
ความก้าวหน้าของนวตักรรมการรักษาโรคมะเร็งกระดูก 

“โรคมะเร็งกระดูก” เป็นอีกโรคหน่ึงท่ีมีความส าคญั  Cover Story ฉบบัน้ีขอน าเสนอเก่ียวกบันวตักรรมการรักษา

โรคมะเร็งกระดูก  โดยไดรั้บเกียรติจาก  ผศ.นพ.อดศัิกดิ์ นารถธนะรุ่ง  หน่วยเนือ้งอกกระดูก ภาควชิาออโธปิดกิส์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี แพทย์ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัโรคมะเร็งกระดูก ไดม้าใหร้ายละเอียดเก่ียวกบันวตักรรมการ

รักษามะเร็งกระดูก   

โรคมะเร็งกระดูก  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ดว้ยกนั  คือ 

1.โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ  (Primary bone cancer หรือ Primary bone tumor)  โรคมะเร็งท่ีเกิดจากเซลลข์อง

เน้ือเยือ่กระดูกเอง   มกัจะเกิดในอวยัวะพวกรยางค ์แขนขา   ซ่ึงต าแหน่งท่ีเกิดส่วนใหญ่คือใกลข้อ้  เช่น ขอ้เข่า ขอ้สะโพก 

ขอ้ไหล่ เป็นตน้   

2.โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ  (Secondary bone cancer หรือ Secondary bone tumor)  โรคมะเร็งกระดูกท่ีเกิด

จากโรคมะเร็งอ่ืนๆ แพร่กระจายมาท่ีกระดูก  ซ่ึงประมาณ 30-40% ของมะเร็งท่ีกระจายมาจะพบท่ีแขนขา  และประมาณ 50-

60%  จะกระจายมาท่ีตรงส่วนกลางของร่างกาย เช่น  กระดูกสนัหลงั  กระดูกเชิงกราน  กระดูกซ่ีโครง  กะโหลกศีรษะ เป็น

ตน้    โรคมะเร็งท่ีแพร่กระจายมาท่ีกระดูกมีเกือบทุกชนิดและมกัจะกระจายมาในช่วงทา้ยๆ  ของโรค    แต่มีโรคมะเร็ง  5 

ชนิดท่ีกระจายมากระดูกตั้งแต่ในระยะตน้ของการเป็นโรค ไดแ้ก่ มะเร็งต่อมไทรอยด ์  มะเร็งปอด  มะเร็งเตา้นม  มะเร็งไต  

และมะเร็งต่อมลูกหมาก  

โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเป็นกลุ่มมะเร็งท่ีพบไดน้อ้ย     จากสถิติของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติพบอุบติัการณ์

ของโรคประมาณ 0.8 ต่อแสนราย   ซ่ึงพบไดค้่อนขา้งนอ้ย   เป็นโรคมะเร็งท่ีเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกวยั จะพบในวยัเด็ก

ค่อนขา้งมาก    โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเป็นโรคมะเร็งกระดูกท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอ่ืน ๆ  จะ

สมัพนัธ์กบัโรคมะเร็งท่ีเป็นอยู ่  จากสถิติของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   ปัจจุบนัพบผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ  30,000 

รายต่อปี   ซ่ึงผูป่้วยมีการกระจายไปท่ีกระดูกประมาณ 20%    ซ่ึงผูป่้วยโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิส่วนใหญ่จะเป็นผูป่้วย

ท่ีเป็นในระยะทา้ยๆ ของโรค 

 ปัจจยัส าคญัของการเกดิโรคมะเร็งกระดูก 

 โรคมะเร็งกระดูกยงัไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคท่ีชดัเจน    ปัจจุบนัมีหลกัฐานเพ่ิมข้ึนพบวา่ 1. โรคมะเร็ง

กระดูกเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติของยนีในร่างกาย  2.เกิดจากกระตุน้โดยส่ิงแวดลอ้ม เช่น  สารเคมี  ยาฆ่าแมลง  สารรังสี  

