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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิด osteosarcoma 
เพื่อประกอบการเบิกจายคาชดเชยการบริการทางการแพทย์  

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

 ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันทําใหเกิดนวัตกรรมทางการ

รักษาพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งอยางตอเนื่อง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวนแนวทางการ

รักษาผูปวยโรคมะเร็งกระดูกชนิดOsteosarcoma และกําหนดProtocol เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายชดเชยที่

ผ่านการพิจารณาดวย ความรวมมือของผูเชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
การตรวจเพื่อการวินิจฉัย 
 การตัดชิ้นเนื้อตรวจเพ่ือการวินิจฉัย (biopsy) มีความสําคัญมากจะตองกระทํากอนการผาตัดใดๆก็
ตามและ การปรึกษารวมกันระหว่างศัลยแพทย์ (musculo skeletaloncologist), รังสีแพทยผูเชี่ยวชาญด้าน
มะเร็งกระดูกและกลามเนื้อ(musculoskeletal radiologist) และพยาธิแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องกระดูก(bone 
pathologist)  เปนสิ่งจําเปนสําหรับการให้การการวินิจฉัยตัดชิ้นเนื้อตรวจเพื่อมี 2 แบบดังนี้  

1. ใชเข็มขนาดใหญตัดชิ้นเนื้อ(core needle biopsy)   
2. หรือผาตัดตัดชิน้เนือ้(surgical biopsy)  

 

นักวิชาชีพที่ใหการดูแลและรักษา 

มะเร็งกระดูกและมะเร็งกระดูกท่ีแพรกระจายควรไดรับการประเมินจากนักวิชาชีพสาขาต่างๆและ
รักษา รวมกัน (multidisciplinary team) นักวิชาชีพกลุมหลักควรประกอบไปดวย 

• ศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งกระดูกและกลามเนื้อ (musculoskeletaloncologist)  

• พยาธิแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องกระดูก(bonepathologist)  

• อายุรแพทย/กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็ง(medical/pediatriconcologist)  

• แพทยรังสีรักษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็ง(radiationoncologist)  

• รังสีแพทยผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อ(musculoskeletal radiologist)  
 

การตรวจเพื่อการแบงระยะในผูปวยทีไ่ดรับการวินิจฉัยมะเร็งกระดูก 
1. ซักประวัติและตรวจรางกาย  
2. การตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า(MRI)และ/หรือเอกซเรยคอมพิวเตอร์ (CTscan) ที่ตําแหนงรอยโรค  
3. การตรวจทางรังสีวิทยา (plainx-ray) ที่ปอดและเอกซเรยคอมพิวเตอร์ (CTscan) ที่ปอด  
4. การตรวจ bone scan  
5. กรณีท่ีสงสัยมีการแพรกระจาย(metastasis)ควรพิจารณาตรวจยืนยันดวยการตรวจคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟา (MRI) หรือเอกซเรยคอมพิวเตอร(CTscan)  
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6. ระดับLDH ในซีรัม  
7. ระดับALP ในซีรัม  
8. พิจารณาใหคําปรึกษาเรื่องภาวะเจริญพันธุ 

การแบงระยะของมะเร็งกระดูก 

 
Stage Grade Site Metastasis 

IA Low (G1) Intracompartment (T1) None (M0) 

IB Low (G1) Extracompartment (T2) None (M0) 

IIA High (G2) Intracompartment (T1) None (M0) 

IIB High (G2) Extracompartment (T2) None (M0) 

III Any Any Regional or Distant (M1) 
 

การรักษาทางดานศัลยกรรมกระดูก 
 การผาตัดรักษามะเร็งกระดูกควรทําเปน wideresection เพ่ือให้ได้ widemargin ในทุกกรณีแบงเปน 

1. การผาตัดมะเร็งกระดูกแบบเก็บรยางค์ (limb- sparing surgery)   
- พิจารณาในผูปวยที่มีการตอบสนองตอเคมีบําบัดกอนการผาตัดดี และ   
- สามารถทําการผาตัดแบบ wide margin resection ไดและ  

