มะเร็งกระเพาะอาหาร
(Gastric Cancer)
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสิริกาญจน ยามาดะ
กระเพาะอาหาร (Stomach)
ปรกติกระเพาะอาหารเปนอวัยวะที่ทําหนาที่เปนที่พักของอาหาร โดยรูปรางและการวางตัวจะอยูในแนวชองอกตาม
ตําแหนงของซี่โครงดานลางซาย เปนอวัยวะที่ตอมาจากหลอดอาหาร อาหารจะถูกยอยที่กระเพาะอาหารเพียงสวน
นอย แตอาหารที่ถูกยอยเพียงบางสวนนี้จะถูกสงตอไปยังลําไสเล็กซึ่งเปนที่ที่มีการยอยและการดูดซึมสารอาหารสวน
ใหญ การสํารวจโดยการตรวจ การคลํา การมองเห็น ทําไดยาก การตรวจในปจจุบันนิยมใชการถายภาพรังสีและการ
มองเห็นภายในไดดวยการสองกลองทางเดินอาหาร
มะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Cancer)
นิยามของ กอนเนื้อ( Tumor) คือการโตอยางรวดเร็วแบบผิดปกติของเซลล ซึ่งอาจเปลี่ยนไปเปนชนิดดี ( benign)
หรือชนิดราย ( malignant) สําหรับเนื้องอกชนิดดีนั้นมีการควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อผิดปกติแตยังไมมีการ
ลุกลามไปยังเซลลปกติ สําหรับชนิดรายหรือมะเร็ง ( cancer) จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลลที่เกิดการลุกลามไป
ยังเซลลปกติขางเคียง หรืออวัยวะอื่นในรางกาย ในกรณีของมะเร็งกระเพาะอาหาร( Gastric Cancer)ก็มีการเจริญ
แบบผิดปกติดังกลาวเชนเดียวกัน โดยมากกวา 90 % เกิดขึ้นที่ epithelial lining of gland ซึ่งเรียกวา Gastric
carcinoma สวนหนึ่งของมะเร็งกระเพาะอาหารมีการเปลี่ยนแปลงของเซลลในชั้นใตเยื่อบุจากตอมน้ําเหลือง เรียก
Gastric Lymphoma หรือ จากชั้นกลามเนื้อเรียบ เรียก Leiomyosarcoma ซึ่งปจจุบันแยกกลุมออกไปเรียก GIST
( Gastrointestinal Stromal Tumor) สําหรับ squamous cell carcinoma นั้นพบไดนอย
ระบาดวิทยาและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Carcinoma epidemiology and Risk
factors)
ในประเทศ สหรัฐอเมริกาพบวามะเร็งกระเพาะอาหารชนิด Gastric carcinoma มีอัตราการเกิดเปนลําดับที่ 14 1 และ
พบวาการเกิดโรคลดลงหลังป 1930 ในคนอเมริกันผิวดําพบมากกวาคนอเมริกันผิวขาว ในประเทศทางยุโรปอัตราการ
เกิดโรคพบ14.7/100000 ตอป ผูชายมีอัตราการเกิดโรคสูงกวาเพศหญิงและอัตราการเกิดโรคสูงมากในกลุมประเทศ
เอเซียตะวันออก( East Asia) เชน ญี่ปุน เกาหลี และ จีน ซึ่งมีความนาจะเปนเกี่ยวกับลักษณะอาหารที่ประกอบดวย
การรักษาดวยการรมควัน เค็มจัด การหมักดอง การทานของที่เก็บรักษา( preservative food) รับประทานของสด ผัก
สด อาหารที่มีกากใย และ ผลไมนอย 2 ในขณะที่เมื่อมีการยายถิ่นไปในอเมริกา รุนที่ 2 หรือ 3 พบวาอัตราการเปนโรค
พบนอยลง จึงเปนที่นาสงสัยวาสิ่งแวดลอมนาจะเปนปจจัยสําคัญมากในการสงเสริมการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
นอกเหนือไปจากความเครียด และเศรษฐานะ ที่ไมดี แตอยางไรก็ดี อัตราตายทั่วโลกยังสูงมาก อัตราการรอดชีวิตยังต่ํา
โดยเฉลี่ยทั่วโลก ดังรูปที่ 1
อยางไรก็ดี มีการศึกษาจํานวนมากไดใหความสําคัญกับการติดเชื้อ H.pylori 2,3,4,5 ในกระบวนการเกิด แผลกระเพาะ
อาหาร และการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งในผูปวยคนญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อเทียบกับคนที่ไมติดเชื้อ
อยางชัดเจน สําหรับคนไทยที่มีการติดเชื้อและพบรวมกับมีการติดเชื้อก็ดี กลับพบวามีอัตราการเกิดการอักเสบเรื้อรังใน
ระดับที่นอยกวาคนญี่ปุนเปนอยางมาก 6 และอัตราการเปนมะเร็งกระเพาะอาหารต่ํามากที่สุดทั้งๆที่พบวาอัตราการติด
เชื้อ H.pylori สูงเชนเดียวกัน ดัง ตารางที่ 1 ขณะนี้ยังไมพบวา อะไรเปนปจจัยเดนที่ทําใหเกิดโรค จึงทําใหการเฝาระวัง

และการตรวจพบโรคในระยะแรกโดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคต่ํากวา ประเทศแถบ เอเซียตะวันออก ไม
สามารถทําไดดี ตางจากมะเร็งปอด ตับ และลําไสใหญ

ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศตางๆโดย age-adjusted
incidence rates (/100,000)

รูปที่ 1: แสดงอัตราการรอดชีวิต ( 5-year relative survival rate) หลังจากไดรับการวินิจฉัย
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รูปที่ 2: Professor Correa ไดใหการจําลองรูปแบบการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารไวดังแสดงในตารางแผนภาพ 7

พยาธิกําเนิด การปองกันและการตรวจหาเบื้องตน ( Pathophisiology, Prevention, and Screening )
สืบเนื่องจากการขาดหลักฐานวามีปจจัยเสี่ยงปจจัยใดปจจัยหนึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
และไมมีปจจัยการดํารงชีพที่เดนชัดใดๆที่ชวยลดอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร แตมีรายงานเรื่องการทานผักสด
และผลไมรวมทั้งการลดการรับประทานอาหารที่รมควัน หมักดองที่เค็มจัด สามารถลดอัตราการเปนโรคได แตยังไมมี
หลักฐานยืนยันชัดเจนอยางไรก็ดี ในประเทศญี่ปุนไดมีการศึกษาอาหารโดยทําในสัตวทดลอง Tatematsu et al. ได
รายงานไวในป1970 วา Nacl สงเสริมผลการกอมะเร็งของสารกอมะเร็งMMNG ใน glandular ของกระเพาะหนูและใน
ป 2002 Nozaki et al ไดสาธิตวาการใหอาหารที่มีเกลือในอัตราสวนที่สูงจะสงเสริมการติดเชื้อ H.pylori ตอการกอ
มะเร็งกระเพาะอาหาร (gastric carcinogenesis)ในหนูทดลอง MGs 8 การไดรับ ไวตามินซี ในระดับสูงอาจมีผลดีแต
ยังไมมีการยืนยันชัดเจนเชนกัน สําหรับการติดเชื้อ H.pylori ในการศึกษาทางclinic นั้นถึงแมวามีการศึกษาในคนญี่ปุน
แบบควบคุมสุมไปขางหนาโดยการรักษากําจัดเชื้อเทียบกับผูที่ไดรับการติดเชื้อแตไมไดมีการกําจัดเชื้อ พบวากลุมที่
ไดรับการรักษาหลังจากติดตามไป 3-5 ป มีอัตราการเกิดโรคนอยกวาแตยังไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 9 อยางไรก็ดีถา
สามารถพบวาผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงดังกลาวรวมกัน เชนมีการอักเสบของกระเพาะอาหารเรื้อรังหรือแผลเรื้อรังรวมกับมี
การติดเชื้อ H.pylori ก็นาจะไดมีการกําจัดเชื้อ แผนภูมิแสดงแนวทางกลไกพยาธิกําเนิดการเกิดโรคดัง รูปที่ 2
โดยสรุปปจจุบันปจจัยรวม 3 ประการคือ Host factor , Environmental factor, Bacterial factor ที่มีความสําคัญ
รวมกันในการกอมะเร็งกระเพาะอาหาร
ในปจจุบันนอกจากในประเทศญี่ปุนแลว ยังไมมีการตรวจหาหรือสืบคนมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกเนื่องจาก
ในประเทศทางตะวันตกหรือกลุมประเทศตะวันออกเฉียงใต มีอัตราการเกิดโรคต่ํา ซึ่งเมื่อคิดในมุมมองของการปฏิบัติ
แลวอาจมีการสิ้นเปลืองมาก ซึ่งตรงขามกับการศึกษาที่คอนขางกาวไปขางหนาเปนอยางมากสําหรับในประเทศญี่ปุน
โดยการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรกไดมีการตรวจมานานมากกวา 30 ป และไดมีการพัฒนาวิธีการ
ตรวจตางๆเพิ่มเติม
เริ่มแรกไดมีการใชการตรวจโดยการกลืนแปงเพื่อดูภาพถายรังสีและการดูดวยตาโดยการสองกลองตรวจทางเดินอาหาร
สวนตน ซึ่งการดูประกอบกันของการตรวจ 2 ชนิดนี้ใหผลตรวจที่แนนอนคอนขางมาก การลดความไมสบายจากการ
ตรวจในปจจุบันทําไดดีมากขึ้น โดยการใหความรูแกผูปวยกอนทําการตรวจ
ในระยะ 10 ปที่ผานมานี้ ไดมีความพยายามในการคิดคน การตรวจโดยศึกษาระดับของเอ็นไซม (enzyme) ในเลือด คือ
ระดับอัตราสวนของเอ็นไซม เปปซิโนเจน( Pepsinogen I/II ratio) 10,11,12 ซึ่งในคนญี่ปุนนี้มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับการอักเสบกระเพาะอาหารเรื้อรังและมะเร็งกระเพาะอาหาร แตอยางไรก็ดียังตองมีการทดสอบและหา
ระดับที่สามารถใชไดจริงใน gastric cancer screening program ซึ่งนาจะมีประโยชนมากในประเทศที่ไมไดมีอัตรา
การเกิดโรคสูงมากนัก กอนที่จะทําการตรวจที่ รุกล้ํา( invasive test) ตอไป
อาการและอาการแสดง (Symptom and sign)
อาการในระยะเริ่มแรกนั้นคอนขางไมมีอาการเฉพาะเจาะจง อาการของผูปวยสวนใหญมีการอืดแนนทอง รูสึกยอยยาก
มีการเบื่ออาหาร เมื่ออาการมากขึ้นอาจมีการอาเจียน อึดอัด ไมสามรถจะทานอาหารมื้อใหญได และปกติอาการเหลานี้
ก็สามารถเกิดขึ้นไดในคนที่มีแผลกระเพาะอาหารที่ไมใชมะเร็ง ดังนั้นโดยมากผูปวยจึงมักไดรับการรักษาโรคกระเพาะ
อาหารแบบที่ไมใชมะเร็งทั้งๆที่ยังไมไดรับการวินิจฉัยไดอยางแนนอนกอนอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติเมื่อไดรับการรักษา
ทั่วไปแลวอาการไมดีขึ้นผูปวยควรไดรับคําแนะนําใหทําการตรวจเช็คตอไป
บางครั้งในการตรวจเช็ครางกายโดยการตรวจเลือดและพบการซีดที่สัมพันธกับการเสียเลือดก็มีขอบงชี้ในการตรวจหา
มะเร็งกระเพาะอาหาร เชนเดียวกับมะเร็งในระบบทางเดินอาหารอื่นๆ

