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อาการปวดศร�ษะ Tension-type headaches
                     หร�อที่เร�ยกวาปวดศีรษะจากความเคร�ยด อาการปวดศีรษะจะปวดเหมือนมีเข็มขัดรัดรอบศีรษะ ตำแหนงทีปวดมัก
จะอยูบร�เวณหนาผาก   แตก็ปวดราวมาบร�เวณขมับทั้งสองขางอาการปวดจะอยูไดหลายวัน   มักจะพบรวมกับอาการออนเพลีย
นอนหลับไมสนิท สามารถทำงานได อาการปวดจะเปนมากตอนสายของวัน ตื่นเชามาอาการปวดจะเปนนอย
                    อาการปวดศีรษะนี้เกิดจากกลามเนื้อดานหลังของคอ และกลามเนื้อรอบศีรษะมีการหดเกร็ง สวนเหตุที่ทำใหเกิดการ
หดเกร็ง ไดแก ความเคร�ยด ออนเพลีย ความว�ตกกังวล การทำงานอยางตอเนื่องเปนเวลานาน บางทานอาจจะเกิดจากการดื่มสุรา 
หร�อกาแฟมากไป
                    การดูแล สวนใหญยาแกปวดธรรมดาก็สามารถบรรเทาอาการปวดได การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การดื่มกาแฟ
ใหลดลง และดื่มน้ำใหมากข�้น รับประทานน้ำตาลใหลดลง อยานอนหนุนหมอนสูงเกินไป(มากกวา 2 ใบ) นอนพักผอนใหเพ�ยงพอ 
และออกกำลังกาย
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มะเร็งตอมลูกหมาก…ภัยรายที่มักมาเยือนชายสูงวัย 

                          “ มะเร็งตอมลูกหมาก เปนมะเร็งชนิดเดียวที่มีอัตราการเติบโตของโรคชาที่สุด
      และแทบจะเปนธรรมดาที่ชายสูงวัย   มักจะตองเผชิญกับปญหาการปสสาวะลำบาก ติดขัด 
      ปสสาวะไมพ�่ง มีเลือดปนมากับปสสาวะหร�อน้ำอสุจิ ปสสาวะบอยโดยเฉพาะเวลากลางคืน 
     หร�อมีอาการปวดเมื่อปสสาวะ เปนตน ” 

ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบวามีผูเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก

สูงอยูใน 10 อันดับตนของโรคมะเร็งทุกชนิด   อาการของ

โรคดังกลาวนี้    จะไมแสดงออกใหเจาตัวรูแตเนิ�นๆ กวาจะ

มีอาการดังที่กลาวขางตน มะเร็งก็อาจลุกลามอยูในระยะ

ที่ 2 -  3 แลว ซึ่งในโรคมะเร็งระยะหลังๆนี้ จะมีการลุกลาม

ของเซลลมะเร็งออกจากตอมลูกหมาก  ไปยังอวัยวะอื่นๆ

ขางเคียงดวย     ซึ่งจะทำใหการรักษาเปนไปไดยากยิ�งข�้น 

อัตราการหายขาดจากโรคมะเร็งนอยลงกวาการที่จะเขา

รับการรักษาตั้งแตเนิ�น ๆ อยางไรก็ตาม อาการบางอยาง

ที่เกิดจากตอมลูกหมาก อาจเนื่องมาจากการที่เปนตอม

ลูกหมากโตก็เปนได ไมใชจะเปนมะเร็งเพ�ยงอยางเดียว
ปจจ�บันนี้ เทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัยมากข�้น ทำใหการ

ตรวจพบมะเร็งตั้งแตระยะแรกๆ เปนไปไดงายข�้น  

ดังนั้น สิ�งที่ผูชายทุกคนควรรับทราบไวคือ เมื่อถึงวัย 40 ปข�้นไป 

ควรไดรับการตรวจสุขภาพประจำปทุกป  

•  ตรวจเลือดเพ�่อหาคา PSA เปนการตรวจเบื้องตน 

•  ตรวจคลำตอมลูกหมากดูความผิดปกติของเนื้อตอมลูกหมาก 

•  ตรวจดวยอัลตราซาวนชองทองสวนลาง ดูขนาดตอมลูกหมาก

        หากพบวาคา PSA สูงกวาเกณฑปกติ รวมกับผลการตรวจ

ดานอื่นๆประกอบกัน พบวามีแนวโนมที่จะเกิดมะเร็ง อาจตองทำ

การตรวจชิ�นเนื้อตอไป เพ�่อหาวาเปนเซลลมะเร็งหร�อไม และหาก

ตรวจพบวาเปนมะเร็ง แพทยยังตองว�นิจฉัยวาคนไขเปนมะเร็งอยู

ในระยะใดดวย

1) ตอมลูกหมากปกติ      2) มะเร็งตอมลูกหมาก

                                          ระยะแรก 

3) เซลลมะเร็ง                  4) เซลลมะเร็งลุกลาม

เติบโตภายใน                   ออกนอกตอมลูกหมาก
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                 ทางเลือกใหม รักษามะเร็งตอมลูกหมาก  