- มีเหตุผลที่ทําใหคาดวาการผาตัดแบบเก็บรยางคจะสามารถใชการไดดี   
2. การผาตัดมะเร็งกระดูกแบบตัดอวัยวะออก(amputation)  

ไมสามารถทําผาตัดแบบเก็บรยางค์(limb-sparingsurgery) ได   
3. การผาตัดมะเร็งกระดูกท่ีแพร(metastasectomy) กระจายพิจารณาทําผาตัดกรณีท่ีมีการกระจายไป

ทีในปอดและสามารถผาตัดออกไดหมด  
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การผาตัดมะเร็งกระดูกแบบเก็บรยางค์ (limb-sparingsurgery) 
 

การผาตัดมะเร็งกระดูกแบบเก็บรยางค์(limb-sparingsurgery) คือการผาตัด ตัดกระดูกและขอสวนที่
เปนมะเร็งรวมถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบๆเช่น เยื่อหุมกระดูก กลามเนื้อ เสนเอ็น หลอดเลือด หรือ ใกลบริเวณท่ี
เปนมะเร็งออกเพ่ือให้ได้wide surgical marginและทดแทนกระดูกและขอบริเวณนั้นดวยวัสดุ ตางๆ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม เชน  

- กระดูกและขอโลหะ(endoprosthesis) -กระดูกบริจาค(allograft) -กระดูกสวนอื่นของผูปวยเอง
(autograft) 

- กระดูกท่ีเปนมะเร็งที่ตัดออกมา หลังจากผานกระบวนการฆาเชื้อมะเร็งด้วยกระบวนการต่างๆ 
(recycling autograft) เชน ความร้อน(pasteurization) ความเย็น(liquid nitrogen treated) การ
ฉายรังสี (radiation) และอ่ืนๆ   

- การใชวิธีผสมผสานเช่นallograft-prosthetic composite หรือ autograft-prosthetic 
composite และการยืดกระดูก(limb lengthening) 

 
 จากการศึกษาเปนที่ยอมรับวาการผาตัดมะเร็งกระดูกแบบเก็บรยางค์(limb-sparing surgery) ใน
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ชนิดhigh grade ที่ยังไมมีการกระจาย จะไดผลดีกวาการผ่าตัดมะเร็ง
กระดูกแบบตัดอวัยวะออก(amputation) ในแงของการใช้งาน(functional outcome) 

 
การรักษามะเร็งกระดูกตามระดับจากผลชิ้นเนื้อ 

1.  มะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงนอย (lowgrade) 
- ชนิดในโพรงกระดูก(intramedullary)  
- ชนิดพื้นผิว(surface)  
การรักษาทางดานศัลยกรรม  

ทําการผาตัดชิ้นมะเร็งกระดูกออกโดยให้ทําเป็นwide resection ให้ไดwide margin  กรณี
ที่ผูปวยไมมีขอหามในการทําผาตัดแบบเก็บรยางค ใหพิจารณาทําการผ่าตัดแบบเก็บรยางค์  

การรักษาทางดวยเคมีบําบัด   
ไมมีขอบงชี้ในการรักษาเสริมด้วยเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงน้อย

(คําแนะนําระดับ2A) 

      การรักษาดวยรังสี  
ไมขมีอบงชี้ในการรรักษาเสริมด้วยรังสีรักษาในผูป่วยมะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงนอย 

(คําแนะนําระดับ2A)และอาจพิจารณาฉายรังสีในกรณี ตอไปนี้ 
1. ไมสามารถผาตัดได   
2. ผาตัดออกไมหมด และไมสามารถผาตัดซ้ําได  
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2. มะเร็งกระดูกชนิดperiosteal  

การรักษาทางดานศัลยกรรม  
 ทําการผาตัดชิ้นมะเร็งกระดูกออกโดยใหทําเป็นwide resection ให้ได้wide margin กรณีท่ีผูปวย ไม
มีขอหามในการทําผาตัดแบบเก็บรยางค ใหพิจารณาทําการผาตัด  

