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สิ่งที่แนบมาด้ วย 1
เอกสารชี้แจงเนื้อหาส่ วนทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุ ง)

หน้ า 43
Atezolizumab/bevacizumab เป็ นสู ตรการรักษามะเร็ งตับ โดยใช้ Atezolizumab ซึ่งเป็ น immune
checkpoint inhibitor จับกับ PDL1 receptor บนเซลล์มะเร็ ง ร่ วมกับ bevacizumab ที่ออกฤทธิ์ ตา้ น VEGF โดย
การรักษามะเร็ งตับระยะ advanced พบว่ามีอตั ราตอบสนอง เท่ากับร้อยละ 27.3 ซึ่ งมากกว่า sorafenib ที่มีอตั รา
ร้อยละ 11.9 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รวมทั้งช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านกว่า และprogression free
survival ดีกว่า sorafenib (6.8 เดือน และ 4.3 เดือน ตามลาดับ) ซึ่งองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศไทยได้รับรองให้ Atezolizumab/bevacizumab เป็ นสู ตรยาสาหรับการรักษาผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับ ระยะ advanced190-191 อย่างไรก็ตามการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ด้วยยาดังกล่าว ควร
ต้องมีการศึกษาถึงประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยชาวไทยและความคุม้ ค่าในภาวะจาเพาะต่อไป
เอกสารอ้างอิง
190. Finn R S.,Qin S., Ikeda M. et al. Atezolizumab plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular
Carcinoma. N Engl J Med 2020;382:1894-905.
191. NCCN clinical practice guidelines in oncology hepatobiliary cancers. National comprehensive cancer
network.version5.2020 August4 2020. HCCF 1 of 2.
หน้ า 44 และ 60
คาแนะนาที่ 53: Treatment for HCC, advanced stage: The first line systemic therapy
Systemic therapy ทีเ่ ป็ นทางเลือกแรกในการรั กษาผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced ทีม่ ี Child-Pugh A
ได้ แก่ sorafenib หรือ lenvatinib หรือ atezolizumab/bevacizumab combination therapy โดยการใช้ lenvatinib
เฉพาะผู้ป่วยทีม่ กี ้อนเนื้องอกขนาดน้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของตับ และไม่ มีการลุกลามเส้ นเลือดใหญ่ (หลักฐาน
ระดับสู ง และให้ คาแนะนาแบบมีเงี่อนไข)

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุ ง)
Thailand Guideline for Management of Hepatocellular Carcinoma 2021

จัดทาโดย
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564
สมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทย

ปี ทีจ่ ัดทา พ.ศ. 2564

1

คานา
สื บเนื่องจากปั จจุบนั การดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการป้ องกัน
โรค การคัดกรอง การวินิจฉัยและการรักษาจึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับใน
ประเทศไทยที่ได้มีการจัดทาในปี พ.ศ.2558 ขึ้นมาใหม่ โดยในครั้งนี้ได้จดั การประชุมตามคู่มือการจัดทา
แนวทางเวชปฏิบตั ิราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 และทบทวนวรรณกรรมที่มีขอ้ มูล
ใหม่ๆ เพื่อเสนอแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดย
คานึงถึงการเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์และข้อจากัดต่างๆของประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนา
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในครั้งนี้ประกอบด้วย อายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร อา
ยุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญมะเร็ งวิทยา รังสี แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ ทวั่ ไปที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษา
แบบประคับประคอง รวมทั้งทางสมาคมโรคตับได้นาเสนอแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับฉบับปรับปรุ งนี้
ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ.2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆจาก แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เพื่อให้เป็ นแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งในเวชปฏิบตั ิ
ทางสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พูลชัย จรัสเจริ ญวิทยา อาจารย์นายแพทย์สุพจน์ นิ่มอนงค์ ที่รับภาระในการ
จัดทาร่ างฉบับปรับปรุ งครั้งนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ สมบัติ ตรี ประเสริ ฐสุ ข ที่ได้ให้คาแนะนาการ
จัดประชุมตามแนวทางเวชปฏิบตั ิราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ ตลอดทั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ให้การรับรองแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 นี้ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดทาแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับครั้งนี้ให้สาเร็ จได้ดว้ ยดี อันจะเป็ นประโยชน์ในการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับใน
ประเทศไทยต่อไป

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)นายแพทย์ชินวัตร์ สุ ทธิวนา
นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