ไมตองผาตัด
นาย แพทยว�รุณ โทณะวณิก แพทยผูเชี่ยวชาญจากศูนยรักษามะเร็งดวยรังสีคร�สเตียนาแคร 

มลรัฐเดลาแวร สหรัฐอเมร�กา

ฝงแร
         มะเร็งตอมลูกหมากเปนโรคของผูชายที่เปนสาเหตุการตายอันดับ 2 พบไดมากถึง 1 ใน 6 ของผูชาย

ที่สูงอายุตั้งแต 50 ปข�้นไป มะเร็งตอมลูกหมากมักจะไมแสดงอาการแตจะทราบไดจากการตรวจหาสารบงชี้

มะเร็งตอมลูกหมาก PSA

สาเหตุของการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากยังไมทราบอยางแนชัด แตนาจะมีสาเหตุมาจากปจจัยดังนี้

•     อายุ เพราะมะเร็งตอมลูกหมากพบไดมากในผูชาย
      ที่มีอายุ 50 ป ข�้นไป
•     ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเปนโรคนี้มากอน 
      มีโอกาสเส�่ยงที่จะเปนโรคนี้สูงกวาคนทั่วไป
•    คนที่สูบบุหร�่ก็มีโอกาสเปนมะเร็งตอมลูกหมากได
      กวาคนที่ไมสูบบุหร�่
•    การรับประทานอาหารที่มีไขมันสัตว ,เนื้อสัตวติดมัน
     จะมีโอกาสเส�่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตอมลูกหมาก
      สูงกวาปกติ

• ป�สสาวะออนแรง

• ป�สสาวะบอยหร�อตองป�สสาวะทันทีกลั้นไมได

• ป�สสาวะบอยในเวลากลางคืน

• ป�สสาวะลำบาก

• ไมสามารถป�สสาวะเองได

• มีอาการเจ็บขณะป�สสาวะ

• มีเล�อดหร�อหนอง ออกมาระหวางป�สสาวะ

• ปวดหลังหร�อปวดกระดูกอยางตอเนื่อง

อาการทั่วไปของมะเร็งตอมลูกหมาก

นายแพทย ว�รุณ โทณะวณิก 
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แนวทางการว�นิจฉัยมะเร็งตอมลูกหมาก
     เนื่องจากมะเร็งในระยะเร�่มตนสามารถรักษาใหหายขาดได การตรวจเพ�่อใหไดผลในระยะเร�่มตน
จึงมีความสำคัญ โดยทั่วไปแลวผูชายที่มีอายุ 50 ปข�้นไปควรตรวจมะเร็งตอมลูกหมาก โดยแพทย
เปนประจำทุกป    หากมีประวัติญาติใกลชิดเปนมะเร็งตอมลูกหมาก ควรจะมารับการตรวจหาสาร
บงชี้มะเร็งตอมลูกหมากทุกป ต้ังแตอายุ 40 ข�้นไป    การตรวจหามะเร็งตอมลูกหมากประกอบดวย 
การตรวจทางทวารหนัก และ การเจาะเล�อดเพ�่อหาสารบงชี้มะเร็ง  PSA    เมื่อไดคาพ�้นฐานเหลานี้
แลวแพทยจะแปลผล และสามารถระบุไดวาผูปวยรายใดมีความเส�่ยงของมะเร็งตอมลูกหมาก