อาการปวดทองและน้ําหนักลดพบไดมากที่สุดเกือบมากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวย อีกประมาณ 1ใน 3 มีอาการคลื่นไส
อาเจียน อาการอื่นๆพบนอยและไมเดนชัด การตรวจรางกาย อาจพบไดเมื่อผูปวยมีอาการมากแลวเชน คลําไดตอม
น้ําเหลืองบริเวณเหนือไหปลาราดานซาย (left supraclavicular node) เรียก virchow’s node บางครั้งถามีการการะ
จายไปยังผนังเยื่อบุชองทองอาจคลําได ที่สะดือ เรียก Sister Mary Joseph’s nodeการตรวจทางทวารหนักก็อาจคลํา
ได Blumer’s shelf คือ มะเร็งกระจายมาบริเวณ Cul de sac
การวินิจฉัย (Diagnosis)และระยะของมะเร็ง ( staging)
ระยะของโรคโดยมากมักทราบเมื่อมันโตขึ้นมากกอนที่จะไดรับการวินิจฉัย และมะเร็งกระเพาะอาหารมักตรวจพบไดชา
เนื่องจากไมมีการตรวจที่เฉพาะเจาะจงในระยะเริ่มแรก กอนที่จะมีการแนะนําเรื่องการแบงระยะโรค
มีความจําเปนที่ควรทราบเกี่ยวกับการเติบโตของมะเร็งและการแพรกระจายของโรคซึ่งนําไปสูการแสดงของโรคในระยะ
สุดทาย ปญหาของมะเร็งกระเพาะอาหารนี้เกิดขึ้นจากการที่มะเร็งไดไปหยุดการทํางานของอวัยวะปกติ ในทางหนึ่ง
มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถแพรกระจายไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1) โดยการแพรกระจายโดยตรงจากตัวกระเพาะอาหารเองไปยังอวัยวะขางเคียง เนื้อเยื่อขางเคียงที่มะเร็งลุกลามไปเชน
มาม ตับออน ลําไสใหญ ลําไสเล็ก ตับ และ หลอดเลือด
2) โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบของตอมน้ําเหลือง ระบบหมุนเวียนของตอมน้ําเหลืองสมบูรณและตอเนื่องไปยังแทบทุก
ระบบในรางกายเหมือนกับระบบหลอดเลือด ดังนั้นเมื่อมะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามเขาสูระบบตอมน้ําเหลือง
( Lymphatic spreding) แลวนั้น ก็สามารถลุกลามไปสูระบบอวัยวะอื่นไดตอไป กระเพาะอาหารมีระบบตอมน้ําเหลือง
ที่ประกอบดวยตอมน้ําเหลืองเล็กๆ กระจายในชั้นของใตเยื่อบุกระเพาะอาหาร ตอมน้ําเหลืองกลุมแรกที่มีการกระจาย
ไปคือกลุม perigastric node กลุม ในระดับถัดไป เปนตอมน้ําเหลืองใกลกับตับ มาม ตับออน และหลอดเลือดแดงใหญ
3) มะเร็งกระเพาะอาหาร ยังสามารถเขาสูกระแสเลือดไปยังที่ตางๆ เซลลมะเร็งเหลานี้เองที่เปนตัวการในการ
แพรกระจาย( metastasis) อวัยวะที่มีการแพรกระจายไปมากที่สุดคือ ตับ และปอด
4) มะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถแพรกระจายไปทั่วชองทอง (peritoneal cavity) และเมื่อมีการแพรกระจายในรูปแบบ
นี้แลวมักไมมีการหยุดการลุกลามได
ในป 1965 Lauren ไดแบงลักษณะของมะเร็งกระเพาะอาหาร ทาง Histology เปน 2 ลักษณะซึ่งยังใชมาจนถึงปจจุบัน
คือ Intestinal type และ Diffuse- infiltrative type ซึ่งในแตละประเทศก็มีอัตราการเกิดไมเหมือนกัน เชนในประเทศ
ญี่ปุนจะพบ Intestinal type มากกวา diffuse type 13
การตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารมักเริ่มดวยความนาสงสัยและอาศัยการตรวจไดหลายอยางรวมกันที่ใชอยาง
แพรหลายไดแก (ตารางที่ 2)
1) Upper Gastrointestinal Series study( UGI study) ; การพัฒนาเทคนิคโดยการใช double contrast study
ทําใหความแมนยําสูง ราคาถูก มองเห็นรูปรางของกระเพาะอาหาร และทางเดินอาหารสวนตอเนื่องไดชัดเจน
และใชเปน screening method ในประเทศญี่ปุนสําหรับ mass population ความไวและความแมนยําสูง
เทากับ 88.5% และ 92 % ตามลําดับ 14
2) Esophagogastroduodenoscope; ปจจุบันทั้งอายุรแพทยและศัลยแพทยที่ไดฝกการตรวจโดยการสองกลอง
มีจํานวนมากขึ้นในประเทศไทย ทําใหการวินิจฉัยควบคูไปกับการตรวจทางรังสีทําไดดีขึ้นและแมนยํามากขึ้น
และขอดีก็คือสามารถใหการตรวจวินิจฉัยโดยการตัดสงอานผลชิ้นเนื้อสําหรับรายงานทางพยาธิวิทยาอีกดวย
ความแมนยําจึงมีมากกวา 95%

