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บทบาทของการฉายรังสี
ร่วมพิกัดในการรักษามะเร็งแพร่กระจายไปตับ

Role of Stereotactic body radiotherapy  
in liver metastasis
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สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน การฉายรังสีร่วมพิกัด (Stereotactic body radiotherapy; SBRT) มีความส�าคัญ และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ  ใน
การรักษารอยโรคเฉพาะที่ ในมะเร็งของระบบตับและทางเดินน�า้ดี ทั้งชนิดปฐมภูมิ (primary cancer) และ ทุติยภูมิ (metastatic 
cancer) ทั้งเป็นทางเลือก หรือเป็นการรักษาร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ablative therapy, percutaneous ethanol 
injection (PEI), chemo/radioembolization หรือ การผ่าตัด

บทน�ำ

ในอดีต บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งของ
ระบบตบัและทางเดนิน�า้ดนีัน้ค่อนข้างจ�ากดั เนือ่งจาก ตบัเป็น
อวัยวะท่ีทนทานต่อรังสีได้ในปริมาณจ�ากัด แต่เมื่อเทคนิคใน
การฉายรังสี ได้มีการพัฒนามากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีของเครื่อง
ฉายและ software ที่ใช้ในการวางแผนการฉายรังสี ท�าให้ใน
การรกัษานัน้สามารถเพิม่ปรมิาณรงัสไีปยงัก้อนในตบั ในขณะ
ที่จ�ากัดปริมาณรังสี ไปยังเน้ือเยื่อตับปกติข้างเคียง นอกจาก
นัน้ เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้ในเรือ่งของภาพถ่ายทางรงัสวีนิจิฉยั 
(diagnostic imaging) ยังท�าให้การก�าหนดของรอยโรคท่ีจะ
ให้รังสีนั้นมีความแม่นย�ามากขึ้น

เมื่อเทคนิคของการฉายแสงแบบ 3-Dimensional con-
formal radiotherapy (3D-CRT) นั้นเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่
หลายมากยิ่งข้ึน ท�าให้มีข้อมูลและการศึกษาทางคลินิกเก่ียว
กับข้อจ�ากัดของปริมาณรังสีไปยังตับ และความเข้าใจใน
กระบวนการทางพยาธสิรรีวทิยา ในการเกดิอาการข้างเคยีงอนั
ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น 

การตอบสนองของก้อนมะเร็งในตับ (response rate) 
ทั้ง primary และ metastasis นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณรังสีท่ีได้รับ(1) กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับปริมาณรังสีที่สูงไปยัง
ก้อนทีต่บันัน้ เมือ่เทียบกบักลุม่ทีไ่ด้ปรมิาณรงัสทีีน้่อยกว่าแล้ว 
พบว่ากลุ่มที่ได้ปริมาณรังสีสูงนั้นมีอัตราการตอบสนองของ
ก้อน และอตัราการรอดชวีติสงูกว่าอกีกลุม่อย่างมนียัส�าคญั(2,3) 

SBRT เป็นเทคนิคการฉายรังสีล่าสุดท่ีสามารถให้รังสี
ปริมาณสูงโดยล�ารังสีสามารถปรับได้แม่นย�า ตามรูปร่างของ
ก้อน รวมทั้งมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการติดตามหรือควบคุมการ
เคลือ่นไหวของก้อน ตามการหายใจ (motion management) 
ทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยที่ท�าให้การฉายรังสีไปยังรอยโรคที่ตับใน
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

Liver Metastasis

ตับเป็นอวัยวะส�าคัญ ท่ีพบการแพร่กระจายของมะเร็ง
เป็นอันดับต้น ๆ โรคที่พบการแพร่กระจาย ไปยังตับได้บ่อย
ที่สุดคือ มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะ มะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่ และทวารหนัก และ มะเร็งเต้านม(4) 
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ในอดีตผู้ป่วยที่มีมะเร็งกระจายไปที่ตับน้ัน จัดว่าเป็นผู้
ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีทางเลือกในการ
รักษาที่จ�ากัด คือ การรักษาด้วยเคมีบ�าบัด และการรักษาแบบ
ประคบัประคอง เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั นวตักรรมกรรมทางการ
รักษามีความก้าวหน้าไปมากไม่ว่าจะเป็น การตรวจทางรังสี
วนิจิฉยั เพือ่ประเมนิระดบัการแพร่กระจายของโรค การรกัษา
เฉพาะท่ีตบั (liver-directed therapy) และ กลุม่ยาเคมบี�าบดั 
Targeted therapy และ Immunotherapy ท�าให้มีผลการ
รกัษาทีด่ขีึน้ตามล�าดบั โดยเฉพาะในกลุม่ผูป่้วยทีมี่การกระจาย
ของโรคจ�ากัด และมีการควบคุมโรคที่ดีที่ primary site 
(oligometastasis)(5) มหีลายการศึกษาพบว่า การให้การรกัษา
เฉพาะทีไ่ปยงั metastatic site นัน้ ช่วยเพิม่อตัราการควบคมุ
โรค และอัตราการรอดชีวิต(6-8)

