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Surgery is a procedure for the treatment of brain
tumor. It is a good prognosis with low neurological
damage when the location of a tumor is easy to remove.
Gamma knife is one of radiosurgeries using small beams
from different directions focusing on a tumor. High
radiation is occurred at the tumor which is less damage
the surrounding tissue. However, gamma knife is costly
and needed well-trained technicians to operate it. This
systematic review aimed to assess the effectiveness of
gamma knife in treating brain tumor compared with others
such as surgery, etc. We performed a search strategy
and searched in MEDLINE database via PubMed.
10 studies of the effectiveness of gamma knife met
inclusion criteria for brain metastases, acoustic neuroma
(vestibular schwannomas) and meningiomas. There were
2 case–control studies, 5 retrospective cohort studies,
2 cohort studies and 1 randomized controlled trial. The
results of this review showed that a survival and local
relapse for brain metastasis using gamma knife
comparing with surgery and radiation were not different
but side effects were less. Moreover, the clinical outcomes
of gamma knife for acoustic neuroma which were not
involved facial nerve function, hearing function, ocular
symptom and quality of life were higher than surgical
procedure. The effectiveness of surgery, follow-up only
and gamma knife were not different for asymptomatic
meningioma. Gamma knife is effective for treating brain
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tumor with low complications, especially small tumor size
and in the difficult location to remove. In addition, the
decision making to invest gamma knife in healthcare
system, policy makers, should concern their budget
impact and economic system as well.
Keywords : Gamma knife, Brain tumor, Effectiveness

บทคัดย่อ
การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาเนื้องอกในสมอง ซึ่งจะได้ผลดี
หากก้อนเนือ้ งอกอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถท�ำการผ่าตัดได้และ
ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาท กรณีที่ก้อนเนื้องอกอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่ท�ำการผ่าตัดออกยาก อาทิ ต�ำแหน่งที่มีสมองส่วน
ที่ส�ำคัญอยู่ใกล้เคียง การผ่าตัดอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายต่อเนือ้ สมองได้ โดยเฉพาะเมือ่ ก้อนเนือ้ งอกมีขนาด
เล็ก แกมมาไนฟ์ (Gamma knife) เป็นการใช้รังสีศัลยกรรมใน
การรักษา โดยใช้ลำ� รังสีขนาดเล็กจากหลายทิศทางเล็งไปยังจุด
โฟกัสเดียวกันที่ก้อนเนื้องอกในสมอง ท�ำให้ก้อนเนื้องอกได้รับ
รังสีปริมาณสูง แต่อวัยวะข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม แกมมาไนฟ์มีต้นทุนสูงและต้องมีทีมบุคลากร
ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะการใช้งานเป็นอย่างดี การศึกษานีเ้ ป็นการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินประสิทธิผลของการรักษา
ผูป้ ว่ ยเนือ้ งอกในสมองด้วยแกมมาไนฟ์เปรียบเทียบกับวิธอี นื่ ๆ
อาทิ การผ่าตัด โดยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE
ผ่าน PubMed การทบทวนรายงานการศึกษาประสิทธิผล
ที่เป็นการรักษาผู้ป่วย brain metastases, acoustic neuroma
(vestibular schwannomas) และ meningiomas ได้ 10
รายงานการศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์ก�ำหนด จ�ำแนกประเภท

รายงานการศึกษาเป็น radomized controlled trial 1 การศึกษา
cohort studies 2 การศึกษา retrospective cohort studies 5
การศึกษา และ case - control studies 2 การศึกษา ผลการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบพบว่า การรักษา brain metastatsis
ด้วยแกมมาไนฟ์มีอัตราการรอดชีวิต และอัตราการกลับมา
เป็ น ซ�้ ำ ต� ำ แหน่ ง เดิ ม ไม่ แ ตกต่ า งจากวิ ธี ก ารผ่ า ตั ด ร่ ว มกั บ
การฉายแสง แต่แกมมาไนฟ์ให้ผลข้างเคียงจากการรักษา
รุนแรงน้อยกว่า ในผู้ป่วย acoustic neuroma ที่รักษาด้วย
แกมมาไนฟ์มีผลลัพธ์ทางคลินิก ซึ่งไม่ได้กระทบกระเทือนต่อ
facial nerve function, hearing function, ocular symptom
และคุณภาพชีวติ ดีกว่าวิธกี ารผ่าตัด ส่วนผูป้ ว่ ย meningiomas
ที่ ไ ม่ มี อ าการทางสมอง เมื่ อ รั ก ษาด้ ว ยแกมมาไนฟ์ พ บว่ า
ให้ ผ ลไม่ แ ตกต่ า งจากการผ่ า ตั ด หรื อ การสั ง เกตอาการ
การศึกษานี้สรุปผลได้วา่ แกมมาไนฟ์มปี ระสิทธิผลในการรักษา
เนื้ อ งอกสมองไม่ แ ตกต่ า งจากวิ ธี ผ ่ า ตั ด แต่ มี ผ ลข้ า งเคี ย ง
น้อยกว่า โดยเฉพาะก้อนเนื้ อ งอกที่ มี ข นาดเล็ ก และอยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งที่ผ่าตัดได้ยาก อย่างไรก็ตาม การน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้แกมมาไนฟ์ในระบบสุขภาพ
ควรค�ำนึงถึงผลกระทบด้านงบประมาณและสภาพเศรษฐกิจ
ร่วมด้วย
ค�ำส�ำคัญ : แกมมาไนฟ์ เนื้องอกในสมอง ประสิทธิผล

