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บทนำ
มะเร็ งปอดเป็ นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็ งที่พบได้บ่อยที่สุด ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มาพบแพทย์ในระยะที่มี
การลุกลามหรื อมีการแพร่ กระจายของโรค Locally advanced Non-Small Cell Lung Cancer (LA-NSCLC) เป็ น
ชนิดของมะเร็ งปอดที่พบได้บ่อย และรังสี รักษาจัดเป็ นการรักษาที่มีบทบาทสาคัญในการรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ใน
ปั จจุบนั การรั กษามะเร็ งปอดมีการพัฒนามากขึ้ นทั้งในส่ วนเคมีบาบัด ยามุ่งเป้ า หรื อยาภูมิคุม้ กันบาบัด ทาให้
ผลการรักษาดีข้ ึน ลดการแพร่ กระจายของโรคและเพิ่มอัตรารอดชี วิตของผูป้ ่ วย การควบคุมรอยโรคในปอดจึงมี
ความสาคัญมากยิ่ง ขึ้ น อย่างไรก็ตามการรั กษาด้วยรั งสี ในผูป้ ่ วยกลุ่ ม นี้ ย งั มี ข ้อจากัดในการให้ป ริ ม าณรั ง สี ที่
ก้อนมะเร็ ง เนื่ องจากมี อวัยวะข้างเคี ยงที่ สาคัญที่ อาจได้รับรั งสี ร่วมด้วย เช่ น หัวใจ หลอดอาหาร ไขสันหลัง
รวมทั้งเนื้อปอดส่ วนที่ดี ซึ่ งอาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้ถึงแม้จะมีการใช้ advanced technique
ของรังสี เอ็กซ์ที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
กำรรักษำ LA-NSCLC ด้ วยอนุภำคโปรตอน
รั ง สี โปรตอนเป็ นอนุ ภาคที่ มี คุ ณสมบัติท างฟิ สิ ก ส์ ที่ แตกต่ า งจากรั ง สี เอ็ก ซ์ หรื อรั ง สี แกมมา โดยเรา
สามารถกาหนดให้อนุ ภาคโปรตอนคายพลังงานที่ระดับความลึ กของก้อนมะเร็ งโดยเลื อกอนุ ภาคโปรตอนที่มี
พลังงานเหมาะสมกับตาแหน่งความลึกของก้อน เมื่ออนุภาคโปรตอนคายพลังงานแล้วจะหยุด ทาให้เนื้อเยื่อปกติ
ที่อยูด่ า้ นหลังก้อนมะเร็ งได้ปริ มาณรังสี นอ้ ยมากหรื อไม่ได้เลย ดังรู ปที่ 1 ด้วยคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้เราสามารถ
ที่จะให้รังสี ที่กอ้ นมะเร็ งด้วยปริ มาณที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั หรื อเพิ่มปริ มาณรังสี ให้สูงขึ้น ในขณะที่มีปริ มาณรังสี ที่
เนื้อเยือ่ ปกติลดน้อยลง ซึ่ งจะส่ งผลให้เพิ่มอัตราการควบคุมโรคและลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้ดีข้ ึน

รู ปที่ 1 กราฟแสดงปริ มาณรังสี ที่ระดับความลึกของรังสี โฟตอน อนุภาคอิเลคตรอน และอนุภาค
โปรตอน

การศี ก ษา Phase II ด้วยอนุ ภาคโปรตอน ในผูป้ ่ วย NSCLC stage III 64 ราย ในปี 2009-2011 โดยใช้
เทคนิ ค Passive Scattered Proton Therapy (PSPT) และให้ปริ มาณรังสี 74 GyRBE ร่ วมกับเคมี บาบัด พบว่าให้
ผลการรักษาในการควบคุมโรค และผลข้างเคียงเป็ นที่น่าพอใจ โดยมี median overall survival 26.5 เดือน อัตรา
การกลับเป็ นซ้ าในปอดและต่อมน้ าเหลืองข้างคียงที่ 5 ปี เท่ากับ 28.8% ในขณะที่มี esophagitis ตั้งแต่ grade 3 ขึ้น
ไป 12% และ pneumonitis ตั้งแต่ grade 3 ขึ้นไป 12%(1) รายงานผลการศึกษาย้อนหลังเปรี ยบเทียบอัตราการรอด
ชี วิตในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดด้วยรั งสี เอ็กซ์และอนุ ภาคโปรตอน โดยนาข้อมูลจาก National Cancer Database ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วยโปรตอนมี อตั ราการรอดชี วิตที่ 5 ปี ดี กว่าโดย 5-year
overall survival 22% (proton group) เที ย บกั บ 16% (non-proton group) (2) อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้ เป็ น
retrospective study มีจานวนผูป้ ่ วยไม่มาก และผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากผูป้ ่ วยที่เข้าถึง
