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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน ้าดี  
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทางการแพทย์ 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้เกิดนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
กรณีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน  าดีโดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนวทางการ
รักษาฉบับล่าสุดและการพิจารณาโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้อง ดังนี  
 

ข้อบ่งชี การรักษามะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) 
1.  การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด  

1.1.การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดตัดตับแบบหวังหาย (curative liver resection) 
การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งตับ สามารถหวังผลหายขาด(curative)ได หากสภาพผู้ป่วยมีความ

เหมาะสม (รอยละ20 ของผู้ป่วยมะเร็งตับ) การคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการ
ผ่าตัด ตั งแต่การสืบค้นต าแหน่งและจ านวนก้อน การลุกลามและการประเมินสภาพการท างานของตับ  
(Child-Pugh classification or indocyanine green (ICG) clearance test ) รวมถึ ง สภาวะของ ผู้ ป่ ว ย
(performance status) เพ่ือใช้ในการวางแผนการผ่าตัด 
หลักการการผ่าตัดมะเร็งตับเพ่ือหวังผลหายขาด (curative) พิจารณาดังนี  
1. พยายามให้ได้ขอบแนวตัดก้อนมะเร็ง (surgical resection margin) อย่างน้อยมีเนื อตับ 1 เซนติเมตร 

รอบก้อน  
2. พยายามตัดให้ได้ตามกายวิภาคของตับ (anatomical resection)  
3. พยายามให้มีการเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดน้อยที่สุด โดยใช้เทคนิค hepatic vascular inflow 

occlusion, lowering central venous pressure เป็นต้น ทั งนี อาจร่วมกับการใช้เครื่องเมือช่วยในการ
ผ่าตัด เช่น intraoperative ultrasound (เพ่ือวางแนวการผ่าตัดหลีกเลี่ยงเลือดใหญ่ส าคัญ) ultrasonic 
aspirator, argon beam coagulator, vascular stapler เป็นต้น   
ข้อห้ามในการผ่าตัดมะเร็งตับได แก่ Child’s class C, ECOG scale = 3-4 , มะเร็งตับที่มีการ 

 แพร่กระจายไปยังเส้นเลือดส าคัญ และมะเร็งที่แพร่ไปยังอวัยวะอ่ืนๆ (ชนิดค าแนะน าระดับ1) 
1.2.การรักษาด้วยวิธีการผาตัดปลูกถ่ายตับ (liver transplantation)  
      หลักเกณฑ์ในการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ  มีดังนี  

1. มะเร็งตับก้อนเดี่ยวที่มขีนาดก้อนไมเกิน 5 เซนติเมตร  
2. มะเร็งตับไมเกิน 3 ก้อน โดยแต่ละก้อนขนาดไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
3. ไมมีการลุกลามของมะเร็งสูหลอดเลือดขนาดใหญ ่ 
4. ไมมีการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกนอกตับ  

2. การักษาด้วยวิธีเฉพาะกรณีที่ไมสามารถผ่าตัดได 
2.1. Transarterial Chemoembolization (TACE) 

 การรักษาด้วย TACE เป็นวิธีการรักษาเฉพาะที่ส าหรับ HCC ที่ใช้บ่อยมากที่สุดเป็นวิธีการฉีดยา
เคมีบ าบัด Mitomycin เช่น C, 5-Fluouracil, Cisplatin, Doxorubicin hydrochloride เป็นต้น ที่ผสมกับ
สาร Iodized oil ผ่านสายสวนเข้าไปทางHepatic artery ท าให้มีการฉีดยาเข้าก้อนโดยตรง นอกจากนี ยัง
สามารถท าการอุดเส้นเลือดแดงที่เลี ยงก้อนมะเร็งโดยการใช้ Gelatin sponge เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นนของ 