3) Endoscopic Ultrasound ; ชวยการวินิจฉัยดวยการสองกลองแมนยํามากขึ้นโดยเฉพาะการวินิจฉัยมะเร็ง
กระเพาะอาหารระยะเริ่มแรก เพื่อพิจารณาวิธีการรักษาผานกลองอีกดวย โดยสามารถแยกความลึกของชั้น
มะเร็ง และติอมน้ําเหลืองที่เกี่ยวของที่อยูใกลเคียง
4) U/S and CT scan of abdomen ; ชวยบอกอวัยวะอื่นที่มีการแพรกระจาย แตอยางไรก็ดีการใหการวินิจฉัย
การแพรกระจายไปยังตอมน้ําเหลืองยังต่ํา
5) PET scan ; เปนวิธีการที่ใชบอกการแพรกระจายโดยใช radioactive solution ที่มีความสามารถจับกับ
เซลลมะเร็งเริ่มนํามาใชแตไมบอกเฉพาะเจาะจงและยังไมไดนํามาใชในการตรวจหามะเร็งในชวงแรก
6) Laparoscopy
ตารางที่ 2: แนวทางการใหการวินิจฉัยทางคลินิก ในประเทศญี่ปุน 15
Clinical finding
Surgical finding
Conclusive finding
Physical examination
Diagnostic imaging *
Endoscopy *
Biopsy
Cytology
Biochemical examination*
Biological examination
Others

Clinical finding
Inspection and palpation
Diagnostic imaging
Frozen section
Needle biopsy
Aspiration cytology
others

Clinical finding
Surgical finding
Histological examination
others

การแบงระยะของโรคมะเร็งมี 2 แบบที่เปนที่ยอมรับในปจจุบัน การแบงทั้ง 2 แบบนี้ใหรายละเอียดในแงการลุกลามของ
มะเร็งที่กระเพาะอาหารเองและการลุกลามในระบบตอมน้ําเหลือง
1) TNM staging ( by AJCC –American Joint Committee on Cancer ,6th edition) 16
T is depth of invasion
Tx Primary tumor cannot be assessed
T0 No evidence of primary tumor
Tis – Carcinoma in situ : intraepithelial tumor without invasion of the lamina propia
T1 - Tumor invades lamina propia or submucosa
T2 - Tumor invades muscularis propia or subserosa
T2a - Tumor invades muscularis propia
T2b- Tumor invades subserosa
T3 - Tumor penetrates serosa (visceral peritoneum) without invasion of adjacent structures
T4 - Tumor invades adjacent structures
( อวัยวะที่โดนลุกลาม เชน มาม ลําไสใหญ ตับ กระบังลม ตับออน ผนังชองทอง ตอมหมวกไต ไต ลําไสเล็ก และ
หลอดอาหาร)

