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บทนำ�
ในประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งศีรษะและล�ำคอจัดอยู่ในอันดับที่
4 ของมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย และพบได้น้อยในเพศหญิงโดยไม่อยู่ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่
พบบ่อยในเพศหญิง มะเร็งคอหอยส่วนบน (oropharyngeal cancer) เป็นหนึ่งในมะเร็งศีรษะและ
ล�ำคอ การรักษาโดยทัว่ ไปจะท�ำการรักษาร่วมกันเป็นสหสาขา (multidisciplinary team) โดยประกอบ
ด้วยรังสีแพทย์ และพยาธิแพทย์ ซึ่งท�ำหน้าที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและแบ่งระยะของโรค ศัลยแพทย์
ทางด้านหู คอ จมูก รังสีแพทย์ด้านรังสีรักษา และอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ซึ่งจะท�ำหน้าที่ในการ
วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง

1. รังสีรักษา
เป็นวิธีการรักษาที่ส�ำคัญวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งคอหอยส่วน
บน ซึ่งใช้รังสีเอกซ์ที่มีพลังงานสูงกว่าการท�ำเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปเพื่อวินิจฉัยโรค รังสีดังกล่าว
สามารถท�ำลายเซลล์มะเร็งได้ และยังท�ำลายเซลล์เนื้อเยื่อปกติที่อยู่บริเวณข้างเคียงด้วย การฉายรังสี
มีผลเฉพาะที่ เฉพาะตรงต�ำแหน่งที่ถูกรังสีเท่านั้น ในปัจจุบันเทคนิกการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล�ำคอมีตงั้ แต่การใช้ภาพเอกซเรย์ธรรมดาเพือ่ วางแผนการรักษา (2 dimensional radiotherapy
planning) โดยบอกขอบเขตการรักษาจาก bony landmark การใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผน
การฉายรังสีรักษาแบบ 3 มิติ (3 dimensional conformal radiotherapy, 3D CRT) จนกระทั่งถึง
การวางแผนการฉายรังสีรกั ษาแบบแปรความเข้มรังสี (Intensity modulated radiotherapy, IMRT)
ในปัจจุบนั ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการฉายรังสีแบบแปรความเข้มรังสีมเี พียงการช่วยลดภาวะน�้ำลายแห้ง
(xerostomia) ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการฉายรังสีเท่านั้น ส่วนผลการรักษามะเร็งนั้นยังไม่มีข้อมูลว่า
ดีกว่าการฉายรังสีรักษาแบบ 3 มิติ (3D CRT)1
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2. แนวทางการรักษาด้วยรังสีรักษาในมะเร็งคอหอยส่วนบน
บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งคอหอยส่วนบนนั้น มีทั้งมะเร็งที่อยู่ในระยะแรก
(early stage oropharyngeal cancer) และมะเร็งระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally advanced
oropharyngeal cancer) ซึ่งบทบาทของรังสีรักษามีอยู่สองส่วนใหญ่ๆ คือ 1. การฉายรังสีเป็น
การรักษาหลัก (definite radiotherapy) โดยทีฉ่ ายรังสีขณะทีย่ งั มีกอ้ นมะเร็งอยู่ เพือ่ ท�ำให้กอ้ นมะเร็ง
ยุบและหายจากการฉายรังสี 2. การฉายรังสีหลังการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกไปแล้ว (post-operative
radiotherapy) เพือ่ ท�ำการป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ของมะเร็งในต�ำแหน่งเดิมและต่อมน�ำ้ เหลืองใกล้เคียง
2.1 บทบาทของรังสีรกั ษาในมะเร็งคอหอยส่วนบนระยะแรก (early stage oropharyngeal
cancer)
มะเร็งคอหอยส่วนบนระยะแรก หมายถึง การตรวจพบเฉพาะก้อนมะเร็งที่มีขนาด
น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ในต�ำแหน่งของคอหอยส่วนบน ซึ่งประกอบด้วยต่อมทอนซิล เพดานอ่อน และ
โคนลิ้น ร่วมกับไม่มีการลุกลามไปยังอวัยะวะข้างเคียงตัวก้อน ต่อมน�้ำเหลืองที่ล�ำคอ และไม่มีการ
กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ การรักษาผู้ป่วยในระยะนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด หรือ การฉาย