เป็นตน้ คนท่ีท างานท่ีอยูใ่กลก้บัสารเคมี หรือท างานในโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีหรือทางการแพทย ์ท าใหมี้โอกาสเกิด

มะเร็งได ้ 3.เกิดข้ึนจากการรักษาในปัจจุบนั เช่น การใหเ้คมีบ าบดั  การใหรั้งสีรักษา เหล่าน้ีกระตุน้ท าใหเ้กิดมะเร็งข้ึน

โดยง่าย    



 นอกจากน้ีเป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางโลกาภิวตัน์     โรคบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในทางประเทศแถบยโุรปบางโรค 

ท าใหมี้โอกาสเกิดโรคมะเร็งกระดูกไดสู้ง    ซ่ึงในปัจจุบนัโรคเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนในประเทศเรา  และพบไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ   

โดยยงัไม่ทราบสาเหตขุองการเกิด     ในอนาคตขา้งหนา้อาจจะมีการเพ่ิมของโรคมากข้ึนกวา่เดิม    

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกิดโรคมะเร็งกระดูกนั้นเกิดข้ึนจากหลายปัจจยัเหล่าน้ีประกอบกนั 

ลกัษณะทางคลนิกิของโรค 

 โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ  ผูป่้วยมกัมีอาการปวด ซ่ึงอาการปวดจะมีขอ้แตกต่างจากอาการปวดทัว่ๆไป   เป็น

การปวดแบบทุกขท์รมาน ปวดตลอดเวลา และมีปวดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ   ส่วนใหญ่ปวดในเวลากลางคืนมากกวา่กลางวนั     มี

กอ้นเกิดข้ึน    มีการผิดรูปของอวยัวะ เช่น แขนขาผดิรูป  กระดูกหกัแบบมีพยาธิสภาพ  คือหกัแบบไม่มีเหตุในการท่ีจะหกั 

เช่น เดินแลว้หกั   นอกจากน้ีท่ีพบเพ่ิมข้ึนเรียกวา่พบโดยบงัเอิญโดยท่ีผูป่้วยไม่มีอาการแต่มีรอยโรคเกิดข้ึน  มกัจะพบจาก

การท่ีผูป่้วยไปตรวจสุขภาพประจ าปี     หรืออาจเกิดจากเกิดอุบติัเหตุ เล่นกีฬา  ไปตรวจเอก็ซเรยแ์ลว้พบ  ซ่ึงปัจจุบนัมกัจะ

พบลกัษณะแบบน้ีมากข้ึน   

 โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ  ผูป่้วยมกัมีอาการปวด   เร่ืองกอ้นจะไม่ค่อยชดัเจน   มีภาวะเร่ืองกระดูกหกัโดยท่ี

เกิดจากพยาธิสภาพ   เช่น ยกของแลว้กระดูกหกั  เดินหกลม้แลว้หกั เป็นตน้    นอกจากน้ีคืออาการของทางระบบประสาท  

เช่น อาการชา อาการอ่อนแรง จนกระทัง่เป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต เป็นตน้   หรือบางคร้ังอาจมาดว้ยการตรวจพบโดยบงัเอิญ  

 ขอ้แตกต่างระหวา่งโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิและโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ   คือโรคมะเร็งกระดูกชนิด

ปฐมภูมิจะเด่นเร่ืองของกอ้น  และการผิดรูปของอวยัวะ   ส่วนมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิจะไม่เด่นเร่ืองกอ้น  แตจ่ะมี

ภาวะการเป็นอมัพาตหรือการอ่อนแรงเกิดข้ึน   

ความรุนแรงของโรคมะเร็งกระดูก 

 โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิค่อนขา้งรุนแรง   ผูป่้วยมีอตัราการตายสูงมาก   ถา้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการรักษา 

ยกตวัอยา่งมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ ท่ีเรียกวา่ ชนิด  Osteosarcoma  ซ่ึงเป็นมะเร็งกระดูกชนิดท่ีพบบ่อยในเด็กมากท่ีสุด