ทางเลือกในการรักษามะเร็งตอมลูกหมาก
 

 ผาตัดแบบเปดหนาทอง     หลังผาตัดผูปวย 

อาจมีอาการการควบคุมป�สสาวะสูญเส�ยไปชั่วคราว

หร�อภาวะสูญเส�ยความสามารถในการแข็งตัวของ

อวัยวะเพศ 

            ผาตัดแบบสองกลอง เจ็บแผลนอย เปนแผล

จากการเจาะรูเส�ยเล�อดนอย  ฟ��นตัวไว  การตัดเลาะ

ตอมลูกหมากทำไดโดยละเอียดแมนยำ 

            ฉายรังส�เขาไปยังตำแหนงที่เกิดมะเร็งตอมลูก

หมาก       ว�ธีนี้มีโอกาสสูญเส�ยความสามารถในการ

แข็งตัวของอวัยวะเพศนอยกวาการผาตัดเอาตอมลูก

หมากออก

 แตอาจทำใหเกิดอาการอุจจาระบอย และมีการ

ระคายเคืองที่ทวารหนัก  ป�สสาวะลำบาก

ขอดี

            ทางเล�อกใหม ในการรักษามะเร็งตอมลูกหมาก

ที่นานาชาติใหการยอมรับวาประสบความสำเร็จในการ

รักษาสูงในการรักษามะเร็งตอมลูกมากในระยะเร�่มแรก

ที่มีความเส�่ยงตอการลุกลามของมะเร็งนอย ใหผลการ

รักษาเทาเทียมการผาตัด  

                            ไมตองผาตัด 

                            ไมมีภาวะแทรกซอน การกล้ันป�สสาวะ

ไมอยู อวัยวะเพศไมแข็งตัวหร�อพบไดนอยกวาการผาตัด

           ผูที่ปวยที่เปนมะเร็งตอมลูกหมากมีโอกาสรักษา

ใหหายไดสูงถึง 85-90% หากตรวจพบในระยะเร�่มแรก 

และหลังจากไดรับการฝงแรแลว เมื่อตรวจหาคา PSA 

อีกครั้ง พบวา ระดับPSA ของผูปวยลดลงถึงระดับปกติ

หร�อต่ำกวาถึง 80%

       ผลจากการติดตามผูปวยเปนเวลาถึง 10 ป พบวา

ผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบ Brachytherapy สามารถ

ดำเนินชีว�ตไดดีกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ

ฉายแสง หร�อดวยการผาตัด 

       อยางไรก็ดี แพทยผูเชี่ยวชาญจะเปนผูอธิบายถึง

ทางเล�อกในการรักษาแกผูปวย เพ�่อใหไดตัดส�นใจเล�อก

ว�ธีการ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง

การฝงแร (Brachytherapy)การผาตัดเอาตอมลูกหมากออก

การฉายรังสี

6



ว�ธีการรักษาดวยว�ธีการ “ ฝงแร ” 
     การรักษาดวยว�ธีนี้ทำไดโดยการฝงเม็ดแร หร�อตนกำเนิดรังส�ที่สามารถแผรังส�อยางตอเนื่องใน
ระยะเวลาหนึ่งเขาไปที่อวัยวะเปาหมาย     เพ�่อใหรังส�ที่แผออกมานั้นทำลายเซลลมะเร็งโดยไมกระทบ
กระเทือนอวัยวะใกลเคียงอื่น ๆ การรักษาดวยว�ธีนี้คอนขางงาย และมีความเส�่ยงนอย สำหรับผูปวย
ที่มีภาวะโรคหัวใจหร�อภาวะความดันผิดปกติเนื่องจากผูปวยไมเส�ยเล�อดมาก (ไมเกิน 20 CC.) 

3 ขั้นตอน : ฝงแรรักษามะเร็งตอมลูกหมาก

        การวัดขนาดของตอมลูกหมาก (Volume Study)

ทำโดยใชเคร�่องอัลตราซาวดตรวจวัดขนาดและตำแหนง

ของตอมลูกหมาก โดยที่ขนาด และตำแหนงของตอมลูก

หมากที่ไดมานั้นจะมีลักษณะเปนภาพตัดตามขวางของ

ตอมลูกหมากประมาณ 8 -10 ภาพ แตละภาพมีความ

หางกัน 0.5 ซม. 

            การวางแผนวางตำแหนง และปร�มาณ เข็ม,แร 

(Preplan)ในขั้นตอนนี้จะเปนการวางแผนเพ�่อกำหนด

ตำแหนง และปร�มาณของเข็ม ,แร     โดยโปรแกรม

คอมพ�วเตอรจะคำนวณตำแหนง และปร�มาณของเข็ม 

,แร ที่จะเขาไปทำลายเซลลมะเร็งภายในตอมลูกหมาก 

โปรแกรมคอมพ�วเตอรที่ใชเปนโปรแกรมที่ไดรับการ

ยอมรับจากนานาประเทศ      

           การฝงแรมะเร็งตอมลูกหมาก (Brachytherapy)