บทน�ำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีส่วนส�ำคัญในระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ท างการแพทย์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมีประสิทธิผลใน
การรักษาสูงขึ้น ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
การรักษา ลดระยะเวลาการพักฟื้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มี
โรคทางสมอง อาทิ กลุม่ ทีม่ คี วามผิดปรกติของเส้นเลือดในสมอง
กลุม่ โรคเนือ้ งอกในสมอง กลุม่ โรคมะเร็งทีก่ ระจายจากทีอ่ นื่ มา
สู่สมอง และกลุ่มอาการที่เกิดจากการท�ำงานที่ผิดปรกติของ
สมอง ผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางสมองจากเนื้องอกในสมองและ
เส้นเลือดผิดปรกติในสมองเหล่านี้ โดยทัว่ ไปได้รบั การรักษาด้วย
วิธีการผ่าตัด ผลจากการผ่าตัดอาจท�ำให้เกิดอาการข้างเคียง
ตามมา ได้แก่ มีการทําลายเนื้อเยื่อในส่วนดีที่อยู่ข้างเคียง ทั้ง
ที่เกิดผลในทันทีและเกิดตามมาภายหลัง ผลข้างเคียงเป็นได้
ทัง้ แบบชัว่ คราวและถาวร ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาพบได้ตงั้ แต่
มีการบวมของเซลล์แ ละเนือ้ เยือ่ ไปจนถึงมีการตายของเนือ้ เยือ่
ส่งผลให้เกิดอาการได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่อาการปวดศีรษะ
ชั่วคราว ไปจนถึงอาการทางประสาทวิทยาตามตําแหน่งของ
สมองที่ได้รับผลกระทบ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ท�ำให้ประสิทธิผลใน
การรักษาสูงขึน้ ความแมนยําในการจัดการเนือ้ งอกในสมองให้
ได้ตรงต�ำแหน่งของรอยโรคมีมากขึน้ ท�ำให้เกิดอันตรายต่อเนือ้

สมองส่วนดีลดลง1-2 แกมมาไนฟ์ (Gamma knife) เป็นวิธีการ
ใช้ รั ง สี ใ นการรั ก ษาเนื้ อ งอกในสมองโดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งผ่ า ตั ด
ไม่เสียเลือด ไม่ตอ้ งเปิดกะโหลกศีรษะ สามารถให้การรักษาได้
แม่นย�ำในต�ำแหน่งที่เป็น โอกาสเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อปรกติ
ทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงน้อย มีความปลอดภัยสูง ภายหลังได้รบั การรักษา
สามารถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ ต ามปรกติ ไม่ จ� ำ เป็ น
ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล แกมมาไนฟ์จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นมาตรฐานการรักษาทางรังสีศัลยกรรม3-4
ในการใช้รกั ษาเนือ้ งอกในสมองและมีความผิดปรกติของสมอง
แกมมาไนฟ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยเพราะ
มีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเนื้องอก
ในสมองด้วยวิธีนี้มีคุณภาพชีวิตดีกว่าการผ่าตัด นอกเหนือ
จากการรักษาเนื้องอกในสมองแล้ว แกมมาไนฟ์มีประสิทธิผล
ในการรักษาความผิดปรกติชนิดใดในสมองได้อีกและมีความ
คุ ้ มค่ า เพี ยงใด ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ ไ ด้ ข ้ อมู ลประกอบการตัด สิน ใจ
เชิงนโยบายถึงความเหมาะสมในการลงทุนเครื่องมือแพทย์
ราคาแพงในระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป1,5 การศึกษานี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผูป้ ว่ ยเนือ้ งอก
ในสมองเปรียบเทียบระหว่างวิธีแกมมาไนฟ์ (Gamma knife)
กับวิธีอื่นๆ

