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การแพรกระจายของเซลลมะเร็งมาทีส
่ มอง

รังสีรกั ษาสําหรับการแพรกระจาย
ของเซลลมะเร็งมาทีส
่ มอง

การแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาทีสมอง เป็ นการกระจายตัว
ของเซลล์มะเร็ งจากส่ วนอืนของร่ างกายโดยมารวมตัวกันที สมอง
มะเร็ งหลักที มักมีการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาทีสมอง คื อ
มะเร็ งปอด มะเร็ งเต้า นม มะเร็ งผิว หนังชนิ ด melanoma เป็ นต้น
และการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาทีสมอง บางครั งเกิด ขึ น
ใช้เวลาเป็ นเดื อนหรื อหลายปี หลังจากการวินิ จฉัย มะเร็ งหลัก ซึ ง
ปัจจุบนั มีการรักษาทีหลากหลายทีช่วยบรรเทาอาการทีเกิดจากการ
แพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาทีสมองได้
อาการและอาการแสดง
ในบางครังผูป้ ่ วยไม่มีอาการหรื อแสดงอาการทีผิดปกติมาก่อน
ซึ งสามารถตรวจพบได้จ ากการตรวจร่ า งกายหรื อภาพเอกซเรย์
ทัวไป แต่อาการทีพบมากทีสุ ดคือ อาการปวดศรี ษะ มึนงง คลืนไส้
อาเจี ย น ตาเห็ น ภาพไม่ ชัด หรื อภาพซ้ อ น ความจํา คํา พู ด หรื อ
พฤติ ก รรมที เปลี ยนแปลงไป เป็ นต้น บางครั งอาจมี อ าการทาง
ระบบประสาท เช่นอาการชาหรื ออ่อนแรงแขนขา หรื อการทรงตัว
ทีผิดปกติไป ซึ งอาการเหล่านีควรไปพบแพทย์เพือตรวจวินิจฉัยได้
ทันท่วงที
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การรักษา
การรักษาการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาทีสมอง เพือเป็ น
การควบคุมอาการของโรคและเพือเพิ มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยให้
ได้มีอายุทียืนยาวขึน

การรักษาโดยรังสีรกั ษา
รังสี รักษาเป็ นการรักษาโดยฉายรั งสี ซึ งกลไกการรั กษาจะ
แตกต่างไปจากการได้รับยาเคมีบาํ บัดทีถูกจํากัดโดยโครงสร้ าง
กันระหว่างเลือดและสมอง (blood-brain barrier) โดยรั งสี จะ
เข้าไปทํา ลายเซลล์มะเร็ งโดยตรง โดยการฉายรั งสี ช่ว ยเพิ ม
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยได้ดีกว่าในกรณี ทีมีการแพร่ กระจายไป
ทีสมอง
การรักษาโดยการผาตัด
การผ่ า ตัด มัก จะทําการผ่ าตัด ในกรณี ทีมี การแพร่ ก ระจาย
ของเซลล์มะเร็ งมาที สมองเพียงก้อนเดีย ว ซึ งสามารถช่วยลด
อาการทีเกิดจากก้อ นได้ เช่น การลดความดัน ในสมอง และที
สําคัญการผ่า ตัดยังได้ชิ นเนื อออกมาตรวจเพิ มเพือทราบชนิ ด
ของเซลล์มะเร็ งได้อีกด้วย
การรักษาโดยยาเคมีบาํ บัด
การรั กษาโดยยาเคมีบ าํ บัด เป็ นการรั กษาด้วยยาทีทําลาย
เซลล์มะเร็ ง แต่ยาเคมีบาํ บัดถูกจํากัดด้วยโครงสร้ างกันระหว่าง
เลือดและสมอง (blood-brain barrier) แต่อย่างไรก็ตามปั จจุ บนั
มีตวั ยาชนิ ดใหม่ๆ ทีสามารถผ่า นโครงสร้ างกันระหว่ างเลือ ด
และสมอง (blood-brain barrier)ได้
ถึงแม้ว่าการรักษาการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาที
สมองจะเป็ นการรักษาทีไม่หายขาด แต่เป็ นการรักษาโดยการ
ฉายรังสี เพือหวังควบคุมการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งมาที
สมอง ให้ผปู ้ ่ วยมีชีวิตอยูไ่ ด้นานมากขึนเป็ นหลายเดือนหรื อปี
ซึ งการรอดชีวิตนันยังขึนอยูก่ บั ชนิดของเซลล์มะเร็ งหลักด้วยว่า
เป็ นมะเร็ งชนิดใด

