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1. หลักการและเหตุผลของการรักษาแบบผสมผสาน (multimodality treatment) 

 การผ่าตัด การฉายรังสี และการรักษาด้วยยา เป็น 3 การรักษาหลักในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน มี

การศึกษามากมายในมะเร็งศีรษะและลําคอท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้การรักษาแบบผสมผสาน 

โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของอัตราการรอดชีวิต1-3 ซ่ึงการรักษาท้ังสามแบบช่วยส่งเสริมซ่ึงกันและกันในข้อจํากัดของ

การรักษาอีกแบบหน่ึง โดยการผ่าตัดและการฉายรังสีมุ่งเน้นการกําจัดรอยโรคเฉพาะท่ี อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีด้านการผ่าตัดและการฉายรังสีได้ก้าวหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีข้อจํากัดต่างๆ ท่ีทําให้การรักษาโดยใช้วิธีใด

วิธีหน่ึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จําเป็นต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพ่ือก้าวข้ามข้อจํากัดของการรักษาต่างๆ 

เช่น ข้อจํากัดในการตรวจพบก้อนมะเร็ง (tumor detection) ด้วยการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ซ่ึงในปัจจุบัน ภาพ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography (CT)), ภาพถ่ายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือภาพเอ็มอาร์ 

(magnetic resonance imaging (MRI)), และการตรวจทางรังสีวินิจฉัยอ่ืนๆ เช่นการทําเพ็ทซีที (positron 

emission tomography (PET)/ computed tomography (CT)) และ single photon emission computed 

tomography (SPECT) มีบทบาทเป็นอย่างย่ิงในการตรวจพบก้อนมะเร็งต้ังต้น (primary tumor) และก้อนมะเร็ง

ท่ีอ่ืนๆ แต่การตรวจเหล่าน้ีจะพบรอยโรคท่ีตาเปล่ามองเห็นเท่าน้ัน, มีข้อจํากัดในการตรวจพบรอยโรคท่ีมีขนาดเล็ก 

โดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรในภาพ PET4 จึงทําให้เราไม่สามารถตรวจพบรอยโรคท่ีมีขนาดเล็กท่ีตาเปล่า

มองไม่เห็น และ/หรือมี microscopic extent หรือ micrometastasis จึงไม่สามารถผ่าตัดหรือฉายรังสีกําจัดรอย

โรคได้ทุกท่ี การให้ยาจึงมีส่วนช่วยในการกําจัด micrometastasis เหล่าน้ี นอกจากน้ี ยังมีข้อจํากัดเร่ืองการผ่าตัด

ก้อนมะเร็งท่ีมีขนาดใหญ่หรืออยู่ติดอวัยวะสําคัญข้างเคียง ทําให้ไม่สามารถทําการผ่าตัดออกได้หมด และข้อจํากัด

ในการฉายรังสีการฉายรังสีในก้อนมะเร็งบางตําแหน่งทําได้ยาก เน่ืองจากก้อนมะเร็งอยู่ติดกับอวัยวะสําคัญท่ีทน

ปริมาณรังสีได้น้อยกว่าปริมาณรังสีท่ีต้องใช้เพ่ือกําจัดก้อนมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ก้อนมะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก 

(nasopharyngeal tumor) ท่ีลุกลามเข้าไปติดกับก้านสมอง (brainstem) ซ่ึงต้องใช้ปริมาณรังสี 70 เกรย์เพ่ือทํา

ให้ก้อนมะเร็งยุบหมด แต่ก้านสมองท่ีอยู่ติดกันทนปริมาณรังสีได้ 54 เกรย์ ซ่ึงการให้ปริมาณรังสีท่ีเกินอวัยวะ

ข้างเคียงทนได้จะทําให้มีโอกาสผลข้างเคียงรุนแรง จึงอาจต้องใช้ยาเคมีบําบัดนํา เพ่ือลดขนาดก้อนมะเร็งและการ

ฉายรังสีทําได้โดยปลอดภัยมากข้ึน 

จะเห็นได้ว่าการรักษาแบบผสมผสาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมการรอดชีวิต เพ่ิมอัตราการควบคุมโรค โดยท่ี

เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยท่ีสุด จากประโยชน์ท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นทําให้การรักษาแบบผสมผสานเข้า

มามีบทบาทในการรักษามะเร็งในปัจจุบัน นํามาสู่การรักษาแบบสงวนอวัยวะ (organ preservation) ในมะเร็ง



หลายๆ ชนิด ซ่ึงในอดีตอาจต้องทําการผ่าตัดอวัยวะน้ันออกท้ังหมด เช่น การรักษาแบบสงวนกล่องเสียง 

(laryngeal preservation) ในมะเร็งกล่องเสียงระยะลุกลามเฉพาะท่ี ดังจะกล่าวโดยละเอียดในบทถัดไป, การ

รักษาแบบสงวนเต้านมในมะเร็งเต้านมระยะเร่ิมต้น, การรักษาแบบสงวนรยางค์ (limb sparing) ในมะเร็งชนิด

เน้ือเย่ืออ่อนและเน้ือเย่ือเก่ียวพัน (soft tissue sarcoma) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดลําดับของการรักษาแบบ

ผสมผสาน (sequence of treatment) ยังคงเป็นคําถามของการวิจัยว่าควรให้ควบคู่กัน 

(concurrent/concomitant), ให้ยานํา (induction/neoadjuvant), หรือให้ยาตามหลัง 

(adjuvant/consolidate) จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด มีงานวิจัยหลายการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ

การใช้การรักษาแบบผสมผสานท่ีเหนือกว่าการใช้การรักษาเพียงอย่างเดียวในมะเร็งศีรษะและลําคอ โดยตารางท่ี 

1 ได้สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมะเร็งกล่องเสียง 

ตารางท่ี 1 แสดงงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้การรักษาแบบผสมผสานในมะเร็งศีรษะ

และลําคอ 

Study Population Treatment regimen Outcomes* 

INT 0126 

Adelstein et al 

(2003)1 

N=271 

(larynx 9.2%) 

RT vs concurrent CT-RT vs 

concurrent CT-split RT 

Concurrent CT-RT: 

- Superior OS (37% vs 23-27%) 

- Higher severe acute toxicities (89 

vs 52-77%) 

RTOG 9111 

Forastiere et al 

(2003,2012)5, 6 

N=547 

(larynx 100%)  

RT vs sequential CT-RT vs 

concurrent CT-RT 

Concurrent CT-RT:  

- Superior LRC (10-yr: 65 vs 47-48%) 

- Superior organ preservation rate 

(10-yr: 81 vs 63-67%) 

- No difference in OS 

MACH-NC meta-

analysis 

(2009,2021)2, 3 

101 trials, 

18,951 LA-

HNSCC 

patients 

(larynx 

N=3724, 18%) 

Effect of CT (concurrent vs 

induction vs adjuvant) on RT 

Absolute benefit of any CT vs 

concurrent vs induction:  

- OS 4.5 vs 6.5 vs 2.2% at 5 years 

(HR 0.81, p<0.0001) 

- Only concurrent CT improved OS 



at 10 years (absolute benefit 3.6%, 

HR 0.83, p<0.0001) 

Bonner et al 

(2006,2010)7, 8 

N=424 

(larynx 25%) 

RT vs concurrent cetuximab-

RT 

Concurrent cetuximab-RT:  

- Superior MS (49 vs 29.3 months)  

- Superior OS (5-yr: 45.6 vs 36.4%) 

- No difference in severe toxicity 

except rash and infusion reaction 

*All differences shown in this column were statistically significant defined by p-value less than 0.05. 

ตัวย่อ: INT=Intergroup, RTOG=Radiation Therapy Oncology Group, N=numbers of patients, LA-

HNSCC=locally advanced head and neck squamous cell carcinoma, CT=chemotherapy, RT=radiation therapy, 

OS=overall survival, LRC=loco-regional control, HR=hazard ratio. 