เมื่อไดตำแหนง   และปร�มาณเข็ม,แร     จากการคำนวณ

โดยโปรแกรมคอมพ�วเตอร แพทยจะใช Template เพ�่อ

แทงเข็มผานเขาไปในตอมลูกหมาก และใชเคร�่องมือยิงแร

เขาไปในตำแหนงของเซลลมะเร็ง ตามที่โปรแกรม

คอมพ�วเตอรไดกำหนดไวอยางแมนยำ

STEP 3

STEP 1

STEP 2

ขอขอบคุณขอมูลจาก
 

          นพ.ว�รุณ โทณะวณิก สาขาความเชี่ยวชาญ รังสีแพทยรักษา
มะเร็งตอมลูกหมากโดยการฝงแร โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 3 เทพารักษ
แพทยผูเชี่ยวชาญจากศูนยรักษามะเร็งดวยรังสีคร�สเตียนาแคร 
มลรัฐเดลาแวร สหรัฐอเมร�กา บินตรงกลับมาเพ�่อใหคำปร�กษาที่
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 3 อินเตอร กม 14.5

ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็งตอมลูกหมาก 
และขอคำปร�กษาไดที่ Call Center 1609 หร�อ 085-111-2095 
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งอมสดอืลเดอลหยนูศ
STROKE CENTER

กูดะรกะลแอืมมรรกยลัศยนูศ
HAND SURGERY CENTER N.I.C.U.

ิตฤกิวดิกเกรแกราทยนูศ
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT CENTER
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        ตับของคนเรานั้นถือเปนอวัยวะภายในที่ใหญที่สุดของ

รางกาย มีน้ำหนักประมาณ 2%ของน้ำหนักตัว นั�นคือ ถาคุณ

มีน้ำหนัก 65 กิโล  ตับของคุณเพียงอยางเดียวก็หนักถึง 

1 โล 3ขีด เลยทีเดียว ดวยขนาดที่ใหญมากน�้ยอมตามมา

ดวยหนาที่อันใหญหลวงแนนอนความสำคัญนั้นมากขนาด

ที่ธรรมชาติตองสรางสรรคใหตับของเรานั้นสามารถงอกออก

มาใหมไดเองเลยทีเดียว  ถึงแมจะมีธรรมชาติชวยเหลือแต

ก็ยังมีโรคตางๆ ที่มุงเขาสูตับของเรามากมาย

      โรคของตับที่พบมากเปนอันดับตนๆ นอกจากตับแข็งแลว 

คือ มะเร็งตับ ซึ�งแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน�้

 เกิดจากการกลายพันธของเซลลตับ จากอาการตับแข็ง 

ซึ�งมีสาเหตุหลายอยางเชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เปนเวลานานๆ จนมีไขมันพอกตับจนเกิดการอักเสบเรื้อรัง 

และไวรัสตับอักเสบ บี และซี (ซึ�งเปนสาเหตุสวนใหญที่ทำ

ใหเกิดมะเร็งตับ)ในระยะแรก ไมมีอาการจนเมื่อเปนมากแลว

จึงเกิดอาการปวดแนนทองมีน้ำหนักลด เบื่ออาหาร ออนเพลียเรื้อรัง 

“มะเร็งตับ” จัดเปนโรคมะเร็งที่พบไดในเพศชาย

เปนอันดับตนๆ ของประเทศไทย

การรักษามะเร็งตับ

   1.) มะเร็งที่เกิดจากเน�้อตับ 
             Hepatocellular Carcinoma (HCC)

บทความ : นายแพทยจิรเจษฎ สุขสุเพิ�ม

ผูอำนวยการศูนยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน9แอรพอรต
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        เกิดจากการระคายเคืองของทอทางเดินน้ำดี

เรื้อรังสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 

ทำใหน้ำดีไหลลงสูลำไสไมไดเกิดการคั�งและไหลยอน

กลับไปทางกระแสเลือด ทำใหเกิดอาการตัวเหลือง

ตาเหลือง หรือ ดีซานไมสามารถยอยอาหารที่มี

ไขมันได  เมื่อตรวจเลือดจะพบสารสีเหลือง  

billirubin สูงขึ้นและอาจพบสารบงชี้มะเร็ง 

CEA  19-9 สูงขึ้น

 

 มะเร็งเริ�มตนที่เปนและกระจายมาที่ตับ ที่พบไดบอยคือ มะเร็งทางเดินอาหาร 

เชน ลำไส, กระเพาะอาหาร และตับออน ,มะเร็งปอดและทางเดินหายใจ ,มะเร็งเตานม 

,มะเร็งระบบสืบพันธสตรี เชน มะเร็งรังไข และมะเร็งของระบบเลือดซึ�งพบรวมกับ

อาการตับมามโตมะเร็งเหลาน�้ ถือวาเปนมะเร็งที่กระจาย เปนระยะที่สวนใหญไม

สามารถรักษาใหหายขาดได

  

 

   2.) มะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุทางเดินน้ำดี
                        Cholangio - Carcinoma 

