้รับั การฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้มให้้ผลการศึึกษาที่่�หลากหลาย โดยส่่วนใหญ่่มีอัี ตั ราการควบคุุมโรคเฉพาะ
ที่่�ที่่� 5 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 20-50(58-60) ซึ่่�งถืือว่่ายัังควบคุุมโรคได้้ไม่่ดีีนััก และมีีผู้้�ป่่วยถึึงร้้อยละ 50-80 ที่่�มีี
การกำเริิบเฉพาะที่่� ดัังแสดงในตารางที่่� 7 อย่่างไรก็็ตาม Sahgal และคณะ รายงานอััตราการควบคุุมโรค
เฉพาะที่่�ที่่� 5 ปีีสููงกว่่าการศึึกษาอื่่�น ๆ คิิดเป็็นร้้อยละ 65.3 โดยใช้้การฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม ข้้อแตกต่่าง
ระหว่่างการศึึกษาโดย Sahgal และคณะ กัับการศึึกษาอื่่�น ๆ คืือ 1. ใช้้รัังสีีปริิมาณสููง 76 เกรย์์ และ
2. ภายหลัังจากขยาย GTV 5 มม. ให้้เป็็น CTV แบบ uniform expansion แล้้ว ผู้้�วิิจััยยัังขยายขอบเขตของ
CTV เพิ่่�มเติิมแบบ anatomical expansion เพื่่�อให้้ครอบคลุุม anatomical area ที่่�มีคี วามเสี่่ย� งในการมีี
microscopic spread ซึ่่�งการศึึกษาอื่่�น ๆ ส่่วนใหญ่่อธิิบายในรายงานว่่าใช้้การขยายขอบเขตจาก GTV เป็็น
CTV โดย uniform expansion เท่่านั้้�น เพราะฉะนั้้�นจึึงสรุุปได้้ว่่า
1. การให้้รัังสีีปริิมาณสููงและการกำหนดขอบเขต CTV แบบ anatomical expansion อาจมีี
ความสำคััญในการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ในเนื้้�องอกฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma
2. การฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้มยัังให้้การควบคุุมโรค chordoma ได้้ไม่่ดีี แม้้การศึึกษาที่่�ให้้รังั สีีสููง
76 เกรย์์ ก็็ยัังมีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคกำเริิบเฉพาะที่่�ถึึงร้้อยละ 35
การฉายรัังสีีด้้วย IMRT ภายหลัังการผ่่าตััดในโรค chondrosarcoma ให้้ผลการรัักษาที่่�ดีีกว่่า chorddoma โดยมีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�และอััตรารอดชีีวิิตที่่� 5 ปีีอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 80-100(15, 59) ทั้้�งในผู้้�ป่่วยที่่�
ได้้รัับการผ่่าตััดออกหมด และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดออกไม่่หมดแต่่ได้้รัับการฉายรัังสีี 65-70 เกรย์์ตามหลััง
การผ่่าตััด การให้้ปริิมาณรัังสีีน้้อยเกิินไปทำให้้การควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ไม่่ดีี มีีรายงานโดย Forsyth และคณะ

The Stories of Success

ถึึงผลการฉายรัังสีีด้ว้ ยปริิมาณรัังสีี 50 เกรย์์ในผู้้�ป่่วย chondrosarcoma พบว่่ามีีอัตั ราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�
ที่่� 5 ปีีคิิดเป็็นร้้อยละ 39 เท่่านั้้�น
รัังสีีศััลยกรรม
	รัังสีีศััลยกรรมทั้้�ง LINAC-based stereotactic radiosurgery (SRS), stereotactic radiation
therapy (SRT), fractionated SRT (FSRT) และ Gamma knife สามารถให้้รัังสีีปริิมาณสููงไปที่่�ก้้อนมะเร็็ง
โดยมีีการลดลงอย่่างรวดเร็็วของปริิมาณรัังสีีบริิเวณอวััยวะข้้างเคีียง จึึงน่่าจะส่่งผลดีีต่่อการรัักษามะเร็็งชนิิด
chordoma และ chondrosarcoma ที่่�อยู่่�ใกล้้อวััยวะสำคััญแต่่ต้้องการรัังสีีปริิมาณสููงเพื่่�อควบคุุมโรค
การฉายรัังสีีแบบ SRS หรืือ gamma knife ในมะเร็็งชนิิด chordoma พบว่่าการศึึกษาโดยส่่วนใหญ่่
สั่่�งปริิมาณรัังสีีที่่�ขอบก้้อน (marginal dose) 14-16.5 เกรย์์ และให้้การควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ประมาณร้้อยละ
50-70 ที่่� 5 ปีี ซึ่่�งดููเหมืือนจะให้้การควบคุุมโรคที่่�ดีีกว่่าการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม อย่่างไรก็็ตามคำนิิยาม
ของการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ในการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ SRS มัักพิิจารณาบริิเวณก้้อนมะเร็็งที่่�อยู่่�ใน prescribed
isodose line เพีียงอย่่างเดีียว หากเกิิดการกลัับเป็็นซ้้ำของก้้อนเนื้้�องอกในบริิเวณที่่�ถััดออกไป หรืือ
marginal/adjacent site failure เช่่น อยู่่�นอกเส้้น prescribed isodose line แต่่ยัังอยู่่�ภายในเส้้น 20%
isodose line(32) จะถืือว่่ามีีการควบคุุมโรคเฉพาะที่่� (local control) แต่่มีีการกำเริิบของโรค (progression)
ซึ่่ง� หากพิิจารณาอััตราการปลอดโรคหรืือ progression free survival ที่่� 5 ปีีของการศึึกษา SRS หรืือ gamma
knife พบว่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 30-50 ซึ่่�งเทีียบได้้กัับการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม โดยที่่�การกำเริิบของโรค
เกืือบทั้้�งหมดเกิิดบริิเวณ local และ marginal/adjacent site failure(17, 61, 62) โดย Kim และคณะ พบว่่าผู้้�ป่่วย
chordoma 4 จาก 5 ราย ที่่�มีีการกลัับเป็็นซ้้ำ มีีการกำเริิบของโรคบริิเวณ adjacent site(62) โดย Hagesawa
และคณะ พบว่่าครึ่่ง� หนึ่่ง� ของผู้้�ป่่วยที่่�มีกี ารกลัับเป็็นซ้้ำ มีีการกำเริิบของโรคบริิเวณ out-of-field recurrence(17)
สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาโดย Kano และคณะ ที่่�พบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 12 มีีการกลัับเป็็นซ้้ำแบบ marginal
failure ที่่� 3 ปีี(32)
	ส่่วนการศึึกษาในมะเร็็งชนิิด chondrosarcoma พบว่่า SRS, FSRT ให้้อััตราการควบคุุมโรคเฉพาะ
ที่่�รวมทั้้�งการปลอดโรคร้้อยละ 80-100 ที่่� 5 ปีี เทีียบได้้กัับการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม(35, 53, 59)
	ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการควบคุุมโรคในการฉายรัังสีีแบบ SRS ได้้แก่่
1. ปริิมาณรัังสีี การศึึกษาขนาดเล็็ก 2 การศึึกษาพบว่่าปริิมาณรัังสีี marginal dose ที่่�มากกว่่า
16 เกรย์์ ในโรค chordoma(62) และมากกว่่า 14-16 เกรย์์ ในโรค chondrosarcoma(62, 63) เพิ่่�มอััตรา
การควบคุุมโรคได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ นอกจากนี้้� Kano และคณะ พบว่่า marginal dose >15 เกรย์์
ในผู้้�ป่่วย chordoma ที่่�ได้้รัับ gamma knife มีีอััตราการควบคุุมโรคที่่� 5 ปีีดีีกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีี
น้้อยกว่่าอย่่างมีีนััยสำคััญ(12) การศึึกษาโดย Choy และคณะ เกี่่�ยวกัับการฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วย chordoma
ด้้วยวิิธีี LINAC-based SRS และ FSRT ในผู้้�ป่่วยจำนวน 57 คนพบว่่าอััตราการปลอดโรคที่่� 5 ปีีคิิดเป็็น
ร้้อยละ 35 โดยหากการให้้ปริิมาณรัังสีี FSRT มากกว่่า 60 เกรย์์ ทำให้้อััตราการปลอดโรคมากกว่่า ปริิมาณ
รัังสีีน้้อยกว่่า 60 เกรย์์อย่่างมีีนััยสำคััญ คิิดเป็็นร้้อยละ 69.6 เทีียบกัับ 0(61)
2. ขนาดก้้อน ที่่�เล็็กกว่่า 7-20 มล. จะมีีการควบคุุมโรคที่่�ดีีกว่่าขนาดก้้อนใหญ่่(17, 32)
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อนุุภาคโปรตอนและคาร์์บอน
ในปััจจุุบันั การฉายรัังสีีด้ว้ ยอนุุภาค เช่่น อนุุภาคโปรตอน และอนุุภาคคาร์์บอน ถืือได้้ว่า่ เป็็นการรัักษา
มาตรฐานในการฉายรัังสีีมะเร็็งหรืือเนื้้�องอกบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ ด้้วยคุุณสมบััติิทางฟิิสิิกส์์ของอนุุภาค
โปรตอนและคาร์์บอนจะถ่่ายทอดรัังสีีปริิมาณสููงไปยัังจุุดปลายพิิสัยั ในเนื้้อ� เยื่่อ� หรืือจุุดที่่โ� ปรตอนหยุุดเคลื่่อ� นที่่�
เรีียกว่่า Bragg peak หลัังจากนั้้�นปริิมาณรัังสีีจะลดลงอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งแตกต่่างจากรัังสีีเอกซเรย์์พลัังงานสููง
หรืือโฟตอน (photon) ที่่�ใช้้ในการฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้ม ซึ่่�งการฉายอนุุภาคมีีข้้อดีีดัังนี้้�
1. เพิ่่�มปริิมาณรัังสีีไปสู่่�ก้้อนมะเร็็ง (dose escalation to the tumor) ทำให้้การศึึกษาในโรคเนื้้�อ
งอกฐานกะโหลกศีีรษะที่่�ใช้้อนุุภาคสามารถให้้ปริิมาณรัังสีีขึ้้�นไปสููงได้้เกิิน 70 เกรย์์ ตามตารางที่่� 7 และ 8
2. ลดปริิมาณรัังสีีไปสู้้�อวััยวะข้้างเคีียง (less integral dose to OARs) จากคุุณสมบััติิทางฟิิสิิกส์์ดััง
กล่่าว ทำให้้ด้า้ นหน้้าและด้้านหลัังของก้้อนมะเร็็งได้้รับั ปริิมาณรัังสีีน้อ้ ยมาก ทำให้้มีโี อกาสเกิิดผลข้้างเคีียงจาก
รัังสีีน้อ้ ยลง และหากมีีการกลัับเป็็นซ้้ำจะทำให้้แพทย์์สามารถฉายรัังสีีซ้้ำบริิเวณเดิิมได้้ง่า่ ยขึ้น้� หากปริิมาณรัังสีี
ที่่�อวััยวะรอบข้้างได้้รัับปริิมาณรัังสีีต่่ำจากการฉายรัังสีีครั้้�งแรก
3. ผลการรัักษาดีีขึ้้�น (better oncologic outcomes) ซึ่่�งอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�สููงขึ้้�นอย่่าง
เห็็นได้้ชัดั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาต่่าง ๆ ก่่อนหน้้าที่่�ใช้้รังั สีีโฟตอนเพีียงอย่่างเดีียว โดยอััตราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่� และอััตราการรอดชีีวิตที่่
ิ � 5 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 80-90 ไม่่ว่า่ ใช้้การฉายรัังสีีแบบผสมระหว่่างโปรตอน
และโฟตอน หรืือใช้้โปรตอน/คาร์์บอนเพีียงอย่่างเดีียว (ตารางที่่� 7 และ 8)
4. ในกรณีีอนุุภาคคาร์์บอน ยัังมีีคุุณสมบััติิเฉพาะตััวที่่�ต่่างจากโฟตอนและโปรตอน คืือมีี linear
energy transfer (LET) สููงกว่่าโปรตอนและโฟตอน ทำให้้มีี relative biological effectiveness (RBE)
มากกว่่า มีีประสิิทธิิภาพการทำลายเซลล์์มะเร็็งสููง นอกจากนี้้� lateral penumbra ในความลึึกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ
คาร์์บอนยัังแคบกว่่าโปรตอนทำให้้อวััยวะข้้างเคีียง (OAR) ที่่�อยู่่�ลึึกได้้รัับรัังสีีน้้อยกว่่า
การศึึกษาแบบย้้อนหลัังจำนวนมากแสดงให้้เห็็นว่่า การรัักษามะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chorddoma และ chondrosarcoma ด้้วยอนุุภาคโปรตอน/คาร์์บอนให้้ผลการรัักษาที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับการศึึกษา
ที่่�ใช้้รัังสีีโฟตอน (ตารางที่่� 7 และ 8) จึึงทำให้้เกิิดการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 แบบไม่่มีีกลุ่่�มเปรีียบ
เทีียบในผู้้�ป่่วยโดย MD Anderson cancer center (MDACC) ประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้นำเสนอผลการศึึกษา
เบื้้�องต้้นในรููปแบบ oral abstract ในงานประชุุม american society of radiation oncology (ASTRO)
ประจำปีีพ.ศ. 2562 โดยผู้้�ป่่วย chordoma 18 ราย (NCT00496119) และ chondrosarcoma 15 ราย
(NCT00496522) ได้้รัับอนุุภาคโปรตอน หรืือรัังสีีผสมระหว่่างโปรตอนและโฟตอนรวม 74 เกรย์์ (โปรตอน
50 เกรย์์+โฟตอน 24 เกรย์์) และผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ได้้โปรตอนแบบ passive scattering พบว่่าอััตราการควบคุุม
โรคเฉพาะที่่�และอััตราการรอดชีีวิิตที่่� 5 ปีีที่่�ดีี คิิดเป็็นร้้อยละ 89 ใน chordoma และ ร้้อยละ 100 ใน chonddrosarcoma ทั้้�งนี้้�ผู้้�ป่่วย chordoma 3 รายมีีผลข้้างเคีียงระยะยาวจากรัังสีี grades 3-5 (grade 3 cranial
nerve neuropathies ที่่� 1 และ 6 ปีี 1 รายมีี grade 4 brainstem necrosis ที่่� 2 ปีี) นอกจากนี้้�ยัังมีีการ
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ศึึกษาไปข้้างหน้้าระยะที่่� 3 แบบสุ่่�ม (randomized clinical trial) ที่่�กำลัังดำเนิินอยู่่� 2 การศึึกษา ณ สถาบััน
Heidelberger Ionenstrahl-therapie centre (HIT) ประเทศเยอรมััน เพื่่�อศึึกษาการฉายอนุุภาคโปรตอน
เปรีียบเทีียบกัับอนุุภาคคาร์์บอน ในโรคมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma(39) และ low-to-intermediate
grade chondrosarcoma(43) โดยมีี local progression free survival เป็็น primary endpoint
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Catton และคณะ(56)

Romero และคณะ(2)
Magrini และคณะ(32)

Forsyth และคณะ(20)

Zorlu และคณะ(60)
Sahgal และคณะ(15)

Debus และคณะ(59)

Bugoci และคณะ(58)

Choy และคณะ
(UCLA)(61)

2D/3D

2D/3D
2D/3D

2D/3D

IMRT
IMRT

FSRT

FSRT

SRS/SRT
(LINAC)

(64)

Tzortzidis และคณะ

ผู้้�ศึึกษา

Surgical
series

เทคนิิค

1990-2011

2013

2000

1979-1997
2001-2012

1960-1984

1975-1990
1956-1990

1958-1992

2006

ปีี

57

12

37

SRS 17.8 (14-20) ‡,
SRT 64 (45-82) in
25-42Fx

66.6

66.6

60
76

50

13 chondroid type
18
24

50

50.1
58

50

-

Median RT dose
(Gy, GyRBE)*

25

18
12

24

47 Primary GTR
(no RT)

# of who received
RT

4.8

3.5

2.3

3.6
3.0

NA

NA

3.1
6.0

5.2

8

Median FU
(ปีี)

PFS
88.2§ (1y)

-

-

-

-

-

-

-

56

3 years

PFS
35.2§

37.5

50

23
65.3

39

17
25

23

47

5 years

Local control
(ร้้อยละ)

-

-

-

-

31

25

15

42

10 years

-

76.4

82

35
85.6

53

50

38
38

25 (<50Gy),
50 (>50 Gy)

-

5 years

-

-

-

-

47

29

35

-

-

10 years

Overall survival
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 7. การศึึกษาการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดในโรคมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma
FU: follow-up, 2D: two-dimensional radiation, 3D: three-dimensional radiation, IMRT: intensity modulated radiation therapy, FSRT: fractionated
stereotactic radiation therapy, SRS: stereotactic radiosurgery, SRT: stereotactic radiation therapy, LINAC: linear accelerator, GK: Gamma knife,
UCLA: University of California, Los Angeles, USA, MGH: Massachusetts General Hospital, Boston, USA, GSI: Gesellschaft für Schwerionenforschung,
Darmstadt, Germany, NIRS: National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan, RT: radiation, GTR: gross tumor removal, Fx: fraction,
PFS: progression free survival, y: years, CGE: Cobalt Gray- equivalent
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Noel และคณะ(18, 65)

Munzenrider และคณะ
(MGH)(27)

Igaki และคณะ
(Tsukuba)(66)

Mcdonald(31)

Shults-Ertner และคณะ
(GSI)(41)
Mizoe และคณะ
(NIRS)(40)

Koto และคณะ (NIRS)(67) 2002-2016

Photon+
proton

Photon+
proton

Photon+
proton

Proton

Carbon

Carbon
phase I/II

Carbon
34

33

96

39

13

290

47

18

51
27

60.8 GyE in 16 Fx,
4 Fx/week

60, 3 GyE/Fx, 7Fx/
week
48.0, 52.8, 57.6,
and 60.8 (16 Fx,
4 weeks)

77.4

72

66-83

55 then boost to
67 CGE

16.5 (10.5-25)†

15 (9-25) †
14 (9-20) †

Median RT dose
(Gy, GyRBE)*

9

4.4

2.6

4.3

5.8

3.4

2.4

7.6

5
4.9

Median FU
(ปีี)

-

-

81

67

-

71

-

-

3 years

76.9

85.1
(100% if
60.8 GyE)

70

69.9

46

73

-

53.4

69
72

5 years

Local control
(ร้้อยละ)

* ปริิมาณรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด
†
Marginal dose and prescribed at 50% isodose line, Max dose typically 2 times of marginal dose
‡
Prescribed dose at 90% IDL
§
This rate is PFS in the study. The definition is not clearly stated but by its context, PFS only means local tumor control
#: number of patients

1995-2007

1998-2005

2016

1989-2000

1975-1998

2001, 2003

2007

Martin และคณะ(53)

SRS (GK)

2011
2007

ปีี

Kano และคณะ(32)
Hagesawa และคณะ(17)

ผู้้�ศึึกษา

SRS (GK)
SRS (GK)

เทคนิิค

# of who received
RT

79.2 (9y)

63.8

-

-

54

-

-

72

10 years

93.5

87.7
(94.4% if
60.8)

88.5

81.4

66.7

80

75 (4y)

62.9

93
80

5 years

77.4 (9y)

67

-

-

54

-

62.9

56

10 years

Overall survival
(ร้้อยละ)
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Debus และคณะ(59)

Martin และคณะ(53)

FSRT

SRS (GK)

Uhl และคณะ(33)
Mattke และคณะ (HIT)(69)
N=101
Grade1-2

Carbon
Proton vs
carbon

60, 3 GyE/Fx
60, 3 GyE/Fx
70, 2 GyE/Fx

79
79 carbon
22 proton

60, 3 GyE/F, 7F/week

70.2

66-83

55 then boost to 67 CGE

16.5 (10.5-25) †

64.9

70

Median RT dose
(Gy, GyRBE)*

* ปริิมาณรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััด
†
Marginal dose and prescribed at 50% isodose line, Max dose typically 2 times of marginal dose
#: number of patients

1998-2008
2009-2014

Shults-Ertner และคณะ (GSI)(68) 1998-2002

Carbon
13

159

Photon+proton Feuvret และคณะ(37)
1996-2013

229

Photon+proton Munzenrider และคณะ (MGH)(27) 1975-1998

10

8

18

18

2007

2000

2001-2012

ปีี

2001, 2003

Photon+proton Noel และคณะ(18, 65)

Sahgal และคณะ(15)

ผู้้�ศึึกษา

IMRT

เทคนิิค

# of who
received RT

7.6
3.3

1.1

6.4

3.4

2.4

7.3

1.6

5.6

Median
FU (ปีี)

-

96.4

98

-

80

100

88.1

100 (2y)

100 (4y)

-

88
-

-

93.5

94

-

-

-

-

5 years 10 years

96
88
97.2 (2y) 90.5 (4y)

100

-

-

85

-

-

-

3 years

Local control
(ร้้อยละ)

100 (4y)

97.5
92.9 (4y)

-

94.9

91

88 (4y)

-

100

87.8

5 years

-

91.5
-

-

87

88

-

-

-

-

10 years

Overall survival
(ร้้อยละ)

ตารางที่่� 8. การศึึกษาการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดในโรคมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chondrosarcoma
FU: follow-up, IMRT: intensity modulated radiation therapy, FSRT: fractionated stereotactic radiation therapy, SRS: stereotactic radiosurgery,
GK: Gamma knife, MGH: Massachusetts General Hospital, Boston, USA, GSI: Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany,
HIT: Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum, Heidelberg, Germany, RT: radiation, Fx: fraction, y= years, CGE= Cobalt Gray-equivalent
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ผลจากการรัักษา

	ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีอาการปวดลดลง(2) ระหว่่าง 2-3 สััปดาห์์ถึึง 2-3 เดืือนภายหลัังการฉายรัังสีี(1)
สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีอี าการผิิดปกติิของเส้้นประสาทสมองตั้้ง� แต่่ก่อ่ นการฉายรัังสีี พบว่่าผู้้�ป่่วยประมาณร้้อยละ 50
มีีอาการคงที่่� ร้้อยละ 30 ดีีขึ้้�นแต่่ไม่่หายสนิิท โดย median time to symptom improvement คืือ
4-5 เดืือนภายหลัังการฉายรัังสีี มีีรายงานพบว่่าร้้อยละ 20-30 ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการฉายอนุุภาคคาร์์บอนมีี
อาการผิิดปกติิของเส้้นประสาทสมองค่่อย ๆ ดีีขึ้น้� ได้้จนถึึง 7-10 ปีีหลัังการรัักษา(33) อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยประมาณ
ร้้อยละ 20 อาจมีีอาการผิิดปกติิของเส้้นประสาทสมองรุุนแรงมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากการกำเริิบของโรค
เฉพาะที่่� และ/หรืือเกิิดร่่วมกัับผลข้้างเคีียงจากการฉายรัังสีี การดีีขึ้้�นของอาการทางเส้้นประสาทสมองยัังขึ้้�น
กัับคู่่�ของเส้้นประสาทสมองอีีกด้้วย โดยอาการผิิดปกติิจากเส้้นประสาทสมองคู่่�ที่่� III (oculomotor nerve),
IV (trochlear nerve) และ VI (abducens nerve) มีีโอกาสดีีขึ้้�นจากฉายรัังสีี ต่่างจากเส้้นประสาทสมอง
คู่่�ที่่� II (optic nerve) และ คู่่�ที่่� VIII (auditory nerve) ที่่�มีีโอกาสดีีขึ้้�นน้้อยกว่่า(32)
	ภาพถ่่ายทางรัังสีีวิิทยาของก้้อนมะเร็็งจะพบการตอบสนองที่่�มากที่่�สุุด (maximum tumor
response) ในช่่วง 12-24 เดืือนภายหลัังการฉายรัังสีีแบบสามมิิติิ โดยส่่วนใหญ่่มีีการตอบสนองแบบยุุบ
ไม่่หมด (partial response)(2) ส่่วนใหญ่่รอยโรคมัักจะอยู่่�คงที่่�เป็็นเวลาหลายปีีหรืือมีีขนาดยุุบลงเล็็กน้้อย(1)
ส่่วนบริิเวณกระดููกที่่�โดนทำลายจากก้้อนมะเร็็ง (bone destruction) จะไม่่เปลี่่�ยนแปลงและเห็็นได้้อยู่่�
ในภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์หรืือภาพเอ็็มอาร์์

การตรวจติิดตาม

	ภายหลัังการรัักษาเสร็็จสิ้้�น ผู้้�ป่่วยควรพบแพทย์์เพื่่�อตรวจร่่างกาย และตรวจด้้วยภาพเอ็็มอาร์์
ทุุก 6 เดืือนในช่่วง 5 ปีีแรก หลัังจากนั้้�นควรทำภาพเอ็็มอาร์์ทุุก 1 ปีีไปจนครบ 10-15 ปีีหลัังการรัักษา
การตรวจด้้วยภาพเอ็็มอาร์์ควรถ่่ายภาพทั้้�งบริิเวณก้้อนมะเร็็งตั้้�งต้้นบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ และบริิเวณที่่�
เคยเป็็นทางผ่่านของผ่่าตััด (surgical access pathway) ทั้้�งหมด(7) เช่่น nasal cavity, hard palate เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ควรทำภาพถ่่ายเอกซเรย์์ปอด หรืือภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ปอดทุุก 6-12 เดืือนเพื่่�อเฝ้้าระวััง
การแพร่่กระจายของโรค หากตรวจพบการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่� ควรทำการตรวจหาการแพร่่กระจาย
ของโรคก่่อนทำการรัักษาเสมอ

ผลข้้างเคีียงจากการฉายรัังสีี

	ผลข้้างเคีียงระยะฉัับพลััน (acute toxicitiy) ที่่�พบได้้จากการฉายรัังสีีบริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะ
ได้้แก่่ อ่่อนเพลีีย (fatigue) ผมร่่วง (alopecia) เยื่่อ� บุุช่อ่ งปากอัักเสบ (mucositis) ผิิวหนัังอัักเสบ (dermatitis)
กลืืนเจ็็บ (odynophagia) หููอื้้�อ (ear discomfort/decreased hearing) คลื่่�นไส้้อาเจีียน (nausea and
vomiting) น้้ำหนัักลด เป็็นต้้น ผู้้�ป่่วยบางรายที่่�ก้้อนขนาดใหญ่่อาจมีีการบวมขึ้้�นของก้้อนและเนื้้�อเยื่่�อปกติิ
ข้้างเคีียงระหว่่างฉายรัังสีีทำให้้เกิิดอาการตามตำแหน่่งของก้้อน เช่่น ปวดศีีรษะรุุนแรง การมองเห็็นลดลง
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ซึ่่�งแพทย์์ผู้้�รัักษาอาจพิิจารณาให้้ยาสเตีียรอยด์์ลดอาการในบางราย(27)
	ผลข้้างเคีียงระยะยาว (late toxicities) มัักสััมพัันธ์์กัับปริิมาณรัังสีีที่่�อวััยวะข้้างเคีียงได้้รัับ ผลข้้าง
เคีียงระยะยาวที่่�อาจเกิิดได้้ ได้้แก่่
1. ก้้านสมองอัักเสบ (brain injury/necrosis) พบได้้ประมาณร้้อยละ 5 ที่่� 5 ปีี โดยปััจจััยที่่�มีีผล
ต่่อการเกิิด symptomatic brainstem toxicity ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma และ
chondrosarcoma ได้้แก่่ การได้้รัับการผ่่าตััดซ้้ำหลายครั้้�ง ปริิมาณรัังสีีสููงไปสู่่�ก้้านสมอง และโรคเบาหวาน
โดยผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับรัังสีี 60 เกรย์์ไปสู่่�ปริิมาตรของก้้านสมองมากกว่่า 0.9 มล. (Absolute V60 >0.9 มล.) มีี
โอกาสเกิิด brainstem necrosis มากกว่่าปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่า 60 เกรย์์อย่่างมีีนััยสำคััญ(70)
2. สมองกลีีบ temporal อัักเสบ (temporal lobe necrosis, TLN) พบได้้ร้้อยละ 4-7(18, 65, 71, 72)
ที่่� 2 ปีี และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 10-15 ที่่� 3-5 ปีี(27, 73) อาการแสดงของผู้้�ป่่วยอาจมาด้้วยชััก (seizure), อาการ
ทางระบบประสาท เช่่น อ่่อนแรง เป็็นต้้น การจำกััดปริิมาณรัังสีีไปสู่่� temporal lobe ช่่วยลดโอกาสการเกิิด
TLN ได้้ ดัังแสดงตามตารางที่่� 6 อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ป่่วยมะเร็็ง chordoma และ chondrosarcoma มัักต้้องได้้
รัับรัังสีีปริิมาณสููง ทำให้้ปริิมาณรัังสีีไปสู่่ส� มองข้้างเคีียงอาจเกิิน dose constraint แบบหลีีกเลี่่ย� งได้้ยาก แพทย์์
ผู้้�รัักษาจึึงต้้องตรวจสอบภาพเอ็็มอาร์์บริิเวณ temporal lobe โดยละเอีียดในช่่วงตรวจติิดตาม โดยเฉพาะใน
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับรัังสีีเกิิน dose constraint(72)
3. ความผิิดปกติิของฮอร์์โมนจากสมองส่่วนไฮโปทาลามััสและต่่อมใต้้สมอง (hypothalamic-pituitary
axis hormone deficiency) พบได้้เป็็นสััดส่่วนที่่�มากเมื่่�อเทีียบกัับผลข้้างเคีียงอื่่�น ๆ คิิดเป็็นร้้อยละ 40 และ
90 ภายหลัังการติิดตามเป็็นระยะเวลา 3 และ 8 ปีี ตามลำดัับ(27, 74) จากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยอายุุมากกว่่า 18 ปีี
จำนวน 107 คนที่่�ได้้รับั การฉายรัังสีีเพื่่�อรัักษาเนื้้อ� งอกหรืือมะเร็็งในสมองด้้วยปริิมาณรัังสีีเฉลี่่�ย 54 เกรย์์ พบว่่า
ความผิิดปกติิของ growth hormone พบได้้มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 87 รองลงมาคืือ gonadotropin
ร้้อยละ 30 ACTH ร้้อยละ 20 และ TSH ร้้อยละ 10(74) ส่่วน hypoprolactinemia พบได้้ร้อ้ ยละ 70 ที่่� 10 ปีี
หลัังการฉายรัังสีี(75) โดยมัักพบความผิิดปกติิของ growth hormone เป็็นอัันดัับแรกที่่� 3 ปีีภายหลัังการฉาย
รัังสีี และที่่� 4 ปีีสำหรัับฮอร์์โมนอื่่�น ๆ ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 50 มีีความผิิดปกติิของฮอร์์โมนหลายชนิิดร่่วมกััน และ
ร้้อยละ 40-50 ของผู้้�ป่่วยที่่�มีีความผิิดปกติิ ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาฮอร์์โมนทดแทน ความผิิดปกติิของฮอร์์โมน
มีีลักั ษณะ time-dependent คืือยิ่่ง� เวลาผ่่านไปยิ่่ง� มีีโอกาสเกิิดมากขึ้้น� และ dose-dependent ซึ่่ง� การศึึกษา
ในผู้้�ป่่ ว ยมะเร็็ ง ฐานกะโหลกศีี ร ษะชนิิ ด chordoma และ chondrosarcoma พบว่่ า อัั ต ราการเกิิ ด
ความผิิดปกติิของฮอร์์โมน (ไม่่รวม growth hormone) ที่่� 10 ปีีเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยยะสำคััญเมื่่�อปริิมาณรัังสีี
ที่่�น้้อยที่่�สุุดที่่�ต่่อมใต้้สมองได้้รัับ (pituitary gland Dmin) >50 เกรย์์ ปริิมาณรัังสีีที่่�มากที่่�สุุดที่่�ต่่อมใต้้สมอง
ได้้รัับ (pituitary gland Dmax) >70 เกรย์์ และปริิมาณรัังสีีที่่�มากที่่�สุุดที่่� hypothalamus ได้้รัับ (hypothalaamus Dmax) >50 เกรย์์(75) สำหรัับ growth hormone พบว่่ามีีความไวต่่อปริิมาณรัังสีีมากกว่่าฮอร์์โมนชนิิด
อื่่น� (76) อาจพบการลดลงของ growth hormone ได้้หากได้้รับั ปริิมาณรัังสีีไปสู่่� hypothalamic-pituitary axis
มากกว่่า 30 เกรย์์(77)
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4. Osteoradionecrosis of the skull base พบได้้ประมาณน้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ในผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
อื่่�น ๆ บริิเวณฐานกะโหลกศีีรษะที่่�ได้้รัับปริิมาณรัังสีีน้้อยกว่่า 70 เกรย์์ และเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 2.4 หากได้้รัับ
ปริิมาณรัังสีีมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 72 เกรย์์ โดยส่่วนใหญ่่พบที่่� 3-4 ปีีภายหลัังการฉายรัังสีี(16, 78, 79) ผู้้�ป่่วยอาจ
มาด้้วยอาการมีีลมหายใจมีีกลิ่่�น (foul odor) ปวดศีีรษะ เลืือดกำเดาไหล (epitaxis) ในบางรายอาจมีีอาการ
ปวดหููหรืือมีีน้้ำไหลออกจากหูู(78) ซึ่่�งอาจพบ exposed bone จากการตรวจร่่างกาย การรัักษาประกอบด้้วย
การรัักษาตามอาการ การให้้ใช้้ hyperbaric oxygen และการผ่่าตััด
5. ความผิิดปกติิของเส้้นประสาทสมอง เช่่น optic neuropathy พบได้้ร้้อยละ 5 ที่่� 5 ปีี(27) โดย
อััตราการเกิิดสััมพัันธ์์กัับปริิมาณรัังสีีที่่�ได้้รัับ โดยส่่วนใหญ่่ไม่่พบการเกิิด optic neuropathy ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ปริิมาณรัังสีีสููงสุุดไปยัังเส้้นประสาทตาน้้อยกว่่า 55 เกรย์์ (Dmax <55 Gy) แต่่โอกาสเกิิดจะเพิ่่�มขึ้น้� เป็็นมากกว่่า
ร้้อยละ 7-20 หากปริิมาณรัังสีีสููงสุุดไปยัังเส้้นประสาทตามากกว่่า 60 เกรย์์ (Dmax >60 Gy) โดยใช้้ปริิมาณ
รัังสีี 1.8-2 เกรย์์ต่่อครั้้�ง และมากกว่่า 12 เกรย์์กรณีีฉายรัังสีีศััลยกรรม(46) hypoglossal nerve palsy พบได้้
ไม่่บ่่อยจากการฉายรัังสีีแต่่มีีความสััมพัันธ์์กัับปริิมาณรัังสีี โดยปริิมาตร 1 มล. ของ hypoglossal nerve ได้้
รัับรัังสีีเกิิน 74 GyE (D1 มล. >74 GyE) เปรีียบเทีียบกัับน้้อยกว่่า 74 GyE (D1 มล. <74GyE) จะมีีโอกาสเกิิด
ร้้อยละ 20 เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 2 ตามลำดัับ(80)

การรัักษาระยะกำเริิบเฉพาะที่่� (local recurrence)

มะเร็็งชนิิด chondrosarcoma มีีอััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�ที่่�ดีีมาก มีีการกำเริิบเฉพาะที่่�คิิดเป็็น
ร้้อยละ 5-10 ที่่� 5-10 ปีี (ตารางที่่� 8) นอกจากนี้้�อััตราการรอดชีีวิิตที่่� 5 ปีีของผู้้�ป่่วย chondrosarcoma ที่่�ได้้
รัับการรัักษาซ้้ำ (salvage treatment) ยัังเทีียบเท่่ากัับอััตรารอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาครั้้�งแรก คิิด
เป็็นประมาณร้้อยละ 90 เท่่า ๆ กััน(10) ซึ่่�งแตกต่่างกัับมะเร็็งชนิิด chordoma ที่่�มีีการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่�
ในสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าแม้้ใช้้รัังสีีปริิมาณสููง คิิดเป็็นร้้อยละ 35 หากใช้้ IMRT และร้้อยละ 20-30 หากใช้้อนุุภาค
โปรตอน จากการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 NCT00496522 โดยสถาบััน MDACC หลัังจากตรวจติิดตาม
ผู้้�ป่่วยเป็็นระยะเวลา 6.3 ปีี พบว่่า ผู้้�ป่่วย chondrosarcoma ทุุกรายไม่่มีีการกลัับเป็็นซ้้ำ ส่่วนอีีกการศึึกษา
แบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 NCT00496119 ในสถาบัันเดีียวกััน พบว่่าผู้้�ป่่วย chordoma 5 ใน 18 รายมีีการ
กำเริิบของโรคเฉพาะที่่� โดยได้้รัับการรัักษาด้้วยรัังสีีศััลยกรรม 2 ราย การผ่่าตััด 1 ราย ยามุ่่�งเป้้า (targeted
therapy) 1 ราย และได้้รัับการผ่่าตััดร่่วมกัับรัังสีีศััลยกรรม 1 ราย ตำแหน่่งที่่�เกิิดการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่�
ได้้แก่่ clivus 3 ราย, sphenoid wing 1 รายและ intradural space 1 ราย
	ผู้้�ป่่วยมะเร็็งชนิิด chordoma ที่่�ได้้รับั การรัักษาภายหลัังมีีการกำเริิบของโรค (salvage treatment)
จะมีีอััตรารอดชีีวิิตนัับจากภายหลัังมีีการกำเริิบของโรคสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาตามอาการเพีียงอย่่าง
เดีียว (supportive treatment) คิิดเป็็นร้้อยละ 63 เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 21 ที่่� 2 ปีี(27) นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วย
ที่่�ได้้รัับ salvage treatment ยัังมีีค่่ามััธยฐานระยะเวลาปลอดโรคภายหลัังการกลัับเป็็นซ้้ำ (Mean
post-recurrence progression free survival) ได้้ถึึง 2 ปีี(81)
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การรัักษากรณีีเกิิดการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่� (local recurrence) แบ่่งได้้เป็็นหลายกรณีี ได้้แก่่
1. หากผู้้�ป่่วยไม่่เคยได้้รัับการฉายรัังสีี (radiation naïve patient) ควรพิิจารณาทำการผ่่าตััดก่่อน
จากนั้้�นตามด้้วยการฉายรัังสีีหลัังการผ่่าตััด โดยใช้้หลัักการเหมืือนกัับผู้้�ป่่วยปกติิที่่�ไม่่เคยได้้รัับรัังสีี
2. หากผู้้�ป่่วยเคยได้้รัับการฉายรัังสีีแล้้ว ควรพิิจารณาทำการผ่่าตััดซ้้ำ (salvage surgery) หลัังจาก
นั้้�นอาจพิิจารณาการฉายรัังสีีตามหลัังการผ่่าตััดซ้้ำ รายงานการศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการกลัับเป็็นซ้้ำจำนวน 45
คนพบว่่าปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ post-recurrence progression free survival ได้้แก่่ visual symptom การได้้
รัับการผ่่าตััดซ้้ำ และการได้้รัับ adjuvant radiation ตามหลัังการผ่่าตััด(81) McDonald และคณะ รายงาน
การฉายรัังสีีซ้้ำในผู้้�ป่่วยฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma 16 รายที่่�ได้้รับั ปริิมาณรัังสีีครั้้ง� แรก 55 เกรย์์ และ
ฉายรัังสีีซ้้ำด้้วยอนุุภาคโปรตอน 75.6 เกรย์์ พบว่่าให้้อัตั ราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�และอััตราการรอดชีีวิตที่่
ิ � 2 ปีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 80(82) ปริิมาณรัังสีีและเทคนิิคการฉายรัังสีีกรณีีฉายรัังสีีซ้้ำ (re-irradiation) เมื่่�อเกิิดการกำเริิบ
ของโรคเฉพาะที่่�ดัังสรุุปตามตารางที่่� 9 จะพบว่่ามีีอััตราการเกิิดผลข้้างเคีียงจากการฉายรัังสีี grade 3 ขึ้้�นไป
ในสััดส่ว่ นที่่�มากกว่่าการฉายรัังสีีครั้้ง� แรก ส่่วนการจำกััดปริิมาณรัังสีีไปสู่่อ� วััยวะข้้างเคีียงกรณีีฉายรัังสีีซ้้ำยัังไม่่มีี
ข้้อกำหนดที่่�แน่่นอน แพทย์์รังั สีีรักั ษาควรพิิจารณาจากระยะห่่างจากการฉายรัังสีีครั้้ง� แรก, ปริิมาณรัังสีีที่่อ� วััยวะ
ข้้างเคีียงนั้้�น ๆ เคยได้้รัับ