 

2. ทฤษฎีของการรักษาแบบผสมผสานโดยใช้ยาเคมีบําบัดและรังสีรักษา 
ในปี ค.ศ. 1979 Steel and Peckham9 ได้เสนอทฤษฎีของการรักษาแบบผสมผสานโดยใช้ยาเคมีบําบัด

และรังสีรักษา เพ่ือเพ่ิม therapeutic ratio ดังน้ี 

2.1 Spatial cooperation 

การใช้ความร่วมมือกันของรังสีและการให้ยาซ่ึงออกฤทธ์ิคนละตําแหน่งหรือเรียกว่ามี spatial 

cooperation จะทําให้สามารถกําจัดโรคเฉพาะท่ี (โดยรังสีรักษา) และกําจัด micrometastasis (โดยการให้ยา) 

ได้ ตัวอย่างเช่น การรักษาแบบผสมผสานโรคมะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูกท่ีให้ รังสีรักษาควบคู่ยาเคมีบําบัดก่อน 

เพ่ือควบคุมโรคเฉพาะท่ี ประกอบกับการให้ยาเคมีบําบัดนํา (neoadjuvant) หรือ ให้ยาเคมีบําบัดตาม (adjuvant) 

เพ่ือกําจัด micrometastasis หลักการน้ียังได้ถูกนํามาใช้ในมะเร็งอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีตัวโรคตําแหน่งต่างๆ ท่ียาเข้าไม่

ถึงโดยเฉพาะในสมองซ่ึงมี blood brain barrier เช่น การฉายรังสีป้องกันการกระจายไปท่ีสมอง (prophylactic 

cranial irradiation) ในมะเร็งปอดชนิด small cell ภายหลังจากการให้ยาเคมีบําบัด 

2.2 Enhancement of tumor response 

การให้การท้ังรังสีรักษาและเคมีบําบัดจะทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ในระดับเซลล์, โมเลกุล และพยาธิ

สรีรวิทยา รวมถึงเปล่ียนแปลงโครงสร้างใน tumor microenvironment ทําให้เกิดการทําลายเซลล์มะเร็งท่ี

มากกว่าการให้การรักษาเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของ tumor response น้ีข้ึนกับหลายปฏิกิริยา

ระหว่างยาเคมีบําบัดและรังสี (รายละเอียดในข้อ 3) 

2.3 Protection of normal tissue 



การรักษาแบบผสมผสานโดยใช้เคมีบําบัดหรือยาชนิดอ่ืนๆ อาจช่วยป้องกันอวัยวะข้างเคียง และอาจช่วย

ลดผลข้างเคียงจากรังสีได้ อย่างไรก็ตามทฤษฎีข้อน้ีเป็นการอนุมานมากจากการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่าน้ัน ท่ี

พบว่าการให้ยา cytotoxic agents ในหนูทดลองก่อนการฉายรังสี ช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ 

hematopoietic stem cell ในไขกระดูกและช่วยลดอัตราตายจากการฉายรังสี10 

2.4 Independent toxicity  

แม้การให้การรักษาแบบผสมผสานจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษา แต่ผลข้างเคียงเป็นปัจจัยสําคัญ

ท่ีอาจทําให้ผู้ป่วยต้องยุติการรักษา ดังน้ันจึงควรเลือกใช้ยาท่ีมีผลข้างเคียงไม่ซ้ําซ้อนกับผลข้างเคียงจากการฉายรังสี 

เพ่ือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงมากจนเกินไป 

 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีของ Steel and Peckham ได้ถูกพัฒนาข้ึนในยุคก่อนค.ศ. 1980 ซ่ึงงานวิจัยด้าน

มะเร็งวิทยายังมีไม่มาก ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการวิจัยในมนุษย์ ทําให้บางทฤษฎีข้างต้นไม่อาจนํามาใช้จริงได้ทาง

คลินิก เช่น แม้ทฤษฎี independent toxicity จะมุ่งหวังให้ยาท่ีไม่มีผลข้างเคียงซ้ําซ้อนกับรังสีและผลข้างเคียง

โดยรวมลดลง แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีใช้ radio-chemotherapy combination มักแสดงให้เห็นว่าการใช้การรักษา

แบบผสมผสานทําให้เกิดผลข้างเคียงท่ีมากกว่าการใช้การรักษาแบบเดียว11 และทฤษฎี protection of normal 

tissue ท่ีเป็นการทดลองในสัตว์และอาจไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทางคลินิก นอกจากน้ีทฤษฎีเดิมกล่าวถึง 

interaction กับยาเคมีบําบัดเป็นหลัก ยาในปัจจุบันมีหลากหลายมากข้ึน ไม่ได้จํากัดเฉพาะ cytotoxic agents 

