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สรุปบทความ
การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ให้ ไ ด้ ผ ลที่ ดี นั้ น ย่ อ มต้ อ งอาศั ย ที ม แพทย์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญด้ า นมะเร็ ง
(Multidisciplinary team) และต้องประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach) ซึ่งกระบวนการจะต้องประกอบด้วยการซักประวัติ
ตรวจร่างกายเกี่ยวกับอาการนาและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากภาพถ่ายรังสี และการตรวจวินิจฉัยที่แน่นอนจากการ
ตรวจชิ้นเนื้อ นอกจากนี้ปัจจัยที่สาคัญสาหรับการพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่สภาพของผู้ป่วย (Performance status)
โดยใช้ Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) score ชนิดของมะเร็ง และระยะของโรคมะเร็ง

บทนำ
โรคมะเร็งถูกจัดเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่สาคัญ
โรคหนึ่ ง เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การ
วินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น โดยจากการคาดการณ์ในอีก
35 ปีข้างหน้า (ปีพ.ศ. 2593) จะพบมีจานวนผู้ป่วยมะเร็ง
มากกว่ า 27ล้ า นคนต่ อ ปี แ ละจะมี ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต จาก
โรคมะเร็ งประมาณ 17.5 ล้านคน การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้น ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้น เราต้อง
ประเมิ นผู้ ป่ว ยที่ส งสัย โรคมะเร็ งแบบองค์ร วม (Holistic
approach) และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยแพทย์เฉพาะ
ทางแบบสหสาขา (Multidisciplinary team) เพื่อให้ได้
การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และผลการรักษาที่ดีซึ่งทีมบุคคลากร
ทางการแพทย์ ที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง นั้ น ประกอบไปด้ ว ย
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นมะเร็ งวิ ท ยา แพทย์ ผู้ เ ชี ย วชาญด้ า นรั งสี รั ก ษา รั ง สี
แพทย์ พ ยาธิ แ พทย์ แ ละ พยาบาลเฉพาะทางด้ า นมะเร็ ง
วิทยา
แนวทำงกำรวินิจฉัย และกำรรักษำโรคมะเร็ง
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. การซักประวัติและตรวจร่างกายตามระบบที่เกี่ยวข้อง
2. การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
-ภาพถ่ายทางรังสี
-การตรวจชิ้ น เนื้ อ จากก้ อ นมะเร็ ง หรื อ จากต่ อ มน้ า
เหลืองที่เกี่ยวข้อง

3. ประเมินระยะของโรค
4. วางแผนการรักษา
การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายตามระบบที่
เกี่ย วข้อ ง หลักการซั กประวัติ และตรวจร่า งกาย จะต้อ ง
ประเมินเกี่ยวกับอาการที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย และอาการ
ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง มะเร็ งแต่ ล ะชนิ ด จะมี อ าการแสดง
ต่างๆกัน (ตารางที่1)
การตรวจเพิ่ ม เติ ม ทางห้ องปฏิ บัติ ก าร การ
สืบค้ นทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัย และวางแผน
การรักษาโรคมะเร็ งนัน้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อประเมินตาแหน่ง ขนาด และขอบเขตของก้ อ น
และต่อมน ้าหลืองที่เกี่ยวข้ อง
2. เพื่อ ให้ ได้ ก ารวิ นิจ ฉัย โรคมะเร็ ง ที่แ น่นอน จากการ
ตรวจเนื ้อเยื่อที่ตวั ก้ อน หรื อต่อมน ้าเหลืองที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อ ประเมิ นดูว่า มี ก ารกระจายของโรคมะเร็ ง ไปที่
อวัยวะอื่นๆ
กล่าวคือการประเมินลักษณะของก้อน ต่อมน้า
เหลืองที่เกี่ยวข้อง และการกระจายที่อวัยวะอื่นๆนั้น เป็น
การประเมินเพื่อหาระยะของโรค (Staging) โดยมักจะใช้
ระบบ TNM staging ( T: Tumor,N: Node, M: Distant
metastasis) ซึ่งจะได้ข้อมูลเหล่านี้จากการตรวจเพิ่มเติม
ด้วยภาพทางรังสีเช่น การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(Computed Tomography; CT scan) ตัวอย่างเช่น
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินืจฉัยมะเร็งปอดจากเนื้อเยื่อแล้ว ควร
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พิจารณาส่งการตรวจเพื่อประเมินรอยโรคและระยะของ
โรค ด้วย CT chest with upper abdomen เพื่อดู
ตาแหน่ง ขนาด ของก้อนและต่อมน้าเหลือง และเนื่องจาก