แนวทางการรัักษาโรคระยะแพร่่กระจาย (metastatic disease)

มะเร็็งชนิิด chordoma มีีโอกาสแพร่่กระจายไปอวััยวะอื่่�นร้้อยละ 20-40 ขึ้้�นกัับแต่่การศึึกษา ส่่วน
chondrosarcoma grade 3 อาจมีีโอกาสแพร่่กระจายไปอวััยวะอื่่�นสููงถึึงร้้อยละ 70 ซึ่่�งมากกว่่า grades 1-2
จากการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 จาก MDACC พบว่่าหลัังจากตรวจติิดตามผู้้�ป่่วยเป็็นระยะเวลา 6.3 ปีี
พบว่่า ผู้้�ป่่วย chondrosarcoma ทุุกรายไม่่มีีการแพร่่กระจายของโรค ส่่วนผู้้�ป่่วย chordoma 2 ใน 18 ราย
มีีการแพร่่กระจายของโรคภายหลัังการรัักษาไปแล้้ว 3.3 ปีีและ 8 ปีีตามลำดัับ โดยผู้้�ป่่วย 1 รายมีีการแพร่่
กระจายของโรคร่่วมกัับการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่�
การรัักษาโรคในระยะแพร่่กระจายมุ่่�งเน้้นการบรรเทาอาการเฉพาะที่่�อันั เกิิดจากรอยโรค และการใช้้
ยาเพื่่�อควบคุุมโรคในอวััยวะอื่่น� ๆ การรัักษาอาการเฉพาะที่่�อาจทำได้้โดยการผ่่าตััด (กรณีี chondrosarcoma
ที่่�มีี oligometastasis) ฉายรัังสีีเฉพาะจุุด การใช้้จี้้�คลื่่�นความถี่่�วิิทยุุ (radiofrequency ablation) การใช้้ยา
เคมีีบำบััดในโรค chordoma และ chondrosarcoma มีีบทบาทน้้อยเนื่่�องจากมะเร็็งทั้้�งสองชนิิดเป็็นเซลล์์
ชนิิดตอบสนองต่่อยาเคมีีบำบััดน้้อย งานวิิจััยแบบไปข้้างหน้้าระยะที่่� 2 ในการใช้้ยาเคมีีบำบััดใน chordoma
มีีเพีียง 1 งานวิิจััยที่่�ศึึกษาการใช้้ irinotecan ซึ่่�งผลการรัักษายัังไม่่เป็็นที่่�น่่าพอใจ(83) การรัักษาด้้วยยาชนิิด
อื่่�น ๆ ที่่�มีีบทบาทมากขึ้้�น คืือการใช้้ยามุ่่�งเป้้า (targeted therapy) เช่่น imatinib ซึ่่�งงานวิิจััยแบบไปข้้างหน้้า
ระยะที่่� 2 พบว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีรอยโรคคงที่่� มีีอััตรารอดชีีวิิตที่่� 2 ปีีร้้อยละ 72 และค่่ามััธยฐานระยะเวลา
เกิิดการกำเริิบซ้้ำ (median progression free survival) อยู่่�ที่่� 9 เดืือน(84) ยาอื่่�น ๆ ที่่�มีีการศึึกษาแบบไปข้้าง
หน้้าระยะที่่� 2 แสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพในการควบคุุมโรค ได้้แก่่ dasatinib(85) และ sunitinib(86)
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บทสรุุป

การรัักษาหลัักในมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma และ chondrosarcoma คืือ การผ่่าตััด
ตามด้้วยการฉายรัังสีี โดยต้้องใช้้รัังสีีปริิมาณสููง (72-74 เกรย์์ใน chordoma และ 70 เกรย์์ใน chondrosarccoma) อััตราการควบคุุมโรคเฉพาะที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์โดยตรงกัับการรอดชีีวิตข
ิ องผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยควรได้้รับั
การรัักษาในสถาบัันที่่�มีีความชำนาญ การฉายรัังสีีควรใช้้การฉายรัังสีีแบบปรัับความเข้้มเป็็นอย่่างน้้อย หรืือ
การฉายอนุุภาค เพื่่�อให้้ปริิมาณรัังสีีขนาดสููงไปยัังตััวก้้อนโดยจำกััดปริิมาณรัังสีีไปสู่่�อวััยวะสำคััญรอบข้้างได้้
ซึ่่�งมีีหลัักฐานชััดเจนว่่าช่่วยเพิ่่�มอััตราการควบคุุมโรค
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Fagundes และคณะ(55)

Kano และคณะ(32)

Surgery

SRS (GK)

2011

1995

2006

ปีี

16 (8)

20 (N/A)

N/A (46)

N/A (27)

3
(1-10.8)

1.1

-

-

75.2
(40-79.2)

55.8 (18-79)

-

-

75.6*
(71.2-79.2)

13.5†

-

-

2

3.3

1

8

# of who
Median Median Median RT Median
received RT time to prior RT
dose
FU
(# salvage sx) re-RT dose (GyE) (Gy, GyRBE)
(ปีี)
(ปีี)

* Conventional fractionation N=14, Hyperfractionation N=2 (1.2 Gy, 8 hour interval)
†
Prescribed at tumor margin
#: number of patients

McDonald และคณะ(82) 2013

Tzortzidis และคณะ(64)

Surgery
+/- RT

Proton

ผู้้�ศึึกษา

Salvage
modality

Overall survival
(ร้้อยละ)

85

62 (3y)

-

41 (3y)

-

62

-

39

80

82 (3y)

63

-

-

43.4

6

-

2 years 5 years 2 years 5 years

Local control
(ร้้อยละ)

2yr G3-4 = 19%
Acute: G3 laryngeal
edema (4), G4
ventricular
obstruction (1) /
Late: G3 bilat TLN
(1), G4 CSF leak (1),
G4 ischemic stroke
(1)

G3 CN V,VI
neuropathy (1), G3
pituitary
dysfunction (2)

NA

NA

Grade 3-5
toxicities (#)

ตารางที่่� 9. การศึึกษาการรัักษาในโรคมะเร็็งฐานกะโหลกศีีรษะชนิิด chordoma ที่่�มีีการกำเริิบของโรคเฉพาะที่่� (local recurrence)
FU: follow-up, SRS: stereotactic radiosurgery, GK: Gamma knife, RT: radiation, y: years, G: grade, CN: cranial nerve, TLN: temporal lobe necrosis, CSF: cerebrospinal fluid, N/A: not available
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การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
ให้้เหมาะสมสำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาท
(optimal glycemic control
in neurosurgical patients)
สุุนิิสา แสงทองจรััสกุุล

บทนำ

สมองจำเป็็นต้้องใช้้น้้ำตาล (glucose) และออกซิิเจนในการทำงานต่่าง ๆ ทั้้�งกระบวนการส่่งสััญญาณ
ประสาทระหว่่างจุุดประสานประสาท (synaptic transmission) รัักษาสมดุุลของไอออนบริิเวณเยื่่�อบุุผิิว
(transmembrane ionic gradients) ความสมบููรณ์์ของเซลล์์ (cellular integrity) และสร้้างสารสื่่อ� ประสาท
ต่่าง ๆ(1) ระดัับน้้ำตาลในเลืือด มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับผลการรัักษาทางระบบประสาท (neurological outcomes)
มีีการศึึกษาจำนวนมากพบว่่า ผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาทที่่�เป็็นเบาหวาน และไม่่เป็็นเบาหวานที่่�มีภี าวะน้้ำตาล
ในเลืือดสููง (hyperglycemia) เกิิดภาวะแทรกซ้้อนมากกว่่า ทำให้้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น้� และ
อััตราตายสููงขึ้้�น(2-6) แต่่อย่่างไรก็็ตาม ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ (hypoglycemia) ก็็ทำให้้เกิิดผลเสีียต่่อสมอง
เช่่นกััน(7) ดัังนั้้�นการรัักษาระดัับน้้ำตาลในเลืือดให้้ปกติิ เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�สามารถลดและป้้องกัันการบาดเจ็็บ
ทุุติิยภููมิิให้้ผู้้�ป่่วยที่่�ผ่่าตััดสมอง ทำให้้ผลการรัักษา (outcome) ดีีขึ้้�น

เมตาบอลิิสมของน้้ำตาลในสมอง

กระบวนการดำรงอยู่่�ของเซลล์์ต้้องใช้้น้้ำตาล และออกซิิเจนเป็็นสารตั้้�งต้้นสำหรัับสร้้างพลัังงาน (ดััง
รููปที่่� 1) ระดัับน้้ำตาลในเลืือดขึ้้�นอยู่่�กัับสมดุุลระหว่่างการสร้้าง และใช้้น้้ำตาลของร่่างกาย(8) สมองไม่่สามารถ
สร้้างและเก็็บสะสมน้้ำตาลได้้ จำเป็็นต้้องได้้รัับน้้ำตาลทางกระแสเลืือด หนึ่่�งในสี่่�ของน้้ำตาลในร่่างกายถููกนำ
มาใช้้ในระบบประสาทส่่วนกลาง ทำให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือดมีีผลต่่อการทำงานของสมองอย่่างมาก(1) ไกลโคเจน
(glycogen) สามารถใช้้ในเมตาบอลิิสมของสมองได้้ในภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ หรืือสมองมีีพลัังงานไม่่เพีียงพอ
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ต่่อความต้้องการ โดย glycogen ถููกเก็็บใน astrocyte ซึ่่ง� จะถููกเปลี่่ย� นเป็็นแลคเตท (lactate) ต่่อไป(9) น้้ำตาล
ดููดซึึมเข้้าสมองโดยการควบคุุมของโปรตีีนเฉพาะเจาะจงเรีียกว่่า glucose transporters (GLUT) ซึ่่ง� มีี 2 ชนิิด
ได้้แก่่ GLUT1 ทำหน้้าที่่�ขนส่่งน้้ำตาลเข้้า endothelial cell ของ blood brain barrier (BBB) และ glial
cell ส่่วน GLUT3 ทำหน้้าที่่�ควบคุุมการขนส่่งน้้ำตาลเข้้าเซลล์์ประสาท (neuron)(10) ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง
เรื้้�อรัังอาจทำให้้การขนส่่งน้้ำตาลผ่่าน BBB ด้้วย GLUT ลดลง ซึ่่�งเป็็นกระบวนการป้้องกัันการเพิ่่�มขึ้้�นของ
น้้ำตาลในสมอง(11) โดยทั่่�วไปการผ่่านเข้้า-ออกของน้้ำตาลขึ้้น� อยู่่�กับั ความแตกต่่างของความเข้้มข้้นของน้้ำตาล
เป็็นหลััก อย่่างไรก็็ตามพบว่่า GLUT สามารถขนส่่งน้้ำตาลเข้้าสมองได้้ แม้้ว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ(10)
อิินซููลิินสามารถผ่่าน BBB ได้้ และทำหน้้าที่่�ผดุุงภาวะสมดุุลของน้้ำตาลในสมอง อิินซููลิินอาจเพิ่่�มการดููดซึึม
น้้ำตาลผ่่าน astrocytes ได้้ แต่่ไม่่มีีผลต่่อการดููดซึึมน้้ำตาลเข้้าเซลล์์ประสาท(12) มีีการศึึกษาพบว่่า อิินซููลิิน
เพิ่่�มการใช้้น้้ำตาล (glucose utilization) ในสมอง ซึ่่�งแสดงว่่า อิินซููลิินน่่าจะมีีบทบาทสำคััญในการควบคุุม
ระดัับน้้ำตาลในสมอง โดยเฉพาะสมองส่่วน cortex(13)

รููปที่่� 1. แสดงกระบวนการหายใจระดัับเซลล์์
ATP: adenosine triphosphate, HbO2: oxyhemoglobin
	น้้ำตาลถููกนำไปใช้้ในกระบวนการสลายน้้ำตาลโดยใช้้ออกซิิเจน (aerobic glycolysis) ในไมโทคอน
เดรีีย เปลี่่�ยนเป็็น adenosine triphosphate (ATP) และ pyruvate ซึ่่�ง pyruvate จะถููกเปลี่่�ยนเป็็น
acetyl-CoA ผ่่านวงจร tricarboxylic acid (TCA cycle) เพื่่�อสร้้าง ATP ตามลำดัับ เรีียกว่่ากระบวนการ
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oxidative phosphorylation ซึ่่ง� หากกระบวนการนี้้�ไม่่สมบููรณ์์จากภาวะขาดออกซิิเจน ไมโทคอนเดรีียทำงาน
ผิิดปกติิ หรืือสมองบาดเจ็็บ จะทำให้้ pyruvate ถููกเปลี่่ย� นเป็็น lactate แทน(1) ปััจจััยที่่�มีผี ลรบกวนเมตาบอลิิสม
ของน้้ำตาลในสมอง ได้้แก่่ ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงและต่่ำ และยาบางชนิิด ส่่วนยาระงัับความรู้้�สึึก ได้้แก่่
propofol และ barbiturate ลดอััตราการใช้้ออกซิิเจนของสมอง (cerebral metabolic rate of oxygen)
และอััตราเมตาบอลิิสมของน้้ำตาล ยา dexamethasone สามารถลดการใช้้น้้ำตาลในสมองของผู้้�ป่่วยโรคเนื้้อ�
งอกในสมอง(14) นอกจากนี้้�ภาวะสมองบาดเจ็็บ (traumatic brain injury, TBI) เลืือดออกใต้้ชั้้�นอะแร็็กนอยด์์
(subarachnoid hemorrhage, SAH) และสมองขาดเลืือด (ischemic stroke) ก็็มีีผลรบกวนเมตาบอลิิสม
ของน้้ำตาลได้้(15) ในช่่วงแรกของ TBI และ SAH พบการสลายน้้ำตาลเพิ่่�มขึ้้�นเฉีียบพลััน (acute hyperglycolyysis) มีีการสลายน้้ำตาลแบบขาดออกซิิเจนจากการทำงานของไมโทคอนเดรีียผิิดปกติิ (mitochondrial
oxidation)(16, 17) ซึ่่ง� การสร้้าง pyruvate ในภาวะที่่�ไมโทคอนเดรีียผิิดปกติินี้้� จะถููกเปลี่่ย� นเป็็น lactate มากกว่่า
ยัังไม่่แน่่ชัดว่
ั า่ hyperglycolysis นี้้�เกิิดจากกระบวนการปรัับสภาพให้้ lactate เป็็นแหล่่งพลัังงานหลัักชั่่ว� คราว
หรืือเป็็นภาวะวิิกฤตของเมตาลิิสมในเนื้้�อเยื่่�อที่่�บาดเจ็็บ โดย hyperglycolysis อาจทำให้้ระดัับน้้ำตาลนอก
เซลล์์สมองลดลงแม้้ว่า่ ระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููง ซึ่่ง� หากพยายามลดระดัับน้้ำตาลในเลืือดลงอีีก อาจทำให้้ระดัับ
น้้ำตาลในสมองน้้อยเกิินไปได้้ (1)
Lactate ถููกสร้้างโดยเซลล์์ประสาท astrocyte ระหว่่างจุุดประสานประสาท (synapse) ในภาวะ
ปกติิ โดย lactate dehydrogenase เป็็นเอนไซส์์ที่่�เปลี่่�ยนระหว่่าง lactate และ pyruvate เมื่่�ออยู่่�ในภาวะ
ขาดออกซิิเจน pyruvate จะถููกเปลี่่�ยนเป็็น lactate และสร้้าง ATP ได้้จำนวนน้้อยกว่่าจากการใช้้ pyruvate
ผ่่าน TCA cycle ซึ่่�ง lactate ทำให้้ภายในเซลล์์เกิิดภาวะเป็็นกรด (lactic acidosis) แต่่ในภาวะนี้้� lactate
อาจเป็็นแหล่่งพลัังงานให้้สมองได้้ (1) โดยมีีการศึึกษาพบว่่าในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย TBI มีีการดููดซึึม lactate เข้้าสมอง
(brain lactate uptake) ซึ่่�งอาจบ่่งบอกว่่า lactate มีีบทบาทในกระบวนการเมตาบอลิิสมของสมองด้้วย(18)
นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาในสััตว์์ทดลอง TBI พบว่่าการให้้ lactate ทางหลอดเลืือดดำตลอดเวลา ช่่วยให้้ผลการ
รัักษาด้้านกระบวนการคิิด (cognitive outcome) ดีีขึ้้�น(19) ทำให้้เกิิดทฤษฎีีว่่า ในภาวะที่่�มีีความต้้องการ
พลัังงานสููง (เช่่น เซลล์์ประสาทถููกกระตุ้้�น) หรืือภาวะขาดน้้ำตาลหรืือออกซิิเจน (เช่่น การขาดเลืือด) เซลล์์
ประสาทจะใช้้ lactate เป็็นแหล่่งพลัังงานหลััก ดัังนั้้�นการเพิ่่�มขึ้้�นของ lactate ชั่่�วคราวในผู้้�ป่่วย TBI, SAH
หรืือสมองขาดเลืือดอาจจะไม่่ได้้ทำให้้สมองแย่่ลง(20, 21) และการลดระดัับน้้ำตาลในเลืือดเพื่่�อลดการสร้้าง
lactate อาจทำให้้แย่่ลง(1) นอกจากนี้้� glutamate ซึ่่�งเป็็นสารสื่่�อประสาทชนิิดกระตุ้้�น (excitatory
neurotransmitter) ที่่�มักั จะหลั่่ง� ออกมาเมื่่อ� มีีสมองบาดเจ็็บ อาจมีีบทบาทสำคััญในกระบวนการสลายน้้ำตาล
ด้้วย(22) โดยสารชีีวเคมีีในกระบวนการเหล่่านี้้� ยัังต้้องมีีการศึึกษาต่่อไป
เซลล์์ astrocyte และเซลล์์ประสาทสามารถเปลี่่�ยน lactate เป็็น pyruvate ในไมโทคอนเดรีียได้้
นอกจากนี้้�ในภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง astrocyte ยัังเพิ่่�มกระบวนการสลายน้้ำตาลได้้ด้้วย ซึ่่�งเมตาบอลิิสมนี้้�
พบได้้ทั่่�วไปในผู้้�ป่่วย SAH สมองขาดเลืือด หรืือโรคเนื้้�องอก โดยผลของระดัับน้้ำตาลต่่อพยาธิิสภาพของโรค
เหล่่านี้้� อาจจะแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับกลไกการบาดเจ็็บระดัับเซลล์์ประสาท และระยะเวลาที่่�เซลล์์ชนิิดต่่าง ๆ
ทำงานผิิดปกติิ(23)
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	ปััจจุุบัันการศึึกษาเรื่่�องการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาท มีีการเปลี่่�ยนไปศึึกษา
สารชีีวเคมีีจากเมตาบอลิิสมภายในเซลล์์ประสาทจาก microdialysis มากขึ้้�น ได้้แก่่ lactate, glutamate
และระดัับน้้ำตาลในสมอง(24) มีีการศึึกษาพบความขััดแย้้งเรื่่�องน้้ำตาลในสััตว์์ทดลองที่่�มีีภาวะสมองขาดเลืือด
พบว่่าเซลล์์ที่่�บาดเจ็็บอาจต้้องการน้้ำตาลเพื่่�อเป็็นพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ระดัับน้้ำตาลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�ก็็อาจก่่อให้้เกิิด
ผลเสีียจากการสร้้าง lactate และภาวะเป็็นกรดเพิ่่�มขึ้้�นจากกระบวนการสลายน้้ำตาลแบบขาดออกซิิเจน
ซึ่่�งภาวะเป็็นกรดในเซลล์์นี้้�อาจทำลายเซลล์์สมองมากขึ้้�นเช่่นกััน(25) ดัังนั้้�นจึึงยัังไม่่มีีข้้อสรุุปชััดเจน ต้้องอาศััย
การศึึกษาต่่อไป

ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง (hyperglycemia)

องค์์การอนามััยโลกวิินิจิ ฉััยภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 126 มล./ดล.(26)
กรณีีผู้้�ป่่วยวิิกฤตระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 155 มก./ดล.(27) อาจอัันตรายต่่อระบบประสาทส่่วนกลาง
โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีสมองบาดเจ็็บจากการขาดเลืือด SAH และ TBI(28) มีีการรวบรวมการศึึกษาเรื่่�อง
ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงต่่อผลการรััก ษาในผู้้�ป่่วย SAH สมองขาดเลืือด และเนื้้�องอกในสมอง พบว่่า
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 120–180 มล./ดล. เพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดผลการรัักษาไม่่ดีี (poor outcome)
และอััตราตายเพิ่่�มขึ้้�น(1) ความเครีียดจากการผ่่าตััดกระตุ้้�นระบบต่่อมไร้้ท่่อของร่่างกายให้้ยัับยั้้�งการทำงาน
ของอิินซููลิิน (insulin) ทำให้้ผู้้�ป่่วยมีีภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง และอาจเกิิด ketoacidosis ได้้ นอกจากนี้้�
ความเครีียดทำให้้มีกี ารหลั่่ง� ฮอร์์โมนกลุ่่�มต่่อต้้านการเกิิดน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ (counter regulatory hormones)
ได้้แก่่ epinephrine, cortisol และทำให้้เกิิดภาวะดื้้อ� ต่่ออิินซููลิิน (insulin resistance) จาก proinflammatory
cytokine หรืือจากยาที่่�ใช้้ ได้้แก่่ dopamine, norepinephrine, corticosteroids, thiazide และสารน้้ำที่่�
มีีน้้ำตาล (dextrose containing solution)(29) นอกจากนี้้� ยัังมีีสาเหตุุของภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงที่่�พบบ่่อย
ในผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาท แสดงในตารางที่่� 1(12)
ตารางที่่� 1. แสดงสาเหตุุของภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงในผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาท(12)
HPA axis: hypothalamic-pituitary-adrenal axis
สาเหตุุจากอาการป่่วยวิิกฤต
(critical illness)

Catecholamines
กระตุ้้�น HPA axis
Inflammatory cytokines
Lipotoxicity
ระบบประสาทส่่วนกลางที่่�ควบคุุมระบบอััตโนมััติิทำงานผิิดปกติิ

สาเหตุุจากผู้้�ป่่วย

Inflammatory state ทำให้้เกิิดภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน
โรคเบาหวานที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย
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สาเหตุุจากการรัักษา

การให้้สารน้้ำที่่�มีีน้้ำตาล (dextrose)
การให้้สารอาหารทางหลอดเลืือดดำ (total parenteral nutrition)
การให้้สารอาหารทางเดิินอาหาร (enteral nutrition)
ยา (vasopressors, glucocorticoid)

ผลของภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงต่่อสมอง
	ผลของภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงต่่อระบบร่่างกาย ทำให้้การทำงานของ endothelial cell เสีีย
(endothelial dysfunction) ระบบภููมิิคุ้้�มกัันเสีีย เพิ่่�ม oxidative stress มีีภาวะเร่่งการเกิิดหลอดเลืือด
อุุดตัันจากลิ่่�มเลืือด (prothrombotic changes) ได้้(29)
	น้้ำตาลในเลืือดสููง ทำให้้ออสโมลาริิตีีในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น (hyperosmolarity) และปััสสาวะออกมากขึ้้�น
ซึ่่�งอาจทำให้้สารน้้ำในร่่างกายไม่่เพีียงพอจนความดัันโลหิิตต่่ำ แรงดัันกำซาบเนื้้�อเยื่่�อสมอง (cerebral
perfusion pressure, CPP) ลดลง(1) ทำให้้เกิิดภาวะสมองบวม ความดัันในกะโหลกศีีรษะเพิ่่�มขึ้้�น(29) และ
ปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงสมอง (cerebral blood flow, CBF) บางส่่วนลดลง ซึ่่�งอาจทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�มีีสมองขาด
เลืือดเกิิดอัันตรายมากขึ้้�น(30) นอกจากนี้้� hyperosmolarity และภาวะเกลืือแร่่ไม่่สมดุุล ทำให้้ความรู้้�สึึกตััว
ของผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนแปลง จนเกิิดอาการชัักได้้(1)
	มีีการศึึกษาพบว่่าภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง ทำให้้ BBB ในสััตว์์ทดลองเสีียไป โดยเชื่่�อว่่าทำให้้สมอง
บวมผ่่านการกระตุ้้�นระบบเอนไซม์์ (enzymatic pathway) ที่่�ทำให้้มีีการสร้้าง reactive oxygen species
(ROS)(31) และสมองบวมมากขึ้้�นจากการดููดซึึมแคลเซีียม lactate และ glutamate(1) นอกจากนี้้�ยัังทำให้้สััตว์์
ทดลองที่่�สมองขาดเลืือดแบบเฉพาะที่่� (focal ischemia) พบพื้้น� ที่่�ของสมองขาดเลืือด (infarct size) เพิ่่�มขึ้้น� (32)
	ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง เป็็นทั้้�งเครื่่�องบ่่งชี้้�ถึึงระดัับความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ และโอกาสเกิิดผล
การรัักษาไม่่ดีี ทั้้�งในผู้้�ป่่วยสมองขาดเลืือด SAH เลืือดออกในสมอง(1) ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาสารชีีวเคมีีในเซลล์์
สมองจาก microdialysis นอกเหนืือจาการศึึกษาเรื่่�องระดัับน้้ำตาลในเลืือดเพีียงอย่่างเดีียว ได้้แก่่ อััตราส่่วน
ของ lactate/pyruvate (L/P ratio) ระดัับน้้ำตาลในสมอง glutamate และ glycerol (สารที่่�เกิิดจากการ
สลายของเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์) ซึ่่�งแสดงถึึงภาวะเครีียดของเมตาบอลิิสม (metabolic stress) นอกจากนี้้�มีีการศึึกษา
พบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดไม่่ได้้แปรตามระดัับน้้ำตาลในสมอง (cerebral glucose) และบางครั้้�งแปรผกผััน
กััน ได้้แก่่ ในผู้้�ป่่วย SAH ที่่�มีรี ะดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 140 มก./ดล. มัักพบระดัับน้้ำตาลในสมองต่่ำ แม้้ว่า่
ผู้้�ป่่วยบางรายมีีการให้้อิินซููลิินอยู่่�ด้้วย(33)
	ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง ทำให้้สมองบาดเจ็็บแบบทุุติิยภููมิิได้้จากการกระตุ้้�น hypothalamohypophyseal-adrenal (HHA) axis โดยภาวะสมองขาดเลืือดกระตุ้้�นศููนย์์การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในสมอง
ทำให้้ cortisol และ catecholamine เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับผลการรัักษาไม่่ดีีด้้วย(34) นอกจากนี้้� ยัังกระตุ้้�น
กระบวนการอัักเสบ ทำให้้เกิิดภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน ลดปริิมาณเลืือดไปเลี้้�ยงสมอง (ทำให้้เพิ่่�ม infarct size)
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เพิ่่�มการสร้้าง lactate และอนุุมููลอิิสระ เพิ่่�ม excitatory amino acids และแคลเซีียมภายในเซลล์์
ไมโทคอนเดรีียทำงานผิิดปกติิ และ endothelial dysfunction ด้้วย(8)

ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ (hypoglycemia)

	ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ ได้้แก่่ ระดัับน้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 70 มก./ดล.(35) ซึ่่�งการศึึกษาพบว่่า
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 65–70 มก./ดล. กระตุ้้�นระบบประสาทต่่อมไร้้ท่่อ ทำให้้ glucagon และ
epinephrine เพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดประมาณ 50–55 มก./ดล. จะเริ่่�มมีีอาการทางระบบประสาท
ได้้แก่่ ภาวะสููญเสีียหน้้าที่่�ด้า้ นกระบวนการคิิด (cognitive dysfunction) และหากลดลงน้้อยกว่่า 40 มก./ดล.
ทำให้้เกิิดอาการชััก โคมา (coma) และสมองถููกทำลายได้้(36) ซึ่่ง� อาการและอาการแสดงเหล่่านี้้�อาจไม่่สามารถ
ตรวจพบได้้ในผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บ และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการระงัับความรู้้�สึึก ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำสามารถพบ
ได้้บ่่อย และเกิิดจากหลายสาเหตุุ(29) ได้้แก่่ การงดน้้ำและอาหารก่่อนผ่่าตััด ได้้รัับยาลดน้้ำตาลหรืืออิินซููลิินไม่่
เหมาะสม ยาบางชนิิด เช่่น warfarin enalapril ภาวะติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด (sepsis) ไตหรืือตัับทำงานผิิด
ปกติิ ความผิิดปกติิของระบบต่่อมไร้้ท่อ่ ได้้แก่่ hypopituitarism, adrenal insufficiency, hypothyroidism
หรืือสามารถเกิิดขึ้น้� ได้้เอง พบได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน ซึ่่ง� มีีการศึึกษาจำนวนมากบ่่งบอกว่่า ภาวะน้้ำตาล
ในเลืือดต่่ำทำให้้พยากรณ์์โรคแย่่ลง(37-39) การศึึกษาเรื่่�องภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ มัักมาจากการศึึกษาในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาด้้วยการควบคุุมระดัับน้้ำตาลแบบเข้้มงวด (tight glucose control) ด้้วยอิินซููลิิน (intensive
insulin therapy, IIT) ซึ่่ง� พบภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ ได้้บ่อ่ ย นอกจากนี้้� มีีการศึึกษาพบว่่าภาวะน้้ำตาลในเลืือด
ต่่ำที่่�เกิิดขึ้้น� เอง ซึ่่ง� พบบ่่อยในผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤต ทำให้้เกิิดความเจ็็บป่่วย (morbidity) มากขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำคััญ
อย่่างไรก็็ตามเป็็นการศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคหััวใจขาดเลืือด(40) ยัังไม่่มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาท
ผลของภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำต่่อสมอง
เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ จะทำให้้สมองขาดพลัังงาน เมตาบอลิิสมของสมองทำงานผิิดปกติิ การ
สร้้างโปรตีีน กรดอะมิิโนในสมองผิิดปกติิ สารสื่่�อประสาททำงานล้้มเหลว เยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ทำงานผิิดปกติิ สมดุุล
กรดด่่างเสีียไป หากไม่่ได้้รัับการรัักษา ระดัับน้้ำตาล glycogen และ lactate ในสมองจะลดลง(41) การ
เปลี่่�ยนแปลงของเมตาบอลิิสมในสมองขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความรุุนแรงและระยะเวลาที่่�มีีภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ
หากระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำมาก นานเกิิน 30 นาทีี อาจทำให้้สมองเสีียหายถาวรได้้ และเมื่่�อระดัับน้้ำตาลใน
เลืือดต่่ำรุุนแรง (น้้อยกว่่า 25 มก./ดล.) จะทำให้้ระดัับพลัังงานของสมองล้้มเหลว อาจทำให้้เกิิดคลื่่�นไฟฟ้้า
สมองแบบ isoelectric และเซลล์์ประสาทตายได้้(42, 43) มีีการศึึกษาพบว่่าภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำทำให้้เกิิด
ความเปลี่่�ยนแปลงของสารสื่่�อประสาทในสมองหลายชนิิด ได้้แก่่ aspartate, ammonia, glutamate และ
g-aminobutyric acid(8) พยาธิิวิิทยาของสมองที่่�มีีภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำพบว่่าเป็็นเนื้้�อเยื่่�อตาย (necrosis)
ซึ่่�งแตกต่่างจากสมองที่่�เกิิดจากการขาดเลืือด (infarction)(42, 43) โดยสมองส่่วนที่่�ไวต่่อการบาดเจ็็บจากภาวะ
น้้ำตาลในเลืือดต่่ำมากที่่�สุุด ได้้แก่่ สมองส่่วน hippocampus และ cortex ขณะที่่�สมองส่่วน cerebellum
สามารถทนต่่อภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำได้้มากกว่่า(43)
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	ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ ส่่งผลต่่อปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้ย� งสมองแตกต่่างกััน ขึ้้น� อยู่่�กับั ความรุุนแรงของ
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ ทำให้้ autoregulation และ vasoreactivity สููญเสีียการทำงาน กระตุ้้�น β-adrennoceptor(44, 45) เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ รุุนแรงพบว่่าปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้ย� งสมองเพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 300 และ
เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำระดัับปานกลาง จะทำให้้ autoregulation เสีียหน้้าที่่�ในระดัับความดัันโลหิิตต่่ำ
(lower autoregulation)(44) ดัังนั้้�นเมื่่�อพบความดัันโลหิิตต่่ำร่่วมกัับระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ จะทำให้้สมอง
บางส่่วนมีีปริิมาณเลืือดไปเลี้้ย� งสมองลดลงอย่่างมาก (เกิิดจากภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำทำให้้ autoregulation
ที่่�สมองบางส่่วนเสีียไป) แต่่ปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงสมองบางส่่วนไม่่ลดลง(44) นอกจากนี้้�ภาวะน้้ำตาลในเลืือด
ต่่ำทำให้้การตอบสนองของหลอดเลืือดสมองต่่อระดัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ในเลืือด (CO2 reactivity)
เปลี่่ย� นแปลงไป โดยพบว่่า CO2 reactivity ลดลงเมื่่�อระดัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ในเลืือดน้้อยกว่่า 15 มิิลลิิเมตร
ปรอท(46) ซึ่่�งผลจากปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงสมองเพิ่่�มขึ้้�น และ autoregulation เสีียไปจากภาวะน้้ำตาลใน
เลืือดต่ำ่ อาจทำให้้ความดัันในกะโหลกศีีรษะเพิ่่�มขึ้้น� ในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคทางสมอง ได้้แก่่ TBI สมองขาดเลืือด หรืือ
ภาวะอื่่�นที่่�มีี compliance ในสมองลดลง และก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บแบบทุุติิยภููมิิได้้
นอกจากนี้้� ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำยัังทำให้้ร่่างกายเกิิดความเครีียด (counter-regulatory stress
response) กระตุ้้�นระบบประสาทซิิมพาเทติิก(47) ทำให้้ระดัับของ norepinephrine, epinephrine, glucagon,
growth hormone และ cortisol ในเลืือดเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อเพิ่่�มระดัับน้้ำตาลในเลืือด และคงการทำงานของระบบ
ประสาทไว้้ มีีการศึึกษาสารชีีวเคมีีจาก microdialysis ในสมองของผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บเฉีียบพลัันที่่�มีีระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 80 มก./ดล. พบภาวะเครีียดทางเมตาบอลิิสม ได้้แก่่ มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ glutamate,
lactate และ L/P ratio(48) นอกจากนี้้�การเพิ่่�ม norepinephrine และ epinephrine จากภาวะน้้ำตาลใน
เลืือดต่่ำ อาจทำให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคหััวใจร่่วมด้้วยได้้(8)
ในผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาทที่่�อยู่่ใ� นภาวะวิิกฤต สามารถพบระดัับน้้ำตาลในสมองต่่ำ โดยไม่่สัมั พัันธ์์
กัับระดัับน้้ำตาลในเลืือดได้้(1) แต่่การตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดทำได้้ง่่ายกว่่า ดัังนั้้�นจึึงแนะนำให้้ตรวจระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาทเสมอ เพื่่�อสามารถวิินิิจฉััย และให้้การรัักษาภาวะน้้ำตาลใน
เลืือดผิิดปกติิได้้ทัันทีี ก่่อนที่่�จะทำให้้เกิิดสมองบาดเจ็็บถาวร โดยจากหลัักฐานที่่�กล่่าวมา ให้้เริ่่�มการรัักษาเมื่่�อ
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 70–80 มก./ดล.(8, 29)
สรุุปผลของภาวะน้้ำตาลในเลืือดผิิดปกติิต่่อสมอง แสดงดัังรููปที่่� 2
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รููปที่่� 2. ผลของภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำและสููงต่่อสมอง
CBF: cerebral blood flow, CPP: cerebral perfusion pressure, HHA: hypothalamo-hypophysealadrenal, ICP: intracranial pressure

ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมายสำหรัับผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาท

การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดระหว่่างการผ่่าตััดยังั ไม่่มีข้ี อ้ สรุุปแน่่ชัดั โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยผ่่าตััด
ระบบประสาท ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการศึึกษาทางคลิินิิกที่่�แสดงให้้เห็็นได้้ชััดเจนว่่าการควบคุุมระดัับน้้ำตาลแบบ
เข้้มงวดด้้วยอิินซููลิินให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือดอยู่่ใ� นช่่วง 80–110 มก./ดล. สามารถทำให้้ผลการรัักษาดีีขึ้น้� ส่่วน
ใหญ่่เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง หรืือเป็็นการศึึกษาที่่�มีจี ำนวนตััวอย่่างน้้อย(49-51) พยาธิิสภาพของโรคทางระบบ
ประสาทก็็มีีความแตกต่่างจากโรคที่่�ต้้องผ่่าตััดอื่่�น ๆ ทำให้้ไม่่สามารถนำผลการศึึกษาจากผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการ
ผ่่าตััดอื่่น� เช่่น การผ่่าตััดหัวั ใจ มาประยุุกต์์ใช้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาทได้้(1, 29)
โดยโรคทางระบบประสาทแต่่ละประเภทมีีพยาธิิสภาพแตกต่่างกััน มีีการศึึกษาระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมาย
ตามโรคทางระบบประสาทต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ผู้้�ป่่วยเนื้้�องอกในสมอง (intracranial tumor)
	ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดเนื้้�องอกในสมองมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง ทั้้�งใน
ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคเบาหวาน และไม่่เป็็นโรคเบาหวาน เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มัักได้้รัับยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์
(corticosteroid) ร่่วมด้้วย รวมถึึงการผ่่าตััดสมองอาจทำให้้ hypothalamus และต่่อมใต้้สมองทำงาน
ผิิดปกติิ(52) มีีการศึึกษาพบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููง (ระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 137 มก./ดล.) มีีส่่วน
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เกี่่�ยวข้้องกัับการลดลงของระยะเวลารอดชีีวิิตในผู้้�ป่่วย glioblastoma(53) นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาของ Gruenbbaum และคณะ(54) พบว่่า ระดัับน้้ำตาลในเลืือดระหว่่างผ่่าตััดมากกว่่า 180 มก./ดล. มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การติิดเชื้้�อหลัังผ่่าตััดเปิิดกะโหลกศีีรษะ แต่่มีีการศึึกษาที่่�ให้้ผลขััดแย้้งกัันของ Hardy และคณะ(55) พบว่่า
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดหลัังผ่่าตััดมากกว่่า 130 มก./ดล. หรืือมากกว่่า 150 มก./ดล. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับ
การติิดเชื้้�อที่่�แผลผ่่าตััดเปิิดกะโหลกศีีรษะ ส่่วนการศึึกษาเรื่่�องการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวด
ด้้วยอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยหลัังเข้้ารัับการผ่่าตััดสมอง พบว่่าการควบคุุมให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือด 80–110 มก./ดล.
ทำให้้เกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ มากขึ้น้� 3 เท่่า เมื่่อ� เทีียบกัับการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด 180–200 มก./ดล
ซึ่่�งภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำอาจก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อสมองดัังที่่�กล่่าวมาแล้้ว(49)
	ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการศึึกษาทางคลิินิิกเรื่่�องการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดระหว่่างการผ่่าตััดผู้้�ป่่วย
เนื้้อ� งอกในสมองมากเพีียงพอในการจััดทำแนวทางปฏิิบัติั ิ (practice guideline) สำหรัับควบคุุมระดัับน้้ำตาล
ในเลืือดระหว่่างการผ่่าตััดเนื้้�องอกสมอง มีีเพีียงคำแนะนำของผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด
140–180 มก./ดล. เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำหรืือสููงเกิินไป โดยแนะนำให้้ตรวจ
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดในผู้้�ป่่วยทุุกรายอย่่างน้้อย 2 ครั้้�งเพื่่�อให้้สามารถวิินิิจฉััยภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง และ
ให้้การรัักษาได้้ทันั ทีี รวมถึึงแนะนำให้้บริิหารอิินซููลิินด้้วยวิิธีหี ยดทางหลอดเลืือดดำมากกว่่าฉีีดทางหลอดเลืือด
ดำเป็็นครั้้�งคราว เนื่่�องจากสามารถลดความแปรปรวนของระดัับน้้ำตาลในเลืือดได้้ดีีกว่่า ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ
น้้ำตาลในเลืือดสููงก่่อนผ่่าตััด ควรได้้รัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบหยดทางหลอดเลืือดดำก่่อนผ่่าตััดประมาณ
2–3 ชั่่�วโมง และควรตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดระหว่่างการผ่่าตััดทุุกชั่่�วโมง เพื่่�อควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ต้้องการ(52)
2. ผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บ (traumatic brain injury)
	ภาวะสมองบาดเจ็็บกระตุ้้�นระบบประสาทซิิมพาเทติิก ทำให้้มีกี ารหลั่่ง� catecholamine เพิ่่�มขึ้น้� ตาม
ระดัับความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ catecholamine ยัับยั้้�งการขนส่่งน้้ำตาล โดยการจัับกัับอิินซููลิิน ทำให้้
เกิิดภาวะดื้้�ออิินซููลิิน ซึ่่�งทำให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููงขึ้้�น ระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููงเป็็นปััจจััยในการทำนายผล
การรัักษาภายหลัังภาวะสมองบาดเจ็็บ(56) มีีการศึึกษาพบว่่า ร้้อยละ 15 ของผู้้�ป่่วย TBI พบระดัับน้้ำตาลใน
เลืือดสููง (มากกว่่า 200 มก./ดล.) ระหว่่างการผ่่าตััด โดยมีีปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ ภาวะสมองบาดเจ็็บรุุนแรง
(glasgow coma scale น้้อยกว่่า 9) มีีเลืือดออกใต้้ชั้้�นเยื่่�อหุ้้�มสมองดููรา (subdural hematoma) มีีระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดสููงก่่อนผ่่าตััด และผู้้�ป่่วยอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไป(57) นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือด
มากกว่่า 150–160 มก./ดล. ทำให้้เกิิดผลการรัักษาไม่่ดีีในผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บรุุนแรงด้้วย(4, 58) ระดัับน้้ำตาล
ในเลืือดมากกว่่า 200 มก./ดล. เพิ่่�มอััตราตายในผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บรุุนแรงถึึง 3.6 เท่่า(59) จึึงมีีความพยายาม
ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวดด้้วยอิินซููลิินในผู้้�ป่่วย TBI การศึึกษามากมายพบว่่า การควบคุุม
ระดัับน้้ำตาลในเลืือด 80–120 มก./ดล. ไม่่มีีผลต่่อผลการรัักษาทางระบบประสาท หรืืออััตราตายของผู้้�ป่่วย
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมระดัับน้้ำตาลแบบเดิิม (ระดัับน้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 180 มก./ดล.) แต่่พบภาวะ
น้้ำตาลในเลืือดต่่ำมากกว่่า(60, 61) สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Oddo และคณะ(62) พบว่่าการควบคุุมระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวดด้้วยอิินซููลิิน (ระดัับน้้ำตาลในเลืือด 80–120 มก./ดล.) มีีผลต่่อเมตาบอลิิสมของ
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น้้ำตาลในสมอง ทำให้้สมองขาดน้้ำตาล และเกิิดภาวะขาดพลัังงาน (energy crisis) ได้้ นอกจากนี้้�การศึึกษา
สารชีีวเคมีี microdialysis จากสมองของผู้้�ป่่วยสมองบาดเจ็็บรุุนแรงที่่�มีี oxidative metabolism เสีีย (L/P
ratio ตั้้�งแต่่ 25 ขึ้้�นไป) พบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ ทำให้้ระดัับน้้ำตาลในสมองลดลงถึึงค่่าวิิกฤต (critical
threshold) 14.42–18.02 มก./ดล. ดัังนั้้�นควรระวัังการเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ด้้วย(63)
อย่่างไรก็็ตาม แม้้แต่่แนวทางปฏิิบััติิจาก brain trauma foundation(64) ในปีี ค.ศ. 2017 ยัังไม่่มีีคำแนะนำ
เรื่่�องระดัับน้้ำตาลในเลืือดที่่�เหมาะสม หรืือระดัับน้้ำตาลที่่�ควรรัักษาด้้วยอิินซููลิิน จึึงมีีเพีียงการศึึกษาที่่�แนะนำ
จากผู้้�เชี่่ย� วชาญว่่า การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดให้้อยู่่ใ� นช่่วง 140–180 มก./ดล. น่่าจะเหมาะสมและความ
ปลอดภััยในผู้้�ป่่วย TBI(61, 65-67)
3. ผู้้�ป่่วยเลืือดออกใต้้ชั้้น� อะแร็็กนอยด์์จากหลอดเลืือดสมองโป่่งพองแตก (aneurysmal subarachnoid
hemorrhage, aSAH)
	มีีการศึึกษา meta analysis ที่่�รวบรวม 17 การศึึกษาประกอบด้้วยผู้้�ป่่วย aSAH 4,095 ราย พบว่่า
ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููง (มากกว่่า 115–200 มก./ดล.) เกี่่�ยวข้้องกัับผลการรัักษาไม่่ดีี(68) โดยผู้้�ป่่วย aSAH พบ
ภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงได้้จากภาวะเครีียด และการตอบสนองจากการอัักเสบ (inflammatory response)
นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าในช่่วงแรกของ aSAH (acute phase) พบการทำงานของ hypothalamus ผิิดปกติิด้ว้ ย(69)
จึึงมีีการศึึกษาเรื่่�องการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวดด้้วยอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จำนวนมาก ซึ่่�ง
พบว่่าควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด 80–120 มก./ดล. หรืือน้้อยกว่่า 120 มก./ดล. สามารถลดอััตราการติิด
เชื้้�อได้้ แต่่ไม่่มีีผลต่่อการเกิิดภาวะหลอดเลืือดสมองหดเกร็็ง (cerebral vasospasm) ผลการรัักษาทางระบบ
ประสาทและอััตราตาย นอกจากนี้้�ยัังทำให้้พบภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำได้้บ่่อยขึ้้�น(50, 70, 71)
	ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีข้ี อ้ สรุุปว่่าควรควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดเท่่าใดในผู้้�ป่่วย aSAH มีีผู้้�เชี่่ย� วชาญแนะนำ
ให้้เริ่่ม� ใช้้อินิ ซููลิินเมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 140 มก./ดล.(72) และการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบ
เข้้มงวด (80–120 มก./ดล.) อาจมีีประโยชน์์ในช่่วงสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน ได้้แก่่ ขณะผ่่าตััดหนีีบ
หลอดเลืือดสมองโป่่งพองชั่่ว� คราว (temporary clipping of aneurysm) หรืือขณะหลอดเลืือดสมองโป่่งพอง
แตก(29, 70, 71) โดยยัังไม่่มีีหลัักฐานสนัับสนุุนให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวดในช่่วงภายหลััง
การผ่่าตััด(29) นอกจากนี้้� มีีการศึึกษาแนะนำว่่า ไม่่ควรให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือดน้้อยกว่่า 90 มก./ดล. เนื่่�องจาก
มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดผลการรัักษาทางระบบประสาทไม่่ดีีเพิ่่�มขึ้้�น โดยผู้้�วิิจััยอธิิบายว่่า ระดัับน้้ำตาล
ในเลืือด 90 มก./ดล. อาจเพีียงพอในสมองภาวะปกติิ แต่่อาจน้้อยเกิินไปในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� เนื่่�องจากพบว่่า
สมองบาดเจ็็บจาก aSAH มีีการใช้้น้้ำตาลเพิ่่�มขึ้้�น(73)
4. ผู้้�ป่่วยเลืือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage, ICH)
	มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยเลืือดออกในสมอง พบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 140–154 มก./ดล. มีี
ส่่วนทำให้้อััตราตายที่่� 30 วััน และผลการรัักษาไม่่ดีีเพิ่่�มขึ้้�น(74-77) และการลดระดัับน้้ำตาลในเลืือด สามารถลด
การขยายตััวของก้้อนเลืือดออกในสมอง และลดการเกิิดผลการรัักษาไม่่ดีีได้้(74) ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีข้้อมููลมากเพีียง
พอที่่�จะแนะนำระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมาย และมีีข้อ้ มููลจำนวนมากพบว่่าการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด
แบบเข้้มงวดด้้วยอิินซููลิิน อาจทำให้้ระดัับน้้ำตาลในสมองลดลงถึึงระดัับวิิกฤตได้้เมื่่�อมีีภาวะสมองบาดเจ็็บ(62)
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สมาคมโรคหััวใจและสมาคมอััมพาตของสหรััฐอเมริิกา (american heart association/american stroke
association, AHA/ASA) ออกแนวทางปฏิิบััติิในการดููแลผู้้�ป่่วยเลืือดออกในสมองในปีี ค.ศ. 2015 แนะนำ
เพีียงให้้มีกี ารตรวจติิดตามระดัับน้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�เสมอ และควรหลีีกเลี่่ย� งการเกิิดภาวะน้้ำตาล
ในเลืือดต่่ำและสููง โดยไม่่มีีการกำหนดระดัับน้้ำตาลในเลืือดไว้้(78) ดัังนั้้�นจากข้้อมููลในปััจจุุบัันจึึงมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
แนะนำว่่า ควรรัักษาภาวะน้้ำตาลในเลืือดสููงด้้วยอิินซููลิิน เมื่่�อระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 150 มก./ดล.(12, 79)
5. ผู้้�ป่่วยสมองขาดเลืือด (ischemic stroke)
	มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยสมองขาดเลืือดที่่�ไม่่เป็็นโรคเบาหวาน พบว่่าในกลุ่่�มที่่�มีีระดัับน้้ำตาลในเลืือด
มากกว่่า 121–144 มก./ดล. มีีผลการรัักษาทางระบบประสาทไม่่ดีมี ากกว่่า เมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�มีรี ะดัับน้้ำตาล
ในเลืือดต่่ำกว่่าอย่่างมีีนััยสำคััญ(80) นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบว่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดตอนเข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล (admission) มากกว่่า 180 มก./ดล. เป็็นปััจจััยที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกในสมอง
ภายหลัังสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน และผลการรัักษาทางระบบประสาทไม่่ดีหี ลัังออกจากโรงพยาบาล 3 เดืือน(81)
อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาที่่�ให้้ผลขััดแย้้งกัันว่่า ภาวะน้้ำตาลในเลืือดไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดเลืือดออก
ในสมองภายหลัังสมองขาดเลืือดด้้วย(82) มีีการศึึกษาจำนวนมากเรื่่�องการควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบ
เข้้มงวดด้้วยอิินซููลิิน (ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมาย 70–130 มก./ดล.) พบว่่าผลการรัักษา อััตราตาย และ
ภาวะแทรกซ้้อนไม่่แตกต่่างกัันกัับผู้้�ป่่วยที่่�ควบคุุมระดัับน้้ำตาลน้้อยกว่่า 200 มก./ดล.(83-85) แม้้ว่า่ อาจพบภาวะ
น้้ำตาลในเลืือดต่ำ่ ได้้ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดแบบเข้้มงวด แต่่ไม่่พบว่่าภาวะน้้ำตาล
ในเลืือดต่่ำเพิ่่�มอััตราตายและความเจ็็บป่่วย(86) สมาคมโรคหััวใจและสมาคมอััมพาตของสหรััฐอเมริิกา
(american heart association/american stroke association, AHA/ASA) ให้้คำแนะนำว่่าควรรัักษาทั้้�ง
ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำและสููงในผู้้�ป่่วยสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน โดยควรควบคุุมให้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือด
140–185 มก./ดล. เหมืือนผู้้�ป่่วยวิิกฤตอื่่�น (class IIa, level of evidence C)(87) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับคำแนะนำ
ของสมาคมแพทย์์ต่่อมไร้้ท่่อและโรคเบาหวานของสหรััฐอเมริิกา (american association of clinical
endocrinologists and american diabetes association) ที่่�แนะนำให้้ใช้้อิินซููลิินควบคุุมระดัับน้้ำตาล
ในเลืือด 140–180 มก./ดล.(88)
6. ผู้้�ป่่วยรัังสีีร่่วมรัักษาระบบประสาท (interventional neuroradiology)
	มีีผู้้�ป่่วยจำนวนมากขึ้้�นเข้้ารัับการรัักษาด้้วยรัังสีีร่่วมรัักษาระบบประสาท ได้้แก่่ การปล่่อยขดลวดอุุด
หลอดเลืือดสมองโป่่งพอง (aneurysm coiling) การฉีีด recombinant tissue plasminogen activator
(rTPA) ทางหลอดเลืือดแดงภายหลัังภาวะสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน และการฉีีดยาขยายหลอดเลืือดเพื่่�อรัักษา
ภาวะหลอดเลืือดสมองหดเกร็็ง ซึ่่�งหััตถการดัังกล่่าวทำให้้สมองเกิิดการขาดเลืือดเฉีียบพลััน หรืือมีีการเปิิด
หลอดเลืือดเพิ่่�มการไหลเวีียนไปสมองทัันทีี (reperfusion) ได้้ มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มไม่่เป็็นโรคเบาหวาน
ที่่�เข้้ารัับการฉีีด rTPA ทางหลอดเลืือดแดงเพื่่�อรัักษาสมองขาดเลืือดจากหลอดเลืือดแดง middle cerebral
อุุดตััน พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับน้้ำตาลในเลืือดตอนเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลมากกว่่า 180 มก./ดล. มีี
infarct size ใหญ่่กว่่า และผลการรัักษาไม่่ดีี(89) สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Poppe และคณะ(90) พบว่่าระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดตอนเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลมากกว่่า 144 มก./ดล. ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการฉีีด rTPA ทาง
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หลอดเลืือดแดง เพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกในสมอง เพิ่่�มอััตราตายและผลการรัักษาไม่่ดีี ซึ่่ง� การ
ศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง และไม่่มีีการควบคุุมระดัับน้้ำตาลด้้วยอิินซููลิิน ดัังนั้้�นจากข้้อมููล
ปััจจุุบันั จึึงแนะนำให้้ตรวจติิดตามระดัับน้้ำตาลในเลืือดในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับรัักษาด้้วยรัังสีีร่ว่ มรัักษาระบบประสาท
และเริ่่�มควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดด้้วยอิินซููลิินช่่วงระหว่่างทำหััตถการเมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีระดัับน้้ำตาลในเลืือด
มากกว่่า 144 มก./ดล.(29)
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมายของผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาทแต่่ละประเภท สรุุปจากหลัักฐาน
ดัังกล่่าวไว้้ในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2. ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมายสำหรัับผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาทตามหลัักฐานทางการแพทย์์
ในปััจจุุบััน
ผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาท

ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมาย (มก./ดล.)

1. เนื้้�องอกในสมอง

140–180

2. สมองบาดเจ็็บ

140–180

3. เลืือดออกใต้้ชั้้�นอะแร็็กนอยด์์จาก
เส้้นเลืือดสมองโป่่งพองแตก

90–140
(80–120 ในช่่วงหนีีบเส้้นเลืือดสมองโป่่งพองชั่่�วคราว หรืือ
ขณะเส้้นเลืือดสมองโป่่งพองแตก)

4. เลืือดออกในสมอง

80–150

5. สมองขาดเลืือด

140–180

6. ผู้้�ป่่วยรัังสีีร่่วมรัักษาระบบประสาท

80–144

หมายเหตุุ เป็็นการสรุุปข้้อมููลจากการรวบรวมหลัักฐานทางการแพทย์์ในปััจจุุบัันเท่่านั้้�น ซึ่่�งอาจใช้้เป็็นแนวทางในการดููแล
ผู้้�ป่่วยได้้ โดยแนะนำให้้พิิจารณาตามความเหมาะสม และสภาวะอื่่�นของผู้้�ป่่วยแต่่ละรายด้้วย

ความแปรปรวนของระดัับน้้ำตาลในเลืือด (glucose variability)

ระดัับน้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยแต่่ละคนมีีความแปรปรวนตลอดเวลาขณะเข้้ารัับการรัักษา โดยอาจ
เกิิดจากหลายปััจจััย ได้้แก่่ ภาวะเครีียด ความปวด การบาดเจ็็บ การผ่่าตััด และยา(91) มีีการศึึกษาพบว่่า ความ
แปรปรวนของระดัับน้้ำตาลในเลืือด เป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�ทำให้้เกิิดผลการรัักษาไม่่ดีใี นผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาท
ทั้้�งในผู้้�ป่่วย SAH(73, 92) และผู้้�ป่่วยเลืือดออกในสมอง(93) โดย Barletta และคณะ(92) พบว่่าสมองขาดเลืือด
(cerebral infarction) เพิ่่�มขึ้น้� ในผู้้�ป่่วย SAH ที่่�มีคี วามแปรปรวนของระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 9.52 มก./
ดล./ชั่่�วโมง นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบว่่า ความแปรปรวนของระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป็็นปััจจััยเกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาวะเครีียดทางเมตาบอลิิสม (metabolic distress) ในสมองของผู้้�ป่่วย SAH โดยวััดจาก L/P ratio มากกว่่า
40(94) ดัังนั้้�นจึึงควรควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดในผู้้�ป่่วยโรคทางระบบประสาทให้้อยู่่�ในช่่วงระดัับเป้้าหมาย
เพื่่�อลดการเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ หรืือสููงระหว่่างการรัักษา
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การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดขณะผ่่าตััด

การควบคุุมน้้ำตาลในเลืือดขณะผ่่าตััด ควรเริ่่�มต้้นจากการตรวจประเมิิน และเตรีียมตััวผู้้�ป่่วยก่่อน
ผ่่าตััดให้้เหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน ควรตรวจหาภาวะแทรกซ้้อนจากโรคเบาหวาน การ
ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือด รวมถึึงโรคประจำตััวอื่่�น สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดแบบนััดหมาย ควรได้้
รัับการดููแลรัักษาแบบสหสาขาวิิชาชีีพ (multidisciplinary team) ก่่อนผ่่าตััด ซึ่่�งยัังไม่่มีีแนวทางปฏิิบััติิหรืือ
คำแนะนำจากการศึึกษาขนาดใหญ่่ในการดููแลรัักษาเรื่่�องระดัับน้้ำตาลในเลืือดโดยเฉพาะ จำเป็็นต้้องให้้การ
ดููแลรัักษาแบบรายบุุคคล(29) สมาคมแพทย์์ต่่อมไร้้ท่่อและโรคเบาหวานของสหรััฐอเมริิกาแนะนำว่่า ควรตรวจ
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยก่่อนผ่่าตััดอย่่างใกล้้ชิิด(95) โดยควบคุุมให้้ระดัับน้้ำตาลสะสม (hemoglobin
A1C, HbA1C) น้้อยกว่่าร้้อยละ 7 ระดัับน้้ำตาลในเลืือดก่่อนอาหารเฉลี่่�ย 90–130 มก./ดล. และระดัับน้้ำตาล
ในเลืือดหลัังอาหารเฉลี่่�ยน้้อยกว่่า 180 มก./ดล. ควรจััดให้้ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานได้้รัับการผ่่าตััดในช่่วงเช้้า โดย
ให้้งดยาลดน้้ำตาลในเช้้าวัันผ่่าตััด และอาจเลื่่อ� นการผ่่าตััดในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่เร่่งด่่วนหากยัังไม่่สามารถควบคุุมระดัับ
น้้ำตาลได้้ดีเี พีียงพอ แนะนำให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดให้้ได้้ตามเป้้าหมายด้้วยอิินซููลิินภายใน 2–3 ชั่่ว� โมง
ก่่อนการผ่่าตััด(29)
การหยดอิิ น ซููลิิ น ทางหลอดเลืือดดำ เป็็ น วิิ ธีี ค วบคุุ ม ระดัั บ น้้ำตาลในเลืือดขณะผ่่ า ตัั ด ได้้ ดีี ที่่� สุุ ด
โดยมัักผสมอิินซููลิิน 10 ยููนิิต ในน้้ำเกลืือ 100 มล. เพื่่�อลดโอกาสเกิิดความผิิดพลาดในการบริิหารยา เริ่่�มให้้
ขนาด 0.02 ยููนิิต/กก./ชั่่�วโมง ปรัับขนาดยาให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดตามเป้้าหมาย ควรตรวจติิดตาม
ระดัับน้้ำตาลในเลืือดขณะผ่่าตััดทุุกชั่่�วโมง มีีตััวอย่่างแนวทางการให้้อิินซููลิินขณะผ่่าตััดตามตารางที่่� 3(79)
และ 4(79)
ตารางที่่� 3. แนวทางการให้้อินิ ซููลิินระหว่่างการผ่่าตััดกรณีีผู้้�ป่ว่ ยมีีระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากกว่่า 350 มก./ดล.
ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�มีี ketoacidosis หรืือ hyperosmolar coma ผู้้�ป่่วยที่่�ใส่่เครื่่อ� งช่่วยหายใจ หรืือผู้้�ป่่วยที่่�ติดิ เชื้้อ�
ในกระแสเลืือด (sepsis) ให้้หยดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำ และปรัับยาจนได้้ระดัับน้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมาย(79)
ระดัับน้้ำตาลในเลืือด (มก./ดล.)

อััตราการหยดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำ (ยููนิิต/ชั่่�วโมง)

150–169

2

170–199

3

200–249

4

250–299

6

300–399

8

>400

10

หมายเหตุุ การเปลี่่�ยนหน่่วยระดัับน้้ำตาลในเลืือด มิิลลิิโมล/ลิิตร = มก./ดล. x 0.0555

383

384 เวชศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๖๕

ตารางที่่� 4. แนวทางการให้้ อิิ น ซููลิิ น ระหว่่ า งการผ่่ า ตัั ด กรณีี ผู้้�ป่่ ว ยมีี ร ะดัั บ น้้ำตาลในเลืือดมากกว่่ า
150–350 มก./ดล.(79)
ระดัับน้้ำตาลในเลืือด (มก./ดล.)

ขนาดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำ (ยููนิิต)

<150

---

151–200

5

201–250

10

251–300

15

301–350

20

หมายเหตุุ การเปลี่่�ยนหน่่วยระดัับน้้ำตาลในเลืือด มิิลลิิโมล/ลิิตร = มก./ดล. x 0.0555

นอกจากนี้้�ยัังมีีการคำนวณขนาดอิินซููลิินที่่�ต้้องให้้จากระดัับน้้ำตาลในเลืือดที่่�ตรวจพบจากสููตร(96)
ขนาดอิินซููลิิน (ยููนิิต/ชั่่�วโมง) = (ระดัับน้้ำตาลในเลืือด–60) x 0.02
ซึ่่�งมีีการศึึกษาพบว่่า ถ้้าให้้อิินซููลิินตามสููตรที่่�คููณด้้วย 0.02 จะทำให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดได้้
ตามเป้้าหมายร้้อยละ 50 ภายใน 3.2 ชั่่�วโมง และร้้อยละ 90 ภายใน 8 ชั่่�วโมง โดยไม่่เกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือด
ต่่ำรุุนแรง(96) การให้้อิินซููลิินตามสููตรดัังกล่่าวสามารถให้้ระหว่่างผ่่าตััดจากการคำนวณเอง หรืือใช้้ระบบ
คอมพิิวเตอร์์ควบคุุมก็็ได้้
กรณีีเกิิดภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ ให้้หยุุดการให้้อิินซููลิิน และอาจให้้ 50% dextrose ในน้้ำ (D50W)
โดยคำนวณจากสููตร(79)
ปริิมาตร D50W ทางหลอดเลืือดดำ (มล.) = (100–ระดัับน้้ำตาลในเลืือด) x 0.3
และให้้ตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดทุุก 30 นาทีี หากยัังมีีภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำ ให้้ D50W อีีกครั้้ง� (79)
การตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดอาจตรวจได้้จากหลายตำแหน่่ง ได้้แก่่ หลอดเลืือดแดง หลอดเลืือดดำ
หรืือจากปลายนิ้้�ว (capillary blood) ควรระมััดระวัังในการตรวจเลืือดไม่่ให้้มีีการปนเปื้้�อนจากสารน้้ำที่่�ให้้
ผู้้�ป่่วย แม้้ว่่าการตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดจากห้้องปฏิิบััติิการเป็็นมาตรฐานหลััก แต่่อาจไม่่เหมาะสมสำหรัับ
ผู้้�ป่่วยในห้้องผ่่าตััดที่่ไ� ม่่อาจรอผลได้้ ดัังนั้้�นจึึงจำเป็็นต้้องใช้้การตรวจ ณ จุุดดููแลผู้้�ป่่วย (point-of-care testing,
POCT) ซึ่่�งอาจมีีความแม่่นยำไม่่มากนััก หรืืออาจตรวจจากเครื่่�องตรวจวััดปริิมาณก๊๊าซในเลืือด (blood gas
analyzer) ที่่�มีคี วามแม่่นยำมากขึ้น้� (97) นอกจากนี้้�ความถููกต้้องจากการตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดอาจมีีผลจาก
หลายปััจจััย ได้้แก่่ ชนิิดของแผ่่นตรวจ (strip) ระดัับน้้ำตาลในเลืือดที่่�ต่่ำมาก ภาวะซีีด ภาวะเลืือดไปเลี้้�ยง
อวััยวะส่่วนปลายไม่่เพีียงพอ (peripheral hypoperfusion) และตำแหน่่งปลายนิ้้�วที่่�เจาะตรวจมีีอาการบวม
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(ทำให้้เกิิดการเจืือจาง)(95, 97, 98) ภาวะซีีดอาจทำให้้อ่่านค่่าระดัับน้้ำตาลในเลืือดมากเกิินจริิง (overestimate)
ได้้ถึึงร้้อยละ 30(98) ดัังนั้้�นจึึงควรมีีการปรัับเทีียบค่่าการตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดจากเครื่่�องตรวจเป็็นประจำ
และแปลผลตรวจด้้วยความระมััดระวััง
การควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดภายหลัังผ่่าตััด หากมีีการหยดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำ ให้้เปลี่่ย� น
เป็็นอิินซููลิินฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง (subcutaneous route) โดยควรหยดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำต่่อประมาณ
2–4 ชั่่ว� โมงภายหลัังจากเริ่่ม� ให้้อินิ ซููลิินที่่�ออกฤทธิ์์�ยาวฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังครั้้ง� แรก เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะน้้ำตาล
ในเลืือดสููง หรืือ diabetic ketoacidosis ส่่วนยาลดน้้ำตาลสามารถเริ่่�มให้้รัับประทานได้้พร้้อมกัับเริ่่�มรัับ
ประทานอาหารมื้้�อแรกหากไม่่มีีข้้อห้้าม(98)

บทสรุุป

ระดัับน้้ำตาลในเลืือดมีีบทบาทสำคััญต่่อผลการรัักษาในผู้้�ป่่วยผ่่าตััดระบบประสาท การควบคุุมระดัับ
น้้ำตาลในเลืือดเป้้าหมายในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ยังั ไม่่มีข้ี อ้ สรุุปแน่่ชัดั ในปััจจุุบันั ซึ่่ง� แตกต่่างกัันตามพยาธิิสภาพของโรค
ทางระบบประสาท แต่่ที่่�ทราบแน่่ชััดได้้แก่่ ภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำและสููง ทำให้้เกิิดผลเสีียต่่อระบบประสาท
และผลการรัักษาไม่่ดีี ดัังนั้้�นควรควบคุุมระดัับน้้ำตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยระหว่่างการผ่่าตััดในอยู่่ใ� นเกณฑ์์ปกติิ
มากที่่�สุุด โดยมีีการตรวจติิดตามระดัับน้้ำตาลในเลืือดบ่่อยครั้้�ง เพื่่�อเฝ้้าระวัังภาวะน้้ำตาลในเลืือดต่่ำกรณีีใช้้
อิินซููลิินในการรัักษา ซึ่่�งการดููแลรัักษาน้้ำตาลในเลืือดนี้้� สามารถช่่วยลดการเกิิดสมองบาดเจ็็บแบบทุุติิยภููมิิ
นอกเหนืือจากการบาดเจ็็บแบบปฐมภููมิิจากพยาธิิสภาพของผู้้�ป่่วย และการผ่่าตััดสมอง ทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับ
การผ่่าตััดระบบประสาทได้้รัับผลการรัักษาดีีขึ้้�น
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การระงัับความรู้้�สึึกในผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การบาดเจ็็บ: วิิธีีที่่�ทำำ�ให้้
มีีการรอดชีีวิิตที่่�เหมาะสม
(anesthesia in trauma:
how to optimize survival
outcomes)
วรรณิิดา เกิิดเกีียรติิขจร

บทนำ

	อุุบัติั เิ หตุุเป็็นปััญหาสาธารณสุุขที่่ส� ำคััญของทั้้�งประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้วและกำลัังพััฒนา เป็็นสาเหตุุการ
(1)
เสีียชีีวิตข
ิ องประชากรถึึง 2 ล้้านคนทั่่�วโลกต่่อปีี จากข้้อมููลของสำนัักงานสถิิติแิ ห่่งประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2561
การเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางบกเป็็นสาเหตุุการตายอัันดัับที่่� 5 คิิดเป็็น 25.1 ต่่อประชากร 100,000 ราย(2)
ความรุุนแรงและทุุพพลภาพทำให้้เกิิดผลเสีียมากแก่่ผู้้�ป่่วย(3) การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุรุุนแรงนั้้�นต้้อง
อาศััยความร่่วมมืือจากสหสาขาวิิชาชีีพทางการแพทย์์ และแนวทางปฏิิบััติิของ advanced trauma life
support (ATLS guidelines) โดยจะต้้องมีีความเข้้าใจถึึงแนวทางการประเมิินผู้้�ป่่วยและการรัักษาเบื้้�องต้้น
รวมไปถึึงสรีีรวิิทยาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�ป่่วยจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุ จึึงจะสามารถนำไปสู่่�การรัักษาที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ(4) ในบทความนี้้� จะกล่่าวถึึงบทบาทของวิิสััญญีีแพทย์์ในการดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุ และ
แนวทางปฏิิบััติิที่่�อาจช่่วยทำให้้ผลลััพธ์์ในการรัักษาดีีขึ้้�นได้้

Emergency airway management

Advanced trauma life support ได้้มีีการระบุุข้้อบ่่งชี้้�ในการใส่่ท่่อช่่วยหายใจในผู้้�ป่่วยหนัักทาง
อุุบััติิเหตุุ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายของการจััดการทางเดิินหายใจ คืือ การแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซออกซิิเจนและการช่่วย
หายใจอย่่างเพีียงพอ โดยป้้องกัันโอกาสเกิิดการสููดสำลัักให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ (4) ในการจััดการทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วย
กลุ่่�มนี้้� จะสัันนิิษฐานว่่าผู้้�ป่่วยยัังมีีเศษอาหารค้้างอยู่่�ในกระเพาะอาหาร (full stomach) ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อ
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การสููดสำลััก โดยทั่่�วไปวิิสััญญีีแพทย์์จะนิิยมใช้้วิิธีี rapid sequence induction ในการใส่่ท่่อช่่วยหายใจ เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ป่ว่ ยอยู่่ส� ภาวะที่่�เหมาะสมและลดการเกิิดการสููดสำลััก อย่่างไรก็็ตามการทำ rapid sequence induction
อาจมีีข้้อจำกััดในการทำนอกห้้องผ่่าตััด เนื่่�องจากต้้องอาศััยผู้้�ที่่มี� ีความชำนาญในการทำ และต้้องอาศััยยาทาง
วิิสััญญีี(5) โดยยาที่่�ใช้้ต้้องเลืือกให้้เหมาะสมกัับสภาวะของผู้้�ป่่วย เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่�กำลัังมีีภาวะช็็อกจากการเสีีย
เลืือด ไม่่ควรใช้้ propofol ซึ่่�งกดระบบหััวใจและหลอดเลืือด อาจพิิจารณาใช้้ etomidate หรืือ ketamine
ซึ่่�งมีีผลต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือดน้้อยกว่่าแทน(6,7) สำหรัับยาคลายกล้้ามเนื้้�อ ส่่วนใหญ่่จะนิิยมใช้้
Succinylcholine แต่่มีีข้้อห้้ามในผู้้�ป่่วยบางกลุ่่�ม เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดสููง ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ
ความดัันในกะโหลกศีีรษะสููง ผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุที่่�มีีภาวะลููกตาแตก ผู้้�ป่่วยที่่�ประวััติิ Malignant hyperthermia
ผู้้�ป่่วยบาดเจ็็บไขสัันหลัังและผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลไฟไหม้้มาเกิิน 24 ชั่่ว� โมง เป็็นต้้น(8, 9, 10) ในผู้้�ป่่วยที่่�มีข้ี อ้ ห้้ามอาจ
พิิจารณาทำ rapid sequence induction โดยการใช้้ rocuronium แทน นอกจากนี้้�ในผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุอาจ
มีีการบาดเจ็็บบริิเวณกระดููกสัันหลัังส่่วนคอ จึึงต้้องมีีความระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ เนื่่�องจากการใส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจ
อาจทำให้้เกิิดการเคลื่่�อนของกระดููกสัันหลัังส่่วนคอมากขึ้้�นได้้ ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่แน่่ใจว่่ามีีการบาดเจ็็บบริิเวณ
กระดููกสัันหลัังส่่วนคอหรืือไม่่ แนะนำให้้ทำ manual in-line stabilization ในระหว่่างการใส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจ(11)
ดัังรููปที่่� 1(11) นอกจากนี้้�หากเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีการบาดเจ็็บบริิเวณกระดููกสัันหลัังส่่วนคอและให้้ความร่่วมมืือ
อย่่างดีี อาจพิิจารณาทำ awake fiberoptic intubation ได้้(12, 13)

รููปที่่� 1. การทำ manual in-line stabilization ในขณะใส่่ท่่อช่่วยหายใจผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่่าอาจมีีการบาดเจ็็บ
ของกระดููกสัันหลัังส่่วนคอ(11)
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ในบางครั้้�ง การใส่่ท่่อช่่วยหายใจอาจทำได้้ยากด้้วยสรีีระของผู้้�ป่่วยเอง หรืือจากสาเหตุุต่่าง ๆ เช่่น
ผู้้�ป่่วยไม่่ให้้ความร่่วมมืือ มีีการบาดเจ็็บของทางเดิินหายใจ มีีเลืือดหรืือสารคััดหลั่่�งบดบัังการมองเห็็น เป็็นต้้น
จึึงได้้มีแี นวทางปฏิิบัติั หิ ากเกิิดภาวะการจััดการทางเดิินหายใจยากในผู้้�ป่่วยอุุบัติั เิ หตุุ โดยประยุุกต์์จากแนวทาง
ปฏิิบััติิของ american society of anesthesiologist (ASA) ดัังรููปที่่� 2(14)

รููปที่่� 2. แนวทางปฏิิบััติิสำหรัับการจััดการทางเดิินหายใจยากในผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ(14)
SGA: subglottic airway