N is lymphnode status
Nx - Regional lymph nodes can not be assessed
N0 –No regional lymph node metastasis
N1 – tumor spread to 1-6 lymph nodes
N2 – tumor spread to 7-15 lymph nodes
N3 – tumor spread to more than 15 lymph nodes
M is metastasis status
M0 – no distant metastasis
M1 - Distant Metastasis
The overall stage is based on a combination of these T, N, and M parameters;
Stage 0 - Tis
N0
M0
Stage IA – T1
N0
M0
Stage IB - T1
N1
M0
T2a/b N0
M0
Stage II - T1
N2
M0
T2a/b N1
M0
T3
N0 M0
Stage IIIA T2a/b
N2 M0
T3
N1 M0
T4
N0 M0
Stage IIIB T3
N2 M0
Stage IV - T4
N1-3 M0
T4
N3 M0
Any T, Any N, Any M1
Modified Astler-Coller (MAC) system ไดมีการนํามาใชและชวยทําใหการแบงระยะโรคงายขึ้นเทียบในการแบง
ในTNM ไดดังนี้
MAC staging
TNM staging characteristics
A
TisN0M0
Lymph nodes not involved; tumor very superficial in
Stomach
B
T1,T2N0M0
Lymph nodes not involved; tumor deeper, but still within
stomach wall
B2
T3N0M0
Lymph nodes not involved; tumor through the stomach
wall
B3
T4N0M0
Lymph nodes not involved; tumor invading into other
Organs

C1

Tis-T2N1-3 M0 Lymph nodes involved, but tumor not through the
stomach wall
C2
T3N1-3M0
Lymph nodes involved and tumor through the stomach
Wall
C3
T4N1-3M0
Lymph nodes involved and tumor invading into other
organs
2) Japanese Classification ( Japanese Research Society for Gastric Cancer 1995) 15
1. ตําแหนงของมะเร็ง ( Tumor Location)
- Upper third
Lesser curvature
- Middle third
Greater curvature
- Lower third
Anterior wall, Posterior wall
2. ความลึกของชั้นมะเร็ง (Depth of invasion)
T1: Tumor invasion of mucosa or submucosa
T2 : Tumor invasion of muscularis propia or subserosa
T3 : Tumor penetration of serosa
T4 : Tumor invasion of adjacent structures
3. Macroscopic type
Type 0 : Superficial, flat tumor with or without minimal elevation or depression
Type 0 I : Protuded type
Type 0IIa: Superficial elevated type
Type 0IIb: Flat type
Type 0IIc: Superficial depressed type
Type 0III : Excavated type
การแบงใน Type 0 นี้เปนการแบงรวมเอามะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรก( early gastric cancer) ไวดวยซึ่ง
รวบรวมโดย Japanese Endoscopy Society โดยเฉพาะอยางยิ่งไดใชกับมะเร็งกระเพาะอาหารที่มีความลึกไม
เกิน T1 เทานั้น บางครั้งมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรกอาจมีลักษณะรวมกันเชน IIc+ III หรือ IIc+ IIa
เริ่มแรกใหบรรยายลักษณะที่กินบริเวณกวางไวกอนเสมอดัง รูปที่ 3
Borrmann’s classification ไดบรรยายไวในกลุม advance carcinoma และยังไดนํามาใชมีการเพิ่มเติมไวเปน
type 1-5 ในปจจุบัน
Type 1: Popypoid tumors, sharply demarcated from the surrounding mucosa,usually attached
on a wide base
Type 2: Ulcerated carcinomas with sharply demarcated and raised margins.
Type 3: Ulcerated carcinoma without definite limits, infiltrating into the surrounding wall
Type 4: Diffusely infiltrating carcinomas in which ulceration is usually not a marked feature.
Type 5: Non-classified carcinomas that can not be classified into any of the above types.

Type 0I Protude type

Type 0IIa Superficial elevated type

Type 0IIb Flat type

Type 0IIc Superficial depressed type

Type 0III Excavated type

รูปที่ 3: แสดงลักษณะของระดับการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรก
4. Lymph nodes: แบงตาม regional node เปน areaตางๆ ที่สําคัญ มี 20 หมายเลขซึ่งแบงเปน 4 ระดับใหญ ๆ
เชน
1-6
= N1
7,8a,9-11
= N2
12,13,14V,17,18,20 = N3
14A,15,16,19
= N4 = M1 ( distant metastasis)
N0 = No evidence of lymph node metastasis
5. Peritoneal Metastasis : P0,P1,P2,P3; ovarian metastasis= P2
Peritoneal washing = cytology +
6. Liver Metastasis= H
7. Distant Metastasis=M
8. stage grouping
สรุป การแบงระยะโรคแบบวิธีการของทางญี่ปุนดัง ตารางที่ 3