การฉายรังสีสําหรับการรักษาการแพรกระจายของ
เซลลมะเร็งมาทีส
่ มอง
รั งสี รักษาเป็ นการใช้รังสี มารั กษาโรคมะเร็ งและโรคอืนๆ
ซึ งลํา รั ง สี จ ะเกิ ด มาจากเครื องเร่ งอนุ ภ าค ที เรี ยกว่ า Linear
accelerator หรื อว่าเครื อง Linac การฉายรังสี นนเป็
ั นการรักษาที
ไม่เจ็บและยังใช้เวลาในการรักษาในแต่ละครังเพียงแค่ไม่กีนาที
อีกด้วย
ก่อนการฉายรั งสี ทุกครั งจะต้องมีการวางแผนและจําลอง
การฉายรั งสี (Simulation) โดยมีเครื องเอกซเรย์ (x-ray) หรื อ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) มาช่วยในการวางแผนและ
จําลองการฉายรังสี โดยผูป้ ่ วยจะต้องอยู่ในท่าเดิมทุกวันตลอด
การฉายรั ง สี และมี ก ารสวมหน้ า กากพลาสติ ก เพื อให้ ไ ด้
ความถูกต้องในทุกๆวันทีฉายรังสี และเพือการปิ ดเส้นขอบเขต
ไว้ทีหน้ากากแทนบนหน้าผูป้ ่ วย
โดยปกติ ก ารฉายรั งสี สํา หรั บ การรั ก ษาการแพร่ ก ระจาย
ของเซลล์มะเร็ งมาทีสมอง จะฉายรังสี บริ เวณสมองทังหมดโดย
ฉายรั งสี ทุกวันวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เป็ นระยะเวลาสองถึงสาม
สั ป ดาห์ แต่ ใ นบางกรณี มี ก ารเลื อ กใช้ เ ทคนิ คที เรี ยกว่ า
Stereotactic radiosurgery (SRS) คือ มีการฉายรังสี เพียง 1 ครั ง
โดยทีใช้ปริ มาณรังสี มาก ซึ งจะเลือกใช้ในกรณี ทีมีกอ้ นมะเร็ งที
มีขนาดเล็กเท่านัน
โดยในบางครั งมี ก ารรั ก ษาร่ ว มกัน ระหว่ า งการฉายรั ง สี
บริ เ วณสมองทังหมด และ Stereotactic radiosurgery (SRS)
เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพของการรั กษา โดยลํา รั งสี ที ฉายไปยัง
ตําแหน่งทีต้องการรักษานันจะถูกกําหนดโดยแพทย์ผูเ้ ชียวชาญ
โดยกําหนด ให้ลาํ รังสี หลีกเลียงอวัยวะทีสําคัญเช่น ดวงตาหรื อ
สมองส่ วนทียังปกติอยู่ เพือหลีกเลียงผลข้างเคียงทีจะเกิดขึน

ผลขางเคียงจากการฉายรังสี
 อาการอ่อนเพลีย เป็ นผลข้า งเคียงทีเกิดบ่อยทีสุ ด ซึ งมักจะ
เกิดขึนในช่วงกลางถึงสัปดาห์สุดท้ายของการรักษา
 บางครังการฉายรังสี อาจทําให้ความจําระยะสันลดลงได้ แต่
มักไม่มีผลกับเส้นประสาทในสมอง
 การฉายรังสี บริ เวณสมอง สามารถทํา ให้หนังศีรษะเกิดการ
ระคายเคืองได้ รวมทังเส้นผมบริ เวณทีฉายรั งสี ร่วง ซึ งเกิด
จากการฉายรังสี บริ เวณนัน โดยทีเส้นผมสามารถขึนมาได้
ใหม่ ห ลั ง จากฉายรั ง สี ครบ แต่ อ าจจะมี ล ั ก ษณะที ไม่
เหมือนเดิม
ควรปรึ กษาแพทย์ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับข้อดีแ ละข้อเสี ยของ
การรักษา ซึ งผลข้างเคียงทีเกิดขึนจะแตกต่างกันออกไปในแต่
ละบุ คคล ซึ งจะมีแ พทย์แ ละพยาบาลคอยติ ดตามอาการอย่า ง
ใกล้ชิด นอกจากนี ยังมียาทีช่ว ยลดความบวมของสมอง หรื อ
steroid ซึ งสามารถให้ได้ก่อนเริ มการฉายรังสี และทีสําคัญหาก
พบอาการข้างเคียงทีรุ นแรงควรรี บมาปรึ กษาแพทย์ผูเ้ ชียวชาญ
ทันที

การดูแลตัวเองระวางการฉายรังสี
การดู แลตัว เองในระหว่างการฉายรั งสี ถือ เป็ นเรื องสําคัญ
การรับประทานอาหารทีเหมาะสม การทํากิจกรรมทีเหมาะสม
กับ ร่ า งกาย และการพัก ผ่อ นที เพี ยงพอ นอกจากนี การมาพบ
แพทย์ตามนัด หรื อการสอบถามหรื อปรึ กษาถึงปั ญหาทีข้องใจ
ถือเป็ นสิ งทีสําคัญ เพราะเพือได้คาํ ตอบและแนวทางทีถูกต้อง
ไปใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ตนและดู แ ลร่ า งกาย โดยสามารถขอคํา
แนะนําเรื องอาหารเสริ มจากแพทย์ผูร้ ั กษาได้ใ นระหว่า งการ
ฉายรังสี ข้อสําคัญควรแจ้งแพทย์และพยาบาลเกียวกับยาหรื อ
วิตามินทีทานอยู่เพือแพทย์จะได้แนะนําว่าสามารถให้ร่วมกับ
การฉายรังสี ได้หรื อไม่
นอกจากนีการรับมือและเข้าใจถึงโรคทีเป็ นอยู่ ยังเป็ นการ
ดูแลตัว เองได้ดีอย่างหนึ ง รวมทังการสนับสนุ น และการดูแ ล
จากครอบครั ว หรื อ การเข้า กลุ่ มบํา บัด ก็ถื อ เป็ นเรื องสํา คัญ
เช่นเดียวกันการดูแลผิวหนังบริ เวณทีฉายรั งสี จากการฉายรั งสี
ครบ ควรหลี ก เลียงการโดนแสงแดด ความร้ อ นหรื อ เย็น จัด
หรื อโลชันโดยปราศจากแพทย์แนะนํา และควรทําความสะอาด
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