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สุุขภาพกระดููกในโรคมะเรง็ 

สุข้ภาพกระดู้กในโรคุมะเรง็ 
คูุ่มือสำาห้รบัผู้ป่วยจาก ESMO 

ข้้อมูลสำาห้รบัผู้ป่วยจากแนวทางเวช่ปฏิิบัติ่ข้อง ESMO

คู่่�มืือน้ี้� ได้ร้ับัการัจััด้เต่รัย้มืขึ้้ �นี้เพื่ื�อช่�วยให้้คู่ณุ รัวมืทำั �งเพื่ื�อนี้ คู่รัอบคู่รัวั และผ่้ด้แ่ลขึ้องคู่ณุมื้คู่วามืเขึ้้าใจัเก้�ยวกับ
สุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ด้ข้ึ้้ �นี้ ในี้คู่่�มืือน้ี้�มื้ขึ้้อมื่ลเก้�ยวกับผลจัากโรัคู่มืะเรัง็ต่�อกรัะด้ก่ รัวมืทำั �งคู่ำาแนี้ะนี้ำาทำ้�ทำันี้ต่�อยุคู่
ปัจัจัุบันี้เก้�ยวกับช่นิี้ด้ขึ้องการัรักัษาทำ้�มื้อย่� และผลขึ้้างเคู่ย้งจัากการัรักัษาทำ้�อาจัเกิด้ขึ้้ �นี้ได้ ้

ขึ้้อมื่ลทำางการัแพื่ทำย์ทำ้�กล�าวไว้ ในี้เอกส่ารัน้ี้�อ้างอิงจัากแนี้วทำางเวช่ปฏิิบัต่สิ่ำาห้รับัสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ขึ้อง 
ESMO ทำ้�จััด้ทำำาเพื่ื�อช่�วยแพื่ทำย์ ในี้การัวนิิี้จัฉัยและด้แ่ลรักัษาปัญห้ากรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ แนี้วทำางเวช่ปฏิิบัต่ขิึ้อง 
ESMO ทำั �งห้มืด้ได้ร้ับัการัจััด้ทำำาและต่รัวจัส่อบโด้ยผ่้เช้่�ยวช่าญชั่�นี้นี้ำาโด้ยใช้่ห้ลักฐานี้ทำ้� ได้จ้ัากการัศ้กษาทำด้ลองทำาง
คู่ลินิี้ก งานี้วจิััย และคู่วามืคู่ดิ้เห็้นี้จัากผ่้เช้่�ยวช่าญทำ้�มื้อย่�ล�าสุ่ด้ 

ขึ้้อมื่ลทำ้�รัวมืไว้ ในี้คู่่�มืือน้ี้� ไมื� ได้ม้ื้วตั่ถุปรัะส่งคู่์ ให้้นี้ำามืาใช้่แทำนี้คู่ำาแนี้ะนี้ำาจัากแพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุ แพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุรั่ป้รัะวตั่ิ
ทำางการัแพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุอย�างคู่รับถ้วนี้ และจัะช่�วยช้่ �แนี้ะเก้�ยวกับการัรักัษาทำ้�ด้ท้ำ้�สุ่ด้ส่ำาห้รับัคู่ณุ

คู่ำาทำ้�เน้ี้นี้ไวด้้ว้ยสีมื้นิี้ยามืคู่วามืห้มืายอย่� ในี้อภิธานี้ศัพื่ทำ์ต่อนี้ทำ้ายขึ้องเอกส่ารัน้ี้�

คู่่� มืื อน้ี้� ได้้รัับการัจััด้ทำำาและต่รัวจัส่อบโด้ย: 

ตั่วแทนจาก European Society for Medical Oncology (ESMO):  
Robert Coleman และ Svetlana Jezdic 

ตั่วแทนจาก European Oncology Nursing Society (EONS): 
Eugenia Trigoso Arjona และ Nikolina Dodlek 

ตั่วแทนจากกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วย:  
André Deschamps (Europa Uomo) และ Tamika Lang (Myeloma Patients Europe)

เผยแพื่รั�ด้ว้ยทำุนี้ส่นัี้บส่นุี้นี้ด้า้นี้การัศ้กษาจัาก Amgen ทำั �งน้ี้� Amgen มืิ ได้ม้ื้ส่�วนี้เก้�ยวขึ้้องในี้การัจััด้ทำำา/การัต่พ้ื่ิมืพื่์
เอกส่ารัฉบับน้ี้� และไมื� ได้ก้รัะทำำาการัทำ้�ส่�งผลต่�อเนืี้�อห้าขึ้องเอกส่ารัแต่�ปรัะการัใด้ 
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คู่่�มืือสำำ�หรับัผู้่�ป่� วยจ�ก ESMO 
ภายในมีสิ�งใด้

2 คู่่�มือืส่ำาห้รับัผ่ป้� วยจัาก ESMO 

4 สุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็: ส่รัปุขึ้อ้มืล่ส่ำาคู่ญั

6 ปัญห้าสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ใด้บา้งทำ้�ส่ามืารัถเกดิ้ขึ้้ �นี้ได้้ ในี้โรัคู่มืะเรัง็?

8 การัแพื่รั�กรัะจัายขึ้องมืะเรัง็เขึ้า้กรัะด้ก่: มืะเรัง็แพื่รั�กรัะจัายอย�างไรั?

9 การัแพื่รั�กรัะจัายขึ้องมืะเรัง็เขึ้า้กรัะด้ก่มืก้ารัวนิิี้จัฉัยอย�างไรั?

12 จัะม้ืการัต่ดั้สิ่นี้ใจัเรัื�องการัรักัษาการัแพื่รั�กรัะจัายขึ้องมืะเรัง็เขึ้า้กรัะด้ก่ขึ้อง 
 ฉันี้อย�างไรั?

13 ม้ืการับำาบัด้รักัษาใด้บา้งส่ำาห้รับัการัแพื่รั�กรัะจัายขึ้องมืะเรัง็เขึ้า้กรัะด้ก่?

17 ม้ืการัรักัษาใด้บา้งเพื่ื�อป้องกันี้การัแพื่รั�กรัะจัายขึ้องมืะเรัง็เขึ้า้กรัะด้ก่?

19 การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยวขึ้อ้งกบัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็คู่อือะไรั? 

20 คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยวขึ้อ้งกบัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็มืก้ารั 
 ปรัะเมิืนี้อย�างไรั?

21 ม้ืการัรักัษาใด้บา้งเพื่ื�อป้องกันี้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยวขึ้อ้งกบัการัรักัษา 
 โรัคู่มืะเรัง็?

24 การัศ้กษาวจิัยัทำางคู่ลนิิี้ก

25 ผลข้ึ้างเคู่ย้งท้ำ�อาจัเป็นี้ไปได้ข้ึ้องการัรักัษาม้ือะไรับา้ง?

28 ฉันี้จัะทำำาให้สุ้่ขึ้ภาวะขึ้องฉันี้ด้ข้ึ้้ �นี้ได้อ้ย�างไรับา้ง?

31 กลุ�มืช่�วยเห้ลอื

32 เอกส่ารัอา้งองิ

33 อภธิานี้ศัพื่ทำ์
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สุุขภาพกระดููกในโรคมะเรง็ 

สุข้ภาพกระดู้กในโรคุมะเรง็: สรปุ ข้้อมูลสำาคัุญ

ห้ัวขึ้้อส่รัปุน้ี้�เป็นี้ภาพื่รัวมืขึ้องขึ้้อมื่ลส่ำาคู่ญัทำ้� ให้้ ไวภ้ายในี้คู่่�มืือสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ ขึ้้อมื่ลต่�อไปน้ี้�จัะมื้การั
อธิบายโด้ยละเอ้ยด้ในี้ห้น้ี้าเนืี้�อห้าห้ลักขึ้องคู่่�มืือ 

บทนำาเกี�ยวกับสุข้ภาพกระดู้ก  
• กรัะด้ก่ช่�วยพื่ยุงและป้องกันี้อวยัวะภายในี้ ทำำางานี้รั�วมืกับกล้ามืเนืี้�อเพื่ื�อเคู่ลื�อนี้ไห้วรั�างกาย และเก็บรักัษาแรั�ธาต่ ุ

เช่�นี้ แคู่ลเซ้ียมื กรัะด้ก่ทำ้�มื้สุ่ขึ้ภาพื่ด้จ้ัะรักัษารัป่ทำรังและคู่วามืแข็ึ้งแรังไว้ได้ด้้ว้ยการัส่รัา้งเนืี้�อเยื�อกรัะด้ก่ให้มื�ผ�านี้
กรัะบวนี้การสลายเนื�อกระดู้กและการัส่รัา้งกรัะด้ก่

• โรัคู่มืะเรัง็ส่ามืารัถส่�งผลกรัะทำบต่�อกรัะด้ก่ได้ห้้ลายรัป่แบบ เช่�นี้ ด้ว้ยการัแพื่รั�ไปยังกรัะด้ก่ (ห้รัอืเป็นี้ทำ้�รั่จ้ัักกันี้
ว�าการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ ห้รัอืโรคุมะเรง็กระดู้กแบบทุติ่ยภูมิ) ห้รัอืการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ทำ้�ทำำาให้้มื้
การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ส่�งผลให้้กรัะด้ก่เปรัาะยิ�งขึ้้ �นี้และมื้แนี้วโน้ี้มืจัะเกิด้กรัะด้ก่ห้ักได้้

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก
• ไมื�ว�าจัะเป็นี้มืะเรัง็แบบใด้ก็ส่ามืารัถแพื่รั�เขึ้้าส่่�กรัะด้ก่ได้ ้แต่�การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่จัะพื่บได้ท้ำั�วไป

โด้ยเฉพื่าะในี้ผ่้ป� วยทำ้�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก มืะเรัง็ปอด้ และมืะเรัง็ไต่ ขึ้ณะทำ้� โรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้
เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัยอ้โลมืามืักส่�งผลกรัะทำบและทำำาให้้กรัะด้ก่อ�อนี้แอลงได้เ้กือบเส่มือไป  

• การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ทำำาให้้เกิด้คู่วามืเจ็ับปวด้ในี้กรัะด้ก่ทำ้� ได้ร้ับัผลกรัะทำบ รัวมืทำั �งมื้ภาวะ
แทำรักซ้ีอนี้รัา้ยแรังเช่�นี้ กรัะด้ก่ห้ัก ห้รัอืการกด้ทับประสาทไข้สนัห้ลัง 

• โด้ยทำั�วไปแล้วจัะมื้การัวนิิี้จัฉัยการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ด้ว้ยการัต่รัวจัทำด้ส่อบต่�อเนืี้�องห้ลายปรัะการั 
ซ้ี�งอาจัรัวมืถ้ง การสแกนกระดู้กด้้วยเรดิ้โอนิวไคุลด์้, เอ็กซ์์เรย์, การัส่แกนี้ด้ว้ยเคุรื�องเอ็กซ์เรย์คุอมพิวเต่อร ์
(computed tomography, CT), การัส่แกนี้ด้ว้ยการสรา้งภาพด้้วยสนามแม่เห้ล็กไฟฟ้า (magnetic resonance 
imaging, MRI) และ การตั่ด้ชิ่�นเนื�อจัากกรัะด้ก่

• การัรักัษาส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่แต่กต่�างกันี้ไปต่ามืช่นิี้ด้ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ทำ้�เป็นี้อย่�เด้มิื รัวมื
ทำั �งขึ้นี้าด้และต่ำาแห้นี้�งขึ้องการัแพรก่ระจายข้องมะเรง็นัี้�นี้ การัทำำารงัสบีำาบัด้ การัผ�าต่ดั้ และการัใช้่สารมุ่งเป้า
กระดู้กเป็นี้การัรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ทำ้� ใช้่กันี้ทำั�วไป 

• สารมุ่งเป้ากระดู้ก (denosumab และ bisphosphonates) เป็นี้ยาทำ้�ลด้ การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่และช่�วยให้้กรัะด้ก่
แข็ึ้งแรังขึ้้ �นี้ ยาเห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถลด้คู่วามืเจ็ับปวด้ในี้กรัะด้ก่ และลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักและภาวะ
แทำรักซ้ีอนี้ได้ ้

• ในี้บางกรัณ้ การัรักัษาด้ว้ย bisphosphonate มืารัถช่�วยป้องกันี้การัเกิด้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ได้ ้
โด้ยเฉพื่าะในี้ผ่้ป� วยทำ้�มื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการักลับมืาเป็นี้โรัคู่มืะเรัง็อ้กห้ลังได้ร้ับัการัรักัษาไปแล้ว ในี้ปัจัจัุบันี้มื้การัใช้่ 
บิสฟอสโฟเนต่ เพื่ื�อ ป้องกันี้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ในี้ผ่้ป� วยทำ้�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืรัะยะแรักซ้ี�ง
ผ�านี้การัคู่ดั้เลือกแล้วเทำ�านัี้�นี้  

การสูญเสยีกระดู้กที�เกี�ยวข้้องกับโรคุมะเรง็และการรกัษาโรคุมะเรง็
• ในี้ผ่้ป� วยทำ้�กำาลังได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็บางคู่นี้ อัต่รัาการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ต่ามืธรัรัมืช่าต่อิาจัเรัว็ขึ้้ �นี้เนืี้�องมืาจัาก

การัรักัษาทำ้�กำาลังได้ร้ับัอย่�นัี้�นี้ ส่�งผลให้้เกิด้ กระดู้กพรนุ ห้รัอืมื้การัส้่กกรั�อนี้ขึ้องกรัะด้ก่ และมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการั
เกิด้กรัะด้ก่ห้ักเพื่ิ�มื ขึ้้ �นี้
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คู่่�มืือสำำ�หรับัผู้่�ป่� วยจ�ก ESMO 

• ต่วัอย�างเช่�นี้ ในี้ผ่้ป� วยบางคู่นี้ทำ้�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัยอ้โลมืา การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่จัะเก้�ยว ขึ้้องกับ
รัอยโรัคู่แทำรักซ้ีมืไข้กระดู้กโด้ยต่รัง 

• ผ่้ป� วยทำ้�มื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่มืากขึ้้ �นี้เนืี้�องจัากช่นิี้ด้ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ทำ้�เป็นี้อย่� และผ่้ทำ้�กำาลังได้ร้ับัการั
รักัษาโรัคู่มืะเรัง็แบบทำ้�เพื่ิ�มืคู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่จัะได้ร้ับัการัปรัะเมืินี้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ัก 
จัะมื้การัปรัะเมืินี้ผ่้ป� วยต่ามือายุ ส่ถานี้ะการัส่่บบุห้รั้� ดั้ช่นีมวลกาย ปรัะวตั่กิารัเกิด้ภาวะกรัะด้ก่ห้ักในี้คู่รัอบคู่รัวั 
การัใช้่สเตี่ยรอยด์้ และคุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ซ้ี�งเป็นี้การัวดั้คู่วามืห้นี้าขึ้องกรัะด้ก่ การัปรัะเมืินี้คู่วามื
เส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักช่�วยให้้แพื่ทำย์ส่ามืารัถจััด้เต่รัย้มืแผนี้การัทำ้�จัะลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อกรัะด้ก่ห้ักได้้

• ผ่้ป� วยทำ้�มื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เนืี้�องจัากการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็อาจัได้ร้ับัคู่ำาแนี้ะนี้ำาให้้ปรับัเปล้�ยนี้วถิ้ช้่วติ่ 

เพื่ื�อลด้อัต่รัาคู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักรัวมืทำั �งการัห้ยุด้ส่่บบุห้รั้� ลด้การัด้ื�มืแอลกอฮอล์ กินี้อาห้ารัทำ้�อุด้มืด้ว้ย
แคู่ลเซ้ียมื ออกกำาลังกายแบบทำ้�มื้การัรับันี้ำ �าห้นัี้ก และรับัวติ่ามืินี้ด้เ้ส่รัมิื

• ผ่้ป� วยบางคู่นี้ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาบางอย�างส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืห้รัอืมืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก อาจัได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย
สารมุ่งเป้ากระดู้กเพื่ื�อลด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็พื่บว�าทำั �งดี้โนซู์แมบ และ  
บิสฟอสโฟเนต่ มื้ปรัะสิ่ทำธิภาพื่ด้แ้ต่�มื้การัใช้่ ดี้โนซู์แมบ บ�อยทำ้�สุ่ด้

การติ่ด้ต่ามผลระห้วา่ง/ห้ลังการรกัษา

• ผ่้ป� วยทำ้�มื้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ ห้รัอืมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้า
กรัะด้ก่ ห้รัอืมื้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับโรัคู่มืะเรัง็ห้รัอืการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ จัะมื้การัพื่่ด้คู่ยุกับแพื่ทำย์มืะเรัง็
วทิำยาขึ้องต่นี้เก้�ยวกับสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่อย�างส่มืำ�าเส่มือรัะห้ว�างการัพื่บแพื่ทำย์ต่ามืนัี้ด้เพื่ื�อต่ดิ้ต่ามืผลการัรักัษาโรัคู่
มืะเรัง็ 

• จัะมื้การัส่อบถามืผ่้ป� วยทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้กเก้�ยวกับผลขึ้้างเคู่ย้งใด้ๆ จัากยา ผ่้ป� วยทำ้� ได้ร้ับัการั
รักัษาโรัคู่มืะเรัง็ซ้ี�งทำำาให้้เกิด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ได้อ้าจัต่อ้งรับัการัส่แกนี้อย�างส่มืำ�าเส่มือเพื่ื�อต่ดิ้ต่ามื คุวามห้นา
แน่นมวลกระดู้กซ้ี�งเรัย้กกันี้ว�าการัส่แกนี้ DXA

การช่่วยเห้ลือด้้านอารมณ์และกลุ่มช่่วยเห้ลือ
• ขึ้้อมื่ลเก้�ยวกับโรัคู่และการัรักัษาทำ้�ทำันี้เวลาและถ่กต่อ้งจัากแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาและพื่ยาบาลเฉพื่าะทำางช่�วยผ่้ป� วย

ได้ ้นี้อกจัากน้ี้�ผ่ั ให้้คู่ำาปรัก้ษาเฉพื่าะทำาง ห้รัอืนัี้กจัิต่วทิำยาก็ส่ามืารัถช่�วยผ่้ป� วยในี้การัจััด้การัปัญห้าทำางอารัมืณ์ทำ้�
เก้�ยว ขึ้้องกับโรัคู่มืะเรัง็ได้้

• กลุ�มืช่�วยเห้ลือผ่้ป� วยทำั �งในี้รัะด้บัทำ้องถิ�นี้ รัะด้บัช่าต่ ิและรัะด้บันี้านี้าช่าต่ ิมื้อย่�ส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็เฉพื่าะอย�าง และ
ภาวะกระดู้กพรนุ รัายชื่�อกลุ�มืช่�วยเห้ลือผ่้ป� วยทำ้�เป็นี้ปรัะโยช่น์ี้บางกลุ�มืรัะบุไว้ ในี้บทำทำ้�เก้�ยวกับกลุ�มืช่�วยเห้ลือ 
กลุ�มืเห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถช่�วยผ่้ป� วยได้้ โด้ยทำำาให้้มื้คู่วามืเขึ้้าใจัเก้�ยวกับโรัคู่ขึ้องต่นี้ด้้ ขึ้้ �นี้ เปิด้โอกาส่ให้้ผ่้ป� วยได้แ้บ�งปันี้
ปรัะส่บการัณ์ขึ้องต่นี้กับผ่้ป� วยคู่นี้อื�นี้ๆ และช่�วยในี้การัเรัย้นี้รั่ว้ธิ้แก้ปัญห้าจัากโรัคู่มืะเรัง็และภาวะกระดู้กพรนุ 
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สุุขภาพกระดููกในโรคมะเรง็ 

ปัญห้าสุข้ภาพกระดู้กใด้บ้างที�สามารถเกิด้ข้้�นได้้ในโรคุมะเรง็?

