แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็งต่ อมลูกหมาก
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คํานํา
การจั ด ทํ า แนวทางการตรวจคั ด กรอง วิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก มี
จุดมุ่งหมายที่จะให้มีแนวทางเวชปฏิบัติในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อมลูกหมากในประเทศไทย การจัดทําแนวทางฯ ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และบริบทของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
โรคมะเร็งต่อมลูกหมากหลายสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง การใช้
แนวทางฯฉบับนี้ใ ช้สําหรับสถานพยาบาลที่มีบุคลากรและทรัพยากรมีขีดความสามารถครบถ้วน และไม่
สามารถนําไปใช้อ้างอิงกับการรักษาผู้ป่วยทุกรายโดยรวมได้ โดยให้แต่ละสถานพยาบาลพิจารณานําแนวทางฯ
ฉบับนี้ไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสมกับขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้นๆ ดังนั้น
แนวทางเวชปฏิบัตินี้จึงไม่อาจใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆ ในทางกฎหมายได้
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําหนังสือแนวทางฯ ฉบับนี้ และคณะทํางานยินดี
รับคําวิจารณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้หนังสือได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยต่อไป
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คํานิยม
การจัดทําแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตอมลูกหมาก มีจุดมุงหมายที่จะให
มีแนวทางเวชปฏิบัติในการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากใน
ประเทศไทย การจัดทําแนวทางใหทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงขององคความรูเทคโนโลยีทางการแพทย และ
บริบทของประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานโรคมะเร็งตอมลูกหมาก
หลายสาขาวิชาชีพ ไดแก สมาคมศัลยแพทยระบบปสสาวะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย และสมาคมเซลลวิทยาแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับวาการดูแลผูปวยเปนงานศิลปะอยางหนึ่ง การใชแนวทางฉบับนี้ใชสําหรับ
สถานพยาบาลที่มีบุคลากรและทรัพยากรมีขีดความสามารถครบถวนและไมสามารถนําไปใชอางอิงกับการ
รักษาผูปวยทุกรายโดยรวมได โดยใหแตละสถานพยาบาลพิจารณานําแนวทางฉบับนี้ไปใชในการดูแลรักษา
ผูปวยตามความเหมาะสมกับขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้น ๆ ดังนั้น แนวทางเวชปฎิบัตินี้ จึงไมอาจ
ใชเปนเอกสารอางอิงใด ๆ ในทางกฎหมายได
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําหนังสือแนวทางฉบับนี้ และคณะทํางานยินดีรับคําวิจารณ
ตาง ๆ ที่จะชวยใหหนังสือไดรับการพัฒนาและปรับปรุงแกไข อันจะเปนประโยชนในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากในประเทศไทยตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท)

คํานิยม
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่มีประเด็นตั้งแต่ความจําเป็นในการคัดกรอง แนวทางการ
คัดกรอง จนถึงแนวทางการรักษา ซึ่งโรคนี้เป็นโรคของทางเลือก ทุกระยะของโรคมีแนวทางการรักษามากกว่า
หนึ่ง การจัดทําแนวทางสําหรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยจึง
เป็นสิ่งจําเป็น
ทางสถาบันมะเร็งได้เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแพทย์สหสาขาและตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง
โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมกันจัดทําแนวทางสําหรับการตรวจคัดกรอง
วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสหสาขาได้มาร่วมกันถกแถลง
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อจากัดในประเทศไทย และวางแนวทางร่วมกันในการตรวจหา จนถึงการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งต่อมลูกหมากที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในประเทศไทย จนเกิดเป็นแนวทางสําหรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย
และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากฉบับนี้ขึ้น
ขอขอบคุณทุกสถาบันมะเร็งที่ช่วยสนับสนุนในการจัดทําหนังสือแนวทางฯ ฉบับนี้ และหวัง
ว่าแนวทางฯฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์กับแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันในการตรวจและ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยไม่มากก็น้อย

นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

คํานิยม
การจัดทําแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากความ
ร่วมมือของสมาคมวิชาชีพที่มีส่วนสําคัญในการดูแลโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
ร่วมกัน จัดทําเนื้อหาส่วนใหญ่อิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของงานวิจัยจากต่างประเทศ ประยุกต์และปรับ
บางส่วนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากรและบุคลากร
ทางการแพทย์ ผ่านการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น จนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางฉบับนี้
และเป็นแนวทางที่สามารถนําไปใช้ในเวชปฏิบัติในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของแนวทางฉบับนี้ ย่อมไม่
ครอบคลุมทุกบริบทของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจําเป็นที่แพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อ
ผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป
ท้ายนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อผู้แทนของราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ยอม
เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม และผลักดันจนเป็นผลสําเร็จ และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในรูปแบบสหสาขา
วิชาชีพ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อแพทย์รุ่นน้องในการปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากต่อไป

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์)
นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คํานิยม
ตามมที่คณะผู้จัดทํทาแนวทางกาารตรวจคัดกรรอง วินิจฉัย และรักษาโรรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ฉบับนี้ให้มีจุดมุ่งหมายยเพื่อให้เป็นแนวทางในกา
แ
ารตรวจคัดกรรอง วินิจฉัยและรั
แ กษาที่เหหมาะสมทางเวชปฏิบัติ
สําหรับผู้ป่วยมะเร็งทางการแพทย์
ท
ย์ และบริบทขของประเทศไไทย โดยได้รับความร่
บ
วมมืมือจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิทางด้านโโรคมะเร็งต่อมลู
ม กหมากหลลายสาขาวิชาชีชีพจาก ราชวิวิทยาลัยศัลยแแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพททย์แห่งประเททศไทย ราชวิวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ป
สมาคมรังสีรัรักษาและ
มะเร็งวิทยาแห่
ท งประเททศไทย มะเร็งวิ
ง ทยาสมาคมมแห่งประเทศไไทย และสมาาคมเซลล์วิทยยาแห่งประเทศศไทยแล้ว
นั้น ดิฉันในฐานะประ
น
ธานราชวิทยาลัยรังสีแพททย์แห่งประเทศไทยต้องขออขอบคุณทุกทท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ว
จัดทําแนนวทางฯที่มีคุณค่
ณ าและประโโยชน์นี้เป็นอยย่างยิ่ง โดยแตต่ละสถานพยาาบาลสามารถถพิจารณานําแนวทางฯ
แ
ฉบับนี้ไปประยุ
ป
กต์ปรัับใช้ในการดูแลรั
แ กษาผู้ป่วยตามความเหหมาะสมกับขีดความสามาารถของสถานนพยาบาล
นั้นๆ แต่อย่
อ างไรก็ตาม แนวทางเวชปปฏิบัตินี้ไม่อาจจใช้เป็นเอกสาารอ้างอิงใดๆ ในทางกฎหมา
ใ
ยได้
ดิฉันขอขอบคุ
น
ณทุทกท่านที่มีส่วนร่
ว วมในการรจัดทําแนวทางการตรวจคคัดกรอง วินิจฉั
จ ย และ
รักษาโรคคมะเร็งต่อมลูกหมากฉบับนี้ อีกครั้งหนึ่งในความเสียสละและความ
ส
มตั้งใจ หวังว่าหนังสือแนวททางฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์กับกาารนําไปประยุยุกต์ใช้ของสถาานพยาบาลในนแต่ละแห่งขอองประเทศไทยต่อไป

(รองงศาสตราจารรย์แพทย์หญิงงอัญชลี ชูโรจจน์)
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทยย์แห่งประเทศศไทย
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Flow Chart แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
หมวดที่ 1 ระบาดวิทยา และ การป้องกัน
หมวดที่ 2 การคัดกรอง การวินิจฉัย มะเร็งต่อมลูกหมาก
2.1 การแบ่งระยะของโรค (Clinical Staging of Prostate Cancer)
2.2 แนวทางสําหรับการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยระยะแรก (early detection)
2.3 การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
2.4 การส่งตรวจและการรายงานผลทางพยาธิวิทยา
2.5 ข้อบ่งชี้ในการตัดชิ้นเนื้อซ้ําหลังจากการตัดครั้งแรกไม่พบมะเร็ง
2.6 Clinical staging
2.7 ผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากหลังการทํา TUR-P
(transurethral resection of prostate)
หมวดที่ 3 การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเฉพาะที่ (localized prostate cancer)
11
3.1 การแบ่งกลุ่มผู้ป่วย เพื่อประกอบการพิจารณาการให้การรักษา ในมะเร็งเฉพาะที่
11
(Localized disease)
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หมวดที่ 1 ระบาดวิทยา และ การป้องกัน
ข้ อสรุปสํ าหรับอุบัติการณ์ และแนวทางสํ าหรับระบาดวิทยาและสาเหตุ
1.1 อันเนื่ องด้วยโรคมะเร็ งนับวันจะเป็ นปั ญหาสําคัญของโลก จากการที่มีแนวโน้มที่มากขึ้นจากสาเหตุ
หลายประการ ได้แก่ ประชาการมีอายุเฉลี่ยสู งขึ้น การเพิ่มของประชากรมากขึ้น และที่สาํ คัญคือการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชี วิตของคนเอเชี ย ด้านการบริ โภคอาหารที่เหมือนประเทศตะวันตก จากสถิ ติมะเร็ งต่อมลูกหมากของประเทศ
อเมริ กาเป็ นอันดับหนึ่ งของมะเร็ งทั้งหมดมาหลายปี และในประเทศไทยเองกําลังจะก้าวขึ้นไปเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ
ซึ่งอายุนบั เป็ นปัจจัยสําคัญของโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก
การรักษามะเร็ งนั้น เป้ าหมายที่สาํ คัญคือการรักษาให้หายขาดโดยมีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยจากการรักษาให้
น้อ ยที่ สุ ด จึ ง ต้อ งควรมี ค วามรู ้ ก ารรั ก ษาและเทคนิ ค การผ่า ตัด ใหม่ ๆ ในการรั ก ษาคนไข้ที่ เ หมาะสมและเป็ น
มาตราฐานที่มากสุ ด
จากข้อมูลหนังสื อ Cancer in Thailand ปี 2010-2012,มะเร็ งต่อมลูกหมาก เป็ นมะเร็ งอันดับที่ 4 ของมะเร็ ง
เพศชายทั้งหมด คิดเป็ น 7.1 ต่อประชากร 100,000 คนของมะเร็ งเพศชายทั้งหมดและมีอุบตั ิการณ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
อายุมากขึ้น(1)

*ASR(age-standardized incident rate)

รูปที่ 1 Leading Cancerin Thailand (อ้ างอิงจาก Cancer in Thailand vol.8 ; 2010-2012)(1)
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1.2 ปัจจัยทางพันธุกรรมสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงของมะเร็ งต่อมลูกหมากแต่ยงั คงต้องการการศึกษาเพื่อนํามา
ปรับใช้ทางคลินิกสําหรับการตรวจคัดกรองสําหรับผูม้ ีความเสี่ ยงทางพันธุกรรมต่อมะเร็ งต่อมลูกหมาก
1.3 ปัจจัยภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อมอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ ยงที่จะมีความก้าวหน้าของโรค
1.4 ยากลุ่ม 5-alpha reductase inhibitor, Selenium หรื อวิตามิน E ไม่ได้รับการรับรองสําหรับการป้ องกัน
มะเร็ งต่อมลูกหมาก
1.5 การใช้ testosterone เสริ มสําหรับผูป้ ่ วยซึ่ งพร่ องฮอร์ โมนเพศชายไม่เพิ่มความเสี่ ยงต่อมะเร็ งต่อม
ลูกหมาก
คําแนะนํา
ไม่ มีคาํ แนะนํา ที่ เ ฉพาะเจาะจงสํา หรั บ การป้ องกัน โดยเฉพาะหรื อ อาหารที่ ช่ว ยลดความเสี่ ย งต่อ
มะเร็ งต่อมลูกหมาก(2)
Levels of Evidence for Therapeutic Studies*
Level Type of evidence
1A

Systematic review (with homogeneity) of RCTs

1B

Individual RCT (with narrow confidence intervals)

1C

All or none study

2A

Systematic review (with homogeneity) of cohort studies

2B

Individual Cohort study (including low quality RCT, e.g. <80% follow-up)

2C

“Outcomes” research; Ecological studies

3A

Systematic review (with homogeneity) of case-control studies

3B

Individual Case-control study

4

Case series (and poor quality cohort and case-control study

5

Expert opinion without explicit critical appraisal or based on physiology bench research or “first principles”

