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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทางการแพทย์ 

 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 
 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทยในปัจจุบันท าให้เกิดนวัตกรรมทางการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวน ค่าบริการกรณี
ค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยก าหนด Protocol เพ่ือการ เบิกจ่ายตาม
แนวทาง การรักษาฉบับล่าสุด และผ่านการพิจารณาโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการผ่าตัด 

เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก Stage T1- T3 NoMo โดย
พิจารณาการผ่ าตัดต่อมลูกหมากออกจากร่างกายด้วยวิธีการต่ างๆ ได้แก  Retropubic Radical 
Prostatectomy (RRP)  หรือ Laparoscopic Radical Prostatectomy ซึ่งแพทยควรเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการผ่าตัดอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตัดสินใจเองได้  

การผ่าตัดอัณฑะออกท้ังหมดเป็นการรักษาทีแ่นะน าส าหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ
สุดท้าย (Stage IV prostate cancer) 
 
ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยยาต่อต้าน (ควบคุม) ฮอร์โมนเพศชาย 
 
Type Generic Name Indication 

Anti-Androgen Flutamide 250 mg PO Tid 
biochemical  failure after castration  
until progression 

 Bicalutamide 50 mg PO OD 
biochemical  failure after castration  
until progression 

Ketoconazole 800-1,200 mg/day 
Castration resistant Prostate  cancer until 
progression 

LHRH agonist 

Leuprorelin DPS 11.25 mg 
(Enantone) 
Leuprorelin vial 22.5 mg 
(Eligard) 
Triporelin vial 11.25 mg 
(Diphereline) 

adjuvant therapy  ร่วมกับการให้รังสีรักษา 
เพ่ือรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยที่
แบ่งกลุ่มระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Intermediate risk) ความเสี่ยงสูงและสูงมาก 
(High risk and very high risk)  
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ข้อบ่งช้ีการรักษาผู้ป่วยที่มีการกลับมาซ้้าของโรค (Recurrence) และผู้ป่วยระยะลุกลาม (Advanced 
Disease) 

การรักษาผู้ป่วยมีการกลับมาซ้ าของโรค (Recurrence) และผู้ป่วยระยะลุกลาม (Advanced)  
ไดแก Stage C - T4, N1 หรือM1 ขึ้นไปซึ่งมีการลุกลามออกไปนอกต่อมลูกหมากพิจารณาใช้รังสีเพ่ิมเติม
จากการรักษาแบบการลด hormone เพศชาย Androgen deprivation therapy และ Chemotherapy 

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่จากการที่มะเร็งลามไปบริเวณต่างๆ มีแนวทางการรักษา
ตามอาการ ไดแก่การฉายรังสีบริเวณกระดูกเฉพาะที่เพ่ือรักษากระดูกที่มีภาวะแทรกซ้อนและ systemic 
therapy ในผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะที่โรคลุกลามหลังจากที่ได้รับการรักษาโดย  Androgen Deprivation 
Therapy มาแลว(Castrate Resistance Prostate Cancer) 

 
ข้อบ่งช้ีการใช้ Docetaxel ใน Castration resistant prostate cancer (CRPC) 

1. CRPC ระยะแพร่กระจาย ที่มี clinical progression หรือ PSA progression (มีการเพ่ิมขึ้นของ 
PSA 3 ครั้งติดต่อกัน ห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยเพ่ิมขึ้น >50% ของระดับต่ าสุดอย่างน้อย 2 
ครั้ง และมีค่ามากกว่าค่าต่ าสุด 2 ng/ml) หรือมีการกระจายของโรคในกระดูกมากกว่า 2 จุด หรือมี
การกระจายเพ่ิมข้ึนใน Visceral organs 

2. ต้องเคยได้ androgen deprivation therapy (bilateral orchidectomy or LHRH agonist )  
มาก่อน และระดับ testosterone น้อยกว่า 50 ng/dl กรณีท่ีไม่ได้รักษาด้วย bilateral 
orchidectomy 

3. ต้องเคยได้ antiandrogen มาก่อน 
4. แนะน าให้ใช้ docetaxel 60-75 มก/ตร.ม. ทุก 3 สัปดาห์ เป็นจ านวนไม่เกิน 6 รอบ  
5. ในกรณีที่เคยมีการตอบสนองดี (PSA ลดลง > 50%) ระหว่างให้ยา และไม่มีภาวะ Neuropathy > 

grade 2 ถ้าโรคก าเริบขึ้นใหม่หลังหยุดยาไปอย่างน้อย 3 เดือน อาจพิจารณาให้ได้อีก 1 คอร์ส  
(ไม่เกิน 6 รอบ) 

 
ข้อบ่งช้ีในการใช้รังสีรักษา รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
1. การฉายรังสีเป็นการรักษาหลักในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Definite Radiotherapy)  

1.1 Localized early prostate cancer  
1) กลุ่ม very low risk ที่มีlife expectancy > 20 ป(อายุ<62 ป)  
2) กลุ่ม low risk ที่มี life expectancy > 10 ป(อายุ<77 ป)  