2

วัตถุประสงค์ ในภาพรวมของแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
1. เป็ นการปรับปรุ ง แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 โดยอ้างอิงข้อมูล
ใหม่ตามเอกสารหลักคือคาแนะนาแนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับของสมาคม
แพทย์โรคตับของยุโรปและอเมริ กา ตามเอกสารแนบ 1-3 โดยอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลทางการแพทย์
เชิงประจักษ์ และคานึงถึงการเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์และข้อจากัดต่างๆของประเทศไทย
และกล่าวถึงเฉพาะมะเร็ งตับชนิด HCC
2. เนื้อหาคาแนะนาครอบคลุมตั้งแต่ส่วนการป้ องกันโรค การคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษา
ตามลาดับ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศไทย ในทุกระบบประกันสุ ขภาพ
และเพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับรายใหม่ โดยตรวจพบมะเร็ งตับระยะต้น ซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยมี
โอกาสได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น4, 5 ช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยมะเร็ งตับปฐมภูมิ
3. ในด้านคุ ณภาพและน้ าหนักของคาแนะนาตามระบบของ GRADE systems (ดังในข้อมูลเอกสาร
แนบ) ตามคาแนะนาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทยฯ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งแนวทางที่
จัดทาขึ้นนี้ เป็ นเพียงข้อแนะนาสาหรับแพทย์ในการดู แลรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่สามารถใช้อา้ งอิ งทาง
กฎหมายได้ เนื่องจากการปฏิบตั ิตอ้ งปรับตามสถานการณ์ความพร้อมและข้อจากัดที่มีในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วยต่อไป
4. สมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทยได้จดั การประชุมจัดทาแนวทางดังกล่าวร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิและ
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของประเทศไทย ได้แก่ อายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคระบบทางเดิน
อาหาร อายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญมะเร็ งวิทยา รังสี แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ ทว่ั ไปที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อร่ วมกันจัดทาแนวทาง
ดังกล่าว
5. มีการอธิบายการใช้หมวดคาถามด้านสุ ขภาพในแนวทางเวชปฏิบตั ิและกาหนดผูใ้ ช้งานเป้ าหมาย
ของแนวทางเวชปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

3

หมวดคาถามด้ าน
ใช้ กบั ประชากรกลุ่ม
สุ ขภาพ
การป้ องกันโรค ประชาชนในประเทศไทย
แบบปฐมภูมิ

จานวน
Statements
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15
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ผู้ใช้ งานเป้ าหมาย
แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์ หรื ออายุร
แพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดิน
อาหาร
แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์ หรื ออายุร
แพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดิน
อาหาร
อายุรแพทย์ หรื ออายุรแพทย์แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร
อายุรแพทย์ หรื ออายุรแพทย์แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร
อายุรแพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรค
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Corrigendum to "EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma"
[J Hepatol 69 (2018) 182-236]. J Hepatol 2019;70:817.
EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol
2018;69:182-236.
Heimbach JK, Kulik LM, Finn RS, et al. AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular
carcinoma. Hepatology 2018;67:358-380.
Chen JG, Parkin DM, Chen QG, et al. Screening for liver cancer: results of a randomised
controlled trial in Qidong, China. J Med Screen 2003;10:204-9.
Zhang B, Yang B. Combined alpha fetoprotein testing and ultrasonography as a screening test for
primary liver cancer. J Med Screen 1999;6:108-10.

วิธีจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
มีท้งั หมด 8 ข้ อดังนี้
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1. มีการนาเสนอการจัดทาข้ อแนะนาไว้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงตามตามคาแนะนาของราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2562 โดยนาเอกสารอ้างอิงมาวิเคราะห์และวิจารณ์ รวมทั้งให้น้ าหนัก
คาแนะนาว่ามีความเหมาะสมกับการทาเวชปฏิบตั ิในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยหลักการ “๔ ป”
ได้แก่
(๑) ปลอดภัย (safety) และประสิ ทธิศกั ย์ (efficacy)
(๒) ประสิ ทธิผล (effectiveness) เมื่อนามาใช้ในสภาพการปฏิบตั ิจริ ง ต่างจากประสิ ทธิ ศกั ย์ (efficacy) เป็ น
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในสถานการณ์อุดมคติ
(๓) ประโยชน์ต่อประชากรและสังคมโดยรวม (benefit of population and entire society)
(๔) ประสิ ทธิภาพ (efficiency): การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นระยะเวลา บุคลากร เงิน รวมทั้งสิ่ ง
ต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นการนั้นๆ ให้เป็ นผลสาเร็ จและถูกต้อง
2. ทั้งนี้นา้ หนักคาแนะนาและประเภทคุณภาพหลักฐานไม่ ได้ มีความสั มพันธ์ กนั อย่ างชั ดเจน เช่นคุณภาพ
หลักฐานประเภท A ไม่จาเป็ นต้องได้รับน้ าหนักคาแนะนา “Ӏ” หรื อน้ าหนักคาแนะนา “Ӏ” ไม่จาเป็ นต้องมี
คุณภาพหลักฐานประเภท A สนับสนุนเสมอไป ทั้งนี้การพิจารณาให้น้ าหนักคาแนะนาดังกล่าวนี้ ดาเนิ นการ
โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานทั้งทางวิชาการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และวิทยาการจัดการ (ตารางที่ 1-3)
นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
1.1 หลักฐานประเภท A: การศึกษาแบบกลุ่มสุ่ ม
• มาตรการที่ควรพิจารณาให้ได้รับการกาหนด
ตัวอย่าง-ควบคุม (randomize-controlled,
น้ าหนักคาแนะนา “Ӏ” ได้แก่มาตรการที่มีความ
clinical trial) ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม อย่างน้อย 1
เหมาะสม / ไม่เหมาะสมกับสถาการณ์และ
ฉบับ หรื อ
สถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศไทย และผ่านการวิเคราะห์แล้วพบว่ามี 1.2 หลักฐานประเภท B: การศึกษาควบคุมแต่ไม่
1.2.1 การศึกษาติดตามเหตุสู่ผล (cohort)
ความคุม้ ค่า / ไม่คุม้ ค่าเป็ นอย่างยิง่ ในบริ บทของ
1.2.2 การศึกษาควบคุมกรณี (case-control)
สังคมไทย (หรื อบริ บทของผูป้ ่ วยหรื อสังคม
1.2.3 การศึกษาพหุกาลานุกรม (multiple-time
นั้นๆ) ควรประกอบกับการมีหลักฐานสนับสนุน
series)
ข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ :ตารางที่ 1 แสดงน้ าหนักคาแนะนาและประเภทคุณภาพหลักฐาน
นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
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2.2 หลักฐานตามข้อ 1 (ประเภท A อย่างน้อย 1
• มาตรการที่ควรพิจารณาให้ได้รับการกาหนด
ฉบับ หรื อประเภท B อย่างน้อย 2 ฉบับ) แต่
น้ าหนักคาแนะนา “ӀI” ได้แก่มาตรการที่มีความ
คุณภาพหลักฐานดังกล่าวยังไม่ดีเพียงพอ
เหมาะสม / ไม่เหมาะสมกับสถาการณ์และ
สถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน 2.2 มีหลักฐานสนับสนุนเพียงประเภท C และ /
หรื อ D
ประเทศไทย แต่ยงั ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์วา่ มี
ความคุม้ ค่า / ไม่คุม้ ค่าในบริ บทของสังคมไทย
(หรื อบริ บทของผูป้ ่ วยหรื อสังคมนั้นๆ) เพียงใด
แต่จากการประชุมคณะผูเ้ กี่ยวข้องแล้วเห็นพ้อง
ต้องกัน (มีฉนั ทามติ) ว่านาจะมีความคุม้ ค่า / ไม่
คุม้ ค่า และ/หรื อหลักฐานที่สนับุสนไม่เข้าเกณฑ์
ตามข้อ 1 ได้แก่
ตารางที่ 2 แสดงน้ าหนักคาแนะนาและประเภทคุณภาพหลักฐาน
นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
มาตรการที่ได้รับการกาหนดน้ าหนักคาแนะนา “ӀI” ได้แก่ มาตรการที่ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และไม่แน่ใจมีความคุม้ ค่า
ในบริ บทของสังคมไทย (วิเคราะห์แล้วไม่แสดงถึงความคุม้ ค่าหรื อยังไม่ผา่ ยการวิเคราะห์)
• รวมทั้งหลักฐานที่สนับสนุ นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ :3.1 รายงานการศึกษาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (หรื อที่คน้ คว้ามาได้) นั้น ไม่เพียงพอในการสนับสนุนถึง
อรรถประโยชน์หรื อประสิ ทธิ ผลเช่น
3.1.1 มีกาลังของสถิติไม่เพียงพอ
3.1.2 ไม่สามารถเป็ นตัวแทนซึ่ งแสดงถึงสภาพของประชากรในปะเทศไทย
3.1.3 มีเพียงจุดหมายซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิภาพศักย์ระยะสั้น (surrogated end-point)
3.1.4 ยังอยูใ่ นระหว่างการติดตามความปลอดภัย (safety monitoring program: SMP)
3.1.5 มีการออกแบบการวิจยั ที่ไม่เหมาะสม
3.2 การศึกษาที่มีคุณภาพดี (หลักฐานประเภท A และ/หรื อ B) มีผลที่ขดั แย้งกัน
3.4 ไม่มีหลักฐานการศึกษาถึงอรรถประโยชน์หรื อประสิ ทธิ ผลที่แสดงถึงจุกมายที่สุด (Ultimate end
points) ทางการแพทย์
3.5 การศึกษาที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศบางเรื่ อง ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในบริ บทของ
ประเทศไทย เนื่องจากสภาพปั ญหาและสถาการณ์ เช่น ความชุก และการดาเนินโรคที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 แสดงน้ าหนักคาแนะนาและประเภทคุณภาพหลักฐาน
3. กาหนดเกณฑ์ การยอมรับเนื้อหาข้ อความนั้นๆ (statement) ไว้ล่วงหน้ า
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- จะยอมรับเมื่อมีสมาชิกลงคะแนน “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ “เห็นด้วย” รวมกันมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ
80 หากไม่ถึง ให้ถามความเห็นเพื่อปรับปรุ งเนื้ อหา statement แล้วทาการลงคะแนนใหม่ได้
- แต่หากปรับข้อความอย่างไรคะแนนก็ยงั ไม่ถึงร้อยละ 80 และคณะกรรมการคิดว่า statement นั้นมี
ความสาคัญ สามารถกาหนดเกณฑ์อีกหนึ่งขั้น เช่น ร้อยละ 50-79 เพื่อให้คง statement นั้นอยูโ่ ดยมี
รายละเอียดกากับไว้ได้ ดังรู ปที่ 1-2