2 
 

ยาเคมใีนก้อนมะเร็ง และติดค้างอยู่ในก้อนมะเร็งไดนานมากขึ น ตลอดจนลดอาการข้างเคียงของยาเคมีได้ 
ข้อบ่งชี ในการท า TACE ไดแก 
1. มะเร็งตับที่ไมสามารถผ่าตัดไดเนื่องจากขนาดของโรคใหญ่ เกินไป (Unresectable HCC from 

extensive tumor)  
2. ไ ม มี เ นื อ ตั บ ที่ ดี เ พี ย ง พ อ ถ้ า ต้ อ ง ไ ด รั บ ก า ร ผ่ า ตั ด  ( Insufficient hepatic reserve 

postoperatively)  
3. มีโรคประจ าที่ท าให้ไม่สามารถทนต่อการผ่าตัดได้ (Medically inoperable) 
4. ใช้เพ่ือลดขนาดของก้อนก่อนการผ่าตัด หรือ ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนตับ (Tumor downsizing 

prepare for hepatic resection or liver transplantation)  
5. มะเร็งตับที่มีการแตกของก้อนท าให้มี เลือดออกในช่องท้อง (Rupture HCC) (transarterial 

embolization)  
ข้อห้ามในการท้า TACE ไดแก 
1. มีการอุดตันของเส้นเลือด portal ( Main portal vein thrombosis)  
2. สภาพการท างานของตับ อยู่ในระดับ Child-Pugh C (Major hepatic insufficiency (Child’s 

class C) 
3. ภาวะไตวาย (Severe renal insufficiency)  
4. มีการอุดตันของทางเดินน  าดี (Biliary obstruction)  
5. มีการกระจายของโรคนอกตับหลายต าแหน่ง (Extensive Extrahepatic metastasis)  

 2.2. การท าลายก้อนมะเร็งด้วยสารต่างๆ  
การรักษาเฉพาะที่โดยการฉีดสาร เข้าไปที่ก้อนโดยตรง ไม่ว่าผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous 

approach) หรือ  ขณะผ่ าตัด (Laparoscopic or open surgery) มีการ พัฒนาเครื่ องมื อ  สารต่ า งๆ 
และ เทคโนโลยีไปอย่างมาก ข้อจ ากัดโดยรวมของการรักษาคือจ านวนและขนาดของก้อน สภาพการท างาน
ของตับและความแข็งแรงของผู้ป่วย 

ขอบงชี ในการรักษา 
1. ขนาดของก้อนมะเร็งควรมีขนาดไมเกิน 3 เซนติเมตร  
2. ปริมาตรก้อนรวมกันไม่เกิน30%ของปริมาตรตับทั งหมด  

ข้อห้ามในการใช้ ไดแก  
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย (Uncorrectable coagulopathy)  
2. ภาวะการติดเชื อที่ควบคุมไมได (Sepsis)  
3. ผู้ป่วยที่มสีภาพร่างกายไมแข็งแรง ไดแก่ ECOG Performance Status 3 หรือ 4 หรือม ีMajor 

hepatic insufficiency (Child’s class C)  
ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาต่างๆ  ดังนี   
2.2.1 การฉีดแอลกอฮอล์เข้าก้อนมะเร็งตับ (Ethanol ablation)  

ในการฉีดสารEthanol ที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 95ไปที่ก้อนมะเร็งตับสามารถ 
ท าได้ง่าย ไมมีความยุ่งยากในเรื่องเครื่องมือและสาร ไดประสิทธิภาพในการรักษาดี  

2.2.2 Radio-frequency ablation (RFA) 
         เป็นการรักษาโดยใช้พลังงานคลื่นวิทยุไปชักน าให้เกิดไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
ท าลายเซลล์มะเร็ง โดยในรอบรัศมีประมาณ 2-5cm มะเร็งที่เหมาะสม ส าหรับการรักษาด้วยวิธีนี 
ควรมีขนาดไม่เกิน 3 cm 



3 
 

  นอกจากนี ยังมีการรักษาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เชน Microwave ablation, 
Cryoablation (Liquid nitrogen) เป็นต้น 

อนึ่งการท้า TACE สามารถท้าร่วมกับการรักษาแบบอ่ืนๆ เช่น radio frequency 
ablation หรือ tumor ablation อ่ืนๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการรักษาทั งสองชนิดจะเสริมกัน
ลการรักษาดีกว่า การรักษาแบบหนึ่งแบบใดเพียงอย่างเดียว 
2.2.3 การรักษาด้วยรังสีรักษาแบบรังสีศัลยกรรม (Stereotactic Body Radiation Therapy, 

