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หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Management of Brain Metastases

	 เนื้องอกในสมองที่พบได้บ่อยที่สุดไม่ใช่

มะเร็งที่มีต้นกำ�เนิดจ�กเซลล์ในสมอง	 แต่เป็น

ภ�วะมะเร็งลุกล�มไปสมอง	(brain	metastasis)1	

Patchell	ไดป้ระม�ณว�่อ�จพบไดถ้งึรอ้ยละ	20-40	

ของผูป้ว่ยมะเรง็2	ห�กผูป้ว่ยมภี�วะนีจ้ะบง่บอกถงึ

คว�มรุนแรงของโรคมะเร็งและระยะของผู้ป่วยจะ

เป็นระยะลุกล�มไม่ส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยข�ดได้3	

นอกจ�กจะลดระยะเวล�ก�รรอดชีวิตแล้ว	 ภ�วะ

นี้ยังส่งผลต่อก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วย	

เป็นภ�ระแก่ผู้ดูแล	และเพิ่มค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแล

รักษ�ของครอบครัวและประเทศโดยรวม

	 ภ�วะมะเร็งลุกล�มไปที่สมองมีแนวโน้มจะ

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	เนือ่งจ�กก�รรกัษ�มะเรง็ในปจัจบุนั

ส�ม�รถทำ�ใหช้วีติของผูป้ว่ยยนืย�วขึน้	ผูป้ว่ยจงึมี

ชีวิตอยู่กับมะเร็งน�นขึ้น	 ส่งผลให้ระยะเวล�ของ

ก�รที่จะมีก�รแพร่กระจ�ยไปอวัยวะอื่นๆ	ม�กขึ้น	

และนอกจ�กนีก้�รพฒัน�เทคโนโลยที�งรงัสวีทิย�	

เชน่	CT	scan	หรอื	MRI	ใหม้กี�รใชอ้ย�่งกว�้งขว�ง	

จงึส�ม�รถตรวจพบรอยโรคในสมองตัง้แตย่งัไมม่ี

อ�ก�รได้ง่�ยขึ้น4	

	 เนื้องอกลุกล�มไปสมองที่พบบ่อยที่สุด	คือ	

มะเร็งปอด	มะเร็งเต้�นม	มะเร็งลำ�ไส้และมะเร็ง

ผิวหนังชนิด	melanoma	ต�มลำ�ดับ5,6	 เพร�ะ

เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีหลอดเลือดม�เลี้ยง

ปริม�ณม�ก	ทำ�ให้มีก�รกระจ�ยของเซลล์มะเร็ง

จ�กก้อนมะเร็งผ่�นเข้�เนื้อสมองท�งหลอดเลือด

ได้ง่�ย	

	 อ�ก�รแสดงของมะเร็งลุกล�มไปสมองอ�จ

เป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอ�ก�ร	ปวดศีรษะ	อ�เจียน	หรือ

รุนแรงถึงซึม	ไม่รู้สึกตัว	ทั้งนี้ขึ้นกับ	ขน�ด	จำ�นวน	

และตำ�แหน่งของมะเร็งแพร่กระจ�ย	โดยตำ�แหน่ง

ที่พบได้บ่อยที่สุดคือบริเวณสมองใหญ่	(cerebral	

hemisphere)	 เนื่องจ�กมีหลอดเลือดม�เลี้ยง

จำ�นวนม�ก	 โดยเฉพ�ะบริเวณรอยต่อระหว่�ง	

gray	และ	white	matter	เพร�ะมกี�รเปลีย่นแปลง

ขน�ดของเสน้เลอืดอย�่งฉบัพลนัทำ�ใหเ้ซลลม์ะเรง็

ที่กระจ�ยม�อยู่บริเวณนี้ได้ง่�ย7
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค
	 ในปัจจุบันก�รพย�กรณ์โรคมะเร็งกระจ�ย

ไปสมองมี	2	ระบบคือ

	 1.	 Recursive	 partitioning	 analysis	

(RPA)	