Surgery in Treatment of liver metastases

การผ่าตัดเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการรักษาเฉพาะที่ในกลุ่ม 
oligometastasis ท่ีมกีารศกึษา และมกีารเกบ็ข้อมูลทางคลนิกิ
มากทีส่ดุ โดยเฉพาะในมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่อีบุตัิ
การณ์ของการกระจายของโรคไปยังตับสูง ข้อมูลของการ
ศึกษาส่วนใหญ่น้ันเป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง 
(retrospective review) ทีอ่าจจะมข้ีอจ�ากัดในการเลอืกกลุม่
ผู้ป่วย และจ�านวนผู้ป่วยในแต่ละการศึกษาน้ันมีจ�านวนน้อย 
แต่อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ เมื่อได้รับการ
ผ่าตัดที่ตับนั้น มีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ผ่าตัด

การผ่าตัดตับโดยศัลยแพทย์ท่ีมีประสบการณ์สูงน้ัน มี
ความปลอดภัยสูงและมีอัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดเพียง

แค่ 1-3 %(9,10) ผลการศึกษาจากการศึกษาใหญ่ ๆ พบว่า ผล
การรกัษาด้วยการผ่าตดัตบัในผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวาร
หนักที่มีการกระจายไปที่ตับนั้น พบว่ามีอัตราการเกิดผลข้าง
เคียงจากการผ่าตัด ประมาณ 23-44 % และมีอัตราการรอด
ชีวิตที่ 5 ปีประมาณ 28-51 % ดังตารางที่ 1

การเลอืกผูป่้วยทีเ่หมาะสมเป็นสิง่ส�าคญั ทีจ่ะส่งผลถงึผล
การรักษา จากการศึกษาเหล่านี้ ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า
ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลถึงผลการรักษาได้แก่ พยาธิสภาพของ
มะเร็งปฐมภูมิ (pathology of primary cancer), การแพร่
กระจายไปยังต่อมน�้าเหลือง (nodal status) , histologic 
grade เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญ ต่ออัตราการควบคุมโรค
หลังการผ่าตัด นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ  เช่น ปริมาณ
การแพร่กระจายของโรคนอกตับ (extrahepatic disease), 
ระยะเวลาปลอดโรคที่น้อยกว่า 12 เดือน, ขนาดก้อนใหญ่กว่า 
5 เซนติเมตร และ ค่า CEA ที่มากกว่า 200 ในผู้ป่วยที่มีความ
เสีย่งยิง่มาก พบว่ายิง่มอีตัราการควบคมุโรคทีต่�า่(12,15) นอกจาก
นั้นปัจจัยทางเทคนิคของการผ่าตัด คือ resection margin ก็
เป็นอีกปัจจัยส�าคัญ ถ้า margin positive (R1-2 resection) 
อัตราการควบคุมโรคก็จะต�า่ลงด้วย

 Non-surgical management of liver 

metastases

ถึงแม้ว่าเทคนิคในการผ่าตัดจะปลอดภัยและมีผลข้าง
เคียงต�่า แต่การผ่าตัดตับยังถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ และผู้ป่วย
บางกลุม่อาจมสีภาพร่างกายพืน้ฐาน ไม่แขง็แรงพอ ส�าหรบัการ
ผ่าตัด ทั้งจาก อายุ โรคประจ�าตัวเดิม หรือ ภาวะอื่นจากโรค 
หรือการรักษาก่อนหน้านั้น การรักษาเฉพาะที่อื่น ๆ อาจเป็น