SBRT)  
   คือการฉายรังสีก้าวหน้าที่มีความถูกต้องแม่นย าสูงมาก โดยให้ปริมาณรังสีขนาดสูงต่อ

การฉายในแต่ละครั ง จ านวนครั งของการฉายประมาณ1-10 ครั ง ซึ่งการให้ปริมาณรังสีขนาดสูง
ต่อครั งร่วมกับปริมาณรังสีโดยรวมที่สูงส่งผล 

 
ข้อบ่งชี ของการใช้รังสีรักษาแบบรังสีศัลยกรรมเพื่อเป็นทางเลือกส้าหรับการรักษา มะเร็งตับ

ไดแก 
1. ผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีจ านวนไม่เกิน 3 lesions หรือมีขนาดใหญ่ที่มีข้อห้ามในการผ่าตัด, TACE, 

หรือ RFA  
2. ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาวิธีอ่ืน เช่น การผ่าตัด, TACE , RFA เป็นต้น  
3. ผู้ป่วยที่ล้มเหลวจากการรักษาโดยวิธีอ่ืน เช่น TACE, RFA เป็นต้น  
4. ผู้ป่วยที่มPีressure effect ทีท่ าให้เกิด Portal vein thrombosis หรือมี obstructive 

jaundice 
 

ข้อห้ามในการใช้รังสีรักษาแบบรังสีศัลยกรรมในผู้ป่วยมะเร็งตับไดแก 
1. Child’s class C  
2. เมื่อวางแผนแล้วไม่สามารถให้ปริมาณรังสีไปยังเนื อตับปกติอยู่ในระดับที่ปลอดภัยได โดยต้อง

ค านึงถึงปริมาณรังสีโดยเฉลี่ยของตับ และปริมาณเนื อตับปกติที่เหลือยู (mean liver dose 
and normal liver volume )  
 

 
ข้อบ่งชี การรักษามะเร็งท่อน ้าดี (Cholangiocarcinoma) 

มะเร็งท่อน  าดี แบงออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. Intra-hepatic type (Peripheral type) มะเร็งจะเกิดที่ท่อน  าดีภายในตับ และตับข้างๆ ท าให้อาจจะมีลักษณะ

เป็นก้อนมะเร็งคล้ายกับมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma  
2. Extra-hepatic type (Central type) มะเร็งจะเกิดที่ท่อน  าดีใหญ่ตั งแต่ขั วตับ (hepatic hilar) จนถึงท่อน  าดี

ร่วม (common bile duct) สวนปลาย ทั งนี ไม่รวมมะเร็งที่ ampula of Vater และมะเร็งถุงน  าดี มะเร็ง 
ท่อน  าดีตับในกลุ่มนี มักจะท าให้เกิดการอุดตันท่อน  าดี (obstructive jaundice) 

 
การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแบบหวังหาย (curative resection) 
1. การผ่าตัดมะเร็งท่อน ้าดีภายในตับ (Intrahepatic or peripheral Cholangiocarcinoma)  

  โดยการผ่าตัดตับซีกที่มีมะเร็งออก โดยตัดตามกายวิภาคของตับ (anatomical resection) ให้ได้
ขอบเขตเพียงพอ เพ่ือให้ได้negative free margin รวมทั งการเลาะต่อมน  าเหลืองบริเวณขั วตับออกทั งหมด
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(hepatoduodenal lympadenectomy) และพยายามให้มีการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดน้อยท่ีสุด 
 

2. การผ่าตัดมะเร็งท่อน ้าดีภายนอกตับ (Extrahepatic cholangiocarcinoma)  
2.1 ในกรณีที่เนื องอกอยู proximal one third ของท่อน  าดี การผ่าตัดต้องท า hilar duct resection และ 

lympha-denectomy ซึ่งส่วนใหญ่ต้องท า liver resection ด้วย เพราะการท า hilar duct resection 
เพียงอย่างเดียวมักจะไม่เพียงพอ แต่ถ้าท า frozen section proximal duct แลว ได free margin  
ก็อาจพิจารณาไมตองท า liver resection  