ตารางที่ 3: Conclusive Stage Grouping
P0,H0,M0

P0
H0
M0

N0

N1

N2

N3

T1

Ia

Ib

II

IIIa

T2

Ib

II

IIIa

IIIb

T3

II

IIIa

IIIb

IVa

IIIa

IIIb
IVa

IVa

T4
P1,H0,T1,2,3

P0,H1
N0,1,2

IVa

IVb( other cases)
Ex; involve 2 organs

การวางแผนรักษา ( Management Plan)
ในปจจุบันการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารโดยทั่วไปยังเปนวิธีการที่มีทางเลือกนอยและยังอาศัยหลักการทางเลือกที่
เหมาะกับระยะและผูปว ยในประเทศนั้นๆ ( Mandatory plan) เนื่องจากระยะของโรคที่ตรวจพบ ความรุนแรงและชนิด
มะเร็งกระเพาะอาหารในแตละประเทศมีโอกาสที่แตกตางกัน
1) Early gastric cancer
- สําหรับ type 0I, IIa, IIb ใหใชการรักษาดวยกลองเรียกวา Endoscopic Mucosal Resection (EMR)
- สําหรับ type IIc ( depressed type) อาจใช minimal invasive approach โดย การใช Laparoscopic
approach เชน lesion –lifting method and intragastric mucosal resection for IIc lesion, Totally
laparoscopic distal gastrectomy with extended lymph node dissection สําหรับ T1 ซึ่งยังเปน selective
procedure for tailored operation มีรายงานเริ่มทําทั้ง ใน ประเทศญี่ปุนและอเมริกา 17,18
2) Advance Gastric cancer
การรักษาดวยการผาตัด ( Surgical Management)
Gastric resection ; มีหลายระดับขึ้นกับตําแหนงและระยะของโรคไดแก
- Total gastrectomy
- Distal gastrectomy
- Proximal gastrectomy
- Wedge resectionor segmental gastrectomy
ในยุคแรกของการทํา gastric resection โดย Billroth ซึ่งเปนศัลยแพทย คนแรกที่ทําการผาตัด subtotal gastrectomy
ไดสําเร็จเปนคนแรก ในป 1881 และมีผูที่ทํา total gastrectomy คือ Longmire ในป1990 ผูปวยในประเทศอื่นยกเวน
ประเทศญี่ปุนมักมาพบแพทยในระยะที่การตัดเนื้อกระเพาะอาหารเองยังมักทําเพื่อบรรเทาอาการ เปนจํานวนมากกวา
60- 70% ในระยะหลังมีสรุปเกี่ยวกับขอถกเถียงวาระยะหางการตัดเนื้อกระเพาะอาหาร (resection margin)วา ใน