ตารางที่	1  ตารางแสดงผลการรักษาในระยะสั้นและระยะยาวของผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัด รอยโรค
ที่กระจายไปที่ตับ
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ทางเลือกในการรักษาโรคเฉพาะที่ตับ (liver-directed 
therapy) ที่ถึงแม้จะให้อัตราการควบคุมโรคได้ไม่ดีเท่าการ
ผ่าตัด แต่ก็ให้ผลการรักษา ที่ดีกว่าการรักษา แบบประคับ
ประคอง หรือให้เคมีบ�าบัดอย่างเดียว (16)

Ablative therapy

ได้แก่ radiofrequency ablation (RFA), microwave 
ablation และ cryoablation ablative therapy นั้น มีข้อ
จ�ากัดคือ ตัวโรคควรจ�ากัดอยู่ในเนื้อตับ, จ�านวนไม่เกิน 3 ก้อน 
และแต่ละก้อนขนาดไม่เกิน 3 เซนติเมตร รวมทั้งต�าแหน่งของ
ก้อนควร อยูไ่ม่ลกึจากผวิจนเกนิไป ที ่probe สามารถเข้าถงึได้

การศึกษาเกี่ยวกับ Ablative therapy นั้นส่วนใหญ่เป็น 
case series ที่มีจ�านวนผู้ป่วยไม่มากนัก จาก systematic 
review และ Meta-analysis พบว่ามีอัตราการควบคุมโรค
เฉล่ียท่ี 1, 3 และ 5 ปี และผลข้างเคียงจากการรักษา
ดังตารางที่ 2 (17)

อย่างไรก็ดี การวิธีการรักษาเหล่านี้ ยังไม่มีการศึกษาที่มี
การออกแบบการวิจัย การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง และมกีารควบคมุ
ปัจจยัแวดล้อมอ่ืน ๆ  ทีด่รีวมทัง้ยงัไม่ม ีRandomized control 
trial เปรียบเทียบ การใช้การรักษาเหล่านี้จึงควรใช้อย่าง
ระมัดระวัง และอาจจะต้องรอข้อมูลจากการวิจัย เพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนต่อไป

Stereotactic body radiotherapy 

SBRT เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ liver-directed 
therapy ที่ non-invasive, ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
ESMO consensus guideline in metastatic colorectal 

cancer (18) จดัให้การรกัษาด้วย ablative therapy และ SBRT 
นัน้ให้ผลการรกัษาท่ีใกล้เคยีงกนั ถงึแม้จะไม่มกีารศกึษาเปรยีบ
เทียบโดยตรง 

การศกึษาส่วนใหญ่เกีย่วกบั SBRT นัน้ เป็น retrospective 
case series ดังตารางที่ 3 (20-28) และ บางส่วนเป็นการศึกษา
แบบ prospective phase I and II ดงัตารางที ่4 (29-36) อย่างไร
ก็ดีการศึกษาดังที่ยกมานั้น มีความแตกต่างหลากหลายทั้งใน
เรื่องการเลือกกลุ ่มผู ้ป่วย, สภาวะของโรค (extent of 
disease), จ�านวนและขนาดของก้อนที่ได้รังรังสี, ปริมาณรังสี
รวม, ปริมาณรังสีต่อคร้ัง, จ�านวนคร้ังที่ฉาย, และวิธีการ
วางแผน (treatment planning) และการฉายรงัส ี(treatment 
delivery)

อัตราการควบคุมโรคเฉพาะที่ (local control rates) 
หลังได้ SBRT อยู่ที่ประมาณ 70-100% ที่ 1 ปี และ 60-90% 
ที่ 2 ปี (19) ปัจจัย (predictive factors) ที่ส่งผลต่อการควบคุม

โรคเฉพาะที่ (local control) ได้แก่ ขนาดของก้อน (tumor 
volume), ปริมาณรังสีรวม ที่ค�านวณเป็น Biological 
Equivalent Dose (BED10), metachronous หรือ 
synchronous disease ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ในอนาคตควรน�ามา
พิจารณาในการเลือก ผู้ป่วยที่จะรับการรักษาด้วย

Median overall survival หลังการรักษา อยู่ระหว่าง 
10-34 เดอืน และ อตัราการรอดชวีติที ่2 ปี 30-83% (19) ปัจจยั
ที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิต (overall survival) ได้แก่ การ
แพร่กระจายไปที่อ่ืนนอกตับ (extra-hepatic disease), 
primary histology โรคทีด่ ี(favorable primary histology) 
ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งไต 