เป็นอนัดบัหน่ึง   ถา้ผูป่้วยไม่ไดรั้บการรักษา ผูป่้วยจะเสียชีวติประมาณไม่เกินระยะเวลา 2 ปี    ส าหรับโรคมะเร็งกระดูก

ชนิดทุติยภูมิ เช่น  ผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมพบวา่มีการกระจายไปท่ีกระดูกอยา่งเดียว ผูป่้วยอาจจะสามารถมีชีวติอยูไ่ปอีก

นาน     ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูป่้วยโรคมะเร็งปอดกระจายมาท่ีกระดูก  ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ผูป่้วยอาจจะเสียชีวติ

ได ้    ทั้งน้ีความรุนแรงของโรคข้ึนอยูก่บัชนิดของมะเร็งท่ีแพร่กระจายมาดว้ย  

 โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิจะมีขอ้ดี  คือถา้พบในระยะเร่ิมตน้ และยงัไม่มีการกระจาย     ผูป่้วยอาจไดรั้บการ

รักษาใหห้ายขาดได ้     เพียงแต่วา่โรคมะเร็งกระดูกไม่เหมือนมะเร็งชนิดอ่ืนตรงท่ีไม่สามารถตรวจก่อนได ้  ตอ้งอาศยัความ

สงสยัของทางพอ่แม่ญาติพ่ีนอ้งท่ีดูแลอยู ่ วา่บุตรหลานของเขามีความผิดปกติหรือไม่อยา่งไร    

การตรวจวนิิจฉัยแยกโรค 



 การตรวจวนิิจฉยัท าไดคื้อ   

-การเอก็ซเรยก์ระดูก   ดูต าแหน่งปวด     

-การตรวจ MRI    ซ่ึงการตรวจ MRI  นั้นมีขอ้ดีก็คือ   สามารถบอกขนาดของมะเร็งท่ีแทจ้ริงได ้ ซ่ึงจะใชใ้นการ

วางแผนในการผา่ตดัรักษา    รวมถึงสามารถบอกผูป่้วยไดว้า่ควรจะเก็บขาไวห้รือตดัขา    ซ่ึง MRI  ขณะน้ีมีราคาสูง   มีใช้

เฉพาะตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่  และรังสีแพทยท่ี์ใชเ้คร่ือง MRI  จะตอ้งมีการฝึกฝนในการใชเ้คร่ืองน้ีอยา่งดี เพ่ือใหค้วาม

แม่นย  าเพ่ิมข้ึน     

-การตรวจช้ินเน้ือ  เป็นการน าตวัอยา่งช้ินเน้ือมาตรวจดู   เพ่ือการวินิจฉยัและบอกระยะของโรค  เพราะวา่ระยะ

ของโรคมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองแผนการรักษาผูป่้วย  

โดยปกติมะเร็งกระดูกจะกระจายไปท่ี 2 อวยัวะหลกัคือ 1.กระจายไปท่ีปอด 2.กระจายไปท่ีกระดูกช้ินอ่ืน  ซ่ึงตอ้ง

มีการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติมคือ 

-การเอก็ซเรยป์อด   

-การท า CT Scan ปอด   ซ่ึงการท า CT Scan ปอดจะละเอียดและรวดเร็วกวา่  

-การท า Bone Scan  เพื่อดูการกระจายของมะเร็ง    การท า Bone Scan  จะสามารถหาไดเ้ฉพาะบางจุด  และการ

แปรผลจะตอ้งอาศยัความช านาญ   

การรักษาโรคมะเร็งกระดูก 

 เม่ือตรวจวนิิจฉยัไดท้ั้งช้ินเน้ือและระยะของโรคแลว้    ต่อไปเป็นการสรุปขั้นตอนของการรักษาโรค     ซ่ึง

วตัถุประสงคข์องการรักษาโรคมะเร็งกระดูกทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกนั    คือ  การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐม

ภูมิหวงัใหผู้ป่้วยหายขาดจากโรค  ซ่ึงมีกระบวนการท าทุกอยา่งเพ่ือรักษาชีวติของผูป่้วย     การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิด

ทุติยภูมินั้นไม่ไดรั้กษาเพือ่หวงัใหผู้ป่้วยรอดชีวติ    แตรั่กษาเพ่ือท าใหคุ้ณภาพชีวติของผูป่้วยดีข้ึน 

การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ  ในปัจจุบนัการรักษาหลกัคือการผา่ตดั   การใหเ้คมีบ าบดั หรือการให้

รังสีรักษา เรียกวา่เป็นการรักษาร่วม    การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินั้นการรักษาเป็นการรักษาร่วม   คือการให้

เคมีบ าบดัหรือการใหรั้งสีรักษา     ส่วนการผา่ตดัเป็นแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้นของการรักษา   โดยส่วนใหญ่ท าเพื่อคุณภาพชีวติ

ของผูป่้วย 

การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูม ิ

การรักษาโดยการผา่ตดั  หลกัการคือ น าเน้ืองอกออกจากผูป่้วยใหห้มด  ซ่ึงมีอยู ่2 วธีิ คือ 1) การตดัอวยัวะ  คือตดั

แขนหรือขาส่วนท่ีเป็นมะเร็งออกไป  2) ตดัเฉพาะส่วนของตวักระดูกท่ีเป็นเน้ืองอกออกไป  ซ่ึงวธีิน้ีเป็นวธีิใหม่   เพ่ิงจะ



น าเขา้มาใชใ้นประเทศไทย   แต่การรักษาโดยวธีิน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยทุกราย    ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของกอ้นมะเร็ง

และความเหมาะสมของผูป่้วยแต่ละราย 

การตดัอวยัวะ  ในสมยัก่อนการตดัอวยัวะเป็นเร่ืองท่ีผูป่้วยทุกรายกงัวล   และไม่อยากใหไ้ปถึงตรงจุดนั้น    

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็ก     ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีร่ืองของขาเทียมเปล่ียนแปลงไปมาก   ทั้งในเร่ืองวสัดุและความ

สะดวกสบายในการปรับใช ้    ดงันั้นการใชข้าเทียมแทบไม่เป็นปัญหาอะไร    ผูป่้วยสามารถท าทุกอยา่งไดเ้หมือนคนปกติ

ทัว่ไป   ส่วนท่ีเหลือคือผูป่้วยตอ้งมีการฝึกเดิน   พร้อมกบัการเปล่ียนความคิดใหม่วา่การตดัขาไม่ใช่การส้ินสุดของชีวติอีก

ต่อไป  

การเก็บอวยัวะ  หลกัการคือตดัเฉพาะส่วนเน้ืองอกออกไป     และน ากระดูกมาทดแทนส่วนท่ีตดัไป     

-สมยัก่อนเราน ากระดูกจากผูป่้วยท่ีเสียชีวติแลว้มาทดแทนส่วนท่ีถูกตดัออกไป     ขอ้ดีของการเปล่ียนกระดูก คือ 

ผูป่้วยไม่ตอ้งทานยากดภูมิคุม้กนัเหมือนการเปล่ียนอวยัวะอ่ืน  เน่ืองจากกระดูกเป็นโครงสร้างและไม่มีเน้ือเยือ่  การใส่

กระดูกเขา้ในผูป่้วยจึงไม่เกิดภาวะตา้นหรือถา้หากเกิดก็จะนอ้ยมาก       

เน่ืองจากกระดูกท่ีน ามาจากผูป่้วยท่ีเสียชีวติ โดยส่วนใหญ่เป็นกระดูกของผูสู้งอาย ุ และน ามาเปล่ียนใหก้บัเด็ก   

เป็นกระดูกท่ีตาย     กระดูกเหล่าน้ีจึงมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมือนกบักระดูกทัว่ๆไป  และมีการสลายไดง่้ายข้ึน หรือมีการหกัได้

ง่ายข้ึน     แต่ถา้หากผูป่้วยรู้จกัวธีิการดูแลรักษากระดูก  กระดูกจะอยูไ่ดห้ลายปี     

ปัจจุบนัเป็นเร่ืองน่าเสียดาย  เน่ืองจากการบริจาคกระดูกเป็นท่ีรู้จกัค่อนขา้งนอ้ย  และทางสภากาชาดไทยยงัคงไม่