กลุมมะเร็งกระเพาะอาหารที่อยูดานลาง( distal lesion) มักเปนที่ยอมรับวา ดานบนหางตัวมะเร็งประมาณ 6
เซนติเมตรและดานลางหางไปทางลําไสเล็กสวนตนประมาณ 1-2 เซนติเมตร หมายความวา subtotal gastrectomy
หรือ การทํา Total gastrectomy ไมแตกตางกันในแงของความเสี่ยงของมะเร็งกลับซ้ําบริเวณรอยตอ ( Anastomosis
recurrence) ในกลุมของ มะเร็งกระเพาะอาหารที่อยูดานบน (proximal lesion) มีรายงานโดย Buhl และคณะ เรื่องการ
ทําผาตัดเทียบระหวาง proximal gastrectomy และ subtotal gastrectomy วา ผูปวยที่ทําผาตัดชนิด proximal
gastrectomy มีอาการ dumping และ delayed gastric emptying อยางมีนัยสําคัญ19 ใน Norwegian study ก็มี
รายงาน ในป 1988เกี่ยวกับอัตราตายและเจ็บปวยวาการทําproximal gastrectomy สําหรับมะเร็งกระเพาะอาหารสวน
ตนมีมากกวา การทํา Total gastrectomy ประมาณ 2 เทา อยางชัดเจน 20
วิธีการตัดเนื้อกระเพาะอาหารมีวิธีการมาตรฐานและมีการบันทึกผลดังนี้
Curability of gastric resection
R0: No residual tumors with high propability of cure
R1: No gross residual tumors, but not evaluate as curable due to micro residual tumors
R2: Definite gross residual tumors
พบวา การทําผาตัดนอกจากการตัดเนื้อกระเพาะอาหารแลวยังจําเปนตองมีวิธีการอื่นรวมเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
ไดแก
Combined resection
การทํา extensive resection นี้มักทําเพื่อนํากอนมะเร็งที่ไปติดอยูออกไดหมดเชน มาม, ตับ, ตับออน, ลําไสใหญสวน
transverse, ถุงน้ําดี, ตอมหมวกไต, รังไข เปนตน จุดประสงคเพื่อทําใหการผาตัดเปน R0 แตไมควรทําถาไมจําเปน
ในการศึกษาของ Dutch ป 1999 พบวาการทําextensive surgery โดยไมจําเปนนอกจากไมเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
แลวแตยังเพิ่มอัตราความเจ็บปวยเปน 2 เทาอีกดวย 21
Lymph node dissection
ไดมีการแบงระดับการตัดตอมน้ําเหลืองไวดังนี้
D0: No dissection or incomplete dissection of group 1 lymph nodes
D1: Dissection of all group 1 lymph nodes
D2: Dissection of all group 1 and 2 lymph nodes
D3: Dissection of all group 1,2, and 3 lymph nodes
D4: Dissection of all group 1,2,3,and 4 lymph nodes
ในประเทศญี่ปุน(JCGC) ยังถือวาการทําอยางนอย D2 resection เปนมาตรฐานการรักษารวมในการผาตัดรักษามะเร็ง
กระเพาะอาหารตั้งแตป1981 Kodama และกลุมศัลยแพทยญี่ปุน ไดรายงานอัตรารอดชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นกวา 2 เทา
เมื่อทําD2 dissection เทียบกับการทําแค D1 dissection22 อยางไรก็ตามในประเทศทางยุโรปและอเมริกา หรือ สําหรับ
ในประเทศที่พบมะเร็งกระเพาะอาหารนอยยังไมประสบความสําเร็จในการทํา D2 และพบวาในระยะลุกลาม การทําการ
เลาะตอมน้ําเหลืองที่มากเกินไปอาจทําใหเกิด morbidity และเปนที่ยอมรับสําหรับ D1 ในประเทศทางตะวันตกวาเปน
minimal modality สําหรับการผาตัดมะเร็งกระเพาะอาหารและแนะนําวาควรไดตอมน้ําเหลือง14-25 ตอมในการทํา
ผาตัดจึงเพียงพอ โดยเฉพาะใน ระยะ IA จนถึง IIIA จนถึงปจจุบันในการประชุมรวม ( World congress of gastric
cancer, 2005) ณ ประเทศญี่ปุน ก็ยังเปนหัวขอที่ยังไมมีขอสรุปเพิ่มเติม

A

B

รูปที่ 4 A: มะเร็งกระเพาะอาหารตรวจพบโดยการกลืนแปงทึบรังสีและการสองกลองกระเพาะอาหาร
B: แสดงลักษณะแผลบนกอนมะเร็งกระเพาะอาหารบริเวณ lessor curvature of Antrum
Adjuvant therapy and outcome
ในป 1999 มีรายงานโดยสถาบันมะเร็งในอเมริกาวาการใหเคมีบําบัดมีเพียง 29% ของผูปวยที่ทําการผาตัดมะเร็ง
กระเพาะอาหารในขณะที่ประมาณ 71 % ไดรับการผาตัดเทานั้น 23 การทําผาตัดยังเปนหลักในความหวังที่จะหายจาก
โรค ในป 2005 มีรายงานโดย North America Intergroup ไดทําการศึกษาแบบสุมไปขางหนาในผูปวยมะเร็งกระเพาะ
อาหาร stage 0-II โดยให 5-FU /leucovorin หลังการผาตัด รวมกับการฉายรังสี 45 Gy กอน, ระหวางและหลัง ใหเคมี
บําบัด โดยแบงใหเปน 5 สัปดาห พบวาเพิ่มอัตราการอยูรอดใน 5 ป ถึง 15% ในรายงานของ Southwest Cancer
Oncology group วา concurrent chemoradiation เพิ่ม median survival หลัง R0 resection ได ถึง 3 ป อยางมี
นัยสําคัญ โดยมีอัตราการรอดชีวิต เพิ่มขึ้นอีก 9% ( level of evidence I, C) 24 อยางไรก็ดีเฉพาะในอเมริกาเทานั้นที่
ยอมรับการใชรังสีรักษา แตยังไมเปนที่ยอมรับทางยุโรปและเอเชีย เนื่องจา ผลขางเคียงและคุณภาพชีวิตหลังการฉาย
รังสียังไมเปนที่ยอมรับสําหรับการรักษามะเร็งที่อยูในสวนของชองทอง และปกติมากกวา 45%ของผูปวยในอเมริกา
ไดรับการเลาะตอมน้ําเหลืองนอยกวา D1 dissection ทําใหการประเมินผลสําเร็จยังไมเปนที่ยอมรับเทาที่ควร
สําหรับการใหเคมีบําบัดเพียงเทานั้นยังไมมีการศึกษามากเทาที่ควรและมีเพียงการศึกษาแบบ meta-analysis ที่ยืนยัน
วาเคมีบําบัดมีประโยชนในแงเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ( level of evidence I,C) 25
เริ่มมีรายงานในการใหเคมีบําบัดใน locally advance and unresectable disease แตยังเปน phase II trial ที่ยังไม
สมบูรณและ ยังไมสามรถหา regimen ที่เหมาะสมไดในการ down staging ( level of evidence II, B) 26 มีการใช 5FU และ cisplatinum with or without anthracyclines การใหdose adjustment มีความจําเปนเพื่อลดปญหาแทรก
ซอนของเคมีบําบัด มียาเคมีบําบัดกลุมใหมเชน Oxaliplatin, irinotecan, docetaxel ที่กําลังเริ่มนํามาใชในการศึกษา