ตารางที่	2	 	ตารางแสดงผลการรักษาในระยะสัน้และระยะยาวของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีไ่ด้รบั Ablative treatment 
วิธีต่าง ๆ
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carcinoid และ GIST โรคที่ไม่ดี (Unfavorable primary 
histology) ได้แก่ มะเรง็ปอด มะเรง็รงัไข่ และมะเรง็ระบบทาง
เดินอาหารอื่น ๆ ขนาดของก้อน ≥ 3 เซนติเมตร

 Particle therapy SBRT (Protons and Carbon-

ions)

ด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของรังสีอนุภาค (particle 
beam therapy) ที่มีคุณสมบัติจ�าเพาะของการกระจายรังสี 
คือ ปริมาณรังสีจากผิวจนถึงความลึกหน่ึงน้ันต�่า และเมื่อถึง
ความลึกหนึ่งนั้น ปล่อยพลังงานออกมาและปริมาณรังสีลดลง
อย่างรวดเร็วเมื่อลึกกว่าความลึกดังกล่าวไป คุณสมบัตินี้เรียก
ว่า Bragg peak ซึง่คณุสมบตันิี ้เมือ่น�ามาใช้ในทางคลินกิ ท�าให้
ลดปริมาณรังสีไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้อย่างมาก รวมทั้ง
คุณสมบัติทางชีวรังสีของอนุภาครังสี ขนาดใหญ่ (heavy 
particle beam therapy) ที่อนุภาคขนาดใหญ่ สามารถสร้าง 
DNA damage ได้มากกว่า photon ท�าให้เกิดการตายของ
เซลล์ที่สูงกว่า และมีโอกาสที่จะเพิ่ม อัตราตอบสนองต่อการ
รักษา และการควบคุมโรคเฉพาะที่ที่ดีขึ้นด้วย 

การศกึษาส่วนใหญ่ของการใช้ particle beam therapy 
นัน้ยงัจ�ากดัอยูใ่นกลุ่มมะเรง็ปฐมภมูขิองตบั (hepatocellular 
carcinoma) ซึง่ให้ผลในการควบคมุโรคเฉพาะที ่64.7-94.5% 
ที่ 3 ปี และ อัตราการรอดชีวิตที่ 3 ปี 45.1-49.2% (37) การใช้ 
proton beam therapy ในการรกัษา liver metastasis ส่วน
ใหญ่ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย Hong และคณะ(38) ท�าการ
ศึกษาจาก Massachusetts General Hospital ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ในผู้ป่วยจ�านวน 89 คน ที่มี liver metastasis 
จากมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร ได้รับ ปริมาณรังสี 30-50 
GyE ใน 5 fraction ที่ median follow-up 30.1 เดือน พบ
ว่าไม่มีผลข้างเคียง ร้ายแรงมากกว่าเกรด 3 และ median 
overall survival ได้ 18.1 เดือน และอัตราการควบคุมโรค
เฉพาะที่ที่ 1 และ 3 ปีเท่ากับ 71.9% และ 61.2% ตามล�าดับ 
และยังพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน KRAS (KRAS mutation) 
เป็นปัจจัยบ่งถึงการดื้อต่อรังสี และอัตราการควบคุมโรคที่ต�่า
ด้วย

ส่วนการใช้ heavy particle therapy ใน liver 
metastasis นั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษา และยังต้องรอการ
รายงานผลการรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษาต่อไป (39)

Patient selection

การคัดเลือกผู้ป่วยที่มี liver metastasis ส�าหรับรับการ
รักษาด้วย SBRT นั้นมีหลักการดังนี้ (40)

1.  มี Karnofsky Performance status (KPS) ตั้งแต่ 60 
ขึ้นไป หรือ Zubrod Performance Status ≤ 2

2.  มีปริมาตรเนื้อตับปกติ มากกว่า 700 cc
3.  จ�านวน liver metastases ไม่ควรเกิน 4 ก้อน
4.  ขนาดของแต่ละก้อนไม่ควรเกิน 6 เซนติเมตร
5.  Adequate organ function
a.  Absolute neutrophil count (ANC) ≥ 500 cells/

mm3 และ
b.  Platelets ≥ 50,000 /mm3 และ
c.  Hemoglobin ≥ 8.0 g/dl และ
d.  AST และ ALT < 3 เท่าของ upper normal limit
6.  ควรมีช่วงเวลาห่างจากเคมีบ�าบัด 2 สัปดาห์ขึ้นไป
7.  ควรมีการควบคุมโรคปฐมภูมิที่ดี (controlled primary 

site)
8.  ควรมีการแพร่กระจายของโรคจ�ากัด ไม่ควรมีการแพร่

กระจายอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้นอกตับ
9.  ต�าแหน่งของก้อนไม่ควรอยู่ใกล้กับกระเพาะและล�าไส้

