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เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2553

โครงการเฝาระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ ในผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ตับและทางเดินน้ําดี จัดเปนอวัยวะที่ทํางาน
เกี่ยวเนื่องกัน ตําแหนงของตับปกติอยูที่บริเวณชอง
ทองดานขวาสวนบน ตับทําหนาที่สําคัญหลายประการ
เชน สังเคราะหโปรตีน ควบคุมกลไกดานการเผาผลาญ
พลังงาน กําจัดสารเคมีที่เปนพิษในเลือด และสรางน้ําดี
ผานทางทอน้ําดี เพื่อทําหนาทีย่ อยไขมันในทางเดิน
อาหาร เปนตน
โรคมะเร็งทีเ่ กิดขึ้นที่ตบั อาจแบงไดเปนหลายกลุม คือ
มะเร็งเซลลตับ เกิดจากเซลลตบั เองมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางผิดปกติ มักสัมพันธกับ
ภาวะที่ตับมีการอักเสบ และตับแข็ง โดยทั่วไปเมื่อมีภาวะตับอักเสบ เซลลตับจะสามารถแบงตัวและ
ซอมแซมตัวเองได แตเมื่อเกิดภาวะนี้นาน การแบงตัวเพิ่มจํานวนมีโอกาสเกิดความผิดปกติ มีการ
ผาเหลา (Mutation) จากตําแหนงสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) ที่ผดิ ปกติได เมื่อเซลลที่
ผิดปกตินี้แบงตัวเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมาก ทําใหเกิดลักษณะของเซลลมะเร็ง จากการศึกษาใน
ปจจุบัน พบวา มะเร็งเซลลตับ สัมพันธกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง การดื่มแอลกอฮอล
เปนประจํา (ปริมาณแอลกอฮอลมากกวา 80 กรัมตอวัน) และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
มะเร็งทอน้ําดี มะเร็งชนิดนี้มตี นกําเนิดจากเยื่อบุทอน้ําดี อุบัติการณพบบอยในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมในตับ ซึ่งเกิดจากการ
รับประทานอาหารจําพวกปลาน้ําจืดสุกๆดิบๆ มะเร็งทอน้ําดีมีสาเหตุ อาการ และการรักษาที่
แตกตางจากมะเร็งเซลลตับ
นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบกอนมะเร็งที่ตับ โดยเกิดจากมะเร็งของอวัยวะอื่นที่ลามไปที่
ตับได เชน มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งเตานม มะเร็งปอด เปนตน ซึ่งจะมีอาการ และการตรวจพบที่
แตกตางออกไป การรักษาขึ้นอยูกับโรคมะเร็งที่เปนอวัยวะหลัก

โรคมะเร็งเซลลตับ
โรคมะเร็งเซลลตับ หรือ Hepatocellular
carcinoma (HCC) เปนมะเร็งที่พบบอยเปนอันดับที่
5 ของมะเร็งทั่วโลก อุบัติการณพบสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทย จาก
ขอมูลของสถาบันมะเร็งแหงชาติ (พ.ศ.2541-2543)
พบวามะเร็งเซลลตับ พบมากเปนอันดับ 1 ในเพศ
ชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง อายุที่พบบอยอยู
ในชวง 20-50 ป มะเร็งเซลลตับเปนโรคที่มคี วามรายแรง โดยมีอตั ราตายสูงเปนอันดับที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ
ในประเทศไทย ปจจัยเสี่ยงสําคัญในการเกิดมะเร็งเซลลตับ คือ การติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีเรือ้ รัง โดยมีผลเพิ่มความเสี่ยงตัง้ แต 5 ถึง 98 เทาเมื่อเทียบกับผูที่ไมมีการติดเชือ้ การติด
เชื้อชนิดเรื้อรังสวนใหญเกิดจากการไดรับเชื้อจากแมสูลูกในระหวางการคลอด
อาการของโรคมะเร็งเซลลตบั ในระยะแรกมักไมมีอาการ เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยใน
ระยะนี้จึงทําไดยาก เมื่อเกิดอาการขึ้นสวนใหญเปนอาการไมจําเพาะ เชน เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
ผูปวยสวนใหญมักมาพบแพทยเมื่อมีอาการเปนมากแลว เชน ปวดทองใตชายโครงขวา ตัวเหลือง
ตาเหลือง ซึง่ ทําใหตรวจพบโรคมะเร็งขณะลุกลามไปมากแลว ซึ่งผลการรักษาไมดี
ในปจจุบันความรูทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น ทําใหทราบวาผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง มี
ความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคตับแข็ง และมะเร็งเซลลตับ จึงควรมีการเฝาระวัง ปองกัน และตรวจคัด
กรองเปนประจํา ดวยการตรวจระดับ Alpha-fetoprotein (AFP) ซึ่งเปนสารบงชี้โรคมะเร็งเซลลตับ
และตรวจอัลตราซาวนดตับเปนระยะๆอยางตอเนื่อง เพื่อในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ จะ
สามารถพบไดตั้งแตในระยะแรกเริ่ม ซึ่งมีทางเลือกในการรักษามาก และใหผลการรักษาที่ดีกวา
สําหรับผูปวยบางรายอาจตองตรวจเพิ่มเติม ดวยการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร หรือเอกซเรยคลื่น
แมเหล็กไฟฟา เพื่อชวยในการวินิจฉัย
การรักษาโรคมะเร็งเซลลตับ มีหลายวิธีขึ้นอยูกับระยะของโรค ถาตรวจพบในระยะแรก
สามารถใหการรักษาโดยการผาตัด ซึ่งทําใหการพยากรณโรคดี กรณีที่ตรวจพบเมื่อโรคเปนมาก
แลว สามารถใหการรักษาดวยวิธีฉีดยาผานทางหลอดเลือดแดงเขาไปที่กอนมะเร็ง การใหยาเคมี
บําบัดมุงเปา (Targeted therapy) หรือการฉายแสงรังสีรักษา

โครงการเฝาระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ ในผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รัง
โครงการเฝาระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ ในผูปวยโรคไวรัส
ตับอักเสบบีเรื้อรัง สําหรับผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง อายุระหวาง 2065 ป จํานวน 2,000 ราย ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณไดเริ่มดําเนินการนี้
วัตถุประสงคหลัก เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกัน และตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เซลลตับ ในกลุมผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง ที่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบบี โดยผูเขารวมโครงการฯทุกราย จะไดรับการซักประวัติหาอาการที่
ผิดปกติ ตรวจรางกาย ตรวจเลือดเพื่อประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการ
ตรวจหนาที่การทํางานของตับ และปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA) ตรวจหาระดับ
Alpha-fetoprotein และตรวจอัลตราซาวนดตับ เปนระยะๆตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพตัว
โรคที่ตรวจพบ เปนระยะเวลานานอยางนอย 5 ป เพื่อเฝาระวัง และตรวจหามะเร็งตั้งแตในระยะแรก
ในกรณีที่ผลอัลตราซาวนดตับปกติ แตตรวจพบความผิดปกติเกีย่ วกับโรคไวรัส
ตับอักเสบบี คือ มีเอนไซมของตับสูงกวาปกติ รวมกับมีปริมาณเชี้อไวรัสตับอักเสบบีสูง
[ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA) สูงกวา 2,000 หนวยมาตรฐาน
ตอมิลลิลิตร (International Unit ; IU/ml)] แสดงวาจะมีโอกาสเกิดโรคตับแข็ง รวมถึง
เสี่ยงตอโรคมะเร็งเซลลตับสูง ผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับการตรวจประเมินการเกิด
พังผืดของตับ วามีภาวะตับแข็งหรือไม การรักษาภาวะโรคตับอักเสบในผูปวยกลุมนี้ดวย
ยาตานไวรัส จึงมีความสําคัญ และสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได
สําหรับผูเขารวมโครงการฯที่ผลการตรวจอัลตราซาวนดตับผิดปกติ พบกอนใน
ตับ จะไดรบั การตรวจยืนยันเพิ่มเติมดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร และวิธีอื่นๆเพิ่มเติม ใน
กรณีที่กอนนั้นมีขนาดเล็ก (นอยกวา 1 เซนติเมตร) และแนใจวาไมมีลักษณะของมะเร็ง
จะไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิดทุก 3 เดือน แตในกรณีพบกอนที่เปนมะเร็ง จะเขาสู
การรักษาโรคมะเร็งเซลลตับตอไป

ผูเขารวมโครงการฯที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเซลลตับ จะไดรบั การ
ตรวจประเมินโดยละเอียดจากอายุรแพทย ศัลยแพทย และรังสีแพทย เพื่อรวมกันวาง
แผนการรักษาที่เหมาะสม ตามระยะของโรคที่ตรวจพบบนพื้นฐานของผูป วยในแตละราย
โครงการเฝาระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ ในผูปว ยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนี้ จะ
ทําใหเกิดความรูจากการศึกษาวิจัย เพื่อเปนประโยชนแกผูที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในการ
ดูแลเฝาระวัง ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเซลลตับ อีกทั้งพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคมะเร็งเซลลตับของประเทศไทยตอไป

ปฏิทนิ กิจกรรม
5-16 กรกฎาคม 2553
19 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป

กิจกรรมใหความรู และชี้แจงวัตถุประสงคโครงการฯ
เริ่มดําเนินการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ
สําหรับผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (ครั้งแรก)
หลังจากนั้น ผูเ ขารวมโครงการฯ จะไดรับนัดหมาย
สําหรับการเฝาระวัง ปองกัน และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเซลลตับ
ตามความจําเปนเปนระยะๆ ตอเนื่องนานอยางนอย 5 ป

เกณฑที่รบั ไวในโครงการฯ
ประชากรไทย อายุ 20-65 ป จํานวน 2,000 ราย ทีต่ รวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(Chronic Hepatitis B infection)
โดยจะตองไมมีประวัติตรวจพบโรคมะเร็งตับมากอน หรือผูที่มีประวัติโรคไวรัส
ตับอักเสบบีทเี่ คยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมาแลว หรือผูที่เปนโรคมะเร็งชนิดใดๆ
ภายในชวงระยะเวลา 5 ป หรือมีภาวะตับแข็งรุนแรง หรือผูปว ยที่มกี ารติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวี
หรือผูปว ยที่มสี ุขภาพไมแข็งแรงเพียงพอโดยมีโรคประจําตัวอื่นทีอ่ าจเปนอุปสรรคตอการ
ศึกษาวิจยั ในโครงการฯ
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โรงพยาบาลจุฬาภรณ
54 หมู 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 02-576-6000
www.cccthai.org