รู ปที่ 1 กาหนดเกณฑ์การยอมรับเนื้ อหาข้อความนั้นๆ (statement)

รู ปที่ 2 กาหนดเกณฑ์การยอมรับเนื้ อหาข้อความนั้นๆ (statement)
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4. มีการอธิบายคาถามด้ านสุ ขภาพในแนวทางเวชปฏิบัติและการกาหนดผู้ใช้ งานเป้ าหมายของแนวทางเวช
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
หมวดคาถามด้ าน
ใช้ กบั ประชากรกลุ่ม
จานวน
ผู้ใช้ งานเป้ าหมาย
สุ ขภาพ
Statements
การป้ องกันโรค ประชาชนในประเทศไทย
10
แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์ หรื ออายุร
แบบปฐมภูมิ
แพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดิน
อาหาร
การคัดกรอง
ประชาชนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง
9
แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์ หรื ออายุร
ในประเทศไทย
แพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดิน
อาหาร
การวินิจฉัย
ผูป้ ่ วยที่เป็ นกลุ่มที่มีอาการ
15
อายุรแพทย์ หรื ออายุรแพทย์แพทย์
หรื อไม่มีอาการแต่ตรวจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร
พบจากการคัดกรอง
การพยากรณ์โรค ผูป้ ่ วยที่ตรวจพบโรค
5
อายุรแพทย์ หรื ออายุรแพทย์แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร
การรักษา
ผูป้ ่ วยที่เป็ นกลุ่มที่มีอาการ
33
อายุรแพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรค
หรื อไม่มีอาการแต่ตรวจ
ทางเดินอาหาร
พบจาการคัดกรอง
การป้ องกันโรค ผูป้ ่ วยภายหลังการรักษา
4
อายุรแพทย์แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรค
แบบทุติยภูมิ
โรค
ทางเดินอาหาร
5. การจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 เน้ นถึง
ความสาคัญในการพิจารณาถึงผลประโยชน์ ต่อสุ ขภาพของประชาชนชาวไทย รวมทั้ง ผลข้างเคียง และความ
เสี่ ยงของข้อแนะนา ทั้งนี้ยงั ได้นาคาแนะนาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยอยุร
แพทย์แห่งประเทศไทย ในเดือน เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ
จากสมาชิกราชวิทยาลัยต่อไป ก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่
6. การกาหนดระเบียบปฏิบัติในการปรับแนวทางเวชปฏิบัติให้ เป็ นปัจจุบัน จากคราวกิอนที่จดั ทาในปี พ.ศ.
2558 จนถึงฉบับแก้ไขให้เป็ นปั จจุบีนในปี พ.ศ.2562 รวมเวลา 4 ปี จึงกาหนเดป็ นกรอบเวลาประมาณ 3-4 ปี
ในการพิจารณาปรับปรุ ง ทั้งนี้ข้ ึนกับเนื้ อหาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีเพิม่ เติม
7. ข้ อแนะนะในทุก statements มีความเฉพาะเจาะจงและไม่กากวม มีการนาเสนอทางเลือกต่างๆ มีการระบุ
ข้อแนะนาหลักที่หาได้โดยง่าย โดยการสรุ ปคาแนะนาทั้งหมดเป็ นฉบับแบบสั้นๆ ค้นหาได้งาย และมีการ
8

จัดทาฉบับเต็มแยกไว้เพื่อสื บค้นข้อคิดเห็นต่างๆ และมีการอธิ บายถึงปั จจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการนา
ข้อแนะนาไปปรับใช้ในประเทศไทย
8. หน่ วยงานสนับสนุนเงินทุนในการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2562 นี้คือสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และกระบวนการจัดทาดังกล่าวไม่มีอิทธิ พลจาก
บริ ษทั ยาต่อเนื้อหาของแนวทางปฏิบตั ิ
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สมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทย
Thai Association for the Study of the Liver
คาสั่ งสมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทยที่ 2/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้านายแพทย์ชินวัตร์ สุ ทธิ วนา นายกสมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทยวาระ 2562 - 2563 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.

นพ.

ธีระ

พิรัชวิสุทธิ์

ประธาน

2.

นพ.

ชินวัตร์

สุทธิวนา

รองประธาน

3.

นพ.

ทวีศกั ดิ์

แทนวันดี

รองประธาน

4.

นพ.

พูลชัย

จรัสเจริ ญวิทยา

เลขาธิการ

5.

พญ.

อาภัสณี

โสภณสฤษฎ์สุข

กรรมการ

6.

นพ.

สุนทร

ชลประเสริ ฐสุข

กรรมการ

7.

พญ.

ศิวะพร

ไชยนุวตั ิ

กรรมการ

8.

นพ.

พิสิฐ

ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการ

9.

พญ.

พนิดา

ทองอุทยั ศรี

กรรมการ

10. นพ.

อนุชิต

จูฑะพุทธิ

กรรมการ

11. นพ.

เฉลิมรัฐ

บัญชรเทวกุล

กรรมการ

12. นพ.

สมบัติ

ตรี ประเสริ ฐสุข

กรรมการ

13. นพ.