น้อยกว่า 0.5-1 เซนติเมตร

Patient assessment

ก่อนท�าการรักษาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ซักประวัติตรวจร่างกายทั่วไป
2.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเก่ียวกับการท�างานของ

ระบบเลอืด ตบั และไต และ tumor marker; Complete 
Blood Count (CBC), coagulation screening, renal 
function and liver function test

3.  การตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย เช ่น Magnetic 
resonance imaging (MRI) ตับ, Contrast-enhanced 
CT scan หรือ 18F-FDG PET/CT เพื่อประเมินสภาวะ
ของโรค ปริมาณการแพร่กระจาย และต�าแหน่งของก้อน 
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ตารางที่	3 Selected retrospective studies in SBRT in liver metastases (20-28)

*  ค�าย่อ Mets = metastases, CRC = colorectal cancer, GI = Gastrointestinal cancer, Fx = fraction, OS = Overall survival, mo = months, Yr = years, 

LC = Local control rate

ตารางที่	4 Selected prospective phase II/II studies in SBRT in liver metastases (29-36)

* ค�าย่อ Fx = fraction, Yr = years, Gr = grade
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SBRT delivery system

มีเครื่องฉายรังสีจากหลายบริษัทผู้ผลิต และหลายรุ่นที่มี
ความสามารถฉายรังสีด้วยเทคนิค SBRT ได้ ซึ่งแต่ละรุ่นมีการ
ท�างาน และการตรวจสอบต�าแหน่งและ ปรบัต�าแหน่งการฉาย
รังสีที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5

Fiducial placement

ความจ�าเป็นในการใส่ fiducial marker เพื่อตรวจสอบ
ต�าแหน่งของก้อนขณะฉาย ยังคงเป็นที่ถกเถียง เนื่องจากการ
ใส่ fiducial marker ไปที่ตับนั้นเป็นหัตถการที่ invasive และ
อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เช่น มีเลือดออก หรือเลือด
คั่งได้ แต่ในเครื่องฉายรังสีบางรุ่น เช่น CyberKnife system 
การใส่ fiducial marker ยังอาจมีความจ�าเป็น

การใส่ fiducial marker นั้นส่วนมากท�าโดยใช้ CT หรือ 
ultrasound guidance โดยควรมีจ�านวน และระยะห่าง
ระหว ่างกัน ท่ี เหมาะสม เพื่อที่จะตรวจสอบการหมุน 
(rotational set up error)ได้ โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

1.  Fiducial marker 4-6 อัน ควรจะอยู่ในก้อน หรือ ใกล้
กับก้อนมากที่สุด

2.  มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เซนติเมตร

3.  มีระยะห่างระหว่าง marker กบัก้อนไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร
4.  แต่ละอันไม่ควรอยู่ในระนาบเดียวกัน (non-collinear)
5.  ระยะเวลาหลังจากใส่ fiducial marker ถึงวางแผนการ

ฉายรังสี (simulation) ควรห่างกันอย่างน้อย 7 วัน

Patient positioning and immobilization

การจัดท่าผู ้ป ่วยควรมีความเที่ยงตรง (accuracy) 
สามารถจัดได้เหมือนกันทุกครั้ง (reproducibility) ของการ
ฉายรังสี ควรมีอุปกรณ์ยึดตรึงผู ้ป่วย (immobilization 
device) ท่ี เหมาะสม อาจจะใช ้  vacuum-formed 
personalized immobilization หรือ patient position 
board โดยยกแขนขึ้นวางเหนือศีรษะ อาจมีอุปกรณ์รอง
บริเวณเข่า หรือเท้าเพื่อ ความสบายของผู้ป่วย

Simulation

Image acquisition เพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการ
ก�าหนดของเขตของ target volume จึงควรใช้ contrast-
enhancement CT simulation (plain, arterial and 
venous phases) ด้วย slice thickness ประมาณ 1-3 
มิลลิเมตร และ 4-dimesional CT scan (4DCT)