The Stories of Success

General approach to resuscitation  

การให้้สารน้้ำเป็็นหััวใจหลัักของการดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบัติั เิ หตุุ เชื่่อ� ว่่าการให้้สารน้้ำจะสามารถเพิ่่�ม
cardiac output และความดัันโลหิิตของผู้้�ป่่วยอุุบัติั เิ หตุุที่่อ� ยู่่ใ� นภาวะเสีียน้้ำและเลืือด ในอดีีตทาง ATLS แนะนำ
การให้้สารน้้ำเริ่่�มแรกด้้วย isotonic crystalloid อย่่างรวดเร็็วมากถึึง 2 ล. อย่่างไรก็็ตาม พบว่่าการให้้สารน้้ำ
ชนิิด crystalloid ที่่�มากเกิินไปในช่่วงที่่�กำลัังเสีียเลืือดอาจมีีผลเสีีย เนื่่�องจากสารน้้ำอาจทำให้้เกิิดภาวะอุุณหภููมิิ
ร่่างกายต่่ำ การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ และเกิิดการเจืือจางของเม็็ดเลืือดแดง ทำให้้ลดการขนส่่งออกซิิเจน
นอกจากนี้้�การเพิ่่�มความดัันโลหิิตที่่�มากเกิินไป อาจทำให้้เกิิดการหลุุดของลิ่่�มเลืือด (clot disruption) และ
ลดการเกิิดการหดตััวของเส้้นเลืือดที่่�ชดเชยการเสีียเลืือด (reversal of compensatory vasoconstriction)
นำไปสู่่�การเสีียเลืือดที่่�มากขึ้้�นได้้(15) แนวทางปฏิิบััติิล่่าสุุดจึึงแนะนำให้้สารน้้ำเริ่่�มแรกด้้วย crystalloid 1 ล.
และเริ่่�มใช้้เลืือดและสารประกอบของเลืือดเร็็วขึ้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในภาวะช็็อค(4, 11) ที่่�สำคััญต้้องหลีีกเลี่่�ยง
การเกิิด lethal triad อัันได้้แก่่ ภาวะอุุณหภููมิิร่่างกายต่่ำ ภาวะเลืือดเป็็นกรด และภาวะการแข็็งตััวของเลืือด
ผิิดปกติิด้้วย โดยแนวทางในการดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุนั้้�น แบ่่งเป็็น 3 ระยะ(16) ดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 uncontrolled hemorrhage
ระยะที่่� 2 controlled hemorrhage
ระยะที่่� 3 restoration of physiology
ระยะที่่� 1 uncontrolled hemorrhage
เป็็นระยะที่่�ยัังมีีการเสีียเลืือดอย่่างต่่อเนื่่�องและอัันตรายถึึงชีีวิิต จุุดมุ่่�งหมายของระยะนี้้� คืือต้้องรีีบ
เข้้าห้้องผ่่าตััดเพื่่�อควบคุุมจุุดเลืือดออกให้้ได้้เร็็วที่่�สุดุ ไม่่มีเี วลามากพอสำหรัับการตรวจเพิ่่�มเติิม การรอผลเลืือด
หรืือการทำให้้ผู้้�ป่่วยมีีสภาวะเหมาะสมต่่อการผ่่าตััด (preoperative optimization) ในระยะนี้้�ที่่�ยัังมีีเลืือด
ออกอย่่างต่่อเนื่่�อง จะยึึดหลัักของ damage control resuscitation(17) ซึ่่�งประกอบด้้วย
การคงความดัันโลหิิตไว้้ในระดัับต่่ำ (permissive hypotension): สำหรัับระดัับความดัันโลหิิต
ที่่�เหมาะสมยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียง แต่่จากหลัักฐานในปััจจุุบัันแนะนำให้้คงความดัันซิิสโตลิิคน้้อยกว่่า 100
มม.ปรอท และค่่าความดัันโลหิิตเฉลี่่�ย (mean arterial pressure) 50-60 มม.ปรอท(17) อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ควร
ใช้้เทคนิิคความดัันโลหิิตต่่ำในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคหลอดเลืือดหััวใจ ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะบาดเจ็็บของสมอง
หรืือไขสัันหลััง(18)
การให้้เลืือด/ส่่วนประกอบของเลืือด (hemostatic resuscitation): จุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อแก้้ไขภาวะ
เลืือดแข็็งตััวผิิดปกติิที่่�เกิิดจากภาวะอุุบััติิเหตุุ (trauma-induced coagulopathy) โดยการจำกััดการใช้้สาร
น้้ำประเภท crystalloid และให้้เลืือด/ สารประกอบของเลืือดแทน โดยอััตราส่่วนของ พลาสมา: เกล็็ดเลืือด:
เม็็ดเลืือดแดงเข้้มข้้น ที่่�นิิยม คืือ 1: 1: 1 ซึ่่�งมีีหลัักฐานยืืนยัันว่่าสามารถทำให้้ผลลััพธ์์ของการรัักษาดีีขึ้้�น
ในปีี ค.ศ. 2015 Holcomb JB และคณะ ได้้ทำการศึึกษาเปรีียบเทีียบอััตราส่่วนของ พลาสมา: เกล็็ดเลืือด:
เม็็ดเลืือดแดงเข้้มข้้น 1: 1: 1 เทีียบกัับ 1: 1: 2 ในผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุ พบว่่า อััตราการเสีียชีีวิิตจากทุุก
สาเหตุุไม่่ต่่างกัันที่่� 24 ชั่่�วโมง และ 30 วััน แต่่กลุ่่�ม 1: 1: 1 ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าสู่่�ภาวะ hemostasis ได้้มากกว่่า
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และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตจากการเสีียเลืือดน้้อยกว่่าผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม 1: 1: 2 อย่่างมีีนััยสำคััญ(19) โดยหลัังจากการให้้
เลืือดหรืือสารประกอบของเลืือดปริิมาณมากแล้้ว ต้้องระวัังการเกิิดภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่่ำจาก citrate
intoxicationด้้วย มีีคำแนะนำให้้ให้้ calcium chloride 1 ก. ทุุกการให้้เลืือดแดง 3 ถุุง เพื่่�อชดเชยภาวะ
แคลเซีียมในเลืือดต่่ำที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้(16) นอกจากภาวะ hypocoagulability แล้้ว ผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุยััง
อาจเกิิดภาวะ hyperfibrinolysis ซึ่่�งนำไปสู่่�อััตราการเสีียชีีวิิตได้้สููงถึึงร้้อยละ 50 การศึึกษา CRASH-2 trial
พบว่่าการให้้ tranexamic acid 1 ก. ทางหลอดเลืือดดำตามด้้วย tranexamic acid 1 ก. ใน 8 ชั่่�วโมง ใน
ผู้้�ป่่วยหนัักจากอุุบััติิเหตุุ สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 28 วัันได้้ และสามารถลดการเสีียชีีวิิตจากการเสีีย
เลืือดได้้อย่่างมีีนััยสำคััญเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก อย่่างไรก็็ตาม จากการวิิเคราะห์์ subgroup พบว่่าการให้้
tranexamic acid จะได้้ประโยชน์์เมื่่�อให้้ภายใน 3 ชั่่�วโมง และถ้้าให้้หลัังจาก 3 ชั่่�วโมงไปแล้้ว พบว่่าเพิ่่�มอััตรา
การเสีียชีีวิิตจากการเสีียเลืือดได้้(20) ดัังนั้้�นเรื่่�องของระยะเวลาจึึงมีีความสำคััญ นอกจากนี้้�ยัังมีียาอื่่�น ๆ ที่่�อาจ
มีีประโยชน์์ใน hemostatic resuscitation เช่่น recombinant activated human coagulation factor
VII, prothrombin complex concentrate (PCC), fibrinogen concentrates เป็็นต้้น(16)
การผ่่าตััดแบบ damage control ซึ่่�งเริ่่�มต้้นด้้วยการหยุุดเลืือดและหยุุดการปนเปื้้�อนในเบื้้�องต้้น
ตามมาด้้วยการทำ intraperitoneal packing และปิิดช่่องท้้องแบบชั่่�วคราว จากนั้้�นนำผู้้�ป่่วยไปทำการช่่วย
เหลืือกู้้�ชีีพ ให้้สารน้้ำ และแก้้ไขภาวะการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิที่่�หออภิิบาลผู้้�ป่่วยหนััก เมื่่�อสามารถบรรลุุ
เป้้าหมายดัังกล่่าวแล้้ว จึึงจะนำผู้้�ป่่วยกลัับมายัังห้้องผ่่าตััดอีีกครั้้�งเพื่่�อทำการผ่่าตััดแก้้ไขการบาดเจ็็บทั้้�งหมด
(definitive surgery) มีีการศึึกษาของ Rotondo และคณะ พบว่่าการทำ damage control surgery ลด
อััตราการเสีียชีีวิิตลงอย่่างมีีนััยสำคััญ(12)

เป้้าหมายสำหรัับการรัักษาในระยะแรก (early resuscitation)(16)
ความดัันซิิสโตลิิคในช่่วง 80–100 มม.ปรอท
ความเข้้มข้้นของเม็็ดเลืือดแดง (hematocrit) ร้้อยละ 25–30
ค่่า prothrombin time และ partial thromboplastin time อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
ค่่าเกล็็ดเลืือดมากกว่่า 50,000/ไมโครล.
ค่่าแคลเซีียมในเลืือดอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
อุุณหภููมิิร่่างกายมากกว่่า 35 องศาเซลเซีียส
ป้้องกัันการเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับแลคเตทในเลืือด
ป้้องกัันการเกิิดภาวะเลืือดเป็็นกรดมากขึ้้�น
การระงัับความรู้้�สึึก และการระงัับความปวดอย่่างเพีียงพอ
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ระยะที่่� 2 controlled hemorrhage
เป็็นระยะที่่�สามารถควบคุุมจุุดเลืือดออกหลัักได้้แล้้ว จึึงให้้ความสำคััญกัับ goal-directed resuscittation โดยประเมิินตามผู้้�ป่่วยแต่่ละราย ในระยะนี้้�จะมีีการใช้้การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ ณ จุุดดููแลผู้้�ป่่วย
(point-of-care testing) มากขึ้้�น ได้้แก่่ การตรวจ arterial blood gas เพื่่�อประเมิินการขนส่่งออกซิิเจน และ
ความเพีียงพอของ perfusion โดยมีีพารามิิเตอร์์ที่่�ช่่วยเป็็นแนวทางในการประเมิิน (เช่่น แลตเตท base
deficit) รวมไปถึึงการตรวจ viscoelastic monitoring เพื่่�อแก้้ไขภาวะการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิตามสาเหตุุ
ได้้อย่่างเหมาะสม รููปที่่� 3(16, 21) เป็็นตััวอย่่างของแนวทางการใช้้ rotational thromboelastometry (ROTEM)
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน viscoelastic monitoring มาช่่วยในการตััดสิินใจให้้ส่่วนประกอบของเลืือดอย่่างเหมาะสม
มีีการศึึกษาของ Eduardo และคณะ(26) ในปีี ค.ศ. 2016 ศึึกษาการนำ viscoelastic assay มาใช้้เป็็นแนวทาง
ในการ resuscitation เคสผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุเทีียบกัับ conventional coagulation assay พบว่่า
สามารถเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตอย่่างมีีนััยสำคััญ และพบว่่ากลุ่่�ม viscoelastic assay ใช้้พลาสมาและ
เกล็็ดเลืือดน้้อยกว่่ากลุ่่�ม conventional อีีกด้้วย นอกจากนี้้� ในระยะนี้้�ยัังอาจนำเครื่่�องตรวจหััวใจด้้วย
คลื่่น� เสีียงสะท้้อนความถี่่สูู� งผ่่านทางหลอดอาหาร หรืือผ่่านทางทรวงอกมาช่่วยประกอบการตััดสินิ ใจในการให้้
สารน้้ำได้้อีีกด้้วย

รููปที่่� 3. ตััวอย่่างการใช้้ rotation thromboelastometry (ROTEM) มาช่่วยในการตััดสิินใจให้้ส่่วนประกอบ
ของเลืือดในผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ(16, 21)
CT: clotting time, FFP: fresh frozen plasma, MCF: maximum clot firmness, ML: maximum lysis
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ระยะที่่� 3 restoration of physiology
เป็็นระยะที่่�สามารถควบคุุมการเสีียเลืือดได้้ทั้้�งหมด จึึงให้้ความสำคััญกัับการมีีเลืือดไปเลี้้�ยงอวััยวะ
ต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอ (end-organ perfusion) และทำให้้สภาวะทางสรีีรวิิทยากลัับมาเป็็นปกติิ อย่่างไรก็็ตาม
ค่่าความดัันโลหิิตและอััตราชีีพจรที่่�ดีีอาจไม่่เพีียงพอที่่�จะบอกความเพีียงพอของการ resuscitation พบว่่าใน
ผู้้�ป่่วยบางรายอาจเกิิด occult hypoperfusion syndrome ซึ่่ง� สามารถนำไปสู่่ก� ารทำงานที่่�ผิดิ ปกติิของอวััยวะ
ต่่าง ๆ ได้้ (multiple organ dysfunction) ถ้้าไม่่ได้้รัับการแก้้ไข พารามิิเตอร์์ที่่�มีีประโยชน์์ในการช่่วย
ประเมิิน systemic perfusion ได้้แก่่ ปริิมาณปััสสาวะ ค่่า base deficit, lactate clearance, cardiac
output, mixed-venous oxygenation, stroke volume variation, pulse pressure variation รวมไปถึึง
tissue oxygenation เป็็นต้้น(16) มีีการศึึกษาพบว่่า อััตราเร็็วของการกลัับมาสู่่�ค่่าปกติิของแลคเตทนั้้�น
มีีความสััมพัันธ์์กัับผลลััพธ์์การรัักษาผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ และพบว่่ากรณีีที่่�ค่่าแลตเตทของผู้้�ป่่วยไม่่สามารถกลัับสู่่�
ค่่าปกติิได้้ภายใน 24 ชั่่�วโมงนั้้�น มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิด multiple organ
dysfunction และการเสีียชีีวิิต(22)

เป้้าหมายสำหรัับการรัักษาในระยะหลััง (late resuscitation)(16)
คงความดัันซิิสโตลิิคมากกว่่า 110 มม.ปรอท
ความเข้้มข้้นของเม็็ดเลืือดแดงสููงกว่่าเกณฑ์์ในการให้้เลืือด
ภาวะการแข็็งตััวของเลืือดอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
อุุณหภููมิิร่่างกายกลัับสู่่�เกณฑ์์ปกติิ
ปริิมาณปััสสาวะกลัับสู่่�ภาวะปกติิ
แก้้ไขภาวะเลืือดเป็็นกรด
ค่่าแลคเตทในเลืือดลดลงสู่่�ภาวะปกติิ

ระวัังภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่่ำ และการให้้
อาจพิิจารณาใช้้ cell salvage
แคลเซีียมทดแทน
พิิจารณาใช้้ TEE หรืือ TTE เพื่่�อบอกแนวทาง
ควรเปิิด IV เบอร์์ใหญ่่ หรืือ Central venous การให้้สารน้้ำในเคสที่่�มีีความซัับซ้้อน
catheter
พิิจารณาใช้้ rapid infusing system
หลีีกเลี่่�ยง lethal triad
หลีีกเลี่่ย� งการใช้้ vasoconstrictors ถ้้าไม่่จำเป็็น

ข้้อระวัังพิิเศษ

Tailored resuscitation ตามความเหมาะสม
ของคนไข้้แต่่ละคน
การเปิิด arterial line, central venous
catheter
ป้้องกัันภาวะอุุณหภููมิิร่่างกายต่่ำ

ควบคุุมจุุดเลืือดออกได้้บ้้างแล้้ว

เลี่่�ยงการใช้้ crystalloid ปริิมาณมาก
Arterial blood gas, lactate, base deficit
จองเลืือดแบบ Massive transfusion
ช่่วยตััดสิินใจแนวทางการให้้สารน้้ำและเลืือด
เริ่่�มใช้้เลืือด/ส่่วนประกอบของเลืือดตั้้�งแต่่ระยะ Viscoelastic monitoring เพื่่�อช่่วยบอก
แรก ๆ ของ resuscitation
แนวทางแก้้ไขภาวะการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ
PRC: FFP: platelet = 1: 1: 1
ได้้ตรงสาเหตุุ

รีีบหยุุดเลืือดให้้เร็็วที่่�สุุด
เรีียกหาความช่่วยเหลืือ
ดููแลทางเดิินหายใจ, FiO2 1.0
Damage control resuscitation
SBP < 100 mmHg
MAP 50-60 mmHg

มีีการเสีียเลืือดอย่่างต่่อเนื่่�องและอัันตรายถึึงชีีวิิต

ระยะที่่� 2

การให้้สารน้้ำและเลืือด/ส่่วน
ประกอบของเลืือด

สิ่่�งที่่�ต้้องให้้ความสำคััญ

อาการทางคลิินิิค

ระยะที่่� 1

ตารางที่่� 1. สรุุปความสำคััญของแต่่ละระยะของการดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุ(16)
TEE: transesophageal echocardiography, TTE: transthoracic echocardiography

ในบางเคสอาจพิิจารณาใช้้ vasopressor/
inotrope ตามความจำเป็็น

พยายามทำให้้ค่่า lactate และ base deficit
กลัับสู่่�เกณฑ์์ปกติิ
ให้้เลืือดและสารประกอบของเลืือดเท่่าที่่�จำเป็็น
ตามผลแลป
หยุุดการจองเลืือดแบบ massive transfusion
protocol

เน้้นการทำให้้สภาวะทางสรีีรวิิทยากลัับมาเป็็น
ปกติิ
ให้้การระงัับความรู้้�สึึกและการระงัับปวดอย่่าง
เพีียงพอ
การสื่่�อสารกัับทีีม และ ICU

ควบคุุมจุุดเลืือดออกได้้ทั้้�งหมด

ระยะที่่� 3
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Resuscitation equipment

ในการดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุ ต้้องให้้ความสำคััญกัับการรัักษาอุุณหภููมิิร่่างกายของผู้้�ป่่วย ถ้้า
อุุณหภููมิิร่่างกายต่่ำเกิินไป อาจทำให้้ภาวะการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิแย่่ลง เพิ่่�มการเกิิดหััวใจเต้้นผิิดปกติิ
และเพิ่่�มความเสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด นอกจากนี้้�การเกิิดภาวะสั่่�น และภาวะหลอดเลืือดหดตััว
จากการตอบสนองต่่ออุุณหภููมิิร่่างกายที่่�ต่่ำ ยัังเพิ่่�มการใช้้ออกซิิเจนของร่่างกายซึ่่�งอาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงของ
ภาวะหััวใจขาดเลืือดได้้ หลัักการดููแลเรื่่�องของอุุณหภููมิินั้้�น ควรเป็็น active warming สารน้้ำทุุกอย่่างที่่�
จะให้้ผู้้�ป่ว่ ยควรได้้รับั การอุ่่�น และให้้ผ่า่ นอุุปกรณ์์เพิ่่�มอุุณหภููมิิ (fluid warming device) มีีการควบคุุมอุุณหภููมิิ
ห้้องผ่่าตััด และแนะนำให้้ใช้้ forced air warmer ซึ่่�งมีีประโยชน์์ในการแก้้ไขภาวะตััวเย็็น(23)
Rapid-infusion device เป็็นอีีกอุุปกรณ์์ที่่�มีีประโยชน์์มากในการกู้้�ชีีวิิตผู้้�ป่่วยทางอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการ
เสีียเลืือดมาก เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�สามารถให้้สารน้้ำ และส่่วนประกอบของเลืือดได้้มากถึึง 1,500 มล. ต่่อนาทีี
สามารถใช้้ได้้กัับ crystalloid, colloid เลืือดแดง และพลาสมา (ห้้ามใช้้กัับเกล็็ดเลืือด) ข้้อดีีคืือ สารมารถ
ทดแทนการสููญเสีี ย เลืือดได้้ เ ร็็ ว และสามารถควบคุุ ม อุุ ณ หภููมิิ ข องสารละลายที่่� ใ ห้้ ผู้้�ป่่ ว ยไว้้ ที่่� 38–40
องศาเซลเซีียส นอกจากนี้้�ยัังสามารถต่่อกัับหลอดเลืือดดำได้้หลายเส้้นพร้้อม ๆ กััน มีีระบบความปลอดภััย
ป้้องกัันฟองอากาศ อีีกทั้้�งยัังมีีการบัันทึึกข้้อมููลประมาณสารน้้ำที่่�ให้้ไปอีีกด้้วย มีีการศึึกษาที่่�นำ rapid-infusion
device ไปใช้้ในผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบัติั เิ หตุุ พบว่่าผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ใช้้ rapid-infusion device สามารถควบคุุมอุุณหภููมิิ
ร่่างกายของผู้้�ป่่วยได้้ดีกี ว่่า และเกิิดภาวะเลืือดเป็็นกรดน้้อยกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ใช้้อย่่างมีีนัยั สำคััญ(24) อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้อุุปกรณ์์นี้้�ต้้องระวัังการให้้สารน้้ำมากเกิินความจำเป็็นจนทำให้้ความดัันเลืือดเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับที่่�ไม่่
เหมาะสมจนทำให้้เกิิดเลืือดออกเพิ่่�มมากขึ้้�น(25)

บทสรุุป

การดููแลผู้้�ป่่วยหนัักทางอุุบััติิเหตุุต้้องอาศััยการดููแลอย่่างเป็็นองค์์รวมจากหลายสาขาวิิชาชีีพ
วิิสััญญีีแพทย์์เป็็นหนึ่่�งในสาขาที่่�มีีความสำคััญในการทำให้้ผู้้�ป่่วยสามารถรอดชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุรุุนแรงได้้ ทั้้�งนี้้�
ต้้องอาศััยความเข้้าใจในพยาธิิสรีีรวิิทยาของตััวโรค การประเมิินผู้้�ป่่วย การจััดการทางเดิินหายใจ และแนวทาง
การดููแลรัักษากู้้�ชีีพในผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ จึึงจะสามารถทำให้้ผลลััพธ์์ของการรัักษาดีีขึ้้�นได้้
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มาตรฐานการดููเเลทางคลิินิิก
ของภาวะเพ้้ อสัับสน
(delirium clinical care
standard)
ณภััทร์์ ศิิริินิ่่�มนวลกุุล

บทนำ

	ภาวะเพ้้อสัับสน (delirium) เป็็นกลุ่่�มอาการที่่�มีคี วามผิิดปกติิของความรู้้�สึึกตััวทั้้�งในระดัับความรู้้�สึึก
ตััว (level of consciousness) และรายละเอีียดของความรู้้�สึึกตััว (content of consciousness) ซึ่่ง� มีีอาการ
แสดงได้้หลายรููปแบบ ทั้้�งทางด้้านอารมณ์์ ความคิิดหรืือพฤติิกรรมทางร่่างกาย โดยมีีอาการเกิิดขึ้้�นอย่่าง
เฉีียบพลััน มีีอาการเป็็น ๆ หาย ๆ และมีีสาเหตุุมาจากภาวะทางร่่างกาย ซึ่่�งภาวะเพ้้อสัับสนนี้้�มีีผลเสีียอย่่าง
มากต่่อผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย

ระบาดวิิทยาของภาวะเพ้้อสัับสน

	ภาวะเพ้้อสัับสนเป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�ได้้รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน มีีการศึึกษา
แบบ meta analysis ในปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� ศึึกษาผู้้�ป่่วยที่่�รับั การรัักษาในโรงพยาบาล พบว่่ามีีความชุุกของภาวะ
เพ้้อสัับสนเป็็นร้้อยละ 23(5) โดยพบในผู้้�ป่่วยหลายรููปแบบ เช่่น หลัังการผ่่าตััด หลัังเกิิดภาวะความผิิดปกติิของ
หลอดเลืือดสมอง (stroke) ผู้้�ป่่วยในระยะวิิกฤต ผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย และพบว่่าความชุุกของภาวะเพ้้อสัับสน
มีีความหลากหลายในแต่่ละการศึึกษาเนื่่�องจากเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััย ประชากรที่่�ทำการศึึกษา และขึ้้�นอยู่่�
กัับปััจจััยต่่าง ๆ ของผู้้�ป่่วย เช่่น อายุุ โรคประจำตััว ภาวะความเจ็็บป่่วยทางร่่างกาย
ในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์มีกี ารศึึกษาความชุุกของภาวะเพ้้อสัับสนในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่เ� ข้้ารัับการรัักษา
ตััวในโรงพยาบาลจากกระดููกสะโพกหััก โดยพบว่่าความชุุกของของภาวะเพ้้อสัับสนก่่อนและหลัังได้้รัับการ
ผ่่าตััดเป็็นร้้อยละ 23 และร้้อยละ 16.4 ตามลำดัับ(6) นอกจากนี้้�การศึึกษาภาวะเพ้้อสัับสนในผู้้�ป่่วยวิิกฤตใน
โรงพยาบาลตติิยภููมิิแห่่งหนึ่่�งในประเทศไทย พบความชุุกในผู้้�ป่่วยโดยรวมร้้อยละ 44.4 และในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้
เครื่่�องช่่วยหายใจร้้อยละ 62.5(7) และพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเพ้้อสัับสนมีีความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
มากกว่่าและมีีระยะเวลารัักษาในโรงพยาบาลนานกว่่า
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ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะเพ้้อสัับสน

	ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะเพ้้อสัับสนสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อภาวะเพ้้อสัับสน
(predisposing factors) คืือลัักษณะพื้้�นฐานที่่�ทำให้้ผู้้�ป่่วยมีีความเสี่่�ยง เช่่น อายุุ โรคประจำตััว และปััจจััยที่่�
ทำให้้เกิิดภาวะเพ้้อสัับสน (precipitating factors) มีีปัจั จััยทางคลิินิกิ มากมายที่่�สามารถเป็็นตััวกระตุ้้�นที่่�ทำให้้
เกิิดภาวะเพ้้อสัับสน ทั้้�งภาวะที่่�ทำให้้ป่ว่ ยเกิิดปัญ
ั หาในปััจจุุบันั หรืือภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้น� ตามมา โดยปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับของภาวะเพ้้อสัับสนอาจสรุุปเป็็นอัักษรย่่อได้้ว่่า END ACUTE BRAIN FAILURE ดัังแสดง
ในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. แสดงปััจจััยที่่�ทำให้้เสี่่�ยงต่่อภาวะเพ้้อสัับสนและปััจจััยที่่�ทำให้้เกิิดภาวะเพ้้อสัับสนโดยสรุุป
เป็็นอัักษรย่่อว่่า END ACUTE BRAIN FAILURE(9)
ชนิิดของปััจจััย

ตััวอย่่าง

E lectrolyte abnormalities
and fluid imbalance

Electrolyte ผิิดปกติิ เช่่น hypo/hypernatremia hypo/hyperkalemia,
hypo/hypercalcemia, hypo/hypermagnesemia
Hypovolemia เช่่น ภาวะขาดสารน้้ำ ภาวะที่่�ทำให้้เลืือดออก
Hypervolemia เช่่น ภาวะสารน้้ำเกิิน ภาวะหััวใจล้้มเหลว

N eurological disorders
and injuries

โรคทางระบบประสาททั้้�งหมด เช่่น CNS malignancies, infection, stroke,
vasculitis, epilepsy, traumatic brain injury

D eficiencies (nutritional)

ภาวะขาดสารอาหาร โรคที่่�เกี่่�ยวกัับการดููดซึึมสารอาหารผิิดปกติิ ภาวะขาด
วิิตามิิน เช่่น วิิตามิิน B12 วิิตามิิน B9 (โฟเลท) วิิตามิิน B3 (ซึ่่�งทำให้้เกิิดภาวะ
pellagra) วิิตามิิน B1 (ซึ่่�งทำให้้เกิิดภาวะ beriberi และ Wernicke disorder)

A ge and gender

อายุุมากกว่่า 65 ปีี และเพศ (พบในเพศชายมากกว่่าเพศหญิิง)

C ognitive functioning

ผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิดอยู่่�เดิิมมีีความเสี่่�ยงจะมีีภาวะเพ้้อสัับสนมากกว่่า
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนหลัังการผ่่าตััด

U -Tox or acute substance
intoxication and withdrawal
states

ภาวะเป็็นพิิษจากสารเสพติิด (illicit substance intoxication) เช่่น cocaine
และสารหลอนประสาท หรืือภาวะถอนสารกลุ่่�มกดประสาท(withdrawal
states from CNS depressant agents) เช่่น alcohol, opioids และ
benzodiazepines

T rauma

การได้้รัับบาดเจ็็บทางร่่างกาย ภาวะ heat stroke ภาวะอุุณหภููมิิร่่างกาย
ผิิดปกติิ (hyperthermia และ hypothermia) รวมถึึงหััตถการต่่าง ๆ หรืือ
การผ่่าตััดที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ

E ndocrinopathies

ภาวะความผิิดปกติิทางต่่อมไร้้ท่่อ เช่่น การใช้้ยาหรืือสารที่่�มีี steroid ภาวะ
hyper/hypoglycemia หรืือภาวะ hyper/hypothyroidism
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ชนิิดของปััจจััย

ตััวอย่่าง

B ehavioral, psychiatric

โรคทางจิิตเวช เช่่น ภาวะอารมณ์์ผิิดปกติิ ภาวะซึึมเศร้้า (depression)
โรคอารมณ์์สองขั้้�ว (bipolar disorder) โรคจิิตเภท (schizophrenia)
การใช้้แอลกอฮอล์์หรืือสารเสพติิดอื่่�น ๆ

R x: medication use and
other toxidromes

การใช้้ยาบางกลุ่่�ม เช่่น ยาแก้้ปวดกลุ่่�ม opioid, ยากลุ่่�ม steroids,
ยากระตุ้้�นระบบประสาท sympathetic, ยาที่่�เพิ่่�มระดัับ dopamine,
ยากดภููมิิคุ้้�มกััน ยาต้้านไวรััส ยาแก้้แพ้้ รวมถึึงการใช้้ยากลุ่่�มนี้้�หลายชนิิดร่่วมกััน
ภาวะเป็็นพิิษจากการใช้้ยาเกิินขนาด เช่่น serotonin syndrome,
neuroleptic malignant syndrome, anticholinergic syndrome, lithium
intoxication, anticonvulsants intoxication
สารพิิษ เช่่น โลหะหนััก ยาฆ่่าแมลง ยาฆ่่าหญ้้า พิิษจากสััตว์์ต่่าง ๆ carbon
dioxide หรืือ monoxide poisoning

A nemia, anoxia, hypoxia, & low
perfusion states

ภาวะที่่�ทำให้้ออกซิิเจนในเลืือดต่่ำ เช่่น ภาวะหััวใจล้้มเหลว ภาวะระบบหายใจ
ล้้มเหลว ภาวะความดัันต่่ำ ภาวะซีีด ภาวะแทรกซ้้อนหลัังผ่่าตััด

I nfections

การติิดเชื้้�อในระบบต่่าง ๆ การติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด

N oxious stimuli (pain)

อาการปวดที่่�ยัังควบคุุมไม่่ได้้ แต่่การได้้รัับยาแก้้ปวดกลุ่่�ม opioid ก็็ทำให้้เกิิด
ภาวะเพ้้อสัับสนได้้

F ailure (organ)

ภาวะระบบหายใจล้้มเหลว ภาวะหััวใจล้้มเหลว ภาวะตัับหรืือไตวาย

A pache score (severity of illness) คะแนนจาก Acute Physiology and Chronic Health Evaluation ที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้�น ผู้้�ป่่วยจะเสี่่�ยงต่่อภาวะเพ้้อสัับสนมากขึ้้�น
I solation and sensory
deprivation

การอยู่่�ในห้้องแยก (social isolation) การรัับรู้้�ผิิดปกติิ เช่่น ปััญหาทางการ
มองเห็็น ปััญหาทางการได้้ยิิน

L ight, sleep, and circadian
rhythm

การถููกรบกวนการนอน การอดนอน การเปลี่่�ยนแปลงในนาฬิิกาชีีวิิต (circadian
rhythm)

U remia and other metabolic
disorders

โรคทางเมตาบอลิิซึึม เช่่น acidosis, alkalosis, hyperammonemia รวมถึึง
ปััญหาท้้องผููกและปััสสาวะไม่่ออก

R estraints and immobility

การผููกยึึด (physical restraints) การใช้้อุุปกรณ์์ที่่�ทำให้้ผู้้�ป่่วยขยัับไม่่ได้้ เช่่น
การใส่่ท่่อช่่วยหายใจและเครื่่�องช่่วยหายใจ สายให้้สารอาหารทางหลอดเลืือดดำ
สายสวนปััสสาวะ

E mergence delirium

หลัังการได้้รัับยาระงัับประสาทหรืือหลัังตื่่�นจากภาวะหมดสติิ ซึ่่�งอาจเกิิดจากการ
ภาวะถอนยากดประสาท ภาวะถอนยากลุ่่�ม opioid
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พยาธิิสรีีรวิิทยาของภาวะเพ้้อสัับสน

ในปััจจุุบัันการศึึกษาเกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนยัังไม่่สามารถอธิิบายการเกิิดภาวะนี้้�ได้้
ด้้วยกลไกใดเพีียงกลไกเดีียว เนื่่�องจากแต่่ละกลไกมีีความเชื่่�อมโยงและเป็็นปััจจััยซึ่่�งกัันและกัันและทำให้้เกิิด
การทำงานผิิดปกติิของระบบประสาท โดยกลไกที่่�ได้้รัับการศึึกษาอย่่างมากคืือ กลไกการเปลี่่�ยนแปลงการ
ทำงานของสารสื่่�อประสาท โดยพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเพ้้อสัับสนมีีการลดลงของปริิมาณ acetylcholine และ
melatonin แต่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ dopamine, norepinephrine และ glutamate ส่่วนสารสื่่�อประสาท
serotonin (5HT), histamine และ gamma-amino butyric acid (GABA) อาจเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงขึ้้�นอยู่่�กัับ
สาเหตุุที่่�ทำให้้เกิิดภาวะเพ้้อสัับสน
นอกจากนี้้�กลไกอื่่�น ๆ ก็็มีีผลต่่อการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสน ยกตััวอย่่างเช่่น กลไกการเปลี่่�ยนแปลงของ
วงจรการหลัับและตื่่�น กลไกการอัักเสบซึ่่�งผ่่านการทำงานของ cytokine และ inflammatory mediator

อาการและอาการแสดงของภาวะเพ้้อสัับสน (รููปที่่� 1(9))

	ภาวะเพ้้อสัับสนถ้้าเปรีียบเทีียบกัับภาวะอื่่�น ๆ เช่่น ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure) ภาวะระบบ
หายใจล้้มเหลว (respiratory failure) ภาวะไตวาย (renal failure) ที่่�อวััยวะในระบบนั้้�นมีีการทำงานผิิดปกติิ
ก็็อาจเรีียกภาวะเพ้้อสัับสนได้้เป็็นภาวะสมองล้้มเหลว (brain failure) เช่่นกััน
อาการและอาการแสดงของภาวะเพ้้อสัับสนสามารถแบ่่งตามอาการหลัักได้้เป็็น 5 กลุ่่�มอาการ ได้้แก่่
1. การรู้้�คิิดบกพร่่อง (cognitive deficit) ซึ่่�งทำให้้เกิิดปััญหาทางด้้านความจำ (memory
impairment) การคิิดแบบนามธรรม (abstract thinking) ความสามารถในการบริิหารจััดการ (executive
dysfunction) ความผิิดปกติิในการรัับรู้้� (perceptual distortions) และการรัับรู้้�สภาพแวดล้้อมผิิดปกติิ
(disorientation)
2. ความสนใจหรืือสมาธิิบกพร่่อง (attentional deficits) ซึ่่�งทำให้้เกิิดความผิิดปกติิของระดัับและ
รายละเอีี ย ดของความรู้้�สึึกตัั ว เช่่ น ผู้้�ป่่ ว ยไม่่ ส ามารถจดจ่่ อ กัั บ สิ่่� ง หนึ่่� ง ได้้ แ ละเปลี่่� ย นความสนใจไปมา
(reduced ability to direct, focus, sustain and shift attention)
3. วงจรนาฬิิกาชีีวิิตผิิดปกติิ (circadian rhythm dysregulation) ทำให้้วงจรการนอนหลัับและ
ตื่่�นผิิดปกติิไปจากเดิิม เช่่น ผู้้�ป่่วยตื่่�นช่่วงกลางคืืนและนอนหลัับช่่วงกลางวััน
4. การควบคุุ ม อารมณ์์ ผิิ ด ปกติิ (emotional dysregulation) เช่่ น อารมณ์์ ห งุุ ด หงิิ ด หรืือ
โกรธง่่าย ความกัังวลหรืือกลััวมากผิิดปกติิ
5. การแสดงออกทางพฤติิกรรมผิิดปกติิ (psychomotor dysregulation) ซึ่่ง� เป็็นอาการที่่�ใช้้แยกชนิิด
(phenotype) ของภาวะเพ้้อสัับสน โดยผู้้�ป่่วยอาจมีีพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวมากผิิดปกติิ (hyperactive)
หรืือมีีการเคลื่่�อนไหวน้้อยกว่่าปกติิ (hypoactive) หรืืออาจมีีอาการทั้้�งพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวมากผิิดปกติิ
สลัับกัับเคลื่่�อนไหวน้้อยกว่่าปกติิ (mixed type)
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รููปที่่� 1. แสดงอาการหลัักของภาวะเพ้้อสัับสน(9)
	ผู้้�ป่่วยมัักจะมีีอาการนำ (prodromal symptoms) ก่่อนที่่�จะมีีอาการข้้างต้้น โดยมัักแสดงอาการ
กระสัับกระส่่าย (restlessness) วิิตกกัังวล (anxiety) หงุุดหงิิดง่า่ ย (irritability) การนอนหลัับผิิดปกติิ (sleep
disturbances) ซึ่่�งมัักมีีอาการนำมาก่่อนอาการหลัักอื่่�น ๆ ในช่่วงหลายชั่่�วโมงหรืือหลายวััน ซึ่่�งหากพบว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีอาการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป แพทย์์และทีีมที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยควรเฝ้้าระวัังการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนและ
หาสาเหตุุเสมอ
	ภาวะเพ้้อสัับสนสามารถแบ่่งชนิิดตามลัักษณะการแสดงออกทางพฤติิกรรม (psychomotor
activity) ได้้เป็็น 3 ชนิิด ได้้แก่่ hyperactive, hypoactive และ mixed type(11) โดยจากการศึึกษาพบว่่า
hypoactive delirium เป็็นชนิิดที่่พ� บได้้มากที่่�สุดุ (ร้้อยละ 65) ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่มี� อี าการเจ็็บป่่วยทางร่่างกาย
รองลงมา คืือ hyperactive delirium (ร้้อยละ 25) และ mixed type (ร้้อยละ 10) (12) ซึ่่�ง hypoactive
delirium ที่่�พบมากที่่�สุุด มัักจะถููกละเลยและไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย ซึ่่�งส่่งผลเสีียต่่ออาการของผู้้�ป่่วย
แม้้ว่า่ ภาวะเพ้้อสัับสนมัักจะเกิิดขึ้น้� แบบเฉีียบพลัันและมีีอาการชั่่ว� คราว ซึ่่ง� อาการจะดีีขึ้น้� ได้้เมื่่อ� จััดการ
กัับสาเหตุุแล้้ว ในผู้้�ป่่วยบางกลุ่่�มอาจพบว่่าภาวะเพ้้อสัับสนมีีอาการเป็็นแบบเรื้้�อรััง (chronic or persistent
delirium) ได้้เช่่นกััน ซึ่่�งมัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาด้้านการรู้้�คิิด (cognitive impairment) อยู่่�เดิิม
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เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะเพ้้อสัับสนตาม DSM 5 TR
A.

มีีความผิิดปกติิของความสนใจหรืือสมาธิิ (attention) และความรู้้�สึึกตััวต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(awareness)

B.

ความผิิดปกติิเกิิดขึ้้�นในระยะเวลาสั้้�น (มัักเป็็นช่่วงเวลาหลายชั่่�วโมงหรืือสองถึึงสามวััน) เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงจากระดัับความสนใจและความรู้้�สึึกตััวเดิิม ร่่วมกัับความรุุนแรงของอาการมีีแนวโน้้ม
ขึ้้�น ๆ ลง ๆ ในแต่่ละช่่วงของวััน

C.

มีีความผิิดปกติิของการรู้้�คิิด (cognition) เช่่น ด้้านความจำ (memory deficit) การรัับรู้้�สภาพ
แวดล้้อมผิิดปกติิ (disorientation) ด้้านภาษา ความสามารถด้้านมิิติิสััมพัันธ์์ (visuospatial
ability) หรืือการรัับรู้้� (perception)

D.

ความผิิดปกติิในข้้อ A และ C ไม่่สามารถอธิิบายได้้ด้้วยภาวะสมองเสื่่�อม (neurocognitive
disorder) ที่่�เป็็นอยู่่�ก่่อนหน้้า และความผิิดปกติินั้้�นไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากกรณีีที่่�ระดัับความรู้้�สึึกตััว
ลดลงอย่่างรุุนแรง เช่่น ภาวะหมดสติิ (coma)

E.