ทยา

กิติยากร

กรรมการ

14. พญ.

อภิญญา

ลีรพันธ์

กรรมการ

15. พญ.

วัฒนา

สุขีไพศาลเจริ ญ

กรรมการ

16. นพ.

ศตวรรษ

ทองสวัสดิ์

กรรมการ

17. นพ.

สุพจน์

นิ่มอนงค์

กรรมการ

18. นพ.

กิตติพิชญ์

บรรณางกูร

กรรมการ

1575/1 อาคารชัยสงวน ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 02-255-3051 โทรสาร 02-255-3052 เว็บไซต์ www.thasl.org

10

สมาคมโรคตับแห่ งประเทศไทย
Thai Association for the Study of the Liver

19. นพ.

ศักริ นทร์

จิรพงศธร

กรรมการ

20. พญ.

ชนันทา

หงส์ธนากร

กรรมการ

21. นพ.

ไนยรัฐ

ประสงค์สุข

กรรมการ

22. พญ.

สุภทั ศรี

เศรษฐสิ นธุ์

กรรมการ

23. นพ.

กีรติ

หงษ์สกุล

กรรมการ

24. นพ.

เอกภพ

สิ ระชัยนันท์

กรรมการ

25. พญ.

อรุ ณี

เดชาพันธุ์กลุ

กรรมการ

26. นพ.

เติมชัย

ไชยนุวตั ิ

กรรมการ

27. พญ.

ชุติมา

ประมูลสิ นทรัพย์

กรรมการ

28. พญ.

วโรชา

มหาชัย

กรรมการ

29. นพ.

สมราช

ธรรมธรวัฒน์

กรรมการ

30. พญ.

ณัชชา

ปิ่ นเจริ ญ

กรรมการ

31. นพ.

พิชยั

จันทร์ศรี วงศ์

กรรมการ

32. นพ.

กิติพล

นาควิโรจน์

กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ
(นายแพทย์ชินวัตร์ สุ ทธิ วนา )
นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
1575/1 อาคารชัยสงวน ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 02-255-3051 โทรสาร 02-255-3052 เว็บไซต์ www.thasl.org
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คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
ชื่ อ นามสกุล
นายแพทย์ กิตติพชิ ญ์ บรรณางกูร

ความเชี่ยวชาญ
รังสี วทิ ยา

โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์

เวชศาสตร์ ครอบครัว

รามาธิบดี

นายแพทย์ กีรติ หงษ์ สกุล
นายแพทย์ เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

รังสี วทิ ยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ

สงขลานครินทร์
ราชวิถี

แพทย์ หญิง ชนันทา หงส์ ธนากร

ทางเดินอาหาร และ ตับ

ภูมิพล

นายแพทย์ ชินวัตร์ สุ ทธิวนา
แพทย์ หญิง ชุ ติมา ประมูลสิ นทรัพย์
นายแพทย์หม่ อมหลวง ทยา กิติยากร
นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี
นายแพทย์ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
นายแพทย์ ไนยรัฐ ประสงค์ สุข
แพทย์ หญิง พนิดา ทองอุทัยศรี
นายแพทย์ พิชัย จันทร์ ศรีวงศ์
นายแพทย์ พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายแพทย์ พูลชั ย จรัสเจริญวิทยา
แพทย์ หญิง วัฒนา สุ ขีไพศาลเจริญ
นายแพทย์ ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายแพทย์ สมบัติ ตรีประเสริฐสุ ข
นายแพทย์ สมราช ธรรมธรวัฒน์
นายแพทย์ สุ นทร ชลประเสริ ฐสุ ข
นายแพทย์ สุ พจน์ นิ่มอนงค์
แพทย์ หญิง สุ ภัทศรี เศรษฐสิ นธุ์
นายแพทย์ เอกภพ สิ ระชัยนันท์
แพทย์ หญิง อภิญญา ลีรพันธ์
แพทย์ หญิง อรุ ณี เดชาพันธุ์กุล
แพทย์ หญิง อาภัสณี โสภณสฤษฎ์ สุข

ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
มะเร็งวิทยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ
มะเร็งวิทยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
รังสี วทิ ยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
ทางเดินอาหาร และ ตับ
มะเร็งวิทยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ
มะเร็งวิทยา
ทางเดินอาหาร และ ตับ

ภูมิพล
รามาธิบดี
รามาธิบดี
ศิริราช
สงขลานครินทร์
พระมงกุฏเกล้า
กรุ งเทพ
รามาธิบดี
จุฬา ฯ
ศิริราช
ศรีนครินทร์
มหาราชนครเชียงใหม่
จุฬา ฯ
ศิริราช
ธรรมศาสตร์
ศิริราช
วชิรพยาบาล
รามาธิบดี
มหาราชนครเชียงใหม่
สงขลานครินทร์
รามาธิบดี