แบบยาเคมีบําบัดเสมอไป  

ในปี ค.ศ. 2007 Bentzen, Harari and Bernier12 จึงได้เสนอทฤษฎีของกลไกการทํางานระหว่างการให้

ยาและการฉายรังสีท่ีพัฒนาข้ึนมาจากทฤษฎีเดิม ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ spatial cooperation, 

cytotoxic enhancement, biological cooperation, temporal modulation และ normal tissue 

protection ซึ่งทฤษฎี spatial cooperation ยังคงคล้ายกับของเดิม ท่ีท้ังยาและรังสีมีเป้าหมายในการกําจัด

มะเร็งคนละตําแหน่งคือ รังสีกําจัดมะเร็งเฉพาะท่ี ส่วนยาเคมีกําจัดมะเร็งท่ีอ่ืนๆ แต่มีการขยายความว่า spatial 

cooperation ของ drug-radiation ไม่ได้ต้องการปฏิกิริยาระดับเซลล์ จึงไม่ได้ให้ควบคู่กัน 

(concurrent/concomitant) แต่มักเป็นการให้แบบ sequential เพ่ือสามารถการรักษาแต่ละชนิดแบบเต็มท่ีได้ 

โดยไม่ต้องลดปริมาณยาหรือปริมาณรังสี ส่วน cytotoxic enhancement เป็นการเน้นปฏิกิริยาระดับเซลล์ท่ียา

ช่วยเสริมให้ผลการรักษาโดยรังสีเฉพาะท่ีดีข้ึน จึงมักให้ยาและรังสีไปควบคู่กัน เพราะฉะน้ันการศึกษาท่ีใช้ยาและ

รังสีท่ีเสริมฤทธ์ิกันแบบ spatial cooperation จึงมักจะเป็นการใช้ disease free survival หรือ time to 

disease progression เป็นผลลัพธ์ของการศึกษา ในขณะท่ีการศึกษาท่ีใช้ยาและรังสีท่ีเสริมฤทธ์ิกันแบบ 

cytotoxic enhancement จึงอาจใช้ local หรือ loco-regional control เป็นผลลัพธ์ของการศึกษา 



 Biological cooperation คือการให้ยาท่ีออกฤทธ์ิโดยมุ่งเน้นบางกลุ่มของเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง 

เช่น กลุ่มยาท่ีออกฤทธ์ิกับเซลล์มะเร็งท่ีขาดออกซิเจน (hypoxic cells) ซ่ึงมักเป็นกลุ่มของเซลล์มะเร็งท่ีด้ือต่อรังสี 

การให้ยาท่ีมุ่งเน้น hypoxic cells จะช่วยทําให้เซลล์กลุ่มน้ีตอบสนองต่อรังสีได้ดีข้ึน ตัวอย่างของยากลุ่ม hypoxic 

cell sensitizer ได้แก่ tirapazamine, ยาเคมีบําบัด mitomycin C เป็นต้น, กลุ่มยาท่ีออกฤทธ์ิกับเซลล์หลอด

เลือด เช่น combretastatin or dimethylxanthenone acetic acid ซ่ึงทําให้เกิด hemorhagic necrosis 

นําไปสู่การตายของเซลล์มะเร็ง13, 14 สังเกตได้ว่าทฤษฎี biological cooperation ขยายความเพ่ิมถึงยาชนิดอ่ืนๆ 

ด้วย ไม่ได้จํากัดเฉพาะยาเคมีบําบัด 

Temporal modulation คือแนวทางการให้ยาท่ีช่วยเสริมฤทธ์ิของรังสีในช่วงการฉายรังสีแบบแบ่งฉาย 

(fractionation) โดยท่ีกลไกของยาเคมีบําบัดท่ีเสริมฤทธ์ิการฉายรังสีแบบ fractionation รวมถึงทฤษฎีการ 

fractionation ของรังสีรักษา ได้อธิบายโดยละเอียดในข้อ 3. อย่างไรก็ตามยาอ่ืนๆ นอกเหนือจากยาเคมีก็มี