การรักษาด้วยอนุ ภาคโปรตอนส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ่ วยที่มีเศรษฐานะที่ดีกว่า ซึ่ งอาจจะเป็ นปั จจัยส่ งผลต่ออัตรา
รอดชีวติ ของผูป้ ่ วย
ในปี 2018 มีรายงาน Phase II Randomized study จาก MD Anderson Cancer Center (NCT00915005)(3)
ในผู ้ป่ วย NSCLC stage II, III และ ผู ้ป่ วย stage IV ที่ มี single brain metastasis รวมถึ ง ผู ้ป่ วยที่ เ ป็ น recurrent
disease ในปอดและ mediastinum หลังเคยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยเปรี ยบเทียบการรักษาด้วยอนุ ภาค
โปรตอนชนิ ด PSPT (57 ราย) กับ รั ง สี เอ็ก ซ์ ด้วยเทคนิ ค Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) (92
ราย) โดยให้ปริ มาณรังสี 66-74 Gy(RBE) โดยผูป้ ่ วยจะถู ก randomized เมื่อ plan PSPT และ IMRT ให้ normal
tissue dose volume constraint อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ท้ งั 2 plan ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญของการกลับเป็ นซ้ าของรอยโรคในปอด (local failure) ที่ 1 ปี (IMRT, 10.9% vs PSPT 10.5%) และไม่
มีความแตกต่างกันของ radiation pneumonitis ในทั้ง 2 กลุ่ม โดยมี radiation pneumonitis > grade 3 เท่ากับ 8.1%
(IMRT, 6.5% vs PSPT, 10.5%) เมื่อพิจารณาปริ มาณรังสี ที่ปอดพบว่า mean lung doseไม่มีความแตกต่างกันใน
ทั้ง 2 กลุ่ม ผูป้ ่ วยที่ได้รับ PSPT มี lung V5, V10 น้อยกว่า แต่มี lung V20 มากกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับ IMRT ทั้งนี้ อาจ
เกิ ดจากการใช้เทคนิ คโปรตอนแบบเก่ า PSPT หรื อ 3D proton และยังมีประสบการณ์ในการฉายรังสี โปรตอน
สาหรับมะเร็ งปอดไม่มากนัก ทาให้การควบคุมปริ มาณรังสี ในปอดยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณ
รังสี ที่หวั ใจพบว่ากลุ่มโปรตอนมี mean heart dose น้อยกว่ากลุ่ม IMRT อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งปริ มาณรังสี
ที่หวั ใจจัดเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่ออัตราการรอดชี วิตของผูป้ ่ วยที่ได้รับรังสี ในการศึกษาก่อนหน้านี้ ของ RTOG
0617 (4) อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ ได้มีการวิเคราะห์เทียบผลการรักษาในผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมการศึกษาในครึ่ งแรก
และครึ่ งหลังของการศึกษา พบว่าผลของการรักษาด้วยโปรตอนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึนอย่างชัดเจน โดย
local failure และ pneumonitis ที่ 1 ปี ในผูป้ ่ วยที่ได้รับโปรตอนในช่วงแรกเท่ากับ 31% เทียบกับ 13.1% ในผูป้ ่ วย
ที่ได้รับโปรตอนช่วงหลัง และพบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับรังสี โปรตอนในครึ่ งหลังของการศึกษาไม่มีผปู ้ ่ วยที่มี grade 3
pneumonitis
ปั จจุบนั มีการใช้อนุภาคโปรตอนเทคนิค scanning beam ซึ่ งสามารถทาเป็ น Intensity Modulated Proton
Therapy (IMPT) ในการรั ก ษา LA-NSCLC และด้วยเทคนิ คที่ ส ามารถปรั บความเข้มได้ ท าให้ส ามารถปรั บ
ปริ มาณรังสี ภายในตัวก้อนมะเร็ งให้สูงขึ้น โดยที่สามารถลดปริ มาณรังสี ที่เนื้ อเยื่อปกติได้ดีกว่าเทคนิ คแบบเก่า

ในรายงานการใช้เทคนิค IMPT ในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด 51 รายจาก MDACC พบว่ามี local control rate ที่ 3 ปี 78.3%
มี median overall survival 33.9 เดือน และไม่พบ radiation pneumonitis > grade 3 (5) อย่างไรก็ตาม ต้องติดตาม
ผลการศึ ก ษาของ Ongoing Randomized phase III ของ RTOG 1308 ที่ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอัต ราการรอดชี วิ ต