การรักษาทางดวยเคมีบําบัด 
  พิจารณาใหการรักษาเสริมเคมีบําบัดในผูวยปวยมะเร็งกระดูกชนิด periosteal (คําแนะนําระดับ 
2A) 

การรักษาดวยรังสี  
ไมมีขอบงชี้ในการรักษาเสริมด้วยรังสีรักษาในผูปวยมะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงน้อย (คําแนะนํา

ระดับ2A)และอาจพิจารณาฉายรังสีในกรณี ตอไปนี้ 
1. ไมสามารถผาตัดได   
2. ผาตัดออกไมหมด และไมสามารถผาตัดซ้ําได  

 
3. มะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงมาก(highgrade)  

- ชนิดในโพรงกระดูก(intramedullary)  
- ชนิดพื้นผิว(surface)  

การรักษาทางดานศัลยกรรม 
 ทําการผาตัดชิ้นมะเร็งกระดูกออกโดยใหทําเป็นwideresection ให้ได้ wide margin กรณีท่ีผูปวย   
ไมมีขอหามในการทําผาตัดแบบเก็บรยางค ใหพิจารณาทําการผาตัด  

การรักษาทางดวยเคมีบําบัด 

- ให้การรักษาดวยเคมีบําบัดกอนการผ่าตัด(คาํแนะนําระดับ1)  

- ให้การรักษาด้วยเคมีบําบัดหลังการผาตัด(คําแนะนําระดับ1)  

การรักษาดวยรังสี 

มีขอบงชี้ในการรักษาดวยรังสีรักษาในกรณีตอไปนี้ 

- ไมสามารถผาตัดได   
- ผาตัดออกไมหมด และไมสามารถผาตัดซ้ําได  

การประเมินผลชิ้นเนื้อหลังการผาตัด   
- ผลทางพยาธิวิทยาของชิ้นมะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงมากจากการผาตัดจําเปนตองนํามาประเมิน 

ซ้ําในผูปวยทุกรายหลังการผาตัด   
- กรณีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยามีการตอบสนองตอเคมีบําบัดดี(goodresponse)โดยมี 
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tumor necrosis > 90%  

o ใหเคมีบําบัดหลังการผ่าตัดระดับ(คําแนะนํา1)  

o หลังใหการรักษาใหทําการตรวจติดตามผูปวย (คําแนะนําระดับ2A)  

 
- กรณีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยามีการตอบสนองตอเคมีบําบัดไม่ดี(poorresponse)โดยมtีumor 

necrosis < 90%  
o พิจารณาเปลี่ยนสูตรเคมีบําบัดหลังการผาตัด(คําแนะนําระดับ2A)  
o หลังใหการรักษาใหทําการตรวจติดตามผูปวย (คําแนะนําระดับ2A)  

 
- กรณีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพบวามีสวนของมะเร็งกระดูกเหลืออยู่ในผูปวย (Positive margin)    

ใหพิจารณาทางเลือกในการรักษาตอไปนี้   
1. Reexcision ใหnegativeได margin   
2. Amputation   
3. Radiation  

 
4. มะเร็งกระดูกที่ตรวจพบอยูในระยะแพรกระจาย(metastatic disease at presentation) ใน

การวินิจฉัย ครั้งแรก  
ใหแยกวามะเร็งกระดูกท่ีแพรกระจายสามารถทําการผาตัดออกไดหรือไม่   

- มะเร็งกระดูกท่ีแพร่กระจายและสามารถทําการผาตัดออกได้หมด(resectable) หรือมีแนวโนม 
ที่จะผาตัดออกไดหมด(Potentially resectable) ใหการรักษาเหมือนมะเร็งกระดูกชนิดความรุนแรงมาก  
(high grade) (คําแนะนําระดับ2A)  

 
- มะเร็งกระดูกท่ีแพรและไมกระจายสามารถทําการผาตัดออกได้หมด(unresectable)  
o ใหเคมีบําบัด(แนะนําระดับ2A)  
o    ใหรังสีรักษา(คําแนะนําระดับ2A) 