*

From the Centre for Evidence-Based Medicine, http://www.cebm.net.
รูปที่ 2 Levels of Evidence for Therapeutic Studies
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หมวดที่ 2 การคัดกรอง การวินิจฉัย มะเร็งต่ อมลูกหมาก
2.1 การแบ่ งระยะของโรค (Clinical Staging of Prostate Cancer)(3)
T - Primary tumor
TX Primary tumor cannot be assessed
T0 No evidence of primary tumor
T1 Clinically in apparent tumor not palpable or visible by imaging
T1a Tumor incidental histological finding in 5% or less of tissue resected
T1b Tumor incidental histological finding in more than 5% of tissue resected
T1c Tumor identified by needle biopsy (e.g. because of elevated prostate-specific antigen (PSA)
level)
T2 Tumor confined within the prostate
T2a Tumor involves one half of one lobe or less
T2b Tumor involves more than half of one lobe, but not both lobes
T2c Tumor involves both lobes
T3 Tumor extends through the prostatic capsule 1
T3a Extracapsular extension (unilateral or bilateral) including microscopic bladder neck
involvement
T3b Tumor invades seminal vesicle(s)
T4 Tumor is fixed or invades adjacent structures other than seminal vesicles: external sphincter,
rectum, levator muscles, and/or pelvic wall
N - Regional lymph nodes2
NX Regional lymph nodes cannot be assessed
N0 No regional lymph node metastasis
N1 Regional lymph node metastasis
M - Distant metastasis
MX Distant metastasis cannot be assessed
M0 No distant metastasis
M1 Distant metastasis
M1a Non-regional lymph node(s) M1b Bone(s) M1c another site(s)
หมายเหตุ
1.Invasion into the prostate apex or into (but not beyond) the prostate capsule is not classified as T3 but T2.
2.Regional nodes คือ common iliac, hypogastric, paraaortic, presacral, or perirectal lymph nodes
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2.2 แนวทางสํ าหรับการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยระยะแรก (early detection)(4)
คําแนะนํา
ก่อนตรวจ PSA แนะนําให้แพทย์ ให้คาํ แนะนําในเรื่ องประโยชน์ และปั จจัยเสี่ ยง ให้กบั ผูป้ ่ วยแต่ละคน
ให้ขอ้ เสนอกับผูป้ ่ วยตามกลุ่มความเสี่ ยงสําหรับการวินิจฉัยระยะแรกในผูป้ ่ วยซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงและ
คาดการว่าจะมีอายุต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปี
การตรวจคัดกรองมะเร็ งต่อมลูกหมาก ประกอบด้วยการตรวจ serum PSA และการตรวจทางทวารหนัก
(digital rectal examination) เสมอ
ให้ขอ้ เสนอสําหรับการตรวจ PSA ครั้งแรกในผูป้ ่ วยซึ่งมีความเสี่ ยงต่อมะเร็ งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้น ได้แก่
- เพศชายอายุมากกว่า 50 ปี
- เพศชายอายุมากกว่า 45 ปี และมีประวัติมะเร็ งต่อมลูกหมากในครอบครัว
ควรหยุดการติดตามการคัดกรอง เมื่อ อายุผปู ้ ่ วย (life expectancy) เหลืออยูน่ อ้ ยกว่า 10 ปี
2.3 การตัดชิ้นเนือ้ ต่ อมลูกหมากเพือ่ ส่ งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
2.3.1 ผู้ป่วยทีม่ ีค่า PSA มากกว่ า 4 ng/mL หรือการตรวจทางทวารหนักผิดปกติ ควรได้รับ
คําแนะนําให้ตดั ชิ้นเนื้อส่ งตรวจ
2.3.2 ผู้ป่วยที่มีค่า PSA มากกว่ า 4 ng/mL และผลตรวจทางทวารหนักพบว่ าต่ อมลูกหมากปกติ
ก่อนแนะนําผูป้ ่ วยให้ทาํ การตัดชิ้นเนื้ อ แนะนําให้แพทย์พิจารณาตรวจ PSA ซํ้าอีกครั้ง ในอีก 4-6 สัปดาห์โดยงด
prostate manipulation (เช่น ตรวจทางทวารหนัก การส่ องกล้องท่อปั สสาวะ) และ ตรวจ ปั สสาวะไม่พบการอักเสบ
ของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งต้องแนะนําผูป้ ่ วยให้ละเว้นจากการหลัง่ นํ้ากาม 24 ชัว่ โมงด้วย
2.3.3 ในกรณีที่ค่า PSA น้ อยกว่ า 4 ng/mL ก็มีโอกาสตรวจพบมะเร็งต่ อมลูกหมากได้ ถึงแม้ว่า
โอกาสจะน้อยก็ตาม แนะนําให้แพทย์พิจารณาตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของแพทย์
2.3.4 ผู้ป่วยต้ องได้ รับคําแนะนําในเรื่ องผลดี ของการตรวจ ความเสี่ ยงของการเป็ นมะเร็ ง และ
ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการตัดชิ้นเนื้อทางทวารหนัก ได้แก่ ปั สสาวะปนเลือด, เลือดออกทวารหนัก, ต่อม
ลูกหมากอักเสบไข้ สู งกว่า 38.5 องศาเซลเซี ยส, ปั สสาวะไม่ออก และการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุ นแรงและ
บางรายอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
2.3.5 การส่ งตรวจ pre-biopsy mpMRI ในปัจจุบันยังไม่ เป็ นการตรวจมาตรฐานโดยทัว่ ไป แต่
อาจพิจารณาทําในบางรายขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์(5,6) (ข้อบ่งชี้การตรวจ MRI อยูใ่ นหน้าที่ 27)
2.3.6 เครื่องมือตรวจมาตรฐานคือ Ultrasound-guided biopsy มี probe 3 ชนิด คือ Trans-rectal
Trans-perineal และ Trans-vaginal ซึ่งได้ผลไม่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญของแพทย์ แนะนําให้แพทย์ ใช้ยา
ชาเฉพาะที่ หรื อ การดมยาสลบก็ได้
2.3.7 ผู้ป่วยทุกคน ควรได้ รับยาปฏิชีวนะป้ องกันการติดเชื้อ (prophylaxis antibiotic)
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2.3.8 การตัดชิ้นเนื้อต่ อมลูกหมากแบบมาตรฐาน แนะนําให้แพทย์ตดั ชิ้นเนื้ อต่อมลูกหมากอย่าง
น้อย 10 ถึง 12 ชิ้นบริ เวณ peripheral zone (standard core biopsy) และมากหรื อน้อยชิ้นกว่านี้ข้ ึนอยูก่ บั
ลักษณะทางคลินิกและดุลยพินิจของแพทย์
2.4 การส่ งตรวจและการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
2.4.1. การส่ งชิ้นเนือ้ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา(7)
การเตรี ยมส่ งตรวจชิ้นเนื้อ แพทย์ผสู ้ ่ งตรวจควรเขียนใบส่ งตรวจที่มีขอ้ มูลครบถ้วน เพื่อให้พยาธิ
แพทย์มีขอ้ มูลเพียงพอในการประกอบการวินิจฉัย เช่น ข้อมูลผูป้ ่ วย (patient identification) ชื่อ - นามสกุล อายุ
เพศ เลขที่โรงพยาบาล (HN) ข้อมูลทางคลินิก (clinical information) โดยสังเขป ผลการตรวจทาห้องปฏิบตั ิการ
การวินิจฉัยทางคลินิก ชนิด/ตําแหน่ง จํานวน/นํ้าหนักของชิ้นเนื้อ และ ชื่อหัตถการที่ทาํ เป็ นต้น
ชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ควรได้รับการแช่น้ าํ ยาเพื่อรักษาสภาพชิ้นเนื้อ (fixation) โดยการ
แช่ใน 10% Neutral buffered formalin โดยเร็ วที่สุดเมื่อนําออกจากร่ างกายผูป้ ่ วย นําชิ้นเนื้อใส่ ในภาชนะที่ระบุ
ข้อมูลผูป้ ่ วย (patient identification) ชนิ ด/ตําแหน่ งของชิ้นเนื้ อ และจํานวนชิ้นเนื้ อ หรื อนํ้าหนักของชิ้นเนื้ อ
บรรจุน้ าํ ยา 10% Neutral buffered formalin โดยปริ มาณนํ้ายาที่ใส่ ควรมากกว่าปริ มาตรชิ้นเนื้อประมาณ 10 เท่า
หรื อ ให้ระดับนํ้ายาท่วมมิดชิ้นเนื้อในกรณี ที่ชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่ ปิ ดฝามิดชิด(8)
กรณี ที่ส่งชิ้นเนื้อชนิ ด radical prostatectomy ศัลยแพทย์ไม่ควรผ่าชิ้นเนื้อดูก่อน เพราะอาจทําให้
การประเมิน surgical margin status ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.4.2. การรายงานผลการตรวจชิ้นเนือ้ (9)
พยาธิ แพทย์จะรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้ อต่อมลูกหมากที่ได้จากการเจาะตรวจ (TRUS Biopsy)
หรื อ การตัดชิ้นเนื้อจากการส่ องกล้อง (TURP; prostatic chips) ใน 4 ลักษณะ
2.4.2.1 Benign prostatic tissue: ตรวจไม่ พบมะเร็งในชิ้นเนือ้ ทีส่ ่ งตรวจ
2.4.2.2 High-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN): ตรวจพบความผิดปกติ
ของเซลล์ที่บุอยู่ ภายใน acini แต่รูปร่ างของ acini ดังกล่าวยังไม่ใช่ลกั ษณะของมะเร็ ง
2.4.2.3 Suspicious for malignancy เช่น “Atypical acinar proliferation” หรื อ “Atypical
glands” : ตรวจพบความผิดปกติของ acini ที่มีลกั ษณะคล้ายมะเร็ ง แต่ยงั ไม่สามารถให้การวินิจฉัยมะเร็ งได้(10,11)
(ดูภาคผนวกส่ วนพยาธิวิทยา หัวข้อ Reporting, core biopsy specimen)
2.4.2.4 Adenocarcinoma, Gleason score : ตรวจพบมะเร็ ง ให้มีการรายงานผล margins
ในการตรวจ radical prostatectomy specimen
- Positive margin: ตรวจพบเซลล์มะเร็ งติดขอบชิ้นเนื้อ
- Negative margin: ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ งติดขอบชิ้นเนื้ อ โดยอาจพบว่า
เซลล์มะเร็ งห่ างออกจากขอบชิ้นเนื้อในระยะเท่าใดก็ได้(7)
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2.5 ข้ อบ่ งชี้ในการตัดชิ้นเนือ้ ซํ้าหลังจากการตัดครั้งแรกไม่ พบมะเร็ง
2.5.1 ค่ า PSA สู งขึน้ หรือเท่ าเดิม (rising and/or persistently elevated PSA)
2.5.2 Extensive (multiple biopsy sites มากกว่ าสามชิ้น) high grade prostatic intraepithelial
neoplasia (HGPIN), ASAP
2.5.3 ก่ อนตัดชิ้นเนือ้ ซํ้า แพทย์ อาจพิจารณาส่ งตรวจ mpMRI Prostate เพื่อดูตาํ แหน่งจําเพาะที่
สงสัยจากการอ่านผลของ MRI และควรตัดชิ้นเนื้อส่ งตรวจในตําแหน่งที่สงสัยดังกล่าว แต่ mpMRI ก็ไม่อาจบ่ง
บอกรอยโรคได้ท้ งั หมด (ข้อบ่งชี้การตรวจ MRI อยูใ่ นหน้าที่ 27)
2.5.4 Biomarkers ตัวอืน่ นอกเหนือจาก PSA เช่น PCa3, pHi, 4Kscores เป็ นต้น ยังไม่มีขอ้ สรุ ปข้อ
เพื่อใช้ในการตรวจผูป้ ่ วย ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์
2.5.5 ในปั จจุบันยังไม่ มีวิธีซึ่งสามารถตัดชิ้นเนื้อต่ อมลูกหมากและวินิจฉั ยมะเร็ งต่ อมลูกหมากได้
อย่ าง แม่ นยํา 100%
2.6 Clinical staging
เพื่อเป็ นการประเมินขอบเขตของโรคก่อนให้การรักษา เครื่ องมือที่ใช้ เช่น การตรวจ DRE, serum
PSA, bone scan, plain film, CT scan หรื อ MRI ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์
2.7 ผู้ป่วยซึ่งได้ รับการวินิจฉัยมะเร็งต่ อมลูกหมากหลังการทํา TUR-P(transurethral resection of prostate)
เมื่อได้ผลการตรวจทางพยาธิ วิทยาว่าเป็ นมะเร็ งแล้ว แนะนําให้ผปู ้ ่ วย เข้ารับการประเมินระยะของ
โรค (clinical staging) เหมือนผูป้ ่ วยอื่นๆ เช่น การตรวจ PSA, bone scan, plain film, CT scan หรื อ MRI เมื่อได้
clinical staging แล้ว การตัดสิ นการรักษาเพิม่ เติม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการรักษามะเร็ งเฉพาะที่
หมวดที่ 3 การรักษามะเร็งต่ อมลูกหมากเฉพาะที่ (localized prostate cancer)(4,12)
3.1 การแบ่ งกลุ่มผู้ป่วย เพือ่ ประกอบการพิจารณาการให้ การรักษา ในมะเร็งเฉพาะที่ (Localized disease)
ดังนี้
3.1.1 Low risk ผู้ป่วยทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อการลุกลามของมะเร็งตํ่า (ดังรู ป2)
PSA<10 ng/mL และ GS 6 (ISUP* grade 1) และ cT1-2a
3.1.2 Intermediate risk ผู้ป่วยทีม่ ีความเสี่ ยงปานกลาง (ดังรู ป3)
PSA 10-20 ng/mL หรื อ GS 7 (ISUP grade 2/3) หรื อ cT2b
3.1.3 High risk ผู้ป่วยทีม่ คี วามเสี่ ยงสู งในการลุกลามของมะเร็ง (ดังรู ป4)
PSA >20 ng/mL หรื อ GS >7 (ISUP grade 4/5) หรื อ cT2c
3.1.4 Locally advanced ผู้ป่วยทีม่ ีการลุกลามเฉพาะทีข่ องมะเร็ง (ดังรู ป5)
any PSA, any GS cT3-4 หรื อ cN1, any ISUP grade
*International Society of Urological Pathology
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3.2 ในการติดตามรักษาผู้ป่วยกลุ่ม low risk มี2ลักษณะ ได้ แก่ การรักษาแบบ เฝ้ าระวังเชิ งรุ ก (active
surveillance) และการรักษาแบบ สั งเกตอาการ (watchful waiting) มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 การเฝ้ าระวังเชิงรุ ก (active surveillance) และการสั งเกตอาการ (watchful waiting)
การเฝ้ าระวังเชิงรุ ก

การสั งเกตอาการ

เป้าหมายการรักษา

หายขาด

ประคับประคอง

การติดตามการรักษา

ตามตารางนัดซึ่งกําหนดไว้ล่วงหน้า ตามอาการของผูป้ ่ วย

การประเมิน/การตรวจเพิม่ เติม

-DRE, PSA
-Re-biopsy
-mpMRI (ทางเลือก)

อายุซึ่งคาดว่ าจะเหลืออยู่ของผู้ป่วย มากกว่า 10 ปี
จุดมุ่งหมาย

ไม่มีการกําหนดล่วงหน้า

น้อยกว่า 10 ปี

ลดหรื อชะลอ ผลกระทบซึ่ งเกิดจาก ลดผลกระทบซึ่งเกิดจากการรักษา
การรักษาแบบ definitive ให้นอ้ ยลง ให้นอ้ ยลง