นายแพทย์ กิติพล นาควิโรจน์
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
Thailand Guideline for Management of Hepatocellular Carcinoma 2019
มะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) เป็ นโรคที่มีความสาคัญและพบได้บ่อย
ทัว่ โลก ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และ International Agency for Research on Cancer แสดงให้เห็ นว่า
ในเพศชาย มะเร็ งตับพบได้ร้อยละ 7.9 สู งเป็ นอันดับ 5 ของผูป้ ่ วยมะเร็ งทุกชนิ ด มีอุบตั ิการณ์ 1 ต่อ 523,000
รายต่อปี และในเพศหญิงร้อยละ 6.5 มากเป็ นอันดับ 7 ของผูป้ ่ วยมะเร็ งทุกชนิ ด มีอุบตั ิการณ์ 1 ต่อ 226,000
รายต่อปี ซึ่ งมักพบในประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกโดยมีอุบตั ิการณ์มากกว่า 20 ต่อ 100,000 รายต่อปี 1 และ
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับทัว่ โลกเสี ยชี วิตในอัตราที่สูง โดยผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่ไม่ได้รับการรักษามีอตั รารอดชี วิตที่ 1ปี
และ 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 17.5 และร้ อยละ 7.3 ตามลาดับ2 ข้อมูลของประเทศไทยจากกระทรวงสาธารณสุ ข ปี
พ.ศ.2556 พบว่ามะเร็ งตับเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตและเจ็บป่ วยเรื้ อรังจนเป็ นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร
สู งเป็ นอันดับ 1 และเป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยอันดับ 1 ในผูช้ ายและอันดับ 3ในผูห้ ญิง ข้อมูลระบบประกันสุ ขภาพ
สานักงานประกันสุ ขภาพในปี พ.ศ. 2553 พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจานวน 34,125 ราย
มีอตั ราตายร้อยละ 12
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิ ดมะเร็ งตับในผูป้ ่ วยทัว่ โลก ได้แก่ การติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี หรื อซี เรื้ อรั ง
และตับแข็งจากสาเหตุต่างๆ1,3 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรังยังคงเป็ นสาเหตุสาคัญต่อการเกิดมะเร็ งตับ
ในประเทศไทย โดยพบคนไทยตรวจพบเป็ นเป็ นพาหะไวรัสตับอักเสบบีมากกว่า 6 ล้านคน4 นอกจากนี้ การ
ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็ นสาเหตุสาคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งพบว่าคนไทยดื่มแอลกอฮอล์สูงมากเป็ นอันดับ 5 ของโลก
แนวทางการป้ องกัน การวินิจฉัยและการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะมะเร็ งตับชนิ ด
HCC ซึ่ งในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามอัตราการเสี ยชี วิตของผูป้ ่ วยยังคงสู ง เนื่องจาก
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั มารับการตรวจเมื่อมะเร็ งอยูใ่ นระยะท้ายของโรค ดังนั้นทางสมาคมโรคตับแห่ งประเทศ
ไทยร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิและแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญในสาขาต่างๆของประเทศไทย ได้แก่ อายุรแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญมะเร็ งวิทยา และรังสี แพทย์ ได้ประชุ มเพื่อร่ วมกันจัดทา
แนวทาง การป้ องกัน การเฝ้ าระวัง การวินิจฉั ย และรั กษาผู้ป่วยมะเร็ งตับของประเทศไทย ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของข้อมู ล ทางการแพทย์เชิ ง ประจัก ษ์ โดยใช้ค าค้นหา ได้แก่ “hepatocellular carcinoma,” “prevention,”
“surveillance,” “diagnosis,” “staging” และ “treatment” ซึ่งสื บค้นจากฐานข้อมูล MEDLINE และ EMBASE
ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งคานึงถึงการเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์และ
ข้อจากัดต่างๆของประเทศไทย ทั้งนี้ มีการระบุแหล่งอ้างอิงของข้อมูลเชิ งประจักษ์ตามคุณภาพของข้อมูล
โดยใช้ร ะบบของ National Cancer Institute รวมทั้ง คุ ณ ภาพและน้ า หนัก ของค าแนะน าตามระบบของ
GRADE systems5 ซึ่ งแนวทางที่จดั ทาขึ้นนี้ เป็ นเพียงข้อแนะนาสาหรับแพทย์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่
สามารถใช้อา้ งอิงทางกฎหมายได้ เนื่องจากการปฏิบตั ิตอ้ งปรับตามสถานการณ์ความพร้อมและข้อจากัดที่มี
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วยต่อไป
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คาชี้แจงคุณภาพหลักฐานและนา้ หนักคาแนะนา
“คุณภาพหลักฐาน” (Quality of evidence)
หลักฐานคุณภาพสู ง (high) หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
1) การทบทวนวรรณกรรมอย่า งมี ร ะบบ (systematic review) หรื อ การวิเ คราะห์ อ ภิ ม าน (metaanalysis) ของการวิจยั เชิ ง ทดลองแบบควบคุ มและสุ่ ม (randomize-controlled clinical trial) หลายเรื่ องที่ มี
คุณภาพดีเยีย่ ม
2) การวิจยั เชิ งทดลองแบบควบคุ มและสุ่ มที่มีคุณภาพดี เยี่ยม อย่างน้อย 1 ฉบับ (a well-designed,
randomized-controlled, clinical trial)
หลักฐานคุณภาพปานกลาง (moderate) หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
1) การวิจยั เชิงทดลองแบบควบคุมและสุ่ ม จานวน 1 ฉบับ (a randomized-controlled, clinical trial)
2) การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของการวิจยั เชิ งทดลองแบบควบคุ มแต่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง
(systematic review of non-randomized, controlled, clinical trials)
3) การวิจยั เชิ ง ทดลองแบบควบคุ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้สุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี คุ ณ ภาพดี เยี่ย ม (well-designed, nonrandomized, controlled clinical trial)
หลักฐานคุณภาพต่า (low) หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
1) รายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรื อการศึกษาวิเคราะห์ควบคุมกรณี
ย้อนหลัง (case control analytic studies) ที่ได้รับการออกแบบวิจยั เป็ นอย่างดี ซึ่ งมาจากสถาบันหรื อกลุ่มวิจยั
มากกว่าหนึ่งแห่ง/กลุ่ม
2) หลักฐานจากรายงานการศึกษาที่ได้มาจากการลงทะเบียนเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย (registry)
3) หลัก ฐานจากพหุ ก าลานุ ก รม (multiple time series) ซึ่ งมี ห รื อ ไม่ มี ม าตรการด าเนิ น การ หรื อ
หลัก ฐานที่ ไ ด้จากการวิจยั ทางคลิ นิก รู ป แบบอื่ น หรื อทดลองแบบไม่ มี ก ารควบคุ ม ซึ่ งมี ผลประจัก ษ์ถึ ง
ประโยชน์หรื อโทษจากการปฏิบตั ิมาตรการที่เด่นชัดมาก
4) รายงานอนุกรมผูป้ ่ วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุ่มและคณะผูศ้ ึกษาต่างคณะ หรื อความเห็น
ที่ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ ดรายงานผูป้ ่ วยเฉพาะราย (anecdotal report)
“นา้ หนักคาแนะนา” (Strength of recommendation)
น้ า หนัก “แนะนาอย่า งยิ่ง ” (strong recommendation) คื อ ความมัน่ ใจของค าแนะนาให้ท าอยู่ใ น
ระดับสู ง เพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและคุม้ ค่า (cost-effective) (ควรทา)
น้ าหนัก “แนะนาแบบมีเงี่อนไข” (conditional recommendation) คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาให้
ทาอยู่ในระดับที่ตอ้ งมีเงื่อนไข เนื่ องจากมาตรการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและอาจคุ ม้ ค่าในภาวะ
จาเพาะ (น่าทา แต่อาจไม่ทาก็ได้ข้ ึนอยูกบั่ สถานการณ์และความเหมาะสม)
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น้ าหนัก “ไม่แนะนาและไม่คดั ค้าน” (neither recommend nor against) คื อ ความมัน่ ใจยังก้ ากึ่ งใน
การให้คาแนะนา เนื่ องจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุ นหรื อคัดค้านว่าอาจมี
หรื ออาจไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและอาจไม่คุม้ ค่า แต่ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่ อผูป้ ่ วยเพิ่ม ขึ้ น ดังนั้น การ
ตัดสิ นใจกระทาขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ (อาจทาหรื ออาจไม่ทาก็ได้)
การป้ องกันมะเร็งตับ HCC แบบปฐมภูมิ
ไวรัสตับอักเสบบี
การป้ องกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) ที่สาคัญอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดมะเร็ งตับ HCC โดย
การฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี6 โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนาฉี ควัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี ให้กบั เด็กแรกเกิดทุกคนและบุคคลที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อไวรัสชนิ ดนี้7 เนื่องจากการติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบบีในช่วงปริ กาเนิด เป็ นสาเหตุสาคัญของการติดเชื้ อไวรัสชนิ ดนี้อย่างเรื้ อรัง จึงแนะนาให้ฉีดวัคซี น
ไวรัสตับอักเสบบีครั้งแรกให้ทารกแรกเกิดเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ แม้วา่ จะอยูใ่ นประเทศที่มีความชุกของ
พาหะไวรัสตับอักเสบบีต่า น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรทัว่ ไป สาหรับประชากรกลุ่มเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ
ไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ผูท้ ี่ฉีดสารเสพติดเข้าหลอดเลือด และบุคคลที่มีคู่นอน
หลายคน เป็ นต้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ได้เพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์วคั ซี น
รวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี สาหรับกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยจากการศึกษาพบว่ามี
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพราะทาให้มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น สามารถลดจานวนผูป้ ่ วย และช่วยประหยัด
งบค่ารักษาพยาบาลได้ นอกจากนี้ สิ ทธิ ประโยชน์ยงั ครอบคลุมถึงการตรวจคัดกรองเชื้ อไวรัสตับอักเสบบีใน
หญิงตั้งครรภ์ทุกราย กรณี ที่ตรวจพบเชื้ อไวรัสตับอักเสบบีจะได้รับการรักษาตามสิ ทธิ ประโยชน์ต่อไป ซึ่ ง
สิ ทธิ ประโยชน์เหล่านี้เป็ นปั จจัยเอื้อให้การป้ องกันมะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมในประเทศไทย
ผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรังที่มีขอ้ บ่งชี้ในการรักษา ต้องได้รับการรักษาการติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบบี ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยได้แนะนาไว้ดว้ ยยาต้านไวรัส ได้แก่
pegylated interferon alfa, lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, tenofovir disoproxil