บทบาทในการเสริมฤทธ์ิของรังสีเช่นกัน เช่น การใช้ epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor ซ่ึง

ช่วยยับย้ังการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งระหว่างฉายรังสี จึงอาจทําให้ลดการเกิด accelerated cell proliferation 

โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆ ของการฉายรังสีได้15 

ทฤษฎีข้อสุดท้าย คือ normal tissue protection แตกต่างจากข้ออ่ืนๆ ท่ีอธิบายปฏิกิริยาของการรักษา

ต่อเซลล์มะเร็ง แต่ normal tissue protection ตามทฤษฎีของ Bentzen, Harari and Bernier เน้นอธิบายการ

ใช้ยาท่ีเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์ปกติ เพ่ือลดผลข้างเคียงจากการรักษา และครอบคลุมถึงยาทุกชนิด แตกต่างจาก

ทฤษฎีด้ังเดิมของ Steel and Peckham ท่ีครอบคลุมเฉพาะยา cytotoxic agents ตัวอย่างของยาท่ีมีงานวิจัย

ทางคลินิก เพ่ือหวังผล normal tissue protection เช่น amifostine ซ่ึงเป็น free thiol metabolite กําจัด 

reactive oxygen species ในเซลล์ท่ีเกิดจากรังสี ซ่ึงลดภาวะน้ําลายแห้งในผู้ป่วยท่ีฉายรังสี16 

3. กลไกและปฏิกิริยาระหว่างยาเคมีบําบัด (chemotherapy) และรังสีรักษา 

การฉายรังสีแบบแบ่งฉายหรือ fractionation เกิดจากหลักการสําคัญทางรังสีรักษา 5 ข้อ ท่ีอธิบายถึงการ

ตอบสนองของเซลล์มะเร็งต่อรังสีรักษา ได้แก่ repair, repopulation, redistribution, reoxygenation และ 

radiosensitivity ซ่ึงประโยชน์ของเคมีบําบัดในหลักการแต่ละข้อ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

รังสีท่ีใช้ในปัจจุบันคือรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงมากกว่าล้านโวลต์ ซ่ึงสามารถทําลายเซลล์มะเร็งท้ังทางตรง 

(direct action) และทางอ้อม (indirect action) โดยท่ี direct action คือการเข้าทําลายสารพันธุกรรมหรือ 

Deoxyribonucleic acid (DNA) ของมะเร็งโดยตรง ทําให้เกิดการขาดของสายจนเกินความสามารถของเซลล์ท่ีจะ

ซ่อมแซมได้ เซลล์มะเร็งสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวและตายไปในท่ีสุด กลไกแบบ direct action น้ีเกิด

เพียงร้อยละ 30 ในขณะท่ีการทําลายเซลล์มะเร็งแบบ indirect action เกิดถึงร้อยละ 70 โดยท่ี indirect action 

คือการท่ีรังสีทําปฏิกิริยากับน้ํา (H2O) ในเซลล์ เกิดการ radiolysis ทําให้เกิด oxygen free radicals หลายชนิด



โดยเฉพาะ hydroxyl radical หรือ -OH ซ่ึงออกฤทธ์ิทําลาย DNA ของเซลล์ ซ่ึงปฏิกิริยาเหล่าน้ีเกิดท้ังใน

เซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ เพราะฉะน้ันการฉายรังสีจึงมีการแบ่งฉายเป็นหลายๆ คร้ังหรือ fractionation เพ่ือให้

เซลล์ปกติทนได้และไม่มีผลข้างเคียงมากจนเกินไป โดยท่ัวไปในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอท่ีไม่ได้ผ่าตัดและยังมี

ก้อนมะเร็งอยู่ มักใช้การฉายรังสีแบบมาตรฐานหรือ conventional fractionation  คือ 33-35 คร้ัง ปริมาณรังสี 

1.8-2.0 เกรย์ต่อคร้ัง ฉายวันละ 1 คร้ังและฉาย 5 วันต่อสัปดาห์ 

ในขณะเดียวกัน เซลล์มะเร็งก็มีโอกาสจะซ่อมแซมตัวเอง (repair) ด้วยระหว่างวันหรือระหว่าง fraction 

