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อางองิจาก 

รงัสรีกัษาสาํหรบัการแพรกระจาย
ของเซลลมะเรง็มาทีก่ระดกู 

การแพรกระจายของเซลลมะเรง็มาท่ีกระดกู 

 เมือเป็นมะเร็งทีใดทีหนึงในร่างกายและมีการกระจายของเซลล ์

มะเร็งไปยังส่วนอืนๆของร่างกายเช่นกระดูกจะเรียกว่าการ

แพร่กระ จาย ขอ งเซลล์ มะเ ร็งมาทีกระดู ก ในบา งครังกา ร

แพร่กระจายของเซลล์ มะเร็งมาทีกระดูก มกัจะถูกเรียกว่ามะเร็ง

กระดูก แต่จริงๆแลว้เป็นการแพร่กระจายของเซลล์ มะเร็งจากตัว

มะเร็งหลกัมาทีกระดูก ซึงมะเร็งหลกัทีมกัจะมีการแพร่ กระจายของ

เซลลม์ะเร็งมาทีกระดูก คือ มะเร็งเตา้นม มะเร็งไต มะเร็งปอด มะเร็ง

ต่อมลูกหมาก มะเร็งธยัรอยด ์เป็นตน้ หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด 

multiple myeloma ทีมีการเพิมจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่าง

ควบคุมไม่ไดที้กินเขา้กระดูก การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาที

กระดูกบางครังเกิดขึนใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายปีหลังจากการ

วินิจฉัยมะเร็งหลกั ซึงปัจจุบนัมีการรักษาทีหลากหลายทีช่วยบรรเทา

อาการทีเกิดจาก การแพร่กระจาย ของเซลลม์ะเร็งมาทีกระดูก 

อาการและอาการแสดง 
 อาการปวด เป็นอาการทีพบบ่อยทีสุดของการแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็งมาทีกระดูก ซึงอาการมกัจะทรุดลงเมือทาํกิจกรรมใน

ตอนกลางวนั หรืออาจเป็นในตอนกลางคืนหรือช่วงเวลาพักผ่อน 

เป็นตน้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาทีกระดูก ยงัเพิมโอกาส

เสียงของกระดูกหักได ้ซึงการหักของกระดูกอาจเป็นอาการแรกที

นาํมาได ้กระดูกบริเวณแขนและขา และกระดูกสันหลงัเป็นบริเวณ 

ทีมีการหกัไดบ่้อย และถา้มีการหกัของกระดูกสันหลงัอาจทาํให้เกิด

เป็นกระดูกทบัไขสันหลงัได้ ซึงอาการทีพบคือ มีอาการปวดหลัง 

อาการชาหรืออ่อนแรง 

 แขนขา มีความผิดปกติของระบบขบัถ่ายและลาํไส้ ซึงอาการ

เหล่านีต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน การแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็งมาทีกระดูกยงัมีการปล่อยสารแคลเซียมออกมาใน

กระแสเลือด ซึงทาํใหร้ะดบัแคลเซียมในเลือดสูงขึน ทาํให้มีอาการ

ไม่อยากอาหาร คลืนไส้ ทอ้งผูก เหน็ดเหนือยง่ายหรือมีอาการสับสน 

ซึงอาการเหล่านีควรไปพบแพทยเ์ช่นกนั  

การรกัษา 
 เป้าหมายหลักของการรักษาการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

มาทีกระดูกคือ ลดอาการปวด และเพิมคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย

ใหย้นืยาว 

  การให้ยาในกลุ่ม bisphosphonates เพือชะลอการสูญเสียของ

มวลกระดูกจากเซลลม์ะเร็ง ซึงลดโอกาสการหกัของกระดูกและ

ลดอาการปวดได ้

  การใหย้าเคมีบาํบดัหรือยาตา้นฮอร์โมน เพือทาํลายเซลล์ มะเร็ง

หรือหยุดไม่ให้มนัโต ซึงการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั ตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาหรือปรึกษาแพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นมะเร็ง 

  โดยทัวไป การรักษาการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที

กระดูกนัน ไม่ใช่เป็นการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดเพียง แต่

เป็นการควบคุมการแพร่กระจายไปทีกระดูก ลดอาการปวดและ

ใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึน  
  

 



 

รังสรีกัษาสําหรบัการแพรกระจายของเซลลมะเรง็มาทีก่ระดกู 
 การรักษาดว้ยรังสี เป็นการใชรั้งสี x-ray ทีมีพลงังานสูงมาทาํลาย 

เซลล์มะเร็ง การรักษาดว้ยรังสีในการรักษาการแพร่กระจายของ

เซลลม์ะเร็งมาทีกระดูกนนั ประสิทธิภาพของรังสีทีช่วยลดอาการที

เกิดขึนได ้โดยอาจเริมรู้สึกปวดลดลงได ้ในช่วงการรักษาแต่ช่วงที

การตอบสนองของรังสีจะดีทีสุดอาจใชเ้วลาประมาณหลายวนัจนถึง

เป็นสัปดาห์หลงัจากทีไดรั้บการฉายรังสี 

 การฉายรังสีเป็นการฉายรังสีจากภายนอกร่างกายไปยงับริเวณ

ตาํแหน่งทีตอ้งการรักษา นอกจากนียงัมีการใชส้ารเภสัชรังสีเขา้ไป

จบักบัเซลลม์ะเร็งเพือทาํลายเซลลม์ะเร็งทีกระดูกโดยตรง ซึงจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาจากแพทยใ์นบางราย 