3.2.1 แพทย์ อาจเสนอ การรักษาแบบ active surveillance สําหรับผูป้ ่ วย Gleason 6, < 2 - 3 positive cores
with < 50% cancer ในทุก positive core, a clinical T1c or T2a, a PSA < 10 ng/mL และ PSA density < 0.15 ng/mL/cc.
ในปั จจุบนั program active surveillance มีความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั แต่ละสถาบัน รายละเอียดการ
ติดตามผูป้ ่ วยยังไม่ขอ้ สรุ ปชัดเจน โดยทัว่ ไปการติดตามการรักษาควรประกอบด้วย การตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้ว
ระดับ PSA และการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากซํ้า ผูป้ ่ วยควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสที่จะต้องได้รับการรักษา
เพิ่มเติม (definitive treatment) ในอนาคต
แพทย์ควรแนะนําให้ผปู ้ ่ วยเปลี่ยนการรักษาจาก active surveillance ไปเป็ น definitive treatment (radical
prostatectomy or radiation therapy) เมื่อพบว่า ผลการตัดชิ้นเนื้อใหม่ Gleason score สู งขึ้น (โดยเฉพาะ Gleason
pattern 4 หรื อ 5) จํานวน positive cores เพิ่มขึ้น รวมทั้งความยาว core involvement), หรื อ T-stage progression
ตามข้อมูลปัจจุบนั mpMRI ยังไม่สามารถทดแทนการทํา re-biopsyได้
3.2.2 แพทย์ อาจเสนอ การรักษาแบบ watchful waiting กับผูป้ ่ วยสู งอายุ มีโรคประจําตัวร้ายแรง
หลายโรค และแพทย์ประเมินว่า ไม่สามารถรับการผ่าตัดใหญ่ หรื อรังสี รักษา ได้
ในผูป้ ่ วยระยะลุกลามซึ่งไม่มีการแพร่ กระจาย (M0) ซึ่งไม่ปรารถนาหรื อไม่สามารถได้รับการรักษา
เฉพาะที่ PSA doubling time น้อยกว่า 12 เดือน และระดับ PSA มากกว่า 50 ng/mL อาจเสนอการรักษาด้วยการใช้
การตัดฮอร์โมนเพศชาย (androgen deprivation therapy) กับผูป้ ่ วยแม้ไม่มีอาการ
เมื่อโรคเข้าสู่ ระยะลุกลามหรื อกระจายไปกระดูก แพทย์ควรใช้การรักษาแบบ androgen deprivation
therapy เพื่อลดอาการข้างเคียง
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3. 3 การรักษาด้ วยการผ่ าตัดต่ อมลูกหมาก (radical prostatectomy, RP)
เป็ นการผ่าตัดเพื่อเอา ต่อมลูกหมากและ seminal vesicle ทั้งสองข้างออก รวมทั้งเนื้ อเยือ่ ที่อยูร่ อบๆ และ
ต่อมนํ้าเหลืองในบริ เวณอุง้ เชิงกรานทั้งสองข้าง (bilateral pelvic lymph node dissection) เป้ าประสงค์ที่สาํ คัญที่สุด
คือการทําให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรคมะเร็ ง โดยพยายามธํารงการกลั้นปั สสาวะ และ สมรรถภาพทางเพศให้กบั ผูป้ ่ วยให้
มากที่สุด เท่าที่จะเป็ นไปได้
ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาชนิ ดนี้ ควรมีอายุซ่ ึ งคาดว่าจะเหลืออยู่ (life expectancy) มากกว่า 10 ปี ผูป้ ่ วยที่อายุ
มาก มีแนวโน้มของการเกิดปั ญหาการกลั้นปั สสาวะ (incontinence) สูงกว่าผูป้ ่ วยอายุนอ้ ย
เทคนิ คการผ่าตัดมี 3 แบบ คือ Open Radical Prostatectomy, Laparoscopic RP และ Robot-assisted RP ซึ่ง
ไม่มีผลแตกต่างกันทั้ง การหายของมะเร็ ง positive margin, incontinence และ erectile dysfunction แพทย์ควรเสนอ
การผ่าตัดตามความชํานาญและเหมาะสมให้กบั ผูป้ ่ วย
3.3.1 RP ในผู้ป่วยความเสี่ ยงตํ่า
แพทย์ควรเสนอการรักษาด้วยการผ่าตัด ในผูป้ ่ วยที่คาดว่าจะมี clinical progression ซึ่งอาจ
มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยในแง่การอยูร่ อด (survival benefit) เนื่ องจากอุบตั ิการณ์แพร่ กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองใน
ผูป้ ่ วยความเสี่ ยงตํ่ามีนอ้ ย ดังนั้นการผ่าตัด pelvic lymph node dissection ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์
3.3.2 RP ในผู้ป่วยความเสี่ ยงปานกลาง
แพทย์ควรแนะนําผ่าตัด และควรทํา pelvic lymph node dissection ด้วย ยกเว้นกรณี ผปู ้ ่ วย
ไม่ เหมาะสมสําหรับการผ่าตัด
3.3.3 RP ในผู้ป่วยความเสี่ ยงสู ง และ locally advanced cancer
การเลือกผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญของแพทย์ โดยทัว่ ไป
ถ้าข้อมูลจากการตรวจร่ างกาย และ การตรวจทางรังสี พบว่ามะเร็ งไม่ยดึ ติดกับ pelvic wall, ไม่ลุกลามเข้า urethral
sphincter การรักษาด้วยการผ่าตัด RP ยังสามารถทําได้ น่าจะมีประโยชน์สาํ หรับผูป้ ่ วย และควรทํา pelvic lymph
node dissection ทุกราย
แพทย์ที่มีความชํานาญ ควรเสนอการผ่าตัด RP ในผูป้ ่ วยความเสี่ ยงสู ง และ locally
advanced cancer และควรให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ่ วยว่า หลังการผ่าตัดอาจมีการรักษาเพิ่มเติม เช่น รังสี รักษา และ
androgen deprivation therapy
ในกรณี ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดสามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
มะเร็ งต่อมลูกหมากเช่ น ปั สสาวะไม่ออก ปั สสาวะเป็ นเลื อด การติ ดเชื้ อ และการผ่าตัดยังสามารถบอกระยะที่
แน่นอนของโรค (staging)
3.3.4 การรักษาเพิม่ เติมหลังการผ่ าตัด (adjuvant treatment)
- observation
- Adjuvant ADT ผูป้ ่ วยที่พบว่ามีการกระจายของมะเร็ งจากการผ่าตัดเลาะต่อม
นํ้าเหลือง (pN+) ควรได้รับการรักษาด้วย androgen deprivation therapy
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- Adjuvant radiotherapy การใช้รังสี รักษาหลังผ่าตัด ในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีผลตรวจ
ทางพยาธิ เป็ น T3a-T3b, positive margin ช่ วยทําให้เพิ่ม biochemical progression-free survival แต่ไม่ช่วย
เพิ่ม cancer-specific survival แพทย์ควรให้คาํ ปรึ กษาอย่างละเอียด กับผูป้ ่ วย ก่อนที่จะส่ งไปรับการรักษาด้วย
รังสี หลังผ่าตัด
3.3.5 การกลับมาเพิม่ ค่ าของ PSA (biochemical recurrence)
หมายถึงผูป้ ่ วยที่ค่า PSA ลงไปถึงศูนย์หลังผ่าตัด (nadir PSA) และมีการเพิ่มค่ามากกว่า
0.2 ng/mL ในระหว่างการติดตามการรักษา แพทย์ควรให้การตรวจรายละเอียดด้วย การทํา bone scan และ CT scan
หรื อ MRI ในกรณี ที่ไม่พบรอยโรคที่อวัยวะอื่น แสดงว่ายังเป็ น localized disease แพทย์ควรแนะนําให้ผปู ้ ่ วยรับการ
รักษาด้วยการใช้รังสี รักษา (salvage radiotherapy) ร่ วมกับหรื อไม่ร่วมกับการรักษาด้วย ADT
ในกรณี ที่แพทย์มีเป้ าหมายสําหรับ salvage lymphadenectomy อาจพิจารณาตรวจเพิม่ เติมด้วย PET-CT เช่น C-11, PSMA
เป็ นต้น
3.4 ผู้ป่วย locally advanced disease ที่ไม่ เหมาะสมกับการรักษาเฉพาะที่ เช่น การผ่าตัดรักษาหรื อ การ
รักษาด้วยรังสี แพทย์อาจพิจารณาเลือกการรักษาด้วย ADT หรื อพิจารณารักษาแบบสังเกตอาการ (watchful waiting)
3.5 การรักษามะเร็งต่ อมลูกหมาก ด้ วยรังสี รักษา
3.5.1 บทบาทของรังสี รักษาในมะเร็งต่ อมลูกหมาก มีดังนี(1,3,4)
้
1. Definitive radiation: external beam radiation หรื อ brachytherapy ในกรณี ที่ยงั มีต่อมลูกหมาก
2. Adjuvant radiation: เมื่อมีความเสี่ ยงในการเกิด local recurrence หลังผ่าตัด radical prostatectomy
3. Salvage radiation: เมื่อมี local recurrence หรื อ detectable PSA (>0.2 ng/ml) หลังผ่าตัด
radical prostatectomy
4. Palliative radiation เพื่อบรรเทาอาการเฉพาะที่ใน advanced/metastatic disease
3.5.1.1 Definitive radiation:
โดยพิจารณาการรักษาตามกลุ่มความเสี่ ยงได้แก่
- กลุ่ม Low risk ที่มี Life expectancy ≥10 ปี สามารถรักษาด้วยการฉายแสง (external beam radiation หรื อการใส่
แร่ (brachytherapy) ) โดยไม่ตอ้ งให้ยาต้านฮอร์โมน (ADT)
- กลุ่ม Intermediate risk ที่มี Life expectancy ≥10 ปี สามารถรักษาด้วยการฉายแสง external beam radiation ±
การให้ยาต้านฮอร์โมน 6 เดือน (short-term ADT) ± brachytherapy หรื อ brachytherapy อย่างเดียว
- กลุ่ม High risk สามารถรักษาด้วยการแสง external beam radiation ร่ วมกับให้ยาต้านฮอร์โมน 2 ปี (long-term
ADT) ± brachytherapy
- กลุ่มที่มีมะเร็งกระจายไปต่อมนํ้าเหลือง (any T, N1, M0) สามารถรักษาด้วยการแสง external beam radiation
ร่ วมกับให้ยาต้านฮอร์โมน 2 ปี (long-term ADT) หรื อใช้ ADT alone ในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถฉายแสงได้
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3.5.1.2 Adjuvant radiation
พิจารณาฉายแสงหลังผ่าตัดโดยที่ไม่รอให้มีการกลับเป็ นซํ้าของมะเร็ ง (adjuvant
external beam radiation) ในกรณี ที่มีความเสี่ ยงในการเกิด local recurrence ได้แก่มี positive margin, extracapsular
invasion, seminal vesicle invasion (pT3a & b) โดยให้รังสี อย่างเดียว อาจไม่ตอ้ งให้ ADT ส่ วนกรณี ที่มี pelvic
lymph node metastasis พิจารณาฉายแสงหลังผ่าตัดร่ วมกับให้ ADT(51-55)
3.5.1.3 Salvage radiation
พิจารณาฉายแสง external beam radiation ± ให้ยาต้านฮอร์ โมน เมื่อมี local
recurrence หลังการผ่าตัดโดยที่ยงั ไม่มี distant metastasis โดยอาจจะมีแค่ biochemical failure หรื อมีgross tumor
ร่ วมด้วย โดย definition ของ biochemical failure after radical prostatectomyจาก AUA/ASTRO guideline 2013(56)
และ EUA-ESTRO-SIOG guideline 2017 คือ two consecutive rising PSA value that is >0.2 ng/ml(57)
3.5.1.4 Palliative radiation:
ใน advanced/metastatic disease เมื่อมีอาการเฉพาะที่ต่างๆเช่น pain, bleeding,
obstruction สําหรับ wide-spread bone metastasis ที่มีอาการปวดสามารถพิจารณาใช้ radiopharmaceutical therapy
ได้แก่ Strontium-89, Samarium-153, Radium-223
3.5.2 หลักการรักษาด้ วยรังสี รักษา (Principles of Radiation Therapy)
3.5.2.1 การรักษาหลักด้ วยการฉายรังสี รักษาภายนอก (Primary External Beam
Radiation Therapy)(3,4)
เทคนิ คการฉายรั งสี จากภายนอกในการรักษามะเร็ งต่อมลูกหมากนั้น ควรฉาย
รังสี ดว้ ยเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อยใช้การฉายรังสี แบบสามมิติให้ได้ปริ มาณรังสี โดยรวมอย่างน้อย 72 Gy หรื อการฉาย
รังสี ปรับความเข้มขั้นสู งโดยที่ปริ มาณรังสี โดยรวมอยูท่ ี่ 75.6-79.2 Gy สําหรับconventional fractions (1.8-2 Gy/F)
ไปที่ต่อมลูกหมาก (อาจจะรวมหรื อไม่รวม seminal vesicle ก็ได้) ในกรณี ของกลุ่ม Low-risk แต่ในกลุ่ม
Intermediate หรื อ High risk อาจให้ปริ มาณรังสี โดยรวมได้ถึง 81.0 Gy เพื่อเพิ่มโอกาสการควบคุม PSA ให้ได้
สู งขึ้น(1,58-64)
นอกจากนั้นยังสามารถใช้ปริ มาณรังสี แบบ moderate hypofractionations (2.4-4
Gy/F) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการรักษาได้ เพราะจากการศึกษาแบบสุ่ มแล้วพบว่า ผลการรักษา และผลข้างเคียง
ใกล้เคียงกันกับแบบ conventional fractions(64-69) แต่สาํ หรับเทคนิคแบบ extreme hypofractionations (> 6.5 Gy/F)
ทั้งการฉายด้วยรังสี ปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiotherapy; IMRT) หรื อฉายแบบรังสี ศลั ยกรรมบริ เวณ
ลําตัว (Stereotactic Body Radiotherapy; SBRT) นั้น เป็ นเทคนิ คการรักษาแบบใหม่ ที่การศึกษายังคงเป็ นจาก
สถาบันเดียว แต่ผลการศึกษาก็พบว่า ผลการรักษา และผลข้างเคียง ใกล้เคียงกันกับแบบ conventional fractions(70-77)
ดังนั้นจึงสามารถเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการรักษาด้วยการฉายรังสี ของมะเร็ ง
ต่อมลูกหมากได้ แต่ตอ้ งมีความเชี่ยวชาญทั้งทางเทคนิค, ฟิ สิ กส์, และทางคลินิกเป็ นอย่างดี การฉายรังสี ให้แม่นยํา
นั้นควรมีการเช็คตําแหน่ งของต่อมลูกหมากในแต่ละวันโดยการใช้เทคนิ ค Image-guided radiotherapy (IGRT)