   3.) มะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นและกระจายมาที่ตับ
                                               Liver Metastasis
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 เมื่อไดผลการวินิจฉัยวา เปนมะเร็งเน�้อตับ มะเร็งทางเดินน้ำดีหรือมะเร็งอื่นกระจาย

มาที่ตับแลวก็จะวางแผนการรักษาตามระยะซึ�งประกอบดวยวิธีมาตรฐาน ไดแก การผาตัด

เอากอนมะเร็งออก หรือการผาตัดเปลี่ยนตับซึ�งตองมีผูบริจากที่เขากันได วิธีเหลาน�ทำให

หายขาดไดถารักษาตั้งแตระยะแรก หากไมสามารถผาตัดไดหมด จะทำการรักษาเสริม 

หลายๆ วิธีโดยมีเปาหมายแตกตางกันไป ดังน�้

1.การรักษาเพื่อชวยทำลายกอนมะเร็งที่ตับ ใหลดขนาดหรือหยุดการเติบโต

 1.1 การฉายรังสีที่ตัวกอน ซึ�งจะไดผลกับมะเร็งทางเดินน้ำดีและมะเร็งบางชนิด เชน 

มะเร็งลำไส  หรือมะเร็งเตานมที่กระจายไปที่ตับ แตไมไดผลกับมะเร็งเน�้อตับ

 1.2 การแทงเข็มจี้ไฟฟ้า เพอสงคลื่นวิทยุสรางความรอนรอบปลายเข็ม 

เพื่อทำลายกอนมะเร็ง (Radiofrequency Ablation : RFA)

 1.3 การใหยาตานมะเร็งผานทางสายสวนเขาสูหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็ง

แลวอุดดวย gel foam โดยยาตานมะเร็งที่นิยมใช คือ doxorubicin 40-60 มก. หรือ 

mitomycin 10-30 มก. ทำใหกอนมะเร็งขาดเลือดไปเลี้ยง และหยุดการเติบโต 

(TransArterial Chemo Embolization :TACE)

 1.4 การใหยาตานมะเร็งกับสารที่เปนน้ำมัน lipiodolผานทางสายสวนเขาสูหลอด

เลือดแดงที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็งแลวอุดดวย gel foam เพื่อใหสารละลายเปน water in oil 

emulsion. วิธีน�้จะมีขอดีคือ สาร lipiodol มีคุณสมบัติพิเศษสามารถอุดตันที่ sinuosoid 

ได ทำใหการอุดตันหลอดเลือดดีกวาใช gel foam อยางเดียว และสารน�้ยังเปนตัวสำคัญ

ที่นำยาตานมะเร็งเขาไปใน tumor circulation ไดดี เน��องจากจับกับตัวยาไดดี 

เมื่อยาเขาไปที่ในเซลล แลวยาจะคอยๆแยกตัวออกจาก lipiodol ซึ�งจะทำ 

ใหฤทธิ์ขางเคียงของยานอยลง. (Transarterial oil chemoembolization : TOCE)

   แนวทางรักษา มะเร็งตับ
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1.5 การแทงเข็งผาผนังหนาทอง เขาไปที่กอนมะเร็ง 
เพื่อฉ�ดสารเคมีเขมขนเพื่อใหกอนมะเร็งเกิดการเนาตาย เชน แอลกอฮอลความเขม
ขนสูง (Percutaneous Ethanol Injection :PEI)

2. การรักาษาเพื่อชวยยังยั้งการกระจาบของมะเร็ง ยึดอายุผูปวยไดแก

 2.1 ยาเคมีบำบัด จะไดผลกับมะเร็งทางเดินน้ำดีและมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็ง
ลำไส หรือมะเร็งเตานมที่กระจายไปที่ตับ  ปจจุบัน  ที่ทั้งชนิดฉ�ดทางเสนเลือด และ
ยารับประทาน การรักษาาแบบน�้จะทำลายเซลลปกติของรางกายดวยแตเซลลมะเร็งจะ
ถูกทำลายมากกวา และฟนตัวชากวา

 2.2 ยามุงเปาที่เซลลมะเร็งโดยตรง  หรือ Targeted Therapy ซึ�งทำลายเซลล
มะเร็งเปนหลักโดยเซลลปกติไดรับผลกระทบนอยมาก แตยาเหลาน�้จะจำเพาะตอเซลล
์มะเร็งบางชนิด