มีีหลัักฐานจากประวััติิ การตรวจร่่างกาย หรืือผลทางห้้องปฏิิบััติิการว่่าความผิิดปกติินั้้�นเป็็นผล
โดยตรงจากภาวะทางร่่างกาย ช่่วงที่่�เป็็นพิิษหรืือช่่วงถอนของยาหรืือสารเสพติิด การได้้รัับสารพิิษ
หรืือจากหลายสาเหตุุร่่วมกััน

ตามเกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ DSM 5 TR(4) มีีการระบุุความจำเพาะเพื่่�อการวิินิิจฉััย
1.	ตามระยะเวลา เป็็น
1.1 Acute คืือมีีอาการแสดงนานหลายชั่่�วโมงถึึงหลายวััน
1.2 Persistent คืือมีีอาการแสดงนานหลายสััปดาห์์หรืือหลายเดืือน
2.	ตามชนิิด เป็็น
2.1 Hyperactive ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวมากผิิดปกติิหรืือมีีการแสดงออกทาง
อารมณ์์ผิิดปกติิ
2.2 Hypoactive ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวน้้อยกว่่าปกติิ
2.3 Mixed level of activity ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวปกติิแต่่มีีระดัับความสนใจ
และความรู้้�สึึกตััวผิิดปกติิหรืือในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการทั้้�งพฤติิกรรมการเคลื่่�อนไหวมากผิิดปกติิสลัับกัับเคลื่่�อนไหว
น้้อยกว่่าปกติิ
3. ตามสาเหตุุ เป็็น
3.1 Substance intoxication delirium เช่่น จาก alcohol, amphetamine, cannabis,
opioid, sedative/hypnotic/anxiolytic agent, stimulant, cocaine หรืือจากสารชนิิดอื่่�น ๆ
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3.2 Substance withdrawal delirium เช่่น จาก alcohol, opioid, sedative/hypnotic/
anxiolytic agent หรืือจากสารชนิิดอื่่�น ๆ
3.3 Medication-induced delirium เมื่่�อภาวะเพ้้อสัับสนมีีสาเหตุุจากผลของยาที่่�สั่่�งให้้
ผู้้�ป่่วย
3.4 Delirium due to another medical condition เมื่่อ� ภาวะเพ้้อสัับสนมีีหลัักฐานจากประวััติิ
การตรวจร่่างกาย หรืือผลทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารว่่าความผิิดปกติินั้้น� เป็็นผลโดยตรงจากภาวะทางร่่างกายนั้้�น เช่่น
delirium due to hepatic encephalopathy
3.5 Delirium due to multiple etiologies เมื่่�อภาวะเพ้้อสัับสนมีีหลัักฐานจากประวััติิ
การตรวจร่่างกาย หรืือผลทางห้้องปฏิิบััติิการว่่าความผิิดปกติินั้้�นเป็็นผลมาจากหลายสาเหตุุ

การวิินิิจฉััยแยกโรค

	ภาวะเพ้้อสัับสนเป็็นภาวะที่่�มีีอาการและอาการแสดงได้้ทุุกรููปแบบในทางจิิตเวช จึึงจำเป็็นที่่�จะต้้อง
วิินิิจฉััยแยกโรคกัับโรคในกลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้แก่่ psychotic disorder, mood disorder, anxiety disorder,
stress-related disorder, somatic symptom disorder และ neurocognitive disorder ซึ่่�งการดำเนิิน
โรคของภาวะเพ้้อสัับสนมัักจะมีีอาการในระยะเวลาที่่�รวดเร็็ว (acute) มีีอาการเป็็น ๆ หาย ๆ (fluctuation)
ซึ่่�งแตกต่่างจากโรคทางจิิตเวชส่่วนใหญ่่ที่่�มีีระยะเวลาในการดำเนิินโรคค่่อนข้้างนาน
สำหรัับภาวะสมองเสื่่�อม (neurocognitive disorder) เป็็นภาวะที่่�จำเป็็นต้้องวิินิิจฉััยแยกโรคเสมอ
ในการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุ เนื่่�องจากภาวะสมองเสื่่อ� มมีีอาการแสดงได้้หลายรููปแบบ จึึงทำให้้เกิิดอาการคล้้ายกัับ
ภาวะเพ้้อสัับสนได้้ ซึ่่�งความแตกต่่างระหว่่างภาวะสมองเสื่่�อมกัับภาวะเพ้้อสัับสนคืือ อาการมัักจะค่่อยเป็็น
ค่่อยไปในระดัับหลายเดืือนถึึงหลายปีี มัักจะไม่่มีีความผิิดปกติิของระดัับความรู้้�สึึกตััว (ในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
ระยะแรก) และมัักไม่่มีีอาการเป็็น ๆ หาย ๆ ในช่่วงเวลาของวััน

เครื่่�องมืือในการประเมิินภาวะเพ้้อสัับสน

แม้้ว่่าภาวะเพ้้อสัับสนจะเป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อย แต่่ก็็ยัังถููกละเลยและไม่่ได้้รัับการจััดการโดยเฉพาะ
ในผู้้�ป่่วยวิิกฤต ซึ่่�งมัักจะเกิิดจากอาการที่่�รุุนแรงซึ่่�งทำให้้ประเมิินได้้ยากในการวิินิิจฉััย อย่่างไรก็็ตามเกณฑ์์
การวิินิิจฉััยของ DSM 5 TR นัับเป็็นเกณฑ์์มาตรฐานที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััย จึึงมีีการพััฒนาเครื่่�องมืือสำหรัับ
ช่่วยประเมิินภาวะเพ้้อสัับสนและมีีการแปลเป็็นภาษาไทย เช่่น confusion assessment method (cam),
confusion assessment method for the ICU (CAM- ICU), mini-mental state examination (MMSE),
Thai mental state examination (TMSE), delirium rating scale (DRS) หรืือ memorial delirium
assessment scale (MDAS) เป็็นต้้น
Confusion assessment method for the ICU (CAM- ICU) เป็็นเครื่่�องมืือคััดกรองภาวะเพ้้อ
สัับสนซึ่่�งพััฒนาโดยอิิงตามเกณฑ์์ DSM IV TR เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้บ่่อยที่่�สุุด โดยพััฒนามาเพื่่�อให้้พยาบาลในหอ
ผู้้�ป่่วยวิิกฤตสามารถใช้้ได้้ (14, 15)
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Mini-mental state examination (MMSE) และ Thai mental state examination (TMSE)
เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ประเมิินการรู้้�คิิด (cognitive function) ซึ่่ง� ใช้้ประเมิินการเปลี่่ย� นแปลงของการรู้้�คิิดในแต่่ละ
ช่่วง มีีการศึึกษาพบว่่าการประเมิินในหััวข้้อการรัับรู้้�สภาพแวดล้้อม (orientation) การสะกดคำถอยหลัังและ
การวาดรููปห้้าเหลี่่�ยม มีีความจำเพาะต่่อภาวะเพ้้อสัับสน(16)

การป้้องกัันการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสน

ความเสี่่ย� งของการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนในผู้้�ป่่วยมีีความสััมพัันธ์์กับั หลายปััจจััย ได้้แก่่ ลัักษณะพื้้น� ฐาน
ของผู้้�ป่่วย ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อภาวะเพ้้อสัับสน (predisposing factors) ปััจจััยที่่�ทำให้้เกิิดภาวะเพ้้อสัับสน
(precipitating factors) ภาวะความผิิดปกติิทางร่่างกายและการรัักษารวมถึึงหััตถการที่่�ได้้รับั ซึ่่ง� เมื่่อ� พิิจารณา
จากปััจจััยต่่าง ๆ จะมีีบางปััจจััยที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้และปััจจััยที่่�ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ ดัังตััวอย่่าง
ในตารางที่่� 2(8)
ตารางที่่� 2. แสดงปััจจััยที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้และปััจจััยที่่�ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุ
ของภาวะเพ้้อสัับสน(8)
ปััจจััยที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้

ปััจจััยที่่�ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้

ยาที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ เช่่น ยากลุ่่�ม GABA หรืือ opioid ยา
อายุุที่่�มากขึ้้�น
ที่่�มีีฤทธิ์์� anticholinergic
ปััญหาด้้านการรู้้�คิิดที่่�มีีอยู่่�เดิิม (baseline
การได้้รัับยาที่่�มีีผลกดประสาทเป็็นเวลานาน
cognitive impairment)
ภาวะที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่สามารถเคลื่่�อนไหวได้้ และการผููกยึึด
ความรุุนแรงของโรคประจำตััวทางร่่างกาย
ด้้วยอุุปกรณ์์
ปััญหาทางจิิตเวชที่่�มีีอยู่่�เดิิม
ภาวะเป็็นพิิษและการถอนยาหรืือสารเสพติิด
ภาวะความไม่่สมดุุลของ electrolyte สารน้้ำหรืือ
สารอาหารในร่่างกาย
ภาวะผิิดปกติิของระบบต่่อมไร้้ท่่อและเมตาบอลิิซึึม
ภาวะขาดออกซิิเจน
ความผิิดปกติิของวงจรการนอนหลัับและตื่่�น
อาการปวดที่่�ยัังควบคุุมไม่่ได้้
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การป้้องกัันการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนจึึงควรมุ่่�งเน้้นไปที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะสัับสน
โดยลดปััจจััยที่่�มีีผลทำให้้เกิิดอาการหรืือทำให้้อาการสัับสนแย่่ลง เช่่น
1. หลีีกเลี่่�ยงการให้้ยาที่่�มีีฤทธิ์์�กดประสาทในการควบคุุมพฤติิกรรมวุ่่�นวาย เช่่น ยากลุ่่�ม GABA
(benzodiazepine) ยกเว้้นในกรณีีที่่�พฤติิกรรมวุ่่�นวายมีีสาเหตุุมาจากการถอนยาหรืือสารเสพติิดที่่�มีีฤทธิ์์�
กดประสาท เช่่น alcohol, benzodiazepine หรืือ barbiturate นอกจากยากลุ่่�ม GABA ยัังควรเลี่่�ยง
ยากลุ่่�ม opioid ด้้วยเช่่นกัันเนื่่�องจากทำให้้อาการสัับสนแย่่ลงได้้
2. ปรัับวงจรการนอนหลัับและตื่่�นเพื่่�อทำให้้นาฬิิกาชีีวิิต (circadian rhythm) กลัับมาเป็็นปกติิ
โดยการจััดสภาพแวดล้้อมในห้้องผู้้�ป่่วย ให้้มีแี สงอาทิิตย์เ์ ข้้าในช่่วงกลางวััน ปิิดไฟอื่่�น ๆ ในช่่วงเวลากลางคืืน
จััดการเรื่่�องเสีียงรบกวน เช่่น เสีียงเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์ในห้้องผู้้�ป่่วย รวมถึึงเสีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
การทำงานของบุุคลากร
3. เพิ่่�มการเคลื่่�อนไหวหรืือขยัับร่่างกายของผู้้�ป่่วย เช่่น การนำอุุปกรณ์์หรืือสายที่่�ไม่่จำเป็็นที่่�ยึึดติิด
กัับผู้้�ป่่วยออก การทำกายภาพบำบััดเมื่่�อสภาพร่่างกายของผู้้�ป่่วยพร้้อม รวมถึึงให้้ผู้้�ป่่วยใส่่อุุปกรณ์์ที่่�ช่่วย
เรื่่�องการมองเห็็นหรืือการได้้ยิิน เช่่น แว่่นตาหรืือเครื่่�องช่่วยฟััง
4.	จััดกิิจกรรมที่่�กระตุ้้�นให้้ผู้้�ป่่วยฝึึกสมาธิิความจำและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสิ่่�งแวดล้้อม
5. ประเมิินและลดอาการปวดของผู้้�ป่่วย โดยพยายามเลี่่�ยงยากลุ่่�ม opioid หรืือใช้้เท่่าที่่�จำเป็็น

การรัักษาภาวะเพ้้อสัับสน

	สิ่่�งที่่�สำคััญที่่�สุดข
ุ องการรัักษาภาวะเพ้้อสัับสนคืือการหาสาเหตุุและแก้้ไข ซึ่่ง� ภาวะเพ้้อสัับสนในผู้้�ป่่วย
แต่่ละรายอาจมีีสาเหตุุมากกว่่าหนึ่่ง� อย่่างที่่�ทำให้้เกิิดอาการ ผู้้�รักั ษาจึึงจำเป็็นที่่�จะต้้องหาปััจจััยที่่�สามารถจััดการ
ได้้ทั้้�งหมดและรัักษาตามสาเหตุุนั้้�น รวมถึึงป้้องกัันปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�อาจส่่งผลทำให้้เกิิดอาการเป็็นซ้้ำด้้วย
การรัักษาภาวะเพ้้อสัับสนโดยไม่่ใช้้ยา
การรัักษาโดยไม่่ใช้้ยาสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีภี าวะเพ้้อสัับสนมีีวิธีิ กี ารเช่่นเดีียวกัับการป้้องกััน คืือ การปรัับ
วงจรการนอนหลัับและตื่่�น การจััดสภาพแวดล้้อมในห้้องผู้้�ป่่วยให้้มีีแสงที่่�พอเหมาะและลดเสีียงรบกวน
การเพิ่่�มการเคลื่่�อนไหวหรืือขยัับร่่างกายของผู้้�ป่่วยผ่่านการทำกายภาพบำบััด การผููกยึึดด้้วยอุุปกรณ์์เท่่าที่่�
จำเป็็น การใส่่อุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยเรื่่�องประสาทสััมผััสโดยเฉพาะด้้านการมองเห็็นและการได้้ยิิน การหากิิจกรรมที่่�
กระตุ้้�นให้้ผู้้�ป่่วยฝึึกสมาธิิความจำและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งอาจทำโดยบุุคลากรที่่�ทำการรัักษาหรืือ
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย รวมถึึงการระวัังเรื่่�องความปลอดภััย เช่่น การล้้ม การตกเตีียงหรืือสิ่่�งของที่่�อาจนำมาเป็็นอาวุุธได้้
นอกจากนี้้�การอธิิบายให้้ความรู้้�ญาติิหรืือผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยมีีความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะช่่วยให้้การรัักษาได้้ผลดีีมากขึ้้น�
เช่่น การอธิิบายภาวะที่่�เกิิดกัับผู้้�ป่่วยว่่ามีีการทำงานของสมองที่่�ผิิดปกติิไปเนื่่�องจากปััญหาจากความเจ็็บป่่วย
ซึ่่�งอาการเป็็นชั่่�วคราวมีีอาการขึ้้�น ๆ ลง ๆ และสามารถหายเป็็นปกติิได้้ และควรให้้คำแนะนำผู้้�ดููแลสำหรัับ
การจััดสิ่่�งแวดล้้อมหรืือมีีกิิจกรรมที่่�กระตุ้้�นผู้้�ป่่วยในระหว่่างวััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยกลัับมา
รัับรู้้�สภาพแวดล้้อมตามความเป็็นจริิง (reorientation) เช่่น การบอกผู้้�ป่่วยว่่าขณะนี้้�เป็็นช่่วงวัันเวลาอะไร
ผู้้�ป่่วยอยู่่�ที่่�ไหน มารัักษาอาการเจ็็บป่่วยอะไร และมีีใครเข้้ามาเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยบ้้าง
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การรัักษาภาวะเพ้้อสัับสนโดยการใช้้ยา
	ปััจจุุบันั ไม่่มียี าชนิิดใดที่่�ได้้รับั การรัับรองจากสำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกา
(the U.S. food and drug administration) สำหรัับใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเพ้้อสัับสน อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อรัักษา
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเพ้้อสัับสนโดยไม่่ใช้้ยาแล้้วไม่่ได้้ผลอาจพิิจารณาใช้้ยา antipsychotic เพื่่�อควบคุุมพฤติิกรรม
กระวนกระวาย ก้้าวร้้าว รวมถึึงอาการทางจิิต เช่่น อาการหวาดระแวง หููแว่่วหรืือภาพหลอน ซึ่่�งเกิิดจาก
สารสื่่�อประสาท dopamine ที่่�มากขึ้้�นผิิดปกติิโดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยภาวะเพ้้อสัับสนชนิิด hyperactive
Antipsychotic ที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายและมีีการศึึกษารองรัับ เช่่น haloperidol, risperidone,
quetiapine, olanzapine และ aripiprazole โดยยาแต่่ละชนิิดมีีประสิิทธิิภาพไม่่ต่่างกัันในการรัักษา แต่่มีี
คุุณสมบััติิต่่างกัันเล็็กน้้อยในด้้านผลข้้างเคีียง ซึ่่�งผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้บ่่อย คืือ extrapyramidal side effect
(EPS) ผลต่่อการเต้้นของหััวใจ (QTc prolongation และ torsades de pointes) และฤทธิ์์�ในการช่่วยนอน
(sedative effect) ดัังสรุุปได้้ในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3. แสดงยา antipsychotics ที่่�ใช้้ในการรัักษาภาวะเพ้้อสัับสน(17-18)
PO: per oral, SL: sublingual, IV: intravenous, IM: intramuscular, SC: subcutaneous,
EPS: extrapyramidal side effect
Antipsychotics

ขนาดยา
วิิธีีบริิหารยา
(มก.ต่่อวััน)

Haloperidol

0.5-10

PO (เม็็ด/น้้ำ)
IV/IM/SC

Risperidone

0.25-6

PO (เม็็ด/น้้ำ)

พบ EPS ได้้ขึ้น้� กัับขนาดยา

Quetiapine

12.5-300

PO (เม็็ด)

sedative effect สููง

มีีฤทธิ์์�ลดความกัังวล
(anxiolytic)
มีีโอกาสเกิิด EPS ต่่ำ
สามารถใช้้ในผู้้�ป่่วย
Parkinson’s disease ได้้

Olanzapine

2.5-20

PO (เม็็ด)
SL

sedative effect สููง
มีีฤทธิ์์� anticholinergic

มีีฤทธิ์์�ต้้านอาเจีียน
(antiemetic effect)
มีีการศึึกษามากในผู้้�ป่่วย
มะเร็็ง

ข้้อควรระวััง

หมายเหตุุ

พบ EPS ได้้ขึ้้�นกัับขนาดยา แนะนำให้้เป็็นยาลำดัับแรก
พบ QTc prolongation ที่่�ใช้้
ได้้บ่่อยถ้้าให้้ทาง IV
มีีฤทธิ์์�ต้้านอาเจีียน
(antiemetic effect)

The Stories of Success

Antipsychotics

ขนาดยา
วิิธีีบริิหารยา
(มก.ต่่อวััน)

Aripiprazole

2.5-20

PO (เม็็ด/น้้ำ)

ข้้อควรระวััง
พบ akathisia ได้้บ่่อย

หมายเหตุุ
มีีผลกัับ QTc ต่่ำที่่�สุุด
อาจใช้้ได้้ในผู้้�ป่่วย
hypoactive delirium

ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีอาการสัับสนหรืือวุ่่�นวายมาก จำเป็็นต้้องควบคุุมอาการทัันทีี อาจให้้ haloperidol
ขนาด 2.5–5 มก. ทางกล้้ามเนื้้�อ เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยสงบ ประเมิินอาการซ้้ำทุุก 30 นาทีี หากอาการไม่่ดีีขึ้้�น
อาจให้้ซ้้ำหรืือเพิ่่�มขนาดยาได้้ (เช่่น เพิ่่�มจากขนาด 2.5 มก. เป็็น 5 มก. หรืือ จากขนาด 5 มก. เป็็น 10 มก.)
หลัังจากผู้้�ป่่วยสงบควรเพิ่่�มยารัับประทานร่่วมด้้วย และปรัับขนาดยาจนสามารถคุุมอาการได้้ เมื่่�ออาการของ
ผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น สามารถจััดการสาเหตุุของภาวะเพ้้อสัับสนได้้จึึงค่่อย ๆ ลดขนาดยาลงตามอาการ ส่่วนในกรณีีที่่�ให้้
ยาทางกล้้ามเนื้้�อไม่่ได้้ เช่่น ผู้้�ป่่วยมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ อาจพิิจารณาให้้ยาทางหลอดเลืือดดำแต่่ต้้องตรวจ
คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจต่่อเนื่่�องและเฝ้้าระวัังภาวะ torsades de pointes ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ยา antipsychotic มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิด QTc prolongation และ torsades de pointes
เนื่่�องจากยาไปมีีผลกัับ delayed-rectifier potassium channel บนกล้้ามเนื้้�อหััวใจ มีีการศึึกษาพบว่่า
haloperidol มีีผลกัับ QTc prolongation น้้อยกว่่า olanzapine, risperidone, quetiapine ตามลำดัับ(21)
ส่่วน aripiprazole มีีผลน้้อยมากกัับ QTc(22) ดัังแสดงในตารางที่่� 4(21)
ตารางที่่� 4. แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างยา antipsychotics กัับค่่าเฉลี่่�ยการเปลี่่�ยนแปลง QTc(21)
Antipsychotic

การเปลี่่�ยนแปลง QTc (มิิลลิิวิินาทีี)

Haloperidol

4.7

Risperidone

11.6

Quetiapine

14.5

Olanzapine

6.8

เนื่่�องจากผลข้้างเคีียงของ antipsychotic ที่่�มีีผลต่่อการเต้้นของหััวใจ ก่่อนการพิิจารณาให้้ยา
จึึงแนะนำให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
1.	ตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจและคำนวณ QTc (รวมถึึงหลัังจากให้้ยาแล้้วควรตรวจซ้้ำ ถ้้าพบว่่า QTc
เพิ่่�มสููงขึ้้�นกว่่าเดิิมมากกว่่าร้้อยละ 25 หรืือคำนวณแล้้วได้้ค่่ามากกว่่า 500 มิิลลิิวิินาทีี ควรหยุุดยา)
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2.	ตรวจ electrolyte และแก้้ไขถ้้ามีีภาวะ potassium (K) หรืือ magnesium (Mg) ผิิดปกติิ
3.	ทบทวนรายการยาที่่�ผู้้�ป่่วยได้้ทั้้�งหมด และพิิจารณาอัันตรกริิยาของยา (drug interaction) ที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งยาที่่�มีีผลต่่อการเต้้นของหััวใจหรืือทำให้้ QTc prolongation
นอกจาก antipsychotic แล้้วปััจจุุบัันมีีการศึึกษายากลุ่่�มอื่่�นสำหรัับการใช้้คุุมอาการในผู้้�ป่่วย
hyperactive delirium ได้้แก่่
1. Dexmedetomidine และ clonidine ซึ่่�งเป็็นยาในกลุ่่�ม alpha-2 agonist ซึ่่�งออกฤทธิ์์�ป้้องกััน
การทำลายเซลล์์ประสาทจากการเพิ่่�มขึ้น้� ของสารสื่่อ� ประสาท norepinephrine (NE) หลัังการมีีภาวะออกซิิเจน
ต่่ำลงในเซลล์์ประสาท เดิิมเป็็นยาระงัับประสาท (sedative agent) และมีีฤทธิ์์�ลดอาการปวดอีีกด้้วย ในการ
ศึึกษาในผู้้�ป่่วยวิิกฤตพบว่่า dexmedetomidine สามารถลดความรุุนแรงของอาการสัับสนได้้รวดเร็็วกว่่า
haloperidol และลดระยะเวลาในการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจได้้มากกว่่า haloperidol, midazolam และ
propofol(23-25)
2. ยากัันชััก เช่่น valproic acid (VPA), carbamazepine หรืือ gabapentin ซึ่่�งออกฤทธิ์์�เป็็น
Glutamate antagonist และ calcium (Ca) channel blocking agent มีีการศึึกษาและใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะเพ้้อสัับสนซึ่่�งไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยา antipsychotic ร่่วมกัับยาระงัับประสาทอื่่�น ๆ อย่่างไร
ก็็ตามยัังมีีข้้อมููลจากการศึึกษาในยากลุ่่�มนี้้�ค่่อนข้้างน้้อย
ในผู้้�ป่่วย hypoactive delirium มีีการศึึกษาด้้านการรัักษาด้้วยยาค่่อนข้้างน้้อย แต่่เมื่่�อศึึกษาจาก
พยาธิิสรีีรวิิทยาของการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสน การใช้้ antipsychotic ที่่�มีี sedative effect น้้อย เช่่น
aripiprazole ในขนาดต่่ำอาจจะช่่วยให้้ภาวะเพ้้อสัับสนดีีขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาที่่�ใช้้ยาที่่�มีีฤทธิ์์�กระตุ้้�น
จิิตประสาท (psychostimulant) เช่่น modafinil หรืือ methylphenidate เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยตื่่�นมากขึ้้�น
และสามารถเคลื่่�อนไหวได้้มากขึ้้�น และมีีการศึึกษายาในกลุ่่�ม NMDA-receptor blocking agent เช่่น
amantadine หรืือ memantine ซึ่่�งแนะนำให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ hypoactive delirium จากปััญหา
ทางระบบประสาท เช่่น สมองกระทบกระเทืือน (traumatic brain injury, TBI) หรืือภาวะหลอดเลืือดสมอง
โดยยากลุ่่�มนี้้�ช่่วยลดการทำลายเซลล์์ประสาทจากการขาดเลืือดหรืือหลัังการเปิิดของหลอดเลืือดสมองหลััง
การอุุดตััน (reperfusion)(26)

ผลของภาวะเพ้้อสัับสน

จากการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเพ้้อสัับสนมีีอััตราความพิิการหรืือเกิิดภาวะแทรกซ้้อนอื่่�นสููงกว่่า
มีีอััตราการตายภายใน 1 ปีีหลัังออกจากโรงพยาบาลสููงกว่่า มีีระยะเวลาในการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตและ
โรงพยาบาลนานกว่่า และมีีระยะเวลาพัักฟื้้�นในสถานดููแลนานกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีภาวะเพ้้อสัับสน(27,28)
	ภาวะเพ้้อสัับสนมีีผลต่่อระดัับการรู้้�คิิด (cognitive function) ผู้้�ป่่วย โดยภายหลัังผู้้�ป่่วยมีีภาวะเพ้้อ
สัับสน พบว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะสมองเสื่่�อมมากกว่่าคนทั่่�วไป และในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมอยู่่�แล้้ว
หลัังจากมีีภาวะเพ้้อสัับสนมีีปัญ
ั หาถดถอยด้้านการรู้้�คิิด มากกว่่าผู้้�ป่่วยภาวะสมองเสื่่�อมที่่�ไม่่มีภี าวะเพ้้อสัับสน(29)
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มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยหอวิิกฤตพบว่่ามีีเพีียงร้้อยละ 14 ของผู้้�ป่่วยก่่อนออกจากโรงพยาบาลที่่�ระดัับการรู้้�คิิด
กลัับมาเท่่ากัับระดัับปกติิ(30) ในการศึึกษาอื่่น� พบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ยเพีียงร้้อยละ 4 ที่่�ระดัับการรู้้�คิิดกลัับมาเท่่ากัับระดัับ
ปกติิก่่อนออกจากโรงพยาบาล ร้้อยละ 20.8 กลัับมาเป็็นปกติิในระยะเวลา 3 เดืือน และร้้อยละ 17.7 กลัับมา
เป็็นปกติิในระยะเวลา 6 เดืือนหลัังออกจากโรงพยาบาล และในผู้้�ป่่วยบางรายมีีปััญหาระดัับการรู้้�คิิดผิิดปกติิ
ต่่อเนื่่�องนานกว่่า 6 เดืือนหลัังออกจากโรงพยาบาล ซึ่่�งมีีผลเสีียต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำวัันของผู้้�ป่่วย(31)

บทสรุุป

	ภาวะเพ้้อสัับสนเป็็นภาวะทางจิิตประสาทซึ่่�งทำให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางอารมณ์์ ความคิิดและ
พฤติิกรรมของผู้้�ป่่วย โดยมีีสาเหตุุจากความผิิดปกติิทางร่่างกาย ซึ่่�งภาวะเพ้้อสัับสนนี้้�เป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อย
ในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาในโรงพยาบาล แต่่มัักจะถููกละเลยและไม่่ได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสม การใช้้เครื่่�องมืือ เช่่น
CAM-ICU จึึงมีีประโยชน์์ในการช่่วยวิินิิจฉััยอาการของผู้้�ป่่วยเพื่่�อให้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นระบบต่่อไป
การรัักษาภาวะเพ้้อสัับสนที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือ การหาสาเหตุุและแก้้ไขสาเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมไปกัับ
การรัักษาโดยไม่่ใช้้ยาผ่่านการปรัับสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ตามหากการจััดการสาเหตุุและการรัักษาโดยไม่่ใช้้ยา
ยัังไม่่สามารถควบคุุมอาการของผู้้�ป่่วยได้้ การใช้้ antipsychotic อาจเป็็นทางเลืือกที่่�ใช้้เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยสงบลง
ลดอาการกระวนกระวายและอาการทางจิิตได้้ โดย antipsychotic แต่่ละชนิิดมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษา
ไม่่ต่่างกััน แต่่มีีคุุณสมบััติิและผลข้้างเคีียงต่่างกัันเล็็กน้้อย ซึ่่�งแพทย์์ที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยจำเป็็นที่่�จะต้้องพิิจารณาผลดีี
และความเสี่่�ยงของการให้้ยากลุ่่�มนี้้� รวมถึึงสื่่�อสารกัับญาติิและผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยเกี่่�ยวกัับแผนการรัักษาเสมอ
นอกจากนี้้�การป้้องกัันการเกิิดภาวะเพ้้อสัับสนก็็ยังั เป็็นสิ่่ง� สำคััญ โดยการหลีีกเลี่่ย� งการใช้้ยาบางชนิิด
ร่่วมกัับการปรัับสิ่่ง� แวดล้้อมและการลดปััจจััยที่่�มีผี ลทำให้้เกิิดภาวะเพ้้อสัับสน เพื่่�อป้้องกัันผลเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
กัับผู้้�ป่่วย เช่่น การเพิ่่�มระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยรัักษาในโรงพยาบาล ผลเสีียต่่อคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ผลเสีียต่่อ
ภาวะการรู้้�คิิด
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ความรุุนแรงต่่อกลุ่่�มคนข้้ามเพศ
และผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
(violence towards people
with transgenderism
and gender diversity)
สรวิิศ วััยนิิพิิฐพงษ์์

บทนำ

	ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (people with gender diversity) หมายถึึง กลุ่่�มคนที่่�มีีเพศกำเนิิด
(sexual identity) เพศสภาพ (gender identity) หรืือ ความชอบพอทางเพศ แตกต่่างจากคนส่่วนใหญ่่ใน
สัังคม (majority) ซึ่่�งความแตกต่่างดัังกล่่าว มิิได้้บ่่งบอกถึึงการเป็็นผู้้�มีีความผิิดปกติิ (abnormality) อย่่างที่่�
บางคนเข้้าใจ และทำให้้เกิิดการตีีตราต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ จนถึึงปััญหาความรุุนแรง ทั้้�งทาง
ร่่างกาย เพศ วาจา หรืือการเลืือกปฏิิบััติิ ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดปััญหาอื่่�นตามมาอย่่างมาก ทั้้�งความสััมพัันธ์์ การเรีียน
และปััญหาสุุขภาพทั้้�งทางกายและจิิตใจ(1)

นิิยามศััพท์์เฉพาะ

การที่่�จะเข้้าใจผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แพทย์์จำเป็็นต้้องเข้้าใจหลัักการในการแบ่่งความเป็็นตััว
ตนหรืือลัักษณะต่่าง ๆ เบื้้อ� งต้้น เพื่่�อการสื่่อ� สารระหว่่างผู้้�ป่่วย ตลอดจนการให้้การดููแลทางสุุขภาพที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับกลุ่่�มเฉพาะนั้้�น ทั้้�งนี้้� ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการอธิิบายคำศััพท์์ต่า่ ง ๆ สำหรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศนั้้�น
มีีจำนวนมาก และอาจมีีรายละเอีียดแตกต่่างไปในผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศแต่่ละราย ในที่่�นี้้� จะขอกล่่าว
โดยสัังเขปเกี่่�ยวกัับคำศััพท์์ต่่าง ๆ แต่่ในการปฏิิบััติิงานกัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� อาจต้้องอาศััยการสื่่�อสารที่่�เคารพและ
ไม่่ตััดสิิน เพื่่�อที่่�จะเข้้าใจผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้มากที่่�สุุด
เพศกำเนิิด (sexual identity) หมายถึึง เพศทางชีีวภาพ (biological sex) ซึ่่ง� เป็็นผลจากการแสดงออก
ของปััจจััยทางพัันธุุกรรม เป็็นเพศที่่�กำหนดตั้้�งแต่่แรกเกิิด (sex assigned at birth) โดยทั่่�วไป หรืือทฤษฎีีที่่�
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แบ่่งเป็็น 2 ลัักษณะ (binary model) จะจำแนกเป็็นเพศชาย และเพศหญิิง(2)
เพศสภาพ (gender identity) หมายถึึง การรัับรู้้�ความเป็็นชายหรืือหญิิงของบุุคคล (sense of
maleness or femaleness)(2) หรืืออาจหมายถึึงเพศที่่�ตนรัับรู้้� (experienced gender)(3) เป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ภายในตััวบุุคคล อย่่างไรก็็ตาม อาจสะท้้อนผ่่านการแสดงออก (expressed gender)
โดยทั่่�วไปเพศกำเนิิด และเพศสภาพจะมีีความสอดคล้้องกััน (cisgenderism) กล่่าวคืือ เป็็นเพศชาย
ที่่�รัับรู้้�ตนเป็็นชาย หรืือเพศหญิิงที่่�รัับรู้้�ตนเป็็นหญิิง แต่่หากมีีความไม่่สอดคล้้องกัันอย่่างมาก (marked
incongruence) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดบ่่งลัักษณะของความไม่่สอดคล้้องตามเกณฑ์์การวิินิิจฉััยข้้อแรกของสมาคม
จิิตแพทย์์อเมริิกันั (3) จะนัับว่่ามีีภาวะข้้ามเพศ (transgenderism) หรืือเป็็นคนข้้ามเพศ (transgender people)
โดยสามารถจำแนกเป็็นชายข้้ามเพศ (transman) หรืือ หญิิงข้้ามเพศ (transwoman) ตามลัักษณะของ
เพศสภาพ และหากมีีความทุุกข์์ทรมาน (distress) หรืือส่่งผลต่่อการทำหน้้าที่่�ในชีีวิิตประจำวััน จะเข้้าได้้กัับ
gender dysphoria จากเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยในข้้อที่่�สองของสมาคมจิิตแพทย์์อเมริิกันั อย่่างไรก็็ตาม คำว่่าภาวะ
เพศสภาพไม่่ตรงกัับเพศกำเนิิด ที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย(4) สามารถหมายรวมถึึงทั้้�งสองภาวะ อย่่างไรก็็ตาม
คำดัังกล่่าวยัังไม่่ถููกบััญญััติิในบััญชีีศััพท์์จิิตเวชของราชวิิทยาลััยจิิตแพทย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งมีีการกำหนดใช้้
คำว่่า transsexualism หรืือ ภาวะอยากแปลงเพศ(5) ซึ่่�งเป็็นคำที่่�ใช้้ในบััญชีีจำแนกโรคระหว่่างประเทศ
ฉบัับที่่� 10 (ICD-10)(6) และจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นคำว่่า gender incongruence ในการเปลี่่�ยนแปลงเป็็น
ฉบัับที่่� 11(7) ซึ่่�งยัังไม่่มีีการบััญญััติิคำอย่่างเป็็นทางการ
การแสดงออกทางเพศ (gender expression) หมายถึึง ลัักษณะที่่�บุคุ คลนั้้�น ๆ แสดงออกว่่ามีีลักั ษณะ
เป็็นชาย (masculine) หรืือหญิิง (feminine) ซึ่่�งเป็็นไปตามสิ่่�งที่่�สัังคมเป็็นผู้้�กำหนดบทบาทต่่าง ๆ ของเพศ
นั้้�น ทั้้�งการแต่่งกาย ท่่าทาง อุุปนิิสััย เป็็นต้้น ราชวิิทยาลััยจิิตแพทย์์แห่่งประเทศไทย กำหนดบทบาทเช่่นนี้้�ว่่า
บทบาทประจำเพศ (gender role)(5) ผู้้�ที่่มี� กี ารแสดงออกไม่่สอดคล้้องกัับเพศสภาพ อาจจััดเป็็นผู้้�มีีความหลาก
หลายทางเพศ เช่่น ผู้้�ที่่�มีีการแสดงออกต่่าง ๆ ในลัักษณะทั้้�งเพศชายและหญิิง (androgyny) หรืือผู้้�ที่่�แต่่งกาย
โดยใช้้เครื่่�องแต่่งกายเป็็นของบุุคคลอีีกเพศหนึ่่�ง (crossdresser) อย่่างไรก็็ตาม มีีบุุคคลจำนวนหนึ่่�งที่่�แต่่งกาย
ในลัักษณะดัังกล่่าว แต่่อาจจำเพาะกัับลัักษณะงาน ความบัันเทิิง หรืือกิิจกรรมทางเพศ ซึ่่�งอาจไม่่นัับว่่าเป็็น
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
รสนิิยมทางเพศหรืือเพศวิิถีี (sexual orientation) หมายถึึง แรงดึึงดููดทางเพศที่่�บุุคคลนั้้�นมีีต่่อ
อีีกบุุคคลหนึ่่�ง ว่่าเป็็นเพศต่่างกััน (heterosexual) เพศเดีียวกััน (homosexual) ทั้้�งสองเพศ (bisexual) หรืือ
ไม่่ดึึงดููดกัับเพศใดเลย (asexual)(2) ทั้้�งนี้้� การตััดสินิ ว่่าเป็็นเพศเดีียวกัันหรืือต่่างกััน พิิจารณาจากเพศสภาพเช่่น
เดีียวกัับการพิิจารณาของคนข้้ามเพศ โดยเกย์์ (gay) หมายถึึงชายรัักเพศเดีียวกััน (homosexual man) และ
เลสเบี้้�ยน (lesbian) หมายถึึงหญิิงรัักเพศเดีียวกััน (homosexual woman) และผู้้�มีีหลากหลายทางเพศ
หมายถึึงบุุคคลที่่�ไม่่ได้้มีลัี กั ษณะเป็็นไปตามแบบแผนดัังกล่่าว ทั้้�งความสอดคล้้องของเพศกำเนิิดและเพศสภาพ
รวมทั้้�งการแสดงออกและรสนิิยมทางเพศ
การแบ่่งลัักษณะต่่าง ๆ ดัังกล่่าวเป็็นเพีียงการแบ่่งโดยสัังเขปเท่่านั้้�น ยัังคงมีีความแตกต่่างหลากหลาย
อีีกมากในผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เช่่น คนระหว่่างเพศ (intersex) กลุ่่�มคนนอนไบนารีี (non binary)
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เควีียร์์ (queer) ซึ่่�งอาจมีีนิิยามอธิิบายตััวตนแตกต่่างจากทฤษฎีีที่่�กล่่าวถึึงในบทความนี้้� ตััวอย่่างการแบ่่ง
ลัักษณะของเพศกำเนิิด เพศสภาพ และรสนิิยมทางเพศต่่าง ๆ ดัังแสดงในรููปที่่� 1-3

รููปที่่� 1. เพศกำเนิิด เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ และรสนิิยมทางเพศ ของคนส่่วนใหญ่่

รููปที่่� 2. เพศกำเนิิด เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ และรสนิิยมทางเพศ ของคนข้้ามเพศ
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รููปที่่� 3. เพศกำเนิิด เพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ และรสนิิยมทางเพศ ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

ความรุุนแรงในกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

	ลัักษณะของความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้น� กัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แบ่่งได้้โดยสัังเขปเป็็น 3 ลัักษณะ(8)
คืือ ความรุุนแรงในลัักษณะของการกระทำความรุุนแรง เช่่น ความรุุนแรงระหว่่างคู่่� (intimate partner
violence) การทำร้้ายร่่างกาย (physical assault) หรืือการล่่วงละเมิิดทางเพศ (sexual assault) หรืือเป็็น
ลัักษณะการล้้อเลีียนหรืือทำให้้อับั อาย (bullying and harassment) และลัักษณะในการกระทำอาชญากรรม
เนื่่�องมาจากความเกลีียดชััง (hate crime) อย่่างไรก็็ตาม ความรุุนแรงยัังคงมีีในรููปแบบของทััศนคติิ ที่่�แสดง
ผ่่านแนวคิิดด้้านลบต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (homonegativity) ซึ่่�งพบได้้ทั่่�วโลก รวมถึึง
ประเทศไทย(9)
การล้้อเลีียนหรืือทำให้้อัับอายสามารถพบได้้บ่่อย โดยเฉพาะในกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�มีีความหลากหลายทาง
เพศ โดยพบได้้สููงกว่่าร้้อยละ 90 ในรููปแบบของการพููดล้้อเลีียนเรื่่�องเพศ และอาจมีีการทำร้้ายร่่างกายหรืือ
ทำลายทรััพย์์สิินในสััดส่่วนที่่�รองลงมา(10) ทั้้�งนี้้�จากการสำรวจในประเทศไทย พบว่่ากลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศ มีี
ประสบการณ์์การล้้อเลีียนหรืือทำให้้อัับอาย ทั้้�งทางวาจา ทางร่่างกาย ทางเพศ รวมถึึงการตัักเตืือนให้้สัังเกต
ลัักษณะหรืือกิิริิยาการแสดงออกของตนเองสููงที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายอื่่�น ๆ(11)
นอกจากแนวคิิดด้้านลบต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศจะเกิิดจากบุุคคลอื่่�นในสัังคมแล้้ว ยัังพบ
ทััศนคติิดัังกล่่าวในกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเองอีีกด้้วย(9) ซึ่่�งอาจเกิิดจากพหุุปััจจััย เช่่น ความเชื่่�อ
ศาสนา วััฒนธรรม ตลอดจนการนำเสนอของสื่่�อ อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาวิิจััยต่่าง ๆ ในประเทศไทย มัักมุ่่�ง
เน้้นเกี่่�ยวกัับการวิิจััยทางสุุขภาพ โดยการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรุุนแรงพบเป็็นจำนวนน้้อยที่่�สุุด ในการ
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ศึึกษาวิิจััยต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (13) และเมื่่�อพิิจารณาในกลุ่่�มผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ กลุ่่�มชายข้้ามเพศ เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการศึึกษาวิิจััยค่่อนข้้างน้้อย(13) โดยการศึึกษามัักจะ
มีีกลุ่่�มประชากรเป็็นเกย์์ ชายที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์กัับชาย หรืือกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศเป็็นส่่วนใหญ่่

ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศและการนำเสนอของสื่่�อ

การนำเสนอของสื่่�อเป็็นทั้้�งเครื่่�องสะท้้อนทััศนคติิของคนในสัังคม และหล่่อหลอมแนวคิิดต่่าง ๆ ให้้
กัับบุุคคลรวมถึึงเยาวชนในสัังคมนั้้�น ๆ จากการวิิเคราะห์์ข้้อความที่่�ปรากฏในข่่าวของประเทศไทยระหว่่างปีี
พ.ศ. 2557-2558 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ(14) พบเนื้้�อหาในแต่่ละกลุ่่�มประชากร ดัังนี้้�
เกย์์ ข่่าวมัักกล่่าวถึึงผู้้�ที่่ห� มกมุ่่�นกัับความงาม การผ่่าตััดศัลั ยกรรมตกแต่่ง เพศสััมพัันธ์์ การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อ HIV และพบการใช้้คำที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำแหน่่งหรืือบทบาทระหว่่างการมีีเพศสััมพัันธ์์ ซึ่่�งดููถููกศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์ โดยมีีจำนวนน้้อยที่่�รายงานในลัักษณะทางบวก หรืือใช้้คำที่่�เป็็นกลาง
เลสเบี้้�ยน ข่่าวมัักกล่่าวถึึงในบทความบัันเทิิง ใช้้ถ้้อยคำที่่�เชื่่�อมโยงกิิจกรรมทางเพศระหว่่างหญิิงกัับ
หญิิงโดยใช้้คำที่่�ลดทอนความเป็็นมนุุษย์์
คนรัักสองเพศ (bisexual people) ไม่่ค่่อยถููกกล่่าวถึึงในข่่าว แต่่มัักนำเสนอในลัักษณะว่่าสามารถ
มีีเพศสััมพัันธ์์กัับเพศใดก็็ได้้ เป็็นลัักษณะของการไม่่เลืือก
หญิิงข้้ามเพศ ข่่าวมัักกล่่าวถึึงในลัักษณะของความบัันเทิิง ตััวตลก หมกมุ่่�นในกามารมณ์์ อาจมีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับการโจรกรรม การค้้าประเวณีี การค้้ายาเสพติิด หรืือเป็็นภััยต่่อพุุทธศาสนา
	ชายข้้ามเพศ ไม่่ค่่อยถููกกล่่าวถึึงในข่่าว แต่่มัักเป็็นลัักษณะให้้เกีียรติิ และเคารพ

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

ความรุุนแรงต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ สามารถส่่งผลได้้ทั้้�งทางจิิตใจ เช่่น ภาวะซึึมเศร้้า
และวิิตกกัังวล การใช้้สารเสพติิด ซึ่่�งอาจแสดงออกมาในลัักษณะปััญหาทางพฤติิกรรม เช่่น การขาดเรีียน
มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ผลการศึึกษาต่่ำลง(11) ซึ่่�งแม้้เวลาจะผ่่านไปแล้้ว แต่่ผลกระทบจากความรุุนแรง
ดัังกล่่าว อาจคงอยู่่�ได้้อย่่างยาวนาน
นอกจากนี้้� ทััศนคติิด้้านลบที่่�ถููกปลููกฝัังเข้้าไปในความคิิดของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (internnalized homonegativity) ก็็ส่่งผลต่่อการใช้้ชีีวิิตในหลายระดัับ เช่่น การเรีียน การทำงาน ความสััมพัันธ์์
การขาดเพื่่�อนสนิิทหรืือแรงสนัับสนุุนทางสัังคม การเข้้าถึึงบริิการทางสุุขภาพ ตรวจคััดกรองโรคติิดเชื้้�อต่่าง ๆ
หรืือเข้้ารัับการรัักษาในบางกรณีี(1) หรืืออาจถููกขัับออกจากชุุมชนความเชื่่�อ และอาจเข้้าหากลุ่่�มศาสนาที่่�มีี
แนวโน้้มเปิิดรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�มากกว่่า(16) การเปิิดรัับจากสัังคม หรืือการลดลงของทััศนคติิ
ด้้านลบดัังกล่่าว จะช่่วยลดความรู้้�สึึกเครีียดหรืือกดดััน ในตััวผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้(17)
นอกจากผลกระทบของความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศแล้้ว คนกลุ่่�มนี้้�ยัังต้้อง
เผชิิญต่่อปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลทั่่�วไป การต้้องเพิ่่�มปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจึึงอาจส่่งผลให้้มีีปััญหา
ทางสุุขภาพจิิตที่่�สููงขึ้้�นตามมาได้้(18)
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กรณีีศึึกษาที่่� 1 เหนืือ เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 คณะวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพของมหาวิิทยาลััยรััฐบาล
แห่่งหนึ่่�ง สมััยเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น บิิดาจัับได้้ว่่านายเหนืือเป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เป็็น ตุ๊๊�ด
หรืือหญิิงข้้ามเพศจากการที่่�เห็็นนายเหนืือนำชุุดของมารดามาใส่่ บิิดามิิได้้ต่่อว่่ารุุนแรงแต่่มีีท่่าทีีที่่�นายเหนืือ
จดจำได้้ว่่าผิิดหวััง หลัังจากนั้้�น เหนืือจึึงพยายามที่่�จะตั้้�งใจเรีียนอย่่างหนััก เพื่่�อสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อ
เสีียง และเคร่่งเครีียดกัับการเรีียนเป็็นอย่่างมาก เพราะเชื่่�อว่่าการทำหน้้าที่่�ในการเป็็นนัักเรีียนที่่�ดีี จะทำให้้
พ่่อภููมิิใจ เพื่่�อลบล้้างกัับความรู้้�สึึกแย่่ที่่ท� ำให้้พ่อ่ ผิิดหวััง แต่่การแข่่งขัันในชั้้น� ปีีที่่สูู� งขึ้น้� ทำให้้ผลการเรีียนไม่่เป็็น
ไปตามที่่�ตั้้�งใจไว้้ เหนืือจึึงเกิิดความรู้้�สึึกเศร้้า ท้้อแท้้ รัับประทานน้้อยลง น้้ำหนัักลด นอนไม่่หลัับ มีีพฤติิกรรม
ทำร้้ายตนเอง และได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นโรคซึึมเศร้้า
จากกรณีีศึึกษาที่่� 1 พบว่่าปััญหาทางจิิตเวชหรืือโรคซึึมเศร้้า (major depressive disorder) เกิิด
จากการมีีปััจจััยกระตุ้้�น (precipitating factor) คืือ ผลการเรีียนที่่�ไม่่เป็็นไปตามความคาดหวััง โดยผู้้�ป่่วยมีี
ปััจจััยเสี่่�ยง (predisposing factor) เป็็นความกดดัันจากความคาดหวัังของบิิดา ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการที่่�ผู้้�ป่่วย
เป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ความกดดัันดัังกล่่าว สามารถพบได้้บ่อ่ ยในผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ และ
เป็็นแรงผลัักดัันให้้ต้้องประสบความสำเร็็จ (successor) หรืือนัักกิิจกรรม (activist)(19)
กรณีีศึึกษาที่่� 2 อุ๊๊� อายุุ 20 ปีี เป็็นหญิิงข้้ามเพศที่่�มาปรึึกษาจิิตแพทย์์เรื่่�องความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อน เธอ
โดนเพื่่�อนชายในกลุ่่�มซึ่่ง� สนิิทและไว้้วางใจมากตััดสินิ ใจเลิิกที่่�จะติิดต่่อหรืือพููดคุุยด้้วย เพราะอุ๊๊�เปิิดเผยว่่าตนเอง
เป็็นกะเทย และเพื่่�อนคิิดว่่าการที่่�อุ๊๊�มาสนิิทกัับตนนั้้�น เป็็นเพราะว่่าอุ๊๊�ชอบเพื่่�อนในลัักษณะความสััมพัันธ์์เชิิง
ชู้้�สาว อุ๊๊�เล่่าว่่า เคยพบเหตุุการณ์์ลัักษณะนี้้�มาก่่อนในช่่วงเรีียนมััธยมต้้น เพื่่�อนบอกว่่า กะเทยทุุกคนอยากได้้
ผู้้�ชายทุุกคน และพยายามที่่�จะฝืืนกลัับไปใช้้ชีีวิิตแบบผู้้�ชาย เพื่่�อให้้เป็็นไปตามความคาดหวัังของคนรอบข้้าง
จากกรณีีศึึกษาที่่� 2 เป็็นผลกระทบจากความคิิดเหมารวม (stereotype) ซึ่่�งสามารถพบได้้
ไม่่เพีียงเฉพาะกัับคนข้้ามเพศเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นผลกัับทั้้�งชายและหญิิงอื่่�น ๆ ด้้วย ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มคนข้้ามเพศ ยัังถููก
มองว่่าเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความสัับสน ป่่วยทางจิิต ผิิดปกติิ และหมกมุ่่�นเรื่่�องเพศ(20) ทั้้�งนี้้� การพยายามฝืืนกลัับ
ไปเป็็นชาย เพื่่�อให้้เกิิดการยอมรัับจากคนรอบข้้าง โดยเฉพาะในบริิบทวััฒนธรรมที่่�มีีความจำเพาะแบบไทย
อาจทำให้้เกิิดความรู้้�สึึกอึึดอััด และนำมาสู่่�การแสดงออกของภาวะข้้ามเพศที่่�ช้้ามากขึ้้�น หรืือเข้้ารัับการดููแล
เพื่่�อการข้้ามเพศช้้ามากขึ้้�น(21)
	ลัักษณะบริิบทวััฒนธรรมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในแต่่ละพื้้�นถิ่่�น ส่่งผลต่่อความแตกต่่างในทััศนคติิด้้านลบ
ต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ สำหรัับภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ประเทศไทยจััดเป็็นหนึ่่�ง
ในประเทศที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมากที่่�สุุดประเทศหนึ่่�ง(22) โดยทััศนคติิดัังกล่่าวสััมพัันธ์์
กัับความเคร่่งศาสนา อายุุที่่�มากขึ้้�น โดยพบบ่่อยในประเทศที่่�ประชากรส่่วนมากนัับถืือศาสนาอิิสลาม คืือ
ประเทศมาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย
ประเทศไทยเป็็นเพีียงประเทศเดีียวในภููมิิภาค ที่่�กำหนดกฎหมายงดเว้้นการเลืือกปฏิิบััติิอัันเป็็นเหตุุ
จากเพศในสถานที่่�ทำงาน อย่่างไรก็็ตาม การสมรสระหว่่างผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�เป็็นเพศเดีียวกัันและ
การรัับบุุตรบุุญธรรม ยัังไม่่ได้้รับั อนุุญาตในภููมิิภาคนี้้� ในบางประเทศ เช่่น ประเทศมาเลเซีีย บรููไนดารุุสซาลาม
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สิิงคโปร์์ และจัังหวััดอาเจะห์์ของอิินโดนีีเซีีย กิิจกรรมทางเพศระหว่่างเพศเดีียวกัันถืือเป็็นความผิิดต่่อ
กฎหมาย(22)
แม้้ประเทศไทยจะมีีการประกาศกฎหมายห้้ามเลืือกปฏิิบัติั ิ แต่่ในความเป็็นจริิง ผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศยัังตกเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงเชิิงนโยบาย(23) เช่่น การไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เปลี่่�ยนคำนำหน้้านาม
ซึ่่ง� ขััดแย้้งกัับลัักษณะที่่�เห็็นจากการแสดงออกทางเพศ ทำให้้มีผี ลต่่อการถููกเลืือกปฏิิบัติั ติ ามมา เช่่น การเดิินทาง
ออกนอกประเทศโดยภาพที่่�ปรากฏในหนัังสืือเดิินทางไม่่สอดคล้้องกัับคำนำหน้้านาม เป็็นต้้น
คำนำหน้้านามยัังคงเป็็นปััญหาต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เพราะเป็็นตััวกำหนดให้้บุุคคลนั้้�น
ต้้องรัับผลจากการตััดสิินโดยยึึดจากเพศกำเนิิดหรืือคำนำหน้้านามมากกว่่าเพศสภาพ เช่่น การตััดสิินลงโทษ
เพื่่�อจำคุุก หญิิงข้้ามเพศต้้องจำคุุกในเรืือนจำชาย ซึ่่�งอาจทำให้้เกิิดปััญหาการล่่วงละเมิิดทางเพศตามมาได้้(23)
การไม่่สามารถเปลี่่�ยนคำนำหน้้านามซึ่่�งเกี่่�ยวโยงกัับสิิทธิิทางสัังคมและความรุุนแรงจากการถููกเลืือกปฏิิบััติิ
เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุที่่�ทำให้้เกิิดความรู้้�สึึกตััดสิินใจผิิดพลาด ของหญิิงข้้ามเพศที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดแปลงเพศ
ในประเทศไทยอีีกด้้วย(24)
กรณีีศึึกษาที่่� 3 วุุฒิิ อายุุ 25 ปีี เป็็นบุุตรคนสุุดท้้องของพี่่�สาว 3 คนที่่�เติิบโตมาในครอบครััวคนจีีน
ฐานะปานกลางค่่อนข้้างดีี วุุฒิิเป็็นเกย์์และไม่่เคยพููดคุุยเรื่่�องนี้้�กัับที่่�บ้้านอย่่างเปิิดเผย บ่่อยครั้้�งถููกเซ้้าซี้้�
ถามเรื่่อ� งแฟน ความสััมพัันธ์์ และการวางแผนที่่�จะแต่่งงาน ทำให้้เกิิดความรู้้�สึึกอึึดอััด กัับคนในครอบครััว เมื่่�อ
ย้้อนกลัับไปถึึงเรื่่�องราวในวััยเด็็ก พบว่่ามีีความห่่างเหิินกัับบิิดา และเคยถููกตีีอย่่างรุุนแรงช่่วงอนุุบาล
ความสััมพัันธ์์กับั บุุคคลในครอบครััวมีีความเชื่่อ� มโยงกัับความรุุนแรงอย่่างชััดเจน ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บิิดามารดาและลููกที่่�เป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ พบว่่ามีีความห่่างเหิินได้้มาก(25) ขาดความสนิิทสนม
และทำให้้เกิิดปััญหาทางสุุขภาพจิิตเช่่นภาวะซึึมเศร้้า วิิตกกัังวล การเป็็นบุุคคลไร้้บ้้าน และการใช้้สารเสพติิด
ซึ่่�งพบว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ อาทิิ เลสเบี้้�ยน มีีการใช้้สารเสพติิดบางชนิิด เช่่น กััญชา บุุหรี่่�สููงกว่่า
หญิิงทั่่�วไป(26)
การเปิิดเผยตััวตน (disclosure/come out) ของลููกที่่�เป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมัักพบผล
ตอบรัับค่่อนข้้างดีี(27) อย่่างไรก็็ตาม การเลืือกที่่�จะเปิิดเผยอาจเป็็นเพราะลููกประเมิินว่่าการเปิิดเผยจะไม่่ส่่ง
ผลเสีียต่่อตนเอง โดยปััจจััยที่่�อาจจะเกี่่�ยวข้้อง เช่่น ท่่าทีีที่่�เปิิดรัับของบิิดามารดา มีีแรงสนัับสนุุนที่่�ดีี ไม่่มีี
ประวััติิการล้้อเลีียนหรืือแสดงทััศนคติิด้้านลบต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ โดยอาจจะเลืือกเปิิดเผยกัับ
พี่่�น้้อง หรืือมารดา มากกว่่าบิิดา(27-29)
กรณีีศึึกษาที่่� 4 เจริิญ อายุุ 65 ปีี อดีีตอาจารย์์มหาวิิทยาลััยซึ่่�งเป็็นเกย์์ หลัังจากเกษีียณแล้้วอาศััย
อยู่่�คนเดีียวในต่่างจัังหวััด มาปรึึกษาเรื่่�องการใช้้สุุราเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยให้้เหตุุผลว่่ามีีความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว เหงา
จากการตรวจสภาพจิิตพบว่่ามีีภาวะซึึมเศร้้าในระดัับปานกลาง
	ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�สููงอายุุ เป็็นหนึ่่ง� ในกลุ่่�มเสี่่ย� งจะใช้้สุรุ าสููงมากขึ้้น� (30) ซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์์
กัับปััญหาทางจิิตใจ เช่่น ซึึมเศร้้าหรืือวิิตกกัังวล ทำให้้เกิิดโรคประจำตััวทางกายเพิ่่�มขึ้้�น และผู้้�ดููแลอาจมีี
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แนวโน้้มที่่�จะไม่่ให้้ความสำคััญกัับปััญหาการใช้้สุุรา ซึ่่�งเป็็นการเพิิกเฉย หรืือไม่่สนใจ(31) นัับเป็็นความรุุนแรง
อีีกรููปแบบหนึ่่�ง
การใช้้สารเสพติิดยัังเป็็นปััญหาที่่�พบบ่่อยในผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ และเป็็นอีีกหนึ่่�งสาเหตุุที่่�
ทำให้้เกิิดความรุุนแรงในหลากหลายรููปแบบ มีีการสำรวจพบว่่าเกย์์ เลสเบี้้�ยน และคนรัักสองเพศ มีีการใช้้สาร
เสพติิดสููงกว่่าเพศชายหรืือหญิิงโดยทั่่�วไปอย่่างมีีนัยั สำคััญ(32) เช่่นเดีียวกัับในประเทศไทย และพบว่่าการใช้้สาร
เสพติิดยัังเกี่่�ยวข้้องกัับภาวะซึึมเศร้้า ความคิิดฆ่่าตััวตาย หรืือการถููกกลั่่�นแกล้้ง(33)
นอกจากนี้้� การใช้้สารเสพติิดยังั มีีความสััมพัันธ์์กับั กิิจกรรมทางเพศของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
อีีกด้้วย พบความสััมพัันธ์์อย่่างมากจากการใช้้สารกระตุ้้�นประสาท methamphetamine กัับกิิจกรรมทางเพศ
แบบกลุ่่�ม ที่่�มีีการใช้้สารเสพติิด และการติิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์(34) ซึ่่�งอาจพบร่่วมกัับการใช้้ยาเพื่่�อเพิ่่�ม
ความสามารถในการแข็็งตััวของอวััยวะเพศได้้ในกลุ่่�มเกย์์(35) และอาจเป็็นปััญหาทำให้้เกิิดความดัันโลหิิตตก
หากใช้้ร่่วมกัับสารเสพติิดที่่�เพิ่่�มการคลายตััวของทวารหนััก เช่่น alkyl nitrite(36)
การใช้้สารเสพติิดยังั เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของความรุุนแรง ในประเทศไทย มีีรายงานว่่าสารเสพติิดโดยเฉพาะ
กลุ่่�มยานอนหลัับ alprazolam ถููกนำมาเป็็นยาที่่�ใช้้ก่่ออาชญากรรมสููงสุุด(37)

การช่่วยเหลืือ

จากภาพโดยกว้้าง ของสาเหตุุที่่�ทำให้้เกิิดความรุุนแรงทั้้�งหมด การให้้การช่่วยเหลืือผู้้�มีีความหลาก
หลายทางเพศที่่�ได้้รัับความรุุนแรง จึึงไม่่อาจทำได้้ในฐานะของวิิชาชีีพแพทย์์เพีียงเท่่านั้้�น ยัังต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือจากผู้้�มีีอำนาจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนการปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดี(38)
ี ให้้กัับทุุกภาคส่่วนในสัังคมอีีกด้้วย ระดัับ
ในการให้้การดููแลผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ได้้รัับความรุุนแรง ดัังแสดงในรููปที่่� 4

รููปที่่� 4. โครงสร้้างการให้้การดููแลผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ได้้รัับความรุุนแรงในหลากหลายระดัับ
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แนวทางการให้้การช่่วยเหลืือระดัับบุุคคล (individual) เช่่น การให้้คำปรึึกษา การตรวจคััดกรอง
ปััญหาต่่าง ๆ การเพิ่่�มความสามารถในการรัับมืือกัับปััญหา การเพิ่่�มความเคารพนัับถืือตนเอง การพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิต
การช่่วยเหลืือระดัับสััมพัันธภาพระหว่่างบุุคคล (interpersonal) การสื่่�อสารระหว่่างผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศและคนรอบข้้าง ทั้้�ง เพื่่�อน ครอบครััว คนอื่่�น ๆ ในที่่�ทำงาน หรืือสถานพยาบาล
การช่่วยเหลืือระดัับองค์์กร (organizational) หมายถึึงแนวทางของสถานพยาบาลต่่าง ๆ ในการ
สร้้างบรรยากาศที่่�เป็็นมิิตรสำหรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เช่่น การเลืือกใช้้คำนำหน้้านามที่่�เป็็นกลาง
“คุุณ” ในการเรีียกผู้้�รัับบริิการในที่่�สาธารณะ เพื่่�อลดการถููกมองโดยเหยีียดหยาม
การช่่วยเหลืือระดัับชุุมชน สัังคม และนโยบาย (community, society, policy) การเชื่่อ� มโยงระหว่่าง
กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศกัับเครืือข่่าย การสื่่�อสารสารสนเทศในระดัับประเทศ สื่่�อ ทััศนคติิต่่อกลุ่่�ม
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ กฎหมาย การใช้้ห้้องน้้ำ การรัับอุุปการะบุุตรบุุญธรรม
การสมรส การไม่่เลืือกปฏิิบััติิอัันเป็็นเหตุุแห่่งเพศ การบริิจาคโลหิิต การจ้้างงาน การแต่่งงานตามเครื่่�องแบบ
การเข้้าถึึงหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ในการรัักษาเพื่่�อยืืนยัันเพศ (gender-affirming treatment)
กรณีีศึึกษาที่่� 5 เอมี่่� อายุุ 25 ปีี เป็็นหญิิงข้้ามเพศที่่�ไม่่สามารถสมััครงานเป็็นครููได้้เพราะถููกปฏิิเสธ
จากผู้้�จ้้าง ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนเอกชนแห่่งหนึ่่�งในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เอมี่่�จึึงตััดสิินใจเป็็นพนัักงานบริิการ
หรืือ ค้้าประเวณีีในกรุุงเทพมหานคร จนกระทั่่�งถููกโกงจากลููกค้้าชาวต่่างชาติิรายหนึ่่ง� ที่่�ไม่่ชำระค่่าบริิการ และ
ล่่วงละเมิิดทางเพศโดยไม่่ป้้องกััน จนทำให้้เอมี่่�ได้้รัับเชื้้�อ HIV ในวัันที่่�ไปตรวจเลืือด กัับเครืือข่่ายชุุมชน
เพื่่�อพนัักงานบริิการแห่่งหนึ่่�ง เอมี่่�รู้้�สึึกตกใจอย่่างมากเมื่่�อทราบผลเลืือดตััวเอง และร้้องไห้้อย่่างหนััก จนเจ้้า
หน้้าที่่�ซึ่่�งเป็็นหญิิงข้้ามเพศปลอบโยนจนมีีกำลัังใจ เอมี่่�เข้้ารัับการรัักษาและสมััครเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ในศููนย์์
เครืือข่่ายชุุมชนดัังกล่่าว เพื่่�อช่่วยเหลืือหญิิงข้้ามเพศคนอื่่�น ๆ ที่่�ประสบชะตากรรมเช่่นเดีียวกัับเอมี่่�
ในบริิบทของประเทศไทย มีีการตั้้ง� เครืือข่่ายของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ที่่�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
กัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศด้้วยกััน มีีการใช้้คำแทนตััวว่่า คุุณแม่่ ซึ่่�งทำให้้เกิิดความผููกพััน ใกล้้ชิิด และ
ลดการตีีตราหรืือเลืือกปฏิิบััติิ(39) การที่่�แพทย์์และบุุคลากรสาธารณสุุขอื่่�น ๆ ซึ่่�งจำเป็็นต้้องเป็็นผู้้�ให้้การดููแล
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศนี้้� จึึงถููกคาดหวัังอย่่างยิ่่�ง ที่่�จะมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และทััศนคติิที่่�ดีีกัับผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ(40)
การเลืือกใช้้คำในภาษาไทย ยัังมีีความทัับซ้้อนกััน และมีีความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนอยู่่�มาก คำที่่�หญิิง
ข้้ามเพศเลืือกที่่�จะให้้เรีียกแทนตนเอง (preferred identity label) คืือ กะเทย และหญิิงข้้ามเพศ(19)
โดยกะเทย ซึ่่�งเป็็นคำที่่�นิิยมสููงสุุดจะเป็็นการแทนถึึงกลุ่่�มอััตลัักษณ์์ที่่�มีีความพิิเศษและมีีเอกลัักษณ์์ และคำที่่�
ไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับในกลุ่่�มประชากรดัังกล่่าวคืือคำว่่า สาวประเภทสอง ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงความด้้อยกว่่าเพศหญิิงทั่่�วไป
และถููกมองเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ ซึ่่�งเป็็นความรุุนแรงที่่�ฝัังรางลึึกอยู่่�ในสัังคม
อย่่างไรก็็ตาม หากเปรีียบเทีียบกัับภาษาอัังกฤษ หรืือภาษาต่่างประเทศอื่่�น ๆ ซึ่่�งมีีการเลืือกใช้้
สรรพนามที่่�แทนเพศอย่่างจำเพาะตามเพศ ทำให้้มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น ผู้้�ที่่�ติิดต่่อกัับชาวต่่างชาติิที่่�เป็็น
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ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ควรมีีความระมััดระวัังในการเลืือกใช้้คำ และบ่่อยครั้้ง� จะมีีการระบุุคำสรรพนาม
ที่่�ใช้้แทนตนไว้้ท้้ายชื่่�อของตน ในการติิดต่่อประสานงานต่่าง ๆ ดัังแสดงในรููปที่่� 5

รููปที่่� 5. ตััวอย่่างการระบุุสรรพนามในวงเล็็บต่่อท้้ายชื่่�อ สำหรัับการติิดต่่อในภาษาอัังกฤษ

บทสรุุป

การให้้การช่่วยเหลืือผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความรุุนแรง ไม่่สามารถ
แก้้ไขได้้อาศััยเพีียงผู้้�ให้้บริิการทางสุุขภาพเท่่านั้้�น จำเป็็นที่่�จะต้้องวางรากฐานของทััศนคติิที่่�ดีี มีีความรู้้� ความ
เข้้าใจ และกฎหมายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิที่่�เท่่าเทีียม เพื่่�อให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศสามารถอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่าง
เป็็นธรรม และเป็็นกำลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนประเทศชาติิต่่อไป
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ความท้้าทายในการพยาบาลผู้้ป่
� ่วย
ที่่�ได้้รัับการผ่่าตััด coronary
artery bypass grafting
หลัังจำำ�หน่่าย
ออกจากโรงพยาบาลเเล้้ว
(nursing challenges in
monitoring patients
having coronary artery
bypass grafting
after hospital discharge)
ณาตยา โสนน้้อย

บทนำ

	ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดทำทางเบี่่�ยงหลอดเลืือดหััวใจ (coronary artery bypass graft, CABG)
มีีระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้้น� เพีียง 7-10 วัันหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ(1- 2) และยัังอยู่่ใ� นระหว่่างการฟื้้น� ฟููสภาพร่่างกาย
โดยผู้้�ป่่วยควรจะฟื้้�นฟููสภาพร�างกายเข้้าสู่่�ภาวะปกติิหลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล แต่่บางครั้้�งพบว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีภาวะแทรกซ้้อน และกลัับเข้้านอนโรงพยาบาลซ้้ำได้้ เช่่น การติิดเชื้้�อที่่�บริิเวณผ่่าตััด น้้ำในเยื่่�อหุ้้�มปอด
ภาวะหััวใจเต้้นผิิดปกติิ และกล้้ามเนื้้�อหััวใจตาย(3- 4) นอกจากนั้้�นยัังพบว่่าผู้้�ป่่วย CABG เกืือบ 1 ใน 8 ราย เข้้า
รัับการรัักษาซ้้ำภายใน 30 วััน และส่่วนใหญ่่เข้้ารัับการรัักษาซ้้ำด้้วยสาเหตุุที่่ไ� ม่่ใช่่หัวั ใจ แต่่เป็็นปััจจััยเสี่่ย� งด้้าน
โรคร่่วม หรืือองค์์ประกอบด้้านสุุขภาพอื่่�น เช่่น น้้ำหนัักตััวมาก สููงอายุุ เพศหญิิง(5) เนื่่�องจากการฟื้้�นฟููสภาพ
ร่่างกายยัังไม่่เต็็มที่่� ยัังมีีการเปลี่่�ยนแปลงของชีีพจร ความดัันโลหิิต อาการปวดแผลผ่่าตััด อ่่อนเพลีีย ไม่่กล้้า
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เคลื่่อ� นไหวร่่างกาย ทำให้้การปฏิิบัติั กิิ จิ วััตรประจำวัันและออกกำลัังกายเพื่่�อการฟื้้น� ฟููไม่่เต็็มที่่� การติิดตามดููแล
ผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านหลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่่�งเป็็นระยะเปลี่่�ยนผ่่านที่่�สำคััญ จะเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�
สามารถจะติิดตามดููแลผู้้�ป่่วย CABG ได้้ต่่อเนื่่�อง(6)

รููปแบบการดููแลระยะเปลี่่�ยนผ่่าน (the transitional care model, TCM)

	รููปแบบการดููแลในระยะเปลี่่ย� นผ่่าน ได้้รับั การพััฒนาขึ้้น� ที่่�มหาวิิทยาลััยเพนซิิลวาเนีีย โดย M. Naylor
โดยเป็็นการวางแผนการดููแลในโรงพยาบาลที่่�ครอบคลุุมถึึงการติิดตามเมื่่อ� กลัับบ้้านในผู้้�สููงอายุุที่่มี� คี วามเสี่่ย� งสููง
เจ็็บป่่วยเป็็นโรคเรื้้�อรัังและผู้้�ป่่วยศััลยกรรมทั่่�วไป บริิการเหล่่านี้้�จััดทำโดยพยาบาลที่่�ได้้รัับการฝึึกขั้้�นสููง
(a transitional care nurse, TCN) ซึ่่ง� ผ่่านฝึึกอบรมการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่เ� จ็็บป่่วยเรื้้อ� รััง โปรแกรมประกอบด้้วย
ออกแบบการดููแลภาวะสุุขภาพตามสถานการณ์์ของผู้้�ป่่วยแต่่ละราย ช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพการดููแล (the quality
of care) การทำงานของร่่างกาย (physical function) คุุณภาพชีีวิิตให้้ผู้้�ป่่วย (quality of life) และความ
พึึงพอใจ (satisfaction with the care experience) ของผู้้�ป่่วยและญาติิ(7) และช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษา
พยาบาล (costs savings)(8)
การดููแลระยะเปลี่่ย� นผ่่าน ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรค covid-19 มีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� เนื่่�องจาก
การที่่�โรงพยาบาลต้้องงดบริิการตรวจผู้้�ป่่วยในเวลาปกติิที่่แ� ผนกผู้้�ป่่วยนอก และคลิินิกิ นอกเวลา ดัังนั้้�นช่่องทาง
ที่่�ผู้้�ป่่วยจะมาตรวจพบแพทย์์จะถููกเลื่่�อนออกไป การมีีระบบบริิการที่่�ปิิดช่่องว่่างของการดููแล โดยการติิดตาม
ผู้้�ป่่วยทางไกล (telehealth monitoring ) ในช่่วงการแพร่่ระบาด ของโรค covid-19 นอกจากจะช่่วยส่่งเสริิม
การเข้้าถึึงบริิการแล้้ว ยัังช่่วยแก้้ไข ป้้องกัันความรุุนแรงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยได้้ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการป้้องกััน
การสััมผััสเชื้้�อและการแพร่่กระจายเชื้้�อได้้ดีี
การดููแลระยะเปลี่่ย� นผ่่าน จำเป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือของทีีม และเครื่่อ� งมืือการติิดตามที่่�เหมาะสม
มีีการร่่วมมืืออย่่างแข็็งขัันระหว่่างทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ องค์์กร และการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ที่่ดี� รี ะหว่่างทีีมติิดตามและ
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลที่่�หอผู้้�ป่่วย การร่่วมมืือของทีีมเริ่่�มตั้้�งแต่่การค้้นหาความต้้องการของผู้้�ป่่วย ตามภาวะสุุขภาพ
ของผู้้�ป่่วยแต่่ละราย จะทำให้้การดููแลระยะเปลี่่�ยนผ่่านมีีความสำเร็็จและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น(9) แนวคิิด
ของทีีมสหสาขาวิิชาชีีพไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ภายในสาขาการแพทย์์ แนวคิิดนี้้�ได้้รัับการยอมรัับทำให้้อย่่างดีี
ในเรื่่�องของการดููแลผู้้�ป่่วยมะเร็็ง ส่่วนในระบบหััวใจและหลอดเลืือดนั้้�นได้้มีีการนำมาใช้้ติิดตามดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะหััวใจวาย และโรคหััวใจที่่�เป็็นตั้้�งแต่่กำเนิิด(10) ทั้้�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเด็็กและผู้้�ใหญ่่ และกำลัังกลายเป็็น
มาตรฐานการดููแล ภายหลัังจากการศึึกษาในคลิินิิกแบบสุ่่�มการทดลองในผู้้�ป่่วยโรคหััวใจที่่�มีีภาวะซัับซ้้อน(11)
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รููป. The transitional care model (TCM), designed by doctor Mary Naylor and a multidisciplinary
team of colleagues at the University of Pennsylvania

การติิดตามผู้้�ป่่วย CABG หลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล  (monitoring patient
undergoing coronary artery bypass grafting)

หน่่วยงานได้้นำโปรแกรม telehealth ซึ่่ง� ประยุุกต์์มาจาก โปรแกรม telehealth ของ ณาตยา โสนน้้อย
และคณะ(12) ซึ่่�งได้้นำ the transitional care model (TCM) มาเป็็นกรอบแนวคิิดในการพััฒนาโปรแกรม
ติิดตามผู้้�ป่่วย การติิดตามผู้้�ป่่วย CABG ของหน่่วยงาน เริ่่ม� เตรีียมความพร้้อมตั้้ง� แต่่เมื่่�อผู้้�ป่่วยอยู่่�ที่่โ� รงพยาบาล
และติิดตามหลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาลจำนวน 6 ครั้้�ง เป็็นระยะเวลา 1 เดืือน จากการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดทำทางเบี่่�ยงหลอดเลืือดหััวใจ (CABG) ของแผนกศััลยกรรมหััวใจ หลอดเลืือด
และทรวงอกในปีี พ.ศ. 2564 จำนวน 54 ราย มีีการกลัับเข้้านอนโรงพยาบาลซ้้ำ สููงถึึง 16 ราย คิิดเป็็น
ร้้อยละ 29.63 สาเหตุุของการกลัับเข้้านอนโรงพยาบาลซ้้ำด้้วยเรื่่�อง เหนื่่�อย แผลผ่่าตััดมีีน้้ำซึึม แดง ร้้อน
แม้้ว่่าตััวเลขของการกลัับเข้้านอนโรงพยาบาลซ้้ำจะสููง แต่่การได้้ติิดตามผู้้�ป่่วยในสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรค covid-19 พิิจารณาแล้้ว ได้้ประโยชน์์เป็็นอย่่างยิ่่�ง ในการดููแลผู้้�ป่่วยทางไกล เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยจำเป็็น
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ต้้องได้้รัับการดููแลตามภาวะสุุขภาพของแต่่ละคน (individualized) และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดส่่วนใหญ่่จะ
เป็็นกรณีีเร่่งด่่วน ฉุุกเฉิิน อาจเพราะเป็็นช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรค covid-19 การประเมิินความต้้องการ
ของผู้้�ป่่วยเริ่่�มตั้้�งแต่่ตอนอยู่่�ที่่�โรงพยาบาล เป็็นการค้้นหาปััญหาของผู้้�ป่่วย ที่่�เสี่่�ยงต่่อการกลัับเข้้านอน
โรงพยาบาลซ้้ำ ได้้แก่่ ประวััติิการมีีหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ ความดัันโลหิิต อาการเหนื่่�อย อ่่อนเพลีีย ภาวะน้้ำ
ในปอด ผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููง และผู้้�ป่่วยที่่�ยัังรัับประทานอาหารได้้น้้อย เดิินออกกำลัังกายได้้
ไม่่เต็็มที่่� หรืือขาดผู้้�ดููแลหลัักที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ข้้อมููลของผู้้�ป่่วยจะเป็็นแนวทางในการวางแผนติิดตามผู้้�ป่่วย
หลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล การติิดตามประเมิินผู้้�ป่่วยตามภาวะสุุขภาพและความเสี่่�ยงจึึงช่่วยป้้องกััน
แก้้ไข และหากเกิิดภาวะแทรกซ้้อนขึ้้�นมาก็็สามารถประสานให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
เนื่่�องจาก telehealth มุ่่�งเน้้นไปที่่� การติิดตามผู้้�ป่่วยตามปััญหาทางคลิินิิก ข้้อมููลในการประเมิิน
ผู้้�ป่่วยตั้้�งแต่่อยู่่�โรงพยาบาล จึึงมีีความสำคััญเพื่่�อใช้้ในการติิดตามผู้้�ป่่วย การให้้คำแนะนำต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ เช่่นการให้้ผู้้�ป่ว่ ยออกกำลัังกายตามแนวทางฟื้้น� ฟููสมรรถภาพหััวใจ ที่่�กำหนดแล้้วว่่า
สััปดาห์์ที่่� 1 ถึึงสััปดาห์์ที่่� 4 ทำอะไรได้้บ้้าง การจััดการกัับอาการผิิดปกติิเช่่นอาการเหนื่่�อย ปวดแผล บางครั้้�ง
ต้้องมีีการปรึึกษากัับทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ได้้แก่่ แพทย์์ นัักกายภาพบำบััด นัักโภชนาการ คำแนะนำจาก
สหสาขาวิิชาชีีพ ส่่งต่่อถึึงผู้้�ป่่วยและติิดตามเฉพาะราย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ป่่วยสามารถดููแลตนเองได้้เบื้้�องต้้น
สามารถประเมิินสุุขภาพของตนเองได้้และจััดการปััญหาเบื้้�องต้้นได้้ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
ในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำวััน ป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนและลดการกลัับเข้้านอนโรงพยาบาลซ้้ำ
(readmission)