มักจะพบมีการกระจายไปที่ตับ และต่อมหมวกไต ดังนั้นจึง
ต้องประเมิน CT ในส่วนของ upper abdomen ร่วมด้วย

ตารางที่ 1 ตัวอย่างอาการแสดงที่พบได้บ่อยของมะเร็งในแต่ละชนิด

ชนิดของมะเร็ง

อาการแสดง
ไอเรื้อรังไอปนเลือด เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก เสียงแหบ
น้าหนักลด
คลาได้ก้อนที่เต้านมโดยที่ไม่สัมพันธ์กบั การมีประจาเดือน
แผลเรื้อรังที่เต้านมและหัวนม รูปทรงเต้านมผิดรูปไปจากเดิม
การดึงรั้งผิดปกติที่บริเวณหัวนมภายใน 3 เดือน เลือดออก
บริเวณหัวนม
กลืนลาบาก กลืนติด เลือดออกจากระบบทางเดินอาหารส่วน
ต้นเรื้อรัง ปวดจุกแน่นท้องเรื้อรังร่วมกับอาการน้าหนักลด
เบื่ออาหาร หรือ ซีด
ปวดท้องบริเวณช่องท้องส่วนล่างเรื้อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย
เรื้อรังถ่ายเป็นเลือดสด ซีด น้าหนักลด
แผลเรื้อรัง ไฝหรือจุดดาที่มีการเปลี่ยนแปลงในขนาดอย่าง
รวดเร็ว สีของรอยโรคไม่สม่าเสมอ ขอบไม่เรียบ
คอบวมหรือมีก้อนที่คอในระยะนานมากกว่า 6 สัปดาห์
รอยโรค หรือแผลในบริเวณช่องปากนานมากกว่า 3–6
สัปดาห์ เสียงแหบนานมากกว่า 3 สัปดาห์

มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม

มะเร็งระบบทางเดินอาหารส่วนบน

มะเร็งระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งศีรษะและคอ

วิธีการที่จะได้ ชิน้ เนื ้อจากก้ อนเพื่อนามาตรวจทางพยาธิ

กว่าเข็มฉีดยาทัว่ ไป เจาะผ่านผิวหนังบริ เวณที่มีก้อน

สาหรับการวินิจฉัยนัน้ มี 3 วิธีดงั นี ้

ผิ ด ปกติ การตัด ชิ น้ เนื อ้ จะใช้ ปื นตัด ชิ น้ เนื อ้ แบบ

1. Fine Needle Aspiration (FNA)

เป็ นการใช้ เข็ม

ฉีดยาขนาดเล็ก แทงเข้ าไปในก้ อนเนือ้ แล้ วดูดเอา
เซลล์ที่เป็ นส่วนประกอบของก้ อนเนื ้อนันออกมาเพื
้
่อ
นาไปตรว จทางพยาธิต่อไป วิธีนี ้มีข้อดีคือ สามารถ
ทาได้ ง่าย สะดวก และประหยัด แต่วิธีนี ้จะได้ เซลล์
หรื อ ชิ น้ เนื อ้ ในปริ ม าณไม่ ม ากท าให้ อ าจมี ค วาม
ผิดพลาดในการวินิจฉัยได้ (false negative)
2. Core Needle Biopsy (CNB)

เป็ นวิธีการที่ได้ ชิ ้น

เนือ้ โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยจะใช้ เข็มที่มีขนาดใหญ่

อัตโนมัติ(Autometic biopsy gun) วิธีนี ้มีข้อดีคือ
ได้ เนื ้อเยื่อมากกว่า FNA และค่อนข้ างแม่นยาสูง
3. Excisional/ Incisional biopsy