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ได้แก่ CT, ultrasound, implanted fiducials, electromagnetic targeting/tracking, หรื อ endorectal balloon ร่ วมด้วย
เพื่อเพิ่มอัตราการควบคุมโรคและลดผลข้างเคียงจากการรักษา
ผูป้ ่ วย Low risk ไม่ตอ้ งฉายรังสี ครอบคลุมต่อมนํ้าเหลืองในอุง้ เชิงกรานและไม่ตอ้ ง
ให้ ADT ผูป้ ่ วย Intermediate risk ควรพิจารณาฉายรังสี บริ เวณต่อมนํ้าเหลืองในอุง้ เชิงกรานและพิจารณาให้ ADT เป็ น
เวลา 6 เดือน ผูป้ ่ วย high risk และ very high risk ควรจะได้รับ neoadjuvant/ concomitant/adjuvant ADT เป็ นเวลา 2 ปี
ถ้าไม่มีโรคที่เป็ นข้อห้ามของการให้ยาและอาจพิจารณาฉายรังสี บริ เวณต่อมนํ้าเหลืองในอุง้ เชิงกราน(78-91)
3.5.2.2 การรักษาหลักด้ วยการใส่ แร่ (Primary Brachytherapy)
การใส่ แร่ แบบการรักษาเดียว (monotherapy) เป็ นข้อบ่งชี้การรักษาในกลุ่ม low
risk และอาจจะบางรายในกลุ่ม intermediate risk ที่มีปริ มาตรไม่มาก สําหรับในกลุ่ม Intermediate risk พิจารณาการ
ใส่ แร่ ร่วมกับการฉายรังสี ภายนอก (40-50 Gy) อาจจะพิจารณาให้ร่วมกับ ADT เป็ นเวลา 6 เดือน แต่สาํ หรับผูป้ ่ วย
ในกลุ่ม high risk พิจารณาการใส่ แร่ ร่วมกับการฉายรังสี ภายนอก (40-50 Gy) อาจจะพิจารณาให้ร่วมกับ
neoadjuvant/concomitant/adjuvant ADT เป็ นเวลา 2 ปี (92)
ผูป้ ่ วยที่มีขนาดต่อมลูกหมากขนาดใหญ่มากหรื อเล็กมาก, มีอาการปั สสาวะ
ลําบาก (high IPSS), หรื อเคยทํา Transuretheral resection of prostate (TURP) เป็ นกลุ่มที่ค่อนข้างยากในการใส่ แร่
เพราะอาจจะเพิ่มผลข้างเคียงจากการใส่ แร่ ได้ การให้ Neoadjuvant ADT อาจจะมีผลให้ขนาดของต่อมลูกหมาก
ลดลงจนอยู่ในปริ มาตรที่ยอมรั บให้ทาํ การใส่ แร่ ได้ แต่ตอ้ งระมัดระวังเพราะอาจจะเพิ่มผลข้างเคียงจากการให้
ฮอร์โมนได้ ในบางรายปริ มาตรของต่อมลูกหมากก็อาจจะไม่ลดลงหลังจากการได้รับยาฮอร์โมนแล้วก็ตาม
ดังนั้น การให้ย านั้น ควรมี การพิ จ ารณาทั้งข้อ ดี แ ละข้อเสี ย ต้อ งมี ก ารทํา postimplant dosimetry เพื่อแสดงถึงคุณภาพของการใส่ แร่ ในแบบ low dose-rate ปริ มาณรังสี ที่แนะนําสําหรับการรักษา
ด้วยการใส่ แร่ แบบเดียว (monotherapy) คือ 145 Gy สําหรับ Iodine-125, 125 Gy สําหรับ Palladium-103 และหาก
เป็ นการให้การใส่ แร่ แบบเสริ มหลังการฉายรังสี ภายนอก 40-50 Gy ควรให้ 110 Gy สําหรับ Iodine-125, 90-100 Gy
สําหรับ Palladium-103(93)
สําหรับการรักษาโดยใช้ High dose rate brachytherapy มีการใช้แบบอย่างเดียวหรื อ
แบบเสริ มร่ วมกับการฉายรังสี ภายนอก โดยที่หากเป็ นการรักษาเสริ มนั้น ปริ มาณรังสี ที่แนะนํา ได้แก่ 13-15 Gy สําหรับ
1 ครั้ง, 8-11.5 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 2 ครั้ง, 5.5-6.5 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 3 ครั้ง, หรื อ 4-6 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 4 ครั้ง สําหรับ
หากเป็ นการรักษาอย่างเดียว ปริ มาณรังสี ที่แนะนํา ได้แก่ 9.5 Gy สําหรับ 4 ครั้ง, 10.5 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 3 ครั้ง, 13.5 Gy
ต่อครั้ง สําหรับ 2 ครั้ง, หรื อ 19 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 1 ครั้ง(94-95)
การรักษาด้วย Permanent LDR หรื อ Temporary HDR brachytherapy สามารถใช้
รักษาในกลุ่มที่โรคกลับเป็ นซํ้าหลังจากการฉายรังสี ภายนอกหรื อการใส่ แร่ มาก่อน (Salvage Therapy) โดยปริ มาณ
รังสี ที่แนะนําได้แก่ 100-110 Gy สําหรับ LDR, หรื อ 9-12 Gy ต่อครั้ง สําหรับ 2 ครั้ง ใน HDR ปริ มาณรังสี น้ นั ขึ้นอยู่
กับปริ มาณรังสี ครั้งแรกที่ผปู ้ ่ วยได้รับ(96-97)
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3.5.2.3 การรักษาด้ วยการฉายรังสี หลังการผ่ าตัด (Post-Prostatectomy Radiation Therapy)
การพิจารณาสําหรับการให้การฉายรังสี หลังการผ่าตัดให้ใช้จากปัจจัย อันได้แก่
nomograms, อายุ, โรคประจําตัวร่ วม, อาการ และผลทางพยาธิวิทยา, ระดับ PSA, และ PSA doubling time
(PSADT) โดยพิจารณาตามแนวทางการรักษาของ American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
(ASTRO) AUA ซึ่งข้อบ่งชี้ที่มีขอ้ มูลสนับสนุนในการให้ท้ งั Adjuvant หรื อ Salvage Radiation คือกลุ่มที่มีปัจจัย
เสี่ ยงตามผลพยาธิวิทยาหรื อการที่ยงั มีระดับ PSA ที่ตรวจได้โดยที่ไม่มีการตรวจพบเจอโรคในตําแหน่งอื่นๆ
ข้อบ่งชี้สาํ หรับการให้รักษาแบบ Adjuvant Radiotherapy ได้แก่ pT3, positive
margin, หรื อ seminal vesicle involvement ซึ่งผูป้ ่ วยที่มี positive margin เป็ นข้อบ่งชี้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดใน
การฉายรังสี หลังการผ่าตัด โดยการให้ควรพิจารณาให้ภายในหนึ่ งปี หลังการผ่าตัดและผลข้างเคียงจากการผ่าตัด
โดยเฉพาะเรื่ องของการกลั้นปั สสาวะดีข้ ึน(51-55)
ข้อบ่งชี้ของ Salvage Radiotherapy รวมถึงผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดที่ undetectable PSA
แล้วต่อมาตรวจพบระดับ PSA ที่เพิ่มขึ้น >0.2 ng/ml สองครั้งติดต่อกัน การรักษาจะมีประสิ ทธิภาพมากโดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่มีระดับ PSA ก่อนการรักษาตํ่า (ไม่เกิน 0.5 ng/ml) และ PSA doubling time (PSADT) นาน(56-57)
ปริ มาณรังสี ที่แนะนําสําหรับ adjuvant/salvage radiotherapy หลังการผ่าตัดคือ
64-72 Gy standard fractionation แต่หากมีผลตรวจชิ้นเนื้ อยืนยันว่าโรคเป็ นซํ้าใหม่ควรพิจารณาให้ปริ มาณรังสี
มากกว่าปริ มาณดังกล่าวข้างต้น
ควรพิจารณาให้ ADT ร่ วมกับการฉายรังสี Salvage Radiotherapy ตามการศึกษา
RTOG 9601 ในผูป้ ่ วยที่มีค่า PSA คงค้างหลังการผ่าตัดหรื อระดับ PSA สู งเกินกว่า 1.0 ng/mL จะเริ่ มการรักษาโดย
ให้ ADT (bicalutamide 150 mg วันละครั้ง) เป็ นเวลา 2 ปี และส่ วนการศึกษา GETUG-16 เป็ นการให้ LHRH
agonist 6 เดือนร่ วมกับ Salvage Radiotherapy ตําแหน่งการฉายรังสี น้ นั คือ บริ เวณ Prostate bed โดยที่การฉายรังสี
ในบริ เวณต่อมนํ้าเหลืองในเชิงกรานจะพิจารณาในบางรายเท่านั้น(98-99)
3.5.2.4 Radiopharmaceutical Therapy
Radium-223 เป็ น alpha-emitting radiopharmaceutical มีการศึกษาแสดงว่า
สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผูป้ ่ วย Castration-resistant metastatic prostate cancer ที่มีการปวดจากการกระจาย
มาที่กระดูก (painful bone metastasis) โดยไม่มีมะเร็ งกระจายไปยังอวัยวะอื่น ที่ไม่สามารถให้ docetaxel ได้ โดยที่
Radium-223 ไม่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผูป้ ่ วยที่มีการกระจายไปยังอวัยวะอื่น หรื อมีต่อมนํ้าเหลืองโตกว่า
3-4 เซนติเมตร นอกจากนั้น Radium-223 ยังต่างจาก beta-emitting radiopharmaceutical ตัวอื่นเช่น samarium 153,
strontium 89 ที่สารสองตัวนี้ ไม่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ คุณสมบัติของ Radium-223 คือการทําลาย doublestrand DNA ที่มีรัศมีค่อนข้างสั้น มีผลให้ผลข้างเคียงของ Grade 3-4 hematologic toxicity ตํ่า (Neutropenia – 2%,
Thrombocytopenia – 3%, Anemia – 6%)
Radium-223 ให้ทางเส้นเลือดดําเดือนละครั้งเป็ นเวลา 6 เดือน โดยก่อนให้ยาครั้ง
แรก ผูป้ ่ วยควรมี absolute neutrophil count >= 1.5 x 109/L, Platelet count >= 100 x 109/L, และระดับ
haemoglobin >= 10 g/dL ส่ วนในการให้ยาในครั้งต่อๆไป ผูป้ ่ วยควรมี absolute neutrophil count >= 1 x 109/L,
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Platelet count >= 50 x 109/L โดยอาจพิจารณาหยุดยาได้หากมีการเลื่อนการให้ยาไปแล้ว 6-8 สัปดาห์แต่ระดับเลือด
ยังไม่สามารถเข้าสู่ระดับที่ยอมรับได้ ไม่นิยมใช้ร่วมกับการให้เคมีบาํ บัดเพราะอาจมี myelosuppression มากได้
ผลข้างเคียงที่ไม่ใช่ทางเลือด (Non-hematologic side effects) ส่ วนใหญ่เป็ นระดับ
น้อย เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสี ย เพราะ Radium-223 นั้นมีการกําจัดออกทางอุจจาระ การให้ Radium-223 ร่ วมกับ
denosumab หรื อ zoledronic acid ไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต(100-102)
3.5.2.5 การฉายรังสี แบบประคับประคอง (Palliative Radiotherapy)
ควรพิจารณาใช้การฉายรังสี 8 Gy ในหนึ่งครั้งแทนการฉายรังสี 30 Gy ใน 10
ครั้ง สําหรับกลุ่มไม่ใช่การกระจายไปที่กระดูก แต่หากผูป้ ่ วยมีการกระจายไปที่กระดูกเป็ นจํานวนมากแล้ว พิจารณา
ให้ strontium 89 หรื อ samarium 153 ร่ วม หรื อไม่ร่วมกับการฉายรังสี ภายนอกก็ได้(103-106)
3.5.3 การตรวจติดตามและการกลับเป็ นซํ้าหลังการรักษาด้ วยรังสี
การตรวจติดตามหลังการรักษาด้วยรั งสี ควรเจาะ PSA ทุก 6-12 เดื อน เป็ นเวลา 5 ปี
หลังจากนั้นปี ละ 1 ครั้ง เกณฑ์ของ Biochemical failure หลังการรักษาด้วยรังสี อย่างเดียวหรื อร่ วมกับยาต้าน
ฮอร์ โมน (ADT) นั้นอิงตามเกณฑ์ของ RTOG-ASTRO (Radiation Therapy Oncology Group – American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology) Phoenix Consensus ปี 2006 คือค่า PSA เพิ่มสู งขึ้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ng/mL
จากค่า PSA ที่ต่าํ ที่สุดหลังการรักษา (nadir PSA)(107)
ถ้าพบว่าผูป้ ่ วยมี Biochemical failure หรื อพบความผิดปกติจากการตรวจทางทวารหนัก
(DRE) หรื อมีค่า PSA ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนหลังการรักษาด้วยรังสี ควรประเมินเบื้องต้นว่าผูป้ ่ วยนั้นมีความเหมาะสมที่จะ
รักษาต่อด้วยการรักษาเฉพาะที่หรื อไม่ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง อายุนอ้ ย มี Life expectancy ≥10 ปี และ มีค่า PSA <
10 ng/mL จากนั้นควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินการกลับเป็ นซํ้าของโรคดังนี้ chest X- ray, bone scan, prostate
MRI และอาจพิจารณาตรวจ abdominal/pelvic CT/MRI, C-11 Choline PET/CT, TRUS biopsy
ถ้ารอยโรคยังคงอยู่เฉพาะที่ต่อมลูกหมาก ไม่มีการกระจายไปยังอวัยวะอื่น อาจพิจารณา
ให้การรักษาเฉพาะที่ เช่น การผ่าตัด, ฝังแร่ (Brachytherapy), Cryosurgery, High-intensity focused ultrasound
(HIFU) หรื อจะตรวจติดตาม (Observation) ก็ได้ หากโรคมีการแพร่ กระจายแล้ว พิจารณาการรักษาโดยการให้ยา
(Systemic treatment) ต่อไป
3.6 การรักษามะเร็งต่ อมลูกหมากเฉพาะทีด่ ้ วยทางเลือกอืน่ ๆ เช่ น HIFU, cryotherapy
ในปัจจุบนั ยังไม่ใช่ทางเลือกมาตรฐานสําหรับรักษามะเร็ งเฉพาะที่
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หมวดที่ 4 การรักษามะเร็งระยะลุกลาม (metastatic disease)
ผูป้ ่ วยควรได้รับการตรวจร่ างกายพื้นฐาน ร่ วมกับการตรวจทางทวารหนัก นอกจากการตรวจค่า PSA แล้ว
แนะนําให้แพทย์ส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ซึ่ งอาจได้จาก การทํา Trans-rectal ultrasound biopsy หรื อ ชิ้นเนื้อ
ที่ได้จาก TURP ควรตรวจ bone scan, plain film และ/หรื อ CT scan/MRI เพิ่มเติม เพื่อยืนยันการกระจายของมะเร็ ง
ไปที่กระดูก หรื ออวัยวะช่องท้องอื่น (visceral metastasis)
4.1 การรักษาตามเกณฑ์ มาตรฐานคือ การรักษาด้ วย androgen deprivation therapy, ADT(12)
หมายถึงการใช้ยา (medical castration) หรื อการผ่าตัด (surgical castration) เพื่อลดหรื อห้ามการสร้าง
ฮอร์โมนเพศชาย
มีรายละเอียดควรพิจารณา ดังนี้
4.1.1 LHRH agonist or antagonist (medical castration) และ bilateral orchiectomy (surgical
castration)
มีประสิ ทธิผลไม่แตกต่างกัน มีขอ้ ดีและข้อเสี ยดังนี้
การลดลงของ Testosterone