  ในผูปวยชาวไทยที่เปนโรคมะเร็งที่ตับ พบวาสวนใหญมักมาพบแพทยเมื่อ

เปนมากจนไมสามารถผาตัด ,ฉายแสงหรือใหยยาเคมีได เพราะสภาพรางกายอาจไม

พรอมรับการรักษา แตผูปวยซึ�งมีความเจ็บปวดทุกขทรมานก็ยังตองการการรักษาเพื่อ

บรรเทาอาการปวดและหนึ�งในการรักษาเหลาน�้ คือ

 วิธีการใหมที่จะทำใหเน�้องอกตายจากความรอน โดยไมตองเจาะหรือแทงอุปกรณ

ผานผนังหนาทองแตใชวิธีสงคลื่นเสียงความเขมสูง (High Intenity Focus Ultrasound 

: HIFU)ผานผิวหนังหนาทองเพื่อใหเขาไปเกิดจุดรวมคลื่นเสียงจนมีความเขมสูงตามที่

ตองการภายในกอนมะเร็งประสานกับอัลตราซาวดชี้เปา    โดยจะเกิดจุดความรอนสูง

ประมาณ 65-80 องศาเซลเซียสบริเวณจุุดรวมคลื่นเสียง ทำใหกอนมะเร็งที่เรากำหนด

จุดไว เกิดความรอนและตาย หยุดการเติบโตและลดการเบียดอวัยวะในชองทองลดความ

เจ็บปวยทุกทรมานในผูปวยมะเร็ง ที่ไมสามารถรับการรักษาตามวิธีมาตรฐานได
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เปนทางเลือกสำหรับใชรักษามะเร็ง หรือเน�้องอกในบริเวณที่ยากลำบากใน

การผาตัดหรือในผูปวยที่ไมตองการผาตัด ชวยลดอาการปวดจากกอนเน�้องอก/มะเร็ง 

หรือมะเร็งตอมน้ำเหลืองที่โตจากมะเร็งลุกลามในชองทองที่ผากดทับเสนประสาทใน

ชองทอง

        ทั้งน�้ตองสามารถมองเห็นเปาหมายจาก

        การทำอัลตราซาวดเพื่อกำหนดจุดยิง

        พลังงานโดยทำการรักษาตอครั้ง ใชเวลา

        รักษาประมาณวันละ 60-90นาที ,ทำซ้ำ 

        2-5 วัน โดยผูปวยไมตองดมยาสลบแต

        จะไดรับการฉ�ดและรับประทานยาแกปวด

  
การกำหนดขอบเขตของการสงพลังงานผานผนังหนาทองเขาไป จะทำบนโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงขอมูลภาพกับเครื่องอัลตราซาวดอยูตลอดเวลา ตัวเครื่องจะ

ทำงานอัตโนมัติ แบบ Realtime คือ หากโฟกัสไมไดตามจุดที่กำหนด เครื่องก็จะไม

ปลอยพลังงาน จึงมั�นใจไดถึงความปลอดภัย เพราะรังสีแพทยผูควบคุมจะเห็นกอนเน�้อ

งอกที่ตองการทำลายอยูตลอดเวลา 

 ขอดีในการรักษาดวยเทคโนโลยีไฮฟู (HIFU) คิือ เกิดอาการแทรกซอนต่ำมาก 

อาจมีเพียงอาการรอนที่ผิวหนังหนาทอง หลังรักษาผูปวยบางรายอาจมีไขต่ำๆ แตใช

เวลาพักฟน 2-3 วันก็หาย โดยบางรายสามารถกลับบานไดเลยหลังจากการทำ แตสวน

ใหญแพทยจะใหนอนพักหลังการรักษา 1 คืน เพื่อดูอาการวาจะมีโรคแทรกซอนหรืิอไม 

และกลับบานในวันรุงขึ้น
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    นวัตกรรม HIFU





CHULARAT HIFU
CANCER CENTER

ง็รเะมครโาษกัรรากิรบยนูศ ูฟฮไ นตัราฬุจ

ทาสะรปมรรกยลัศยนูศ
NEUROSURGICAL CENTER

 พาภขุสจวรตยนูศ
Check up Center

Gastroenterology and Liver Clinic



3สมดุล 
          ชะลอวัย
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ANTI-AGING
 เวชศาสตรชะลอวัย

      

 เวชศาสตรชะลอวัยไมใชแคเรื่องความสวยงามภายนอก ผิวพรรณเตงตึง ไรริ้ว
รอยเหี่ยวยน แตตองอาศัยการดูแลเอาใจใสจากภายใน ซึ�งเปนสวนสำคัญที่สุด หาก
ดีมาจากขางในแลว ก็ยอมสงผลออกมาสูภายนอกดวยเชนกัน
 เวชศาสตรชะลอวัย ถือเปนสาขาวิชาการแพทยสมัยใหมที่เนนการปองกันและ
ฟนฟูความเสื่อมของรางกายจากอายุหรือวัย โดยหลักสำคัญของการชะลอวัย คือ 
การรักษาสมดุลของรางกาย นั�นเอง