ระหว่างการฉายรังสี ดว้ ยอนุภาคโปรตอนและรังสี เอ็กซ์ใน LA-NSCLC โดยให้ปริ มาณรังสี ที่สูงสุ ดในช่วง 60-70
Gy ใน 30-35 fractions (6) นอกจากนั้นการศึกษา LUN005-12 เป็ น phase I/II hypofractionated proton therapy ใน
stage II,III NSCLC เพื่อศึกษาปริ มาณรังสี และ fractionation ที่เหมาะสมต่อไป
การรักษาด้วยอนุ ภาคโปรตอนยังมีการศึกษาในมะเร็ งปอดระยะเริ่ มต้น รายงาน retrospective study จาก
ประเทศญี่ ปุ่ นในผูป้ ่ วย NSCLC stage I 669 ราย โดยให้รังสี โปรตอนปริ ม าณรั งสี เ ฉลี่ ย 109.6 BED GyE ผล
การศึกษาพบว่า 3-year local progression-free rate 89.8% (stage IA – 93.5%, stage IB 79.4%) มีอุบตั ิการณ์การ
เกิ ด pneumonitis grade 2,3,4 และ5 เท่ า กั บ 9.8%, 1.0%, 0% และ 0.7% ตามล าดั บ (7) การศึ ก ษา phase II
randomized study จาก MD Anderson Cancer Center ในผุ ้ ป่ วย medically inoperable NSCLC ที่ มี high risk
features (centrally located หรื อ T3 ที่ มีขนาดเล็กกว่า 5 cm หรื อ isolated lung parenchymal recurrences)โดยทา
เป็ น Stereotactic Body Proton Therapy (SBPT) เปรี ยบทียบกับ Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) โดยให้
รังสี 50 GyRBE ใน 4 fractions การศึกษานี้ จาเป็ นต้องปิ ดไปเนื่ องจากปั ญหาจานวนผูป้ ่ วยเข้าร่ วมการศึกษาไม่
เพียงพอเพราะประกันยังไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยโปรตอน อย่างไรก็ตาม รายงานผลการศึกษานี้ ในผูป้ ่ วย 19
ราย ( 9 SBRT และ 10 SBPT) พบว่า 3-year local control 87.5% (SBRT) และ 90.0% (SBPT) ไม่มีรายงานผูป้ ่ วย
ที่มี grade 4/5 toxicity ในการศึกษานี้(8)
การรั ก ษาด้ว ยโปรตอนยัง มี บ ทบาทในการฉายรั ง สี ซ้ า (re-irradiation) ในผู ้ป่ วยมะเร็ ง ปอดที่ มี
locoregional recurrence ทั้งนี้เพราะการรักษาผูป้ ่ วยที่มีการกลับเป็ นซ้ าจะทาได้ค่อนข้างยากไม่วา่ จะเป็ นการผ่าตัด
เคมีบาบัด หรื อการฉายรังสี โดยเฉพาะการฉายรังสี ซ้ าด้วยรังสี เอ็กซ์เนื่ องจากมีขอ้ จากัดด้วยปริ มาณรังสี ที่เนื้ อเยื่อ
ปกติเคยได้รับไปแล้วในการรักษาครั้งแรก การใช้อนุ ภาคโปรตอนจึงมีความน่าสนใจในการฉายรังสี ซ้ าในผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้ รายงานการศึกษาย้อนหลังในผูป้ ่ วย NSCLC 22 รายที่ได้รับการฉายรังสี ซ้ าด้วยเทคนิ ค IMPT โดยให้รังสี
66 GyRBE ใน 2 Gy/fraction พบว่า 1-year freedom from local failure เท่ากับ 78% ในขณะที่มีผปู ้ ่ วย 2 ราย (7%)
ที่มี pulmonary toxicity grade 3(9)
อย่ า งไรก็ ต ามการรั ก ษามะเร็ ง ปอดด้ ว ยรั ง สี โปรตอนมี ข ้ อ จ ากั ด บางประการเช่ น เรื่ อง tissue
inhomogeneity และการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็ งในปอดตามการหายใจ ซึ่ งทาให้ตอ้ งมีการใช้เทคนิ คต่างๆในการ
ควบคุ มการหายใจร่ วมด้วย เพื่อให้การให้รังสี มีค วามถู ก ต้องแม่ นยามากขี้ น ดังนั้นประสบการณ์ ในการวาง
แผนการรักษาด้วยโปรตอนและการเลือ กตาแหน่ งและขนาดของรอยโรคที่เหมาะสมจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
พิจารณาผูป้ ่ วยที่น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการรักษาด้วยอนุ ภาคโปรตอน ข้อจากัดที่สาคัญอีกประเด็นที่
เป็ นปั ญหาสาคัญในทุกสถาบันทัว่ โลกและทาให้การรักษาด้วยโปรตอนยังไม่แพร่ หลายมากนัก คือราคาค่ารักษา
เพราะเครื่ องมือมีความซับซ้อนและราคาที่ค่อนข้างสู ง ทาให้มีการเข้าถึงของผูป้ ่ วยได้ค่อนข้างจากัด การศึกษา
ข้อดี ข้อเสี ย ตลอดจนข้อจากัดของการใช้รังสี จะช่วยให้สามารถเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมและมีความคุม้ ค่าที่จะรับ
