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มศว วิจยั ใช้เครือ่ งยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง
สาลินีย์ ทับพิลา รายงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ร่ วมกับเอสคู แลป คลินิก(เอเชี ย) จํ ากัด ร่วมกันทํา
วิจัยและให้บริการเครื่อง HIFU ที่อาศัยคลื่นเสียงความถีส่ ูงรักษาเนื้ อร้าย เนื้ องอกระยะลุกลาม นํา
ร่ องวิ จัยในมะเร็ งตับและทางเดินนํ้าดี และมะเร็งตับอ่ อน ศ.นพ. วุ ฒิชยั ธนาพงษธร คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวว่า การรักษาก้อนเนื้ องอกและมะเร็งด้วย
เครื่อง High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) เป็ นหนึง่ ในเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ที่จะมาช่วย
ในกลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือรักษาด้ วยการใช้ เคมีบาํ บัดแล้ วไม่ได้ ผล เครื่อง HIFU มี
หลักการคล้ ายกับการใช้ แว่นขยายรวมแสงอาทิตย์ให้ ตกอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน ทําให้ ความเข้ มข้ นของแสง
สูงจนเกิดเป็ นความร้ อนได้ แต่เครื่อง HIFU จะเป็ นการรวมคลื่นเสียงความถี่สงู หรือคลื่นอัลตร้ าซาวด์ โดย
มีการส่งคลื่นเสียงจากแหล่งกําเนิดขนาดเล็กจํานวน 256 ชิ้น วางตัวทํามุม 80 องศา ทําให้ เกิดการรวม
ของคลื่นเสียงในจุดที่กาํ หนดไว้ แหล่งความร้ อนที่เกิดขึ้นมีขนาด 3x3x10 มม. และมีความร้ อนประมาณ
55-60 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยรักษาเซลล์มะเร็งหรือเสมือนเครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง ผศ. นพ. วิทย์ วรา
วิท ย์ หั วหน้ าภาควิ ช ารั ง สีวิท ยา คณะแพทยศาสตร์ อธิบายว่ า เทคโนโลยีน้ ีใช้ หลัก การรั กษาภายนอก
ร่ างกายผ่ านผิวหนัง โดยแพทย์จะทําการตรวจวินิจฉั ย ดูข้ อบ่ งชี้ก่ อนว่ าเหมาะสมที่จะใช้ เครื่ อง HIFU
จากนั้นก็จะทําการอัลตราซาวน์ เพื่อระบุตาํ แหน่งของก้ อนเนื้อ จากนั้น ก็จะใช้ เครื่องส่งคลื่นเสียงความถี่สงู
ที่จะเปลี่ยนเป็ นความร้ อนจนถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เซลล์มะเร็งจะเกิดภาวะ Coagulative Necrosis
ซึ่งจะแข็งและตายในที่สุด "ข้ อจํากัดของการใช้ เครื่องนี้คือ ไม่ สามารถใช้ กับก้ อนเนื้อที่มีกระดูกหรือถูก
อวัยวะอื่นบัง เช่ น มะเร็งสมอง หรือมะเร็งปอดที่มีลมบังอยู่ เพราะคลื่นเสียงต้ องอาศัยนํา้ หรือเจลเป็ น
ตัวกลางนําส่งคลื่น ในขณะเดียวกัน เป้ าของการรักษาคือ ทําให้ ก้อนเนื้องอกหยุดการเจริญเติบโตหรือลด
ขนาดลง และอาจมีโอกาสหายขาด ซึ่งต้ องขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของเนื้องอก รวมถึงการตอบสนองต่อ
การรักษาเช่ นกัน" ผศ. นพ. วิทย์กล่ าว คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว เผยว่ า ปั จจุ บัน ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ มีโครงการวิจัยเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยนําร่ องศึกษาใน 2 โรคก่อน คือ
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มะเร็งตับ-ทางเดินนํา้ ดี และมะเร็งตับอ่อน โดยจะรักษา "ฟรี"ด้ วยเครื่อง HIFU ให้ กบั ผู้ป่วย 84 คนที่มีข้อ
บ่งชี้ท่เี หมาะสม โครงการวิจัยดังกล่ าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
คณะแพทยศาสตร์ มศว ในเดื อ นมี น าคม 2556 และเริ่ ม ทํา วิ จั ย ในเดื อ นเมษายน 2556 ปั จ จุ บั น มี
อาสาสมัคร 4 คน เป็ นผู้ป่วยมะเร็งตับ 3 คนและผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน 1 คน "มะเร็งตับเป็ นสาเหตุการตาย
1 ใน 3 อันดับแรกของคนไทย ในขณะที่มะเร็งตับอ่อนเป็ นอันดับ9 แต่มักพบในระยะลุกลามและมีโอกาส
เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว หรือใช้ เคมีบาํ บัดรักษาเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ ผล" ผศ. นพ. วิทย์กล่าวพร้ อมชี้ว่า
มะเร็ง 2 กลุ่มโรคนี้ สามารถใช้ การยิงคลื่นเสียงแล้ วได้ ผลดี เพราะไม่มีลมหรือกระดูกมาบัง เชื่อว่ า การ
รักษาจะได้ ผลดี สําหรับผลข้ างเคียงของการรักษา หัวหน้ าภาควิชารังสีวิทยาชี้ว่า เนื่องจากเป็ นการใช้ ความ
ร้ อนทําลายเซลล์มะเร็ง จึงมีความเสี่ยงที่ผวิ หนังจะได้ รับความร้ อน เกิดอาการบวมแดง เหมือนโดนนํา้ ร้ อน
ลวก ประมาณ 2-3 ชม. ก็จ ะหายเอง ซึ่ ง ตั ว เลขจากต่ า งประเทศชี้ ว่ า มี โ อกาสเกิด ได้ 20% ในขณะที่
ผลข้ างเคียงระดับรุนแรงเช่น ภาวะเลือดออกในก้ อนมะเร็ง เลือดออกในช่ องท้ อง เส้ นเสือดสําคัญอุดตัน
หรืออวัววะข้ างเคียง เช่น ลําไส้ หรือกระเพาะปัสสาวะได้ รับอันตรายนั้น มีโอกาสเกิดได้ น้อยกว่า 1% ศ. นพ
วุฒิชัยกล่าวว่า เทคโนโลยีน้ ี เหมาะกับการรักษามะเร็งระยะลุกลาม ที่ไม่สามารถรักษาด้ วยการผ่าตัด หรือ
ใช้ เคมีบาํ บัดแล้ วไม่ได้ ผล เพราะการรักษาที่ดีท่สี ดุ ของมะเร็งคือ การผ่าตัด หากตัดออกได้ แต่หากมีหลาย
จุด ไม่สามารถตัดออกได้ เพราะเนื้อตับจะหายไปมากเกินไป ต้ องอาศัยเคมีบาํ บัด "เครื่องไม่สามารถรักษา
มะเร็งระยะลุกลามให้ หายขาดได้ ทุกคน แค่ บรรเทาอาการเจ็บปวด และเพิ่มคุณภาพชีวิต ดังนั้น เราจะ
ยืนยั นให้ ผ้ ู ป่วยรั กษาตามมาตรฐานก่ อ น หากไม่ สามารถรั ก ษาได้ จึงจะเลือกใช้ เทคโนโลยีน้ ี" คณบดี
คณะแพทย์ศาสตร์ยาํ้ ผศ. นพ. นิยม ละออปั กษิณ ผู้อาํ นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว
องครักษ์ ให้ ข้อมูลว่า การรักษาด้ วยเครื่อง HIFU มีค่ารักษาอยู่ท่ี 58,000 บาทต่อครั้ง ไม่รวมค่าห้ องและ
ค่าบริการอื่น ๆ และไม่สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ ตามสิทธิการรักษาพยาบาลทุกประเภท โดยการรักษาเฉลี่ย
ต้ องมักกว่ า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของก้ อนเนื้อและการพิจารณาของแพทย์ผ้ ูรักษา "สําหรับผู้ท่สี นใจจะ
ร่ วมโครงการ และมีข้อบ่ งชี้เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยีน้ ี สามารถสอบถามข้ อมูลมาที่ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ หรือสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลเจ้ าของไข้ เพื่อส่งตัวมารักษา ทั้งนี้ ควรนัดหมายก่อน
เเพราะสามารถรับได้ จาํ กัดในแต่ ละวัน" ผอ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ยํา้ สําหรับการขยายการ
ให้ บริการไปยังโรคมะเร็งอื่น ศ. นพ. วุฒิชัยเผยว่ า มีแผนในอนาคต เนื่องจากในต่ างประเทศมีการใช้
เครื่องนี้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก เนื้องอกมดลูก และมะเร็งเนื้อเยื่อต่าง ๆ แต่ต้องรอผลการวิจัยใน
มะเร็ง 2 ชนิดที่เราทําวิจัยก่อน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพให้ กลุ่มคนไทย ซึ่งใน 1 ปี หลังจบโครงการวิจัย ยัง
ต้ องประเมินผลการรักษาและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีน้ ีอีกครั้ง จึงจะต่ อยอดสู่โรคมะเร็งชนิดอื่น ที่มี
ข้ อบ่งชี้เหมาะกับการใช้ คลื่นเสียงในการรักษา "อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใหม่น้ ีเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ไม่ใช่
คํา ตอบเดี ย วหรื อ คํา ตอบสุ ด ท้ า ยของการรั ก ษา" คณบดี ยํ้า - See
more
at:
http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/515678#sthash.n7lKMHPh.dpuf
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