ปญหาของการใชยาเคมีบําบัดในมะเร็งกระเพาะอาหาร นอกจากมีการตอบสนองไมคอยดีแลว ยังบริหารการใชยายาก
เนื่องจากภาวะแทรกซอนจากยาเอง ดังนั้นการหาวิธีที่จะทราบการตอบสนองของยาเคมีบําบัดในผูปวยแตละรายได
อยางมีประสิทธิภาพนาจะชวยในการวางแผนการรักษาใหไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ซึ่งในปจจุบันยังไมมีวิธีที่
เหมาะสมทางคลินิกยกเวนในประเทศญี่ปุนซึ่งนําการทดสอบที่เรียกวา CD-DST test( Collagen gel droplet
embedded drug response essay test)ตามดวย Histoculture drug response essay และ SDI test( Succinic
dehydrogenase inhibitor test) แตในประเทศญี่ปุนเองยังไมมีการประเมินผลในการใชทางคลินิก
ปญหาแทรกซอนจากมะเร็งและการรักษาประคับประคองสําหรับระยะแพรกระจาย( Tumor complication
and Palliative management)
ประมาณ 20-30 % ของผูปวยที่มาดวยอาการในระยะที่ 4 การรักษาโดยการผาตัดมักทําเพื่อลดภาวะแทรกซอน เชน
การตกเลือด การอุดตัน หรือการแตกทะลุ การผาตัดมักขึ้นกับสภาวะของผูปวยเปนหลักโดยจุดประสงคหลักเพื่อลด
อาการหรือทําใหผูปวยมีอาการแทรกซอนนอยที่สุด การทําการตัดตอ การสองกลอง การทําทอทางเดินอาหาร ก็เปน
วิธีการหลากหลายที่จะทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตในชวงชีวิตที่เหลืออยางทุกขทรมานนอยที่สุด ถาผูปวยยังไมมีอาการ
แทรกซอนของมะเร็ง การใหเคมีบําบัดมักทําใหผูปวยมีอาการจากมะเร็งลดลง แตอยางไรก็ตามการใหเคมีบําบัดใน
ระยะนี้ยังไมแสดงผลการมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญและตองมีการดูแลผูปวยมากขึ้นเรื่องอื่นๆเชน
ภาวะทุพโภชนาการและการติดเชิ้อ
การติดตามและเฝาระวัง( Surveillance)
ในอเมริกาและญี่ปุน แนะนําใหติดตามผูปวยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ทุก 3-4 เดือนในปแรกและทุก 6 เดือนเปนเวลา 2 ป
และ ทุกปหลังจากนั้น เนื่องจากโอกาสกลับเปนซ้ํามีมากในชวง 3 ปแรก 27 ซึ่งควรซักถาม ตรวจรางกาย ตรวจเลือดเชน
CBC, LFT และทําการตรวจพิเศษอยางใดอยางใดอยางหนึ่งเมื่อสงสัยเชน CT-scan และในผูปวยหลังผาตัด subtotal
gastrectomy แนะนําใหทําการตรวจภาพรังสี หรือ ตรวจสองกลองทางเดินอาหารปละ 1 ครั้งและ เมื่อสงสัยจากอาการ
สรุป
โดยเฉลี่ยแลวมะเร็งกระเพาะอาหารยังเปนมะเร็งในระบบทางเดินอาหารที่พบบอยและมีอัตราตายสูงอัตราการรอดชีวิต
ต่ํา ผูปวยมักเสียชิวิตดวยความทุกขทรมานจากภาวะแทรกซอนของมะเร็ง สําหรับในประเทศไทย พบวาเมื่อการทํา
ทะเบียนบันทึกผูปวยแลวก็มีจํานวนไมนอยอัตราการเกิดสูงที่สุดยังพบในภาคเหนือ การศึกษาวิจัยปจจัยการเกิดโรค
การสืบคนโรคตั้งแตเนิ่นๆ การใหการรักษาที่ถูกขั้นตอนโดยเฉพาะการผาตัดในระยะแรก รวมไปถึงการพยายามคนควา
การรักษาเสริม ( Adjuvant therapy) ในอนาคตนาจะมีการลดอัตราการตายไดดีขึ้น แตอยางไรก็ดี การดูแลแบบองค
รวมนี้ยังตองการการพัฒนาและศึกษาคนควาเพิ่มเติมอีกมาก
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