มีนโยบายท่ีจะท าเร่ืองน้ี   ในปัจจุบนั  Bone Bank  มีอยู ่2 แห่งท่ีท าเร่ืองน้ี คือ  ศิริราช และพระมงกฎุเกลา้     ซ่ึงแต่ก่อนจะ

ใชว้ธีิการเก็บกระดูกจากผูป่้วยท่ีเสียชีวติท่ีไร้ญาติ    ปัจจุบนัเป็นขอ้หา้มทางกฎหมาย   และไม่สามารถท าไดแ้ลว้   จึงเป็น

เร่ืองของการบริจาคกระดูก   แต่เน่ืองจากขาดการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองน้ี  จึงท าใหไ้ม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย   ใน

ปัจจุบนัแทบไม่มีกระดูกใชเ้ลย    

-การท า Recycling Bones   เป็นการน าเทคโนโลยขีองประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาใช ้   โดยน ากระดูกผูป่้วยท่ีเป็น

โรคมะเร็งกระดูกท่ีถูกตดัออกมาแลว้  น ามาท าลายเซลลม์ะเร็ง ซ่ึงการท าลายเซลลม์ะเร็งมีไดห้ลายวธีิ  เช่น การฉายรังสี โดย

ใชป้ริมาณรังสีท่ีสูงมาก  ท าใหเ้ซลลม์ะเร็งท่ีอยูใ่นกระดูกตายหมด     จากนั้นเอาตวัเซลลม์ะเร็งท่ีตายออก  น ากระดูกช้ินนั้น

ใส่เหลก็และน ากลบัเขา้ไปในผูป่้วยเหมือนเดิม    หรือน ากระดูกผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็งไปแช่ในไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ

ประมาณลบ  167 องศาเซลเซียส  เพื่อท าลายเซลลม์ะเร็ง   ซ่ึงทางโรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ิมมีการใชแ้ลว้      แต่การน า

กระดูกเหล่าน้ีไปท ากรรมวธีิเหล่านั้น  ท าใหก้ระดูกเสียคุณภาพได ้  ดงันั้นกระดูกอาจจะหกัง่ายไม่เหมือนกระดูกทัว่ๆไป  

และมีระยะเวลาในการใชง้านประมาณ 5 ปี     

-การใชข้อ้เทียม   ขอ้เทียมท่ีเป็นโลหะ    การใชข้อ้เทียมในการรักษาโรคมะเร็งกระดูกไม่เหมือนกบัการใชข้อ้

เทียมอยา่งอ่ืน     การใชข้อ้เทียมในการรักษาโรคมะเร็งกระดูกตอ้งใชโ้ลหะท่ีมีความแขง็แรงมากกวา่  และกรรมวธีิในการ

ผลิตก็จะมากกวา่       



การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุตยิภูม ิ

การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ  เป็นการรักษาเพื่อคุณภาพชีวติของผูป่้วย  ดงันั้นหลกัการรักษาคือ   1.

ผูป่้วยตอ้งไม่ปวด  2.ท าอยา่งไรใหผู้ป่้วยกลบัมาใชอ้วยัวะขา้งท่ีเป็นอยูไ่ดท้นัที  เช่น  ผูป่้วยกระดูกหกัท่ีขา เม่ือผา่ตดัเสร็จ 

เขาสามารถกลบัมาเดินได ้   เป็นตน้  และ 3. ท าอยา่งไรใหผู้ป่้วยพ่ึงผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด     ถา้สามารถท าใหผู้ป่้วยกลบัมาช่วย

ตนเองได ้ เขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตวัเอง และไม่เสียคุณค่าของตวัเองไป  ดงันั้นผูป่้วยก็ยงัอยากท่ีจะมีชีวติอยูไ่ป 

การผา่ตดั ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการเสริมกระดูกท่ีเสียหาย ใหแ้ขง็แรง  ยกตวัอยา่ง  ผูป่้วยท่ีมะเร็งกระจายไปท่ี