ตารางที่	5 แสดงการเปรียบเทียบเครื่องฉายรังสีรุ่นที่สามารถท�าเทคนิค SBRT ได้  (41)

Adapted from Gaya A, Mahadevan A. Stereotactic body radiotherapy: A practical guide: Springer London; 2015: 163.
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Motion management

ข้อควรระวังในการฉายรังสีด้วยเทคนิคท่ีซับซ้อนไปยัง
ก้อนที่ตับนั้น คือ การเคลื่อนไหวของก้อนตามการหายใจ ซึ่ง
อาจท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระหว่างฉายรังสีแต่ละครั้ง 
(intra fraction uncertainties)ได้ ระยะขึน้ลงของการหายใจ 
(amplitude) สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ kV fluoroscope 
(42) 4D CT หรือ cine-MRI(43) นอกจากจะตรวจสอบการ
เคลื่อนไหวของก้อนตามการหายใจน้ัน ควรจะมีการควบคุม
การหายใจด้วย อุปกรณ์ หรือ วิธีต่าง ๆ อ้างอิงตาม Report 
of AAPM Task Group 76 (45) ได้แก่

Forced shallow breathing with abdominal 
compression device คือ การใช้อุปกรณ์พิเศษ กดบริเวณ
ลิ้นปี่ของผู้ป่วย เพื่อให้การหายใจน้ันต้ืนขึ้น และช่วยลดการ
เคลือ่นไหวทางแนว บน-ล่าง ให้น้อยกว่า 10 มลิลเิมตร (ในบาง
กรณีน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) และมีความใกล้เคียงกันในทุก ๆ
รอบการหายใจ (44) ข้อควรระวังในการใช้เทคนิคน้ีใน liver 
SBRT คือ อุปกรณ์นี้ อาจจะคาบเกี่ยว หรือกีดขวางล�ารังสีได้

Self-held breath-hold with or without respiratory 
monitoring โดยใน liver-directed SBRT การใช้ deep 
exhalation breath hold (DEBH) เป็นระยะการหายใจที่มี
ความใกล้เคียง average position และมีความใกล้เคียงกันใน
ทุก ๆ ครั้ง (reproducibility) ด้วย

Active breath control เทคนิคนี้ คือ ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์
เพ่ือ ควบคุมการหยุดหายใจ ระหว่างฉายรังสี ข้อเสียของ
เทคนคินี ้คอื ผูป่้วยต้องถกูควบคมุให้หยดุหายใจนาน ประมาณ 
20-35 วินาที ซึง่มผู้ีป่วยประมาณ 30-50 % ทีไ่ม่สามารถหายใจ
ตามเครื่องได้ อย่างไรก็ดี ด้วยการใช้เทคนิคนี้จะสามารถ 
ลดความคลาดเคล่ือน ในแนว บน-ล่าง ได้เหลือน้อยกว่า 
5 มิลลิเมตร

Real-time tumor-tracking methods ตามที่ได้กล่าว
ไปข้างต้น ถ้าการวางต�าแหน่ง fiducial marker มคีวามเหมาะ
สม วิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ
ก้อน ที่สัมพันธ์กับการหายใจ ได้อย่างแม่นย�าที่สุด เป็นวิธีการ
ที่สามารถปรับต�าแหน่งได้ในระหว่างการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วย 
สามารถหายใจได้ตามปกติ การตดิตามการเคลือ่นไหวของการ
หายใจด้วยวิธีนี้ คือการใช้ orthogonal X-ray ควบคู่กับการ
ตดิตาม LED หรอื infrared marker บนหน้าอกของผูป่้วย โดย

เปรียบเทียบกันกับ ความเชื่อมโยงหลังจาก set up และ ปรับ
เปลี่ยนทุก ๆ ครั้งที่ท�าภาพ X-ray (30-90 วินาที)

Planning with no respiratory tracking or restriction 
ในผู้ป่วยบางรายที่ สังเกตแล้วพบว่า การเคลื่อนไหวของการ
หายในหรือก้อน น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร อาจไม่ต้องควบคุมการ
หายใจ หรือ อาจจะก�าหนด target เป็น internal target 
volume (ITV) โดยใช้ข้อมูลจาก 4DCT scan