การรักษาด้วยรังสี ต่างๆได้ดียงิ่ ขึ้น

สรุ ป
รังสี รักษามีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ องในการให้การรักษาผูป้ ่ วย การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
มีบทบาทในการรักษามะเร็ งหลายชนิ ดมากขึ้นเรื่ อยๆรวมทั้งมะเร็ งปอด และด้วยคุ ณสมบัติเฉพาะของอนุ ภาค
โปรตอน จะทาให้สามารถให้รังสี ที่ครอบคลุมก้อนมะเร็ งได้ดีข้ ึน ในขณะที่สามารถลดปริ มาณรังสี ที่เนื้ อเยื่อปกติ
ลงได้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มโรค และลดผลข้างเคียงจากการรักษาให้มากที่สุด เพื่อให้ผูป้ ่ วยมี
โอกาสหายขาด และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
Reference
1. Chang JY, Verma V, Li M, Zhang W, Komaki R, Lu C, et al. Proton beam radiotherapy and
concurrent chemotherapy for unresectable stage III non-small cell lung cancer: final results of a phase
2 study. JAMA Oncol. 2017; 3: e172032
2. Higgins KA, O’Connell K, Liu Y, Gillespie TW, McDonald MW, Pillai RN, et al. National Cancer
Database Analysis of Proton Versus Photon Radiation Therapy in Non-Small Cell Lung Cancer. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2016; 97(1): 128-37
3. Liao Z, Lee JJ, Komaki R, Gomez DR, O’reilly MS, Fossella FV, et al. Bayesian adaptive
randomization trial of passive scattering proton therapy and intensity-modulated photon radiotherapy
for locally advanced Non-Small-Cell lung cancer. J Clin Oncol. 2018; 36: 1813-22
4. Bradley JD, Paulus R, Komaki R, Masters G, Blumenschein G, Schild S, et al. Standard-dose versus
high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with
or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a
randomized, two-by-two factorial phase 3 study. Lancet Oncol. 2015; 16: 187-99
5. Elhammali A, Blanchard P, Yoder A, Liao Z, Zhang X, Zhu RX, et al. Clinical Outcomes after
Intensity-Modulated proton therapy with concurrent chemotherapy for inoperable non-small cell lung
cancer. Radiother and Oncol. 2019: 136; 136-42
6. Giaddui T, Chen W, Yu J, Lin L, Simone CB, Yuan L, et al. Establishing the feasibility of the
dosimetric compliance criteria of RTOG 1308: phase III randomized trial comparing overall survival
after photon versus proton radiochemotherapy for inoperable stage II-IIIB NSCLC. Radiat Oncol.
2016;11:66.
7. Ohnishi K, Nakamura N, Harada H, Tokumaru S, Wada H, Arimura T, et al. Proton beam therap for
histologically or clinically diagnosed stage I Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): The first
nationwide retrospective study in Japan. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019; 106(1): 82-9

8. Nantavithya C, Gomez DR, Wei X, Komaki R, LiaoZ, Lin SH, et al. Phase 2 study of Stereotactic
Body Radiation Therapy and Stereotactic Body Proton Therapy for high-risk, medically inoperable,
early-stage Non-Small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018;101(3): 558-63
9. Ho JC, Nguyen QN, Li H, Allen PK, Zhang X, Liao Z, et al. Reirradiation of thoracic cancers with
intensity modulated proton therapy. Pract Radiat Oncol. 2018; 8(1): 58-65