1.2 Locally advanced prostate cancer  
 กลุ่ม Intermediate risk/ high risk/ very high risk ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีข้อห้ามในการฉาย

รังสีโดยใช้ร่วมกับ LHRH agonist 
1.3 LN metastatic prostate cancer ที่ยังไมมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน  

 
2. การฉายรังสีภายหลังการผ่าตัด Radical Prostatectomy (Adjuvant/ Salvage Radiotherapy)  

2.1 ผลชิ้นเนื้อมี Extracapsular extension หรือ positive surgical margin หรือมีการลุกลามไป 
ยังseminal vesicles หรือ 

2.2 หลังการผ่าตัด PSA>0.2 ng/ml.  หรือ  
2.3 มีการเพ่ิมข้ึนของค่า PSA หลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง และมีนัยส าคัญ 
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3. การฉายรังสีเพื่อการประคับประคองอาการ (Palliative Radiotherapy)  
 พิจารณาให้ในกลุ่ม Advanced หรือ Metastases เพ่ือบรรเทาอาการ ความปวด เลือดออก การกด
เบียดเนื้อเยื่อปกติ การอุดกั้นท่อปัสสาวะหรืออวัยวะอ่ืนๆ การกดทับไขสันหลัง การแพร่กระจายไปยังสมอง 
การอุดตันหลอดเลือดด าใหญ่ ที่เกิดจากก้อนมะเร็ง โดยต้องค านึงถึงผลการรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษา 
สภาพร่างกาย การพยากรณ์โรค และความสะดวกในการเดินทางมารักษาของผู้ป่วย 
 การใส่แร่  High Dose Rate Brachytherapy มีข้อบ่งชี้ ในกรณี Intermediate to high risk 
group โดยใช้เป็นการเพ่ิมปริมาณรังสี (boost dose) โดยให้ร่วมกับการฉายรังสี (External Radiotherapy) 
40-50 Gy และสามารถพิจารณาใช้เป็น Monotherapy แทน Low Dose Rate Brachytherapy ใน 
Low risk และ Selected intermediate risk group 
 นอกจากนี้ High Dose Rate Brachytherapy สามารถใช้รักษากรณีมีการกลับเป็นซ้้าของโรค
เฉพาะที่ภายหลังการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือการฝังแร่ 
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Protocol 1 การใช้ยา LHRH agonist ร่วมกับการฉายรังสีแบบ Definite radiotherapy 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 * 
(intermediate 
risk of 
recurrence) 

LHRH 
agonist 

ทุก 3 เดือน Leuprorelin DPS 11.25 mg 
(Enantone) หรือ 

1 vial IM or SC    ไม่เกิน 2 cycles 

Leuprorelin vial 22.5 mg 
(Eligard) หรือ 
Triptorelin vial 11.25 mg 
(Diphereline) 

2 ** 
(High  risk of 
recurrence) 

LHRH 
agonist 

ทุก 3 เดือน Leuprorelin DPS 11.25 mg 
(Enantone) หรือ 

1 vial IM or SC    ไม่เกิน 8 cycles 

Leuprorelin vial 22.5 mg 
(Eligard) หรือ 
Triptorelin vial 11.25 mg 
(Diphereline) 

*ข้อบ่งชี้  ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับการให้รังสีรักษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากท่ีมีความเสี่ยง
ปานกลาง (intermediate risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT2b ถึง cT2c ตาม TNM staging 
system หรือมีค่า  Gleason score เท่ากับ 7 หรือมีค่า serum PSA เท่ากับ 10-20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

**ข้อบ่งชี้  ใช้เป็น adjuvant therapy ร่วมกับการให้รังสีรักษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยง
สูง (High  risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรือมีค่า  Gleason 
score เท่ากับ 8-10 หรือมีค่า serum PSA มากกว่า 20 ng/ml อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มมีความ
เสี่ยงสูงมาก (Very high risk of recurrence) คือผู้ที่อยู่ในระยะโรค cT3b ถึง cT4 
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Protocol 2 การใช้ฮอร์โมนบ้าบัดในการรักษา Prostate cancer (ADT) 
กลุ่มฮอร์โมน ขนาดและวิธีใช้ Dose(mg/day) (mg/day) จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/visit)* 
Anti-Androgen: Flutamide 250 mg per oral Tid 

(250mg/tab) 
750 Maximum <67,500 mg/visit 

(<90 days/visit) 
Ketoconazole PO ร่วมกับ 
Prednisolone 5 mg bid pc 

800-1,200 mg/day 800-1,200 mg/day  

 

*การจ่ายยาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
ระยะเวลาที่ให้ฮอร์โมนจนกว่าโรคทุเลา 
 
 
Protocol 3 การให้ยาเคมีบ้าบัดรักษาในCastration resistant prostate cancer (CRPC) 
 

ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

1 Docetaxel q 21 days docetaxel 60-75 mg/m2 IV 60-75 1 6 360-450 

 