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การใช้ยาท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ังการซ่อมแซม DNA ของเซลล์ เช่น cisplatin หรือยาท่ี

ขัดขวางการสร้างสารต้ังต้นท่ีใช้ในการซ่อมแซม DNA เช่น 5-fluorouracil, gemcitabine จึงช่วยเสริมฤทธ์ิของ

การฉายรังสีในข้ันตอนน้ี ในสภาวะปกติ เซลล์ปกติของร่างกายท่ีตายไป (cell loss) จะถูกสร้างทดแทนข้ึนใหม่ 

(cell proliferation) อย่างได้สมดุล แต่เซลล์มะเร็งมีความสามารถในการ proliferation ในอัตราส่วนท่ีมากกว่า 

cell loss ดังน้ันในภาวะท่ีเซลล์มะเร็งถูกทําลายด้วยรังสีไปเร่ือยๆ ก็มักกระตุ้นทําให้เกิด cell proliferation 

นําไปสู่การแบ่งตัวท่ีมากข้ึน (repopulation) ในช่วงท้ายๆ ของการฉายรังสี โดยเฉพาะในมะเร็งศีรษะและลําคอ

ชนิด squamous cell carcinoma มีหลักฐานว่าสามารถแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงหลังสัปดาห์ท่ี 4 ของการ

ฉายรังสี17 เพราะฉะน้ันการใช้ยาเคมีบําบัดท่ีออกฤทธ์ิแบบ cytotoxic ควบคู่ไปด้วยจะช่วยต้านการเกิด 

repopulation และช่วยเสริมฤทธ์ิของรังสี  

เซลล์มะเร็งในแต่ละช่วงของวัฏจักรเซลล์ (cell cycle) มีการตอบสนองต่อรังสีไม่เท่ากัน โดยระยะ G2 

และ M เป็นช่วงท่ีเซลล์มีโอกาสถูกทําลายจากรังสีมากท่ีสุด (radiosensitive) ส่วนระยะ S เป็นช่วงท่ีเซลล์ด้ือต่อ

รังสี (radioresistant) ดังน้ันยาบางชนิดท่ีสามารถคงเซลล์ให้อยู่ในระยะ radiosensitive หรือออกฤทธ์ิท่ี

เฉพาะเจาะจงกับเซลล์ในระยะ radioresistant ก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษาได้ ตัวอย่างของยาเคมี

บําบัด เช่น ยากลุ่ม taxanes (paclitaxel, docetaxel) ซ่ึงเป็น microtubule targeting agents ทําหน้าท่ี 

stabilize microtubules, ส่งเสริมให้เกิด tubulin polymerization และยับย้ังการทํางานของ centrosome ทํา

ให้เซลล์ไม่เกิดการแบ่งตัวต่อ และคงสภาพอยู่ในระยะ M18 ซ่ึงเป็นระยะท่ี radiosensitive นอกจากน้ีการฉายรังสี

แบบแบ่งฉายหลายๆ คร้ัง ยังเอ้ือการขับเคล่ือนของเซลล์มะเร็งให้เปล่ียนผ่านตามระยะต่างๆ ของวัฏจักรเซลล์ 

(redistribution) ทําให้มีโอกาสท่ีเซลล์จะได้รับรังสีในระยะท่ี radiosensitive มากข้ึน  

การมีออกซิเจนในสภาพแวดล้อมของเซลล์และการเกิด oxygen free radicals มีความสําคัญในการ

ทําลายเซลล์มะเร็งด้วยรังสีดังท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น อย่างไรก็ตามก้อนมะเร็งมักมีภาวะขาดออกซิเจนหรือ 

hypoxia โดยเฉพาะตรงกลางของก้อนเรียกว่า hypoxic core เน่ืองจากเส้นเลือดเข้าไปเล้ียงไม่ถึง ก้อนมะเร็ง

ขนาดใหญ่มักมี interstitial pressure สูงทําให้การแพร่ของออกซิเจนภายในตัวก้อนไม่ดี ซ่ึงภาวะ hypoxia น้ีเป็น