กรัะด้ก่ทำ้�แข็ึ้งแรังช่�วยพื่ยุงและป้องกันี้อวยัวะภายในี้ ทำำางานี้รั�วมืกับกล้ามืเนืี้�อเพื่ื�อเคู่ลื�อนี้ไห้วรั�างกาย และเก็บรักัษา
แรั�ธาต่ ุเช่�นี้ แคู่ลเซ้ียมื กรัะด้ก่ทำ้�แข็ึ้งแรังรักัษารัป่ทำรังและคู่วามืแข็ึ้งแกรั�งโด้ยการัส่รัา้งเนืี้�อเยื�อกรัะด้ก่ให้มื�อย�างต่�อ
เนืี้�อง (ห้รัอืเรัย้กอ้กอย�างว�าการัห้มืุนี้เวย้นี้กรัะด้ก่) กรัะบวนี้การัน้ี้�เก้�ยว ขึ้้องกับ:

• การสลายเนื�อกระดู้ก ซ้ี�งจัะมื้เซีลล์ทำ้�เรัย้กว�าออสตี่โอคุลาสต์่ทำำาลายกรัะด้ก่เด้มิื

• การัส่รัา้งกรัะด้ก่ให้มื� ซ้ี�งมื้เซีลล์ชื่�อว�าออสตี่โอบลาสต์่ส่รัา้งกรัะด้ก่ให้มื�

กระบวนการหมุุนเวยีนกระดูกูผ่่านทางการสลายและการสรา้งใหมุ่  

การสลาย

การสร้าง

ออส่ต่ ้โอบลาส่ต่ ์

ออส่ต่ ้โอคู่ลาส่ต่ ์

ออส่ต่ ้โอไซีต่ ์
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คู่่�มืือสำำ�หรับัผู้่�ป่� วยจ�ก ESMO 

โรัคู่มืะเรัง็ส่�งผลกรัะทำบต่�อสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุได้ ้ทำั �งน้ี้�อาจัเนืี้�องจัากมืะเรัง็ได้แ้พื่รั�เขึ้้าส่่�กรัะด้ก่ (ซ้ี�งรั่จ้ัักกันี้ว�า
เป็นี้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่) ห้รัอืการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ทำำาให้้เกิด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ (กระดู้กพรนุ) ซ้ี�ง
ทำำาให้้กรัะด้ก่เปรัาะมืากขึ้้ �นี้และมื้แนี้วโน้ี้มืจัะเกิด้กรัะด้ก่ห้ักได้ ้

กระดูกูที�แข็็งแรง การสูญเสียกระดูกู (กระดููกพรนุ) และตััวอย่างข็องการเกี�ยวข็้องในไขกระดููกจากการแพรก่ระจายของมะเรง็
ในโรคมุะเรง็เตัา้นมุ

คู่่�มืือน้ี้�จัะให้้ ขึ้้อมื่ลเก้�ยวกับการัรักัษาและการัป้องกันี้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่และการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�
เก้�ยว ขึ้้องกับการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็

สุข้ภาพกระดู้กสามารถได้้รับผลกระทบจากโรคุ
มะเร็ง รวมถ้งการรักษาโรคุมะเร็งบางช่นิด้

การแพรก่ระจายข้องมะเร ง็ปกต่ ิ กระด้กูพรนุ
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สุุขภาพกระดููกในโรคมะเรง็ 

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก: มะเรง็แพรก่ระจาย
อย่างไร?

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เกิด้ขึ้้ �นี้เมืื�อมืะเรัง็ซ้ี�งมื้จัุด้เรัิ�มืต่น้ี้จัากส่�วนี้ห้น้ี้�งขึ้องรั�างกายแพื่รั�ไปยังบรัเิวณอื�นี้ เซีลล์
มืะเรัง็ห้ลุด้จัากบรัเิวณทำ้�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็แรักเรัิ�มืและเคู่ลื�อนี้ไปต่ามืกรัะแส่เลือด้ห้รัอื ระบบนำ �าเห้ลือง และ ก�อต่วัเป็นี้
เนื�องอก ทำ้�เป็นี้มืะเรัง็ขึ้้ �นี้ให้มื�ในี้ส่�วนี้อื�นี้ขึ้องรั�างกาย เนื�องอก ทำ้�เป็นี้มืะเรัง็เห้ล�าน้ี้� เรัย้กว�า การแพรก่ระจายข้อง
มะเรง็ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็ มื้เซีลล์ช่นิี้ด้เด้ย้วกับมืะเรัง็เรัิ�มืต่น้ี้ เช่�นี้ ห้ากโรัคู่มืะเรัง็เรัิ�มืทำ้�ปอด้และกรัะจัายเขึ้้าส่่�
กรัะด้ก่ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่จัะปรัะกอบด้ว้ยเซีลล์มืะเรัง็ปอด้

กรัะด้ก่เป็นี้บรัเิวณทำ้�พื่บว�าเกิด้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็ได้บ้�อย ไมื�ว�าจัะเป็นี้มืะเรัง็ช่นิี้ด้ใด้ก็ส่ามืารัถแพื่รั�ไปยัง
กรัะด้ก่ได้ ้แต่�มืะเรัง็บางช่นิี้ด้อาจัเก้�ยว ขึ้้องกับอุบัต่กิารัณ์การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ส่่ง:

40%

85%

95%

40%

70%

อุบัตักิารณ์์โดูยประมุาณ์ (การวดัูคา่ความุน่าจะเป็นข็องการเกิดู) ข็องการแพรก่ระจายของมะเรง็เข็้ากระดูกูในโรคมุะเรง็ที�มีการ
แพรก่ระจายชนิดูอ่�นๆ (Coleman et al., 2020).

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็ เขึ้้ากรัะด้ก่เกิด้ขึ้้ �นี้ได้้ ในี้กรัะด้ก่ส่�วนี้ใด้ก็ต่ามืขึ้องรั�างกาย แต่�โด้ยทำั�วไปมืักส่�งผลกรัะทำบ
ต่�อ โคุรงกระดู้กแกน (กะโห้ลกศ้รัษะกรัะด้ก่สั่นี้ห้ลัง กรัะด้ก่เชิ่งกรัานี้ ไห้ล� และซ้ี� โคู่รัง) มืากทำ้�สุ่ด้ ผ่้ป� วยทำ้�มื้การแพร่
กระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่มืักรั่ส้้่กเจ็ับปวด้ในี้กรัะด้ก่ทำ้� ได้ร้ับัผลกรัะทำบ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็ อาจัส่�งผลให้้
เกิด้ภาวะแทำรักซ้ีอนี้ทำ้�รัา้ยแรังได้ด้้ว้ย เช่�นี้กรัะด้ก่ห้ัก ห้รัอื การกด้ทับประสาทไข้สนัห้ลังซ้ี�ง การแพรก่ระจายข้อง
มะเรง็ห้รัอืภาวะกรัะด้ก่สั่นี้ห้ลังห้ักส่�งผลให้้เกิด้แรังกด้บนี้กรัะด้ก่สั่นี้ห้ลังทำ้�จัำาเป็นี้ต่อ้งได้ร้ับัการัด้แ่ลรักัษาทำางการั
แพื่ทำย์ทำันี้ทำ้ ภาวะแทำรักซ้ีอนี้เห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถนี้ำาไปส่่�การัส่่ญเส้่ยการัเคู่ลื�อนี้ไห้ว มื้คู่ณุภาพื่ช้่วติ่ลด้ลง คู่วามืจัำาเป็นี้ในี้
การัด้แ่ลรักัษาสุ่ขึ้ภาพื่ส่่งขึ้้ �นี้ และการัรัอด้ช้่วติ่ลด้ลง (Coleman et al., 2020). 

การแพรก่ระจายข้องมะเร็งเข้้ากระดู้กทำาให้้เกิด้
คุวามเจ็บปวด้ในกระดู้กได้้  รวมทั�งเกิด้กระดู้ก
หั้ก และการกด้ทับประสาทไข้สันห้ลัง

โรัคู่มืะเรั็งเต่้านี้มื

โรัคู่มืะเรั็งปอด้

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืลก่ห้มืาก

โรัคู่มืะเรั็งไต่

โรัคู่มืะเรั็งเม็ืด้
เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัย

อ้ โลมืา
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การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้กมีการวนิิจฉััยอย่างไร? 

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่โด้ยทำั�วไปจัะเกิด้ขึ้้ �นี้ห้ลายแห้�งและทำำาให้้เกิด้อาการักด้เจ็ับ และเจ็ับปวด้ในี้
กรัะด้ก่ท้ำ� ได้ร้ับัผลกรัะทำบ อาการัโด้ยทำั�วไปขึ้องการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ได้แ้ก�:

• ปวด้กรัะด้ก่ห้รัอืปวด้ส่ะโพื่กอย�างต่�อเนืี้�อง

• ปวด้ห้ลัง ซ้ี�งอาการัจัะแย�ลงแมื้ขึ้ณะพื่ัก

• กรัะด้ก่ห้ัก  

ภาวะแทำรักซี้อนี้ท้ำ�รัา้ยแรังขึ้้ �นี้อ้กขึ้องการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่อาจัเก้�ยว ขึ้้องกับอาการัต่�อไปน้ี้�:

• การัขึ้าด้นี้ำ �า สั่บส่นี้ อาเจัย้นี้ ปวด้ทำอ้ง และทำอ้งผก่ (เนืี้�องจัากมืร้ัะด้บัแคู่ลเซ้ียมืในี้เลอืด้ส่่ง) 

• คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัต่ดิ้เชื่ �อเพื่ิ�มืขึ้้ �นี้ ห้อบเห้นืี้�อย ด้ซ้่ีด้ มืร้ัอยเขึ้ย้วช่ำ �าและเลอืด้ออก (เนืี้�องจัากมืร้ัะด้บัเซีลล์เม็ืด้เลอืด้
ท้ำ�แข็ึ้งแรังซ้ี�งส่รัา้งในี้ไข้กระดู้กอย่� ในี้รัะด้บัต่ำ�า)

• อาการัเจ็ับปวด้และอ�อนี้แรังในี้ขึ้า ช่า เป็นี้อมัืพื่าต่ ห้รัอืส่่ญเส้่ยการัรับัคู่วามืรั่ส้้่กและการัคู่วบคู่มุืการัขึ้บัถ�าย ห้รัอืไมื�
ส่ามืารัถกลั �นี้การัทำำางานี้ขึ้องลำาไส้่ห้รัอืกรัะเพื่าะปัส่ส่าวะได้ ้(เนืี้�องจัากแรังกด้บนี้ปรัะส่าทำไขึ้สั่นี้ห้ลัง)

ห้ากคุุณรู้ส้กวา่มีอาการปวด้กระดู้ก คุวรบอก
แพทย์ทันทีเพื� อที� แพทย์จะได้้ต่รวจห้าการแพร่
กระจายข้องมะเร็ง

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่อาจัเป็นี้ส่าเห้ต่ใุห้้มื้การัปล�อยส่ารัห้ลายอย�างเขึ้้าส่่�เลือด้ และคู่วรัมื้การัต่รัวจั
เลือด้เพื่ื�อห้าปรัมิืาณส่ารัเห้ล�านัี้�นี้ ส่ารัด้งักล�าวส่องอย�าง ได้แ้ก� แคู่ลเซ้ียมื และเอนี้ไซีมื์ทำ้�ชื่�อ Alkaline Phosphatase 
รัะด้บัขึ้องส่ารัเห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถใช้่เพื่ื�อต่ดิ้ต่ามืการัต่อบส่นี้องต่�อการัรักัษาได้ด้้ว้ย อย�างไรัก็ต่ามืปัญห้าสุ่ขึ้ภาพื่อย�างอื�นี้
อาจัทำำาให้้ส่ารัเห้ล�านัี้�นี้มื้รัะด้บัส่่งขึ้้ �นี้เช่�นี้กันี้ ไมื�ได้ม้ื้เพื่้ยงแคู่�การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่เทำ�านัี้�นี้
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ห้ากแพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุส่งสั่ยว�าคู่ณุมื้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ คู่ณุอาจัได้ร้ับัการสแกนกระดู้กด้้วยเรดิ้โอ
นิวไคุลด์้ เพื่ื�อห้าคู่วามืเปล้�ยนี้แปลงทำ้�ผิด้ปกต่ิในี้กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุ ก�อนี้การัต่รัวจัทำด้ส่อบ จัะมื้การัฉ้ด้ส่ารัต่ดิ้ต่ามืทำ้�เป็นี้
สารกัมมันต่รงัสเีขึ้้าส่่�เส้่นี้เลือด้ด้ำา จัากนัี้�นี้กล้องรงัสแีกมมาขึ้นี้าด้ให้ญ�จัะส่แกนี้รั�างกายคู่ณุทำั �งต่วัและต่รัวจัจัับการ
ทำางานข้องสารกัมมันต่รงัสจีัากส่ารัต่ดิ้ต่ามื ต่วัต่ดิ้ต่ามืสารกัมมันต่รงัสจีัะส่ะส่มือย่�ในี้บรัเิวณทำ้�มื้กิจักรัรัมืขึ้องกรัะด้ก่
ผิด้ปกต่ ิซ้ี�งปรัากฏิเป็นี้บรัเิวณทำ้�มื้ส้่เขึ้้มืในี้ภาพื่ส่แกนี้ บรัเิวณทำ้�เป็นี้ส้่เขึ้้มืเห้ล�าน้ี้�เรัย้กว�า ‘จัุด้รัอ้นี้’ – ซ้ี�งอาจับ�งช้่ � การ
แพรก่ระจายข้องมะเรง็ เขึ้้ากรัะด้ก่ แต่�ก็อาจัเกิด้ขึ้้ �นี้ได้เ้นืี้�องจัากภาวะเนืี้�องอกช่นิด้ไม่รา้ยแรง (ไมื�เป็นี้มืะเรัง็) อื�นี้ๆ  

มีการทด้สอบด้้วยการสรา้งภาพเพื�อห้าการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก

ห้ากมื้การัต่รัวจัพื่บจัุด้รัอ้นี้ในี้การสแกนกระดู้กขึ้องคู่ณุ ก็มืักมื้การัทำำาเอ็กซ์เรย์บรัเิวณทำ้�ผิด้ปกต่เิพื่ื�อต่รัวจัส่อบต่�อ
ไปอ้ก เอ็กซ์เรย์ มืักบอกได้ว้�าคู่ณุมื้ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็ เขึ้้ากรัะด้ก่ห้รัอืมื้ภาวะเนืี้�องอกช่นิด้ไม่รา้ยแรงทำ้�ส่�ง
ผลกรัะทำบต่�อกรัะด้ก่ ห้ากการั เอ็กซ์เรย์ ไมื�ยืนี้ยันี้ส่าเห้ต่ขุึ้องอาการัทำางกรัะด้ก่ คู่ณุอาจัต่อ้งรับั การัส่แกนี้ด้ว้ยเคุรื�อง
เอ็กซ์เรย์คุอมพิวเต่อร ์(computed tomography, CT) ห้รัอืการัส่แกนี้โด้ย การสรา้งภาพด้้วยสนามแม่เห้ล็กไฟฟ้า 
(magnetic resonance imaging, MRI) CT เป็นี้วธิ้การั เอ็กซ์เรย์ ช่นิี้ด้ห้น้ี้�งทำ้�ช่�วยให้้แพื่ทำย์มืองเห็้นี้อวยัวะภายในี้ขึ้อง
คู่ณุเป็นี้ภาพื่ต่ดั้ขึ้วาง MRI ใช้่ส่นี้ามืแมื�เห้ล็กห้รัอืคู่ลื�นี้วทิำยุเพื่ื�อส่รัา้งภาพื่ภายในี้รั�างกายทำ้�มื้รัายละเอ้ยด้ 

ห้ากการัส่แกนี้ CT/MRI ไมื�ช่�วยยืนี้ยันี้ส่าเห้ต่ขุึ้องอาการัทำางกรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุ แพื่ทำย์อาจัแนี้ะนี้ำาให้้คู่ณุรับัการตั่ด้ชิ่�น
เนื�อจัากกรัะด้ก่เพื่ื�อคู่วามืแนี้� ใจัว�าไมื�มื้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ในี้จัุด้รัอ้นี้ทำ้�ต่รัวจัพื่บจัากการสแกนเรดิ้
โอนิวไคุลด์้ การตั่ด้ชิ่�นเนื�อ จัากกรัะด้ก่เป็นี้การัเก็บต่วัอย�างเนืี้�อเยื�อกรัะด้ก่ขึ้นี้าด้เล็กผ�านี้การัด้ด่้ออกเพืื่�อต่รัวจัห้า
เซีลล์มืะเรัง็โด้ยด้จ่ัากกล้องจัุลทำรัรัศน์ี้ ในี้บางกรัณ้ อาจัมืก้ารตั่ด้ชิ่�นเนื�อจัากกรัะด้ก่เพื่ื�อยืนี้ยันี้การัวนิิี้จัฉัยการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ ต่�อเนืี้�องจัากการัวนิิี้จัฉัยด้ว้ย เอ็กซ์เรย์, CT ห้รัอื MRI (Coleman et al., 2020).
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การทดูสอบเพื่่�อตัรวจสอบวา่มุี การแพรก่ระจายของมะเรง็เข็้ากระดูกูอย่างที�สงสัยจาก เน้�องอก ที�รปูทรงชัดูเจน (Coleman et al., 
2020).

