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มศว วิจยัใชเ้ครือ่งยงิฆ่าเซลลม์ะเร็ง 

 

สาลินีย์ ทบัพิลา รายงาน  

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ร่วมกบัเอสคูแลป คลินิก(เอเชีย) จํากดั ร่วมกนัทํา

วิจัยและใหบ้ริการเครื่อง HIFU ที่อาศยัคลื่นเสียงความถีสู่งรกัษาเนื้ อรา้ย เนื้ องอกระยะลุกลาม นํา

ร่องวิจัยในมะเร็งตบัและทางเดินนํ้ าดี และมะเร็งตบัอ่อน ศ.นพ. วุฒิชยั ธนาพงษธร คณบดี คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวว่า การรกัษากอ้นเนื้ องอกและมะเร็งดว้ย

เครื่อง High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ที่จะมาช่วย

ในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตดัได ้หรือรักษาด้วยการใช้เคมีบาํบัดแล้วไม่ได้ผล เคร่ือง HIFU มี

หลักการคล้ายกบัการใช้แว่นขยายรวมแสงอาทติย์ให้ตกอยู่ในตาํแหน่งเดียวกนั ทาํให้ความเข้มข้นของแสง

สงูจนเกดิเป็นความร้อนได้ แต่เคร่ือง HIFU จะเป็นการรวมคล่ืนเสยีงความถี่สงูหรือคล่ืนอลัตร้าซาวด์ โดย

มีการส่งคล่ืนเสียงจากแหล่งกาํเนิดขนาดเลก็จาํนวน 256 ช้ิน วางตัวทาํมุม 80 องศา ทาํให้เกิดการรวม

ของคล่ืนเสยีงในจุดที่กาํหนดไว้ แหล่งความร้อนที่เกิดขึ้นมีขนาด 3x3x10 มม. และมีความร้อนประมาณ 

55-60 องศาเซลเซียส เพ่ือช่วยรักษาเซลล์มะเรง็หรือเสมือนเคร่ืองยิงฆ่าเซลล์มะเรง็ ผศ. นพ. วิทย์ วรา

วิทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ อธิบายว่า เทคโนโลยีน้ีใช้หลักการรักษาภายนอก

ร่างกายผ่านผิวหนัง โดยแพทย์จะทาํการตรวจวินิจฉัย ดูข้อบ่งช้ีก่อนว่าเหมาะสมที่จะใช้เคร่ือง HIFU 

จากน้ันกจ็ะทาํการอลัตราซาวน์ เพ่ือระบุตาํแหน่งของก้อนเน้ือ จากน้ัน กจ็ะใช้เคร่ืองส่งคล่ืนเสยีงความถี่สงู

ที่จะเปล่ียนเป็นความร้อนจนถงึอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เซลล์มะเรง็จะเกดิภาวะ Coagulative Necrosis 

ซึ่งจะแขง็และตายในที่สุด "ข้อจาํกัดของการใช้เคร่ืองน้ีคือ ไม่สามารถใช้กับก้อนเน้ือที่มีกระดูกหรือถูก

อวัยวะอื่นบัง เช่น มะเร็งสมอง หรือมะเร็งปอดที่มีลมบังอยู่ เพราะคล่ืนเสียงต้องอาศัยนํา้หรือเจลเป็น

ตัวกลางนาํส่งคล่ืน ในขณะเดียวกนั เป้าของการรักษาคือ ทาํให้ก้อนเน้ืองอกหยุดการเจริญเติบโตหรือลด

ขนาดลง และอาจมีโอกาสหายขาด ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของเนื้ องอก รวมถึงการตอบสนองต่อ

การรักษาเช่นกัน" ผศ. นพ. วิทย์กล่าว คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว เผยว่า ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์

สมเดจ็พระเทพฯ มีโครงการวิจัยเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยนาํร่องศึกษาใน 2 โรคก่อน คือ

ข่าวจากหนังสอืพิมพ์กรงุเทพธุรกจิ ฉบบัประจาํวันที่ ๗  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖   

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูท่ีได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  

๑-๕๖๖๖  โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 
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มะเรง็ตับ-ทางเดินนํา้ดี และมะเรง็ตับอ่อน โดยจะรักษา "ฟรี"ด้วยเคร่ือง HIFU ให้กบัผู้ป่วย 84 คนที่มีข้อ

บ่งช้ีที่เหมาะสม โครงการวิจัยดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ

คณะแพทยศาสตร์ มศว ในเดือนมีนาคม 2556 และเร่ิมทาํวิจัยในเดือนเมษายน 2556 ปัจจุบันมี

อาสาสมัคร 4 คน เป็นผู้ป่วยมะเรง็ตับ 3 คนและผู้ป่วยมะเรง็ตับอ่อน 1 คน "มะเรง็ตับเป็นสาเหตุการตาย 

1 ใน 3 อนัดับแรกของคนไทย ในขณะที่มะเรง็ตับอ่อนเป็นอนัดับ9 แต่มักพบในระยะลุกลามและมีโอกาส