      ชวงน�้หลายคนอาจจะคุนหูกับคำวา “Anti-aging” ไมวาจะเปนโฆษณาครีม
บำรุงผิว ,โฟมลางหนา หรืออาหารเครื่องดื่ม ทั้งทางทีวี หรือโซเชียลมีเดียตางๆ
    
  กอนหนาน�้เวชศาสตรชะลอวััยเปนศาสตรใหมที่คนยังไมคอยรูจักกันนัก แต
มาวันน�้กลายเปนคำที่พูดถึง และมีผลิตภัณฑหรืิอบริการเพิ�มขึ้นกันเปนอยางมาก
ไมวาจะเปน คลินิก ศูนยความงาม ผลิตภัณบำรุงผิวแตดานความเขาใจเกี่ยวกับ
เวชศาสตรชะลอวัยอยางแทจริงยังไมใชนัก
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      การออกกำลังกายถือเปนยาอายุวัฒนะ เพราะเปนการรักษาน้ำหนักที่ดีที่สุด
ชวยลดความดันโลหิต เพิ�มความแข็งแรงใหกลามเน�้อหัวใจ ลดน้ำตาล ลดไขมันเลว
เพิ�มไขมันดี ลดความเครียด

 
 การออกกำลังกายที่ดี ตองมี 3 สวน ดังน�้
 1.การยืดกลามเน�้อ (Stretching) เปนการเพิ�มความยืดหยุนใหกับขอ ปองกัน
   อันตรายของกลามเน�้อและขอ
 2.การยกน้ำหนัก (Weight resistance) เปนการเพิ�มแรงตานทานกับกลามเน�้อ
   ชวยเสริมความแข็งแรงของกระดูก และกลามเน�้อ ทำใหออกกำลังกายได
   ทนทานมากยิ�งขึ้น
 3.การออกกำลังการแบบ แอโรบิค (Aerobic Exercise) เนการกระตุนการทำงาน
ของหัวใจ ทำใหรางกายเผาผลาญอาหารไดดีขึ้น ควรออกกำลังกายใหครบทั้ง 3 สวน 
อยางตอเน��องประมาณ 30-45 นาที เพื่อเปนการกระตุนการหลั�งของโกรธฮอรโมน
ระยะเวลา 5 วันตอสัปดาห หลังจากการออกกำลังกาย ควรพักผอนนอนหลับใหเต็มที่เ
พื่อใหรางกายไดซอมแซมและฟนฟู ถาวันที่เครียด หรือพักผอนนอย ควรปรับการออก
กำลังกายเบาลง ใหเหมาะกับรางกายที่พักผอนนอย

เคล็ดลับ 3 สมดุล 
เพ�่อการชะลอวัย

1.) การออกกำลังกาย
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    อาหารนับเปนเรื่องสำคัญมาก  โดยเฉพาะอาหารเชาจัดเปนมื้อที่สำคัญที่สุด
ของวันถือเปน รากฐานของการมีสุขภาพดีและไมแกชรา  การรับประทานอาหารเชา 
เปนการเรงระบบเผาพลาญของรางกาย
 
        การไมรับประทานอาหารเชา จะทำให
        รางกายตองใช ้สารอาหารที่สะสมไวที่
        ไขมันและตับ  ทำใหเกิดกรด“แลคติด” 
        ที่จะไปทำลายอวัยะวะตางๆ  ใหเสื่อม
        ทีละนอย ที่สำคัญอีกเรื่องคือการเคี้ยว
        อาหารใหชาลง  เพราะตองใหเวลากับ
        สมอง ที่จะรับรูวา เราไดรับอาหารเชา
        ไปแลว และสงสัญญาณของความรูสึก
        อิ�ม นอกจากน�้ ปากยังเปนอวัยวะที่มี
        การหลั�งน้ำยอยที่ใชยอยแปงการเคี้ยว
        อาหารอยางละเอียด จะชวยใหอาหาร
        มีขนาดเล็ก      เกิดการยอยไดอยาง 
        สมบูรณชวยลดการเกิดอาการทองอืด

 

•         ควรบริโภคอาหารหมวดคารโบไฮเดรต
ที่เปนแปงเชิงซอน  เปนแปงที่มีดัชน�น้ำตาล
ต่ำ (low glycemic index) ไดแกขาวไมขัดสี 
ขาวโอต ขนมปงโฮมสวีท  ธัญพืชตางๆ ผัก 
มันและเผือก เน��องจากแปงเชิงซอนเปนแปง
ที่ยอยไดชา ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดไมสูง
ขึ้นเร็วมากนัก
 

