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การรักษามะเร็งทางนรีเวชด้วยรังสีรกั ษา
โรคมะเร็งทางนรีเวช คือมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่
เกี่ยวข้องกับปากช่องคลอด, ช่องคลอด, ปากมดลูก, มดลูก, ท่อนา
ไข่หรือรังไข่ ในประเทศไทยพบมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 18
รายต่อประชากรแสนคนในแต่ละปี
การรักษามะเร็งทางนรีเวช
สาหรับการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวชขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการรวมถึงชนิดของโรค มะเร็ง, ขอบเขต (ความรุนแรงของโรค),
ตาแหน่งทีอ่ ยูแ่ ละสุขภาพโดยรวมของผูป้ ว่ ย การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
โรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งสาคัญก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ เพื่อการรักษาทีด่ ีที่สดุ
สาหรับผู้ป่วย ทั้งตัวโรค มะเร็งและการปฏิบัตติ ัวในชีวิต ประจาวัน
บางครั้งการรักษาโรคมะเร็งอาจใช้เพียงการรักษาชนิดเดียวใน
ขณะทีบ่ างกรณีอาจต้องได้รบั การรักษาโดยการผสมผสานกันของการ
ผ่าตัด, รังสี รักษาและเคมีบาบัด
รังสีรกั ษา
การรักษาด้วยการฉายรังสีหรือบางครั้งเรียกว่าการรักษาด้วย
รั ง สี เป็ น การใช้รั ง สี อ ย่ าง ระมัด ระวั งเพื่ อ การรั กษาโรคมะเร็ ง
ได้ อ ย่ างปลอดภั ย และมี ประสิท ธิ ภาพ โดยแพทย์ รั ง สี รั กษา
และมะเร็ ง วิท ยา จะใช้การฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็ง, ควบคุม
เจริญเติบโตของมะเร็งหรือบรรเทาอาการ เช่น อาการปวด
การรักษาด้วยการฉายรังสีจะทาปฏิกิริยาภายในเซลล์มะเร็ง
โดยการทาลายความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจานวน เมื่อเซลล์
เหล่านี้ตายจะถูกกาจัดโดยเซลล์รา่ งกายปกติแม้ว่าเนื้อเยื่อปกติอาจ
ได้รับผลกระทบจากรังสีแต่จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ต่างจาก
เซลล์มะเร็งที่ไม่สามารถทาได้
การรักษาด้วยการฉายรังสีมีสองประเภทคือ การรักษาด้วยรังสี
จากภาย นอกโดยรังสีจะส่งจากเครื่ อ งภายนอกร่ างกายและการ
รั กษาด้ วยรัง สี ภายในหรื อ การใส่ แ ร่ โดยแหล่งที่มาของสาร
กัมมันตรังสีจะถูกวางลงในช่องคลอด, มดลูกและ/หรือรอบๆ
เนื้อเยื่อเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

การผ่าตัด
การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาหลักสาหรับการรักษาเนื้องอกหลาย
ชนิดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนรีเวชและ
มะเร็งวิทยาเป็นผูผ้ ่าตัด แม้ว่าการรักษาด้วยรังสีมีประสิทธิภาพพอที่
จะกาจัดเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก แต่การผ่าตัดยังคงเป็นส่วน
สาคัญส่วนหนึ่งของการรักษาในผู้ป่วยบางราย
มะเร็งทางนรีเวชที่อยู่ภายในการผ่าตัดมักจะเกี่ยวข้องกับการตัด
เอามดลู กและปากมดลู กออก ที่ เ รี ย กว่ า การผ่ าตั ด มดลู ก บ่ อยครั้ ง
ที่ ศัลยแพทย์อาจต้องตัดต่อมน้าเหลืองด้วย เพื่อตรวจสอบเซลล์มะเร็ง
ให้ครอบคลุมเนื้องอกที่พบน้อย เช่น มะเร็งปากช่องคลอด การผ่าตัด
มักจะเกี่ยวข้องกับในอุ้งเชิงกราน แต่ก็ยังอาจเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดสุ่ม
ตัวอย่างต่อมน้าเหลืองอยู่
การผ่าตัดและการฉายรังสีสามารถร่วมกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ของการกลับเป็นซ้า ซึ่งแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับโรคและความรุนแรง
ในหลายกรณีที่แม้ว่าการฉายรังสีเป็นการรักษาหลัก แต่สิ่งสาคัญอีก
อย่างคือการมีส่วนร่วมในการติดตามการรักษาของแพทย์ผผู้ ่าตัด
การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
ในขณะที่การผ่าตัดและการฉายรังสีโดยตรง เน้นการรักษาโดย