เสยีชีวิตอย่างรวดเรว็ หรือใช้เคมีบาํบัดรักษาเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ผล" ผศ. นพ. วิทย์กล่าวพร้อมช้ีว่า 

มะเรง็ 2 กลุ่มโรคน้ี สามารถใช้การยิงคล่ืนเสียงแล้วได้ผลดี เพราะไม่มีลมหรือกระดูกมาบัง เช่ือว่า การ

รักษาจะได้ผลดี สาํหรับผลข้างเคียงของการรักษา หัวหน้าภาควิชารังสวิีทยาช้ีว่า เน่ืองจากเป็นการใช้ความ

ร้อนทาํลายเซลล์มะเรง็ จึงมีความเสี่ยงที่ผวิหนังจะได้รับความร้อน เกดิอาการบวมแดง เหมือนโดนนํา้ร้อน

ลวก ประมาณ 2-3 ชม. กจ็ะหายเอง ซึ่งตัวเลขจากต่างประเทศช้ีว่ามีโอกาสเกิดได้ 20% ในขณะที่

ผลข้างเคียงระดับรุนแรงเช่น ภาวะเลือดออกในก้อนมะเรง็ เลือดออกในช่องท้อง เส้นเสอืดสาํคัญอุดตัน 

หรืออวัววะข้างเคียง เช่น ลาํไส้หรือกระเพาะปัสสาวะได้รับอนัตรายน้ัน มีโอกาสเกดิได้น้อยกว่า 1% ศ. นพ 

วุฒิชัยกล่าวว่า เทคโนโลยีน้ี เหมาะกบัการรักษามะเรง็ระยะลุกลาม ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด หรือ

ใช้เคมีบาํบดัแล้วไม่ได้ผล เพราะการรักษาที่ดีที่สดุของมะเรง็คือ การผ่าตัด หากตัดออกได้ แต่หากมีหลาย

จุด ไม่สามารถตัดออกได้ เพราะเน้ือตับจะหายไปมากเกนิไป ต้องอาศัยเคมีบาํบัด "เคร่ืองไม่สามารถรักษา

มะเร็งระยะลุกลามให้หายขาดได้ทุกคน แค่บรรเทาอาการเจบ็ปวด และเพ่ิมคุณภาพชีวิต ดังน้ัน เราจะ

ยืนยันให้ผู้ป่วยรักษาตามมาตรฐานก่อน หากไม่สามารถรักษาได้ จึงจะเลือกใช้เทคโนโลยีน้ี" คณบดี

คณะแพทย์ศาสตร์ยํา้ ผศ. นพ. นิยม ละออปักษิณ ผู้อาํนวยการศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ มศว 

องครักษ์ ให้ข้อมูลว่า การรักษาด้วยเคร่ือง HIFU มีค่ารักษาอยู่ที่ 58,000 บาทต่อคร้ัง ไม่รวมค่าห้องและ

ค่าบริการอื่น ๆ และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสทิธกิารรักษาพยาบาลทุกประเภท โดยการรักษาเฉล่ีย

ต้องมักกว่า 1 คร้ัง ขึ้ นอยู่กับขนาดของก้อนเน้ือและการพิจารณาของแพทย์ผู้รักษา "สาํหรับผู้ที่สนใจจะ

ร่วมโครงการ และมีข้อบ่งช้ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีน้ี สามารถสอบถามข้อมูลมาที่ศูนย์การแพทย์

สมเดจ็พระเทพฯ หรือสามารถติดต่อกบัโรงพยาบาลเจ้าของไข้เพ่ือส่งตัวมารักษา ทั้งน้ี ควรนัดหมายก่อน

เเพราะสามารถรับได้จาํกัดในแต่ละวัน" ผอ. ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ ยํา้ สาํหรับการขยายการ

ให้บริการไปยังโรคมะเร็งอื่น ศ. นพ. วุฒิชัยเผยว่า มีแผนในอนาคต เน่ืองจากในต่างประเทศมีการใช้

เคร่ืองน้ีในการรักษามะเรง็ต่อมลูกหมาก เน้ืองอกมดลูก และมะเรง็เน้ือเย่ือต่าง ๆ แต่ต้องรอผลการวิจัยใน

มะเรง็ 2 ชนิดที่เราทาํวิจัยก่อน เพ่ือยืนยันประสทิธภิาพให้กลุ่มคนไทย ซึ่งใน 1 ปีหลังจบโครงการวิจัย ยัง

ต้องประเมินผลการรักษาและประสทิธิภาพของเทคโนโลยีน้ีอีกคร้ัง จึงจะต่อยอดสู่โรคมะเรง็ชนิดอื่น ที่มี

ข้อบ่งช้ีเหมาะกบัการใช้คล่ืนเสยีงในการรักษา "อย่างไรกด็ี เทคโนโลยีใหม่น้ีเป็นอกีทางเลือกหน่ึง แต่ไม่ใช่

คําตอบเดียวหรือ คําตอบสุดท้ายของการรักษา" คณบดียํ้า - See more at: 

http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/515678#sthash.n7lKMHPh.dpuf 