Surgical castration
ระดับฮอร์โมนเพศชายลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ ว
ภายใน 24 ชัว่ โมง สามารถลดระดับ
testosterone ตํ่ากว่า 50 ng/dL ตลอดชีวิต

Intermittent therapy

ไม่สามารถทําได้

ความจําเป็ นสําหรับการ
รักษาต่อเนื่อง
ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

ผ่าตัดเพียงครั้งเดียว

ค่าใช้จ่าย

อาจมีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
มีผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจหลังการ
ผ่าตัด
ค่ารักษาตํ่า

Medical castration
ถ้าระดับของ PSA หลังการฉี ดไม่
ลดลง จํา เป็ นต้ อ งเจาะเลื อ ดเพื่ อ
ประเมินระดับ testosterone ว่าอยูใ่ น
castrate level หรื อไม่
ถ้าผูป้ ่ วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดี
อาจพิจารณาหยุดยาเป็ นช่วงๆได้
(intermittent ADT) เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนอันเกิดเนื่องจากขาด
ฮอร์โมน
จําเป็ นต้องกลับมาฉี ดยาซํ้าทุก 1 ถึง
6 เดือน
ไม่มีการผ่าตัด

ค่ารักษาสูง โดยเฉพาะยา
กลุ่ม LHRH antagonist

4.1.2 การใช้ androgen blockade, CAB (medical or surgical castration combined ร่ วมกับยา antiandrogen)
มีประโยชน์เพิม่ เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ castration อย่างเดียว
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4.1.3 ผู้ป่วยที่ใช้ ยา LHRH agonist ในครั้งแรก ควรได้รับยา antiandrogen (flutamide 250 mg TID,
bicalutamide 50 mg. OD) ในระยะ 2-4 สัปดาห์แรก เพื่อป้ องกันปั ญหา flare-up phenomenon ที่อาจเกิดกับผูป้ ่ วยที่มี
การกระจายของมะเร็ งไปที่กระดูกหลายตําแหน่ ง แต่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ antiandrogen ในกรณี ที่แพทย์เลือกใช้ ยา
LHRH antagonist
4.1.4 ไม่ มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ ยา finasteride หรือ dutasteride ร่ วมกับ ADT เพื่อเป็ น combined
androgen blockade
4.1.5 ไม่ แนะนําให้ ใช้ ยา กลุ่ม non-steroidal antiandrogen (flutamide, bicalutamide) เป็ น monotherapy
เพื่อทดแทนการให้ ADT
4.1.6 ไม่ แนะนําให้ ใช้ ยา steroidal antiandrogen (Cyproterone acetate, CPA) เป็ นการรักษาแบบ
monotherapy ADT เนื่ องจาก มีหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า ผูป้ ่ วยมี overall survival แย่กว่า LHRH analogue
ผลข้างเคียงสําคัญของยากลุ่มนี้ คือ พิษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และ พิษต่อตับ
4.1.7 ระดับทีเ่ รียกว่ า castrated level of testosterone คือ ตํ่ากว่า 50 ng/dL(1.7 nmol/L) ผูป้ ่ วยทุกคน
ควรจะมีระดับของ castrated testosterone ใน 1 สัปดาห์ หลัง surgical orchiectomy หรื อ 2-4 สัปดาห์หลัง medical
castration ควรตรวจระดับฮอร์โมน testosterone หลังเริ่ มการรักษา และตรวจเป็ นครั้งคราวในระหว่างการรักษา แต่
ควรให้ความสําคัญเมื่อผูป้ ่ วยมีค่า PSA สู งขึ้น หรื อ PSA failure หรื อเมื่อผูป้ ่ วยเข้าสู่ระยะของ castrated resistant
prostate cancer, CRPC
4.2 ผลข้ างเคียงของการรักษาด้ วย ADT
ก่อนเริ่ มการรักษา แพทย์ควรอธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติรับทราบถึงผลข้างเคียง ของการรักษาด้วย ADT
ซึ่งได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ (hot flushes) ความรู ้สึกทางเพศลดลง (loss libido) ความผิดปกติในการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศ (erectile dysfunction) การหดเล็กลงขององคชาต การลดลงของมวลกล้ามเนื้อ truncal obesity อ่อนเพลีย
ซึมเศร้า ผมร่ วง มวลกระดูกลดลง (osteoporosis) insulin resistant อาจเพิ่มอุบตั ิการณ์ของโรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการเหล่านี้ มีตน้ เหตุจากการลดลงของฮอร์โมนเพศชาย และผลข้างเคียงเหล่านี้มี
แนวโน้มพบสูงขึ้นหลังการรักษาในระยะยาว
เพือ่ ป้องกันหรือลดผลข้ างเคียงเหล่านี้ แพทย์ อาจเสนอการรักษาให้ ผ้ ูป่วย ดังนี้
Delay ADT ใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ น metastasis prostate cancer ที่ไม่มีอาการใดๆ ไม่มีความเสี่ ยงในเรื่ อง
pathologic fracture แพทย์ตอ้ งให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยโดยละเอียด และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อมีหลักฐานของ clinical
progression ต้องเริ่ มการรักษาทันที
Intermittent ADT อาจเสนอให้ผปู ้ ่ วยที่มีค่า PSA ลดลงหลังการรักษาด้วย ADT ตํ่ากว่า 4 ng/mL ใน
ระยะเวลา 7 เดือน (ไม่ควรนานกว่า 9 เดือน เนื่องจากการผลิตฮอร์โมน testosterone จะไม่ฟ้ื น) หยุดการรักษา
ชัว่ คราว แพทย์ตอ้ งติดตามผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด เมื่อค่า PSA สู งใหม่จนเกิน 10 ng/mL หรื อร่ วมกับการมี clinical
progression ต้องเริ่ มการรักษาด้วย ADT ใหม่อีกครั้ง (ค่า PSA เริ่ มต้นที่จะตัดสิ นใจรักษาอีกครั้งอาจตํ่ากว่านี้อยูก่ บั
ดุลยพินิจของแพทย์)
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4.3 ผู้ป่วยมะเร็งต่ อมลูกหมากระยะลุกลามทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อกระดูกหัก
ผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมลูกหมาก ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน อาจมาโรงพยาบาลด้วยปัญหา การกระจาย
ของมะเร็ งไปที่กระดูกสันหลัง กระดูก long bone กระดูกเชิงกราน อาจได้รับการดูแลเบื้องต้นจากศัลยแพทย์กระดูก
และข้อ ถ้ามีรอยโรคหลายๆตําแหน่ง มีความเสี่ ยงสู งในการเกิด skeletal related event (SRE) ซึ่ งรวมถึง pathologic
fracture นําไปสู่ ภาวะพิการอย่างถาวร ถ้ารอยโรคที่กระดูกเกิดจากมะเร็ งต่อมลูกหมากลุกลาม ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้อง
ได้รับการรักษาด้วย ADT อย่างเร่ งด่วน
ในรายที่ยงั ไม่ได้ผลชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากว่าเป็ นมะเร็ ง แพทย์ควรให้การประเมินเบื้องต้นทันที เพื่อ
หาหลักฐานแวดล้อม ของการเป็ นมะเร็ งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ค่า PSA ที่มากกว่า 100 ng/mL ตรวจต่อมลูกหมากทาง
ทวารหนัก พบต่อมลูกหมากแข็งทัว่ ไป (stony hard) ภาพรังสี กระดูกเป็ น osteoblastic bone lesion หรื อผลการตรวจ
พยาธิวิทยาของกระดูกหรื ออวัยวะอื่นบ่งว่าเป็ นมะเร็ งต่อมลูกหมาก
การใช้ LHRH antagonist เป็ นทางเลือกที่ได้ผลดี เนื่ องจากยังไม่ทราบผลพยาธิวิทยาต่อมลูกหมากและใน
บางกรณี ผปู ้ ่ วยยังไม่เหมาะสมสําหรับการผ่าตัด ในกรณี ที่ไม่มียา LHRH antagonist ยากลุ่ม LHRH analogue plus
antiandrogen ก็สามารถนํามาใช้ได้
Surgical orchiectomy ได้ผลในการลดระดับ testosterone ได้เร็ วที่สุด ควรพิจารณาทําเมื่อได้ผลพยาธิวิทยา
ต่อมลูกหมากแล้ว
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถใช้ medical castration ได้กอ็ าจพิจารณาทํา surgical castration ได้เช่นกัน
เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการทางคลินิกดีข้ ึนแล้ว แพทย์ควรเสนอให้ตดั ชิ้นเนื้ อส่ งตรวจทางพยาธิ วิทยา และเสนอ
ทางเลือกในการรักษาด้วย ADT ระยะยาว ตามที่เห็นสมควรต่อไป
4.4 การติดตามผู้ป่วยซึ่งได้ รับการรักษาด้ วย ADT
แพทย์ควรติดตามการรักษาผูป้ ่ วยด้วยการตรวจ physical examination, PSA, BUN, Cr, LFT, Hb, FBS
ทุก 3-6 เดือน เมื่อผลการตรวจพบว่าค่า PSA เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรื อมี clinical progression ควรพิจารณาทํา bone
scan, chest x-ray, CT scan ตามความเหมาะสม
4.5 การรักษาด้ วย ADT ร่ วมกับ systemic chemotherapy ในการรักษามะเร็งระยะลุกลามที่ยังตอบสนอง
กับการรักษา Castration (Docetaxel in castration sensitive prostate cancer)
จากการศึกษาระดับ meta-analysis พบว่า การให้ ADT ร่ วมกับ Docetaxel ในผูป้ ่ วยที่อยู่ในภาวะ
castration sensitive prostate cancer สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้อย่างมีนยั สําคัญในกลุ่มที่เป็ นmetastatic
disease เมื่อเทียบกับการรักษาด้วย ADT เพียงอย่างเดียว(13,14)โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิตนี้จะเพิ่มอย่าง
ชัดเจน ในกรณี ที่เป็ น extensive หรื อ high volume metastasis (กระจายไปที่อวัยวะภายในที่สาํ คัญ เช่น ตับ ปอด
และ/หรื อ กระจายไปที่กระดูกตั้งแต่ 4 ตําแหน่งขึ้นไป โดยมีอย่างน้อยหนึ่ งตําแหน่งที่กระจายไปเกินกว่ากระดูกเชิง
กรานและกระดูกสันหลัง) ดังนั้น ในปั จจุบนั จึงแนะนําให้พิจารณาการใช้ ADT ร่ วมกับ Docetaxel ในผูป้ ่ วยที่
แข็งแรง (ECOG performance 0-1) และอยูใ่ นภาวะ high volume metastasis เท่านั้นโดยขนาดที่แนะนํา คือ
Docetaxel 60-75 mg/m2 (โดยไม่ตอ้ งใช้ร่วมกับ prednisolone) การรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากชนิด CRPC
ด้วยยาขนานที่หนึ่ง(13)
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ชนิดของคําแนะนํา
มะเร็ งชนิด high volume metastasis
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
มะเร็ งที่ไม่เข้ากับชนิ ด high volume metastasis ( node metastasis, only biological failure, low
volume metastasis)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)

หมวดที่ 5 การรักษามะเร็งระยะ castrated resistant prostate cancer
5.1 การรักษามะเร็งต่ อมลูกหมากแบบ CRPC (Castration Resistant Prostate Cancer)
5.1.1 ผู้ป่วยทีจ่ ะได้ รับการวินิจฉัย CRPC ต้ องมีรายละเอียดดังนี้
- มีค่า serum testosterone อยูใ่ นระดับ castrated คือน้อยกว่า 50 ng/dL หรื อ 1.7 nmol/L ร่ วมกับข้อใด
ข้อหนึ่ง
- มีการเพิ่มค่าของ PSA ตรวจติดต่อกัน 3 ครั้งติดต่อกัน ห่ างกันอย่างน้อยหนึ่ งสัปดาห์ มีค่า PSA สู ง
กว่าค่า nadir ครั้งละร้อยละ 50 และค่า PSA สุ ดท้ายมากกว่า 2 ng/mL หรื อ
- พบมี radiological progression มี new bone lesion เพิ่มขึ้นมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ตําแหน่ง หรื อมีการ
แพร่ กระจายไปยัง visceral organs
5.1.2 Non-metastatic CRPC (M0)
- แนะนําการเฝ้ าระวังโรคในผูป้ ่ วยที่มี PSA doubling time นานกว่า 10 เดือน เนื่ องจากผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้มีการดําเนินโรคช้า(15)การรักษาด้วยฮอร์โมนเพิ่มเติม (Secondary hormone therapy) ควรพิจารณาในผูป้ ่ วยที่มี
PSA doubling time สั้น กว่า 10 เดือน เนื่ องจากเชื่อว่า androgen receptor ยังเป็ นกลไกหลักของการเติบโตของ
มะเร็ งอยู่ ผูป้ ่ วยที่ได้ combined androgen blockage ควรเลิกการรับยา anti-androgen เพื่อดูการตอบสนองของโรค
หลังการถอนยา anti-androgen(16,17)
- การรักษาด้วยฮอร์ โมนเพิ่มเติม เช่น การให้ยาต้านตัวรับฮอร์โมนเพศชาย (Anti-androgen) ใน
ผูป้ ่ วยที่ตดั อัณฑะแล้ว หรื อได้รับยาฉี ดเพื่อลดฮอร์ โมนเพศชาย (medical castration), การถอนยา anti-androgen ใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับ combined androgen blockage, Ketoconazole (adrenal enzyme inhibitor) ร่ วมกับhydrocortisone,
สเตอรอยด์ หรื อ ฮอร์ โมนเอสโตรเจน(18-20) อย่างไรก็ตาม การรักษาข้างต้น ไม่มีขอ้ มูลว่าสามารถเพิ่มอัตราการรอด
ชีวิตได้
5.1.3 Metastatic CRPC (M1)
ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการตรวจระดับฮอร์โมน Testosterone ว่าอยูใ่ นระดับน้อยกว่า <50ng/dl หรื อ
<1.7nmol/L และการรักษาแบบประคับประคองร่ วมกับการรักษาที่จะกล่าวต่อไป(21)
5.1.3.1 มะเร็ ง ต่ อมลูกหมากระยะแพร่ กระจายแบบไม่ มีการกระจายไปอวัยวะภายใน (Nonvisceral disease)
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- Docetaxel, Enzalutamide และ Abiraterone ร่ วมกับ Prednisolone เป็ นยาขนาน ที่หนึ่งที่
ได้รับการแนะนําให้ใช้ในผูป้ ่ วย mCPRC
- Enzalutamide และ Abiraterone ร่ วมกับ Prednisolone เป็ นยาขนานที่หนึ่งที่ได้รับการ
แนะนําให้ใช้ในผูป้ ่ วย mCPRCที่ไม่เคยได้รับdocetaxelและไม่มีอาการ
- Abiraterone ควรทานในขณะท้องว่างและใช้ร่วมกับ prednisolone 5 mg วันละสอง ครั้งเพื่อ
ลดอัตราการเกิด apparent mineralocorticoid excess (AME) ซึ่งประกอบด้วย
1. ความดันโลหิ ตสู ง,ระดับโปแตสเซียมในเลือดตํ่าและอาการบวมนํ้าที่แขนขา การติดตาม
2. ความดันโลหิ ตและเกลือแร่ ในเลือดควรทําให้ผปู ้ ่ วยที่ได้ abiraterone(22)
- Enzalutamide สามารถให้ได้พร้อมอาหารและไม่จาํ เป็ นต้องใช้ prednisolone ร่ วมด้วย(23)
- Docetaxel ร่ วมกับ Prednisolone เป็ นการรักษาหลักของผูป้ ่ วยที่มีอาการโดยปรกติมกั จะ
ไม่ใช้ในผูป้ ่ วยที่ไม่มีอาการแต่ควรพิจารณาในผูป้ ่ วยที่มีการดําเนินโรคที่รวดเร็ วหรื อมีการกระจายไปยังอวัยวะ
ภายในแม้วา่ จะไม่มีอาการ(24)
- Radium-223 เป็ นยาที่แนะนําในผูป้ ่ วยที่มีการแพร่ กระจายไปที่กระดูกโดยมีอาการปวด
กระดูกที่ไม่มีโรคกระจายไปที่อวัยวะภายใน หรื อมีขอ้ ห้าม หรื อทนต่อการรักษาด้วย docetaxel ไม่ได้(25)
- การรักษาอื่นที่อาจพิจารณา เช่น anti-androgen, Ketoconazole ร่ วมกับ hydrocortisone
,Prednisolone หรื อ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ไม่ควรให้หลังการให้ abiraterone เนื่องจากยาทั้งสองตัวยับยั้งเอนไซม์
CYP17A1(22)
ชนิดของคําแนะนํา
Docetaxel
Enzalutamide
Abiraterone+ prednisolone
Ra-223

(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)

5.1.3.2 มะเร็งต่ อมลูกหมากระยะแพร่ กระจายแบบมีการกระจายไปอวัยวะภายใน (Visceral disease)
- Docetaxel ร่ วมกับ Prednisolone เป็ นการรักษาหลักของผูป้ ่ วยที่มีอาการและมีการ
กระจายไปอวัยวะภายใน
- Enzalutamide เป็ นยาที่สามารถพิจารณาใช้ได้
- Abiraterone ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็ นทางการในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ แต่อาจมีประโยชน์ใน
ผูป้ ่ วยที่ปฏิเสธ docetaxel
- ไม่แนะนําการใช้ Radium-223 เนื่ องจากเป็ นยาที่ไม่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชี วิตใน
ผูป้ ่ วยที่มีโรคกระจายไปที่อวัยวะภายในหรื อต่อมนํ้าเหลืองที่ใหญ่กว่า 3 ซม.(26)
- Mitoxantrone อาจจะช่วยลดอาการในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถทน docetaxel ได้(24,25,27)
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ชนิดของคําแนะนํา
Docetaxel
Enzalutamide
Abiraterone + prednisolone
Mitoxantrone

(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 2A)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)

5.1.4 มะเร็งต่ อมลูกหมากระยะแพร่ กระจายชนิดเซลล์เล็ก (Small cell carcinoma of prostate)
มะเร็ งต่อมลูกหมากระยะแพร่ กระจายชนิ ดเซลล์เล็กควรนึ กถึงในผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยาต้านฮอร์ โมน ผูป้ ่ วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงได้แก่ผปู ้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ งต่อมลูกหมากชนิ ด Gleason 9 หรื อ 10
มะเร็ งชนิ ดนี้ จะมีค่า PSA ตํ่าเมื่อเทียบกับปริ มาณโรคที่มาก(28)การส่ งชิ้นเนื้ อตรวจเพิ่มเติมในตําแหน่งโรคกระจาย
ควรทําเพื่อยืนยันการวินิจฉัยsmall cell carcinoma ในผูป้ ่ วยที่นึกถึง(29)
โรคมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากชนิ ด เซลล์ เ ล็ ก ควรรั ก ษาด้ว ยเคมี บ ํา บัด เช่ น cisplatin/etoposide
,carboplatin/etoposide, docetaxel/carboplatin(30,31)เนื่องจากมะเร็ งชนิดนี้มีลกั ษณะทางคลินิกเหมือนมะเร็ งปอดชนิ ด
เซลล์เล็ก
ชนิดของคําแนะนํา Cisplatin/etoposide (ชนิดของคําแนะนํา 2A)
5.2 ยาใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่ อมลูกหมากชนิด CRPC เป็ นขนานทีส่ อง
5.2.1 หากผู้ป่วยเคยได้ รับยา Enzalutamide or Abiraterone มาก่ อน
- ยาขนานที่สองที่เหมาะสมมากที่สุดคือยาเคมีบาํ บัด Docetaxel 60-75 mg/m2 with
prednisolone q 3 weeks ในผูป้ ่ วยที่ร่างกายแข็งแรงเพียงพอ(32)
- สารไอโซโทป Radium 223 เฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยมีการกระจายของโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก
ไปที่กระดูกเป็ นหลักร่ วมกับมีอาการปวดกระดูก โดยไม่มีรอยโรคกระจายไปที่อวัยวะภายใน และผูป้ ่ วยไม่สามารถ
รับยาเคมีบาํ บัด Docetaxel ได้(26)
- ไม่แนะนําการเปลี่ยนชนิ ดของยาต้านฮอร์ โมนเพศชายกลุ่มใหม่ (Enzalutamide, Abiraterone
with prednisolone) จากชนิดหนึ่งไปเป็ นอีกชนิดนั้น เนื่องจากในขณะนี้ยงั ไม่มีขอ้ มูลการศึกษาวิจยั แบบสุ่ มที่จะช่วย
สนับสนุน
ชนิดของคําแนะนํา
Docetaxel