CT, การตรวจดู้วยเคร้�องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร;์ MRI, การสรา้งภาพดู้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�ต่อ้งเขึ้้าใจัว�าการัต่รัวจัเห้ล�าน้ี้�อาจัแต่กต่�างกันี้ออกไปโด้ย ขึ้้ �นี้อย่�กับช่นิี้ด้ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ แพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุ
จัะส่ามืารัถอธิบายได้ว้�าการัต่รัวจัใด้ทำ้�เห้มืาะกับคู่ณุ

CT ห้รัอื MRI

สงสัยว่ามีการแพร่กระจายข้องมะเร็งเข้้ากระดู้ก

ส่แกนี้กรัะด้ก่ด้ว้ยเรัด้ิ โอนิี้วไคู่ลด้์

ปกต่ิจัุด้รัอ้นี้

เอ็กซีเรัย์

การัแพื่รั�กรัะจัาย
ขึ้องมืะเรั็ง

การัแพื่รั�กรัะจัาย
ขึ้องมืะเรั็ง

ส่าเห้ต่เุป็นี้ช่นิี้ด้ไมื�
รั้ายแรัง

ส่าเห้ต่เุป็นี้ช่นิี้ด้ไมื�
รั้ายแรัง

ปกต่ิ ไมื�มื้การัต่รัวจัส่อบเพื่ิ�มื
เต่มิื

ปกต่ิ

พื่ิจัารัณาการัต่ัด้ชิ่ �นี้เนืี้� อ

การัส่งสั่ยทำางคู่ลินิี้ก
รัะด้บัส่่งว�าอาจัมื้การั

แพื่รั�กรัะจัายขึ้อง
มืะเรัง็เขึ้้ากรัะด้ก่

การัส่งสั่ยทำางคู่ลินิี้ก
รัะด้บัต่�ำาว�าอาจัมื้การั

แพื่รั�กรัะจัายขึ้อง
มืะเรัง็เขึ้้ากรัะด้ก่
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จะมีการตั่ด้สนิใจเรื�องการรกัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้า
กระดู้กข้องฉัันอย่างไร?

จัะมืก้ารัพื่ด่้คู่ยุเรัื�องทำางเลอืกการัรกัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้า้กรัะด้ก่และพื่จิัารัณาคู่วามืพื่อใจัขึ้องคู่ณุด้ว้ย มื้
การัพื่ด่้คู่ยุเรัื�องการัรักัษาโด้ยทีมสห้วชิ่าชี่พ ซ้ี�งห้มืายถง้ผ่เ้ช้่�ยวช่าญด้า้นี้ต่�างๆ ขึ้องการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ (เช่�นี้ แพื่ทำย์
มืะเรัง็วทิำยา นัี้กรังัส้่วทิำยา ศัลยแพื่ทำย์ และพื่ยาบาล) ทำ้�มืารั�วมืกันี้แบ�งปันี้คู่วามืรั่คู้่วามืเช้่�ยวช่าญขึ้องต่นี้เพื่ื�อให้้ได้ก้ารั
ด้แ่ลรักัษาผ่ป้� วยทำ้�ด้ท้ำ้�สุ่ด้ 

เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�ผ่ป้� วยต่อ้งมืส้่�วนี้รั�วมืในี้การัต่ดั้สิ่นี้ใจัเรัื�องการัรักัษาด้ว้ย เมืื�อมืก้ารัรักัษาให้้ ใช้่ได้ห้้ลายแบบแพื่ทำยค์ู่วรั
นี้ำาผ่ป้� วยเขึ้า้มืามืส้่�วนี้รั�วมืในี้การัต่ดั้สิ่นี้ใจัเรัื�องการัด้แ่ลรักัษาต่นี้เองเพื่ื�อให้ผ้่ป้� วยส่ามืารัถเลอืกการัด้แ่ลทำ้�ต่รังกบัคู่วามื
ต่อ้งการัขึ้องต่นี้และส่ะทำอ้นี้ถง้สิ่�งทำ้�ส่ำาคู่ญัต่�อต่วัผ่ป้� วยได้ ้สิ่�งน้ี้�เรัย้กว�า “การัต่ดั้สิ่นี้ใจัรั�วมืกนัี้”

การที�ผู้ป่วยได้้มีสว่นรว่มในการพูด้คุุยและ
ตั่ด้สนิใจเกี�ยวกับการรกัษาข้องต่นอย่างเต็่มที�
เป็นเรื�องสำาคัุญ

แพื่ทำยม์ืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะยนิี้ด้ต้่อบ ขึ้อ้ส่งสั่ยใด้ๆ เก้�ยวกบัการัรักัษาจัากคู่ณุ มืคู้่ำาถามืง�ายๆ ทำ้�อาจัเป็นี้ปรัะโยช่น์ี้เมืื�อ
พื่ด่้คู่ยุกบัแพื่ทำยห์้รัอืบคุู่ลากรัทำางการัแพื่ทำยท์ำ้�เก้�ยว ขึ้อ้งในี้การัด้แ่ลคู่ณุแส่ด้งอย่�ด้า้นี้ล�าง

“ฉัันมีทางเลือกการ
รกัษา อะไรบ้าง?”

“มีทางเลือกที�เป็นการศึก้ษาวจัิย  
ทางคุลีนิกห้รอืไม่?” 

“มี การรกัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้า
กระดู้กให้้ห้ายข้าด้ห้รอืไม่?”

“ ข้้อดี้และ ข้้อเสยีที�อาจเป็นไปได้้ข้องทางเลือก
การรกัษาเห้ล่านี�มีอะไรบ้าง?”

“ฉัันน่าจะได้้ประโยช่น์ห้รอืได้้รบัผล ข้้างเคีุยงมากน้อย
เพียงใด้จากการรบัห้รอืไม่รบัการรกัษาภาวะการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้กข้องฉััน?”
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มีการบำาบัด้รกัษาใด้บ้างสำาห้รบัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้า
กระดู้ก?

การัรักัษาส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่แต่กต่�างกันี้ไปต่ามืช่นิี้ด้ขึ้องขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ทำ้�เป็นี้อย่�เด้มิื รัวมื
ทำั �งขึ้นี้าด้และต่ำาแห้นี้�งขึ้องการแพรก่ระจายข้องมะเรง็นัี้�นี้ การัรักัษามืักเป็นี้แบบประคัุบประคุอง ห้มืายถ้งมื้เป้าห้มืาย
การัรักัษาให้้การัเต่บิโต่ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ขึ้องคู่ณุช้่าลง ลด้อาการั และทำำาให้้คู่ณุภาพื่ช้่วติ่ด้้ ขึ้้ �นี้ เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�จัะต่อ้ง
เขึ้้าใจัว�าการัรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่แทำบไมื�มื้การัรักัษาแบบบำาบัด้ให้้ห้ายข้าด้แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยา
ขึ้องคู่ณุอาจัแนี้ะนี้ำาให้้ ใช้่วธิ้อย�างห้น้ี้�งอย�างใด้ต่�อไปน้ี้�ห้รัอืมืากกว�าเพื่ื�อรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่:

รงัสบีำาบัด้
รงัสบีำาบัด้ ใช้่การแผ่รงัสทีี�มีประจุ เขึ้้าทำำาลาย ดี้เอ็นเอ 
ขึ้องเซีลล์มืะเรัง็ ทำำาให้้เซีลล์เห้ล�าน้ี้�ต่าย รงัสบีำาบัด้ ใช้่
ลำาแส่งจัากภายนี้อกฉายไปยัง บรัเิวณทำ้�มื้ การแพรก่ระจาย
ข้องมะเรง็ เขึ้้ากรัะด้ก่ และ อาจัมื้ปรัะสิ่ทำธิผลมืากในี้การั
บรัรัเทำาอาการัปวด้ รงัสบีำาบัด้ยังใช้่เพื่ื�อบรัรัเทำาแรังกด้
ลงบนี้ปรัะส่าทำไขึ้สั่นี้ห้ลังในี้กรัณ้ทำ้�มื้การกด้ทับประสาท
ไข้สนัห้ลัง มืักใช้่ รงัสบีำาบัด้ ห้ลังให้้การัรักัษาด้ว้ยการั
ผ�าต่ดั้ เช่�นี้ ห้ลังการัผ�าต่ดั้เพื่ื�อรักัษา การกด้ทับประสาท
ไข้สนัห้ลัง และห้ลังการัผ�าต่ดั้เพื่ื�อแก้ไขึ้ ห้รัอืป้องกันี้
กรัะด้ก่แขึ้นี้ห้รัอืขึ้าห้ัก (Coleman et al., 2020).

รงัสบีำาบัด้ เป็นการรกัษาที�มีประสทิธิิภาพสำาห้รบั
การบรรเทาอาการปวด้ที�เกิด้จากการแพรก่ระจาย
ข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก

มื้การัใช้่ รงัสบีำาบัด้ ทำ้� ใช้่ ไอโซ์โทปรงัส ีเพื่ื�อรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็บางช่นิี้ด้ด้ว้ย 
ไอโซ์โทปรงัส ีเช่�นี้ ไอโอด้น้ี้-131 และเรัเด้ย้มื-223 จัะถ่กฉ้ด้เขึ้้าในี้กรัะแส่เลือด้เพื่ื�อรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็
เขึ้้ากรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ไทำรัอยด้ ์และมืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืากบางรัายต่ามืลำาด้บั

การผ่าตั่ด้
อาจัมื้การัพื่ิจัารัณาทำำาการัรักัษาด้ว้ยการัผ�าต่ดั้ส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ห้ากคู่ณุมื้การกด้ทับ
ประสาทไข้สนัห้ลัง อาการัปวด้รันุี้แรัง และห้รัอืกรัะด้ก่ห้ักทำ้�เกิด้จัากการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ คู่ณุอาจั
ได้ร้ับัรงัสบีำาบัด้ห้ลังการัผ�าต่ดั้ด้ว้ยเพื่ื�อช่�วยให้้กรัะด้ก่แข็ึ้งแรัง การัทำ้�คู่ณุจัะได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ยการัผ�าต่ดั้ห้รัอืไมื�นัี้�นี้
ขึ้้ �นี้อย่�กับว�ากรัะด้ก่ใด้ทำ้� ได้ร้ับัผลกรัะทำบ ส่�วนี้ใด้ขึ้องกรัะด้ก่ทำ้�มื้มืะเรัง็อย่� การัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็แบบอื�นี้ทำ้�คู่ณุได้ร้ับัอย่� ในี้
ขึ้ณะนัี้�นี้ และสุ่ขึ้ภาพื่โด้ยทัำ�วไปขึ้องคู่ณุ 
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การัผ�าต่ดั้บางอย�างส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้า
กรัะด้ก่เก้�ยว ขึ้้องกับการัเปล้�ยนี้ขึ้้อต่�อ ใส่�แผ�นี้โลห้ะ แทำ�ง
โลห้ะ ห้รัอืกายอุปกรณ์เทียมเพื่ื�อช่�วยพื่ยุงกรัะด้ก่โด้ยรัอบ
ให้้มืั�นี้คู่ง ในี้บางกรัณ้ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้า
กรัะด้ก่ทำ้�มื้ขึ้นี้าด้เล็กแยกส่�วนี้ออกไปอาจัถ่กต่ดั้ทำิ �งได้จ้ันี้
ห้มืด้ แต่�ก็ไมื�คู่�อยจัะทำำาได้เ้ช่�นี้นัี้�นี้เส่มือไป (Coleman et al., 

2020). 

ห้ากคู่ณุยังไมื�มื้กรัะด้ก่ห้ัก แต่�ผลการั เอ็กซ์เรย์ พื่บว�า การ
แพรก่ระจายข้องมะเรง็ เขึ้้ากรัะด้ก่ได้ท้ำำาให้้กรัะด้ก่ส่�วนี้
ส่ำาคู่ญั (เช่�นี้ กรัะด้ก่ต่น้ี้ขึ้า) อ�อนี้แอลง แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยา
ขึ้องคู่ณุอาจัแนี้ะนี้ำาให้้ทำำาการัผ�าต่ดั้ เชิ่งป้องกัน เพื่ื�อทำำาให้้
กรัะด้ก่แข็ึ้งแรังและป้องกันี้กรัะด้ก่ห้ัก การัผ�าต่ดั้เชิ่งป้องกัน สั่มืพื่ันี้ธ์กับการัฟืื้�นี้ต่วัได้ด้้้ ขึ้้ �นี้ มื้ภาวะแทำรักซ้ีอนี้น้ี้อย
กว�า และมื้การัพื่ักรักัษาต่วัในี้โรังพื่ยาบาลเป็นี้รัะยะเวลาน้ี้อยกว�าเมืื�อเปรัย้บเทำ้ยบกับการัผ�าต่ดั้ทำ้�ทำำาห้ลังจัากกรัะด้ก่ห้ัก
ไปแล้ว (Coleman et al., 2020). 

สารมุ่งเป้ากระดู้ก 
สารมุ่งเป้ากระดู้ก ใช้่ในี้การัรักัษา การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ทำ้�เกิด้จัากโรัคู่มืะเรัง็ทำุกช่นิี้ด้ ยาเห้ล�าน้ี้�
ทำำางานี้โด้ยลด้การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ ด้งันัี้�นี้จั้งช่�วยให้้กรัะด้ก่แข็ึ้งแรัง สารมุ่งเป้ากระดู้ก ส่ามืารัถ ลด้อาการัปวด้กรัะด้ก่ 
ลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อกรัะด้ก่ห้ักและภาวะแทำรักซ้ีอนี้ และลด้รัะด้บัแคู่ลเซ้ียมื เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�จัะต่อ้งเขึ้้าใจัว�า สารมุ่งเป้า
กระดู้ก ไมื�ใช่�การัรักัษาเพื่ื�อต่า้นี้มืะเรัง็ แต่�ส่ามืารัถรักัษาคู่ณุภาพื่ช้่วติ่ห้รัอืทำำาให้้คู่ณุภาพื่ช้่วติ่ด้้ ขึ้้ �นี้ได้ด้้ว้ยการัลด้
คู่วามืเจ็ับปวด้และภาวะแทำรักซ้ีอนี้ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่

ห้ากคู่ณุมื้ การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุอาจัแนี้ะนี้ำาให้้คู่ณุเรัิ�มืการัรักัษาด้ว้ย สาร
มุ่งเป้ากระดู้ก แมื้ว�าคู่ณุจัะยังไมื�มื้อาการัทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับกรัะด้ก่แต่�อย�างใด้

มีการใช้่สารมุ่งเป้ากระดู้ก กันโด้ยทั�วไปเพื�อ
รกัษาผู้ป่วยที�มีการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้า
กระดู้กแม้วา่ยังไม่แสด้งอาการ

มื้การัใช้่สารมุ่งเป้ากระดู้ก ส่องช่นิี้ด้ในี้การัรักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่:

• Denosumab เป็นี้ยาในี้กลุ�มื โมโนโคุลนัลแอนติ่บอดี้ 
ทำ้�ทำำางานี้โด้ยการัยับยั �งโปรัต่น้ี้ชื่�อว�า RANKL ซ้ี�งพื่บบนี้
ผิวเซีลล์ ออสตี่โอคุลาสต์่ การัยับยั �ง RANKL ช่�วยลด้ 
การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ การัให้้ยา Denosumab ทำำาโด้ย
การัฉ้ด้เขึ้้า ใต้่ผิวห้นัง ทำ้�ขึ้าห้รัอืแขึ้นี้
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• Bisphosphonates มืุ�งเป้าบรัเิวณทำ้�มื้การัห้มืุนี้เวย้นี้กรัะด้ก่ส่่ง ยากลุ�มืน้ี้�จัะถ่กด้ด่้ซ้ีมืโด้ยเซีลล์ ออสตี่โอคุลาส
ต์่ ซ้ี�งจัะต่ายห้ลังจัากนัี้�นี้ จั้งลด้การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ bisphosphonates มื้อย่�ห้ลายช่นิี้ด้ รัวมืถ้ง zoledronate, 
pamidronate, clodronate และ ibandronate ยาในี้กลุ�มื bisphosphonates ทำั �งห้มืด้น้ี้�ต่�างทำำางานี้ในี้รัป่แบบทำ้�แต่ก
ต่�างกันี้เล็กน้ี้อย และเห้มืาะส่มืกับโรัคู่มืะเรัง็ต่�างช่นิี้ด้กันี้ คู่ณุจัะได้ร้ับัยา Bisphosphonate ทำ้� ได้ผ้ลด้ท้ำ้�สุ่ด้ส่ำาห้รับั
โรัคู่มืะเรัง็ช่นิี้ด้ทำ้�คู่ณุเป็นี้อย่� การัให้้ยา Bisphosphonates จัะให้้ผ�านี้ ทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ห้รัอืให้้เป็นี้ยากินี้

สารมุ่งเป้ากระดู้ก เฉพื่าะอย�างทำ้� ใช้่ และต่ารัางเวลาการัรักัษาจัะ ขึ้้ �นี้อย่�กับช่นิี้ด้ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ทำ้�เป็นี้อย่�

ได้้รับการวินิจฉััยวา่มีการแพรก่ระจายข้องมะเร็งเข้้ากระดู้ก

โรัคู่กรัะด้ก่จัากมืัยอ้ โลมืาโรัคู่กรัะด้่ กจัากการัแพื่รั�กรัะจัายขึ้อง
มืะเรั็ง

พื่ิจัารัณาห้ยุด้ใช้่ส่ารัมืุ�งเป้า
กรัะด้ก่ ห้ลังเวลา 24 เด้อืนี้

Zoledronate ทำุก 3 เด้อืนี้ Zoledronate ทำุก 3 เด้อืนี้

เรัิ�มืใช้่ส่ารัมืุ�งเป้ากรัะด้ก่อ้ก
คู่รัั �ง

ส่ารัมืุ�งเป้ากรัะด้ก่  
(มืักเป็นี้ zoledronate ห้รัอื 

denosumab)

ส่ารัมืุ�งเป้ากรัะด้ก่  
(มืักเป็นี้ zoledronate, pamidronate 

ห้รัอื denosumab)

มื้การัต่อบส่นี้อง มื้การัต่อบส่นี้อง
ไมื�มื้การัต่อบ
ส่นี้อง

การัด้ำาเนิี้นี้โรัคู่

ภาพื่รวมุข็องการใช้ สารมุ่งเป้้ากระดููก สำาหรับการแพรก่ระจายของมะเรง็เข็้ากระดูกู (Coleman et al., 2020).
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ต่ารัางต่�อไปน้ี้�แส่ด้งรัายการัโด้ยส่รัปุขึ้องสารมุ่งเป้ากระดู้กจัำาเพื่าะทำ้� ใช้่รักัษาการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ซ้ี�ง
เกิด้จัากโรัคู่มืะเรัง็ต่�างช่นิี้ด้ แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะอธิบายต่วัเลือกทำ้�มื้อย่� ให้้คู่ณุรับัทำรัาบได้ ้

สารมุ่งเป้ากระดู้ก ช่นิด้ข้องมะเรง็ การให้้ยา

Denosumab เนื�องอก ทำ้�เป็นี้กอ้นี้แข็ึ้งชั่ด้เจันี้ทำั �งห้มืด้ 
และโรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลอืด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืยัอ้โลมืา 

ฉ้ด้เขึ้้าใต้่ผิวห้นัง ทำุก 
4 สั่ปด้าห้์

Zoledronate เนื�องอก ทำ้�เป็นี้กอ้นี้แข็ึ้งชั่ด้เจันี้ทำั �งห้มืด้ 
และโรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลอืด้ขึ้าวช่นิี้ด้มัืยอ้โลมืา

ฉ้ด้เขึ้้าทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำุก 
4–12 สั่ปด้าห้์

Pamidronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืและโรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลือด้
ขึ้าวช่นิี้ด้มืยัอ้โลมืา

ฉ้ด้เขึ้้าทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำุก 
3–4 สั่ปด้าห้์

Clodronate รอยกระดู้กถูกทำาลาย จัากโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื รักัษาด้ว้ยยากินี้ทำุกวนัี้

Ibandronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื รักัษาด้ว้ยยากินี้ทำุกวนัี้ ห้รัอื ฉ้ด้ยาทาง
ห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำุกเด้อืนี้

ภาพื่รวมุข็องการใช้ สารมุ่งเป้้ากระดููก สำาหรบัการแพรก่ระจายของมะเรง็เข็า้กระดูกูในโรคมุะเรง็ตัา่งชนิดูกนั (Coleman et al., 2020). 