2.) อาหาร
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 ควรเขานอนตั้งแต 22:00น. เพราะการนอนหลับสนิทตองใชเวลาประมาณ 2 
ชั�วโมง ก็จะเขาสูเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ�งเปนเวลาที่เริ�มมีการผลิตฮอรโมนตางๆ 
ที่จะปองกันการแกชราไดเปนอยางดี
           การนอนหลับสนิทกอนเที่ยงคืน
           จึงเปนปจจัยหลักที่จะทำใหเกิด
           สมดุลของฮอรโมนตางๆ รวมถึง
                     โกรธฮอรโมน ซึ�งเปนฮอรโมนแหง
          ความเยาววัย เปนฮอรโมนตานความ
                                              ชราตัวหลักที่สำคัญมาก ฮอรโมนน�้
          จะชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของ
            รางกายในชวงเวลาที่หลับสนิท 
                  หากนอนดึกหลังเที่ยงคืน 
          ประสิทธิภาพการทำงานของฮอรโมน
          เหลาน�้ก็จะลดลง
 

3.) การนอนหลับใหเปน

•     หมูโปรตีน ควรเลือกทานเน�้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกเชน ปลาแซลมอน 
เน��องจากอุดมไปดวยกรดไขมันไมอิ�มตัว โอเมกา  ไดแก EPAชวยลด การสรางสาร
อักเสบ และDHA ที่เปนองคประกอบสำคัญ
ของสมอง   แตใหหลีกเลี่ยงปลาที่ทอดดวย
น้ำมัน เน��องจากทำใหโอเมกา 3 เสื่อม และ
รับประทานนมถั�วเหลือง  ซึ�งเปนแหลงกรด
ไขมันไมอิ�มตัว โอเมกา 6  และมีโปรตีนสูง 
และควรทานไข สัปดาหละ 3  ฟอง ซึ�งเปน
แหลงวิตามินที่ครบถวน

•     หมูไขมัน ใหหลีกเลี่ยงอาหารผัด หรือทอดที่ตองใชน้ำมันมากๆ ไมควร
บริโภคไขมันทรานส (Trans fat) คือ ไขมันแปรรูป เชน มาการีน ครีมเทียม 
นมขนหวาน ไอศกรีม เน��องจากไขมันทรานสทำให LDL สูง และใหหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเน�้อสัตวติดมัน เชน เน�้อหมู เน�้อวัว เน�้อไก
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•     การเขานอนควรปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
เพื่อไมใหคลื่นตางๆ มารบกวนการทำงานของ
คลื่นสมอง ใหสมองพักผอนเต็มที่
•     ควรปดไฟเวลานอนหากนอนในที่มีแสงสวาง
แมเพียงเล็กนอย จะทำใหการผลิตฮอรโมนตอ
ตานความชราลดลงเชนกัน คนที่นอนหลับสนิท
ในความมืดนั้น     เมื่อตื่นเชาขึ้นมารางกายจะ
กระปรี้กระเปรา

•     หลีกเลี่ยงการใชยานอนหลับหรือยาคลายเครียด เพราะยากลุมน�้จะยับยั้งการผลิต
ฮอรโมนตางๆ ที่จะตอตานความชรา 

•     ชวงเวลากลางคืนรางกาย มีการเผาผลาญ 800 - 900 แคลอรี่  ในขณะที่การออก
กำลังกาย 30 นาที มีการเผาผลาญ 500 แคลอรี่  คนที่ทำงานเยอะๆ  พักผอนนอย 
จะเครียด ซึมเศรา และน้ำหนักเพิ�มขึ้น

เปนอยางไรกันบาง สำหรับเคล็ดลับที่ไดจาก พญ.พรปวีณ กอนจบคุณหมอทิ้งทาย
พรอมกับรอยยิ้มวา 

 
     “หลายคนอาจบอกกับตัวเองกวา ปฏิบัติยาก เพราะวันๆมีภาระงานมากมาย 
  หมออยากบอกวา ปฏิบัติยากไมไดหมายความวา ปฏิบัติไมได อยากใหคอยๆเริ�ม 
  และคุณจะดีใจเมื่อคนรอบขางมาทักคุณวา ไปทำอะไรมาดูออนกวาวัย หมอเปน
  กำลังใจใหคะ”

สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่ : 
ศูนยตรวจสุขภาพ Call Center 1609

บทสัมภาษณ : แพทยหญิงพรปว�ณ ป�ญญากรณ
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.มช 42 นิฉเกุฉ-ุตหเิตับุอยนูศ

Emergency 24 Hr 

ปไวัทมรรกรุยาอกินิลค
Internal Medicine Clinic