(ชนิดของคําแนะนํา 2A)
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5.2.2 หากผู้ป่วยเคยได้ รับยา Docetaxel มาก่ อน
- ในขณะนี้ ยงั ไม่มีคาํ แนะนําที่แน่ชดั ว่าหากผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะกระจาย ชนิ ด
CRPC ที่เคยได้รับยาเคมีบาํ บัด Docetaxel เป็ นยาขนานแรกมาก่อนและมีการกําเริ บของโรคมะเร็ ง ยาขนานที่สอง
นั้นควรจะเป็ นยาชนิดไหน โดยที่ยาที่สามารถเลือกใช้ได้ ได้แก่
1 ยาต้านฮอร์ โมนเพศชายกลุ่มใหม่ Enzalutamide(23) หรื อ Abiraterone with prednisolone
10 mg/day (22)
2 ยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel 20-25 mg/m2 IV q 3 week (แนะนําขนาน 20 mg/m2) (33)
3 สารไอโซโทป Radium 223 เฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยมีการกระจายของโรคมะเร็ งต่อม
ลูกหมากไปที่กระดูกเพียงหลักโดยไม่มีรอยโรคที่อวัยวะภายใน(26)
4 ยาเคมีบาํ บัด Mitoxantrone การรักษามารถลดอาการของผูป้ ่ วยได้(27, 32)
5 การใช้ยาเคมีบาํ บัด Docetaxel ( Docetaxel re-challange) อีกครั้ง หากหยุดยาเป็ นระยะ
เวลานานกว่า 6 เดือน(34)
6 ยาต้านฮอร์โมนเพศชายกลุ่มเก่าก็อาจจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาหากไม่เคยได้รับ
ยามาก่อน
- จากการศึกษาแบบสุ่ มระยะที่สามพบว่ายาต้านฮอร์โมนเพศชายกลุ่มใหม่ Enzalutamide หรื อ
Abiraterone สามารถยืดระยะเวลาการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะกระจายชนิ ด
CRPC ที่ด้ือต่อยาเคมีบาํ บัด Docetaxel เป็ นระยะเวลาสามเดือนเมื่อเทียบกับยาหลอกอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ
(22,23)
สําหรับยาเคมีบาํ บัด Cabaxitaxel ขนาด 25 mg/m2 ก็ได้มีการศึกษาแบบสุ่ มในผูป้ ่ วยลักษณะเดียวกัน และพบว่า
สามารถเพิ่มระยะเวลารอดชีวิตโดยเฉลี่ยสามเดือนเปรี ยบเทียบกับยาเคมีบาํ บัด Mitoxantrone อย่างมีนยั ยะสําคัญ
ทางสถิ ติ เ ช่ น กัน (33)ในขณะนี้ ยัง ไม่ มี ข อ้ มู ล ทางคลิ นิ ก ใดๆอย่า งแน่ ชัด ที่ จ ะเป็ นปั จ จัย ในการพิ จ ารณาว่า ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะกระจายชนิด CRPC ที่ด้ือต่อยาเคมีบาํ บัด Docetaxel ควรจะได้รับยาต้านฮอร์โมนเพศ
ชายกลุ่มใหม่ Enzalutamide และ Abiraterone หรื อยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ดังนั้นการเลือกบริ หารยาอาจจะขึ้นกับ
สภาพร่ างกายความแข็งแรงผูป้ ่ วย อาการจากโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก การที่มีหรื อไม่มีการกระจายไปยังอวัยวะ
ภายใน ผลการตอบสนองและผลข้างเคียงจากการรักษาในอดีต แนวโน้มผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในยาขนานที่
สอง รวมถึงความต้องการของผูป้ ่ วย
- ยาต้านฮอร์โมนเพศชายกลุ่มใหม่ Abiraterone 1000 mg ต่อวันควรใช้คู่กบั ยา prednisolone
10 mg ต่อวันเพื่อลดผลข้างเคียงของยาในแง่ hyper-corticosteroid จากที่ยา Abiraterone มี ฤทธิ์ยับยั้ง CYP17A1 ใน
การศึกษาเปรี ยบเทียบยา Abiraterone กับยาหลอกในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะกระจายชนิด CRPC ที่
เคยได้รับยาเคมีบาํ บัด Docetaxel นั้นไม่ได้รวมกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีการกระจายตัวไปยังอวัยวะภายในเข้าไว้ดว้ ย(14) ซึ่ ง
แตกต่างจากยา Enzalutamide 40 mg ต่อวันที่ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้คู่กบั ยา prednisolone และในการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับยาหลอกนั้นได้รวมกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีการกระจายไปยังอวัยวะภายในเข้าไว้ดว้ ย(23)
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5.3 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่ อมลูกหมากทีม่ ีการกระจายไปยังกระดูก
5.3.1 การดูแลรักษาและป้องกันการเกิด SRE (skeleton relate event) ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อม
ลูกหมากที่มีการกระจายไปยังกระดูก
- Bisphosphonate เป็ นยาที่มีโครงสร้างคล้ายกับ endogenous pyrophosphate ซึ่ งเมื่อจับกับ
mineralized bone matrix แล้วจะไปยับยั้งการทํางานของเซลล์ osteoclastในการสลายกระดูก ยาในกลุ่มนี้ ตัวที่ได้รับ
การรับรองให้ใช้ในโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก คือ Zoledronateโดยมีขอ้ บ่งใช้ในกรณี ที่เป็ นโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก
ระยะลุกลามที่ด้ือต่อการรักษาแบบยับยั้งการสร้างฮอร์ โมนแอนโดรเจนจากอัณฑะ(Metastatic castration resistant
prostate cancer, mCRPC) A เท่านั้น ตามการศึกษาของFred Saad และคณะ ซึ่ งเป็ นการศึกษาแบบสุ่ มและมีการกลุ่ม
ควบคุม (Randomized controlled trial) จากผูป้ ่ วย 643 คน พบว่า ยา Zoledronate ช่วยลดอัตราการเกิด Skeletal
Related Events (SREs) ในผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมลูกหมากที่อยูใ่ นภาวะmCRPCอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยา
หลอก (ลดอัตราการเกิดSREs จาก ร้อยละ 44.2 เป็ น ร้อยละ 33.2, P =.021) (35)
- ส่ วนการใช้ยา Zoledronate ในผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมลูกหมากในข้อบ่งชี้ อื่นๆ อาทิ การใช้เพื่อป้ องกัน
การแพร่ กระจายไปที่กระดูกในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะต้น หรื อ ใช้เพื่อป้ องกันSREsในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ต่ อ มลู ก หมากระยะลุ ก ลามที่ ย งั ตอบสนองต่ อ การรั ก ษาแบบยับ ยั้ง การสร้ า งฮอร์ โ มนแอนโดรเจนจากอัณ ฑะ
(Castration sensitive prostate cancer, CSPC) นั้น ปั จจุบนั ยังไม่แนะนําให้ใช้ เนื่องจาก ไม่สามารถลดอัตราการเกิด
SREs หรื อ ลดอัตราการเสี ยชีวิตได้(36,37)
- ขนาดและวิธีใช้ 4 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดํา โดยปั จจุบนั แนะนําให้ฉีดทุก 12 สัปดาห์
(ตามการศึกษาแบบสุ่ มและมีการกลุ่มควบคุม พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันภาวะSREsได้เทียบเท่ากับการ
ฉี ดทุก 4 สัปดาห์) และแนะนําให้ใช้ไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลของประโยชน์หลังการใช้ยาเกิน 2 ปี (38)
- ส่ วนยาในกลุ่ม bisphosphonate ตัวอื่นๆ อาทิ pamidronateนั้น จากการศึกษาแบบสุ่ มและมีการกลุ่ม
ควบคุม 2 การศึกษา พบว่าไม่สามารถลดอัตราการเกิด SREs ได้เมื่อเทียบกับยาหลอก(39)
- พิจารณาใช้ยา Denosumab120 mg ทุก 4 สัปดาห์เพื่อเป็ นการลดการเกิด skeletal related events
(SREs)แต่เป็ นการรักษาที่มีราคาแพงกว่า zoledronic acid (35,40)
- แนะนําให้รักษาสุ ขภาพช่องปากและหลีกเลี่ยงการทําหัตการทางทันตกรรมแบบ invasive ในผูป้ ่ วย
ที่ได้รับยา zoledronic acid และ denosumab เพื่อลดอัตราเสี่ ยงที่จะเกิดการเนื้อกระดูกขากรรไกรตาย (osteonecrosis
of jaw) (41)ถ้าผูป้ ่ วยที่เคยทําหัตการทางทันตกรรมแบบ invasive แนะนําให้ปรึ กษาทันตแพทย์ให้แน่ใจว่าการรักษา
ได้จบลงแล้วและแผลหายดีแล้ว การให้แคลเซี ยมและวิตามินดีเสริ มจะช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแคลเซี ยมตํ่าจาก
การให้ยาได้
- ต้องติดตาม creatinine clearance ทุกครั้งก่อนการให้ zoledronic acid การลดขนาดของ zoledronic
acid ควรทําในผูป้ ่ วยที่มีไตบกพร่ อง และห้ามให้ในผูป้ ่ วยที่มี creatinine clearance <30 mL/min(42) Denosumab อาจจะ
ให้ได้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะการทํางานของไตบกพร่ อง แต่ความเสี่ ยงของภาวะแคลเซียมตํ่าหรื อฟอสฟอรัสสูงจะมากขึ้น
ซึ่งยังไม่มีการยืนยันข้อมูลความปลอดภัยของ denosumabในผูป้ ่ วยที่มี creatinine clearance <30 mL/min หรื อผูป้ ่ วย
ที่ลา้ งไต มีการศึกษาในผูป้ ่ วย 55 รายที่มี creatinine clearance <30 mL/min หรื อกําลังล้างไต ขนาดของ denosumab
ที่แนะนําคือ 60 mg ทุก 4 สัปดาห์ (43)
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- การตรวจแคลเซียมในเลือดต้องทําก่อนและแก้ไขให้อยูใ่ นภาวะปรกติก่อนการให้ zoledronic acid
และ denosumab
หมายเหตุ SRE(Skeleton-related events):ภาวะแทรกซ้อนจากการกระจายของมะเร็ งมาที่กระดูก
ได้แก่
- Pathological fracture: ภาวะกระดูกหักเนื่องจากการกระจายของโรคมะเร็ ง
- Spinal cord compression: ภาวะไขสันหลังถูกกดทับ
- Radiotherapy or surgery to bone: การได้รับการฉายรังสี หรื อผ่าตัดบริ เวณกระดูก
โดยส่ วนใหญ่มกั ทําในกรณี ที่มีอาการปวด หรื อ มีความเสี่ ยงต่อภาวะกระดูกหักจากการกระจายของมะเร็ งมาที่กระดูก
5.3.2 ยาใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่ อมลูกหมากที่มีการกระจายไปยังกระดูกนอกเหนือจาก
bone modifying agent
- Radium-223 พิจารณาได้รับการแนะนําให้ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดกระดูกและไม่มีโรคลุกลาม
ไปอวัยวะภายใน แต่เป็ นการรักษาที่มีราคาแพง และการรักษาด้วย Radium 223 ควรตรวจ CBC ตามคําแนะนําของ
FDA ก่อนเริ่ มการรักษาด้วย Radium-223 ครั้งแรกและครั้งต่อๆไป(25) ไม่แนะนําการให้ Radium-223 ร่ วมกับการให้
เคมีบาํ บัดเนื่ องจากอาจจะกดไขกระดูกมากเกินไป การรักษาด้วย Radium-223 สามารถให้ร่วมกับ zoledronic acid
หรื อ denosumabได้(25)
- การใช้สารรังสี ชนิ ดอื่นเพื่อลดอาการปวด เช่น 89-Strontium หรื อ 153-Samarium สามารถให้ได้ใน
ผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีบาํ บัดและไม่สามารถฉายรังสี ระงับอาการปวดเฉพาะจุดได้ (44)การใช้การ
รักษาดังกล่าวอาจจะกดไขกระดูกและอาจไม่สามารถให้ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบาํ บัดได้
ชนิดของคําแนะนํา
Local Radiotherapy
Zoledronic acid
Denosumab
Radium- 223
89 Srหรื อ 153Sm

(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 2A)
(ชนิดของคําแนะนํา 2A)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)

ขนาดยา
1. Docetaxel
- In Hormone sensitive disease : Dose 60-75 mg/m2 q 3 week 6cycles + Prednisolone 10 mg/day
- In CRPC : Dose 60-75mg/m2 + Prednisolone 10 mg/day q 3week 6-10 cycles
2. Abiraterone
- In CRPC : Dose (250/tab) 4 tab/day + Prednisolone 10 mg/day
3. Enzalutamide
- Dose (40mg/capsule) 160 mg/day
4. Cabazitaxel
- Dose 20-25 mg/m2 + Prednisolone 10 mg/day q 3 week 10 cycles
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5.Mitoxantrone
- Dose12 mg q 3 week
6.Zoledronic acid
- Prevent SRE Dose 4 mg IV q 3 months
- ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะกระจายชนิ ด CRPC ที่เคยตอบสนองกับยาเคมีบาํ บัด
Docetaxel ในสู ตรยาขนานแรกมาก่อน และหยุดยาจากสาเหตุอื่นๆนอกเหนื อจากกําเริ บของโรคมะเร็ ง
ต่อมลูกหมากเป็ นระยะเวลานานกว่าหกเดือน อาจจะสามารถให้ยาเคมีบาํ บัด Docetaxel อีกครั้งหนึ่ งได้
สําหรับยาเคมีบาํ บัด Mitoxantrone แม้ว่าจากข้อมูลการศึกษาพบว่าไม่เพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิต แต่ยา
เคมีบาํ บัด Mitoxantrone สามารถช่วยบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากได้(27,32)
- สําหรั บผูป้ ่ วยที่ ร่างกายไม่แข็งแรงเพียงพอที่ จะรั บยาเคมี บาํ บัดและไม่สามารถเข้าถึ งยาต้าน
ฮอร์ โมนเพศชายกลุ่มใหม่ การเลือกใช้ยาต้านฮอร์ โมนเพศชายกลุ่มเก่าเช่ น ketoclonazole หรื อการใช้
prednisolone/dexamethasone ขนาดตํ่าอาจจะช่วยบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ งได้เช่ นกัน โดยไม่เพิ่ม
ระยะเวลาการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก(19)
ชนิดของคําแนะนํา
Cabazitaxel
Enzalutamide
Abiraterone+ prednisolone
Re-Challenge Docetaxel

(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 1)
(ชนิดของคําแนะนํา 2B)