วัตถุและวิธีการ
รูปแบบการศึกษาเป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบจาก
เอกสารที่เป็นผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จนถึงปัจจุบัน เก็บข้อมูลโดยสืบค้นจากฐาน
ข้อมูล MEDLINE ผ่าน PubMed โดยด�ำเนินการตามกลยุทธ์
การสืบค้น เอกสารการศึกษาถูกจ�ำกัดไว้เฉพาะการศึกษาทีเ่ ป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น เกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร โดยคัดเลือก
การศึกษาวิจัยที่เป็น randomized controlled trial, cohort
study, case–control study หรือ cross–sectional study ที่มี
การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาเนือ้ งอกในสมองระหว่าง
วิธีแกมมาไนฟ์ (Gamma knife) กับวิธีอื่นๆ โดยมีเกณฑ์คัดเข้า
คือ ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมอง และได้รับการรักษาด้วย
แกมมาไนฟ์ และเกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเนือ้ งอกในสมอง
และได้รับการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ร่วมกับวิธีอื่นๆ หรือได้รับ
การรักษาด้วยรังสีศัลยกรรม (stereotactic Radiosurgery :
SRS) ซึ่งไม่ได้ระบุว่าใช้เครื่องมือชนิดใด
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น (1) การคัดเลือกเอกสาร
การศึกษา โดยผูศ้ กึ ษา 2 คนท�ำการคัดเลือกเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
จากชื่อเรื่องและบทคัดย่ออย่างเป็นอิสระต่อกัน กรณีที่ผลการ
คั ด เลื อ กไม่ ต รงกั น คณะผู ้ วิ จั ย จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม แสดง
ความคิดเห็นด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องและร่วมกันสรุปสุดท้าย
ในการคัดเลือกการศึกษา (2) การประเมินคุณภาพเอกสารจาก
การศึกษาทีไ่ ด้จากการสืบค้นข้อมูล ได้รบั การประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้วิจัย 2 คนอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้เครื่องมือใน
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

065

การประเมินคุณภาพ ดังนี้ เอกสารการศึกษาประเภท randomized
controlled trial ใช้แนวทางการประเมินความเสีย่ งการเกิดอคติ
ของการศึกษาจาก The Cochrane Collaboration เอกสาร
การศึกษาประเ ภท case–control studies และ cohort ใช้
เครื่องมือประเมินคุณภาพเอกสารจาก Newcastle–Ottawa
Quality Assessment Scale ประเด็นที่ความเห็นไม่ตรงกัน
คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้มกี ารประชุมแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ (3) การแยกข้อมูล โดยผู้วิจัยอย่างน้อย
2 คนแยกข้อมูลจากเอกสารการศึกษาประสิทธิผลของแกมมา
ไนฟ์ในการรักษาผูป้ ว่ ยเนือ้ งอกในสมองเปรียบเทียบกับวิธอี นื่ ๆ
อย่างเป็นอิสระต่อกัน ในประเด็นทีก่ ารคัดแยกข้อมูลให้ผลต่าง
กัน คณะผู้วิจัยจัดให้มีการประชุมร่วมกันและแสดงข้อคิดเห็น
ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ
การสังเคราะห์ข้อมูล จ�ำแนกตามกลุ่มโรค 3 กลุ่ม ได้แก่
acoustic neuroma, meningiomas, และ brain metastases
และการวัดผลลัพธ์ แบ่งเป็น การวัดผลลัพธ์หลัก ได้แก่ (1)
ระบบประสาทบริเวณใบหน้า การคงการได้ยิน (2) อัตราการ

รายงานการศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการสืบค้นข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ จ�ำนวน 1,005 รายการ

รายงานการศึกษาฉบับเต็ม
ที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น
จ�ำนวน 54 การศึกษา

รายงานการศึกษาฉบับเต็มที่ตรงตามเกณฑ์ก�ำหนด
จ�ำนวน 10 การศึกษา
• Randomized controlled trial 1 การศึกษา
• Prospective cohort studies 2 การศึกษา
• Retrospective cohort studies 5 การศึกษา
• Case-control studies 2 การศึกษา
รูปที่ 1 แผนภูมิการคัดเลือกเอกสารการศึกษา

066

วารสารกรมการแพทย์

ควบคุมเฉพาะทีข่ องมะเร็ง อัตราการกลับเป็นซ�ำ้ ขนาดของเนือ้
งอกหลังจากการรักษา (3) อัตราการบรรเทาของโรค (4) อัตรา
การมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการด�ำเนินโรคของมะเร็ง อัตรารอดชีพ
โดยปราศจากโรค และการวั ดผลลั พธ์ ร อง ได้ แ ก่ จ� ำ นวน
วันนอนโรงพยาบาล คุณภาพชีวิต อัตราการป่วย และอัตรา
การตาย