5. การตรวจติดตามและเฝาระวังผูปวยมะเร็งกระดูกหลังการผาตัดออกไดหมด(surveillance)  

ใหทําการตรวจติดตามผูปวยดังนี้ 
- ป1ที่-2ทุก3-4 เดือน   
- ป ที่-5ทุก4-6 เดือน   
- หลังจากนั้นติดตามทุก1ป  

โดยใหทําการตรวจ ดังนี้(คําแนะนําระดับ2A) 

- ตรวจรางกาย  

- ถายภาพรังสี ที่ตําแหนงมะเร็งกระดูกและที่ปอด   
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- พิจารณาตรวจดวยbone scan, CT scan หรือMRI เมื่อสงสัยวามีการกลับเปนซ้ําหรือเกิด ภาวะ
แทรกซอน  

- ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย  

6. มะเร็งกระดูกที่กลับเปนซ้ําหลังการรักษา (relapse) 

- ใหเคมีบําบัดและ/หรือ(คําแนะนําระดับ2A)   
- ผาตัดมะเร็งกระดูกออกในกรณีท่ีสามารถกระทําได้(คําแนะนําระดับ2A)  
หลังทําการรักษาใหแยกวามีการตอบสนองตอการรักษาหรือกลับมาเป็นซ้ําอีก/เป็นมากข้ึน  
- มะเร็งกระดูกท่ีกลับเปนซ้ําหลังการรักษาท่ีตอบสนองตอการรักษา (response)  

o  หลังใหการรักษาใหทําการตรวจติดตามผูปวย   
- มะเร็งกระดูกท่ีกลับเปนซ้ําหลังการรักษาท่ีกลับมาเป็นซ้ําอีก/เปนมากขึ้น(relapse/progression) 

O ผาตัดมะเร็งกระดูกออกในกรณีท่ีสามารถกระทําได คําแนะนําระดับ2A)หรือ   
o  การใชรังสีรักษาแบบบริบาลบรรเทา(palliativeRT)(คําแนะนําระดับ2A)หรือ  

o การรักษาแบบประคับประคองใหดีที่สุด(best supportive care) (คําแนะนําระดับ2A)  

การรักษาดวยยาเคมีบําบัดสําหรับมะเร็งกระดูก (Osteosarcoma) การรักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัดกอน 
ผาตัด(neoadjuvanttherapy)  

ขอบงชี้ 

1. เปน high grade osteosarcoma   
2. มีแผนที่จะทําการผาตัดเอากอนมะเร็งออกภายหลังการรักษาดวยยาเคมีบําบัด   
3. ผูปวยมีสมรรถภาพของรางกาย PSECOG0-2   
4. ยาเคมีบําบัดที่ใช้คือdoxorubicin,cisplatin   

a. สูตรยาที่ใช้คือdoxorubicin(DOX) 60-75 mg/m2 และ cisplatin (CDDP) 75-100 

mg/m2, ทุก 3 สัปดาห์3-4รอบของการใหยาเคมีบําบัดโดยพิจารณาการให้ filgrastim 5 

mcg/kg เปน เวลา 7-10 วัน   
5. หลังการผาตัดใหการรักษา โดยมีการประเมินผลการตอบสนองหลังไดยาเคมีบําบัดโดยตรวจชิ้นเนื้อ 

ทางพยาธิวิทยา  
o ถาผลการตรวจทางพยาธิ พบวามี tumor necrosis มากกวา90% ใหการรักษาเสริม 

หลังการผ่าตัด(adjuvant therapy) โดยสูตรยาเคมีบําบัดเดิมโดยจํานวนยาเคมี สูตร
doxorubicin และ cisplatin รวมจํานวนทั้งหมดไมเกิน 6 รอบ  

o ถาผลการตรวจทางพยาธิพบวามtีumor necrosis นอยกวา90%ใหพิจารณาการ รักษา
เสริมหลังการผาตัด(adjuvant therapy) โดยสูตรยาเคมีบําบัดใหการรักษาด้วย สูตร
doxorubicin และ cisplatin รวมจํานวนทั้งหมดไมเกิน6รอบหรือ พิจารณาใหยาเคมี