สถานการณ์์และอุุปสรรคสำหรัับการติิดตามผู้้�ป่่วย

โปรแกรม telehealth จะมีีการติิดตามผู้้�ป่่วย ผ่่านทาง line OA และ chula care application
แต่่ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�สููงอายุุ การใช้้โปรแกรมในโทรศััพท์์ และการพิิมพ์์ตััวอัักษรส่่งให้้กัับพยาบาล จะไม่่
สะดวกหากผู้้�สููงอายุุต้้องอยู่่�บ�านตามลำพััง มีีบ้้างที่่�บุุตรหลานได้้ตั้้�งโปรแกรมไว้้ให้้ เพื่่�อรอการติิดตามจาก
พยาบาล แม้้ว่า่ ผู้้�สููงอายุุจะไม่่ชำนาญในการใช้้โทรศััพท์์ แต่่ก็ยั็ งั สามารถสื่่อ� สารพููดคุุยกัับพยาบาลได้้เป็็นอย่่างดีี
(maintaining relationship) การติิดตามผู้้�ป่่วยจะมีีการตั้้�งเป้้าหมายร่่วมกััน เช่่น การเดิินออกกำลัังกาย
ระยะเวลาในการออกกำลัังกาย การจัับชีีพจรขณะออกกำลัังกาย การรัับประทานอาหาร การประเมิินอาการ
ผิิดปกติิร่่วมกััน (management risk and symptom) การพููดคุุยกัับผู้้�ป่่วยนั้้�นพยาบาลไม่่ได้้เน้้นแค่่การแก้้ไข
ปััญหาภาวะสุุขภาพเพีียงอย่่างเดีียว แต่่จะให้้ผู้้�ป่่วยสามารถจััดการกัับปััญหาสุุขภาพของตนเองได้้ รวมถึึง
การสนัับสนุุนด้้านสัังคมกัับผู้้�ป่่วย โดยญาติิมีีส่่วนร่่วม (promoting selt-management) เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยมีี
ความรู้้�ความสามารถในการดููแลตนเองอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น ผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััด CABG ที่่�มีีโรคร่่วมเบาหวาน สามารถ
ควบคุุมอาหาร ทำให้้ควบคุุมระดัับน้้ำตาลได้้ ควบคุุมอาหารเค็็มได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคร่่วมไตเสื่่อ� ม ออกกำลัังกาย
สม่่ำเสมอ การปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้อง การลดความเครีียด เพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยง ป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำ
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ความท้้าทายในการติิดตามผู้้�ป่่วย CABG

การติิดตามผู้้�ป่่วยผ่่านโปรแกรม telehealth โดยผู้้�ป่่วยสามารถปรึึกษาปััญหาและส่่งข้้อมููลสุุขภาพ
ให้้กับั พยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ านติิดตาม และผู้้�ป่่วยรัับข้้อมููลความรู้้� คำแนะนำจากพยาบาล การที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยและผู้้�ดููแล
ผู้้�ป่่วยสามารถสัังเกตและประเมิินภาวะสุุขภาพของตนเองได้้ จะทำให้้ตระหนัักถึึงภาวะสุุขภาพที่่�เป็็นจริิง และ
มีีความสามารถในการดููแลตนเองเพิ่่�มมากขึ้้�น สามารถวางแผนฟื้้�นฟููสมรรถภาพหััวใจได้้ตรงกัับภาวะสุุขภาพ
ของตนเอง ดููแลสุุขภาพให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ ส่่งผลให้้เพิ่่�มความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำวััน
การออกกำลัั ง กาย ลดการเกิิ ดภ าวะแทรกซ้้ อ นทางด้้ า นปอด หัั ว ใจ และแผลผ่่ า ตัั ด ลดการกลัั บ มา
นอนโรงพยาบาลซ้้ำได้้ เป็็นเป้้าหมายสููงสุุดที่่�ควรจะเกิิดขึ้้�น หากทีีมมีีการติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โปรแกรม telehealth ที่่�หน่่วยงานได้้นำมาใช้้ในการติิดตามผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการทำผ่่าตััดทางเบี่่�ยง
หลอดเลืือดหััวใจ โดยใช้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีีการเปลี่่ย� นผ่่านของเนเลอร์์ ในการประเมิิน วางแผน ติิดตามดููแล
ผู้้�ป่่วย โดยสอดแทรกความรู้้� แนวทางปฏิิบััติิของการฟื้้�นฟููสมรรถภาพหััวใจ ติิดตามโดยเทคโนโลยีีสื่่�อสารทาง
โทรศััพท์์มืือถืือ และ social application เป็็นสื่่�อกลางในการส่่งข้้อมููลความรู้้�ไปให้้ผู้้�ป่่วย และรัับข้้อมููลภาวะ
สุุขภาพ เช่่นสััญญาณชีีพ น้้ำหนััก อาการผิิดปกติิ โดยส่่งเข้้ามาทางตััวรัับข้้อมููล ซึ่่�งเป็็น application ดัังนั้้�น
ความท้้าทายอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือการจััดการข้้อมููลสุุภาพที่่�หลากหลายของผู้้�ป่่วย เพื่่�อเป็็นแนวทางศึึกษา สำหรัับ
การวางแผนดููแลผู้้�ป่่วยรายต่่อไป ใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลให้้คุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด โดยเน้้นการรัักษาความลัับของ
ผู้้�ป่่วย จึึงควรมีีการพััฒนาระบบ IT โดยร่่วมกัับฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศน์์ เพื่่�อการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�แม่่นยำ
ตรงความเป็็นจริิง

บทสรุุป 

บทบาทพยาบาลต่่อผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ หลอดเลืือดและทรวงอก ในสถานการณ์์ที่่จ� ำกััด telehealth
หรืือ telenursing ได้้กลายเป็็นส่่วนสำคััญในบริิการด้้านสุุขภาพในปััจจุุบััน นอกเหนืือจากการโทรศััพท์์
การโทรผ่่านวิิดีีโอ และการประชุุมทางวิิดีีโอแล้้ว ความจำเป็็นในช่่วยพััฒนาการดููแลระยะยาว เมื่่�อผู้้�ป่่วยกลัับ
ไปอยู่่�ที่่บ้� า้ น โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่ใ� นพื้้น� ที่่�ชนบทห่่างไกล(6) ผู้้�ป่่วยในเมืืองใหญ่่ ก็็สามารถได้้รับั การติิดตามดููแล
จากบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้บ่่อยขึ้้�นหรืือตลอดเวลาผ่่านทางออนไลน์์ โดยผู้้�ป่่วยไม่่ต้้องไปโรงพยาบาล และ
บุุคลากรทางการแพทย์์ก็็ไม่่ต้้องไปเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านเช่่นกััน เพิ่่�มความสะดวกสบายและความรวดเร็็ว ในการ
ขอคำปรึึกษาและความช่่วยเหลืือ ลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทางมาที่่�โรงพยาบาล ประหยััดเวลาในการมารอคอย
แพทย์์ ลดความแออััดในโรงพยาบาล
การคงไว้้ซึ่่�งคุุณภาพของการรัักษาพยาบาลให้้ดีีขึ้้�น โดยวางแผนร่่วมกัันกัับทีีมสุุขภาพ สื่่�อสารให้้
ผู้้�ป่่วยทราบก่่อนกลัับบ้้านถึึงอาการผิิดปกติิที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องการรัับคำปรึึกษาเพิ่่�มเติิมในการดููแลตนเอง อาการ
ผิิดปกติิที่่�ต้้องมาโรงพยาบาลก่่อนวัันแพทย์์นััด เช่่น รู้้�สึึกหััวใจเต้้นแรง ใจสั่่�น ชีีพจรเต้้นผิิดจัังหวะ เหนื่่�อยหอบ
หายใจลำบาก แผลผ่่าตััดบวมแดง มีีสิ่่�งข�บหลั่่�งซึึม ไข้้สููง หนาวสั่่�น เป็็นต้้น การใช้้อุุปกรณ์์การแพทย์์ ที่่�บ้้านต่่อ
เนื่่�อง นััดแนะกัับผู้้�ป่่วยเรื่่�องวัันเวลาที่่�จะติิดตามเยี่่�ยมทางไกลเพื่่�อติิดตามภาวะสุุขภาพและให้้การพยาบาล
ผู้้�ป่่วยทางไกลหลัังจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล สิ่่�งที่่�ต้้องระวัังคืืออาจผิิดพลาดได้้ง่่าย เพราะการซัักประวััติิ

The Stories of Success

หรืือการให้้ข้อ้ มููลของผู้้�ป่่วย อาจได้้ไม่่ดีเี ท่่าการซัักถามกัันอยู่่ต่� อ่ หน้้า รวมทั้้�งการสัังเกตปฏิิกิริิ ยิ าของผู้้�ป่่วยอาจ
เกิิดการคาดเคลื่่อ� นได้้ ความไม่่พร้้อมด้้านระบบและอุุปกรณ์์สื่่อ� สารแบบออนไลน์์ รวมถึึงการพััฒนาความพร้้อม
และศัักยภาพของพยาบาลที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ติิดตามผู้้�ป่่วยให้้มีีความสามารถในการดัักจัับปััญหาของผู้้�ป่่วยและ
ความสามารถในการให้้คำปรึึกษาและการประสานงานกัับทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ เพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาสุุขภาพ
ผู้้�ป่่วยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การบริิการพยาบาลทางไกล
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว
ชนิิด myeloid แบบเฉีียบพลััน
(telenursing service for
patients with
acute myeloid leukemia)
ธิิดารััตน์์ พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

บทนำ

ในปััจจุุบันั มีีความก้้าวหน้้าและพััฒนาเทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ อย่่างรวดเร็็ว มีีเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ
ในการวิินิิจฉััยและรัักษาโรค เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีีสำหรัับผู้้�ป่่วย นอกจากการรัักษาแล้้วการให้้คำแนะนำ
เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยสามารถดููแลตนเองได้้เมื่่�อกลัับบ้้าน และการติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง นัับเป็็นปััจจััยสำคััญ
ในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยมะเร็็งโลหิิต การนำเทคโนโลยีีด้้านการติิดต่่อสื่่�อสารโดยใช้้ telemedicine and
telenursing มาติิดตามประเมิินและให้้คำปรึึกษาด้้วยระบบทางไกล ทำให้้สามารถติิดตามดููแลผู้้�ป่่วยได้้บ่อ่ ยขึ้น้�
เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแล ลดการเข้้าพบแพทย์์ และโรงพยาบาลได้้โดยไม่่จำเป็็น ลดค่่าใช้้
จ่่ายและค่่าเสีียเวลาในการเดิินทางมาโรงพยาบาล ความแออััดในโรงพยาบาลลดลง ทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�จำเป็็นต้้อง
ได้้รับั การดููแลรัักษาในโรงพยาบาลได้้รับั การดููแลอย่่างเต็็มที่่�มากขึ้้น� รวมทั้้�งลดการติิดเชื้้อ� และแพร่่กระจายเชื้้อ�
ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�มีีโรคระบาด
การพยาบาลทางไกล (tele -nursing) หมายความว่่า การพยาบาล และการผดุุงครรภ์์เพื่่�อให้้คำ
ปรึึกษาและแก้้ปััญหาเกี่่�ยวกัับสุุขอนามััยภายใต้้กรอบความรู้้�แห่่งวิิชาชีีพการพยาบาล และการผดุุงครรภ์์
โดยนำระบบดิิจิิทััลมาใช้้ในการให้้บริิการ ทั้้�งนี้้� โดยความรัับผิิดชอบของผู้้�ให้้การพยาบาลทางไกล(1)

ความสำคััญ

โรคมะเร็็งทางระบบโลหิิตวิิทยาเป็็นโรคที่่�พบได้้บ่่อยโดยมีีอุุบััติิการณ์์เฉลี่่�ยปีีละ 3,000 ราย และมีี
แนวโน้้มสููงขึ้้�นทุุก ๆ ปีี(2) ซึ่่�งประกอบด้้วยกลุ่่�มโรคหลัักคืือ มะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว มะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืือง มะเร็็ง
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ของพลาสมาเซลล์์ และมะเร็็งกลุ่่�ม myeloproliferative neoplasms (MPN) ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นโรคที่่�สามารถ
เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ โรคมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาวและมะเร็็งต่่อมน้้ำเหลืืองมีีโอกาสหายขาดได้้แต่่ในโรคกลุ่่�มที่่�
ไม่่หายขาดก็็สามารถอยู่่อ� ย่่างมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ได้้ค่อ่ นข้้างยาวนาน ทั้้�งนี้้�ขึ้น้� กัับการเข้้าถึึงการรัักษาและการรัักษา
ประคัับประคองในระหว่่างนั้้�น
การรัักษาหลัักของมะเร็็งโลหิิตวิิทยา คืือ การให้้ยาเคมีีบำบััด ซึ่่�งอาจจะทำการรัักษาร่่วมกัับการ
ฉายรัังสีีหรืือการปลููกถ่่ายไขกระดููกแล้้วแต่่สภาวะของโรค หลัักการของการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััด (chemottherapy) คืือ การให้้สารเคมีีที่่�ออกฤทธิ์์�ต้้านหรืือทำลายเซลล์์มะเร็็งที่่�มีีการแบ่่งเซลล์์อย่่างรวดเร็็วเป็็นรอบ ๆ
ด้้วยระยะห่่างที่่�ร่า่ งกายจะรัับได้้โดยไม่่เกิิดผลข้้างเคีียง โดยเฉพะอย่่างยิ่่ง� ภาวะเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ (neutropenia)
จากยาเคมีีบำบััด เพราะเม็็ดเลืือดปกติิเป็็นเซลล์์ที่่แ� บ่่งตััวไวเช่่นกััน ทำให้้รอบของการให้้ยาจะห่่างกัันประมาณ
ทุุก 21-28 วัันตามช่่วงเวลาของเม็็ดเลืือดขาวในการฟื้้�นตััวจากยาแต่่ละสููตร การให้้ยาเป็็นรอบ ๆ จนได้้
การตอบสนองสููงสุุดซึ่่�งมัักจะจำเป็็นต้้องใช้้การรัักษาประมาณ 4-8 รอบ โดยปกติิโรคมะเร็็งระบบโลหิิตวิิทยา
เป็็นโรคที่่�มีีการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำบััดดีีมากเนื่่�องจากเซลล์์เม็็ดเลืือดมีีการแบ่่งตััวเร็็วเมื่่�อ
เทีียบกัับมะเร็็งชนิิดอื่่น� ในขณะเดีียวกัันก็็มีโี อกาส เกิิดภาวะเม็็ดเลืือดขาวต่่ำง่่ายกว่่ามะเร็็งชนิิดอื่่น� มากเนื่่�องจาก
ยาออกฤทธิ์์�ต่่อเม็็ดเลืือดโดยตรง การเกิิดไข้้จากภาวะเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ (febrile neutropenia, FN) เป็็นผล
ข้้างเคีียงที่่�สำคััญในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�รัับยาเคมีีบำบััด โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยมะเร็็งโลหิิตวิิทยาจะอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความ
เสี่่�ยงสููง (high risk) ทั้้�งหมด เนื่่�องจากยามัักทำให้้เม็็ดเลืือดขาวต่่ำนานกว่่า 7 วััน ในระหว่่างที่่�เม็็ดเลืือดขาวต่่ำ
มีีโอกาสติิดเชื้้�อได้้ง่่ายและรุุนแรงกว่่าภาวะภููมิิคุ้้�มกัันปกติิ โดยมีีโอกาสเสีียชีีวิิตสููงถึึงร้้อยละ 15 ทุุกครั้้�งที่่�มีีไข้้
ติิดเชื้้�อ(3) หรืืออาจส่่งผลเสีียอื่่�น ๆ เช่่น สุุขภาพทรุุดลงจนไม่่สามารถรัักษาต่่อได้้แม้้ตััวโรคจะตอบสนองต่่อการ
รัักษาดีี หรืือการตอบสนองลดลงเพราะต้้องเลื่่อ� นกำหนดให้้ยาเคมีีบำบััด ผู้้�ป่่วยจำเป็็นต้้องอาศััยการช่่วยเหลืือ
จากทีีมสุุขภาพ และการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยอย่่างมากเพื่่�อป้้องกััน และเฝ้้าระวัังภาวะไข้้จากเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น การติิดตาม เฝ้้าระวััง และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ป่่วยมีีศัักยภาพในการดููแลตนเองจึึงเป็็นส่่วนสำคััญที่่�จะ
ทำให้้ผู้้�ป่่วยมีีผลลััพธ์์การรัักษาที่่�ดีี
หน่่วยงานเห็็นความสำคััญของการติิดตามดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�องจึึงได้้พัฒ
ั นารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
มะเร็็งโลหิิตชนิิด acute myeloid leukemia (AML) ที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำบััด โดยการนำการพยาบาลทางไกล
(telenursing) มาติิ ดต ามการดููแลตนเอง (self-care) การจัั ด การอาการข้้ า งเคีี ย งจากยาเคมีี บ ำบัั ด
(self- symptoms management) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วย AML ที่่�มีีภาวะไข้้จากเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ
มาโรงพยาบาลได้้ทัันเวลาและส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�ป่่วยมะเร็็งโลหิิตชนิิด AML ที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำบััดให้้มีี
พฤติิกรรมในการดููแลตนเองถููกต้้อง โดยกลุ่่�มเป้้าหมายคืือผู้้�ป่่วยมะเร็็งโลหิิตชนิดิ acute myeloid leukemia
(AML) ที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำบััดครั้้�งแรก โดยผู้้�ป่่วยที่่�มาให้้ยาเคมีีบำบััดที่่�หอผู้้�ป่่วยในเคมีีบำบััด ตึึกภููมิิสิิริิฯ 20A1
จะได้้รัับการประเมิินความรู้้�และพฤติิกรรมการดููแลตนเอง การสอนและแนะนำการดููแลตนเองเมื่่�อกลัับบ้้าน
การจััดการอาการข้้างเคีียงจากยาเคมีีบำบััด การให้้เอกสารคู่่�มืือ และการบัันทึึกอาการข้้างเคีียง จากนั้้�นเมื่่�อมีี
แผนจำหน่่ายผู้้�ป่่วยจะมีีการส่่งต่่อข้้อมููลมายัังคลิินิิกโลหิิตวิิทยา ตึึกภููมิิสิิริิฯ 1C เพื่่�อติิดตามประเมิินผู้้�ป่่วย
โดยพยาบาลนััดผู้้�ป่ว่ ยเข้้าคลิินิกิ โลหิิตวิทิ ยาทางไกล และสอนการใช้้ application chula care กัับผู้้�ป่่วย/ผู้้�ดููแล
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การนััดติิดตามจะนััดในระยะ nadir period (7-14 วัันหลัังได้้รัับยาเคมีีบำบััด) เนื่่�องจากเป็็นช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยมีี
เม็็ดเลืือดขาวต่ำ่ และมีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน หลัังจากให้้ยาเคมีีบำบััดภายใน 7 วััน หากแพทย์์
นััดพบผู้้�ป่่วยที่่�โรงพยาบาล หน่่วยงานจะมีีการประเมิินผู้้�ป่่วยและนััดพบเพื่่�อติิดตามประเมิินในครั้้�งต่่อไปด้้วย
การใช้้ระบบการพยาบาลทางไกล (telenursing) เมื่่�อถึึงวัันนััดจะมีีการสอบถามอาการ ประเมิินพฤติิกรรม
การดููแลตนเองด้้ ว ยแบบประเมิิ น และให้้ ค ำแนะนำในส่่ ว นที่่� บ กพร่่ อ ง และบัั น ทึึกข้้ อ มููลลงในแบบ
บัันทึึก ณ คลิินิิกโลหิิตวิิทยา ภููมิิสิิริิฯ 1C การดำเนิินงานนี้้�เป็็นการเฝ้้าระวัังและติิดตามต่่อเนื่่�อง (monitoring
and continuing) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�สามารถป้้องกัันได้้

บทสรุุป

1. จำนวนผู้้�ป่่วยมะเร็็งโลหิิตที่่�มีีภาวะไข้้จากเม็็ดเลืือดขาวต่่ำได้้รัับยาปฏิิชีีวนะภายใน 6 ชั่่�วโมง
นัับจากเวลาที่่�เริ่่ม� มีีไข้้ (fever to needle time) เป้้าหมาย มากกว่่าร้้อยละ 80 ผลลััพธ์์ปีี พ.ศ. 2564 ได้้ร้อ้ ยละ
85.7
2. ร้้อยละของผู้้�ป่่วย AML ที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำบััดมีีพฤติิกรรมในการดููแลตนเองได้้ถููกต้้อง เป้้าหมาย
มากกว่่าร้้อยละ 80 ผลลััพธ์์ปีี พ.ศ. 2564 ได้้ร้้อยละ 95
จากผลการดำเนิินงาน ในปีี พ.ศ. 2564 ผลลััพธ์์ที่่�ได้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย และประโยชน์์ของกลุ่่�ม
เป้้าหมายคืือผู้้�ป่่วยได้้รับั การดููแลอย่่างครบวงจร ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ต้้นการวางแผนการรัักษาโดยการเตรีียมตััวก่่อนและ
หลัังได้้รัับยาเคมีีบำบััดรวมถึึงขั้้�นตอนการปฏิิบััติิเมื่่�อมีีไข้้ ผู้้�ป่่วยได้้รัับการติิดตามดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องลด
ความเสี่่�ยงของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนและผลลััพธ์์ของการรัักษาดีีขึ้้�น
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patients)
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บทนำ

โรคหลอดเลืือดสมองเป็็นปััญหาสาธารณสุุขที่่ส� ำคััญ เป็็นโรคที่่�พบได้้มากขึ้้น� ในผู้้�สููงอายุุ โดยองค์์การ
อััมพาตโลก (world stroke organization, WSO) รายงานว่่าทั่่�วโลกมีีผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองราว
80 ล้้านราย เสีียชีีวิิต 5.5 ล้้านราย และพบผู้้�ป่่วยใหม่่ 13.7 ล้้านรายต่่อปีี สำหรัับประเทศไทยจากรายงาน
สถิิติิอััตราตายจากโรคหลอดเลืือดสมองต่่อประชากรแสนรายของกระทรวงสาธารณสุุขปีี พ.ศ. 2558-2562
เท่่ากัับ 43.3, 48.7, 47.8, 47.1 และ 53 ตามลำดัับ และโรคหลอดเลืือดสมองเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิต
ในประชากรเป็็ น อัั น ดัั บ ที่่� 2 รองจากโรคมะเร็็ ง และพบเป็็ น สาเหตุุ ก ารเสีี ย ชีี วิิ ต ในผู้้�สููงอายุุ เ พศชาย
จำนวน 12,312 ราย เพศหญิิงจำนวน 11,676 ราย
จากสถิิติที่่ิ ผ่� า่ นมาพบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองรายใหม่่ในประเทศไทยปีีละมากกว่่า 300,000 ราย
ผู้้�ป่่วยที่่�รอดชีีวิิตก็็มัักจะมีีความพิิการไม่่มากก็็น้้อย จำเป็็นต้้องได้้รัับการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งดููแลรัักษา
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองตีีบซ้้ำ นอกจากนี้้�ในผู้้�สููงอายุุที่่�ยัังไม่่เกิิดโรค ก็็อาจ
มีีปััจจััยเสี่่�ยงของการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือด รวมทั้้�งโรคหลอดเลืือดสมอง จึึงมีีความจำเป็็นที่่�จะต้้อง
ตรวจประเมิินปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ การตรวจวััดความดัันโลหิิต การประเมิินการเต้้นของหััวใจ ชีีพจร การหายใจ
รวมทั้้�งอุุณหภููมิิของร่่างกายอย่่างสม่่ำเสมอ นอกจากนั้้�นการรัับประทานยาอย่่างครบถ้้วน และการออกกำลัังกาย
อย่่างสม่่ำเสมอเป็็นประจำก็็มีีความจำเป็็น
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เนื่่�องจากสถานการณ์์ปััจจุุบััน ผู้้�ป่่วยไม่่กล้้ามาพบแพทย์์และพยาบาล ทำให้้ขาดการติิดตามอาการ
และผู้้�ป่่วยบางรายขาดยา ขาดการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงทำให้้มีีความเสี่่�ยงของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง
ตีีบซ้้ำ
	ศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางการแพทย์์ด้า้ นโรคหลอดเลืือดสมองแบบครบวงจร แห่่งโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาด เห็็นถึึงความสำคััญของการติิดตามอาการผู้้�ป่่วยตามนััดหมาย จึึงนำเทคโนโลยีีที่่ส� ามารถเข้้าถึึงการ
ติิดตามผู้้�ป่่วยมาใช้้ เพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ป่่วยขาดการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง

โรคหลอดเลืือดสมองทางไกล (telestroke clinic)

โรคหลอดเลืือดสมองเกิิดจากปััจจััยเสี่่ย� งหลายอย่่าง ซึ่่ง� ปััจจััยบางอย่่างสามารถปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
และป้้องกัันได้้ อย่่างไรก็็ตามปััจจััยเสี่่�ยงบางอย่่าง เช่่น อายุุมาก มีีประวััติิครอบครััวเป็็นโรคหลอดเลืือดสมอง
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม และป้้องกัันการเกิิดโรคหลอดเลืือด
สมองได้้ เช่่น โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน โรคไขมัันในเลืือดสููง โรคหััวใจโดยเฉพาะลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิ
และภาวะหััวใจห้้องบนสั่่�นพลิ้้�ว การสููบบุุหรี่่� ปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�อาจทำให้้เกิิดโรคหลอดเลืือดสมองได้้และควร
แก้้ไข ได้้แก่่ อ้้วนลงพุุง ไม่่ออกกำลัังกาย ภาวะเครีียด ดื่่�มสุุรา รัับประทานยาคุุมกำเนิิด เป็็นต้้น
การติิดตามอาการผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองสำคััญมาก เพราะโรคหลอดเลืือดสมองเป็็นโรคเรื้้�อรััง
ต้้องได้้รัับการดููแลรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องและถููกต้้อง โดยให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแลในการลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจ
ทำให้้เกิิดโรคหลอดเลืือดสมองซ้้ำ
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองทางไกล เพื่่�อต้้องการให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ถููกต้้อง ลดความเสี่่ย� งของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองตีีบซ้้ำ ลดความวิิตกกัังวล ลดภาวะซึึมเศร้้า ลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการเดิินทาง ไม่่ต้้องเสีียเวลาในการเดิินทาง สามารถพบแพทย์์กัับพยาบาลได้้ที่่�บ้้าน และเลืือกวัันเวลา
ที่่�สะดวกได้้

ขั้้�นตอนการติิดตามผู้้�ป่่วยโดยการใช้้ระบบโรคหลอดเลืือดสมองทางไกล (telestroke)

การดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเริ่่�มต้้นที่่�หอผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง (ICU stroke/stroke
unit) โดยทำงานเป็็นทีีมสหสาขาวิิชาชีีพร่่วมกัันดููแลผู้้�ป่่วย พยาบาลมีีการวางแผนการจำหน่่ายผู้้�ป่่วยก่่อนกลัับ
บ้้านตั้้�งแต่่เริ่่�มนอนโรงพยาบาล และมีีการประเมิินทุุกวัันจนกระทั่่�งจำหน่่ายออกจากโรงพยาบาล
	ทีีมพยาบาล (ICU stroke/stroke unit) ประชาสััมพัันธ์์การติิดตามนััดหมายผู้้�ป่่วยโดยการใช้้ระบบ
โรคหลอดเลืือดสมองทางไกล (telestroke) สอบถามความสมััครใจห และแนะนำผู้้�ป่่วย download
application chula care หากผู้้�ป่่วยและญาติิสนใจเข้้าร่่วม จะทำการนััดหมายเข้้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ ดัังนี้้�
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ขั้้�นตอนการติิดตามผู้้�ป่่วยโดยการใช้้ระบบโรคหลอดเลืือดสมองทางไกล

The Stories of Success

การติิดตามผู้้�ป่่วยโดยการใช้้ระบบโรคหลอดเลืือดสมองทางไกล (telestroke clinic)

เมื่่�อถึึงกำหนดวัันนััดหมาย ทีีม EC stroke จะมีีการโทรแจ้้งเตืือนก่่อนเวลาประมาณ 15 นาทีี
เพื่่�อ confirm นััดหมายและแนะนำการใช้้ application อีีกครั้้�ง
เมื่่�อถึึงเวลานััดหมาย พยาบาลจะเข้้าระบบ telestroke clinic เริ่่�มสอบถามประวััติิการเจ็็บป่่วย
โรคประจำตััว ประวััติกิ ารใช้้ยา ประเมิินพฤติิการควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� ง ประเมิินร่่างกาย ประเมิินภาวะสมองเสื่่�อม
(TMSE) ประเมิินภาวะซึึมเศร้้า (PSDS-T) เพื่่�อประเมิินปััญหาเบื้้�องต้้น และส่่งพบแพทย์์ เพื่่�อตรวจร่่างกาย
และประเมิินปััญหาต่่าง ๆ
การติิดตามผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง สามารถลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองลงได้้
อธิิบายถึึงปััจจััยเสี่่�ยงของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�สููงอายุุทั้้�งโรคสมองขาดเลืือด แบ่่งออกเป็็นปััจจััย
เสี่่�ยงที่่�แก้้ไขไม่่ได้้และแก้้ไขได้้ ได้้แก่่ อายุุ เพศ โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน โรคหััวใจ เต้้นผิิดจัังหวะ
ภาวะไขมัันในเลืือดสููง การขาดการออกกำลัังกาย การสููบบุุหรี่่� และการดื่่ม� สุุรา หลัังจากนั้้�นพยาบาลจะประเมิิน
การรัับรู้้� และความเข้้าใจของผู้้�ป่่วยและญาติิก่่อนให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแลในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
การดำเนิินชีีวิิต เพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำ เน้้นย้้ำเรื่่�องการรัับประทานยาให้้ถููกต้้อง ครบถ้้วนและต่่อเนื่่�อง
ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอาการการกลัับมาเป็็นซ้้ำ และรีีบมาโรงพยาบาลทัันทีีหลัังเกิิดอาการ ให้้โอกาสใน
การซัักถาม ตอบข้้อสงสััยผู้้�ป่่วยและญาติิ เพื่่�อลดความวิิตกกัังวลในการดููแลผู้้�ป่่วย ให้้กำลัังใจทั้้�งผู้้�ป่่วยและ
ญาติิในการฟื้้�นฟููร่่างกายหลัังเป็็นโรคหลอดเลืือดสมอง
กรณีีที่่�ต้้องส่่ง consult case จาก telestroke clinic สามารถทำการนััดหมายผ่่านระบบ HIS ของ
โรงพยาบาลได้้ตามปกติิ

ปััญหาและอุุปสรรค

1. ระบบยัังไม่่ค่่อยเสถีียรมากนััก
2. ผู้้�ป่่วยและญาติิบางรายยัังใช่่ระบบไม่่ค่่อยเป็็น
3. สััญญาณ internet ทั้้�งฝั่่�งผู้้�ป่่วยและฝั่่�งโรงพยาบาลมีีปััญหาเป็็นบางครั้้�ง
4. สััญญาณภาพและเสีียงไม่่ค่่อยชััดเจนเป็็นบางครั้้�ง
5. ญาติิและผู้้�ป่่วยยัังไม่่พร้้อมในวัันนััดหมายจริิง
6. ไม่่สามารถติิดต่่อได้้ตามข้้อมููลที่่�แจ้้งไว้้
7. ย้้ายไปรัักษาที่่�โรงพยาบาลต้้นสัังกััด

วิิธีีการแก้้ไขปััญหา

1. หากระบบไม่่เสถีียร แนะนำให้้ผู้้�ป่่วยปิิดและเปิิด application ใหม่่อีีกครั้้�ง
2. โทรอธิิ บ ายวิิ ธีี ก ารใช้้ application แต่่ ล ะขั้้� น ตอนอีี ก ครั้้� ง เพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ใจ และสามารถใช้้
application ได้้
3. ในกรณีีที่่มี� ปัี ญ
ั หาเรื่่อ� งสััญญาณ internet จะโทรไปสอบถามวััน-เวลาที่่�สะดวกอีีกครั้้ง� เพื่่�อทำการ
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นััดหมายใหม่่ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล
4. หากสััญญาณภาพและเสีียงไม่่ชััดเจน จะพยายามแก้้ไขด้้วยตนเองก่่อน หากแก้้ไขไม่่ได้้จะติิดต่่อ
ผู้้�ดููและระบบ หากไม่่สามารถแก้้ไขได้้จริิง ๆ ในวัันนั้้�น ๆ จะโทรไปสอบถามวััน-เวลาที่่�สะดวกอีีกครั้้�ง เพื่่�อ
ทำการนััดหมายใหม่่ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล
5. หากญาติิและผู้้�ป่่วยไม่่พร้้อมในวัันนััดหมาย จะขออนุุญาตเลื่่อ� นนััดไปก่่อน และสอบถามวััน-เวลา
ที่่�สะดวกอีีกครั้้�ง เพื่่�อทำการนััดหมายใหม่่ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล
6. หากไม่่สามารถติิดต่่อผู้้�ป่่วยและญาติิได้้ พิิจารณาไม่่ทำนััดในระบบต่่อ
7.	ผู้้�ป่่วยบางรายย้้ายไปรัักษาที่่�ต้้นสัังกััด และไม่่ต้้องการติิดตามโดยระบบโรคหลอดเลืือดสมอง
ทางไกล พิิจารณาไม่่ทำนััดในระบบต่่อ

บทสรุุป

จากการประเมิินการติิดตามผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง โดยการใช้้ระบบโรคหลอดเลืือดสมองทาง
ไกล ผู้้�ป่่วยและญาติิส่่วนใหญ่่พึึงพอใจ เนื่่�องจากเข้้าถึึงระบบบริิการง่่าย ขั้้�นตอนการบริิการไม่่ยุ่่�งยาก ไม่่ต้้อง
เสีียเวลาเดิินทาง และปลอดภััย ได้้รัับการแนะนำด้้านสุุขภาพที่่�ชััดเจน เข้้าใจง่่าย ลดความวิิตกกัังวลลงได้้
	ปััญหาและอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่แก้้ไขได้้ ซึ่่�งการใช้้ระบบโรคหลอดเลืือดสมองทางไกลนัับว่่า
เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วยและญาติิมาก สามารถวางแผนการรัักษา และการพยาบาลร่่วมกัับผู้้�ป่่วยและญาติิ
ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยและญาติิลดความวิิตกกัังวลลงได้้ ซึ่่�งสามารถแก้้ไขปััญหาด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่่วยได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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การฟื้้�นฟููเเบบใช้้หุ่่�นยนต์์
ในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง
(robotic rehabilitation in
stroke patients)
วสุุวััฒน์์ กิิติิสมประยููรกุุล

บทนำ

	ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองส่่วนใหญ่่มีีอาการอ่่อนแรงครึ่่�งซีีก ส่่งผลอย่่างมากต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�ป่่วย ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 80 มีีความสามารถในการใช้้งานของรยางค์์บนลดลง(1) การฟื้้น� ฟููด้้วย neurophysiologic
technique ต่่าง ๆ อาทิิเช่่น Bobath, Brunnstrom และ proprioceptive neuromuscular facilitation
ก็็ให้้ผลการฟื้้น� ฟููรยางค์์บนไม่่แตกต่่างจาก traditional sensorimotor technique(2) 3 เดืือนแรกหลัังเกิิดโรค
พบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 80 มีีปััญหาการเดิิน(3, 4) เมื่่�อได้้รัับการฟื้้�นฟููแล้้วพบว่่าร้้อยละ 18 ไม่่สามารถเดิินได้้ และ
ร้้อยละ 11 เดิินได้้โดยต้้องมีีผู้้�ช่่วย(5) นอกจากการฝึึกเดิินบนพื้้�นราบ (over ground walking) แล้้ว การฝึึก
เดิินด้้วยวิิธีี body weight-supported treadmill training ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยฟื้้�นตััวดีี การทรงตััวดีีขึ้้�น และ
ความเร็็วของการเดิินเพิ่่�มขึ้้�น(6, 7) แม้้ว่่าการฟื้้�นฟููจะมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ก็็ยัังมีีการค้้นหาวิิธีีการหรืือ
เทคนิิคใหม่่ ๆ โดยมีีเป้้าหมายหลััก คืือ ทำให้้เกิิดการฟื้้�นตััวดีียิ่่�งขึ้้�น รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และทำให้้เกิิดการฟื้้�นตััว/ใช้้
งานได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความบกพร่่องมากซึ่่�งการฟื้้�นฟููด้้วยวิิธีีเดิิมไม่่ได้้ผลดีีเท่่าที่่�ควร การฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์เป็็นวิิธีี
หนึ่่�งที่่�มีีการพััฒนาเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว โดยเฉพาะในช่่วง 2 ทศวรรษที่่�ผ่่านมามีีการพััฒนาด้้านหุ่่�น
ยนต์์ฟื้้�นฟููอย่่างมาก การพััฒนาหุ่่�นยนต์์อิิงหลัักการของการกระตุ้้�นการเกิิด neuroplasticity ได้้แก่่ taskspecific training, high repetition และ massed practice(8, 9) โดยอาศััยหุ่่�นยนต์์เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยให้้
การฝึึกมีีความสะดวก ลดภาระของนัักบำบััด ลดความเบื่่�อหน่่ายจากการฝึึก เนื่่�องจากมีีการฝึึกหุ่่�นยนต์์
ร่่วมกัับเกม มีีการให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับ แสดงผลการฝึึก ทำให้้ผู้้�ป่่วยฝึึกได้้จำนวนครั้้�งที่่�มากเพีียงพอและมีี
ความสม่่ำเสมอของการฝึึกยิ่่�งขึ้้�น
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การแบ่่งชนิิดของหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟูู(10-12)

	หุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟูู แบ่่งชนิิด ดัังนี้้�
1. หุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููชนิิดอยู่่�กัับที่่� (static/stationary rehabilitation robot) เป็็นหุ่่�นยนต์์ที่่�ติิดตั้้�งไว้้กัับ
ฐานตั้้�งพื้้�น ขณะฝึึกหุ่่�นยนต์์ที่่�ติิดตั้้�งไว้้กัับฐานจะเคลื่่�อนที่่�เฉพาะส่่วนรยางค์์บนหรืือล่่าง หุ่่�นประเภทนี้้�ยัังแบ่่ง
ออกเป็็น 2 ชนิิดย่่อย ได้้แก่่
1.1	หุ่่�นยนต์์แบบ end-effector มีีระบบการทำงานโดยอาศััยการขยัับแท่่นจัับที่่�อยู่่�ที่่ส่� ว่ นปลาย
แขนหรืือขา ข้้อดีี คืือ การใช้้งานไม่่ยุ่่�งยาก ข้้อเสีีย คืือ ไม่่สามารถควบคุุมการเคลื่่อ� นไหวข้้อต่่อแต่่ละข้้อได้้อย่่าง
ละเอีียด อาจเกิิดการเคลื่่�อนไหวชดเชยของร่่างกายส่่วนที่่�ไม่่ต้้องการได้้ และช่่วยการเคลื่่�อนไหวในแนวต้้าน
แรงโน้้มถ่่วงไม่่ได้้ ตััวอย่่างหุ่่�นยนต์์ อาทิิเช่่น GT-2, G-EO, SensibleSTEP, MIT-Manus, Bi-Manu-Track,
SensibleTAB, EnMotion (พััฒนาโดยความร่่วมมืือของภาควิิชาเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู คณะแพทยศาสตร์์ และ
ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย) (รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1. หุ่่�นยนต์์ EnMotion
1.2	หุ่่�นยนต์์แบบ exoskeleton มีีโครงหุ่่�นยนต์์ครอบส่่วนที่่�ต้อ้ งการควบคุุมการเคลื่่อ� นไหวแต่่ละ
ข้้อต่่อ ข้้อดีี คืือ ควบคุุมการเคลื่่�อนไหวได้้ดีี ทำให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวตามระนาบ/แนวแรงที่่�ถููกต้้อง ลดการ
เคลื่่�อนไหวที่่�ไม่่ต้้องการ ทำให้้แขนข้้างที่่�อ่่อนแรงเคลื่่�อนไหวในแนวแกนใกล้้เคีียงปกติิ สามารถช่่วยการ
เคลื่่อ� นไหวในทิิศทางต้้านแรงโน้้มถ่่วงได้้ ข้้อเสีีย คืือ มีีโครงสร้้างที่่�ซับั ซ้้อน การใช้้งานยากกว่่าและราคาสููงกว่่า
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หุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููแบบ end-effector ตััวอย่่างหุ่่�นยนต์์ อาทิิเช่่น Lokomat, ArmeoPower, Hand of Hope,
ExMotion-Arm, ExMotion-Wrist (พััฒนาโดยความร่่วมมืือของภาควิิชาเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู คณะแพทยศาสตร์์
และภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย) (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2. หุ่่�นยนต์์ ExMotion-Arm และ ExMotion-Wrist
2. หุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููชนิิดเคลื่่�อนที่่�/สวมใส่่ (dynamic/wearable rehabilitation robot) เป็็นหุ่่�นยนต์์
แบบสวมใส่่ที่่จ� ะเคลื่่อ� นที่่�ไปกัับผู้้�ป่่วยด้้วยในขณะฝึึก ใช้้เพื่่�อฝึึกการเคลื่่อ� นไหว ออกกำลัังกล้้ามเนื้้อ� และทดแทน
หน้้าที่่�การใช้้งานที่่�บกพร่่อง ตััวอย่่างหุ่่�นยนต์์ อาทิิเช่่น FREEWalk (ให้้บริิการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพที่่�ฝ่า่ ยเวชศาสตร์์
ฟื้้�นฟูู โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย) ReWalk, Ekso, HAL Cyberdyne, Myomo
นอกจากนี้้�ยังั อาจแบ่่งชนิิดหุ่่�นยนต์์ตามข้้อต่่อที่่�หุ่่�นยนต์์ควบคุุมการเคลื่่อ� นไหว(13) ได้้แก่่ whole arm,
shoulder/elbow, shoulder/elbow/wrist, elbow/wrist, elbow/wrist/hand, elbow, wrist, wrist/
hand, hand หรืือตามระบบควบคุุม(14) ได้้แก่่ electric, spring, hydraulic, pneumatic

ขนาดการใช้้งาน

การฝึึกผู้้�ป่่วยด้้วยหุ่่�นยนต์์มีีรููปแบบต่่าง ๆ(15) ได้้แก่่ passive, assistive, resistive และ corrective
mode แพทย์์/นัักกายภาพบำบััด/นัักกิิจกรรมบำบััดเลืือกรููปแบบที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย โดยยึึดกำลััง
กล้้ามเนื้้�อของส่่วนที่่�จะฝึึกเป็็นหลััก การฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์บนมัักทำร่่วมกัับการฝึึกมาตรฐานโดย
นัักกิิจกรรมบำบััด เวลาที่่�ฝึกึ แต่่ละครั้้ง� ต่่อวััน จำนวนครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ และจำนวนครั้้ง� ทั้้�งหมดที่่�ทำการฝึึกมีีความ
แตกต่่างกัันในแต่่ละงานวิิจัยั แม้้ว่า่ จะฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์แบบเดีียวกัันหรืือคนละแบบก็็ตาม(16) การฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์
ฟื้้�นฟููรยางค์์บนใช้้เวลาฝึึกวัันละ 30-60 นาทีีร่่วมกัับการฝึึกแบบมาตรฐาน 30 นาทีี 3-5 วัันต่่อสััปดาห์์ นาน
4-8 สััปดาห์์ จำนวนครั้้ง� ของการฝึึกรวม 20-30 ครั้้ง� การฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้น้� ฟููรยางค์์ล่า่ งร่่วมกัับการฝึึกมาตรฐาน
โดยนัักกายภาพบำบััด เวลาและจำนวนครั้้ง� ก็็มีคี วามแตกต่่างกัันในแต่่ละงานวิิจัยั ส่่วนใหญ่่ฝึกึ ครั้้ง� ละ 60 นาทีี
3-5 วัันต่่อสััปดาห์์ นาน 4-8 สััปดาห์์ จำนวนครั้้�งรวม 12-24 ครั้้�ง(17, 18)
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ผลการฟื้้�นฟูู

การศึึกษาแบบ meta analysis และ systematic review แสดงผลของการฟื้้�นฟููรยางค์์บน
ด้้วยหุ่่�นยนต์์ในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง(13) ดัังแสดงในตารางที่่� 1 และ 2
จาก cochrane review(16) เมื่่�อปีี ค.ศ. 2018 แสดงผลการฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์บนในผู้้�ป่่วย
โรคหลอดเลืือดสมองแบบผู้้�ป่่วยใน แสดงในภาพรวมโดยไม่่มีกี ารแบ่่งชนิิดของหุ่่�นยนต์์ ดัังตารางที่่� 3 นอกจาก
นี้้� ผลการฟื้้น� ฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้น้� ฟููรยางค์์บนที่่�มีจี ำนวนผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองในการศึึกษามากที่่สุ� ดุ จำนวน
770 คน ทำการศึึกษาแบบ multicenter randomized controlled เปรีียบเทีียบการฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์
MIT-Manus robotic gym กัั บ การฟื้้� น ฟููแบบเข้้ ม ข้้ น และการฟื้้� น ฟููปกติิ ใ นผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีี ค วามบกพร่่ อ ง
ระดัับปานกลาง-รุุนแรง พบว่่าการใช้้งานของรยางค์์บนดีีขึ้้�น แต่่ไม่่พบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม(19)
ตารางที่่� 1. ผลของการฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง แบ่่งตามชนิิดของหุ่่�นยนต์์ที่่�ควบคุุม
ส่่วนต่่าง ๆ ของรยางค์์บน

ชนิิดของหุ่่�นยนต์์

หุ่่�นยนต์์ทุกุ ชนิิด
Whole arm
Shoulder/elbow
Shoulder/elbow/wrist
Elbow/wrist
Elbow/wrist/hand
Elbow
Wrist
Wrist/hand
Hand

การควบคุุมการเคลื่่อ� นไหว
รยางค์์บน

กิิจวัตั ร
ความแข็็งแรง ความตึึงตััว การใช้้งาน
ประจำวััน
กล้้ามเนื้้�อ กล้้ามเนื้้�อ รยางค์์บน
ข้้อไหล่่/
พื้้�นฐาน
รยางค์์บน
ข้้อมืือ/มืือ
ข้้อศอก
+
±
+
±
+
?
?
?
?
?

+
?
+
?
+
?
?
?
±
?

±
?
±
?
±
?
?
?
±
?

±
?
+
±
±
?
?
?
?
?

?
±
±
?
?
?
?
?
?

±
±
±
?
?
?
?
?
?
±

±
?
±
?
?
?
?
?
?
?

+ หมายถึึง ได้้ประโยชน์์หรืือมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้ประโยชน์์ ± หมายถึึง อาจได้้หรืือไม่่ได้้ประโยชน์์ - หมายถึึง ลดประโยชน์์
? หมายถึึง ไม่่ทราบผล
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ตารางที่่� 2. ผลของการฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง แบ่่งตามระบบการทำงานของหุ่่�นยนต์์
ระยะเวลาการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง และขนาดของการฝึึก
ชนิิดของหุ่่�นยนต์์/ระยะการ
เกิิดโรค/ขนาดการฝึึก
หุ่่�นยนต์์ exoskeleton
หุ่่�นยนต์์ end-effector
เกิิดโรค <3 เดืือน
เกิิดโรค >3 เดืือน
ขนาดการฝึึกเท่่ากััน
ขนาดการฝึึกมากกว่่า

การควบคุุมการเคลื่่อ� นไหว
รยางค์์บน

กิิจวัตั ร
ความแข็็งแรง ความตึึงตััว การใช้้งาน
ประจำวััน
กล้้ามเนื้้�อ
กล้้ามเนื้้�อ รยางค์์บน
ข้้อไหล่่/
พื้้�นฐาน
รยางค์์บน
ข้้อมืือ/มืือ
ข้้อศอก
±
+
±
±
+
±

?
+
+
+
+
+

±
+
+
±
±
+

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
?

±
±
±
±
±
?

?
±
±
±
±
+

+ หมายถึึง ได้้ประโยชน์์หรืือมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้ประโยชน์์ ± หมายถึึง อาจได้้หรืือไม่่ได้้ประโยชน์์ - หมายถึึง ลดประโยชน์์
? หมายถึึง ไม่่ทราบผล

ตารางที่่� 3. ผลการฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์บนในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง (เฉพาะการฝึึกแบบผู้้�ป่่วยใน)
ผลการฟื้้�นฟูู
กิิจวััตรประจำวััน
ผู้้�ป่่วยระยะเฉีียบพลััน/รองเฉีียบพลััน
(<3 เดืือน)
ผู้้�ป่่วยระยะเรื้้�อรััง (>3 เดืือน)
การใช้้งานรยางค์์บน
ความแข็็งแรงกล้้ามเนื้้�อ

เปรีียบเทีียบผลกัับกลุ่่�มควบคุุม
(standardized mean difference)

จำนวนรวมของผู้้�ป่่วย
(จำนวนการศึึกษา)

+ 0.31
+ 0.40

957 (24)
532 (13)

+ 0.56
+ 0.32
+ 0.46

425 (11)
1,452 (41)
826 (23)

ผลการฟื้้�นฟููทุุกตััวมีีคุุณภาพของการศึึกษาที่่�รวบรวมมาในระดัับสููง, หุ่่�นยนต์์ที่่�นำผลมาวิิเคราะห์์ส่่วนใหญ่่มาจากการฝึึกด้้วย
หุ่่�นยนต์์ Bi-Manu-Track, InMotion และ MIT-Manus, จำนวนการเกิิด drop-outs ระหว่่างฝึึก 56 ต่่อ 1,000

การศึึกษาแบบ meta analysis และ systematic review แสดงผลของการฟื้้�นฟููรยางค์์ล่่างด้้วย
หุ่่�นยนต์์ในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง(17) ดัังแสดงในตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4. ผลการฝึึกด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์ล่่างในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง
OR: odds ratio
ผลการฟื้้�นฟูู
โอกาสที่่�ผู้้�ป่่วยกลัับไปเดิินได้้ด้้วยตนเอง
(functional ambulatory category, FAC)
ความเร็็วเฉลี่่�ยของการเดิิน (ม./วิินาทีี)
ระยะทางที่่�สามารถเดิินได้้ (ม.ใน 6 นาทีี)

Relative effect (OR)

คุุณภาพของหลัักฐาน

2.01

สููง

เร็็วกว่่ากลุ่่�มควบคุุมเฉลี่่�ย 0.1 m/sec

ต่่ำ

ระยะทางมากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมเฉลี่่�ย 11 เมตร

ปานกลาง

เมื่่�อเปรีียบเทีียบการฟื้้น� ฟููมาตรฐานเพีียงอย่่างเดีียวกัับการใช้้หุ่่�นยนต์์ฟื้น้� ฟููรยางค์์ล่า่ งร่่วมกัับการฟื้้น� ฟูู
มาตรฐาน พบว่่าการฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์เพิ่่�มโอกาสที่่�ผู้้�ป่่วยจะกลัับไปเดิินได้้ด้้วยตนเองในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือด
สมองระยะเฉีียบพลัันและรองเฉีียบพลััน (หลัังการเกิิดโรคไม่่เกิิน 3 เดืือน) ผู้้�ป่่วยที่่�ฝึกึ ด้้วยหุ่่�นยนต์์ exoskeleton
พบผลดีีกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ฝึกึ ด้้วยหุ่่�นยนต์์ end-effector และได้้ผลดีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีี FAC <3 มากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีี FAC >3
ในขณะที่่�หุ่่�นยนต์์ end-effector ช่่วยเพิ่่�มความเร็็วของการเดิินและระยะทางในการเดิินได้้มากกว่่า แต่่เมื่่�อ
ติิดตามผลระยะยาว พบว่่าไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันระหว่่างการฟื้้น� ฟููมาตรฐานเพีียงอย่่างเดีียวกัับการใช้้หุ่่�นยนต์์
ฟื้้�นฟููรยางค์์ล่่างร่่วมกัับการฟื้้�นฟููมาตรฐาน(17) ส่่วนหุ่่�นยนต์์ wearable exoskeleton พบว่่าผลของการฝึึก
มีีแนวโน้้มดีีกว่่าการฟื้้�นฟููมาตรฐาน(18) แต่่ยัังมีีงานวิิจััยไม่่เพีียงพอที่่�จะสรุุปผล อย่่างไรก็็ตาม The American
Heart Association/The American Stroke Association ได้้ให้้คำแนะนำให้้ใช้้หุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์ล่่าง
ร่่วมกัับการฟื้้น� ฟููมาตรฐานในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเพื่่�อเพิ่่�มสมรรถภาพในการเดิินและการเคลื่่อ� นไหว(20)

บทสรุุป 

	ผลการฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟููรยางค์์บนร่่วมกัับการฟื้้�นฟููมาตรฐานมีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่ากัับ
การฟื้้�นฟููมาตรฐานเพีียงอย่่างเดีียวเมื่่�อใช้้เวลาในการฝึึกเท่่ากััน (dose-matched training) ช่่วยเพิ่่�ม
ความสามารถในการใช้้งาน การควบคุุมการเคลื่่อ� นไหว ความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้อ� และการทำกิิจวััตรประจำ
วัันพื้้�นฐานของผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองในระยะรองเฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง ส่่วนการฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์ฟื้้�นฟูู
รยางค์์ ล่่ า งร่่ ว มกัั บ การฟื้้� น ฟููมาตรฐานช่่ ว ยเพิ่่� ม โอกาสในการเดิิ น ได้้ เ องในผู้้�ป่่ ว ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ระยะเฉีียบพลัันและรองเฉีียบพลัันที่่�มีี FAC <3 การฟื้้�นฟููด้้วยหุ่่�นยนต์์ยัังช่่วยลดภาระของนัักกิิจกรรมบำบััด
และนัักกายภาพบำบััดในการฝึึกผู้้�ป่่วย อย่่างไรก็็ตามผลการฟื้้�นฟููอาจมีีความแตกต่่างกัันตามแต่่ชนิิดของ
หุ่่�นยนต์์ ความถี่่�และจำนวนครั้้�งโดยรวมของการฝึึก และความบกพร่่องของผู้้�ป่่วยแต่่ละราย ซึ่่�งความ
หลากหลายเหล่่านี้้�ส่่งผลต่่อผลลััพธ์์ของการฟื้้�นฟูู
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โอมิิกส์์ทางนิิติิเวช
และนิิติิวิิทยาศาสตร์์
(omics science in forensic
medicine and forensic
science)
กรเกีียรติิ วงศ์์ไพศาลสิิน

บทนำ

ในปััจจุุบัันได้้มีีการนำเทคโนโลยีีโอมิิกส์์ (omics technology) มาประยุุกต์์ใช้้สำหรัับการศึึกษาวิิจััย
ทางด้้านนิิติิเวชศาสตร์์ (forensic medicine) และนิิติิวิิทยาศาสตร์์ (forensic science) อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้
เห็็นภาพในองค์์รวมของการชัันสููตรในกรณีีต่า่ ง ๆ โดยมีีข้อ้ มููลทางวิิทยาศาสตร์์สนัับสนุุนข้้อสรุุปในแต่่ละกรณีี
ได้้เป็็นอย่่างดีี โอมิิกส์์ (-omics) หมายถึึง องค์์ประกอบโดยรวม ในการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์จึึงหมายถึึง
องค์์ประกอบโดยรวมของชีีวโมเลกุุลที่่�เกิิดขึ้้�นในสิ่่�งมีีชีีวิิต โดยพิิจารณาตั้้�งแต่่ในระดัับของจีีโนม (genome)
การแสดงออกและควบคุุมของย�นโดยการถอดรหััส (transcription) การแปลรหััส (translation) เพื่่�อ
สัังเคราะห์์โปรตีีน และการตรวจสารเมทาโบไลต์์ (metabolite) ทั้้�งหมดนี้้�จะได้้ข้อ้ มููลทางชีีวภาพ ได้้แก่่ ข้้อมููล
รหััสพัันธุุกรรมทั้้�งหมดหรืือจีีโนมิิกส์์ (genomic), ข้้อมููลการถอดรหััส (transcriptomic) ข้้อมููลการสัังเคราะห์์
โปรตีีน (proteomic) และข้้อมููลสารเมทาโบไลต์์ทั้้�งหมด (metabolomic) ของสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�ทำการศึึกษา ตาม
ลำดัับ โดยข้้อมููลทั้้�งหมดนั้้�นจะนำมาประมวลเพื่่�อหาความสััมพัันธ์์กัับคุุณลัักษณะปรากฏ (phenotype) ที่่�
ต้้องการศึึกษา เพื่่�อที่่�จะเข้้าใจถึึงปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลหรืือความเชื่่�อมโยงระหว่่างข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิด
คุุณลัักษณะนั้้�น ๆ โดยอาศััยพื้้�นฐานในองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีทางด้้านนิิติิเวชศาสตร์์ นิิติิพิิษวิิทยา นิิติิเซโร
โลยีี ฯลฯ นำมาประยุุกต์์ใช้้ในงานด้้านนิิติิวิิทยาศาสตร์์และสามารถให้้คำตอบในหลากหลายประเด็็นที่่�สำคััญ
ของงานนิิติิวิิทยาศาสตร์์ได้้ เช่่น การประเมิินระยะเวลาการเสีียชีีวิิต ประเมิินอายุุของผู้้�เสีียชีีวิิต การประเมิิน
อายุุบาดแผล และการบอกสาเหตุุของการเสีียชีีวิติ ฯลฯ ในบทความนี้้�จะเป็็นการรวบรวมงานวิิจัยั และบทความ
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ทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลจากการศึึกษาแสดงให้้เห็็นถึึงการเชื่่�อมโยงของความรู้้�และเทคโนโลยีีโอมิิกส์์
ที่่�นำมาประยุุกต์์ใช้้ในงานทางนิิติิเวชศาสตร์์ และนิิติิวิิทยาศาสตร์์

การใช้้งานทางนิิติิเวชศาสตร์์

การประเมิินระยะเวลาการเสีียชีีวิิต
ในร่่างกายมนุุษย์์ภายหลัังการเสีียชีีวิิต จุุลชีีพที่่�อาศััยภายในร่่างกายจะเกิิดกระบวนการปรัับเปลี่่�ยน
ระบบสู่่�สมดุุลในสถาพสิ่่�งแวดล้้อมใหม่่(1, 2) โดยมีีกลุ่่�มจุุลชีีพจำนวนหนึ่่�งที่่�เพิ่่�มจำนวนหรืือเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ใช้้วััตถุุดิิบที่่�มีีอยู่่�ในร่่างกายเป็็นแหล่่งของการเจริิญเติิบโตทำให้้เกิิดสารเมทาโบไลต์์หลากหลายรููปแบบและ
ปริิมาณที่่�แตกต่่างจากเดิิม อีีกทั้้�งจากปรากฏการณ์์ข้้างต้้นพบว่่าสารเมทาโบไลต์์บางชนิิดที่่�เปลี่่�ยนแปลงมีี
ความสััมพัันธ์์กับั ระยะเวลาการเสีียชีีวิตอี
ิ กี ด้้วย(3) โดยขึ้้น� กัับสาเหตุุของการเสีียชีีวิติ และชนิิดของตััวอย่่างเนื้้อ� เยื่่อ�
ที่่�นำมาศึึกษา ข้้อมููลดัังกล่่าวจึึงมีีประโยชน์์ในการประเมิินระยะเวลาการเสีียชีีวิิตทางนิิติิเวชทำให้้ทราบว่่า
การเสีียชีีวิิตนั้้�นเกิิดขึ้้�นเมื่่�อไร
การเปลี่่�ยนแปลงของสารต่่าง ๆ มิิได้้จำกััดเพีียงสารเมทาโบไลต์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเท่่านั้้�น พบว่่ายัังมีี
การเปลี่่�ยนแปลงในระดัับการแสดงออกของยีีน ตััวอย่่างเช่่น mRNA ในเนื้้�อเยื่่�อชนิิดต่่าง ๆ มีีแนวโน้้มลดลง
(down regulation)(4) เมื่่�อระยะเวลาการเสีียชีีวิิตนานขึ้้�น และเนื้้�อเยื่่�อในระบบประสาทส่่วนกลาง (central
nervous system) จะมีีระดัับ mRNA ที่่�เสถีียรกว่่าในเนื้้อ� เยื่่อ� ระบบอื่่น� ๆ เหมาะสมต่่อการนำไปประเมิินระยะ
เวลาการเสีียชีีวิิต เป็็นต้้น
การประเมิินอายุุของผู้้�เสีียชีีวิิต
อายุุ (chronological age) ของผู้้�เสีียชีีวิติ เป็็นข้้อมููลในการระบุุเอกลัักษณ์์บุคุ คลที่่�สำคััญ ซึ่่ง� โดยปกติิ
การประเมิินอาจทำได้้ไม่่ยากนัักหากผู้้�เสีียชีีวิิตนั้้�นมีีญาติิหรืือเอกสารที่่�ระบุุข้้อมููลการเกิิด แต่่ทั้้�งนี้้�ในกลุ่่�ม
ผู้้�เสีียชีีวิตที่่
ิ ไ� ม่่มีญ
ี าติิหรืือบุุคคลในการยืืนยัันข้้อมููลอายุุ หรืือหากศพมีีการเสื่่อ� มสภาพจากการเน่่า การประเมิิน
อายุุจะต้้องอาศััยความเชี่่ย� วชาญของผู้้�ตรวจ องค์์ความรู้้�และเครื่่อ� งมืือในห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ซับั ซ้้อนขึ้้น� ตััวอย่่าง
เช่่น การตรวจหาระดัับ methylated DNA ในจีีโนมทั้้�งหมดจำนวนมากกว่่า 4 แสนตำแหน่่ง ในกลุ่่�มตััวอย่่าง
ศึึกษาช่่วงอายุุ 14-94 ปีี พบว่่าประมาณหนึ่่�งในสามของตััวอย่่าง ระดัับ methylated DNA ที่่�พบมีี
ความสััมพัันธ์์กับั ช่่วงอายุุ(5) ทั้้�งนี้้� ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่มี� โี รคประจำตััว เช่่น โรคหลอดเลืือดหััวใจ (coronary artery
disease), เบาหวาน (diabetes) หรืือโรคที่่�ทำให้้เกิิดกระบวนการอัักเสบเรื้้�อรัังของหลอดเลืือด จะมีีผลต่่อ
กระบวนการควบคุุมระดัับยีีนอาจทำให้้ระดัับ methylated DNA มีีค่่าที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละบุุคคลได้้ จาก
การศึึกษาของ Sukawutthiya และคณะ ได้้ทำการตรวจเลืือดผู้้�เสีียชีีวิิตในช่่วงอายุุต่่าง ๆ และหาความสััมพัันธ์์
ของระดัับ methylated DNA ของยีีน ELOVL2 กัับอายุุ พบว่่าสามารถประเมิินอายุุบุคุ คลในช่่วงอายุุมากกว่่า
20 ปีี โดยมีีค่่าความผิิดพลาดอยู่่�ที่่� 5.6 ปีี(6)
การประเมิินบาดแผล
การประเมิิ น การเกิิ ด ขึ้้� น ของบาดแผลว่่ า เป็็ น บาดแผลที่่� เ กิิ ดก่่ อ น (ขณะมีี ชีี วิิ ต ) หรืือภายหลัั ง
การเสีียชีีวิิต เป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีความสำคััญ ในอดีีตจะอาศััยความชำนาญของผู้้�ตรวจในการประเมิินตััดสิินใจ
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อย่่างไรก็็ตามการใช้้ความเห็็นของผู้้�ประเมิินจากการตรวจด้้วยตาเปล่่ามัักก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งที่่�ไม่่สอดคล้้อง
กััน จึึงไม่่สามารถนำมาใช้้อ้้างอิิงได้้ดีีเท่่ากัับการใช้้หลัักฐานจากการศึึกษา โดยธรรมชาติิของบาดแผลที่่�เกิิด
ในคนที่่�มีีชีีวิิตจะเกิิดกระบวนการตอบสนองของร่่างกายต่่อบาดแผล เช่่น กระบวนการสมานบาดแผล
โดยการชัักนำของ cytokine ทำให้้เกิิดการเกาะกลุ่่�มของเกล็็ดเลืือด รวมถึึงเกิิดกระบวนการอัักเสบโดยรอบ
บาดแผล ประกอบด้้วยกลุ่่�มเซลล์์เม็็ดเลืือดขาวจำนวนมากและ cytokine เช่่น interleukin-3 เป็็นต้้น ส่่วน
ในบาดแผลที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการเสีียชีีวิิตจะไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวข้้างต้้น ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาระดัับ
การแสดงออกของยีีน (gene expression) โดยการตรวจ mRNA หรืือ miRNA ที่่�เกิิดจากกระบวนการถอดรหััส
ของดีีเอ็็นเอเป็็นอาร์์เอ็็นเอ เปรีียบเทีียบระหว่่างบาดแผลที่่�เกิิดก่่อน และภายหลัังการเสีียชีีวิิต หากพบว่่ามีี
ความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำคััญก็็สามารถนำมาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการประเมิินได้้ ในการศึึกษา transcriptomic
ของกลุ่่�มผู้้�เสีียชีีวิิตจากรอยรััดบริิเวณคอ โดยใช้้ผิิวหนัังตำแหน่่งรอยรััดเปรีียบเทีียบกัับผิิวหนัังคนปกติิ พบว่่า
มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ miR125a-5p และ miR125b-5p บนบาดแผลที่่�เกิิดจากรอยรััดก่่อนการเสีียชีีวิิต(7) อีีกทั้้�ง
จากการศึึกษา proteomic พบโปรตีีน เช่่น aquaporin-3 (AQP3) บนบาดแผลถลอกจากรอยรััดก่่อน
การเสีียชีีวิิตในตััวอย่่างเซลล์์ผิิวหนััง(8) ซึ่่�งสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือบ่่งชี้้�ว่่าบาดแผลดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�
จะเสีียชีีวิิต เป็็นต้้น
การประเมิินอายุุของบาดแผลซึ่่�งมีีความสำคััญที่่�ใช้้ในการประเมิินว่่าเหตุุการณ์์นั้้�น ๆ เกิิดขึ้้�นมานาน
แล้้วเท่่าใด สามารถประเมิินได้้โดยการตรวจวััดปริิมาณขององค์์ประกอบโปรตีีนชนิิดต่่าง ๆ ที่่�ถููกสร้้าง
ในระหว่่างกระบวนการอัักเสบของบาดแผล (inflammatory process) ด้้วยเทคนิิคทาง immunohistocchemistry ดัังตารางที่่� 1(8)
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ตารางที่่� 1. ผลจากการศึึกษา proteomic ที่่�สามารถนำมาใช้้ในการประเมิินระยะเวลาของการเสีียชีีวิิต
โดยอาศััยการตรวจโปรตีีนที่่�จำเพาะในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง ๆ(8)
IL: interleukin, TNF: tumor necrosis factor, TGF: transforming growth factor, VEGF: vascular
endothelial growth factor, ORP: oxygen-regulated protein, MMP: matrix metalloproteinase,
CD: cluster of differentiation, Flk: fetal liver kinase, HLA-DR: human leukocyte antigen – DR isotype
ชนิิดโปรตีีนที่่�ตรวจ

ระยะเวลาที่่�ตรวจพบ
0-1 ชม.

1 วััน

2 วััน

3 วััน

7 วััน

>30 วััน

IL-1beta, IL-6, TNF-alpha
Fibronectin, P-selectin and factor VIII
Myoglobin
Myoglobin and fibronectin
IL-6, TNF-alpha
TGF-alpha
Fibronectin
P-selectin
E-selectin
p53
Tenascin and ubiquitin
VEGF
ORP150
MMP-2
Aquaporin-3
CD45 and collagen type 1
CD34/Flk-1
CD-11c and HLA-DR alpha

การหาสาเหตุุการเสีียชีีวิิต
การทำ exome sequencing ในกลุ่่�มการเสีียชีีวิตมิ
ิ ปิ รากฏสาเหตุุ (sudden unexpected nocturnal
death syndrome, SUND) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มการเสีียชีีวิิตที่่�พบได้้บ่่อยในคนอายุุน้้อย มัักพบในเพศชาย และ
พบในคนเอเชีียมากกว่่าเชื้้อ� ชาติิอื่่น� ๆ โดยในปััจจุุบันั การใช้้ข้อ้ มููลด้้านจีีโนมิิกส์์ (genomics) ทำให้้ค้น้ พบปััจจััย
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ทางพัันธุุกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตในกลุ่่�มดัังกล่่าว ประมาณร้้อยละ 10-20 ของการ
เสีียชีีวิตมี
ิ คี วามผิิดปกติิที่่ส� ามารถตรวจพบในยีีน แม้้ว่า่ การศึึกษาในปััจจุุบันั พบว่่ากลุ่่�มอาการ SUND เกี่่ย� วข้้อง
กัับการกลายพัันธุ์์�ของยีีนหลายชนิิด (polygenic condition) การศึึกษาส่่วนมากพบว่่า ยีีนที่่�พบความผิิดปกติิ
ประมาณร้้อยละ 20-25 เป็็นการกลายพัันธุ์์�ในกลุ่่�มยีีนโรคหััวใจ เช่่น โรคของกลุ่่�มความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้อ�
หััวใจ พบการกลายพัันธุ์์�ของยีีนที่่�เป็็นโครงสร้้างของกล้้ามเนื้้อ� หััวใจชนิิด hypertrophic cardiomyopathy (HCM)
ซึ่่ง� มีีการกลายพัันธุ์์�ของยีีน ACTC1 และ GLA(9) และ กลุ่่�มยีีนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเต้้นของหััวใจ พบการกลายพัันธุ์์�ของ
ยีีนที่่�เป็็นโครงสร้้างของ ion channel โดยเฉพาะ sodium ion channel และ potassium ion channel
ยีีนดัังกล่่าว ได้้แก่่ SCN5A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, KCNQ1, KCNH2, KCNE1 และ KCNE2(10)

การใช้้งานทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์

นิิติิพิิษวิิทยา
การตรวจหารููปแบบเมทาโบไลต์์ (metabolite profile) หรืือที่่�เรีียกว่่า untargeted metabollomics (ตรวจสารเมทาโบไลต์์ที่่�มีีน้้ำหนัักโมเลกุุลประมาณ 1,000 ดาลตััน) ในผู้้�เสีียชีีวิิต เพื่่�อที่่�จะเข้้าใจ
สถานภาพหรืือสุุขภาพของผู้้�เสีียชีีวิิตโดยพิิจารณาจากสารเมทาโบไลต์์ที่่�พบในร่่างกาย สามารถตรวจ
โดยอาศััยเทคนิิคและเครื่่�องมืือหลากหลายชนิิด เช่่น nuclear magnetic resonance (NMR) หรืือ mass
spectrometry (MS) ร่่ ว มกัั บ เทคนิิ ค ในการแยกสาร เช่่ น liquid chromatography (LC), gas
chromatography (GC) หรืือ capillary electrophoresis (CE) เป็็นต้้น โดยแต่่ละวิิธีีมีีทั้้�งข้้อดีีและ
ข้้อด้้อยที่่�ผู้้�ตรวจต้้องนำมาพิิจารณาตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการตรวจ
การตรวจหาเมทาโบไลต์์ของสารเสพติิดในผู้้�ต้้องสงสััยหรืือผู้้�เสีียชีีวิิต เนื่่�องจากในบางครั้้�งตััวอย่่าง
เลืือดหรืือปััสสาวะนั้้�นอาจไม่่พบโครงสร้้างของสารเสพติิดตั้้�งต้้นแล้้ว เนื่่�องจากกระบวนการเมทาโบไลต์์ที่่�เกิิด
ขึ้้�นในร่่างกาย หรืือสารเมทาโบไลต์์นั้้�น ๆ เปลี่่�ยนสภาพไปอย่่างรวดเร็็วทำให้้การตรวจพบนั้้�นเป็็นไปได้้ยาก
เป็็นต้้น จึึงจำเป็็นต้้องทำการตรวจเพื่่�อคััดกรองค้้นหารููปแบบสารเมทาโบไลต์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์กัับ
สารเสพติิดที่่�เป็็นสารตั้้�งต้้นที่่�ต้้องการค้้นหา (ตารางที่่� 2) ตััวอย่่างเช่่น ในการศึึกษาด้้าน metabolomic ของ
สาร gamma-hydroxybutyric acid (GHB) (จััดเป็็นวััตถุุออกฤทธิ์์�ในประเภท 1 ตามพระราชบััญญััติิวััตถุุที่่�
ออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท พ.ศ. 2559) ซึ่่�งเป็็นสารที่่�ถููกสร้้างในร่่างกายโดยธรรมชาติิ อีีกทั้้�งได้้นำมาใช้้เป็็น
ยาสลบ ยานอนหลัับ และยารัักษาภาวะง่่วงหลัับ แต่่ก็็ถููกนำไปใช้้ในทางที่่�ผิิดกฎหมาย ในการพิิสููจน์์ว่่า GHB
ที่่�พบนั้้�นเกิิดขึ้น้� จากการกิินเสพหรืือเกิิดขึ้น้� ในร่่างกายตามธรรมชาติินั้้น� จึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�ยากต่่อการตรวจและแปล
ผล จากการศึึกษาของ Steuer และคณะ(11) ได้้ทำการตรวจตััวอย่่างปััสสาวะของผู้้�ใช้้ GHB เมื่่�อผ่่านไป 4.5
ชั่่ว� โมง เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม โดยผลจากการศึึกษาพบสารเมทาโบไลต์์ใหม่่ของ GHB ประกอบด้้วย GHB
carnitine, GHB glycine และ GHB glutamate ซึ่่�งพบเฉพาะในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ GHB และไม่่พบในกลุ่่�มควบคุุม
สามารถใช้้แยกบุุคคลที่่�ได้้รัับ GHB จากการกิินหรืือเสพได้้
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ตารางที่่� 2. รายชื่่อ� สารเสพติิดและสารเมทาโบไลต์์ ที่่�ตรวจพบในมนุุษย์์ จากการศึึกษาทาง metabolomics(12)
MDMA: 3,4-methylenedioxy-methamphetamine, GHB: gamma hydroxybutyrate
ชนิิดสารเสพติิด

ชนิิดตััวอย่่าง

สารเมทาโบไลต์์

เลืือด

Adenosine monophosphate
Adenosine
Inosine s-adenosyl-l homocysteine
Tryptophan
Thiomorpholine
Carboxylate

Crack

เลืือด

Lactate
Carnitine
Histidine
Tyrosine

Cannabinoids

น้้ำลาย

Scopoletin
2-hydroxyethyl dodecylamine

ปััสสาวะ

GHB carnitine
GHB glycine
GHB glutamate

MDMA

GHB

นิิติิวิิทยาศาสตร์์อื่่�น ๆ
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นิิติิวิิทยาศาสตร์์ ตััวอย่่างเช่่น การประเมิินทิิศทางการยิิงและวิิถีีกระสุุนปืืนที่่�ผ่่านอวััยวะสำคััญในร่่างกาย โดย
อาศััยองค์์ประกอบของโปรตีีนที่่�สามารถบ่่งชี้้�ถึึงอวััยวะสำคััญต่่าง ๆ ด้้วยเทคโนโลยีีการตรวจบนพื้้�นฐานของ
เทคนิิค mass spectrometry โดยมีีแนวคิิดจากการศึึกษาว่่าหากกระสุุนปืืนลููกใดผ่่านอวััยวะใด จะมีีองค์์
ประกอบของโปรตีีนที่่�สำคััญในการบ่่งชี้้�อวััยวะ ผลจากการศึึกษาในสััตว์์ทดลองพบว่่า ในกระสุุนที่่�ยิิงผ่่านสััตว์์
ทดลอง หากพบโปรตีีน myosin binding protein C (MYPC3) และ troponin I (TNNI3) บ่่งชี้้�ว่่ากระสุุนปืืน
นั้้�นผ่่านหััวใจ หากพบโปรตีีน calbindin (CALB1) และ Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor
NHE-RF3 (NHRF3) บ่่งชี้้�ว่่ากระสุุนปืืนนั้้�นผ่่านไต และหากพบโปรตีีน plastin-2 (PLSL), cathelicidin-4
(CAMP) และ tubulin beta chain (TBB5) บ่่งชี้้�ว่่ากระสุุนปืืนนั้้�นผ่่านปอด เป็็นต้้น(13)
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บทสรุุป

จะเห็็นได้้ว่่าปััจจุุบัันการใช้้ความรู้้�โอมิิกส์์ทางวิิทยาศาสตร์์ (omics science) ถููกนำมาประยุุกต์์ใช้้
ในงานด้้านนิิติิเวชและนิิติิวิิทยาศาสตร์์ในหลากหลายมิิติิ ซึ่่�งข้้อมููลจากการตรวจสามารถนำมาใช้้ประเมิิน
ลัักษณะที่่�มีีประโยชน์์ต่่องานด้้านนิิติิวิิทยาศาสตร์์ อีีกทั้้�งการเชื่่�อมโยงข้้อมููลการศึึกษาอย่่างเป็็นระบบจะ
สามารถทำให้้เข้้าใจถึึงกระบวนการทางพยาธิิสรีีรวิิทยาในผู้้�เสีียชีีวิิตหรืือข้้อมููลสุุขภาพพื้้�นฐานของผู้้�เสีียชีีวิิต
เพื่่�อนำไปสู่่�การวิินิิจฉััยสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตที่่�แท้้จริิงได้้อย่่างแม่่นยำ
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