ส่ำาห้รับั ขึ้้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่มิืเก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืและโรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัยอ้โลมืา ด้คู่่่�มืือส่ำาห้รับัผ่้ป� วยเก้�ยว
กับโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื ขึ้อง ESMO (https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/breast-cancer) และ โรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้
เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัยอ้โลมืา (https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/multiple-myeloma).
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มีการรกัษาใด้บ้างเพื�อป้องกันการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้า
กระดู้ก?

ในี้บางกรัณ้อาจัมื้คู่ำาแนี้ะนี้ำาให้้ ใช้่การัรักัษาด้ว้ย bisphosphonate เพื่ื�อช่�วยป้องกันี้การัเกิด้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็
เขึ้้ากรัะด้ก่ ซ้ี�งอาจัมื้คู่วามืส่ำาคู่ญัเป็นี้พื่ิเศษส่ำาห้รับัผ่้ป� วยทำ้� ได้ร้ับัการัพื่ิาจัารัณาว�าโรัคู่มืะเรัง็อาจักลับมืาได้อ้้กห้ลังจัาก
รับัการัรักัษาแล้ว อย�างไรัก็ต่ามืห้ลักฐานี้ทำ้�ด้ท้ำ้�สุ่ด้ส่ำาห้รับัปรัะโยช่น์ี้จัากการัรักัษาเพื่ื�อป้องกันี้แบบน้ี้�พื่บในี้ส่ต่รัว้ยัห้ลัง
ห้มด้ประจำาเดื้อนท้ำ�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืรัะยะแรัก (Coleman et al., 2020). ในี้ปัจัจัุบันี้ ไมื�มื้การัแนี้ะนี้ำาให้้ ใช้่การัรักัษาเพื่ื�อ
ป้องกันี้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ในี้โรัคู่มืะเรัง็ช่นิี้ด้อื�นี้ใด้นี้อกเห้นืี้อจัากโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื

ในผู้ป่วยที�เป็นโรคุมะเรง็เต้่านม 
bisphosphonates อาจช่่วยป้องกันการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก

ห้ากคู่ณุได้ร้ับัการัวนิิี้จัฉัยว�าเป็นี้โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืรัะยะแรัก อย่�ในี้วยัห้ลังห้มด้ประจำาเดื้อน (ห้รัอืก�อนี้ห้มด้ประจำา
เดื้อน และกำาลังได้ร้ับัยาสงัเคุราะห์้ประเภทฮอร์โมนโกนาโด้โทรปินรลิีสซิ์ง) และได้ร้ับัการัพิื่จัารัณาว�ามื้คู่วามืเส้่�ยง
ส่่งทำ้�จัะกลับเป็นี้โรัคู่มืะเรัง็อ้ก แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุอาจัแนี้ะนี้ำาให้้เรัิ�มืการัรักัษาด้ว้ย bisphosphonate (มืักเป็นี้
ยา zoledronate, clodronate ห้รัอื ibandronate) โด้ยทำั�วไป การัรักัษาด้ว้ย bisphosphonate จัะเรัิ�มืต่น้ี้ในี้เวลาเด้ย้ว
กับการัรักัษาแบบ ทั�วรา่งกาย อื�นี้ๆ (เช่�นี้ เคุมีบำาบัด้) และให้้การัรักัษาต่�อไปอ้ก 2-5 ป้ (Coleman et al., 2020). การัใช้่ 
bisphosphonates ในี้ส่ถานี้การัณ์น้ี้�จัะช่�วยลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เนืี้�องจัากการัรักัษาอ้กด้ว้ย (ด้ห่้ัว ขึ้้อ ‘มุี
การรกัษาใดูบ้างเพื่่�อป้องกันการสูญเสียกระดูกูเน่�องจากการรกัษาโรคมุะเรง็’ ส่ำาห้รับั ขึ้้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่มิื).
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ภาพื่รวมุข็องการใช้ สารมุ่งเป้้ากระดููก สำาหรับการป้องกันการแพรก่ระจายของมะเรง็เข็้ากระดูกูในผู่้ป่วยที�เป็นโรคมุะเรง็เตัา้
นมุระยะแรก (Coleman et al., 2020).

ส่ำาห้รับั ขึ้้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่มิืเก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื ด้คู่่่�มืือส่ำาห้รับัผ่้ป� วยเก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็
เต่า้นี้มื ขึ้อง ESMO (https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/breast-cancer).

 

โรคุมะเรง็เต้่านมระยะแรก

ก�อนี้ห้มืด้ปรัะจัำาเด้อืนี้ ห้ลังห้มืด้ปรัะจัำาเด้อืนี้

แผนี้การัรักัษารัวมืถ้งการัใช้่ยา
สั่งเคู่รัาะห้์ปรัะเภทำฮอรั์โมืนี้โกนี้าโด้
โทำรัปินี้รัล้ิส่ซิีง ห้รัอืการัต่ดั้รังัไขึ้�ออก

แผนี้การัรักัษารัวมืถ้งเคู่มื้บำาบัด้

ไมื�แนี้ะนี้ำาให้้ ใช้่ส่ารัมืุ�ง
เป้ากรัะด้ก่

คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเส้่ยช้่วติ่
จัากโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืส่่ง

แนี้ะนี้ำา zoledronate 
รัะห้ว�างทำำาเคู่มื้บำาบัด้

Ibandronate ห้รัอื 
clodronate โด้ยการั

กินี้วนัี้ละคู่รัั �ง นี้านี้ 36 
เด้อืนี้

Zoledronate ทำุก 6 เด้อืนี้ 
นี้านี้ 36 เด้อืนี้

ปรัะเมืินี้คู่วามืเส้่�ยงต่�อกรัะด้ก่
ห้ัก bisphosphonates ห้รัอื 

denosumab เช่�นี้เด้ย้วกับการั
รักัษาการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เนืี้�องจัาก

การัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็

ไมื� ใช่�

ใช่�

ใช่�

ทำางเลือกขึ้องผ่้ ป� วย

ไมื�

ไมื�

esmo.org

ESMO Patient Guide Series
based on the ESMO Clinical Practice Guidelines

What is 
Breast Cancer?

Let us answer some  
of your questions.

Breast 
Cancer
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การสูญเสยีกระดู้กที�เกี�ยว ข้้องกับการรกัษาโรคุมะเรง็คืุออะไร?

อัต่รัาการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เพื่ิ�มื ขึ้้ �นี้ต่ามืธรัรัมืช่าต่เิมืื�ออายุมืากขึ้้ �นี้ในี้ทำั �งผ่้ช่ายและผ่้ห้ญิง อย�างไรัก็ต่ามื ในี้ผ่้ป� วยทำ้�กำาลัง
ได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็บางคู่นี้ อัต่รัาการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่อาจัเรัว็ขึ้้ �นี้จัากการัรักัษาทำ้�กำาลังได้ร้ับัอย่�นัี้�นี้ ส่�งผลให้้เกิด้ 
กระดู้กพรนุ ทำั �งน้ี้�รัวมืถ้ง:

• ฮอร์ โมนบำาบัด้ ส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืซ้ี�งทำำางานี้โด้ยการัลด้รัะด้บั เอสโต่รเจน: การัรักัษารัะยะยาวด้ว้ยยา
เห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถทำำาให้้เกิด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่และเพื่ิ�มืคู่วามืเส้่�ยงต่�อกรัะด้ก่ห้ัก เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�ต่อ้งเขึ้้าใจัว�าไมื� ใช่�
ฮอร์โมนบำาบัด้ ส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืทำั �งห้มืด้ทำำาให้้เกิด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่  

• ฮอร์โมนบำาบัด้ ส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก: การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เป็นี้ผลขึ้้างเคู่ย้งขึ้องยาทำ้�ลด้รัะด้บั 
เทสโทสเต่อโรน ในี้ผ่้ป� วยทำ้�เป็นี้โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก

• เคุมีบำาบัด้: เคุมีบำาบัด้ บางช่นิี้ด้ส่�งผลถ้งรังัไขึ้�และอัณฑะทำำาให้้มื้การัลด้รัะด้บัขึ้อง เอสโต่รเจน ในี้ผ่้ห้ญิงและ 
เทสโทสเต่อโรน ในี้ผ่้ช่าย ซ้ี�งนี้ำาไปส่่�การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ได้ ้

• สเตี่ยรอยด์้: การัรักัษาด้ว้ยสเตี่ยรอยด์้ ขึ้นี้าด้ส่่ง ห้รัอืเป็นี้รัะยะเวลานี้านี้อาจันี้ำาไปส่่�การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ได้้

• การัผ�าต่ดั้: การัต่ดั้อัณฑะทำั �งส่องขึ้้างออกในี้ผ่้ช่าย ห้รัอืต่ดั้รังัไขึ้�ก�อนี้วยั ห้มด้ประจำาเดื้อน ในี้ผ่้ห้ญิง จัะลด้รัะด้บั 
ฮอร์โมน ซ้ี�งอาจันี้ำาไปส่่�การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ได้้

• รงัสบีำาบัด้: การัทำำารงัสบีำาบัด้ ทำ้�รังัไขึ้�ก�อนี้วยั ห้มด้ประจำาเดื้อน จัะลด้รัะด้บั เอสโต่รเจน และนี้ำาไปส่่�การัส่่ญเส้่ย
กรัะด้ก่ได้ ้รงัสบีำาบัด้ ยังส่ามืารัถทำำาให้้เกิด้การัเปล้�ยนี้แปลงในี้กรัะด้ก่บรัเิวณทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาอ้กด้ว้ย ส่�งผลให้้
กรัะด้ก่บรัเิวณนัี้�นี้ไมื�ส่ามืารัถทำำากิจักรัรัมืต่ามืปกต่ิ ได้แ้ละมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักเพื่ิ�มืขึ้้ �นี้ สิ่�งน้ี้�มื้แนี้ว
โน้ี้มืจัะเกิด้ได้ม้ืากทำ้�สุ่ด้ เมืื�อมื้การัให้้ รงัสบีำาบัด้ทำ้�บรัเิวณกรัะด้ก่เกรัะด้ก่ชิิ่งกรัานี้

• เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�ต่อ้งเขึ้้าใจัว�าไมื� ใช่�การัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ทำั �งห้มืด้จัะเป็นี้ส่าเห้ต่ใุห้้เกิด้การัส่ญเส้่ยกรัะด้ก่ แพื่ทำย์
มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะส่ามืารัถอธิบายได้ว้�าการัรักัษาแบบทำ้�คู่ณุได้ร้ับัทำำาให้้คู่ณุมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กระดู้ก
พรนุห้รัอืไมื�

การรกัษาโรคุมะเรง็บางช่นิด้สามารถเรง่อัต่รา
การสูญเสยีกระดู้กและเพิ�มคุวามเสี�ยงข้อง 
กระดู้กพรนุ
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คุวามเสี�ยงต่่อการสูญเสยีกระดู้กที�เกี�ยว ข้้องกับการรกัษาโรคุ
มะเรง็มีการประเมินอย่างไร?

ห้ากคู่ณุกำาลังได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ซ้ี�งเป็นี้ทำ้�รั่ก้ันี้ว�าเพื่ิ�มืคู่วามืเส้่�ยงต่�อการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ จัะมื้การัปรัะเมืินี้คู่วามื
เส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักขึ้องคู่ณุ ปัจัจััยทำ้�จัะถ่กนี้ำามืาพื่ิจัารัณา ได้แ้ก� อายุขึ้องคู่ณุ ปรัะวตั่กิารัส่่บบุห้รั้�ว�าเคู่ยส่่บบ้าง
ห้รัอืไมื� ดั้ช่นีมวลกาย ปรัะวตั่กิารัเกิด้ส่ะโพื่กห้ักในี้คู่รัอบคู่รัวั การัรักัษาด้ว้ย สเตี่ยรอยด์้เป็นี้เวลานี้านี้ และคู่�าคุวาม
ห้นาแน่นมวลกระดู้กขึ้องคู่ณุ 

คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก เป็นี้การัต่รัวจัวดั้คู่วามืห้นี้าขึ้องกรัะด้ก่คู่ณุ ผ่้ทำ้�มื้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กต่ำ�ามื้คู่วามื
เส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักส่่งกว�า คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ปรัะเมืินี้ด้ว้ยการัส่แกนี้เอ็กซ์เรย์ แบบพื่ิเศษ เรัย้กว�า 
การเอ็กซ์เรย์ด้้วยพลังงานสองระดั้บ (dual energy X-ray absorptiometry, DXA) ผลการัส่แกนี้ DXA ได้คู้่�าเป็นี้ต่วัเลขึ้
เรัย้กว�า T score:

• T score เป็นี้ –1 ห้รัอืส่่งกว�า: คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ขึ้อง
คู่ณุปกต่ิ

• T score ต่ำ�ากว�า –1 และส่่งกว�า –2.5: คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก 
ขึ้องคู่ณุต่ำ�ากว�าปกต่ ิ(เรัย้กว�ามื้ภาวะ กระดู้กบาง)

• T score เป็นี้ –2.5 ห้รัอืต่ำ�ากว�า: คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก 
ขึ้องคู่ณุต่ำ�า และคู่ณุมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ัก (กระดู้ก
พรนุ)

แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะใช้่ผลการัปรัะเมืินี้คู่วามืเส้่�ยง
ต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักขึ้องคู่ณุเพื่ื�อต่ดั้สิ่นี้ใจัเลือกกลยุทำธ์
การัจััด้การัเพื่ื�อลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ัก คู่ณุจัะ
ผ�านี้การัปรัะเมืินี้คู่วามืเส้่�ยงเป็นี้ปรัะจัำา รัวมืทำั �งการัส่แกนี้ 
DXA เพื่ื�อต่ดิ้ต่ามื คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กขึ้องคู่ณุ
รัะห้ว�างการัต่รัวจัต่ดิ้ต่ามืผลรัะยะยาว 

การต่รวจวดั้ คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก เป็ น
วิธีิการที� มีประสิ ทธิิภาพสำาห้รับประเมินสุข้ภาพ
กระดู้กและคุวามเสี� ยงต่่อ กระดู้กพรนุ

T score

T ≥ -1
ปกต่ิ

–1

–2.5

T < -1 และ > -2.5
กรัะด้่ กบาง

T ≤ -2.5
กรัะด้่ กพื่รันุี้
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มีการรกัษาใด้บ้างเพื�อป้องกันการสูญเสยีกระดู้กที�เกี�ยว ข้้องกับ
การรกัษาโรคุมะเรง็?