ผล
การสืบค้นข้อมูลตามกลยุทธ์การสืบค้น จากฐานข้อมูล
MEDLINE ผ่าน PubMed ได้เอกสารรายงานการศึกษาทั้งสิ้น
จ�ำนวน 1,005 การศึกษา คัดเลือกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากชื่อเรื่องและบทคัดย่อในเบื้องต้นได้จ�ำนวน 54 การศึกษา
เมือ่ พิจารณาเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม จากรายงานการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการเปรียบเทียบ
การรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ (Gamma knife) กับการผ่าตัด ในผูป้ ว่ ย
เนื้องอกในสมอง เหลือจ�ำนวน 10 การศึกษา (รูปที่ 1)

การศึกษาที่ถูกคัดออก
จ�ำนวน 951 รายการ
รายงานการศึกษาที่ถูกคัดออกจ�ำนวน 44 รายการ
เนื่องจาก
• ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์
• ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ
• ไม่ใช่การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง
• การศึกษาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

จากการวิเคราะห์รายงานการศึกษาจ�ำนวน 10 การศึกษา
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจ�ำแนกตามกลุ่มโรค 3 กลุ่ม ได้แก่
acoustic neuroma, meningiomas, และ brain metastases
มีรายละเอียดดังนี้
1. Acoustic neuroma
จากรายงานจ�ำนวน 6 การศึกษา ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น acoustic
neuroma จ�ำแนกเป็นประเภท prospective cohort studies
จ�ำนวน 2 การศึกษา ประเภท retrospective cohort studies
จ� ำ นวน 3 การศึก ษา และประเภท case-control study
จ�ำนวน 1 การศึกษา การศึกษาทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบ
วิธกี ารรักษาด้วยแกมมาไนฟ์กบั การผ่าตัด วัดผลลัพธ์การรักษา
เป็น functional outcome (facial nerve function, hearing
function, ocular symptom) ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
คุณภาพชีวิต และปัญหาทางด้านพฤติกรรมและจิตใจของ
ผู้ป่วย เช่น ความรู้สึกอ่อนแรง ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า
และอื่นๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่การรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ได้ผล
ดี ก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด แต่ มี
1 การศึกษา พบว่าการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์มีอุบัติการณ์ของ
การเกิดน�้ำคั่งในสมองสูงกว่าการผ่าตัด ดังนั้นผู้ป่วยเนื้องอก
ในสมองชนิดนี้ หลังการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์แล้ว ควรได้รับ
การติดตามภาวะนี้เพื่อการดูแลรักษาต่อไป
2. Meningiomas
การศึ ก ษาประเภท retrospective cohort study
จ�ำนวน 1 การศึกษาในผูป้ ว่ ย meningiomas ชนิดทีไ่ ม่มอี าการ
ทางสมอง โดยศึกษาเปรียบเทียบวิธีการรักษาระหว่างการ
สังเกตอาการ การผ่าตัดแบบดัง้ เดิม และแกมมาไนฟ์ โดยผูป้ ว่ ย
เป็นผูต้ ดั สินใจเลือกวิธกี ารรักษาเอง การติดตามผูป้ ว่ ยหลังการ
รักษาในระยะเวลา 5 ปี พบว่ากลุ่มที่สังเกตอาการมีขนาดของ
เนือ้ งอกเพิม่ ขึน้ และมีอตั ราการรอดชีวติ อยูโ่ ดยไม่มกี ารด�ำเนิน
ของโรค (progression-free survival) กลุ่มที่รักษาโดยการ
ผ่าตัดไม่มกี ารกลับเป็นซ�ำ้ ของโรค และไม่พบความผิดปรกติทาง
ระบบประสาท ส่วนกลุ่มที่รักษาด้วยแกมมาไนฟ์ส่วนใหญ่มี
ขนาดของเนื้องอกเท่าเดิม มีส่วนน้อยที่มีขนาดลดลง และไม่มี
อาการผิดปรกติทางสมองอย่างถาวร แต่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อน
เล็กน้อยจากการฉายรังสี เมื่อพิจารณาอาการทางคลินิกและ
ผลลัพธ์สดุ ท้ายพบว่าการสังเกตอาการโดยการมาตรวจติดตาม
อย่างสม�่ำเสมอและการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ ไม่มีความ
แตกต่างกับการผ่าตัดอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากก้อนเนือ้ ชนิด
meningiomas ไม่มีความไวต่อการฉายรังสี ดังนั้นการรักษา
เนื้องอกชนิดนี้ด้วยแกมมาไนฟ์เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งให้กับ
ผู้ป่วย
3. Brain metastases
จากรายงานการศึกษาจ�ำนวน 3 การศึกษา มีรายงานการ
ศึกษาประเภท retrospective case-control study 1 การศึกษา