  อนึ่งหากมีข้อบ่งชี ที่ต้องท า liver resection ควรต้องท า caudate lobe resection ร่วมด้วย 
เพราะจะท าให้ผลการรักษาดีกว่า 

2.2 ในกรณีเนื องอกท่ีอยู่ middle third ให้ท า bile duct sectionและ frozen section ของทั ง proximal 
duct และ distal duct  โดย  
- ถ้าพบเนื องอกลุกลามไปทางด้าน proximal ให้ผ่าตัดรักษาเหมือน proximal one third tumor  
- ถ้าเนื องอกลุกลามไปด้านdistal ให้พิจารณาท า pancreaticoduodenectomy ร่วมด้วย  

      2.3 ในกรณีเนื องอกอยู่ที่ ต้องท า pancreaticoduodenectomy และ
lymphadenectomy 

 
การรักษาแบบประคับประคองมะเร็งท่อน ้าดี 
1. การแกไขทางเดินน  าดีอุดตัน ไดแก  

1.1 การผ่าตัดระบายทางเดินน  าดี (surgical enterobiliary bypass) ในกรณีทีส่ามารถท าการผ่าตัดไดไมยาก 
และผู้ป่วยแข็งแรงเพียงพอ การผ่าตัดเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง ถ้าสามารถผ่าตัดท า  Roux-n-Y 
enterobiliary bypass ได เพราะโอกาสเกิดการติดเชื อทางเดินน  าดีในระยะยาวน้อยกว่าการใส ท่อ
ระบายน  าดีผ่านผิวหนังหรือผ่านกล้อง แต่อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ต่อภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ นจากการผ่าตัดด้วย ในกรณีทีผู่้ป่วยมีทั งภาวะอุดตันของทางเดินอาหาร สวนduodenum ที่เกิดจาก
มะเร็งลุกลามแนะน าให้ผ่าตัดระบายทางเดินน  าดี gastrojejunostomy และ เพ่ือรักษาภาวะดังกล่าวได้
ในครั งเดียวกัน  

1.2 การใสท่อระบายน  าดีผ่านผิวหนัง (Percutaneous transhepatic biliary drainage: PTBD) เหมาะสม 
ใ นกรณี ที่ เ ป็ น  hilar cholangiocarcinoma หรื อ  intrahepatic Cholangiocarcinoma with hilar 
involvement ที่ไมสามารถท า curative resection ได หรือกรณีที่ต้องการท า pre-operative biliary 
drainage เพ่ือแกไขภาวะดีซ่านให้ดีขึ นก่อนท าการผ่าตัด  

1.3 การใส่ท่อระบายน  าดีผ่านกล้อง (Endoscopic biliary stent) เหมาะสมในกรณีที่ การอุดตันต่ ากว่า
ต าแหน่งขั วตับลงมา เพราะมีโอกาสส าเร็จสูงในการระบายทางเดินน  าดี และน  าดีสามารถระบายลงไปใน
ทางเดินอาหารเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ 
  การใส่ท่อน  าดีผ่านผิวหนัง หรือผ่านกลอง มีท่อพลาสติก (plastic stent) และท่อโลหะ (metallic 
stent) ข้อเสียของท่อพลาสติกระบายน  าดีคือ อุดตันเร็วประมาณ3-4เดือน ส่วนท่อโลหะระบายจะอุดตัน 
หลังใสประมาณ6-9เดือน และเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีไมสามารถผ่าตัดรักษาได้มีระยะเวลาอยู่รอด
เฉลี่ยประมาณ140-147 วัน การใสทอโลหะจึงอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าการใส่ท่อพลาสติก เนื่องจาก
อุดตันช้ากว่า ท าให้ไม่ต้องมาสองกลองเพ่ือเปลี่ยนท่อระบายบ่อย ท่อโลหะระบายน  าดีที่ใช้อาจใช้ชนิด 
covered metal stent เพ่ือป้องกันเนื องอกเจริญเติบโตเข้ามาท่อระบาย ท าให้ท่อระบายอุดตันช้ากว่า
เทื่อเทียบกับ non covered metal stent ในผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่สั นกว่า 4 เดือนการใส่ท่อระบาย
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พลาสติกจะเหมาะสมกว่า 
  ผู้ป่วยควรไดรับการตรวจด้วย MRCP หรือ CT เพ่ือประเมินกายวิภาคของท่อน  าดีที่อุดตันและ
วางแผนส่องกล้องเข้าไประบายท่อน  าดีขนาดใหญ่และมีการเชื่อมต่อกันมากที่สุดเพ่ือหลีกเลี่ยงการฉีดสาร
ทึบแสงเข้าไปในท่อน  าดีข้างที่อุดตันแต่ไม่สามารถระบายออกมาได 
 