ห้ากคู่ณุกำาลังได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็แบบห้น้ี้�งซ้ี�งทำำาให้้มื้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ได้เ้รัว็ขึ้้ �นี้ มื้ห้ลายอย�างทำ้�คู่ณุส่ามืารัถ
ทำำาได้เ้พื่ื�อลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้ภาวะกระดู้กพรนุ ทำั �งน้ี้�รัวมืถ้ง:

• ห้ยุด้ส่่บบุห้รั้�

• ลด้การัด้ื�มืแอลกอฮอล์

• กินี้อาห้ารัทำ้�มื้แคู่ลเซ้ียมืส่่ง (ห้รัอืกินี้แคู่ลเซ้ียมืเส่รัมิื)

• ออกกำาลังกายแบบทำ้�มื้การัรับันี้ำ �าห้นัี้ก 

• กินี้วติ่ามืินี้ด้เ้ส่รัมิืทำุกวนัี้

ขึ้ั �นี้ต่อนี้เห้ล�าน้ี้�จัะช่�วยทำำาให้้สุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุด้้ ขึ้้ �นี้และลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้ กระดู้กพรนุ

ห้ากคู่ณุเป็นี้ผ่้ห้ญิงทำ้�กำาลังได้ร้ับัยาในี้กลุ�มื สารยับยั�งเอนไซ์ม์อะโรมาเต่ส ห้รัอื กด้การทำางานข้องรงัไข่้ ส่ำาห้รับัโรัคู่
มืะเรัง็เต่า้นี้มื ห้รัอืเป็นี้ผ่้ช่ายทำ้�กำาลังได้ร้ับั การรกัษาโด้ยลด้ระดั้บฮอร์โมนเพศึช่าย ส่ำาห้รับัโรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก 
แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุอาจัแนี้ะนี้ำาการัรักัษาด้ว้ย สารมุ่งเป้ากระดู้ก ห้ากคู่ณุมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อ กระดู้กพรนุ (Coleman 

et al., 2020). สารมุ่งเป้ากระดู้ก เป็นี้ยาทำ้�ลด้ การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ ยากลุ�มืน้ี้�จัะช่�วยลด้การัส้่กกรั�อนี้ขึ้องกรัะด้ก่ด้ว้ยการัลด้
การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ ด้งันัี้�นี้จั้งทำำาให้้กรัะด้ก่แข็ึ้งแรัง และลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ัก

สารมุ่งเป้ากระดู้ก ใช้่ ในี้การัป้องกันี้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็มื้อย่�ส่องช่นิี้ด้:

• Denosumab เป็นี้ยาในี้กลุ�มื โมโนโคุลนัลแอนติ่บอดี้ ทำ้�ทำำางานี้โด้ยการัยับยั �งโปรัต่น้ี้ชื่�อว�า RANKL ซ้ี�งพื่บบนี้ผิว
เซีลล์ ออสตี่โอคุลาสต์่ การัยับยั �ง RANKL ช่�วยลด้ การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ การัให้้ยา denosumab ทำำาโด้ยการัฉ้ด้เขึ้้า 
ใต้่ผิวห้นัง

• Bisphosphonates มืุ�งเป้าบรัเิวณทำ้�มื้การัห้มืุนี้เวย้นี้กรัะด้ก่ส่่ง ยากลุ�มืน้ี้�จัะถ่กด้ด่้ซ้ีมืโด้ยเซีลล์ ออสตี่โอคุลาส
ต์่ ซ้ี�งจัะต่ายห้ลังจัากนัี้�นี้ จั้งลด้การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ bisphosphonates มื้อย่�ห้ลายช่นิี้ด้ รัวมืถ้ง zoledronate, 
alendronate, risedronate และ ibandronate การัให้้ยา bisphosphonates จัะให้้ผ�านี้ ทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ห้รัอืให้้
เป็นี้ยากินี้
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พื่บว�าทำั �งยา denosumab และ bisphosphonates ช่�วยลด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็แต่� 
denosumab เป็นี้การัรักัษาทำ้� ใช้่กันี้โด้ยทำั�วไปมืากทำ้�สุ่ด้:

สารมุ่งเป้ากระดู้ก ช่นิด้ข้องมะเรง็ การให้้ยา

Denosumab โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื ฉ้ด้เขึ้า้ใต้่ผิวห้นัง ทำกุ 
6 เด้อืนี้

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก  
(ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย ADT)

Zoledronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื ฉ้ด้เขึ้า้ทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำกุ 
6 เด้อืนี้

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก  
(ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย ADT)

ฉ้ด้เขึ้า้ทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำกุ 
12 เด้อืนี้

Alendronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื รักัษาด้ว้ยยากินี้ทำุกสั่ปด้าห้์

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก  
(ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย ADT)

Risedronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื รักัษาด้ว้ยยากินี้ทำุกสั่ปด้าห้์

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก  
(ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย ADT)

Ibandronate โรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มื รักัษาด้ว้ยยากินี้ทำุกเด้อืนี้

โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก (ทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษา
ด้ว้ย ADT)

ภาพื่รวมุข็องการใช้ สารมุ่งเป้้ากระดููก สำาหรับการป้องกันการสูญเสียกระดูกูที�เกี�ยวข็้องกับการรกัษาโรคมุะเรง็ในโรคมุะเรง็ชนิดู
ตัา่ง ๆ (Coleman et al., 2020). 

ADT, androgen deprivation therapy

ส่ำาห้รับั ขึ้้อมื่ลเพื่ิ�มืเต่มิืเก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็เต่า้นี้มืและโรัคู่
มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก ด้คู่่่�มืือส่ำาห้รับัผ่้ป� วยเก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็
เต่า้นี้มื (https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/
breast-cancer) และ โรัคู่มืะเรัง็ต่�อมืล่กห้มืาก (https://www.
esmo.org/for-patients/patient-guides/prostate-cancer) ขึ้อง 
ESMO.

Prostate 
Cancer

ESMO Patient Guide Series
based on the ESMO Clinical Practice Guidelines

What is 
Prostate Cancer?

Let us explain 
it to you.

esmo.orgesmo.org

ESMO Patient Guide Series
based on the ESMO Clinical Practice Guidelines

What is 
Breast Cancer?

Let us answer some  
of your questions.

Breast 
Cancer
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สิ�งที�คุวรคุำาน้งเป็นพิเศึษสำาห้รบัผู้ป่วยสูงอายุ
ห้ากคู่ณุเป็นี้ผ่้ส่่งอายุ คู่ณุมื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้กรัะด้ก่ห้ักมืากขึ้้ �นี้อย่�แล้วและมื้แนี้วโน้ี้มืทำ้�จัะต่อ้งรับัการัรักัษาเพื่ื�อ
ป้องกันี้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่เนืี้�องจัากการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็มืากกว�าแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะนี้ำาปัจัจััยห้ลายปรัะการั
มืาพื่ิจัารัณาเมืื�อต่ดั้สิ่นี้ใจัเลือกการัรักัษาทำ้�ด้ท้ำ้�สุ่ด้ส่ำาห้รับัคู่ณุ มื้แนี้วโน้ี้มืว�าคู่ณุจัะได้ร้ับัสารมุ่งเป้ากระดู้ก อย�างไรั
ก็ต่ามืห้ากคู่ณุมื้คู่วามืเจ็ับป� วยอื�นี้ๆ รั�วมืด้ว้ย เช่�นี้ เป็นี้โรัคู่ไต่ แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะปรับัแผนี้การัรักัษาเพื่ื�อ
ลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้ผล ขึ้้างเคู่ย้งเพื่ิ�มืเต่มิืให้้เห้ลือน้ี้อยทำ้�สุ่ด้ ผ่้ป� วยบางคู่นี้อาจัมื้ปัญห้าในี้การัจัด้จัำาว�าต่อ้งกินี้ สาร
มุ่งเป้ากระดู้ก เป็นี้ปรัะจัำา ด้งันัี้�นี้แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาอาจัแนี้ะนี้ำาให้้รับัยา zoledronate ฉ้ด้เขึ้้าทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา ทำุก 
6 ห้รัอื 12 เด้อืนี้ ห้รัอืรับัยา denosumab ฉ้ด้เขึ้้าใต้่ผิวห้นัง ทำุก 6 เด้อืนี้ ซ้ี�งเป็นี้การัรักัษาทำ้�มื้ปรัะสิ่ทำธิภาพื่ส่่งทำั �งส่อง
อย�าง

อุปกรณ์ช่่วยเกี�ยวกับกระดู้กสำาห้รบัผู้ป่วยที�มีการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้ากระดู้ก
ผ่้ป� วยทำ้�มื้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่อาจัจัำาเป็นี้ต่อ้งใช้่อุปกรัณ์ช่�วยเก้�ยวกับกรัะด้ก่ เช่�นี้ กายอุปกรัณ์เส่รัมิื 
(อุปกรัณ์ทำ้� ใช้่ภายนี้อกรั�างกายเพื่ื�อช่�วยพื่ยุงกรัะด้ก่) อุปกรัณ์ช่�วยพื่ยุงเด้นิี้ และปลอกคู่อ (Schanz).
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การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก

แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุอาจัถามืว�าคู่ณุอยากเขึ้้ารั�วมืในี้การ
ศึก้ษาวจัิยทางคุลินิกห้รัอืไมื� น้ี้�คู่อืการัศ้กษาวจิััยทำ้�ด้ำาเนิี้นี้การั
กับผ่้ป� วยเพื่ื�อ (ClinicalTrials.gov, 2019):

• ทำด้ส่อบปรัะสิ่ทำธิผลและผล ขึ้้างเคู่ย้งขึ้องการัรักัษาให้มื�ๆ

• ศ้กษาการันี้ำาการัรักัษาทำ้�มื้อย่�แล้วมืาใช้่รั�วมืกันี้แบบ
ให้มื�ห้รัอืเปล้�ยนี้วธิ้การัให้้ยาเพื่ื�อให้้การัรักัษาเห้ล�านัี้�นี้มื้
ปรัะสิ่ทำธิภาพื่ยิ�งขึ้้ �นี้ห้รัอืลด้ผล ขึ้้างเคู่ย้ง

• เปรัย้บเทำ้ยบคู่วามืมื้ปรัะสิ่ทำธิภาพื่ขึ้องยาทำ้� ใช้่เพื่ื�อคู่วบคู่มุื
อาการั

การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก ช่�วยทำำาให้้คู่วามืรั่เ้ก้�ยวกับโรัคู่มืะเรัง็ด้้ ขึ้้ �นี้ และช่�วยในี้การัพื่ัฒนี้าการัรักัษาให้มื�ๆ และการั
เขึ้้ารั�วมืการัศ้กษาอาจัมื้ปรัะโยช่น์ี้ห้ลายอย�าง คู่ณุจัะต่อ้งรับัการัทำด้ส่อบห้ลายปรัะการัก�อนี้เขึ้้ารั�วมืการัศ้กษาวจิััยและ
จัะได้ร้ับัการัต่รัวจัต่ดิ้ต่ามือย�างละเอ้ยด้รัะห้ว�างการัศ้กษาและห้ลังการัศ้กษา แมื้ว�าการัรักัษาแบบให้มื�อาจัให้้ปรัะโยช่น์ี้
ได้ม้ืากกว�าการัรักัษาทำ้�มื้อย่�แล้ว แต่�ต่อ้งรัะล้กไวเ้ส่มือว�าอาจัไมื�ได้เ้ป็นี้เช่�นี้นัี้�นี้เส่มือไป ห้รัอืการัรักัษาแบบให้มื�นัี้�นี้อาจั
มื้ผล ขึ้้างเคู่ย้งรัา้ยแรังกว�าปรัะโยช่น์ี้ทำ้�จัะได้ร้ับัเห้ล�านัี้�นี้ (ClinicalTrials.gov, 2019).

การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก ช่่วยทำาให้้คุวามรูเ้กี�ยว
กับโรคุมะเรง็ดี้ ข้้ �น และช่่วยในการพัฒนาการ
รกัษาให้ม่ๆ – การเข้้ารว่มการศึก้ษาอาจมี
ประโยช่น์ห้ลายอย่าง

คู่ณุมื้สิ่ทำธิทำ้�จัะยอมืรับัห้รัอืปฏิิเส่ธการัเขึ้้ารั�วมืในี้การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิกได้ท้ำุกเมืื�อโด้ยไมื�มื้ผลใด้ๆ ต่�อคู่ณุภาพื่การั
รักัษาขึ้องคู่ณุ ห้ากแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุ ไมื�ได้ถ้ามืคู่ณุเรัื�องการัเขึ้้ารั�วมืในี้ การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก และคู่ณุ
ต่อ้งการัรั่เ้พื่ิ�มืเต่มิืเก้�ยวกับทำางเลือกน้ี้� คู่ณุส่ามืารัถส่อบถามืแพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุได้ว้�า กำาลังมื้การัศ้กษาวจิััยเก้�ยวกับโรัคู่
มืะเรัง็ช่นิี้ด้ทำ้�คู่ณุเป็นี้ในี้พื่ื �นี้ทำ้� ใกล้เคู่ย้งบ้างห้รัอืไมื� (ClinicalTrials.gov, 2019). ห้ากคู่ณุยังไมื�ส่ามืารัถห้าทำางเขึ้้าถ้ง การ
ศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก ได้ ้ขึ้อแนี้ะนี้ำาให้้ต่ดิ้ต่�อองคู่ก์รัส่ำาห้รับัผ่้ป� วยในี้ทำ้องถิ�นี้ขึ้องคู่ณุเพื่ื�อขึ้อคู่วามืช่�วยเห้ลือเพื่ิ�มืเต่มิื

ส่มืาคู่มืการัแพื่ทำย์แห้�งยุโรัป (European Medical Association) มื้ทำะเบ้ยนี้การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิกขึ้องยุโรัปทำั �งห้มืด้ คู่ณุ
ส่ามืารัถด้ไ่ด้ท้้ำ�น้ี้� : https://www.clinicaltrialsregister.eu/ ห้อส่มืุด้แพื่ทำย์แห้�งช่าต่อิเมืรักิันี้ (US National Library of Medicine) 
มื้ทำะเบ้ยนี้รัายการัขึ้องการศึก้ษาวจัิยทางคุลินิกทำ้�ด้ำาเนิี้นี้การัอย่�ทำั�วโลก คู่ณุส่ามืารัถด้ไ่ด้ท้ำ้�น้ี้� : https://clinicaltrials.gov/
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ผล ข้้างเคีุยงที�อาจเป็นไปได้้ข้องการรกัษามีอะไรบ้าง?

เช่�นี้เด้ย้วกบัการัรักัษาทำางการัแพื่ทำย์ทำั �งห้ลาย คู่ณุอาจัเกดิ้อาการั
ขึ้องผลขึ้า้งเคู่ย้งจัากการัรักัษาเพืื่�อทำำาให้สุ้่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุ
ด้้ ขึ้้ �นี้ ผลขึ้า้งเคู่ย้งทำ้�พื่บได้บ้�อยทำ้�สุ่ด้ส่ำาห้รับัการัรักัษาแต่�ละช่นิี้ด้
ได้ม้ืก้ารัเน้ี้นี้ไวด้้า้นี้ล�าง รั�วมืกับ ขึ้อ้มืล่บางอย�างเก้�ยวกบัวธิก้ารั
จัดั้การัผลขึ้า้งเคู่ย้งเห้ล�านัี้�นี้ คู่ณุอาจัม้ือาการัจัากผลขึ้า้งเคู่ย้ง
ทำ้� ไมื�ได้ก้ล�าวไว้ในี้ทำ้�น้ี้�เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�จัะต่อ้งพื่่ด้คู่ยุกับแพื่ทำย์
มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุเก้�ยวกับผล ขึ้้างเคู่ย้งใด้ก็ต่ามืทำ้�อาจัเกิด้ขึ้้ �นี้
ได้ซ้้ี�งทำำาให้้คู่ณุรั่ส้้่กกังวล 

แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาได้จ้ัำาแนี้กปรัะเภทำผล ขึ้้างเคู่ย้งจัากการั
รักัษาโรัคู่มืะเรัง็โด้ยการัจััด้ “เกรัด้” ขึ้องแต่�ละเห้ต่กุารัณ์โด้ย
ให้้อย่�บนี้รัะด้บัเกรัด้ 1–4 ต่ามืคู่วามืรันุี้แรังทำ้�เพื่ิ�มื ขึ้้ �นี้ โด้ยทำั�วไปจัะพื่ิจัารัณาว�าผล ขึ้้างเคู่ย้งเกรัด้ 1 เป็นี้รัะด้บัเล็กน้ี้อย, 
เกรัด้ 2 ปานี้กลาง, เกรัด้ 3 รันุี้แรัง และ เกรัด้ 4 รันุี้แรังมืาก อย�างไรัก็ต่ามื เกณฑ์ทำ้�เทำ้�ยงต่รังซ้ี�งใช้่ในี้การัจััด้เกรัด้
ให้้ผล ขึ้้างเคู่ย้งเฉพื่าะอย�างนัี้�นี้แต่กต่�างกันี้ออกไปโด้ย ขึ้้ �นี้อย่�กับว�ากำาลังพื่ิจัารัณาผล ขึ้้างเคู่ย้งใด้อย่� เป้าห้มืายคู่อื
เพื่ื�อรัะบุและแก้ปัญห้าผล ขึ้้างเคู่ย้งใด้ๆ เส่มือก�อนี้ทำ้�จัะถ้งรัะด้บัรันุี้แรัง ด้งันัี้�นี้คู่ณุคู่วรัรัายงานี้อาการัทำ้�นี้�ากังวลใจัให้้
แพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุทำรัาบทำันี้ทำ้ทำ้�ทำำาได้้

เป็นสิ�งสำาคัุญที�จะต้่องพูด้คุุยกับแพทย์มะเรง็
วทิยาข้องคุุณเกี�ยวกับผลข้้างเคีุยงที�เกี�ยว ข้้อง
กับการรกัษาใด้ก็ต่ามซ้์�งทำาให้้คุุณรูส้ก้กังวล

รงัสบีำาบัด้
ผล ขึ้้างเคู่ย้งขึ้อง รงัสบีำาบัด้ ส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เข้้ากรัะด้ก่ขึ้้ �นี้อย่�กับบรัเิวณทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาบนี้
รั�างกาย ผ่้ป� วยบางคู่นี้อาจัมื้อาการัคู่ลื�นี้ไส้่ และอาเจั้ยนี้ แต่�ยาป้องกันี้อาการัคู่ลื�นี้ไส้่ส่ามืารัถช่�วยบรัรัเทำาอาการัได้ ้เมืื�อ
เรัิ�มืทำำา รงัสบีำาบัด้ คู่รัั �งแรัก คู่ณุอาจัรั่ส้้่กว�ามื้อาการัปวด้กรัะด้ก่มืากขึ้้ �นี้ชั่�วคู่รัาวก�อนี้ทำ้�อาการัจัะด้้ ขึ้้ �นี้ น้ี้� เป็นี้ผล ขึ้้าง
เคู่ย้งท้ำ�พื่บได้บ้�อยซ้ี�งส่ามืารัถบรัรัเทำาได้้ โด้ยการัรักัษาด้ว้ยสเตี่ยรอยด์้ แบบกินี้ก�อนี้ทำ้� รงัสบีำาบัด้จัะเรัิ�มืมื้ผล (Coleman et 

al., 2020). รงัสบีำาบัด้ อาจัทำำาให้้ผิวห้นัี้งแด้งและแส่บได้ด้้ว้ย (เห้มืือนี้โด้นี้แด้ด้เผาเล็กน้ี้อย) ในี้บรัเิวณทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษา 
คู่ณุจัะได้ร้ับัยาทำาบรัรัเทำาอาการัแส่บรัอ้นี้ผิวห้นัี้ง และอาการัแส่บรัอ้นี้นัี้�นี้มัืกห้ายไปห้ลังสิ่�นี้สุ่ด้การัรักัษาห้น้ี้�งห้รัอืส่อง
สั่ปด้าห้์