เป็ นการผ่าตัด

บริ เวณก้ อนเพื่ อ เอาชิ น้ เนื อ้ ออกมาตรวจ โดย
incisional biopsy

จะเป็ นการผ่าตัดเอาเนื ้อเยื่อ

เฉพาะบางส่วนของก้ อนออกในปริ มาณที่เพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยและตรวจเพิ่มเติมทางพยาธิวิทยาโดย
ยังมีก้อนเหลืออยู่แต่หากเป็ น excisional

biopsy

จะผ่ า ตัด เอาก้ อนทัง้ หมดออกมาด้ ว ย ซึ่ ง วิ ธี ก าร
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ดัง กล่ า วจะได้ ปริ ม าณชิ น้ เนื อ้ ที่ เ หมาะสม และ
เพียงพอสาหรับการตรวจ
แนวทำงกำรรักษำโรคมะเร็ง
ห ลั ก ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร รั ก ษ า โ ร ค ม ะ เ ร็ ง
ประกอบด้ว ย สภาวะร่างกายของผู้ป่วย (Performance
status) ชนิดของมะเร็งและระยะของโรค
1. การประเมินสภาวะร่างกายของผู้ป่วย (Performance
status)
นั้ น มั ก จะประเมิ น โดยใช้ Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG) score
โดยจะประเมิ น เป็ น คะแนนตามสภาพของผู้ ป่ ว ย
(ตารางที่ 2 ) หากผู้ ป่ ว ยมี ส ภาพร่ า งกายที่ ดี (ECOG
score 0 – 2 ) มักจะพิจารณาให้การรักษาตาม
มาตรฐาน ได้แก่การผ่าตัด เคมีบาบัด หรือรังสีรักษา
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมะเร็งแต่ล ะชนิด ในทางตรงกันข้า ม
หากผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง (ECOG 3 – 4)
การรั ก ษาที่ เ หมาะสมส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ คื อ การ
รักษาแบบประคับประคองอาการ (Best supportive
care)
2. ชนิดของมะเร็ง และระยะของโรค หากผู้ป่วยมะเร็งมี
สภาพร่างกายที่แข็งแรง (ECOG score 0-2) ควร
พิจารณาเรื่องการรักษาโรคมะเร็งตามแต่ละชนิดของ
มะเร็งนั้นๆ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
เพื่อประโยชน์ในแง่การเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลด
อัตราการกลับเป็นซ้าของโรค นอกจากนั้นระยะของ
โรคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาแนวทางการ
รักษา ดังนี้

2.1) หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระยะแรก (stage I – II) ควร
ปรึกษาศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง พิจารณาเรื่องการ
ผ่าตัด เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายของการรักษาในผู้ป่วยระยะนี้
คือหายขาด (Curative intent)
2.2) หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระยะลุกลาม แต่ยังไม่มีการ
กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ (Locally advanced; Stage III)
ผู้ป่วยในระยะนี้มักจะไม่สามารถผ่าตัดได้ดังนั้นการรักษา
หลัก ก็คือเคมีบาบัด และหรือ การฉายแสงด้วยรังสี
2.3) หากผู้ ป่ ว ยเป็ น มะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ย (advanced
stage; stage IV) โดยที่ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง
(ECOG 0-2) การรั ก ษาด้ ว ยเคมี บ าบั ด ตามหลั ก ฐาน
ทางการแพทย์จะสามารถบรรเทาอาการต่างๆจากโรค เพิ่ม
คุณภาพชีวิต และอาจเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้
กล่าวโดยสรุป การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ ง ให้ ไ ด้ ผ ลที่ ดี นั้ น ย่ อ มต้ อ งอาศั ย ที ม แพทย์ ที่ มี
ความรู้ความชานาญด้านมะเร็ง (Multidisciplinary team)
และต้องประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach)
ซึ่งกระบวนการจะต้องประกอบด้วยการซักประวัติตรวจ
ร่างกายเกี่ยวกับอาการนาและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากภาพถ่ายรังสีและการตรวจวินจิ ฉัย
ที่แน่นอนจากการตรวจชิ้นเนื้อ นอกจากนี้ปัจจัยที่สาคัญ
สาหรั บ การพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางการรั ก ษาโรคมะเร็ ง
ได้แก่สภาพของผู้ป่วย (Performance status) ชนิดของ
มะเร็ง และระยะของโรคมะเร็ง
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