พบว่าการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ ผู้ป่วยมีอัตราการควบคุมโรค
เฉพาะที่ ดี ก ว่ า การรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด ในขณะที่ ร ายงาน
การศึกษาประเภท retrospective cohort studies พบว่าการ
ผ่าตัดมีอตั ราการควบคุมโรคเฉพาะทีแ่ ละอัตราการบรรเทาของ
โรคดีกว่าการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ ส�ำหรับอัตราการรอดชีวิต
และอัตราการกลับมาเป็นซ�้ำ มีรายงานการศึกษาประเภท
retrospective case-control studies และ randomized
controlled trial พบว่าการรักษาทัง้ 2 วิธี ไม่มคี วามแตกต่างกัน

วิจารณ์
รายงานการศึกษาที่สืบค้นได้ให้ผลการศึกษาที่มีความ
แตกต่างกัน มีลักษณะเป็นการศึกษาโรคเฉพาะกลุ่ม หรือกลุ่ม
โรครวมกัน และข้อจ�ำกัดของแกมมาไนฟ์ คือ สามารถใช้รักษา
เฉพาะกับรอยโรคบริเวณศีรษะเท่านัน้ ซึง่ เป็นก้อนเนือ้ ทีม่ ขี นาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 เซนติเมตร โดยการรักษาด้วย
แกมมาไนฟ์ มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้แกมมาไนฟ์ในระบบสุขภาพ
ควรค�ำนึงถึงผลกระทบด้านงบประมาณและสภาพเศรษฐกิจ
ร่วมด้วย

สรุป
การรักษาด้วยแกมมาไนฟ์จะให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วย
เนื้ อ งอกในสมองที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ เ กิ น 3
เซนติเมตร และอยู่ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ซึ่งมีระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาลสั้นกว่าการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด จากการ
สังเคราะห์ข้อมูล สรุปตามกลุ่มโรคได้ ดังนี้
1. ผูป้ ว่ ยกลุม่ acoustic neuroma ทีร่ กั ษาด้วยแกมมาไนฟ์
มีผลลัพธ์ทางคลินิกด้าน facial nerve function,
hearing function และ ocular symptom และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่การรักษา
ด้วยแกมมาไนฟ์ พบการเกิดภาวะน�้ำคั่งในสมอง
(hydrocephalus) ซึง่ อาจเป็นผลกระทบจากรังสีทำ� ให้
การดูดซึมน�้ำไขสันหลังผิดปกติ ดังนั้นผู้ป่วยควรได้
รับการติดตามภาวะดังกล่าวภายหลังการรักษา
2. ผูป้ ว่ ยกลุม่ meningiomas ชนิดทีไ่ ม่มอี าการทางสมอง
เมื่อเปรียบเทียบการรักษา 3 วิธี ได้แก่ การสังเกต
อาการโดยการมาตรวจติ ด ตามอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
การผ่าตัด และการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ พบว่า
ผลการรั ก ษาทั้ ง 3 วิ ธี ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
เมื่อพิจารณาอาการทางคลินิกและผลลัพธ์สุดท้าย
ดั ง นั้ น การรั ก ษาเนื้ อ งอกชนิ ด นี้ ด ้ ว ยแกมมาไนฟ์
จึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ป่วย
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3. ผูป้ ว่ ยกลุม่ brain metastases จากผลการศึกษาของ
ทั้ง 3 รายงานการศึกษา ไม่สามารถสรุปในทิศทาง
เดียวกันได้ชดั เจน อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาประเภท
randomized controlled trial พบอัตราการรอดชีวิต
และอัตราการกลับมาเป็นซ�้ำที่เดิมของการรักษาทั้ง
2 วิธีไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่รักษาด้วยแกมมาไนฟ์
มีอาการจากผลข้างเคียงของการรักษารุนแรงน้อย
กว่า และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ภายหลังการรักษา 6 สัปดาห์
ดีกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสี
ทั้งสมอง

ขอบคุณ กรมการแพทย์ ทีส่ นับสนุนงบประมาณการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ขอบคุณนายแพทย์ประวิทย์ ประชาศิลป์ชยั นายแพทย์ธง โชติ
ชุติพันธุ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี
ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่สนับสนุน
การด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนับสนุนและอ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินงานวิจัยนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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