เฉพาะส่วนหนึ่งของร่างกาย, การใช้ยาเคมีบาบัดมักเป็นที่แนะนาให้
ใช้ในโรคมะเร็งทางนรีเวช เพื่อเพิ่มอัตราการหายของโรคโดยการรักษา
ทัง้ ร่างกาย โดยอายุรแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านมะเร็งวิทยาจะประเมินผูป้ ่วยและ
ตัดสินใจเลือกยาที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการ
รักษาที่วางไว้ บางครั้งแพทย์ผู้เชีย่ วชาญทางนรีเวชและมะเร็งวิทยา
ก็เป็นผูใ้ ห้ยาเคมีบาบัดได้ ดังนั้นต้องแจ้งกับแพทย์ผผู้ ่าตัดหากมีนดั
ติดตามกับอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาแล้ว
ยาเคมีบาบัดมีความสามารถในการทาลายเซลล์มะเร็งโดยกลไก
ต่างๆ กัน โดยมีวิธีการปริมาณและระยะเวลาในการรักษาทีห่ ลากหลาย
ซึ่งอาจจะใช้ยาเคมีบาบัดอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาด้วยรังสีด้วยก็
ได้ เพราะตัวยาที่แตกต่างกันอาจจะเป็นประโยชน์ในโรคที่แตกต่างกัน

การรักษาด้วยรังสีจากภายนอก
การรักษาด้วยรังสีจากภายนอกให้รังสีไปที่มะเร็งได้อย่างถูก
ต้องแม่นยา เป็นการรักษาไม่เจ็บปวดและมีความคล้ายคลึงกับการ
เอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยโรค ในแต่ละวันผู้ป่วยได้ถูกจัดลาดับการฉาย
รังสีโดยแต่ละครัง้ ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ 5-6
สัปดาห์ โดยสามารถให้การรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้
ก่อนที่จะเริ่มการรักษา ผู้ป่วยจะได้รับการวางแผนเพื่อจัด
ตาแหน่งที่จะฉายรังสีให้ตรงกับตาแหน่งที่แพทย์รังสีรักษาต้องการ
รักษา โดยขั้นตอนนี้เรียกว่า การจาลอง ซึ่งใช้การเอ็กซเรย์ธรรมดา
และ/หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจได้รบั การทา
เครื่องหมายเล็กๆ บนผิวหนังทีจ่ ะช่วยนักรังสีเทคนิค จัดตาแหน่งได้
อย่างแม่นยาในการรักษาแต่ละวัน โดยปกติจะใช้รังสีเอ็กซ์พลังงาน
สูงหรือโฟตอนในการรักษา
เทคนิคที่นามาใช้ในการรักษา เช่น การฉายรังสีแบบสามมิติ
Three dimensional conformal radiotherapy (3-D CRT) ซึ่งประกอบ
ด้วยพื้นที่การฉายรังสีจานวนมาก เพื่อให้ได้ปริมาณรังสีที่แม่นยาใน
พื้นที่ที่กาหนด และในปัจจุบนั มีเทคนิคใหม่ ที่ใช้การปรับรูปร่าง
ของลารังสี เพื่อทีจ่ ะมุ่งเน้นให้รังสีปริมาณสูงที่ตัวเนื้องอกและ
หลีกเลี่ยงเนื้อเยื่อปกติในบริเวณใกล้เคียงทีเ่ รียกว่า การฉายรังสี
แบบปรับความเข้ม Intensity modurated radiation therapy(IMRT)
การปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีในแต่ละลา ช่วยให้การปรับ
ปริมาณรังสีที่ส่งไปยังเนื้อเยื่อ ในตาแหน่งเป้าหมายนั้นแม่นยายิ่งขึน้
ซึ่งเทคนิคนี้กาลังได้รับการศึกษาเพื่อระบุว่าดีกว่าเทคนิคสามมิติ
การรักษาด้วยรังสีจากภายใน
การใส่แร่ คือ การนาสารกัมมันตรังสีไปใส่ไว้ในก้อนเนื้องอก
เพื่อให้ก้อนเนื้องอกได้รบั รังสีปริมาณมาก ซึ่งเป็นวิธีการที่สาคัญ
มากและใช้มากในการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช ส่วนวิธีการอื่นๆ
สาหรับรังสีประเภทนี้นอกเหนือจากการใส่แร่ ได้แก่ การใส่สาร
กัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อและในช่องโพรง การใส่แร่สามารถทาได้
ทั้งเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการฉายรังสีจาก
ภายนอกก็ได้

โดยปกติต้นกาเนิดรังสีจะอยู่ภายในร่างกายในระยะเวลาสั้น
แล้วจะถูกนาออกมา โดย แพทย์รงั สีรกั ษาจะร่วมปรึกษาและแนะนา
ผู้ป่วยว่าควรใช้การใส่แร่เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาด้วย
รังสีจากภายนอกร่างกาย
การใส่แร่โดยอัตราพลังงานขนาดสูง (HDR) ผู้ป่วยไม่
จาเป็น ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพราะขั้นตอนทั้งหมด
มักจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ในบางกรณีการรักษาใช้เวลาน้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับชนิดของโรคมะเร็งของผูป้ ่วย และ
อาจจะต้องมีการใส่แร่หลายครั้ง
ผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน
้ ได้
ผลข้ างเคี ย งที่ ผู้ป่ วยอาจพบ ขึ้ นอยู่ กับ บริ เ วณที่ ได้ รับ
การรักษาและชนิดของรังสีที่ใช้ ก่อนการรักษาจึงควรปรึกษา
แพทย์เพื่ออธิบายสิ่งที่ผปู้ ่วยอาจเกิดขึ้นได้ผู้ป่วยบางคน ได้รบั
ผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และสามารถดาเนินการ
รักษาต่อได้ตามปกติ
ผลข้างเคียงจากการฉายรังสี อาจรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ างและ/หรือ หลัง จากที่ การรั กษาด้ วยรัง สี เ พิ่ งเสร็จ สิ้ น
(ผลข้างเคียงเฉียบพลัน) และอาการที่เกิดขึน้ หลายเดือนจนถึง
เป็นปีหลังจากที่โรคมะเร็งของผูป้ ่วยได้รับการรักษา(ผลข้างเคียง
ในระยะยาว)
ผลข้างเคียงระยะสัน้ จากรังสีที่ถูกส่งไปบริเวณอุ้งเชิงกราน
รวมถึงความรูส้ กึ อ่อนเพลีย ระคายเคืองผิวหรือผิวแดง การเคลือ่ นไหว
ของลาไส้ช้าหรือบ่อยมากขึ้น กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือ
ปัสสาวะขัด มีความรู้สึกท้องอืด, คลื่นไส้และจานวนของเซลล์เม็ด
เลือดลดลง
ผลข้ างเคี ย งระยะยาวที่ อ าจเกิดขึ้ นหลั งจากการฉาย
รั ง สี บ ริเ วณอุ้ งเชิ ง กราน รวมถึง การ เปลี่ย นแปลงกิจ วั ต รใน
การขั บ ถ่ าย (เช่น ไปห้ อ งน้ าบ่ อยขึ้ น) ช่ อ งคลอดตี บแคบ
ความรู้ สึกเจ็ บเวลาที่ มีเ พศสั ม พั น ธ์ เ นื่ องจากช่ อ งคลอดแห้ ง
และไม่ ยื ดหยุ่ น และโอกาสน้อยมากที่ จะเกิด โรคมะเร็ง
เนื่ องจากการรั กษาด้ วยรัง สี ห ากผู้ ป่ วยเกิด ผลข้ างเคี ย งใดๆ
ควรแจ้ ง แพทย์ หรื อ พยาบาลที่ ดูแ ล

ผลข้ างเคี ย งทางด้ านเพศ บางครัง้ การรักษาทาให้ความสนใจหรือ
ความสุขกับกิจกรรมทางเพศลดลง ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังสามารถมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกลับมาได้ ซึ่งหากมีปัญหาดังกล่าว ควรปรึกษา
แพทย์หรือพยาบาล เพือ่ จะได้ทราบวิธกี ารจัดการ เช่น ยา, อุปกรณ์การขยาย
ช่องคลอด และสารเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคลอด เป็นต้น
การฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกราน อาจมีผลต่อความสามารถในการ
ตั้งครรภ์จงึ ควรปรึกษาแพทย์หากผู้ป่วยมีความตั้งใจทีจ่ ะมีบุตร
การดูแลตัวเองในระหว่างการรักษา
การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสาคัญในระหว่างการรักษาด้วยรังสีเพราะ
ส่วนที่ปกติของร่างกายผู้ป่วยที่อยูใ่ กล้เนื้องอกอาจได้รบั รังสีบางส่วน
แม้ว่าจะไม่มากเท่าที่มะเร็ง ซึ่งส่วนปกติเหล่านี้ต้องใช้เวลาและการ
สนับสนุนในการซ่อมแซมตัวเอง อาหารที่สมดุล การออกกาลังกาย
และการพักผ่อน ล้วนเป็นส่วนทีส่ าคัญของการรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้น
จึงควรทาตามคาสั่งของแพทย์และถ้าไม่แน่ใจสิ่งใดให้ถามพยาบาล
หรือแพทย์ ทุกคาถามทีเ่ กี่ยวกับการรักษา แจ้งแพทย์รังสีรักษาเกี่ยวกับ
วิตามินหรืออาหารเสริมทีผ่ ู้ป่วยบริโภคอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยที่จะใช้ในระหว่างการฉายรังสีรักษา
ในระหว่ างและหลังจากการรั กษาด้ วยรัง สี ผู้ ป่ วยจะต้ อ งใช้
ความระมัด ระวัง เป็ น พิเ ศษในการดู แ ลผิ วไม่ค วรโดนแดดที่ แรง
ให้ห ลี กเลี่ ยงการประคบร้อ นหรื อ เย็ นและหลี กเลี่ ยงการใช้ โ ลชั่ น
หรื อ น้ ามันทาผิ วโดยไม่ ไ ด้ ตรวจสอบกับ แพทย์ หรื อ พยาบาลก่อ น
นอกจากนี้ ผู้ป่ วยควรท าความสะอาดผิ วบริเ วณที่ ไ ด้รั บ การรั กษา
ด้ วยรั ง สี ด้ วยน้ าอุ่ น และสบู่ อ่อน
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