รังสี (definite radiotherapy) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีมีผลการรักษาที่เท่าเทียมกัน2 ถึง
แม้วา่ จะไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบกันโดยตรง ดังนัน้ การรักษาขึน้ อยูก่ บั ผลกระทบและผลข้างเคียงใน
การรักษา การผ่าตัดจะเลือกใช้ในกรณีทกี่ อ้ นมะเร็งมีขนาดเล็กสามารถผ่าตัดได้โดยง่ายและไม่สญ
ู เสีย
การท�ำงานด้านการกลืนอาหาร แต่ในกรณีทกี่ ารผ่าตัดท�ำได้ยากหรืออาจจะท�ำให้ไม่สามารถกลืนอาหาร
ได้ในมะเร็งโคนลิน้ หรือการผ่าตัดอาจท�ำให้สำ� ลักอาหารขึน้ จมูกเวลากลืนในมะเร็งเพดานอ่อน การฉาย
รังสีจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่มนี้
2.1.1 การฉายรังสีในมะเร็งต่อมทอนซิลระยะแรก (tonsillar cancer)
มะเร็งต่อมทอนซิลระยะแรกนั้นมีโอกาสน้อยที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปที่
ต่อมน�ำ้ เหลืองด้านตรงข้าม พบได้ประมาณร้อยละ 3-53 โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทรี่ อยโรคลุกลามไปยัง
บริเวณเพดานอ่อนและโคนลิน้ ไม่เกิน 1 เซนติเมตร (well-lateralized lesion or lateral one-third)
(รูปที่ 1) ดังนัน้ การฉายรังสีจะท�ำครอบคลุมเฉพาะรอยโรคทีต่ อ่ มทอนซิลและต่อมน�้ำเหลืองข้างเดียวกับ
รอยโรคเท่านั้น เพื่อลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากรังสีต่อช่องปากและต่อมน�้ำลายด้านตรงข้าม แต่ถ้า
รอยโรคลุกลามเข้าสู่แนวกลางมากขึ้น (middle or medial one-third lesion) อาจจะต้องพิจารณา
ฉายรังสีต่อมน�้ำเหลืองด้านตรงข้ามด้วย
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รูปที่ 1 แสดงการแบ่งการลุกลามของมะเร็งต่อมทอนซิล
2.1.2 การฉายรังสีในมะเร็งโคนลิ้นระยะแรก (base of tongue cancer)
มะเร็งโคนลิน้ เป็นมะเร็งทีม่ พี ยากรณ์โรคแย่ทสี่ ดุ ในกลุม่ มะเร็งคอหอยส่วนบน และ
มีโอกาสแพร่กระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลืองข้างเคียงถึงร้อยละ 20-30 ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะแรกของโรค
ก็ตาม และเนือ่ งจากลิน้ เป็นอวัยวะทีอ่ ยูแ่ นวกลาง ดังนัน้ การฉายรังสีจะต้องท�ำครอบคลุมรอยโรคและ
ต่อมน�้ำเหลืองที่คอทั้งสองข้าง
2.1.3 การฉายรังสีในมะเร็งเพดานอ่อนระยะแรก (soft palate cancer)
มะเร็งทีเ่ พดานอ่อนพบได้นอ้ ยทีส่ ดุ ในมะเร็งคอหอยส่วนบนทัง้ หมด และเป็นมะเร็ง
ทีม่ พี ยากรณ์โรคดีทสี่ ดุ ในกลุม่ นี้ เนือ่ งจากรอยโรคอยูก่ ลางล�ำตัว ดังนัน้ การฉายรังสีควรฉายครอบคลุม
ต่อมน�้ำเหลืองทั้งสองข้าง
2.2 บทบาทรังสีรักษาในมะเร็งคอหอยส่วนบนระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally advanced
oropharyngeal cancer)
มะเร็งคอหอยส่วนบนระยะลุกลามเฉพาะที่ หมายถึง มะเร็งที่มีขนาดก้อนเท่ากับหรือ
มากกว่า 4 เซนติเมตรขึน้ ไป และ/หรือ มีการลุกลามสูอ่ วัยวะใกล้เคียง เช่น ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis)
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กล่องเสียง (larynx) กล้ามเนื้อลิ้นส่วนนอก (extrinsic muscle of tongue) เพดานแข็ง (hard
palate) หรือ กล้ามเนื้อ pterygoid เป็นต้น และ/หรือ มีการกระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลืองบริเวน
ล�ำคอ จากรอยโรคที่มีการลุกลามและแพร่กระจายไปค่อนข้างมาก ดังนั้นการรักษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้
การผ่าตัด การฉายรังสี และยาเคมีบ�ำบัดร่วมกัน ผลการรักษามะเร็งคอหอยส่วนบนด้วยการผ่าตัด
หรือการฉายรังสีเป็นหลักนั้นไม่ต่างกัน4 แต่รอยโรคที่ลุกลามมากอาจมีผลให้การผ่าตัดท�ำได้ยาก
ร่วมกับอาจส่งผลกระทบต่อการกลืนอาหาร ดังนัน้ รังสีรกั ษาจึงเป็นการรักษาทีน่ ยิ มใช้เป็นหลักในมะเร็ง
คอหอยส่วนบนระยะลุกลามเฉพาะที่  
2.2.1 การรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสี
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีรอยโรคที่คอหอยไม่ใหญ่มาก และต่อมน�้ำเหลืองโตไม่มาก
สามารถผ่าตัดได้ บางรายจะได้รับการผ่าตัดน�ำมาก่อน
			 2.2.1.1 การผ่าตัดแล้วตามด้วยการฉายรังสีอย่างเดียว (post-operative radiotherapy)
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ภายหลังการผ่าตัดมีโอกาสที่โรคกลับเป็นซ�้ำค่อนข้างสูง ดัง
นัน้ ควรพิจารณาให้การฉายรังสีเพือ่ ป้องกันโรคกลับเป็นซ�ำ 
้ โดยจะให้การฉายรังสีในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ ง
ดังนี้ รอยโรคมีขนาดมากกว่า 4 เซนติเมตร หรือมีการลุกลามอวัยวะข้างเคียง (T 3-4 lesions) การ
กระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลืองมากกว่าหนึ่งต่อมหรือหนึ่งกลุ่มของต่อมน�้ำเหลือง ต่อมน�้ำเหลืองมีขนาด
โตกว่า 3 เซนติเมตร มีการลุกลามเส้นประสาทบริเวณข้างเคียง (perineural invasion)5, 6
			 2.2.1.2 การผ่าตัดแล้วตามด้วยการฉายรังสีรว่ มกับยาเคมีบำ� บัด (post-operative
concurrent chemo-radiotherapy)
ผู้ป่วยที่มีผลทางพยาธิวิทยามีร่องรอยการผ่าตัดไม่หมด (positive
margin) หรือมีการลุกลามเนือ้ เยือ่ ข้างเคียงต่อมน�ำ้ เหลือง (extra-capsular extension) การฉายรังสี
หลังการผ่าตัดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรได้รับยาเคมีบ�ำบัดร่วมด้วย เพื่อเพิ่มการควบคุมโรค
เฉพาะที่ให้ได้มากขึ้น7
2.2.2 การรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลัก
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีรอยโรคค่อนข้างมาก การผ่าตัดท�ำได้ยาก และท�ำให้สูญเสียการ
ท�ำงานด้านการกลืน ดังนั้นการรักษาโดยการฉายรังสีจึงเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยกลุ่มนี้
			
2.2.2.1 การฉายรังสีรว่ มกับยาเคมีบำ� บัด (concurrent chemo-radiotherapy)
การฉายรังสีอย่างเดียวในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ผลไม่ค่อยดีนัก ซึ่งต่างจากรอย
โรคระยะแรกทีก่ ารฉายรังสีอย่างเดียวได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ ดังนัน้ จึงได้มกี ารรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดร่วม
กับการฉายรังสี ซึง่ วิธกี ารให้ทดี่ ที สี่ ดุ ในปัจจุบนั คือการให้ยาเคมีบำ� บัดพร้อมกับการฉายรังสี (concurrent chemo-radiotherapy) ซึ่งการให้วิธีนี้ท�ำให้การออกฤทธิ์ทั้งจากการฉายรังสีและยาเคมีบ�ำบัด
เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (synergistic effect) มากกว่าการให้แต่ละวิธีอย่างเดียว จากการ
ศึกษาพบว่าการให้ยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับการฉายรังสีสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 5 ที่
5 ปี เมื่อเทียบกับการฉายรังสีอย่างเดียว8
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			 2.2.2.2 การให้ยาเคมีบ�ำบัดน�ำมาก่อน (induction chemotherapy) แล้วตาม
ด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบ�ำบัด (concurrent chemo-radiotherapy)
การรักษามะเร็งศีรษะและล�ำคอในปัจจุบันมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
การรักษาโดยการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบ�ำบัดท�ำให้ควบคุมโรคเฉพาะที่ได้ดีขึ้น แต่ในผู้ป่วย
บางรายพบว่ามีโรคแพร่กระจายไปยังต�ำแหน่งอืน่ ๆ ในร่างกายภายหลังการรักษา ซึง่ ต�ำแหน่งทีพ่ บบ่อย
ได้แก่ ปอดและกระดูก ซึ่งมีโอกาสเกิดได้ประมาณร้อยละ 20-25 ดังนั้นจึงมีการน�ำยาเคมีบ�ำบัดมา
ให้ก่อนการรักษาด้วยการฉายรังสีและยาเคมีบ�ำบัดแบบมาตรฐานเดิม อย่างไรก็ตามข้อมูลในปัจจุบัน
ยังไม่พบว่าการรักษาดังกล่าวดีกว่าการให้การฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบ�ำบัดแบบมาตรฐาน9,10 แต่การ