Treatment planning

เป้าหมายของ treatment planning ของเทคนิค SBRT 
คือ การวางแผนให้บริเวณที่ได้รับรังสีปริมาณสูงนั้น ใกล้เคียง
กับรูปร่างของ target Volume ให้มากที่สุด และ ปริมาณรังสี
ลดลงอย่างรวดเรว็ (rapid dose fall-off) ในระยะทางส้ันทีส่ดุ
ระหว่าง target volume กับอวัยวะปกติใกล้เคียง 

เทคนคิในการวางแผนนัน้ สามารถท�าได้หลายวธีิประกอบ
กัน เช่น เพิ่มจ�านวนทิศทางล�ารังสี หรือการเข้าล�ารังสีแบบ
รอบวง (arc), ทิศทางล�ารังสีหลายมุม หลายระนาบ (non-
coplanar), การยอมรับบริเวณที่ได้รังสีสูง (hot-spot) ได้ถึง
มากกว่า 25% ของปริมาณรังสีที่จะให้ (prescription dose) 
นอกจากนัน้ การใช้ เทคนคิ inverse planning นัน้จะสามารถ
ช่วยให้ได้ปริมาณรังสีที่ครอบคลุม target volume และหลบ
เลี่ยงอวัยวะปกติได้ดีขึ้นด้วย

Target delineation

ในการก�าหนดขอบเขตของ target volume นั้น การใช้ 
imaging modality หลายชนิด ร่วมกันจะท�าให้การก�าหนด
ขอบเขตของ target volume มีความถูกต้องและแม่นย�ายิ่ง
ขึ้น ในกรณีของ liver SBRT เป็น contrasted-enhancing 
CT scan (plain, arterial and venous phases) เป็นหลัก 
ขอบเขตอย่างน้อย 20 เซนตเิมตรเหนอืต่อขอบบนของตับ และ 
ใต้ต่อของล่างของตบั อาจจะร่วมกบั MRI with liver-specific 
contrast หรือ free-breathing PET/CT ก็จะช่วยให้การ
ก�าหนดขอบเขตรอยโรคนั้นมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

Gross Tumor Volume (GTV) คือ ก้อนที่เห็นจาก 
contrast-enhanced CT และ MRI และควรกลับมาปรับแต่ง
เปรยีบเทยีบกนัภาพ plain CT ทีใ่ช้ในการค�านวณปรมิาณรงัสี
ด้วย 
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ถ้าใช้เทคนิคการควบคุมการหายใจด้วย breath-hold 
GTV คือ ก้อนที่เห็นจาก contrast-enhanced CT ในขณะที่
คนไข้หายใจออกสุดและกลั้นหายใจ (DEBH) 

หากมีการใช้เครื่องมือในการควบคุมการหายใจต่าง ๆ 
ควรใช้ 4DCT scan และใช้ภาพ minimum-intensity-
projection (MinIP) ในการก�าหนดขอบเขตเป็น ITV เนือ่งจาก
รอยโรคในตับจะมี Hounsfield unit (HU) ที่ต�่ากว่าเนื้อตับ 
จึงเห็นเป็น hypodense ใน 4DCT แต่การใช้ภาพ MinIP นั้น
ก็มีข้อจ�ากัด หากรอยโรคนั้นอยู่ใกล้กับ ขอบของตับ หรือ
กะบงัลม ซึง่ตดิกบัช่องท้อง หรอืชายปอดซึง่ม ีHU ทีต่�า่เช่นกนั 
จึงอาจะท�าให้ขอบเขตของ ITV มีความคลาดเคลื่อนได้

Clinical Target Volume (CTV) ในเทคนิค SBRT นั้น 
เกณฑ์วิธี (protocol) ของสถาบันโดยมาก ไม่ขยายขอบเขต
จาก GTV หรือ ITV เป็น CTV แต่อาจพิจารณาขยายได้ 3-5 
มิลลิเมตรในทุกทิศทาง

Planning Target Volume (PTV) เมื่อใช้เทคนิค IGRT 
ด้วย 3D images และ/หรือ tumor tracking method ที่
เหมาะสม จาก ITV ในภาพ 4DCT หรือ GTV ในภาพ CT scan 
ขณะ DEBH พิจารณา CTV-PTV margin 3-5 มิลลิเมตร แต่
หากไม่ได้ควบคุมการหายใจ และไม่ได้ใช้ภาพ 4DCT scan 
พิจารณาขยายขอบเขต 10 มิลลิเมตรในแนวบน-ล่าง และ 5 
มิลลิเมตรในแนวราบ (radial) 