กระดูกสนัหลงั   ท าใหก้ระดูกสนัหลงัยบุตวั    การผา่ตดัเพ่ือใส่เหลก็เขา้ไปค ้าเพื่อไม่ใหก้ระดูกทรุดตวั  หรือเม่ือมีการกดไข

สนัหลงั  การผา่ตดัเพ่ือไปตดัต าแหน่งท่ีกดออกไป เป็นตน้    

การรักษาแบบตดักระดูกออกไปแทบไม่ค่อยท าในผูป่้วยโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ  เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง     

แต่ในปัจจุบนัแนวคิดของการรักษาเปล่ียนไป  ยกตวัอยา่ง   ผูป่้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือโรคมะเร็งเตา้นม   ท่ีมีชีวติ

อยู ่20 ปี     แมว้า่มะเร็งจะกระจายไปท่ีกระดูก     ผูป่้วยยอมผา่ตดัเอากระดูกออกและใส่เหลก็เขา้ไป     ลกัษณะน้ีเรียกวา่ 

Active  

โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิไม่สามารถใชก้ารรักษาดว้ยวิธี   Recycling Bones   ได ้  เน่ืองจากกระดูกเป็นมะเร็ง

ทั้งหมด   

การตดิตามการรักษาโรคมะเร็งกระดูก 

ในกรณีโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิจะมีการติดตามการรักษา   คือ  1.เม่ือผา่ตดัไปแลว้  มะเร็งจะเกิดซ ้ าหรือไม่ 

2.มะเร็งมีการกระจายไปท่ีปอดหรือกระจายไปท่ีกระดูกหรือไม่  โดยจะมีการเอก็ซเรย ์ หรือ Bone Scan เป็นระยะๆ  

ประมาณ 80% ของผูป่้วยมีการกลบัซ ้ าภายใน 2 ปี   และผูป่้วยท่ีเหลือประมาณ 20%   ประมาณครบ 5 ปี   พอหลงัจาก 5 ปี

แลว้  เปอร์เซ็นการเกิดซ ้ าของโรคมะเร็งหรือการกระจายของมะเร็งก็จะลดลงไปมาก  ถา้เกิน 5 ปีไปแลว้ ไม่มีการเกิดซ ้ าของ

โรค เรียกวา่หายขาดได ้

แพทย์กบัความเข้าใจเกีย่วกบัโรคมะเร็งกระดูก 

แพทยท่ี์เรียนมาเพื่อท าสาขาออโธปิดิกส์ในประเทศไทยมีประมาณ 3,000-4.000 คน จะมีแพทยอ์อโธปิดิกส์ท่ี

ท างานทางดา้นมะเร็งกระดูกอยูป่ระมาณ 30 กวา่คน  แต่ท่ีท างานดา้นน้ีในภาคปฏิบติัจริงๆ มีไม่เกิน 20 คน   จ านวนท่ีเหลือ

ข้ึนรับต าแหน่งผูบ้ริหารไปแลว้   ซ่ึงจ านวนแพทยท่ี์รักษาไม่เพียงพอต่อจ านวนผูป่้วย   เราพยายามท่ีจะสอนนกัศึกษา สอน

ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจบออกไปแลว้ ใหท้ างานตรงน้ีได ้ แต่เน่ืองจากการรักษาตรงน้ีมีความซบัซอ้นมากกวา่การรักษา

ทัว่ๆ ไป   การดูแลผูป่้วยตอ้งใชส้หสาขา  โรงพยาบาลหลายแห่งไม่ไดมี้แพทยค์รบทุกสาขา  ไม่สามารถจดัการเองได ้  

สุดทา้ยเขาส่งผูป่้วยโรคมะเร็งกระดูกมาท่ีส่วนกลางท่ีน่ีเพ่ือท าการรักษา  ซ่ึงแพทยใ์นขณะน้ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคมะเร็ง