	 จ�กสรปุก�รศกึษ�ของ	Radiation	therapy	

oncology	group8	ในปี	พ.ศ.	2540	ได้แบ่งผู้ป่วย

เปน็กลุม่ต�มอ�ย	ุKarnofsky	performance	sta-

tus	ก�รควบคมุมะเรง็ปฐมภมูิ	และก�รกระจ�ยไป

อวัยวะอื่น	ซึ่งคว�มเสี่ยงในแต่ละกลุ่มจะส่งผลต่อ

ระยะเวล�ก�รรอดชีวิต	ดังแสดงในต�ร�งที่	1	

Class อ�ยุ KPS มะเร็งปฐมภูมิ ก�รกระจ�ยไป

อวัยวะอื่น

ระยะเวล�ก�รรอดชีวิต

(เดือน)

I <65	ปี ≥70 ควบคุมได้ - 7.1

II เข้�ไม่ได้กับ	class	I	หรือ	III 4.2

III +/- <70 +/- +/- 2.3

	 2.	 Graded	 Prognostic	Assessment	

(GPA)

	 จ�กก�รศึกษ�ในปี	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งทำ�ใน	

11	 สถ�บัน	 ศึกษ�ย้อนหลังในผู้ป่วย	 4,259	 คน	

พบว่�มะเร็งแต่ละชนิดนั้นมีคว�มแตกต่�งกันใน

ด้�นปัจจัยก�รพย�กรณ์โรค	 โดยมะเร็งเต้�นม

และมะเร็งท�งเดินอ�ห�รส�ม�รถใช้	 karnofsky	

performance	 status	 เพียงปัจจัยเดียว	 แต่ใน

มะเร็งปอดต้องอ�ศัยถึง	4	ปัจจัยในก�รพย�กรณ์

โรค9	โดยร�ยละเอียดส�ม�รถอ่�นเพิ่มเติมได้ต�ม

เอกส�รอ้�งอิง

การรักษา
	 ก�รรักษ�ภ�วะนี้มีหล�ยวิธี	 โดยหลักฐ�น

ของก�รรักษ�แต่ละวิธีในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

Corticosteroid
	 ไม่แนะนำ�ก�รให้ย�	 corticosteroid	 ใน	

ผูป้ว่ยทีไ่มม่อี�ก�ร	แตส่�ม�รถใหไ้ดช้ัว่คร�วเพือ่ลด	

อ�ก�รทีเ่กดิจ�กภ�วะคว�มดนัในกะโหลกศรีษะสงู		

steroid	ที่มีหลักฐ�นว่�ได้ประโยชน์ม�กที่สุดคือ	

dexamethasoneโดยเริ่มที่ขน�ด	4-8	มก.ต่อวัน

ในกลุ่มที่อ�ก�รไม่ม�ก	แต่ห�กอ�ก�รรุนแรงควร

เริ่มที่ขน�ดสูงเช่น	 16	มก.ต่อวัน	 และควรจะลด

ขน�ดลงใน	2	สปัด�หห์รอืน�นกว�่นัน้ขึน้กบัอ�ก�ร

ของผู้ป่วย10

ยากันชัก
	 จ�กหลักฐ�นพบว่�ไม่แนะนำ�ก�รให้ย�กัน

ชกัปอ้งกนัในผูป้ว่ยมะเรง็กระจ�ยไปสมองทีไ่มเ่คย

มอี�ก�รชกัม�กอ่น11	จ�กก�รศกึษ�แบบ	random-

ized	controlled	trial	เพียงก�รศึกษ�เดียวซึ่งไม่
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พบคว�มแตกต่�งในก�รเกิดอ�ก�รชัก	 แต่ก็ไม่มี

หลักฐ�นเช่นกันว่�ให้ย�กันชักจะลดอัตร�ก�รเกิด

ชักได้

การฉายรงัสคีรอบคลมุสมองทัง้หมด 
(whole brain radiation)
	 ก�รฉ�ยรังสีเป็นก�รรักษ�ม�ตรฐ�นสำ�หรบั