5.4 ผลข้ างเคียงของยา
- สําหรับผลข้างเคียงของยา Abiraterone ที่พบบ่อยและสําคัญได้แก่ อาการอ่อนเพลียร้อยละ 39
ความดันโลหิ ตสู งร้อยละ 22 โดยที่เป็ นระดับรุ นแรงที่ร้อยละ 4 ภาวะโพแทสเซี ยมในเลือดตํ่าร้อยละ 17 บวมปลาย
มือปลายเท้าที่ร้อยละ 28 และหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ atrium fibrillation ที่ร้อยละ 4 (22) ดังนั้นหากเลือกใช้ยาต้าน
ฮอร์ โมนเพศชายกลุ่มใหม่ Abiraterone แพทย์ผูร้ ักษาควรเฝ้ าระมัดระวังในการติ ดตามการทํางานของหัวใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติทางหลอดเลือดและหัวใจอยูเ่ ดิม เฝ้ าระวังภาวะโลหิ ตสู ง และตรวจค่า
โพแทสเซียมและฟอสเฟสในเลือดอย่างสมํ่าเสมอ
- สําหรับผลข้างเคียงของยา Enzalutamide ที่พบบ่อยและสําคัญได้แก่ อาการอ่อนเพลียร้อยละ 34
ปวดศีรษะร้อยละ 12 และชักเกร็ งร้อยละ 0.6 สําหรับผลข้างเคียงด้านความผิดปกติทางหลอดเลือดและหัวใจของยา
Enzalutamide นั้นไม่แตกต่างจากยาหลอก(23)ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยาต้านฮอร์โมนเพศชายกลุ่มใหม่ Enzalutamide ใน
กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีประวัติชกั เกร็ งมาก่อน หรื อมีการกระจายของโรคไปสมองที่ยงั ควบคุมไม่ได้
- สําหรับผลข้างเคียงของยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ขนาด 25 mg/m2 ทุกสามสัปดาห์น้ นั มีรายงาน
ว่าพบภาวะเม็ดเลือดขาว (neutrophil) ตํ่ากว่า 1000 /mm3 ได้สูงถึงร้อยละ 83 และมีภาวะติดเชื้อในขณะที่มีเม็ดเลือด
ขาวตํ่าได้ร้อยละ 8
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ดังนั้นอาจจะพิจารณาให้ยากระตุน้ เม็ดเลือดขาว G-CSF เพื่อป้ องกันภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่าในผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสี่ ยง นอกจากนี้ ยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ยังมีผลข้างเคียงท้องเสี ยระดับรุ นแรงได้ร้อยละ 6 (33)ได้มีการศึกษา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ขนาด 25 mg/m2 กับขนาด 20 mg/m2 ทุกสามสัปดาห์
พบว่าระยะเวลาการรอดชีวิตของผูป้ ่ วยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ แต่การลดลงของค่า PSA และการ
ลดขนาดรอยโรคมะเร็ งในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ขนาด 25 mg/m2 ดีกว่าขนาด 20 mg/m2
อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ขนาด 20 mg/m2 พบว่ามีผลข้างเคียงทั้งในแง่ระดับ
เม็ดเลือดขาวตํ่ารุ นแรงและภาวะติดเชื้อในขณะที่มีเม็ดเลือดขาวตํ่าน้อยกว่าขนาด 25 mg/m2 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
ภาวะเม็ดเลือดขาว (neutrophil) ตํ่ากว่า 500 /mm 2 ลดลงจากร้อยละ 49 เป็ นร้อยละ 21(33 )ดังนั้นทั้งยาเคมีบาํ บัด
Cabazitaxel ขนาด 25 mg/m 2 และขนาด 20 mg/m 2 ทุกสามสัปดาห์สามารถเลือกใช้ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความแข็งแรงของ
ผูป้ ่ วย และความเสี่ ยงต่อการที่จะเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงยาเคมีบาํ บัด Cabazitaxel ใน
ผูป้ ่ วยที่มีการทํางานของตับบกพร่ อง
- และในกลุ่มผูป้ ่ วยมีการกระจายของโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากไปที่กระดูกเพียงหลักโดยไม่มีรอย
โรคที่อวัยวะภายใน โดยเฉพาะถ้ามีอาการจากรอยโรคที่กระดูก การเลือกใช้สารไอโซโทป Radium 223 จะสามารถ
ช่วยบรรเทาอาการ และเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตมะเร็ งต่อมลูกหมากได้ยาวนานกว่ายาหลอกเป็ นระยะเวลาสาม
เดือนอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ สําหรับผลข้างเคียงของ Radium 223 ที่พบได้บ่อยคือ ภาวะเม็ดเลือดแดงตํ่าร้อยละ
31 โดยที่อยูใ่ นระดับรุ นแรงอยูท่ ี่ร้อยละ13 เกร็ ดเลือดตํ่าร้อยละ 13 อยูใ่ นระดับรุ นแรงที่ ร้อยละ 6 และเม็ดเลือดขาว
ตํ่าที่ร้อยละ 5 (26)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
แนวทางวินิจฉัยมะเร็งต่ อมลูกหมากโดยการตรวจด้ วยคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. 2560
การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของต่อมลูกหมาก (Multiparametric Magnetic Resonance Imaging of the prostate,
mpMRI Prostate)
1. ข้ อพิจารณาการส่ งตรวจคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าของต่ อมลูกหมาก ในกรณีต่างๆ
1.1. การส่ งตรวจ pre-biopsy mpMRI สําหรับวางแผนประกอบการตัดชิ้นเนื้ อต่อมลูกหมากในตําแหน่ ง
จําเพาะ ในปั จจุบนั ยังไม่เป็ นการตรวจมาตรฐานโดยทัว่ ไปแต่อาจพิจารณาทําในบางราย ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
แพทย์
1.2. ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ ตอ้ งทําการตัดชิ้นเนื้ อซํ้าหลังจากการตัดครั้งแรกไม่พบมะเร็ ง ก่อนตัดชิ้นเนื้ อซํ้า
แพทย์อาจพิจารณาส่ งตรวจ mpMRI Prostate เพื่อดูตาํ แหน่งจําเพาะที่สงสัยจากรายงานผลตรวจของ MRI และควร
ตัดชิ้นเนื้อส่ งตรวจในตําแหน่ งที่สงสัยดังกล่าว แต่ mpMRI ก็ไม่อาจแสดงรอยโรคได้ท้ งั หมด(Level of evidence
1a, เกรด A)
1.3. เพื่อเป็ นการประเมินขอบเขตของโรคก่อนให้การรักษา (clinical staging) การตรวจ mpMRI Prostate
เป็ นหนึ่ งวิธีการตรวจในหลายวิธี ที่จะช่วยประเมินขอบเขตของโรค ทั้งนี้ อาจพิจารณาทําในบางรายขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของแพทย์ ตามสภาวะของผูป้ ่ วย โดยการตรวจ mpMRI Prostate จะช่วยประเมินระยะของโรคได้เฉพาะใน
ส่ วนต่อมลูกหมาก เนื้อเยือ่ รอบต่อมลูกหมาก ต่อมนํ้าเหลืองและอวัยวะในอุง้ เชิงกราน รวมถึงส่ วนกระดูกเชิงกราน
เท่านั้น การประเมินการลุกลามของมะเร็ งในส่ วนอื่นๆ ของร่ างกาย อาจจําเป็ นต้องทําการตรวจชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น plain film, CT scan, bone scan เป็ นต้น
1.4. การตรวจ mpMRI เป็ นทางเลือกหนึ่ง เพื่อการเฝ้ าระวังเชิงรุ ก (active surveillance) ทั้งนี้อาจพิจารณาทํา
ในบางรายขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของแพทย์ ตามสภาวะของผูป้ ่ วย ตามข้อมูลปั จจุบนั mpMRI ยังไม่สามารถทดแทน
การทํา re-biopsy
1.5. เพื่อเป็ นการตรวจหารอยโรคการกลับเป็ นซํ้าในผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก (radical
prostatectomy) แล้วตรวจพบการกลับมาเพิ่มค่าของ PSA (biochemical recurrence)
2. ข้ อแนะนําเกีย่ วกับเทคนิคการตรวจด้ วยคลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า
2.1. การตรวจ mpMRI ประกอบไปด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้
2.1.1 T2-weighted image (T2WI) ร่ วมกับ Diffusion-weighted image (DWI) และ apparent
diffusion coefficient (ADC) ที่ high b value ≥ 800 sec/mm2 และ T1-weighted image (T1WI)
2.1.2 T1WI post intravenous gadolinium injection (Dynamic contrast enhancement, DCE)
2.2. การสร้างภาพในแต่ละเทคนิคดังกล่าวข้างต้น ควรเป็ นเทคนิคการสร้างภาพชนิ ดความละเอียดสู ง (high
resolution) และครอบคลุมส่ วนของต่อมลูกหมากและอวัยวะในอุง้ เชิงกราน (small field of view)
2.3. ในแนว z-axis (craniocaudal coverage) ควรต้องมีภาพการตรวจที่ครอบคลุมช่องท้องส่ วนล่างเพื่อใช้
ประเมินต่อมนํ้าเหลืองถึงตําแหน่ง abdominal aortic bifurcation
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2.4. การตรวจ mpMRI อาจจะใช้ endorectal coil ร่ วมด้วยหรื อไม่ก็ได้ โดยรังสี แพทย์จะพิจารณาจาก
คุณภาพของสัญญาณภาพที่ทาํ ได้จากเครื่ อง MRI ในแต่ละเครื่ องและความจําเป็ นของการตรวจในแต่ละเทคนิค
2.5. การตรวจ mpMRI Prostate ภายหลังจากการตัดชิ้นเนื้อสามารถทําได้ ทั้งนี้รอยโรคที่เป็ นผลจากการตัด
ชิ้นเนื้ ออาจจะรบกวนการแปลผลภาพได้บา้ ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินการลุกลามออกนอกแคปซูล การเว้น
ระยะการตรวจ mpMRI หลังได้รับการตัดชิ้นเนื้อ ประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์ จะช่วยลดผลกระทบดังกล่าว
3. หลักการแปลผลภาพการตรวจ mpMRI Prostate ด้ วย Prostate Imaging and Reporting Archiving Data
System (PI-RADS)
3.1. คณะทํางานจากAmerican College of Radiology(ACR) และ European Society of Urogenital
Radiology (ESUR) และ AdMeTech Foundation ได้ร่วมกันสร้างแนวทางการตรวจและการแปลผล mpMRI โดย
ในปี คศ. 2012 ได้ปรับปรุ ง PI-RADS เป็ นเวอร์ ชนั่ 2โดยประเมินผลการตรวจเป็ น 5-point scale ซึ่ งจะบอกถึงความ
น่าจะเป็ นว่าผลการตรวจ mpMRI นั้นๆ จะสัมพันธ์กบั clinically significant prostate cancer มากน้อยเพียงใด โดย
การประเมินนี้ พิจารณาจากข้อมูล mpMRI เท่านั้น ไม่รวมข้อมูลในส่ วนอื่น เช่น ระดับค่าซี รั่ม PSA หรื อ clinical
cancer risk categories ขณะเดียวกันผลการประเมินนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะนําไปใช้สาํ หรับเลือกวิธีการรักษา
โดยตรง การเลือกวิธีการรักษาขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผทู ้ าํ การรักษา
3.2 PI-RADS เวอร์ชนั่ 2 จําแนกผลการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1 : Very low (clinically significant cancer is highly unlikely to be present)
2 : Low (clinically significant cancer is unlikely to be present)
3 : Intermediate (the presence of clinically cancer is equivocal)
4 : High (clinically significant cancer is likely to be present)
5 : Very high (clinically significant cancer is highly likely to be present)
3.3. การประเมิน PI-RADS จะให้น้ าํ หนักการประเมินจากภาพ T2WI และ DWI เป็ นหลัก
ส่ วนภาพ DCE จะเป็ นตัวเสริ มดังนี้
3.3.1. ในกรณี ตรวจพบสิ่ งผิดปกติอยูใ่ นต่อมลูกหมากส่ วน peripheral zone (PZ) การประเมินหลักจะ
ใช้ภาพจากเทคนิ ค DWI สําหรับลักษณะที่ตรวจพบจากเทคนิค DCE จะนํามาแปลผลเฉพาะในกรณี ที่สิ่งตรวจพบ
นั้นอยูใ่ นต่อมลูกหมากส่ วน PZ และจัดเข้ากลุ่ม PI-RADS 3 จากการตรวจเทคนิค DWI (ตารางที่ 1, 3 และ 4)
3.3.2. ในกรณี ตรวจพบสิ่ งผิดปกติอยูใ่ นต่อมลูกหมากส่ วน transition zone (TZ) การประเมินหลักจะ
ใช้ภาพจากเทคนิ ค T2WIโดยถ้าลักษณะที่ตรวจพบจากเทคนิ ค T2W จะนํามาแปลผลเฉพาะในกรณี ที่สิ่งตรวจพบ
นั้นอยูใ่ นต่อมลูกหมากส่ วน PZ และจัดเข้ากลุ่ม PI-RADS 3 จากการตรวจเทคนิค DWI (ตารางที่ 2 และ 5)
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ตารางที่ 1 Peripheral zone (PZ) observation
DWI
T2W
1
Any
2
Any
3
4
5
“Any” หมายถึง 1-5

Any
Any
Any

ตารางที่ 2 Transition zone (TZ) observation
T2W
DWI
1
Any
2
Any
≤4
3
5
4
Any
5
Any
“Any” หมายถึง 1-5