ภาวะท่ีมี radioresistant การฉายรังสีแบบ fractionation จะทําให้ก้อนขนาดเล็กลง เส้นเลือดเข้าถึงใจกลางก้อน

มากข้ึน เกิดการ reoxygenation ทําให้ก้อนมะเร็งตอบสนองต่อรังสีดีข้ึน นอกจากน้ีการใช้ยาเคมีบําบัดเสริม ยัง

ช่วยลดขนาดก้อน ทําให้ interstitial pressure ลดลง  

4. กลไกและปฏิกิริยาระหว่างยาอ่ืนๆ (novel therapeutic drugs) และรังสีรักษา  

ในปัจจุบันการให้ยา ไม่ได้ครอบคลุมถึงยาเคมีบําบัดเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงยาชนิดใหม่ๆ 

นอกเหนือจากยาเคมีบําบัด ท่ีพัฒนาข้ึนจากความรู้ความเข้าใจท่ีมากข้ึนเก่ียวกับโรคมะเร็ง เช่น ยามุ่งเป้า 

cetuximab ออกฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงกับ EGFR ซ่ึงการให้ยา cetuximab ควบคู่กับการฉายรังสี พบว่าเพ่ิมอัตรา

การรอดชีวิตเม่ือเปรียบเทียบกับการฉายรังสีอย่างเดียวในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอระยะลุกลามเฉพาะท่ี7, 8 

(ตารางท่ี 1), ยาภูมิคุ้มกันบําบัด (immunotherapy) เช่น ยา pembrolizumab ออกฤทธ์ิโดยจับกับ 

programmed cell death-1 (PD-1) receptor บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ทําให้ T-cell ตรวจจับและ

ทําลายเซลล์มะเร็งได้ ซ่ึงงานวิจัย KEYNOTE-048 ทําให้ยา pembrolizumab ได้ถูกรับรองให้เป็นส่วนหน่ึงของ 

first line treatment ในมะเร็งศีรษะและลําคอท่ีมีการกลับเป็นซ้ําหรือมีการแพร่กระจาย19 สําหรับการใช้ยา

ภูมิคุ้มกันบําบัดควบคู่กับการให้รังสีเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอระยะลุกลามเฉพาะท่ี ได้มีงานวิจัย

ระยะท่ี 3 แบบสุ่ม Javelin Head and Neck 100 เปรียบเทียบการฉายรังสีควบคู่ยาเคมีบําบัดซ่ึงเป็นการรักษา

มาตรฐานในปัจจุบัน กับการฉายรังสีควบคู่ยาเคมีบําบัดและยา avelumab โดยยา avelumab ออกฤทธ์ิโดยจับ

กับ programmed cell death ligand-1 (PD-L1) receptor บนผิวเซลล์มะเร็ง ทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถ

พรางตัวจากการถูกทําลายโดยเม็ดเลือดขาว T-cell ได้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าอัตราการกําเริบของโรค 

(progression free survival) ในผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ20 การรักษาแบบ

ผสมผสานจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาแต่ละชนิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงจาก

การรักษา อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โดยข้อเสนอแนวทางการใช้ยาชนิดต่างๆ เพ่ือเสริมฤทธ์ิของการรักษา

ด้วยรังสีดังแสดงตามภาพท่ี 1 



ภาพท่ี 1. ข้อเสนอแนวทางการรักษาแบบผสมผสานโดยการใช้ยาชนิดต่างๆ เพ่ือเสริมฤทธ์ิของการรักษา

ด้วยรังสี (adapted from Sharma RA et al.21) 

 

ตัวย่อ: ATR=ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, CA9=carbonic anhydrase 9, 

Chk1=checkpoint kinase 1, CTLA-4=cytotoxic T-lymphocyteassociated protein 4, DDR=DNA damage response, 

DNA-PK=DNA-dependent protein kinase, HIF-1-α=hypoxia-inducible factor 1-alpha, MCT1=monocarboxylate 

transporter 1, MCT4=monocarboxylate transporter 4, mTOR=mechanistic target of rapamycin, PARP=poly(ADP-

ribose) polymerase, PD-1=programmed cell death protein 1, PI3K=phosphoinositide 3-kinase, NF-κB=nuclear 

factor-kappa-B, UPR=unfolded protein response. 
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