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มศว วิจยั เครือ่ งรักษามะเร็งสุดลํ้า ทําลายเซลล์มะเร็งได้ไม่ตอ้ งผ่าตัด
วานนี้ (6 กรกฎาคม 2556) ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยว่า ขณะนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ร่ วมกับบริษทั เอสคู แลป คลินิก (เอเชี ย) จํ ากัด ร่วมวิจัยพัฒนาและให้บริการ เครื่องมือรักษาเนื้ อ
งอกด้วยคลืน่ เสียง ความถีส่ ูง หรือ High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ซึ่งเป็ นเครื่องมือ
มูลค่า 60 ล้านบาท ทีใ่ ช้ในต่างประเทศมากกว่า 10 ปี แต่ในประเทศไทยเพิง่ เริ่มนําเข้ามาใช้ และได้
ทํ าการติ ดตั้งที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครัก ษ์ จ.
นครนายก เป็ นเครือ่ งแรกของประเทศ
สําหรับการทํางานของเครื่อง HIFU มีหลักการคล้ ายกับการใช้ แว่นขยายที่รวมแสงอาทิตย์ให้ มา
ตกอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน (focus) ทําให้ มีความเข้ มข้ นของแสงสูงจนเกิดเป็ นความร้ อน ซึ่งแพทย์จะยิง
คลื่นความร้ อนนี้ผ่านผิวหนังไปยังเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทาํ ลายผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ
เลย อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกจะไม่สามารถใช้ เทคโนโลยีน้ ีได้ เนื่องจากคลื่นความร้ อนไม่
สามารถยิงผ่านกระดูกได้ และ ผศ.นพ.เฉลิมชัย ยังได้ กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยระยะลุกลามนั้นจะเป็ นการ
บํา บั ด รั ก ษาแบบประคั บ ประคองไม่ ใ ช่ รั ก ษาหายขาด อย่ า งผู้ ป่ วยต่ อ มลู ก หมากและมะเร็ง ตั บ ที่เ ป็ น
ค่ อนข้ างมาก ผ่ าตัดไม่ ไหวก็หันมาใช้ เครื่ องดังกล่ าว ซึ่งจริ ง ๆ แล้ วการรั กษาด้ วยวิธีน้ ีมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าการผ่าตัด แต่ไม่ต้องเปิ ดแผลผ่าตัดทําให้ ไม่เสียเลือด
โดยผู้ป่วยรายใดที่สนใจการรักษาวิธนี ้ ี ขอให้ ปรึกษาแพทย์ประจําของตัวเราก่อนว่าเป็ นมะเร็งชนิด
ไหน ระดับใด ควรรักษาวิธีใด เพราะไม่ใช่ทุกรายต้ องรักษาด้ วยวิธีคลื่นความร้ อน ซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ าใจ
ผิดว่าเป็ นมะเร็งระยะสุดท้ าย ระยะลุกลาม จะหายขาดได้ ด้วยเครื่องนี้ ทําให้ มีผ้ ูป่วยแห่กนั มามาก ทั้ง ๆ ที่
ปั จจุบันศักยภาพในการบริการด้ วยเครื่องดังกล่าว สามารถทําได้ มากสุดวันละ 10 รายเท่านั้น และบางราย
ก็ไม่สามารถรักษาได้ ด้วย
ด้ าน ผศ.นพ.วิทย์ วราวิทย์ หัวหน้ าภาครังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว. องครักษ์ เผยว่ า
ปั จจุ บัน มศว องครักษ์ ได้ ใช้ เครื่องดังกล่ าวในการรักษามะเร็งระยะลุกลาม เพื่อบรรเทาอาการปวดจาก
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มะเร็ง หรือทําให้ ก้อนมีขนาดเล็กลงเพื่อไม่ให้ ไปกดเบียดอวัยวะข้ างเคียง ซึ่งก้ อนนั้นจะต้ องสามารถตรวจ
พบได้ ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ และอยู่ในตําแหน่ งที่สามารถรักษาได้ ในเบื้องต้ นทางศูนย์การแพทย์ได้ มี
โครงการวิจัยและเปิ ดให้ บริการ เบื้องต้ นจํานวน 2 โรคคือ มะเร็งตับและมะเร็งทางเดินนํา้ ดี และมะเร็งตับ
อ่อน แต่สาํ หรับมะเร็งปอด มะเร็งเต้ านม หรือมะเร็งสมอง ไม่สามารถใช้ เครื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากเครื่อง
นี้ไม่สามารถยิงคลื่นความร้ อนผ่านกระดูกได้
และ ผศ.นพ.วิทย์ ยังกล่าวว่า สําหรับการบําบัดรักษาด้ วยเครื่อง HIFU จะใช้ เวลาประมาณ 1-2
ชั่วโมง โดยผู้ ป่วยจะพั กฟื้ นเพี ยง 3
วัน และรอดู อาการว่ าไม่ มีภาวะแทรกซ้ อนอีกระยะหนึ่ง ซึ่ง
ภาวะแทรกซ้ อนอาจทําให้ มีความเสี่ยงของการสะสมความร้ อนที่ผิวหนังและอวัยวะ มีโอกาสที่ผิวหนังจะ
เกิดความร้ อนเหมือนโดนนํา้ ร้ อนลวก หรืออาจมีภาวะเลือดออกในก้ อนมะเร็งหรือเลือดออกในช่ องท้ อง
รวมไปถึงอวัยวะข้ างเคียง เช่น ลําไส้ หรือกระเพาะปัสสาวะได้ รับอันตราย แต่อาการข้ างเคียงเหล่านี้มีโอกาส
เกิดขึ้นเพียง 1-2% เท่านั้น เนื่องจากระหว่างการทํามีการใช้ อลั ตราซาวด์ในการกําหนดตําแหน่งรักษาอยู่
ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ผศ.นพ.วิทย์ ได้ ยาํ้ ว่าการรักษาด้ วยเครื่องนี้ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามให้
หายขาดได้ เพียงแค่บาํ บัดรักษา ประกอบกับในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เนื่องจากเนื้อมะเร็งอาจ
ไปติดเส้ นเลือดก็เป็ นอีกทางเลือกในการใช้ วิธีน้ ี แต่ การผ่าตัดก็ยังเป็ นวิธีท่ดี ีท่สี ุดอยู่ดี ส่วนผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะเริ่มต้ น ขณะนี้ยังไม่ให้ บริการเพราะปัจจุบนั มีแนวทางรักษาอื่น ๆ ที่ได้ รับการรับรองทางการแพทย์มา
ก่อนแล้ ว วิธนี ้ ยี ังเป็ นเรื่องใหม่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา
ท้ ายนี้ ผศ.นพ.วิทย์ ได้ กล่าวอีกว่า สําหรับค่ารักษาด้ วยเครื่อง HIFU จะอยู่ท่ี 58,000 บาทต่อ
ครั้ง และไม่ สามารถเบิกค่ าใช้ จ่ายได้ ตามสิทธิการรักษาพยาบาลทุกประเภท โดยการรักษาโดยเฉลี่ยจะ
มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กบั ขนาดของก้ อนและการพิจารณาของแพทย์ผ้ ูรักษา
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