7 

 

บําบัดสูตรใหม่ เชน ifosfamide+etoposide โดยให้ etoposide 80-100 mg/m2 
วันที่1-5และ ifosfamide 1.2-1.5 g/m2 วันที่ 1- 5 ทุก3สัปดาห์เป็นจํานวนไมเกิน 6 
รอบโดยพิจารณาการให้ filgrastim 5 mcg/kg เปนเวลา7-10 วัน  

 

การรักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัด(adjuvanttherapy) 

ขอบงชี้ 
1. เป็น high grade osteosarcoma  
2. ไดรับการผาตัดเอากอนมะเร็งออกหมด   
3. ผูปวยมีสมรรถภาพของรางกายPSECOG0-1   
4. ไมไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดกอนผาตัด (neoadjuvanttherapy)   
5. ยาเคมีบําบัดที่ใช้คือdoxorubicin,cisplatin,  

a. สูตรยาที่ใช้คือdoxorubicin(DOX) 60-75 mg/m2 และ cisplatin (CDDP) 75-100 

mg/m2, ทุก3สัปดาห์3-4รอบของการใหยาเคมีบําบัด โดยพิจารณาการให้ 

filgrastim5mcg/kg เปน เวลา 7-10 วัน จํานวน6รอบของการใหยาเคมีบําบัด  

การรักษาดวยยาเคมีบําบัดเม่ือเปนระยะแพรกระจาย(Metastaticstage) ขอบงชี้ 
1. โรคมะเร็งมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน ที่ไมสามารถรับการฉายรังสีเฉพาะที่ หรือการผ่าตัดได้  
2. ผูปวยมีสมรรถภาพของรางกายPSECOG0-2   
3. ในระยะแพรกระจาย สามารถเลือกยาได้1สูตรเพียงโดยพิจารณาสูตรยา  

o   doxorubicin 60-75 mg/m2 IV และ cisplatin 60-100 mg/m2 IV on day 1 ทุก    3 
สัปดาห การ รักษาไมเกิน6รอบ 

o   และพิจารณาปรับขนาดยา ตามผลขางเคียงโดยไมใช ยากระตุนเม็ดเลือดขาว 
(Filgrastim)   

4. ภายหลังการรักษาดวยยาเคมีบําบัด หากมีการตอบสนองตอยาดีและสามารถผาตัดและตําแหนงแพร
กระจายออกไดหมด ให้ผู้พิจารณาการผ่าตัดร่วมด้วย  

การรักษาดวยยาเคมีบําบัดเม่ือโรคกลับเปนซ้ํา (recurrentosteosarcoma) 
 

1. โรคมะเร็งมีการกลับเปนซ้ํา โดยพบรอยโรคที่ไปยังอวัยวะที่ไมสามารถการผาตัดได 
2. ผูปวยมีสมรรถภาพของรางกายPSECOG0-2  
3. ในระยะกลับเปนซ้ํา สามารถเลือกยาได้เพียง1สูตรโดยพิจารณาสูตรยา  

3.1 doxorubicin 60-75 mg/m 2 IV และ cisplatin 60-100 mg/m 2 IV on day 1 ทุก3
สัปดาห กรณีท่ีเคยไดรับยาสูตรนี้ในการรักษามากอนไมเกิน3รอบในการใชยาครั้งนี้ตองมีจํานวนการ
ใช้ยาสูตรนี้รวมกับการรักษาทีเคยไดรับมากอนรวมทั้งหมด6รอบ เพื่อปองกันการเกิดผลขางเคียงของ
หัวใจ จากยา doxorubicin   
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3.2     กรณีท่ีเคยได้doxorubicinรับมากอนมากกว่า3 รอบ  ใหพิจารณาเลือกใช้สูตร ifosfamide+ 
etoposide โดยให etopside 80-100 mg/m2 วันที่1-5และ ifosfamide 1.2-1.5 g/m2 วันที1่-5   
ทุก3สัปดาห   
- และพิจารณาปรับขนาดยา ตามผลขางเคียงโดยไมใชยากระตุนเม็ดเลือดขาว (Filgrastim)  