รังสรีักษา 
 การรักษาดว้ยรังสี เป็นการใชรั้งสีมาทาํลายเซลลม์ะเร็งและยบัยงั

การเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง นอกจากนีรังสียงัทาํลายเส้นเลือดที

ไปเลียงเซลล์มะเร็ง ซึงทาํให้เซลล์มะเร็งตายไดด้ว้ย หลังจากฉาย

รังสีครบแลว้ ร่างกายจะกาํจดัเซลลที์ถูกทาํลายโดยรังสีทิ งไป โดยที

เซลลป์กติทีไดรั้บรังสีจะฟืนฟูตวัเองกลบัมาเป็นปกติ 

 การฉายรังสีเป็นการรักษาทีไม่รุนแรงและไม่เจ็บ ผูป่้วยทีมีการ

แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาทีกระดูก ทีมารับการรักษาสามารถ

เดินทางไปกลบัโรงพยาบาลได ้โดยฉายรังสีทุกวนัวนัจันทร์ถึงศุกร์ 

ระยะเวลา 1-3 สัปดาห์ ในบางครังมีการฉายรังสีเพียง 1 ครังโดยทีใช้

ปริมาณรังสีมาก เรียกว่า Stereotactic radiosurgery (SRS) หรือฉาย

รังสี ทีใช้ปริมาณรังสี ทีน้อยลงมา โดยฉาย 2-3 ครัง เ รียกว่า

Stereotactic body radiotherapy (SBRT) ซึงการเลือกใชต้อ้งขึนอยู่

กบัดุลยพินิจของแพทยเ์ช่นกนั 

  

  

  

 ก่อนการฉายรังสีทุกครังจะตอ้งมีการวางแผนและจาํลองการฉาย

รังสี (Simulation) โดยทีมวางแผนการฉายรังสี เพือให้ไดค้วามถูก

ตอ้งในทุกๆวนัทีฉายรังสี โดยผูป่้วยจะตอ้งอยูใ่นท่าเดิมทุกวนัตลอด

การฉายรังสี โดยมีการเครืองเอกซเรย์ (x-ray) หรือเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ (CT scan) มาช่วยในการวางแผนและจาํลองการฉายรังสี 

ผลขางเคียงจากการฉายรังสี 
 - อาการอ่อนเพลีย เป็นผลขา้งเคียงทีเกิดบ่อยทีสุด ซึงมกัจะ

  เกิดขึนในช่วงกลางถึงสัปดาห์สุดทา้ยของการรักษา 
 - ขนบริเวณทีฉายรังสีร่วง ซึงเกิดจากการฉายรังสีบริเวณนัน 

  โดยทีขนสามารถขึนมาได้ใหม่หลงัจากฉายรังสีครบ โดย

  ผมจะไม่ร่วง ถา้ไม่ไดรั้บการฉายรังสีทีบริเวณศีรษะ 
 - มีการเปลียนแปลงของผิวหนังบริเวณทีฉายรังสี โดยทีจะ

  กลบัมาเป็นปกติไดห้ลงัจากฉายรังสีครบ 
 - ซึงผลขา้งเคียงจากการฉายรังสีจะแตกต่างกนัออกไปในแต่

  ละบุคคล ขึนกับตาํแหน่งของการฉายรังสี โดยจะมีแพทย์

  และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกลชิ้ดอยู่เสมอในระหว่าง

  การฉายรังสี 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การดแูลตวัเองระหวางการฉายรงัส ี
 การดูแลตวัเองในระหว่างการฉายรังสีถือเป็นเรืองสําคญั การ

รับประทานอาหารทีเหมาะสม การทาํกิจกรรมทีเหมาะสมกับ

ร่างกายและการพักผ่อนทีเพียงพอ เป็นต้น โดยสามารถขอ

คํา แ น ะ นํา เ รื อ ง อ า ห า ร เ ส ริ ม จ า ก แ พ ท ย ์ผู ้ร ั ก ษ า ไ ด ้ใ น

ระหว่างการฉายรังสี   

 การดูแลผิวหนังบริเวณทีฉายรังสีจากการฉายรังสีครบ ควร

หลีกเลียงการโดนแสงแดด ความร้อนหรือเยน็จัด หรือโลชนัโดย

ปราศจากแพทยแ์นะนาํ ควรทาํความสะอาดผิวหนงัดว้ยนาํอุ่นและ

สบู่อ่อนๆ 

บทบาทของการผาตดั 
 ในกรณีทีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาทีนอกส่วนตัว

กระดูกสันหลงั แพทยม์กัจะพิจารณารักษาโดยการผ่าตดับริเวณที

มีเซลลม์ะเร็งอยู่ออกก่อน จากนันจึงมาพิจารณาฉายรังสีหลงัการ

ผ่าตดั ซึงจะเริมฉายรังสี 2-4 สัปดาห์หลงัการผ่าตดัเพือรอให้แผล

ดีก่อน 

 ส่วนในกรณีทีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งมาทีในส่วนตวั

กระดูกสันหลัง ซึงอาจทําให้กระดูกยุบตัวได้ ดังนันแพทย์

ผูเ้ชียวชาญดา้นผ่าตดักระดูก อาจพิจารณาผ่าตดัหรือใส่สารยึดติด 

เพือยดึกระดูกไว ้ซึงสามารถลดอาการปวดได ้
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