ภ�วะมะเร็งลุกล�มไปสมองม�เป็นเวล�น�นโดย

เฉพ�ะในผู้ป่วยที่มีรอยโรคหล�ยตำ�แหน่ง	 และ

ส�ม�รถให้ก�รรักษ�ได้ในโรงพย�บ�ลหล�ยแห่ง

ในประเทศ	แต่สำ�หรับภ�วะมะเร็งลุกล�มไปสมอง

ที่มีรอยโรคเพียงตำ�แหน่งเดียวนั้น	 ผลก�รรักษ�

ในแง่ของอัตร�ก�รรอดชีวิตยังไม่เป็นที่น่�พอใจ12	

ปัจจุบันจึงได้มีก�รศึกษ�วิธีอื่นๆ	ในก�รรักษ�ม�ก

ขึ้น	เช่น	ก�รผ่�ตัด	ก�รฉ�ยรังสีเฉพ�ะตำ�แหน่ง	

	 ก�รผ่�ตัดต�มด้วยก�รฉ�ยรังสีส�ม�รถ

ควบคุมโรคได้ดีกว่�ก�รฉ�ยรังสีเพียงอย่�งเดียว	

ในกลุ่มผู้ป่วยที่สภ�พร่�งก�ยดีและควบคุมรอย

โรคนอกสมองได้13	 แต่สำ�หรับผู้ป่วยที่โรคลุกล�ม

ไปหล�ยอวัยวะ	 หรือมีรอยโรคในสมองหล�ย

ตำ�แหน่ง	หลักฐ�นในปัจจุบันยังไม่เพียงพอในก�ร

สรุป

การผ่าตัด
		 ก�รผ�่ตดัมบีทบ�ทสำ�คญัอย�่งยิง่ในผูป้ว่ย	

ที่มีอ�ก�รท�งระบบประส�ทรุนแรงจ�กก้อน

ขน�ดใหญ่	 ก�รผ่�ตัดส�ม�รถลดผลจ�กก้อน

เนื้องอกต่อสมอง	 ลดคว�มดันในกะโหลกศีรษะ

ได้อย่�งรวดเร็ว	 ลดก�รอุดกั้นก�รไหลเวียนของ	

นำ�้ไขสนัหลงั	และควบคมุอ�ก�รชกัทีค่มุไมไ่ดจ้�ก

ย�กันชัก	 ก�รผ่�ตัดได้ประโยชน์ม�กในผู้ป่วยที่

มีรอยโรคในสมองตำ�แหน่งเดียวโดยก้อนขน�ด

ม�กกว่�หรือเท่�กับ	 3	 ซม.	 ก้อนที่บริเวณสมอง

น้อย	(cerebellum)	และผู้ป่วยที่สมองบวมม�ก14

	 ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคในสมองตำ�แหน่ง

เดียว	ก�รผ่�ตัดต�มด้วยก�รฉ�ยรังสีได้ผลดีกว�่

ก�รผ่�ตัดอย่�งเดียว	 	 และเมื่อเปรียบเทียบก�ร

ผ่�ตัดร่วมกับก�รฉ�ยรังส	ีเทยีบกับ	stereotactic	

radiosurgery	ร่วมกับก�รฉ�ยรังสี	พบว่�ได้ผลดี

ทั้งคู่และอัตร�ก�รรอดชีวิตไม่แตกต่�งกัน15

การฉายรงัสเีฉพาะตำาแหนง่ดว้ย ste-
reotactic radiosurgery (SRS)
	 ผู้ป่วยที่ส�ม�รถรับก�รรักษ�ด้วย	SRS	 ได้	

คือ	กลุ่มที่ขน�ดก้อนน้อยกว่�	3	ซม.	และมีผลต่อ

สมองน้อย	คือทำ�ให้สมองเลื่อนไปจ�กแนวกล�ง

น้อยกว่�	1	ซม.	