การัทำำารงัสบีำาบัด้ ด้ว้ย ไอโซ์โทปรงัส ีส่ามืารัถทำำาให้้เกิด้ทำ้องเส้่ยและคู่ลื�นี้ไส้่ได้ ้นี้อกจัากน้ี้�ยังทำำาให้้จัำานี้วนี้เซีลล์เม็ืด้
เลือด้ทำ้�ส่รัา้งในี้ไข้กระดู้กลด้ลง ห้ากเกิด้กรัณ้น้ี้� คู่ณุอาจัรั่ส้้่กอ�อนี้เพื่ล้ย มื้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัต่ดิ้เชื่ �อมืากขึ้้ �นี้ และมื้รัอย
จัำ �าเลือด้ห้รัอืเลือด้ออกง�าย ขึ้้ �นี้ คู่นี้ส่�วนี้ให้ญ�ห้ายจัากผล ขึ้้างเคู่ย้งเห้ล�าน้ี้� ได้้ โด้ยเรัว็
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การผ่าตั่ด้
ห้ลังจัากการัผ�าต่ดั้เพื่ื�อทำำาให้้กรัะด้ก่แข็ึ้งแรัง ห้รัอืเพื่ื�อต่ดั้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ออก คู่ณุจัะต่อ้งพื่ัก
รักัษาต่วัในี้โรังพื่ยาบาลอย�างน้ี้อยห้น้ี้�งห้รัอืส่องวนัี้ทำั �งน้ี้� โด้ย ขึ้้ �นี้อย่�กับช่นิี้ด้ขึ้องการัผ�าต่ดั้ทำ้�คู่ณุได้ร้ับั อาการัเจ็ับปวด้ในี้
ช่�วงห้ลังผ�าต่ดั้ปรัะมืาณห้น้ี้�งสั่ปด้าห้์เป็นี้เรัื�องปกต่ ิและแพื่ทำย์ห้รัอืพื่ยาบาลผ่้ด้แ่ลคู่ณุจัะให้้ยาแก้ปวด้เพื่ื�อช่�วยให้้คู่ณุ
รั่ส้้่กส่บายได้ ้นัี้กกายภาพื่บำาบัด้จัะช่�วยคู่ณุขึ้ยับเคู่ลื�อนี้ไห้วทำันี้ทำ้ทำ้�ทำำาได้ห้้ลังการัผ�าต่ดั้ และจัะช่�วยให้้คู่ณุออกกำาลังกาย
เพื่ื�อการัฟืื้�นี้ต่วั อย�างไรัก็ต่ามืการัรั่ส้้่กอ�อนี้เพื่ล้ยนี้านี้ห้ลายสั่ปด้าห้์ห้ลังผ�าต่ดั้ก็เป็นี้เรัื�องปกต่ิ

สารมุ่งเป้ากระดู้ก
ผล ขึ้้างเคู่ย้งทำ้�พื่บได้บ้�อยจัาก สารมุ่งเป้ากระดู้ก ได้แ้ก�ผลกรัะทำบต่�อ ระบบทางเดิ้นอาห้าร (เช่�นี้คู่ลื�นี้ไส้่ ทำ้องผ่ก ห้รัอื
ทำองเส้่ย) รัวมืทำั �งอาการัเห้มืือนี้เป็นี้ห้วดั้ และอาการั อ่อนเพลียทำั�วไป ผ่้ป� วยบางคู่นี้อาจัรั่ส้้่กว�ามื้อาการัปวด้กรัะด้ก่เพื่ิ�มื
ขึ้้ �นี้ชั่�วคู่รัาว ซ้ี�งส่ามืารัถรักัษาได้ด้้ว้ยยาแก้ปวด้ สารมุ่งเป้ากระดู้ก ยังลด้รัะด้บัแคู่ลเซ้ียมืในี้เลือด้อ้กด้ว้ย ซ้ี�งในี้กรัณ้น้ี้�
อาจัมื้คู่ำาแนี้ะนี้ำาให้้ ใช้่อาห้ารัเส่รัมิืเพื่ิ�มืเต่มิื ขึ้อแนี้ะนี้ำาให้้ปรัก้ษาแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุก�อนี้รับัอาห้ารัเส่รัมิืใด้ ๆ 
ห้ากคู่ณุเป็นี้โรัคู่ไต่ คู่ณุอาจัได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ย denosumab  แทำนี้ทำ้�จัะเป็นี้ bisphosphonates เนืี้�องจัากมื้รัายงานี้ว�า 
bisphosphonates มื้ผลต่�อการัทำำางานี้ขึ้องไต่ และต่อ้งมื้การัต่ดิ้ต่ามืเพื่ิ�มืเต่มิืในี้ผ่้ป� วยทำ้�เป็นี้โรัคู่ไต่ 

ภาวะกระดู้กข้าด้เลือด้ข้องข้ากรรไกร
ภาวะกระดู้กข้าด้เลือด้ขึ้องขึ้ากรัรัไกรัพื่บได้น้้ี้อย แต่�เป็นี้ผล ขึ้้างเคู่ย้งขึ้องการัรักัษาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้กซ้ี�ง เนืี้�อเยื�อ
กรัะด้ก่ในี้ขึ้ากรัรัไกรัถ่กทำำาลายและต่ายไป ปัญห้าด้า้นี้ฟันี้ส่ามืารัถเพื่ิ�มืคู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้ภาวะกระดู้กข้าด้เลือด้
ขึ้องขึ้ากรัรัไกรัได้ ้ด้งันัี้�นี้จั้งเป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัมืากทำ้�จัะต่อ้งด้แ่ลสุ่ขึ้ภาพื่ในี้ช่�องปากและไปต่รัวจัฟันี้อย�างส่มืำ�าเส่มือรัะห้ว�าง
รับัการัรักัษาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้ก  

ต้่องแน่ใจวา่ได้้บอกให้้ทันต่แพทย์ข้องคุุณรูว้า่
คุุณกำาลังรบัการรกัษาด้้วย สารมุ่งเป้ากระดู้ก

คู่ณุจัำาเป็นี้ต่อ้งเขึ้้าใจัว�า ภาวะกระดู้กข้าด้เลือด้ขึ้องขึ้ากรัรัไกรั (Osteonecrosis of the jaw, ONJ) เป็นี้ภาวะทำ้� ไมื�ได้เ้กิด้
ขึ้้ �นี้บ�อย และเก้�ยว ขึ้้องกับรัะยะเวลาและคู่วามืถ้�ขึ้องการัรักัษา การัรักัษาส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ 
ห้รัอื โรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัยอ้โลมืาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้กนี้านี้ห้น้ี้�งป้สั่มืพื่ันี้ธ์กับ ONJ ในี้ผ่้ป� วยปรัะมืาณ 1% 
ขึ้ณะทำ้�ผ่้ป� วยซ้ี�งได้ร้ับั สารมุ่งเป้ากระดู้ก เพื่ื�อป้องกันี้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่มื้คู่วามืเส้่�ยงน้ี้อยกว�าพื่อส่มืคู่วรั อย�างไรัก็ต่ามื
คู่ณุคู่วรัต่ดิ้ต่�อแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุทำันี้ทำ้ห้ากพื่บว�ามื้อาการัทำางปากใด้ๆ ก็ต่ามื เช่�นี้ฟันี้โยก ห้รัอืมื้อาการัเจ็ับ
ปาก และปากบวมื การัรักัษาแต่�เนิี้�นี้ๆ จัะช่�วยให้้คู่ณุมื้โอกาส่ด้ท้ำ้�สุ่ด้ทำ้�จัะฟืื้�นี้ต่วัได้ด้้้

กระดู้กต้่นข้าหั้กผิด้แบบ 
ภาวะกรัะด้ก่ต่น้ี้ขึ้าห้ักเฉพื่าะอย�างทำ้�เรัย้กว�า กระดู้กต้่นข้าหั้กผิด้แบบ สั่มืพื่ันี้ธ์กับสารมุ่งเป้ากระดู้ก อย�างไรัก็ต่ามื 
คู่วามืเส้่�ยงต่�อกระดู้กต้่นข้าหั้กผิด้แบบมื้น้ี้อยมืาก (ปรัะมืาณ 0.1%) และมืักเกิด้ขึ้้ �นี้ในี้ผ่้ทำ้�รับัการัรักัษาเป็นี้เวลานี้านี้ 
ด้งันัี้�นี้ปรัะโยช่น์ี้จัากการัรักัษาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้กจั้งเห้นืี้อกว�าคู่วามืเส้่�ยงต่�อผล ขึ้้างเคู่ย้งน้ี้�มืาก
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การสลายตั่วข้องกระดู้กสะท้อนกลับ
ห้ลังจัากห้ยุด้การัรักัษาด้ว้ย denosumab แล้วผ่้ป� วยบางคู่นี้อาจัมื้การสลายตั่วข้องกระดู้กส่ะทำ้อนี้กลับซ้ี�งทำำาให้้
กรัะด้ก่มื้การัส้่กกรั�อนี้มืากขึ้้ �นี้อย�างฉับพื่ลันี้และทำำาให้้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กลด้ลงอย�างรัวด้เรัว็ซ้ี�งอาจัส่�งผล
ให้้เกิด้กรัะด้ก่ห้ักได้ ้ส่ามืารัถลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อการัเกิด้การสลายตั่วข้องกระดู้ก ส่ะทำ้อนี้กลับได้้ โด้ยใช้่การัรักัษาด้ว้ย 
bisphosphonate รัะยะสั่�นี้ (Coleman et al., 2020). 
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ฉัันจะทำาให้้สุข้ภาวะข้องฉัันดี้ ข้้�นได้้อย่างไรบ้าง?

พบแพทย์ต่ามนัด้เพื�อติ่ด้ต่ามผล

คุุณสามารถพูด้คุุยเรื�องคุวามกังวลต่่าง ๆ ข้อง
คุุณได้้เมื�อมาพบแพทย์ต่ามนัด้

รัะห้ว�างการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ คู่ณุจัะมืนั้ี้ด้พื่บแพื่ทำยอ์ย�าง
ส่มืำ�าเส่มือเพืื่�อพื่ด่้คู่ยุเรัื�องการัรักัษาและคู่วามืคู่บืห้น้ี้ากบั
แพื่ทำยม์ืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุ ห้ากคู่ณุม้ืการแพรก่ระจายข้อง
มะเรง็เขึ้า้กรัะด้ก่ห้รัอืแพื่ทำยม์ืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุคู่ดิ้ว�าคู่ณุ
มืคู้่วามืเส้่�ยงต่�อการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้า้กรัะด้ก่ ห้รัอื
การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยวขึ้อ้งกบัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ การั
พื่บแพื่ทำยต์่ามืนัี้ด้เห้ล�าน้ี้�จัะมืก้ารัพ่ื่ด้คู่ยุถง้เรัื�องสุ่ขึ้ภาพื่
กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุด้ว้ย 

เป็นี้เรัื�องส่ำาคู่ญัอย�างยิ�งทำ้�คู่ณุจัะต่อ้งมืาพื่บแพื่ทำย์
ต่ามืนัี้ด้ทำุกคู่รัั �งเพื่ื�อทำ้�แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะได้้
ต่ดิ้ต่ามืสุ่ขึ้ภาพื่กรัะด้ก่ขึ้องคู่ณุ ห้ากคู่ณุรั่ส้้่กว�ามื้อาการั
ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับกรัะด้ก่ คู่ณุคู่วรัแจั้งให้้แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยา
ขึ้องคู่ณุทำรัาบทำันี้ทำ้เพื่ื�อทำ้�จัะได้พ้ื่่ด้คู่ยุกันี้ถ้งแผนี้การัรักัษา ห้ากคู่ณุกำาลังได้ร้ับัการัรักัษาด้ว้ยสารมุ่งเป้ากระดู้ก แพื่ทำย์
มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะถามืว�าคู่ณุมื้อาการัทำ้�เป็นี้ผล ขึ้้างเคู่ย้งจัากยาห้รัอืไมื� อาจัมื้การัต่ดิ้ต่ามืรัะด้บัแคู่ลเซ้ียมืและการั
ทำำางานี้ขึ้องไต่ขึ้องคู่ณุด้ว้ย และแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุจัะส่อบถามืเพื่ื�อยืนี้ยันี้ว�าคู่ณุได้ต้่รัวจัฟันี้อย�างส่มืำ�าเส่มือ 
ห้ากคู่ณุกำาลังได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ซ้ี�งทำำาให้้เกิด้การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ คู่ณุอาจัต่อ้งรับัการัส่แกนี้ DXA ทำุก 1-2 ป้เพื่ื�อ
ต่ดิ้ต่ามื คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กขึ้องคู่ณุ (Coleman et al., 2020).

คู่วามืเป็นี้จัรังิขึ้องผ่้ป� วยทำ้�มืก้ารแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่คู่อืคู่วามืจัำาเป็นี้ต่อ้งได้ร้ับัการัด้แ่ลจัากทีมสห้
วชิ่าชี่พ การัทำำากิจักรัรัมืทำางกายอย่�เส่มือมื้ปรัะโยช่น์ี้ห้ลายปรัะการัต่�อผ่้ป� วยโรัคู่มืะเรัง็ ผ่้ป� วยทำ้�มื้การแพรก่ระจายข้อง
มะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่อาจัพื่่ด้คู่ยุเรัื�องการัป้องกันี้ในี้การัทำำากิจักรัรัมืทำางกายกับแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาและกับนัี้กกายภาพื่บำาบัด้
ทำ้�จัะชั่�งนี้ำ �าห้นัี้กกคู่วามืเส้่�ยงจัากภาวะแทำรักซ้ีอนี้ทำางกรัะด้ก่เทำ้ยบกับปรัะโยช่น์ี้ต่�อสุ่ขึ้ภาพื่ทำ้�อาจัเป็นี้ไปได้ ้และ
วางแผนี้การัออกกำาลังกายอย�างรัะมืัด้รัะวงั

พื่่ด้คู่ยุกับนัี้กโภช่นี้าการัเก้�ยวกับอาห้ารัทำ้�อาจัเป็นี้ปรัะโยช่น์ี้ส่ำาห้รับัการแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ นัี้ก
โภช่นี้าการัอาจัแนี้ะนี้ำาการัเปล้�ยนี้แปลงกิจัวตั่รัด้า้นี้การัรับัปรัะทำานี้อาห้ารัในี้แง�ขึ้องส่ารัอาห้ารัทำ้�เป็นี้ปรัะโยช่น์ี้และ
ช่�วยบรัรัเทำาอาการัคู่ลื�นี้ไส้่ เนืี้�องจัากผ่้ป� วยบางคู่นี้อาจัมือ้าการัคู่ลื�นี้ไส้่รัะห้ว�างการัรักัษา
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บางคู่รัั �งแมื้ว�าจัะไมื� ใช่�การัรักัษาให้ห้้ายจัากโรัคู่แต่�การัลด้คู่วามืเจ็ับปวด้จัากการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่อาจัเป็นี้วธิ้เด้ย้วทำ้�จัะทำำาให้้คู่ณุภาพื่ช้่วติ่ด้้ ขึ้้ �นี้ ห้ากคู่ณุรั่ส้้่ก
เจ็ับปวด้ มื้ต่วัเลือกห้ลายอย�างทำ้�ช่�วยคู่ณุได้ ้เป็นี้เรัื�องส่ำาคู่ญัทำ้�คู่ณุต่อ้งบอกแพื่ทำย์มืะเรัง็
วทิำยาขึ้องคู่ณุเก้�ยวกับอาการัเจ็ับปวด้ทำ้�คู่งอย่�ห้รัอืเกิด้ขึ้้ �นี้ให้มื�เพื่ื�อทำ้�แพื่ทำย์จัะได้ต้่รัวจั
ยืนี้ยันี้ให้้แนี้� ใจัว�าคู่ณุได้ร้ับัการัรักัษาทำ้�เห้มืาะส่มืและได้ย้าบรัรัเทำาปวด้ ส่ำาห้รับั ขึ้้อมื่ล
เพื่ิ�มืเต่มิื และคู่ำาแนี้ะนี้ำาเก้�ยวกับการัแก้ปัญห้าคู่วามืเจ็ับปวด้จัากโรัคู่มืะเรัง็ ด้คู่่่�มืือผ่้ป� วย
เก้�ยวกับคู่วามืเจ็ับปวด้จัากโรัคู่มืะเรัง็ขึ้อง ESMO (https://www.esmo.org/for-patients/patient-
guides/cancer-pain-management)

การดู้แลสุข้ภาพข้องคุุณ  
การัปรัก้ษากับ ทีมสห้วชิ่าชี่พ เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัมืากต่ั �งแต่�มืต่น้ี้การัรักัษารัวมืถ้งผ่้เช้่�ยวช่าญด้า้นี้การัรักัษาด้ว้ยศาส่ต่รัก์ารั
เคู่ลื�อนี้ไห้ว นัี้กโภช่นี้าการั พื่ยาบาลเฉพื่าะทำาง และนัี้กจัิต่วทิำยา 

รัะห้ว�างการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ และห้ลังการัรักัษาคู่ณุอาจัรั่ส้้่กอ�อนี้เพื่ล้ยและอารัมืณ์อ�อนี้ไห้วมืาก ให้้เวลารั�างกายขึ้อง
คู่ณุได้ฟื้ื้�นี้ต่วัและด้แ่ลให้้แนี้� ใจัว�าคู่ณุได้พ้ื่ักผ�อนี้อย�างเพื่้ยงพื่อ ปรัก้ษาแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุห้ากมื้ ขึ้้อจัำากัด้ในี้
การัทำำากิจักรัรัมืทำางกาย 

เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัท้ำ�จัะต่อ้งด้แ่ลต่วัคู่ณุเองให้้ด้แ้ละขึ้อรับัคู่วามืช่�วยเห้ลือทำ้�คู่ณุต่อ้งการั