Organs at risk (OAR) and Dose 
constraints

อวัยวะปกติ ที่ต้องก�าหนดขอบเขต คือ อวัยวะปกติที่อยู่
ในแนวระนาบเดียวกันกับ PTV และมีโอกาสได้รับรังสี โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ตับส่วนปกติ ที่ไม่รวม GTV อวัยวะปกติอื่น ๆ 
และ Dose constraints นั้น อ้างอิงตาม AAPM Task Group 
101 (46) ดังตารางท่ี 6 และ Quantitative Analyses of 
Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC) report 
(47) ดังนี้

Dose-fractionation

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแบบสุ่ม (randomized 
controlled trial) ที่ท�าการศึกษาเปรียบเทียบ dose-
fractionation regimen ที่เหมาะสมต่อเทคนิค SBRT ใน 
liver metastasis แต่จากงานวิจัย พบว่า ปริมาณรังสีที่เพิ่ม
ขึ้น จะช่วยให้การควบคุมโรค และอัตราการตอบสนองสูงขึ้น
(48) dose-fractionation ที่แนะน�าและมีงานวิจัยที่รายงานผล
ทางคลินิกแล้วนั้น ได้แก่

•  18-30 Gy in single fraction
•  45-60 Gy in 3 fractions ใน 3-10 วัน
•  50-60 Gy in 5 fractions ใน 5-12 วัน

ทัง้น้ีอาจจะพจิารณาเพิม่ปรมิาณรงัสถ้ีาก้อนมขีนาดใหญ่ 
หรือ เพิ่มจ�านวน fraction ท้ังนี้ควรพิจารณา Biological 
equivalent dose (BED) at α/β = 10 Gy ให้ได้ใกล้เคียง
กันกับ dose-fractionation ที่กล่าวมาแล้ว 

Treatment delivery and Image-guided 
radiotherapy

Image-guidance นั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในทุกครั้งของการ
ฉายรังสีแบบ SBRT แต่ข ้อจ�ากัดของ image-guided 
radiotherapy (IGRT) ใน liver tumor นั้น คือ liver tumor 
นั้น ไม่สามารถเห็นได้ชัดใน kV cone-beam CT (CBCT) ใน
การตรวจสอบต�าแหน่งนั้น ควรท�าโดยควบคุมการหายใจ เช่น
เดียวกันกับที่ใช้ simulation และตรวจสอบต�าแหน่ง soft-
tissue ของตับให้ตรงกัน รวมทั้งต�าแหน่ง vertebral body 
ทัง้นีค้วรพจิารณาร่วมกบัลกัษณะการเคลือ่นไหวของตับกับการ
หายใจด้วย หรือในกรณีที่มี Fiducial marker ก็จะช่วยให้มี
ความแม่นย�ามากขึน้ ความคลาดเคลือ่นในแต่ละคร้ังไม่ควรเกนิ 
3 มิลลิเมตร และหากมีการปรับเลื่อนต�าแหน่งควรมีการตรวจ
สอบอีกครั้งก่อนฉายรังสีเสมอ และการท�า CBCT อีกครั้งหลัง
ฉายรังสีเสร็จก็อาจจะช่วยในการตรวจสอบ intra-fraction 
variation ด้วย

Non-uniform liver recommendations (SBRT, three to six fractions)
Mean normal liver dose (liver minus GTV)

< 15 Gy for liver metastases, in three fractions
< 20 Gy for liver metastases, in six fractions

Critical volume model-based
≥ 700 mL of normal liver receives ≤ 15 Gy in three to five fractions
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Outcome assessment and follow up
Acute toxicities
โดยรวมแล้วผลข้างเคียงช่วงระหว่างฉายรังสีจนถึง 3 

เดือนนั้น อาจเกิดขึ้นได้ grade 1-2 ประมาณ 0-27% และ 
Grade 3-4 ประมาณ 0-5% โดยอัตราการเกิดนั้นไม่มีความ

สัมพันธ์ปริมาณรังสีที่ได้รับ(49) อาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ได้แก่ อ่อนเพลยี ปวดมวนท้อง คลืน่ไส้ อาเจยีน เบือ่อาหาร 
มีไข้ต�่า ๆ และอาจจะมีค่าเอนไซม์ transaminase สูงขึ้นได้ 

ตารางที่	6 SBRT dose constraints according to AAPM Task group 101 (46)

Adapted from Gaya A, Mahadevan A. Stereotactic body radiotherapy: A practical guide: Springer London; 2015: 168-9.
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