	 จ�กก�รศกึษ�ผลของ	stereotactic	radio-

surgery	ร่วมกับก�รฉ�ยรังสี	เปรียบเทียบกับก�ร

ฉ�ยรังสีอย่�งเดียวพบว่�ก�รให้ก�รรักษ�ร่วมกัน

ได้ผลดีกว่�ในกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้16

	 -	 รอยโรคในสมอง	1	ตำ�แหน่งและสภ�พ

ร่�งก�ยดี:	ยืดระยะเวล�ก�รรอดชีวิตน�นกว่�

	 -	 รอยโรคในสมอง	1-4	ตำ�แหนง่:	ควบคมุ

รอยโรคในสมองและสภ�พร่�งก�ยได้ดีกว่�

	 แต่เครื่องมือในก�รฉ�ยรังสีด้วย	 stereo-

tactic	 radiosurgery	 ยังมีจำ�กัดอยู่เฉพ�ะใน	

โรงพย�บ�ลใหญ่	 และปัญห�เรื่องคว�มคุ้มทุนก็
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เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำ�นึงในประเทศกำ�ลังพัฒน�

อย่�งประเทศไทย

การให้ยาเคมีบำาบัด
	 ถึงแม้ย�เคมีบำ�บัดจะเป็นก�รรักษ�หลักใน

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีก�รแพร่กระจ�ย	แต่กลับพบว่�ย�

เคมีบำ�บัดนั้นได้ผลไม่ดีกับก�รกระจ�ยม�ที่สมอง	

เช่นในก�รศึกษ�ย�	 carboplatin	 chloroethyl-

nitrosoureas	tegafur	และ	temozolomide	ไม่

พบว่�ได้ประโยชน์ต่ออัตร�ก�รรอดชีวิต	นอกจ�ก

นี้พบว่�ประโยชน์ของก�รให้ย�เคมีบำ�บัดร่วมกับ	

ก�รฉ�ยรังสีครอบคลุมทั้ งศีรษะนั้นยังไม่มี 	

หลกัฐ�นชดัเจน	ตอ้งรอก�รศกึษ�ในอน�คตตอ่ไป17	

ย�เคมีบำ�บัดในปัจจุบันจึงยังไม่มีบทบ�ทในก�ร

รักษ�มะเร็งลุกล�มไปสมอง

การรักษาแบบใหม่
	 ได้มีก�รศึกษ�วิธีก�รใหม่ๆ	ที่จะนำ�ม�ใช้ใน

ก�รรักษ�มะเร็งลุกล�มไปสมอง	แต่ยังไม่มีวิธีก�ร

ใดที่มีหลักฐ�นชัดเจนว่�ได้ประโยชน์	 ก�รใช้ตัว

กระตุ้นรังสีด้วย	motexafin-gadolinium	และ	

efaproxiral	 ยังไม่พบว่�มีหลักฐ�นที่สนับสนุนที่

ชดัเจน	ก�รศกึษ�	phase	II	ในผูป้ว่ยมะเรง็ลกุล�ม

ไปสมองจ�กมะเร็งผิวหนัง	melanoma	โดยให้ย�

เคมีบำ�บัด	 temozolomide	 ร่วมกับก�รฉ�ยรังสี

ครอบคลุมทั้งศีรษะ	พบว่�ได้ผลดีแต่ต้องรอก�ร

ศกึษ�เพิม่เตมิ	และไดม้กี�รศกึษ�ถงึก�รใหย้�ต�้น	

epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	ใน

มะเรง็ปอดพบว่�อ�จมปีระโยชน์	แตอ่ย่�งไรกต็�ม

คงต้องรอผลก�รศึกษ�ในประช�กรที่ม�กขึ้นต่อ

ไป18

	 สรุป	ภ�วะมะเร็งลุกล�มไปสมองเป็นภ�วะ

ที่รุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดคว�มทุพพลภ�พต่อผู้

ปว่ยและเปน็ภ�ระแกผู่ด้แูล	ก�รรกัษ�ในปจัจบุนัมี

หล�ยวธิ	ีโดยผลก�รรกัษ�ขึน้กบัอ�ย	ุสภ�พร�่งก�ย

ผูป้ว่ย	ก�รควบคมุเนือ้งอกปฐมภมูิ	ก�รกระจ�ยไป

อวยัวะอืน่	และจำ�นวนกอ้นมะเรง็ในสมอง	โดยก�ร

เลอืกผูป้ว่ยทีเ่หม�ะสมเปน็สิง่สำ�คญั	และก�รรกัษ�

ตอ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอืของแพทยเ์ฉพ�ะท�งหล�ย

ฝ่�ยเพื่อให้ได้ผลก�รรักษ�ที่ดีที่สุด
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