ให้ยาเคมีบ�ำบัดน�ำมาก่อนอาจจะพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคแพร่กระจาย
ไปที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ผู้ป่วยที่มีต่อมน�้ำเหลืองที่คอโตมาก เป็นต้น

3. ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำ�คอ
3.1 ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีแบบเฉียบพลันหรือระยะสั้น (acute radiation complications)
ภาวะแทรกซ้อนชนิดนีม้ กั เกิดในช่วงแรกทีไ่ ด้รบั การฉายรังสีจนถึง 3 เดือนหลังการฉายรังสี
โดยส่วนมากภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้สามารถหายได้เองภายหลังการฉายรังสีครบ ผู้ป่วยมักมีอาการ
อ่อนเพลียระหว่างการฉายรังสี ผิวหนังบริเวณทีฉ่ ายรังสีจะแห้งและอ่อนแอกว่าปกติจงึ ท�ำมีโอกาสเกิด
แผลติดเชื้อได้ง่าย ในช่องปากจะมีการอักเสบของเยื่อบุในช่องปากและล�ำคอ (mucositis) ท�ำให้กิน
อาหารล�ำบาก เจ็บเวลากลืนอาหาร ต่อมรับรสที่ลิ้นเสียการท�ำงานชั่วคราวท�ำให้กินอาหารไม่รู้รสชาติ
ต่อมน�ำ้ ลายท�ำงานน้อยลงท�ำให้นำ�้ ลายแห้งและเหนียว การรักษาอาการต่างๆ ท�ำได้โดยการรักษาแบบ
ประคับประคองตามอาการ ให้ดื่มน�้ำให้เพียงพอหรือให้สารน�้ำถ้าจ�ำเป็น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่และ
คงน�้ำหนักให้คงที่ ให้ยาลดอาการปวด ถ้าเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน ให้ใช้ยาปฏิชีวนะได้ อาการต่างๆ
จะดีขึ้นหลังฉายรังสีครบประมาณ 2-3 สัปดาห์
ช่วง 3-6 เดือนภายหลังฉายรังสี ผูป้ ว่ ยบางรายจะมีอาการไฟฟ้าช็อตไปทีแ่ ขนและขาเวลา
ก้มศีรษะ อาการดังกล่าวเรียกว่า Lhermitte’s sign ซึง่ เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีตอ่ ไขสันหลัง
การรักษาท�ำได้โดยการให้ยาสเตียรอยด์ เพือ่ ลดอาการบวมของไขสันหลัง และอาการดังกล่าวสามารถ
หายได้เอง ในบางรายถ้ามีการฉายรังสีถูกบริเวณกล่องเสียง สามารถท�ำให้เสียงแหบหรือจนกระทั่ง
ถึงทางเดินหายใจอุดตันจากกล่องเสียงบวมซึ่งโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 1
3.2 ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีแบบเรื้อรัง (late radiation complications)
ภาวะแทรกซ้อนนี้จะเกิดภายหลังจากได้รับการฉายรังสีไปแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไป และ
เมือ่ เกิดแล้วมักจะไม่หาย เนือ่ งจากเกิดจากขบวนการซ่อมแซมเนือ้ เยือ่ แบบพังพืด (fibrosis) การรักษา
ท�ำได้เพียงการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ แต่ภาวะแทรกซ้อนบางชนิดสามารถป้องกันได้
เช่น skin fibrosis, neck fibrosis และ trismus ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการฝึกท�ำกายภาพและ
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บริหารตามค�ำแนะน�ำ ภาวะกระดูกตายจากการฉายรังสี (osteoradionecrosis) ซึ่งมีรายงานโอกาส
เกิดประมาณร้อยละ 2-32 สามารถป้องกันได้โดยการตรวจฟันและท�ำการรักษาฟันผุก่อนการฉายรังสี
ระหว่างการฉายรังสีและหลังการฉายรังสีควรตรวจฟันอย่างสม�ำ่ เสมอโดยทันตแพทย์และใช้ฟลูออไรด์
เจลเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ ภาวะหลอดอาหารหรือคอหอยตีบจากการฉายรังสี (esophageal
stenosis) มีโอกาสเกิดได้ประมาณร้อยละ 4-52 ภาวะน�ำ้ ลายแห้ง (xerostomia) มีโอกาสเกิดประมาณ
ร้อยละ 30 ในการฉายรังสีแบบ 2 หรือ 3 มิติ (conventional technique) และเกิดประมาณร้อยละ 4
ถ้าได้รับการฉายรังสีแบบแปรความเข้มรังสี (IMRT)1 ผลข้างเคียงต่อไขสันหลัง (delayed radiation
myelopathy) มักจะมีอาการชาและอ่อนแรง ซึง่ ส่วนมากเวลาเกิดขึน้ แล้วจะเป็นถาวรไม่สามารถหาย
ได้เอง โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้น้อยมาก
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