กระดูกมากข้ึน  



เทคโนโลยใีนอนาคตในการรักษาโรคมะเร็งกระดูก 

ปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยใีนการผา่ตดั   คือมีการผา่ตดัแบบ Minimal Invasive  Surgery คือการผา่ตดัแบบ

เจาะรู   ขณะน้ีผมมีการพฒันาเร่ืองการผา่ตดัแบบเจาะรูเพื่อรักษาโรคมะเร็งกระดูกข้ึนมาในผูป่้วยระยะเร่ิมตน้ท่ีมาพบแพทย์

เร็ว   วธีิการคือ  เม่ือตรวจพบวา่ผูป่้วยเร่ิมมีการก่อเซลลม์ะเร็งข้ึนในจุดใดจุดหน่ึงในกระดูก   ก็จะเจาะรูท่ีกระดูกตรงนั้น 

จากนั้นใช ้probe  ตวัเสน้ท่ีใหค้วามร้อน  ผา่นระบบแรงสัน่สะเทือนใหค้วามร้อนท าลายมะเร็ง   ซ่ึงเราเร่ิมท าในผูป่้วย

ประมาณ 2-3 รายแลว้ และไดผ้ลดี  เพียงแต่วา่ผูป่้วยตอ้งเขา้มาในระยะเร่ิมตน้เท่านั้น    

ในอนาคตเร่ืองมะเร็งกระดูกอาจจะไม่ใช่โรคท่ีตอ้งรักษาโดยการผา่ตดัอีกต่อไป  จะเป็นโรคของการใหย้า เรียกวา่  

Targeted Therapy เป็นการรักษาโดยใชย้าท่ีเขา้ไปรักษายนีโดยตรง  ตอนน้ีมีการคน้พบเร่ือยๆ ในเร่ืองยนีท่ีเฉพาะเจาะจงกบั

โรคมะเร็งกระดูก   แต่วา่มะเร็งกระดูกจะแตกต่างจากมะเร็งชนิดอ่ืน  คือ ในกอ้นมะเร็งกระดูกจะมียนีอยูห่ลายชนิดและยนี

แต่ละชนิดไม่เหมือนกนั   จึงไม่สามารถบอกไดว้า่มะเร็งกระดูกมียนีท่ีเป็นยนีชนิดเดียวกนั    ดงันั้น Targeted Therapy จะยงั

เขา้ไม่ถึงจนกวา่จะสามารถจะทราบไดว้า่มะเร็งกระดูกมียนีอะไรท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง  

สุดท้าย ผศ.นพ.อดศัิกดิ์ นารถธนะรุ่ง  ฝากเพิม่เตมิ  ว่า  การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ อยากใหก้าร

รักษาอยูใ่นระดบัเร่ิมตน้   ดงันั้นพอ่แม่ท่ีดูแลลูก  เวลาลูกไม่สบายมีอาการเจ็บท่ีแขนขา ใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ อยา่รอ

ใหลู้กเป็นมากถึงพาไปพบแพทย ์ และการไปพบแพทยค์วรไปพบแพทยท่ี์เช่ียวชาญโดยตรง   

 โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเป็นปัญหาท่ีลน้มือ   อยากใหแ้พทยท่ี์ดูแลผูป่้วยช่วยประเมิน และส่งต่อใหแ้พทย์

เฉพาะทางเพื่อท าการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป   เน่ืองจากผูป่้วยโรคมะเร็งกระดูกจ าเป็นตอ้งไดรั้บการติดตามในระยะยาว  ก็

ฝากแพทยท่ี์ดูแลดูแลต่อ และหากมีขอ้สงสยัในเร่ืองแผนการรักษา สามารถปรึกษาแพทยท่ี์ทางเราไดโ้ดยตรง  ซ่ึงเรามี

ทีมงานพยาบาลดว้ย  นอกจากน้ีควรนึกถึงจิตใจผูป่้วยและญาติดว้ย   ควรใหข้อ้มูลกบัผูป่้วยอยา่ใหใ้นทางลบมากนกั  หรือ

ใหใ้นทางบวกมากเกินไป  

    ---------------------------------------- 

 

 