• พักผ่อนให้้มากเมื�อคุุณต้่องการพัก: ให้ร้ั�างกายขึ้องคู่ณุได้ม้ืเ้วลาฟืื้�นี้ต่วั การับำาบดั้เส่รัมิืต่�างๆ เช่�นี้ อะโรัมืาเทำ
อรัาพื่ ้อาจัช่�วยให้คู้่ณุรั่ส้้่กผ�อนี้คู่ลายและรับัมือืกบัผลขึ้า้งเคู่ย้งต่�างๆ ได้ด้้้ ขึ้้ �นี้ เป็นี้สิ่�งส่ำาคู่ญัทำ้�จัะต่อ้งห้าแห้ล�งให้้
คู่วามืผ�อนี้คู่ลายและส่รัา้งสุ่ขึ้ภาวะ และโรังพื่ยาบาลขึ้องคู่ณุอาจัม้ืบรักิารับำาบดั้เส่รัมิืให้้ โปรัด้ส่อบถามืจัากแพื่ทำย์
มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุ

• กินอาห้ารที�ดี้ และห้มั�นทำากิจกรรมต่่างๆ เสมอ: การักินี้อาห้ารัทำ้�ด้ต้่�อสุ่ขึ้ภาพื่ และห้มืั�นี้ทำำากิจักรัรัมืต่�างๆ จัะ
ช่�วยให้้รั�างกายขึ้องคู่ณุแข็ึ้งแรังขึ้้ �นี้ คู่ณุจัำาเป็นี้ต่อ้งเรัิ�มืต่น้ี้ทำำากิจักรัรัมืทำางกายอย�างช้่าๆ แล้วคู่�อยเส่รัมิืเพื่ิ�มืเต่มิื
เมืื�อเรัิ�มืรั่ส้้่กด้้ ขึ้้ �นี้ 

คู่ำาแนี้ะนี้ำาต่�อไปน้ี้�ช่�วยส่รัา้งรัากฐานี้ทำ้�ด้ส้่ำาห้รับัการัใช้่ช้่วติ่ทำ้�ด้ต้่�อสุ่ขึ้ภาพื่ส่ำาห้รับัผ่้ป� วยทำ้�มื้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็
เขึ้้ากรัะด้ก่และ การัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่ทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็และเก้�ยว ขึ้้องกับโรัคู่มืะเรัง็ (Macmillan Cancer 

Support):

• ออกกำาลังกายต่ามืแผนี้ทำ้�กำาห้นี้ด้ให้้ การัออกกำาลังกายโด้ยมื้การัรับันี้ำ �าห้นัี้กทำ้� ได้ผ้ลด้้ได้แ้ก� การัเด้นิี้ จ็ัอกกิ �ง ยกนี้ำ �า
ห้นัี้ก เต่น้ี้รัำา และไต่�บันี้ได้ และคู่�อยๆ เพื่ิ�มื ขึ้้ �นี้ได้้ ในี้แง�ขึ้องเวลา รัะยะทำาง และนี้ำ �าห้นัี้ก อย�างไรัก็ต่ามื การัว�ายนี้ำ �า 
และปั� นี้จัักรัยานี้เป็นี้การัออกกำาลังกายแบบแอโรับิกทำ้�ด้ ้แต่�ไมื�ใช่�การัออกกำาลังกายแบบรับันี้ำ �าห้นัี้ก

• กินี้อาห้ารัทำ้�ด้ต้่�อสุ่ขึ้ภาพื่ กินี้แคู่ลเซ้ียมืให้้เพื่้ยงพื่อ แคู่ลเซ้ียมืในี้อาห้ารัด้ท้ำ้�สุ่ด้ และอาห้ารัทำ้�มื้แคู่ลเซ้ียมืส่่ง
ได้แ้ก� ผลิต่ภัณฑ์จัากนี้มื เมืล็ด้ทำานี้ต่ะวนัี้ บรัอ็กโคู่ล้ กะห้ลำ�าปล้ เป็นี้ต่น้ี้ อย�างไรัก็ต่ามืรั�างกายส่ามืารัถด้ด่้ซ้ีมื
แคู่ลเซ้ียมืได้เ้พื่้ยงคู่รัั �งละ 400-500 มืก. เทำ�านัี้�นี้ ห้ากแพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุเห็้นี้ด้ว้ยว�าการัให้้แคู่ลเซ้ียมืเส่รัมิื
เป็นี้สิ่�งทำ้�เห้มืาะส่มืส่ำาห้รับัคู่ณุ โปรัด้ส่อบถามืแพื่ทำย์ขึ้องคู่ณุถ้งปรัมิืาณและรัป่แบบขึ้องส่ารัเส่รัมิื

• วติ่ามืินี้ด้ ้ช่�วยเส่รัมิืคู่วามืส่ามืารัถในี้การัด้ด่้ซ้ีมืแคู่ลเซ้ียมืขึ้องรั�างกาย วติ่ามืินี้ด้ ้3 มื้ปรัะสิ่ทำธิภาพื่ด้ก้ว�าวติ่ามืินี้ด้ ้2

• ไมื�ด้ื�มืแอลกอฮอล์ 

• ไมื�ส่่บบุห้รั้�

• ห้ล้กเล้�ยงการัส่่ด้คู่วนัี้บุห้รั้�ต่�อจัากบุคู่คู่ลอื�นี้
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การัออกกำาลังกายอย�างส่มืำ�าเส่มือเป็นี้ส่�วนี้ส่ำาคู่ญัส่ำาห้รับัการัใช้่ช้่วติ่ทำ้�ด้ต้่�อสุ่ขึ้ภาพื่ ช่�วยให้้คู่ณุส่ามืารัถรักัษาคู่วามืแข็ึ้ง
แรังทำางกายไว้ได้ ้และป้องกนัี้การัมืน้ี้ำ �าห้นัี้กต่วัเพื่ิ�มื มืห้้ลกัฐานี้ว�าโปรัแกรัมืออกกำาลงักายทำ้�รัวมืทำั �งการัออกกำาลงักายแบบ
แอโรับกิ การัรับันี้ำ �าห้นัี้ก และการัใช้่แรังต่า้นี้ ส่ามืารัถทำำาให้ ้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ด้้ ขึ้้ �นี้ และลด้คู่วามืเส้่�ยงต่�อ 
กระดู้กพรนุ ในี้ผ่ป้� วยทำ้� ได้ร้ับัการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ (Almstedt et al., 2016; Owen et al., 2017). ยังมืก้ารัศ้กษาวจัิัยทำ้�แส่ด้งว�าการั
ออกกำาลงักายอย�างส่มืำ�าเส่มือส่ามืารัถทำำาให้ก้ารัทำำางานี้ทำางกายโด้ยรัวมืด้้ ขึ้้ �นี้ในี้ผ่ป้� วยทำ้�มื ้การแพรก่ระจายข้องมะเรง็
เขึ้า้กรัะด้ก่ (Galvão et al., 2018; Sheill et al., 2018) และทำำาให้คู้่ณุภาพื่การันี้อนี้ด้้ ขึ้้ �นี้ 

เมื�อวางแผนโปรแกรมออกกำาลังกาย เป็นสิ�งสำาคัุญอย่าง
ยิ�งที�คุุณจะต้่องรบัฟังคุำาแนะนำาข้องแพทย์มะเรง็วทิยา
ข้องคุุณห้รอืพยาบาลอย่างระมัด้ระวงั และบอกให้้ทราบ
ถ้งคุวามยากลำาบาก ในการออกกำาลังกาย ข้องคุุณ

คู่ณุคู่วรัต่รัะห้นัี้กถ้งอาการั “สั่ญญาณอันี้ต่รัาย” และแจั้งให้้แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยาขึ้องคู่ณุห้รัอืพื่ยาบาลทำรัาบทำันี้ทำ้ โด้ย
เฉพื่าะอย�างยิ�งอาการัปวด้ในี้กรัะด้ก่สั่นี้ห้ลัง ปวด้กรัะด้ก่ในี้ส่�วนี้ทำ้�รับันี้ำ �าห้นัี้ก โด้ยเฉพื่าะทำ้�กรัะด้ก่ต่น้ี้ขึ้า อาการัปวด้
กรัะด้ก่ทำ้�ทำรัดุ้ห้นัี้กลงและไมื�ส่ามืารัถบรัรัเทำาได้ต้่ลอด้เวลา อาการัทำ้�บ�งช้่ � การกด้ทับประสาทไข้สนัห้ลัง ได้อ้ธิบายไว้ ในี้
ห้ัว ขึ้้อเก้�ยวกับวธิ้การัวนิิี้จัฉัย การแพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่ 

• ส่ำาห้รับัการัใช้่ช้่วติ่ทำ้�ด้ต้่�อสุ่ขึ้ภาพื่ห้ลังเป็นี้โรัคู่มืะเรัง็ 
(Wolin et al., 2013) นี้อกจัากห้ล้กเล้�ยงการัส่่บบุห้รั้�และด้ื�มื
แอลกอฮอล์แล้ว ยังมื้คู่ำาแนี้ะนี้ำาให้้ห้ล้กเล้�ยงการัมื้นี้ำ �าห้นัี้ก
ต่วัเพื่ิ�มื ออกกำาลังกายอย�างส่นี้ำ �าเส่มือ และกินี้อาห้ารัทำ้�ด้้
ต่�อสุ่ขึ้ภาพื่ 

• ต่ดิ้ต่�อกับเพื่ื�อนี้ฝู่ง คู่รัอบคู่รัวั และผ่้รัอด้ช้่วติ่จัากโรัคู่
มืะเรัง็คู่นี้อื�นี้ไวเ้ส่มือ

• เขึ้้ารับัการัต่รัวจัต่ดิ้ต่ามืและการัต่รัวจัคู่ดั้กรัองเป็นี้ปรัะจัำา

การช่่วยเห้ลือด้้านอารมณ์
การัเกดิ้คู่วามืรั่ส้้่กห้นัี้กห้นี้ารันุี้แรังเป็นี้เรัื�องทำ้�เกดิ้ขึ้้ �นี้ได้เ้ป็นี้
ธรัรัมืด้าเมืื�อได้ร้ับัการัวนิิี้จัฉัยว�าเป็นี้โรัคู่มืะเรัง็และรับัการัรักัษา
โรัคู่ ห้ากคู่ณุรั่ส้้่กวติ่กกงัวลห้รัอืซ้ีมืเศรัา้ให้บ้อกแพื่ทำยห์้รัอื
พื่ยาบาล คู่นี้เห้ล�าน้ี้�ส่ามืารัถส่�งคู่ณุต่�อไปยงัผ่้ ให้คู้่ำาปรัก้ษาเฉพื่าะ
ทำาง ห้รัอืนัี้กจัติ่วทิำยาซ้ี�งมืป้รัะส่บการัณ์ในี้การัจัดั้การัปัญห้าทำาง
อารัมืณ์ขึ้องคู่นี้ทำ้�ต่อ้งพื่บปัญห้าโรัคู่มืะเรัง็ นี้อกจัากน้ี้�การัเขึ้า้
รั�วมืกลุ�มืช่�วยเห้ลอืก็อาจัช่�วยได้เ้พื่ื�อทำ้�คู่ณุจัะได้พ้ื่ด่้คู่ยุกบัคู่นี้อื�นี้ทำ้�
จัะเขึ้า้ใจัได้ชั้่ด้เจันี้ว�าคู่ณุกำาลังพื่บกบัอะไรับา้ง
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กลุ่มช่่วยเห้ลือ

ในี้ยุโรัป มื้กลุ�มืให้้การัช่�วยเห้ลือผ่้ป� วย ซ้ี�งช่�วยผ่้ป� วยและ
คู่รัอบคู่รัวัในี้การันี้ำาทำางผ�านี้ภ่มืิทำัศน์ี้ขึ้องโรัคู่มืะเรัง็ กลุ�มื
เห้ล�าน้ี้�อาจัเป็นี้กลุ�มืในี้ทำ้องถิ�นี้ รัะด้บัปรัะเทำศ ห้รัอืรัะด้บั
นี้านี้าช่าต่ ิและต่�างทำำางานี้เพื่ื�อให้้แนี้� ใจัว�าผ่้ป� วยจัะได้ร้ับั
การัด้แ่ลและคู่วามืรั่ท้ำ้�เห้มืาะส่มืและทำันี้ต่�อเวลา กลุ�มืเห้ล�า
น้ี้�ส่ามืารัถมือบเคู่รัื�องมืือทำ้�คู่ณุอาจัต่อ้งการัเพื่ื�อให้้เขึ้้าใจั
โรัคู่ขึ้องคู่ณุได้ด้้้ ขึ้้ �นี้ และเพื่ื�อเรัย้นี้รั่ท้ำ้�จัะรับัมืือกับโรัคู่นัี้�นี้
โด้ยมื้ช้่วติ่อย่�ด้ว้ยคู่ณุภาพื่ช้่วติ่ด้ท้ำ้�สุ่ด้เทำ�าทำ้�จัะทำำาได้ ้ 

โรคุมะเรง็เต้่านม:

• ABC Global Alliance: www.abcglobalalliance.org
• Advanced BC: http://advancedbc.org
• After Breast Cancer Diagnosis:  

www.abcdbreastcancersupport.org 
• Breast Cancer Alliance: www.breastcanceralliance.org
• Breast Cancer Care: www.breastcancercare.org.uk
• Breast Cancer Network Australia: www.bcna.org.au
• EUROPA DONNA: www.europadonna.org
• Male Breast Cancer Coalition: http://malebreastcancercoalition.org
• Metastatic Breast Cancer Network: www.mbcn.org
• Metavivor: www.metavivor.org
• National Breast Cancer Coalition: www.breastcancerdeadline2020.org/homepage.html 
• Susan G. Komen Breast Cancer Foundation: www.komen.org 
• Unión Latinoamericana Contra al Cáncer de la Mujer: www.ulaccam.org/index.php 

โรคุมะเรง็ปอด้:

• Global Lung Cancer Coalition (GLCC): www.lungcancercoalition.org 
• Lung Cancer Europe (LuCE): www.lungcancereurope.eu 
• Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE): www.womenagainstlungcancer.eu/?lang=en

โรคุมะเรง็ต่่อมลูกห้มาก:

• Europa Uomo: https://www.europa-uomo.org/ 

โรคุมะเรง็เม็ด้เลือด้ข้าวช่นิด้มัยอีโลมา

• Myeloma Patients Europe: https://www.mpeurope.org/

โรคุกระดู้กพรนุ

• International Osteoporosis Foundation: https://www.osteoporosis.foundation/
• Royal Osteoporosis Society: https://theros.org.uk/
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อภิธิานศึพัท์

ALENDRONATE (อเลนโด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�งทำ้� ใช้่เพื่ื�อรักัษาการแพร่
กระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่และการัส้่กกรั�อนี้

การรกัษาโด้ยลด้ระดั้บฮอร์โมนเพศึช่าย  
(ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY, ADT)
การัรักัษาเพื่ื�อกด้ห้รัอืยับยั �งการัทำำางานี้ขึ้องฮอร์โมน
เพื่ศช่าย

สารยับยั�งเอนไซ์ม์อะโรมาเต่ส
ฮอร์โมนบำาบัด้ ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง ซ้ี�งป้องกันี้การัส่รัา้ง 
เอสโต่รเจน

กระดู้กต้่นข้าหั้กผิด้แบบ
กรัะด้ก่ห้ักล้าทำ้�กรัะด้ก่ต่น้ี้ขึ้าซ้ี�งอาจัเป็นี้ภาวะ
แทำรักซ้ีอนี้ขึ้องการัรักัษาด้ว้ยบิสฟอสโฟเนต่

โคุรงกระดู้กแกน
ส่�วนี้ขึ้องรั�างกายทำ้�ปรัะกอบด้ว้ยกรัะโห้ลกศ้รัษะ 
กรัะด้ก่สั่นี้ห้ลัง และกรัะด้ก่ซ้ี� โคู่รัง

ช่นิด้ไม่รา้ยแรง
เนื�องอก ห้รัอืรัอยโรัคู่ทำ้� ไมื�ได้เ้ป็นี้มืะเรัง็

การตั่ด้ชิ่�นเนื�อ
ห้ัต่ถการัทำางการัแพื่ทำย์ทำ้�มื้การัต่ดั้ต่วัอย�างเซีลล์ห้รัอื
เนืี้�อเยื�อเล็กน้ี้อยไปต่รัวจัด้ด่้ว้ยกล้องจัุลทำรัรัศน์ี้

BISPHOSPHONATES (บิสฟอสโฟเนต่)
ยาทำ้�ช่�วยป้องกันี้ห้รัอืช่ะลอกระดู้กพรนุ และป้องกันี้
กรัะด้ก่ห้ักและปัญห้าทำางกรัะด้ก่อื�นี้ๆ ทำ้�เกิด้จัากการ
แพรก่ระจายข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่

ดั้ช่นีมวลกาย
การัต่รัวจัวดั้ทำ้� ใช้่คู่วามืสั่มืพื่ันี้ธ์รัะห้ว�างนี้ำ �าห้นัี้กกับ
ส่�วนี้ส่่งขึ้องรั�างกาย ส่ามืารัถใช้่ดั้ช่นีมวลกาย เพื่ื�อ
ปรัะเมืินี้ว�าบุคู่คู่ลห้น้ี้�งมื้นี้ำ �าห้นัี้กอย่�ในี้เกณฑ์ทำ้�สุ่ขึ้ภาพื่
ด้ห้้รัอืไมื�

ไข้กระดู้ก
เนืี้�อเยื�อคู่ล้ายฟื้องนี้ำ �าท้ำ�พื่บภายในี้กรัะด้ก่ ในี้ไขึ้กรัะ
ด้ก่มื้ส่เต็่มืเซีลล์ ซ้ี�งเป็นี้เซีลล์ทำ้�ส่ามืารัถพื่ัฒนี้าเป็นี้
เซีลล์เม็ืด้เลือด้แด้ง เม็ืด้เลือด้ขึ้าว ห้รัอืเกล็ด้เลือด้ได้้

คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก
การัวดั้คู่วามืห้นี้าแนี้�นี้ขึ้องแรั�ธาต่ใุนี้ปรัมิืาต่รักรัะด้ก่
จัำานี้วนี้ห้น้ี้�ง การัวดั้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ใช้่
เพื่ื�อวนิิี้จัฉัย โรคุกระดู้กพรนุ  

สารมุ่งเป้ากระดู้ก
ยาทำ้�ลด้การสลายเนืี้�อกรัะด้ก่ และช่�วยทำำาให้้กรัะด้ก่
แข็ึ้งแรัง ดี้โนซู์แมบ และ บิสฟอสโฟเนต่เป็นี้
ต่วัอย�างขึ้อง สารมุ่งเป้ากระดู้ก

เคุมีบำาบัด้
การัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็แบบห้น้ี้�งซ้ี�งใช้่ยาทำ้�ฆ่�าเซีลล์มืะเรัง็
โด้ยการัทำำาลายด้งันัี้�นี้จั้งไมื�ส่ามืารัถขึ้ยายพื่ันี้ธุ์และแพื่รั�
กรัะจัายได้อ้ก้