2. การใช้รังสีรักษา (Radiotherapy) 
 สามารถพิจารณาให้รังสีรักษาไดเพ่ือบรรเทา ความปวด เลือดออกหรือเป็นแผล  การกดเบียดเนื อเยื่อปกติ
,การอุดกั นอวัยวะที่เป็นท่อกลวง การกดทับไขสันหลัง การอุดตันหลอดเลือดด าใหญ่ ที่เกิดจาก้อนมะเร็งโดย
ต้องค านึงถึงผลการรักษา ผลข้างเคียงของการรักษา สภาพร่างกาย การพยากรณ์โรค และความสะดวกในการ
เดินทางมารักษาของผู้ป่วย ทั งนี แพทยควรเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถตัดสินใจไดเอง ซึ่งอาจจะใช้ external beam radiotherapy หรือbrachytherapy ก็ได โดยพิจารณา
ให้การรักษาด้วยรังสีในกรณีต่อไปนี  

1. Palliative radiotherapy for unresectable primary tumor  
2. Palliative radiotherapy for distant metastatic sites such as bone, brain, spine, lymph 

nodes, soft tissue and others 
3. พิจารณาให้รังสีรักษาบ าบัดร่วมกับยาเคมี (5U–based) เสริมหลังจากการผ่าตัด เมื่อพบว่ามี Positive 

margin, lymph node positive 
3.  แนวทางการใช้เคมีบ าบัด (Systemic chemotherapy)  

3.1 ส าหรับมะเร็งท่อน  าดีระยะเริ่มต้นหลังการผ่าตัด (adjuvant chemotherapy for resectable 
Cholangiocarcinoma) ยังไม่มีข้อมูลไมเพียงพอที่จะแนะน าการใช้เคมีบ าบัดในข้อบ่งชี นี   

3.2 ส าหรับมะเร็งท่อน  าดีระยะลุกลามที่ไมสามารถผ่าตัดได้ และระยะแพร่กระจาย (locally advanced 
and metastatic Cholangiocarcinoma)  

  มีการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาด้วย palliative chemotherapy) กับ best supportive 
care ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีกลุ่มนี พบว่าการรักษาด้วยpalliative chemotherapy ช่วยเพ่ิม overall 
survival ในผู้ป่วยที่มีร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะกลุ่มที่มี ECOG performance status (ECOGPS) 0 ถึง
2 โดยมะเร็งท่อน  าดีมีอัตราการตอบสนองต่อยาเคมีบ าบัดประมาณ 10-40% ยาเคมีบ าบัดที่ใช้ในมะเร็ง
ท่อน  าดี ไดแก่ 5-fluorouracil (5-FU), gemcitabine และยากในกลุ่ม platinum  
  สูตรยาที่ถือเป็นมาตรฐานในการรักษามะเร็งท่อน  าดีระยะลุกลามที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ และระยะ
แพรกระจาย ไดแก 5-FU/cisplatin ซึ่งมีใช้กันมานาน 
  ต่อมามีความสนใจในการศึกษาการรักษามะเร็งท่อน  าดีโดยการใช้ยา gemcitabine ซึ่งมี 
ผลการรักษาที่ดีกว่า 5-FU ในการรักษามะเร็งตับอ่อน โดยมีการศึกษาแบบสุ่มในระยะที่ 3 (phase III) 
เปรียบเทียบระหว่างการให้ gemcitabine เป็นยาเดี่ยว กับการให้ gemcitabine/cisplatin ในผู้ป่วยที่
เป็นมะเร็งของทางเดินน  าดี (ABC-02trial) พบว่ากลุ่มที่ไดรับยา gemcitabine/cisplatin มีoverall 
survival ที่ยาวกว่ากลุ่มที่ได้รับ gemcitabine อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่า median survival 
เท่ากับ  11.7 เดือน ในกลุ่มที่ ได รับgemcitabine/cisplatin เทียบกับ 8.1 เดือนในกลุ่มที่ ได้ รั บ 
gemcitabine (hazard ratio = 0.64, 95% confidence interval, 0.52 to 0.80; p<0.001)  จึงท าให้
gemcitabine/cisplatin เป็นสูตรยามาตรฐานอีกสูตรหนึ่งในการรักษามะเร็งทางงเดินน  าดี อย่างไรก็ตาม
ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาระหว่าง 5-FU/cisplatin กับgemcitabine/cisplatin นอกจาก
การศึกษาแบบretrospective หลายๆ การศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่าง ผู้ป่วยที่ได้รับ 5FU/cisplatin  
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กับผู้ป่วยที่ ได้รับ gemcitabine/cisplatin พบว่าไม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ในด้าน survival ในผู้ป่วยทั งสองกลุม 
  กล่าวโดยสรุป ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีระยะลุกลามที่ไมสามารถผ่าตัดได้และระยะแพร่กระจายที่มี
สภาพร่างกายแข็งแรง (ECOG PS < 2) และมีหน้าที่การท างานของไขกระดูก ตับ และไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(ผู้ป่วยที่มีภาวะเหลืองจากท่อน  าดีอุดตันควรได้รับการแก้ไขจนระดับ bilirubin < 1.5 เท่าของค่า upper 
limit normal และระดับ creatinine clearance > 50 mL/min) สามารถพิจารณาให้รักษาด้วยยาเคมี
บ าบัดในสูตร 5-FU/cisplatin หรือ gemcitabine/cisplatin 
 

______________________________________________________ 
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Protocol เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีและถุงน ้าดี 
Protocol 1: Postoperative Chemoradiation ส้าหรับผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งท่อน ้าดีหลังการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 
ข้อพิจารณา 
1.1 ให้เฉพาะในรายที่มีPositive margin, lymph node positive  
1.2 ผู้ป่วยต้องมีperformance status 0 หรือ1  

 
ขนาดและสูตรของเคมีบ้าบัดมะเร็งมะเร็งท่อน ้าดีหลังผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 

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

Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

1 5-fluorouracil 
/ leucovorin 

q 28 days 5-fluorouracil C1-2: 400 mg/m2/d IV  
day 1-4, 29-32 of RT 

400 4 2 3,200 

leucovorin C1-2: 20 mg/m2/d IV  
day 1-4, 29-32 of RT 

20 4 2 160 

2 5-fluorouracil 
/ leucovorin 

q 28 days 5-fluorouracil 375-425 mg/m2/d IV day 1-5 375-425 5 6 12,750 
leucovorin 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 6 600 
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Protocol 2 : สูตรเคมีบ้าบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีและถุงน ้าดีระยะลุกลามที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะแพร่กระจาย 
 

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

Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

1 Cisplatin/5-FU q 28 days Cisplatin 75 – 100 mg/m2/d IV day 1 75 - 100 1 6 450 - 600 
5-fluorouracil 1,000 mg/m2/d IV day 1-4 1,000 4 6 24,000 

2 Carboplatin/5-
FU 

q 28 days Carboplatin 
(แทน Cisplatin) 

AUC 5 mg/ml/min IV day 1 Maximum total dose 
< 750 mg. 

1 6 4,500 mg 

5-fluorouracil 1,000 mg/m2/d IV day 1-4 1,000 4 6 24,000 
3 Cisplatin/ 

gemcitabine*** 
q 21 days Cisplatin 25 mg/m2/d IV day 1 and 

day 8 
25 1,8 6 300 

gemcitabine 1,000 mg/m2/d IV day 1 
and day 8 

1,000 1,8 6 12,000 

4 Cisplatn/ 
gemcitabine*** 

q 21 days Cisplatin 75 mg/m2/d IV day 1 75 1 6 450 
gemcitabine 1,000-1,250 mg/m2/d IV 

day 1 and day 8 
1,000-1,250 1,8 6 12,000-15,000 

 
 
***ไม่ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ระบบประกันสุขภาพได้ 
 