DCE
Any
Any
+
Any
Any

PI-RADS
1
2
3
4
4
5

DCE
Any
Any
Any
Any
Any
Any

PI-RADS
1
2
3
4
4
5

ตารางที่ 3 การประเมิน PI-RADS จากภาพการตรวจเทคนิค DWI
Score
Peripheral zone (PZ) or Transition zone (TZ)
1
No abnormality i.e., normal on ADC and high b-value DWI
2
Indistinct hypointense on ADC
Focal mildly/moderately hypointense on ADC and isointense/mildly hyperintense
3
on high b-value DWI
Focal markedly hypointense on ADC and markedly hyperintense on high b-value
4
DWI; < 1.5 cm in greatest dimension
Same as 4, but ≥ 1.5 cm in greatest dimension or definite extraprostatic extension /
5
invasive behavior
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ตารางที่ 4 การประเมิน PI-RADS จากภาพการตรวจเทคนิค T2W ใน peripheral zone (PZ)
Score
Peripheral zone (PZ)
1
Uniform hyperintense signal intensity normal
2
Linear or wedge-shape hypointensity or diffuse mild hypointensity, usually
indistinct margin
3
Heterogeneous signal intensity or non-circumscribed, rounded, moderate
hypointensity
4
Circumscribed, homogeneous moderate hypointense focus /mass confined to
prostate and < 1.5 cm in greatest dimension
5
Same as 4, but ≥ 1.5 cm in greatest dimension or definite extraprostatic extension /
invasive behavior
ตารางที่ 5 การประเมิน PI-RADS จากภาพการตรวจเทคนิค T2W ใน transition zone (TZ)
Score
Transition zone (TZ)
1
Homogeneous intermediate signal intensity (normal)
2
Circumscribed hypointense or heterogeneous encapsulated nodules (BPH)
3
Heterogeneous signal intensity with obscured margins
Includes others that do not qualify as 2, 4, or 5
4
Lenticular or non-circumscribed, homogeneous, moderately hypointense, and < 1.5
cm in greatest dimension
5
Same as 4, but ≥ 1.5 cm in greatest dimension or definite extraprostatic extension /
invasive behavior
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ภาคผนวก
การส่ งตรวจและการรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา
SPECIMEN GROSSING
- Core biopsy specimen(45):
- บันทึกจํานวนชิ้น และความยาวแต่ละ core
- การ submit tissue จํานวนไม่ควรเกิน 2-3 cores ต่อ 1 cassette และควร embed ชิ้นเนื้อแต่ละ core
ให้ไม่ทบั ซ้อนกัน
- กรณี ที่ tissue แตกเป็ นชิ้นเล็กๆจนไม่สามารถระบุจาํ นวน core ที่แน่ชดั
ควร submit ส่ วนที่เป็ น fragmented core(s) ดังกล่าวลง cassette แยกออกจาก core อื่นๆที่ intact
- TURP specimen(45):
หลักการพิจารณาปริ มาณ tissue ในการsubmit เพื่อตรวจวินิจฉัยทางกล้องจุลทรรศน์เป็ นดังนี้:
1) นํ้าหนัก < 12 กรัม submittissue ทั้งหมด
2) นํ้าหนัก> 12 กรัม submit 12 กรัมแรกทั้งหมด (ใช้พ้นื ที่ประมาณ 6-8 cassettes) ส่ วนที่เกินจากนี้ควร
submit 1 cassette ต่อทุก 5 กรัม
- Radical prostatectomy specimen:
ดู(46).
REPORTING
- Core biopsy specimen:
ในการตรวจเบื้องต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์ควรเริ่ มที่กาํ ลังขยาย objective lens 4x หรื อ 10x เพื่อให้สามารถ
มองเห็น architecture ที่ผดิ ปกติรอยโรคขนาดเล็กได้โดยไม่ตอ้ งใช้เวลามากเกินไป อาจใช้ 40x เพื่อดู
รายละเอียดของเซลล์ และใช้ objective lens 10x ในการตัดสิ น Gleason pattern
- กรณี ไม่พบมะเร็ ง (Negative) ใช้คาํ วินิจฉัยว่า Benign prostate tissue หรื อ benign prostatic tissue
- กรณี พบ High-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) โดยที่ไม่พบมะเร็ งรายงาน
HGPIN พร้อมกับระบุจาํ นวน core ที่พบ HGPINสําหรับcore ที่สามารถระบุได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
ทั้งนี้ การให้คาํ วินิจฉัยควรสื่ อให้ชดั เจนว่าเป็ น Benign prostate tissue ที่พบ pathological finding
เพิ่มเติมเป็ น HGPIN
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ตัวอย่างการให้คาํ วินิจฉัยกรณี พบ HGPIN โดยที่ไม่พบมะเร็ ง
- กรณี ที่พบ HGPIN ในชิ้นเนื้อไม่เกิน 1 core
Benign prostate tissue with focal HGPIN (หรื อ isolated HGPIN)
- กรณี ที่พบ HGPIN ในชิ้นเนื้อมากกว่า 1 core
Benign prostate tissue; presence of HGPIN in (ระบุจาํ นวน) cores
(หมายเหตุการระบุจาํ นวน core ที่มี HGPIN มีประโยชน์ ในการช่ วยประเมินความเสี่ ยงของการพบมะเร็ ง
ในการตรวจ repeat biopsy ครั้ งต่ อไป)
- กรณี พบมะเร็ ง (Positive) สิ่ งที่ควรรายงานในใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา(45,47) ได้แก่
- Histologic type ตาม WHO Classification กรณี ที่เป็ น acinar/usual typeสามารถใช้คาํ
วินิจฉัย “Adenocarcinoma”โดยไม่ตอ้ งระบุเพิ่มเติมได้
- Gleason score และGrade Group (ในบางแหล่งอ้างอิงใช้คาํ ว่าISUP grade)การรายงาน
Gleason scoreและ Grade Groupสามารถทําได้ 2 แบบ คือ 1)รายงานแยกแต่ละภาชนะ
ของสิ่ งส่ งตรวจ (per container) และ 2)รายงานรวมทั้งเคส (per case)
หมายเหตุ:
1) ไม่แนะนําการวินิจฉัย Gleason score <6 และ Gleason pattern 2 ใน biopsy specimen
2) ปั จจุบนั ยกเลิกการวินิจฉัย Gleason pattern 1
- จํานวน core ที่พบมะเร็ ง (number of positive cores) และจํานวน core ทั้งหมด (number of
total cores)
- Perineural invasion – present หรื อ absent
- กรณี ที่พบ lymphovascular invasionอย่างชัดเจน อาจรายงานเพิ่มเติมว่าพบ
lymphovascular invasion
- กรณี ที่พบเซลล์มะเร็ งแทรกอยูใ่ น fat tissue อย่างชัดเจน ควรรายงานเพิม่ เติมว่าพบ
extraprostatic extension
- กรณี ที่พบเซลล์มะเร็ งแทรกในmuscular wall ของ seminal vesicleสามารถให้รายงาน
เพิ่มเติมว่า “Presence of seminal vesicle invasion”
(ข้อควรระวัง: ต้องพยายามแยกให้ได้ชดั เจนว่า muscular wallที่เห็นเป็ น seminal vesicle
ไม่ใช่ส่วนของ ejaculatory duct เนื่องจากโครงสร้างทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งนี้
เพื่อป้ องกันการให้ staging เกินความเป็ นจริ ง)
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หมายเหตุ
I. วิธีการประเมิน Gleason score และGrade Groupใน core biopsy specimen(48-50)
- Gleason score = primary Gleason pattern (คือ Gleason pattern ที่พบปริ มาณมากที่สุด) +
secondary Gleason pattern [คือ Gleason pattern ที่แย่ที่สุด (highest pattern)]
- ในกรณี ที่ secondary Gleason pattern เป็ น patternที่ดีกว่า (lower pattern) เมื่อเทียบกับ
primary Gleason pattern แต่ secondary Gleason pattern นั้นมีปริ มาณน้อยมาก (minor
component, <5% ของปริ มาณมะเร็ งทั้งหมด) จะไม่นาํ มะเร็ งในส่ วนดังกล่าวมารวมอยูใ่ น
Gleason scoreเสมือนว่ามะเร็ งในรายนั้นมี Gleason pattern เพียงชนิดเดียว
- ในทางกลับกัน หาก secondary Gleason pattern เป็ น patternที่แย่กว่า(higher pattern)เมื่อ
เทียบกับ primary Gleason patternจะต้องนํามะเร็ งในส่วนดังกล่าวมารวมอยูใ่ น Gleason
scoreเสมอ ถึงแม้วา่ secondary Gleason pattern นั้นมีปริ มาณน้อยมาก (minor component,
<5% ของปริ มาณมะเร็ งทั้งหมด) ก็ตาม
- เมื่อได้ค่า Gleason score แล้วจึงนํามาคิด Grade Group ดังนี้
Grade Group 1: Gleason score 3+3 = 6
Grade Group 2: Gleason score 3+4 = 7
Grade Group 3: Gleason score 4+3 = 7
Grade Group 4: Gleason score 4+4 = 8
Gleason score 3+5 = 8
Gleason score 5+3 = 8
Grade Group 5: Gleason score 4+5 = 9
Gleason score 5+4 = 9
Gleason score 5+5 = 10
ตัวอย่างการประเมิน Gleason scoreและ Grade Group
- พบ Gleason pattern (GP) 3 เพียง pattern เดียว
Gleason score 3+3=6 (Grade Group 1)
- พบ GP3 และ GP4 โดยมีสดั ส่ วน GP3 70%,GP4 30%
Gleason score 3+4=7 (Grade Group 2)
- พบ GP3และ GP4 โดยมีสดั ส่ วน GP3 30%, GP4 70%
Gleason score 4+3=7 (Grade Group 3)
- พบ GP4 และ GP5 โดยมีสดั ส่ วน GP4 70%,GP5 30%
Gleason score 4+5=9 (Grade Group 5)
- พบ GP3, 4 และ 5 โดยมีสดั ส่ วน GP3 70%, GP4 20%, และ GP5 10% Gleason score 3+5=8 (Grade Group 4)
- พบ GP3, 4, และ 5 โดยมีสดั ส่ วน GP3 20%,GP470%, และ GP5 10% Gleason score 4+5=9 (Grade Group 5)
- พบ GP3 และ GP4 โดยมีสดั ส่ วน GP3 3%,GP4 97%
Gleason score 4+4=8 (Grade Group 4)
- พบ GP3 และ GP4 โดยมีสดั ส่ วน GP3 97%,GP4 3%
Gleason score 3+4=7 (Grade Group 2)
[เนื่องจาก GP ที่เป็ น minor component<5% ไม่ใช่ lower pattern จึงต้องรวมใน Gleason score เสมอ]
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II.

III.

กรณี ที่พบมะเร็ งที่มี Gleason score 6ไม่เกิน 2-3 coresควรรายงาน%ของมะเร็ งที่พบในแต่ละ
core(percentage of tumor involvement per core length) ว่า<50%หรื อ>50%เพิม่ เติมในใบรายงานผลการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาเนื่องจากรายที่พบมะเร็ งที่มี Gleason score 6 ไม่เกิน2-3 coresและในทุกๆcore ที่พบ
มะเร็ งมีปริ มาณมะเร็ ง< 50% จัดเป็ นcandidate สําหรับการรักษาแบบactive surveillance
แผนภูมิแสดง Gleason pattern แบบต่างๆ (WHO,2016/ ISUP, 2014)

(ที่มา: Epstein JI, Egevad L, Amin MB, Delahunt B, Srigley JR, Humphrey PA; and the Grading Committee The
2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of
Prostatic Carcinoma: definition of grading patterns and proposal for a new grading system. Am J SurgPathol.
2016; 40: 244-252.)
 กรณี 1) พบ glandผิดปกติคล้าย Gleason pattern 3 แต่มีปริ มาณน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการประเมิน
architectural atypia ที่จะสนับสนุนการวินิจฉัยมะเร็ ง หรื อ 2) เนื้อเยือ่ มี artifact รบกวนมากจนไม่สามารถ
แปลผลได้ หรื อ 3) ไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วย immunohistochemistryได้ ให้วินิจฉัยโดยใช้คาํ วินิจฉัยว่า
“Atypical acinar proliferation” หรื อ “Atypical glands” หาก gland ผิดปกติที่พบดังกล่าวมีลกั ษณะน่า
สงสัยมากว่าเป็ นมะเร็ ง อาจใช้คาํ วินิจฉัยว่า “Atypical acinar proliferation, suspicious for but not
diagnostic of malignancy” หรื อ “Atypical glands, suspicious for but not diagnostic of malignancy” หรื อ
“Atypical glands, suspicious for malignancy”
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Transurethral resection (TURP)specimen(45)
การรายงานผลมะเร็ งใช้หลักการเดียวกันกับใน core biopsy specimen ทั้งนี้ การรายงานปริ มาณของมะเร็ งสามารถ
ทําได้ 2 รู ปแบบ คือ
 สัดส่ วนของมะเร็ งคิดเป็ น % เทียบกับ representative tissue ที่ submit ตามprotocol ที่กล่าวมาข้างต้น
(Proportion of tissue involved by adenocarcinoma in percentage)
 จํานวน chip ที่มีมะเร็ ง ต่อ จํานวน representative chips ทั้งหมดที่ submit ตามprotocol ที่กล่าวมาข้างต้น
(Positive chips per total chips)
Radical prostatectomy specimen(45,48)
- สิ่ งที่ควรรายงานในใบรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ได้แก่
- Histologic type ตาม WHO Classification กรณี ที่เป็ น acinar/usual typeสามารถใช้คาํ วินิจฉัย
“Adenocarcinoma”โดยไม่ตอ้ งระบุเพิ่มเติมได้
- Gleason score และGrade group (ในบางแหล่งอ้างอิงใช้คาํ ว่าISUP grade)
การประเมิน Gleason score ใน radical prostatectomy specimen ทําได้ดงั นี้
- Gleason score = primary GP (คือ GP ที่พบปริ มาณมากที่สุด) + secondary GP (คือ GP ที่พบ
ปริ มาณรองลงมาจาก primary pattern)
- ในกรณี ที่พบ GPตั้งแต่ 2 แบบขึ้นไปในสิ่ งส่ งตรวจเดียวกัน โดยที่ highest GP มีปริ มาณน้อยมาก
(minor component) คิดเป็ นสัดส่ วนน้อยกว่า 5% ของปริ มาณมะเร็ งทั้งหมด ควรรายงาน
highest GP ดังกล่าวเป็ น “minor (tertiary) high-grade pattern”หรื อ “minor high-grade pattern”
เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนแปลง Gleason score เช่น Gleason score 4+3=7 (Grade Group 3) with
minor (tertiary) high-grade pattern
o หมายเหตุ:อาจใช้การวินิจฉัยเป็ น “tertiary-grade pattern”ซึ่งเป็ นคําเรี ยกก่อนปี ค.ศ.
2016 ได้เช่นกัน
- กรณี ที่พบมะเร็ งมากกว่า 1 ก้อนที่แยกจากกันชัดเจน และมี Gleason score ต่างกัน ควรรายงาน
Gleason score แยกแต่ละก้อน เนื่องจากการพยากรณ์โรคโดยรวมขึ้นกับก้อนมะเร็ งที่มี Gleason
score สูงที่สุด ทั้งนี้ สามารถเลือกรายงาน Gleason score เฉพาะก้อนที่มี score สูงที่สุดเพียง
score เดียวได้ ส่ วน Gleason score ของก้อนอื่นที่ต่าํ กว่าอาจรายงานเพิม่ เติมด้วยหรื อไม่กไ็ ด้
3.Tumor quantitation การประเมินปริ มาณมะเร็ งสามารถทําได้ 3 แบบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ประเมิน % ของมะเร็ งจากขนาดพื้นที่ผวิ ของมะเร็ งเทียบกับ tissue ทั้งหมดที่เห็นใน H&E sections หรื อ
- วัดขนาดขนาดมะเร็ งก้อนที่ใหญ่ที่สุด (dominant tumor) อย่างน้อย 2 มิติ แต่ในกรณี ที่ dominant
tumor ไม่ใช่กอ้ นที่มี Gleason score สู งที่สุด จําเป็ นต้องวัดขนาดทั้ง dominant tumor และ nondominant tumor ที่มี Gleason score สูงที่สุด เนื่องจากก้อนมะเร็ งที่มี Gleason score สูงที่สุดเป็ น
ตัวกําหนดพยากรณ์โรค หรื อ
- บอกจํานวน block ที่มีมะเร็ งและจํานวน block ของเนื้อ prostate ทั้งหมด
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4. Tumor extension ตาม parameter ต่อไปนี้
a. Extraprostatic extension (EPE) – present หรื อ absent
b. Bladder neck invasion – present หรื อ absent
c. Seminal vesicle – present หรื อ absent
5. Margin status – positive for tumor หรื อ negative for tumor
- กรณี positive margin ควรระบุตาํ แหน่งที่ positive ด้วย (มีประโยชน์ในทางรังสี รักษา)
- กรณี negative margin ไม่จาํ เป็ นต้องวัดระยะห่างระหว่างขอบมะเร็ ง และ inked margin
ภาคผนวก
ขนาดยา
1. Docetaxel
- In Hormone sensitive disease : Dose 60-75 mg/m2 q 3 week 6cycles
- In CRPC : Dose 60-75mg/m2 + Prednisolone 10 mg/day q 3week 6-10 cycles
2. Abiraterone
- In CRPC : Dose (250/tab) 4 tab/day + Prednisolone 10 mg/day
3. Enzalutamide
- Dose (40mg/capsule) 160 mg/day
4. Cabazitaxel
- Dose 20-25 mg/m2 + Prednisolone 10 mg/day q 3 week 10 cycles
5. Mitoxantrone
- 12 mg q 3 week
6. Zoledronic acid
- Osteoporosis Dose 5 mg IV q 6 months
- Prevent SRE Dose 4 mg IV q 3 months
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นายแพทย์ศุภวัฒน์ ศิริคุปต์

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

นางสาวพรนภา จันทรวีระกุล

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

นางสาวอาภร สิ งห์สุธรรม

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
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นายเฉลิมพล แก้วน้อย

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

นางสาวสุ ภาวดี ลาน้อย

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

นางสาวกาญจนา ทองคํา

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

นายภาคภูมิ เนินหนู

สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ

คณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer Reviewer)
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วสิ ูตร คงเจริ ญสมบัติ

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกสิ ทธิ ธราวิจิตรกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์หญิงศิรินทิพย์ ทรงวุฒิชยั

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สาํ เริ ง รัตนระพี

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ พินดา คูณมี

ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา สิ ริสิงห เดชเทวพร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์หญิงเกวลี ศศิวมิ ลพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กานต์

แตงเที่ยง

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นายแพทย์ชูศกั ดิ์ ปริ พฒั นานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย

โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สุนยั ลีวนั แสงทอง

โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์จกั รพันธุ์ ปรี ดานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์ศุภณ ศรี พลากิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์ณฐั พงศ์ วงศ์วฒั นาเสถียร

โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์กิตติณฐั กิจวิกยั

โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์วฒั นชัย อึ้งเจริ ญวัฒนา

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ประสงค์

นายแพทย์วโิ รจน์ รักษากุล

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

แพทย์หญิงภัทรานุช นพกุลสถิตย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นายแพทย์อิศเรศ สายศร

โรงพยาบาลสมิติเวช

นายแพทย์วริ ัตน์ เวียงสกุณา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

แพทย์หญิงวาสนา คําผิวมา

โรงพยาบาลพุทธชินราช
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นายแพทย์สาธิต ศิริบุญฤทธิ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นายแพทย์วสิ ูตร คงเจริ ญสมบัติ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่ งประเทศไทย
แพทย์หญิงคณาพร ปราชญ์นิวฒั น์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์สักการ สังฆมานนท์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสี วนิ ิจฉัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุ ณ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมพ์ ก่อแพร่ พงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสี รักษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกานต์ อภิวโรดมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมพร สี ตะธนี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงดร.ณปภัช อมรวิเชษฐ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านเคมีบาํ บัด
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วโิ รจน์ ศรี อุฬารพงศ์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วเิ ชียร ศรี มุนินทร์ นิมิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์พิชยั จันทร์ศรี วงศ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์หญิงปิ ยวรรณ เทียนชัยอนันต์

โรงพยาบาลราชวิถี

แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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