การศึก้ษาวจัิยทางคุลินิก
การัศ้กษาวจิััยทำ้�ต่รัวจัส่อบการัรักัษาให้มื�ๆ ห้รัอืเปรัย้บ
เทำ้ยบผลขึ้องการัรักัษาอย�างห้น้ี้�งกับการัรักัษาอ้กอย�าง

CLODRONATE (โคุลโด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง

เคุรื�องเอ็กซ์เรย์คุอมพิวเต่อร ์ 
(COMPUTED TOMOGRAPHY (CT)
การัส่แกนี้โด้ยใช้่ เอ็กซ์เรย์ และคู่อมืพื่ิวเต่อรัเ์พื่ื�อ
ส่รัา้งภาพื่ภายในี้รั�างกายโด้ยละเอ้ยด้

บำาบัด้ให้้ห้าย (การรกัษา)
การัรักัษาทำ้�มื้วตั่ถุปรัะส่งคู่์ให้้ห้ายจัากโรัคู่ห้รัอืกำาจััด้
มืะเรัง็ออกจัากรั�างกายโด้ยถาวรั

DENOSUMAB (ดี้โนซู์แมบ)
ยาทำ้� ใช้่รักัษากระดู้กพรนุ และป้องกันี้กรัะด้ก่หั้กและ
ปัญห้าทำางกรัะด้ก่อื�นี้ๆ ทำ้�เกิด้จัากการแพรก่ระจาย
ข้องมะเรง็เขึ้้ากรัะด้ก่

ดี้เอ็นเอ
ส่ารัเคู่มื้ทำ้�นี้ำาพื่า ขึ้้อมื่ลทำางพื่ันี้ธุกรัรัมืในี้เซีลล์ขึ้อง
รั�างกาย

การเอ็กซ์เรย์ด้้วยพลังงานสองระดั้บ  
(DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY, DXA)
การัต่รัวจัด้ว้ยภาพื่ถ�ายเพื่ื�อวดั้ คุวามห้นาแน่นมวล
กระดู้ก โด้ยฉายเอ็กซ์เรย์ ทำ้�มื้พื่ลังงานี้ต่�างกันี้ส่อง
รัะด้บัผ�านี้กรัะด้ก่ การัส่แกนี้ DXA ใช้่เพื่ื�อวนิิี้จัฉัย 
กระดู้กพรนุ

อ่อนเพลีย
คู่วามืรั่ส้้่กเห้นืี้�อยล้าอย�างมืาก

กล้องรงัสแีกมมา
กล้องทำ้�ต่รัวจัห้าการแผ่รงัสทีี�มีประจุ ใช้่กล้องน้ี้�เพื่ื�อ
ถ�ายภาพื่ห้ลังการัฉ้ด้ต่วัต่ดิ้ต่ามืสารกัมมันต่รงัสทีำ้� ใช้่
ในี้การสแกนเรดิ้โอนิวไคุลด์้
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ระบบทางเดิ้นอาห้าร
รัะบบขึ้องอวยัวะทำ้� รับัผิด้ช่อบการันี้ำาอาห้ารัเขึ้้าและ
ออกจัากรั�างกาย และการันี้ำาอาห้ารัไปใช้่รักัษาสุ่ขึ้ภาพื่
รั�างกายให้้แข็ึ้งแรัง ได้แ้ก� ห้ลอด้อาห้ารั กรัะเพื่าะ
อาห้ารั และลำาไส้่

ยาสงัเคุราะห์้ประเภทฮอร์โมนโกนาโด้โทรปินรี
ลิสซิ์ง
การัรักัษาทำ้�ยับยั �งไมื�ให้้รังัไขึ้�และอัณฑะส่รัา้งฮอร์โมน
เพื่ศ

ฮอร์โมน 
ส่ารัทำ้�ส่รัา้งจัากต่�อมืต่�างๆ ภายในี้รั�างกาย ฮอร์โมนไห้ล
เวย้นี้ในี้กรัะแส่เลือด้และคู่วบคู่มุืการัทำำางานี้ขึ้องเซีลล์
ห้รัอือวยัวะบางอย�าง

ฮอร์โมนบำาบัด้
การัรักัษาทำ้�ยับยั �งการัทำำางานี้ขึ้องฮอร์โมนอย�าง 
เอสโต่รเจน ห้รัอื เทสโทสเต่อโรน

IBANDRONATE (ไอแบนโด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง

ทางห้ลอด้เลือด้ด้ำา
การัให้้ยาห้รัอืการัรักัษาผ�านี้เขึ้้าทำางห้ลอด้เลือด้ด้ำา

การแผ่รงัสทีี�มีประจุ
อนุี้ภาคู่ห้รัอืคู่ลื�นี้แมื�เห้ล็กไฟื้ฟ้ื้าช่นิี้ด้ใด้ก็ต่ามืทำ้�
นี้ำาพื่ลังงานี้มืากพื่อจัะทำำาให้้เกิด้ไอออนี้ห้รัอืนี้ำา
อิเล็กต่รัอนี้ออกจัากอะต่อมื (เช่�นี้ เอ็กซ์เรย์) 

ระบบต่่อมนำ �าเห้ลือง
เคู่รัอืขึ้�ายขึ้องเนืี้�อเยื�อและอวยัวะทำ้�ช่�วยรั�างกายขึ้ับ
ส่ารัพื่ิษ ขึ้องเส้่ย และส่ารัทำ้�รั�างกายไมื�ต่อ้งการั ห้น้ี้าทำ้�
ห้ลักขึ้องระบบต่่อมนำ �าเห้ลืองคู่อืส่�งนี้ำ �าเห้ลือง ซ้ี�งเป็นี้
ขึ้องเห้ลวทำ้�มื้เม็ืด้เลือด้ขึ้าวทำ้�ต่�อส้่่การัต่ดิ้เชื่ �อให้้ไปทำั�ว
รั�างกาย

การสรา้งภาพด้้วยสนามแม่เห้ล็กไฟฟ้า  
(MAGNETIC RESONANCE IMAGING, MRI)
การัส่แกนี้ช่นิี้ด้ห้น้ี้�งซ้ี�งใช้่ส่นี้ามืแมื�เห้ล็กห้รัอืคู่ลื�นี้วทิำยุ
ทำ้�มื้คู่วามืแรังเพื่ื�อส่รัา้งภาพื่ภายในี้รั�างกายทำ้�มื้รัาย
ละเอ้ยด้

ห้มด้ประจำาเดื้อน
เมืื�อผ่้ห้ญิงห้ยุด้มื้ปรัะจัำาเด้อืนี้และไมื�ส่ามืารัถต่ั �งคู่รัรัภ์
ได้อ้้กต่ามืธรัรัมืช่าต่ิ

การแพรก่ระจายข้องมะเรง็
เนื�องอกทำ้�เป็นี้มืะเรัง็ซ้ี�งมื้จัุด้เรัิ�มืต่น้ี้จัากเนื�องอกปฐมื
ภ่มืิ /การัเต่บิโต่ในี้ส่�วนี้อื�นี้ขึ้องรั�างกาย

ที�มีการแพรก่ระจาย
มืะเรัง็ทำ้�แพื่รั�จัากบรัเิวณจัุด้เรัิ�มืต่น้ี้ไปยังส่�วนี้อื�นี้ๆ ขึ้อง
รั�างกาย

โมโนโคุลนัลแอนติ่บอดี้
การรกัษามุ่งเป้าช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง โมโนโคุลนัลแอนติ่บอดี้ 
จัด้จัำาและเกาะต่ดิ้โปรัต่น้ี้เฉพื่าะอย�างทำ้�ผลิต่โด้ยเซีลล์ 
โมโนโคุลนัลแอนติ่บอดี้ แต่�ละช่นิี้ด้จัะจัด้จัำาโปรัต่น้ี้
ห้น้ี้�งอย�างโด้ยเฉพื่าะ ส่ารัน้ี้�จัะทำำางานี้แต่กต่�างกันี้ออก
ไปโด้ย ขึ้้ �นี้อย่�กับโปรัต่น้ี้ทำ้�เป็นี้เป้าห้มืาย

ทีมสห้วชิ่าชี่พ
กลุ�มืเจั้าห้น้ี้าทำ้�ผ่้ ให้้การัด้แ่ลรักัษาสุ่ขึ้ภาพื่ซ้ี�งอย่� ในี้
ส่าขึ้าวชิ่าทำ้�แต่กต่�างกันี้ (เช่�นี้ แพื่ทำย์มืะเรัง็วทิำยา 
พื่ยาบาลเฉพื่าะทำาง นัี้กจัิต่วทิำยา นัี้กรังัส้่วทิำยา) และ
ให้้บรักิารัเฉพื่าะอย�างแก�ผ่้ป� วย กิจักรัรัมืขึ้องทำ้มืน้ี้�จัะ
ถ่กนี้ำามืารัวมืกันี้โด้ยใช้่แผนี้การัด้แ่ลรักัษา

เอสโต่รเจน
ฮอร์โมนทำ้�ช่�วยส่รัา้งและรักัษาลักษณะขึ้องเพื่ศห้ญิง

ออสตี่โอบลาสต์่
เซีลล์ขึ้นี้าด้ให้ญ�ทำ้�ปรัะกอบกันี้เพื่ื�อส่รัา้งกรัะด้ก่

ออสตี่โอคุลาสต์่
เซีลล์ขึ้นี้าด้ให้ญ�ทำ้�เป็นี้ต่วักลางให้้มื้การัส้่กกรั�อนี้ (ห้รัอื
การสลาย) เนืี้�อกรัะด้ก่อย�างต่�อเนืี้�อง

การสลายตั่วข้องกระดู้ก
การัเสื่�อมืส่ภาพื่ขึ้องกรัะด้ก่ ซ้ี�งมื้การัห้มืุนี้เวย้นี้กรัะด้ก่
เพื่ิ�มื ขึ้้ �นี้และมื้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กลด้ลง  

รอยกระดู้กถูกทำาลาย
บรัเิวณทำ้�มื้คู่วามืเส้่ยห้ายขึ้องกรัะด้ก่ทำ้�เป็นี้ผลจัาก
เซีลล์มืะเรัง็ก�อต่วัขึ้้ �นี้ในี้ไข้กระดู้ก รอยกระดู้กถูก
ทำาลายพื่บได้บ้�อยในี้โรัคู่มืะเรัง็เม็ืด้เลือด้ขึ้าวช่นิี้ด้มืัย
อ้โลมืา  

ภาวะกระดู้กข้าด้เลือด้
การัขึ้าด้กรัะแส่เลือด้ไปเล้ �ยงกรัะด้ก่ทำำาให้้กรัะด้ก่ต่าย

กระดู้กบาง
ภาวะทำ้�คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้กต่ำ�ากว�าปกต่ ิ
กระดู้กบางมื้คู่วามืรันุี้แรังจัากการัส่่ญเส้่ยกรัะด้ก่น้ี้อย
กว�ากระดู้กพรนุ

กระดู้กพรนุ
มื้ปรัมิืาณและคู่วามืห้นี้าขึ้องเนืี้�อเยื�อกรัะด้ก่ลด้ลง
ทำำาให้้กรัะด้ก่อ�อนี้แอและห้ักได้ง้�าย ขึ้้ �นี้
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การยับยั�งการทำางานข้องรงัไข่้
การัรักัษาทำ้�ยับยั �งห้รัอืลด้ปรัมิืาณขึ้องเอสโต่รเจนทำ้�
ส่รัา้งจัากรังัไขึ้�

ประคัุบประคุอง (การรกัษา)
การัรักัษาและการัด้แ่ลผ่้ป� วยทำ้� ไมื�ได้ม้ื้วตั่ถุปรัะส่งคู่์
เพื่ื�อการัรักัษาให้้ห้ายแต่�เน้ี้นี้ท้ำ�การับรัรัเทำาคู่วามืเจ็ับ
ปวด้ อาการั และคู่วามืเคู่รัย้ด้ทำางกายและทำางอารัมืณ์

PAMIDRONATE (พามิโด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง

เชิ่งป้องกัน (การผ่าตั่ด้)
การัผ�าต่ดั้ทำ้�ด้ำาเนิี้นี้การัเพื่ื�อป้องกันี้ภาวะแทำรักซ้ีอนี้
เป็นี้คู่วามืเส้่�ยงขึ้องผ่้ป� วย

กายอุปกรณ์เทียม
วตั่ถุทำ้� ใช้่แทำนี้ส่�วนี้ห้น้ี้�งขึ้องรั�างกาย

สารกัมมันต่รงัส/ีกัมมันต่ภาพรงัสี
วสั่ด้ทุำ้� ไมื�เส่ถ้ยรัและปล�อยพื่ลังงานี้ด้ว้ยต่นี้เอง 
(การัแผ�รังัส้่)

ไอโซ์โทปรงัสี
รัป่แบบไมื�เส่ถ้ยรัขึ้องธาต่ทุำางเคู่มื้ทำ้�แผ�รังัส้่ขึ้ณะส่ลาย
ต่วัและมื้คู่วามืเส่ถ้ยรัมืากขึ้้ �นี้

การสแกนเรดิ้โอนิวไคุลด์้
ห้ัต่ถการัทำ้�มื้การัฉ้ด้สารกัมมันต่รงัส ี(เรัด้ิโอนิี้วไคู่ลด้)์ 
จัำานี้วนี้เล็กน้ี้อยเขึ้้าทำางห้ลอด้เลือด้ด้ำาแล้วเด้นิี้ทำาง
ผ�านี้เลือด้ไปยังอวยัวะต่�างๆ เคู่รัื�องมืือทำ้�มื้กล้องรงัสี
แกมมาจัะส่แกนี้ผ่้ป� วยแล้วต่รัวจัห้าการัแผ�รังัส้่ออกมืา
จัากเรัด้ิโอนิี้วไคู่ลด้ ์จัากนัี้�นี้คู่อมืพิื่วเต่อรัจ์ัะส่รัา้งภาพื่
ขึ้องบรัเิวณทำ้�ม้ืการัส่ะส่มืขึ้องเรัด้ิโอนิี้วไคู่ลด้์

รงัสบีำาบัด้
การัรักัษาทำ้�เก้�ยว ขึ้้องกับการัแผ�รังัส้่พื่ลังงานี้ส่่งซ้ี�งใช้่
เพื่ื�อการัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็โด้ยทำั�วไป

การสลาย
กรัะบวนี้การัทำ้�กรัะด้ก่แต่กต่วัแล้วถ่กรั�างกายด้ด่้ซ้ีมื

RISEDRONATE (ไรซิ์โด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง

การกด้ทับประสาทไข้สนัห้ลัง
แรังกด้บนี้เส้่นี้ปรัะส่าทำไขึ้สั่นี้ห้ลังซ้ี�งอาจัเกิด้จัากเนื�อ
งอก

สเตี่ยรอยด์้
ยาช่นิี้ด้ห้น้ี้�งทำ้� ใช้่เพื่ื�อบรัรัเทำาการัอักเส่บและการับวมื 
ยาสเตี่ยรอยด์้บางอย�างมื้ผลต่า้นี้เนื�องอกด้ว้ย

ใต้่ผิวห้นัง
ยาห้รัอืการัรักัษาทำ้� ให้้ผ�านี้ชั่ �นี้ใต่ผ้ิวห้นัี้ง

ทั�วรา่งกาย
ยาทำ้�กรัะจัายไปทำั�วรั�างกายเพื่ื�อรักัษาเซีลล์มืะเรัง็ไมื�ว�า
จัะอย่�ทำ้� ไห้นี้ ยาเห้ล�าน้ี้�รัวมืถ้ง เคุมีบำาบัด้ การรกัษามุ่ง
เป้า และภ่มืิคูุ่ม้ืกันี้บำาบัด้

T SCORE
การัวดั้คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก เปรัย้บเทำ้ยบกับ 
คุวามห้นาแน่นมวลกระดู้ก ขึ้องผ่้ ให้ญ�วยัห้นุี้�มืส่าวทำ้�
แข็ึ้งแรังด้ ้คู่�า T score เป็นี้ 0 บ�งช้่ �ว�า คุวามห้นาแน่น
มวลกระดู้ก เทำ�ากับขึ้องผ่้ ให้ญ�วยัห้นุี้�มืส่าวทำ้�แข็ึ้งแรังด้้

การรกัษามุ่งเป้า
การัรักัษาโรัคู่มืะเรัง็ช่นิี้ด้ห้น้ี้�งทำ้� ใช้่ยาห้รัอืส่ารัอื�นี้ๆ 
เพื่ื�อรัะบุและโจัมืต่เ้ซีลล์มืะเรัง็อย�างเทำ้�ยงต่รัง โด้ยมืัก
ทำำาคู่วามืเส้่ยห้ายให้้เซีลล์ปกต่เิพื่้ยงเล็กน้ี้อย

เทสโทสเต่อโรน
ฮอร์โมนทำ้�ส่รัา้งในี้รัะบบสื่บพื่ันี้ธุ์เพื่ศช่ายซ้ี�งเป็นี้สิ่�ง
จัำาเป็นี้ส่ำาห้รับัการัส่รัา้งและรักัษาลักษณะเพื่ศช่าย

เนื�องอก
ก้อนี้ห้รัอืการัเต่บิโต่ขึ้องเซีลล์ทำ้�ผิด้ปกต่ ิเนื�องอก อาจั
เป็นี้ช่นิด้ไม่รา้ยแรง (ไมื�เป็นี้มืะเรัง็) ห้รัอืเป็นี้ช่นิี้ด้
รัา้ยแรัง (เป็นี้มืะเรัง็) ในี้คู่่�มืือน้ี้� คู่ำาว�า ‘เนื�องอก’ ห้มืาย
ถ้งการัเต่บิโต่ขึ้องมืะเรัง็ ห้ากมืิเช่�นี้นัี้�นี้จัะรัะบุไว้

เอ็กซ์เรย์
การัต่รัวจัด้ว้ยภาพื่ถ�าย โด้ยใช้่การัแผ�รังัส้่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�งซ้ี�ง
ส่ามืารัถผ�านี้ทำะลุรั�างกายทำำาให้้แพื่ทำย์มืองเห็้นี้ภายในี้
รั�างกายขึ้องคู่ณุได้้

ZOLEDRONATE (โซ์เลโด้รเนต่)
บิสฟอสโฟเนต่ช่นิี้ด้ห้น้ี้�ง
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