 

สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ 
Dose 

(mg/m2
/ day) 

Day Cycle 
จํานวนใช้

รวม
(mg/m2) 

 
1. 
Doxorubicin 
, Cisplatin 

 
q 21 
days 

 
Doxorubicin 

20-25 mg/m2 
day 1-3 หรือ 60-
75  mg/m2 day 
1 

20-25 3 

6 

360-450 

Cisplatin 
75-100mg/m2 
day 1 

75-100 1 450-600 

2. Etoposide 
Ifosfamide 
and Mesna 

 
q 21 
days 

Etoposide 
80 -100 mg/m2 
day 1-5 

80-100 

3-5 6 

2400-
3000 

Ifosfamide 
1.2-1.8 g/m2  
day 1-5 

1200-
1800 

36,000 -
54,000 

Mesna 
60% of the 
fosfamide dose 
day 1-5 

720-
1,080 

21,600-
32,400 

 
High grade osteosarcoma  

การรักษาด้วยการฉายรังสี 

ขอบงชี้ 
 

1 การฉายรังสีเปนการรักษาหลัก (Definite RT) กรณีรักษามะเร็งกระดูกที่ไมสามารถผาตัดออกได้  
(Unresectable tumor)  

2 การฉายรังสีหลังผ่าตัด(Post-operative RT) ในกรณีรักษามะเร็งกระดูก(primarytumor)  
2.1 ผาตัดออกไม่หมด(R2resection, subtotal resection)และไมสามารถผาตัดออกเพ่ิมได้(Re-

wide excision)  
2.2 ผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพบวาขอบชิ้นเนื้อมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่(R1resection, 

positive margin) และไมสามารถผาตัดออกเพ่ิมได้ (Re-wideexcision)  
2.3 ผลพยาธิวิทยาไมสามารถประเมินขอบเขตการผาตัดได้(uncertainsurgicalmargin)  
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3 การฉายรังสีชิ้นกระดูกทั้งชิ้นนอกรางกาย(Extracorporeal irradiation)ในกรณีนํากระดูกของ      

ผูปวยกลับมาใชใหม่(Recycling autograft)  

4 การรักษามะเร็งกระดูกที่แพร่(Metastasis)กระจาย  
- การฉายรังสีแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาอาการ(palliativeRT)  
- การฉายรังสีศัลยกรรม(stereotactic radiosurgery) ในกรณีท่ีมีการแพรกระจายไม เกิน   

ตําแหนง และมีขนาดกอนเนื้องอกแตละกอนไม่เกิน3เซนติเมตรทวนข้อบ่งชี้การเบิกจ่าย   
 
เทคนิคการฉายรังสี 
 

พิจารณาใชเทคนิคConventional Radiotherapy หรือ3-D Conformal Radiotherapy เพ่ือสามารถ
ให ปริมาณรังสีสูงแกกอนเนื้องอกและเนื่อเยื่ปกติขางเคียงไดรับรังสีที่นอย และการฉายรังสีควรทําหลังบําบัด
ครบแลว เพื่อไมใหเปนการรบกวน หรือเลื่อนการใหยาเคมีบําบัดออกไป 

1 กรณีไมสามารถผ่าตัดได unresectable) ใหปริมาณรังสีรวม70เกรย,2เกรยตอครั้ง  

2 กรณีR1 resection ใหปริมาณรังสีรวม60-66 เกรย,2 เกรยตอครั้ง   
3 กรณีR2 resection ใหปริมาณรังสีทั้งหมด66-70เกรย,2เกรยตอครั้ง  

4 กรณีฉายรังสีชิ้นกระดูกทั้งชิ้นนอกร่างกาย (Extracorporealirradiation) ให้ปริมาณรังสี50-60 เกรย

จํานวน 1ครั้ง(single fraction)  

 
 

 

 

 

 

 

 