fumarate และ tenofovir alafenamide อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ผลของการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ระยะยาว เพื่อ
ป้ องกันการเกิดมะเร็ งตับ HCC แบบทุติยภูมิ (secondary prevention) มีขอ้ มูลจากการรักษาด้วย interferon,
lamivudine, entecavir และ tenofovir disoproxil fumarate เท่านั้น การติดตามผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เรื้ อรัง พบว่าการรักษาด้วย interferon สามารถช่วยลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC8 และงานวิจยั ในผูป้ ่ วย
โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรังแบบสุ่ มมีกลุ่มควบคุม พบว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัส nucleotide หรื อ
nucleoside analogues ระยะยาวมีผลช่วยลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับเช่นกัน9,10 ซึ่งการติดตามผูป้ ่ วยที่รักษา
ด้วย entecavir หรื อ tenofovir disoproxil fumarate เป็ นเวลานานช่วง 5 ปี แรก พบอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ
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HCC ลดลง โดยมีผลชัดเจนในผูป้ ่ วยที่มีภาวะตับแข็งเมื่อเริ่ มรักษาด้วยยาชนิดนี้11,12 โดยผูป้ ่ วยไวรัสตับ
อักเสบบีเรื้ อรังที่มีขอ้ บ่งชี้ในการรักษา สามารถใช้ยาต้านไวรัสดังกล่าวตามสิ ทธิ ประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้
คาแนะนาที่ 1: Primary prevention: Hepatitis B vaccine for newborns
เด็กแรกเกิดทุกคน แนะนำให้ รับกำรฉีดวัคซีนป้ องกันกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐำน
ระดับสู ง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 2: Primary prevention: Hepatitis B vaccine for high risk groups
ผู้ทมี่ ีปัจจัยเสี่ ยงต่ อกำรติดเชื้ อไวรั สตับอักเสบบี แนะนำให้ รับกำรฉีดวัคซีนป้ องกันกำรติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐำนระดับสู ง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 3: Primary prevention: Treatment for chronic hepatitis B
ผู้ป่วยไวรั สตับอักเสบบีเรื้ อรั งทีม่ ีข้อบ่ งชี้ ในกำรรั กษำ แนะนำให้ รับกำรรักษำกำรติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี (หลักฐำนระดับสู ง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
ไวรัสตับอักเสบซี
การกาจัดการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบซี (sustained virological response, SVR) ด้วยยา interferon
ช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ และความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรัง
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การวิเคราะห์อภิมานของการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรังด้วยสู ตรยาที่ใช้ interferon ร่ วมด้วย จนทา
ให้เกิด SVR พบว่าสามารถลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC ได้มากถึงร้อยละ 70 โดยไม่ข้ ึนกับความรุ นแรง
ของพังผืดในตับ14 รวมทั้งผูป้ ่ วยตับแข็งที่ตอบสนองต่อการรักษาเกิด SVR มีอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC
ลดลง แต่ยงั มีความเสี่ ยงอยูแ่ ต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.515,16 ดังนั้นจึงแนะนาให้ตรวจติดตามผูป้ ่ วยตับแข็งทุกรายที่
รักษาจนเกิด SVR แล้ว เพื่อเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ งตับ HCC17,18 การรักษาด้วยยา direct-acting antiviral agent
(DAA) ในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยดีกว่า การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในอดีตที่ใช้ร่วมกับ
interferon เชื่ อว่าสามารถลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC ภายหลังการกาจัดเชื้อไวรัสได้แล้ว ซึ่งการศึกษา
ประเมินความคุม้ ค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ได้นาไปสู่ การอนุมตั ิสิทธิ ประโยชน์ของทุกระบบหลักประกันสุ ขภาพสาหรับการรักษาโรคติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบซี ชนิดเรื้ อรัง ด้วยยา DAA ในประเทศไทย ซึ่ งป็ นปั จจัยเอื้อที่สาคัญสาหรับข้อแนะนาเพื่อป้ องการเกิด
มะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามงานวิจยั เบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่าความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ ง
ตับ HCC ภายหลังการรักษาด้วยยา DAA มากกกว่าการรักษาด้วยสู ตรยาที่ใช้ interferon ร่ วมด้วย รวมทั้งยังมี
รายงานว่าการรักษาด้วย DAA อาจเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งขึ้นใหม่ระยะแรกภายหลังการรักษา HCC
ในครั้งแรกสาเร็ จแล้ว19,20 รวมทั้งพบมะเร็ งตับมีการดาเนินโรคที่รวดเร็ วภายหลังการรักษาด้วยยา DAA ซึ่ง
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ลักษณะดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพของระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป เมื่อปริ มาณเชื้ อ
ไวรัสลดลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ระบบภูมิคุม้ กันในการค้นหาและกาจัดกลุ่มเซลล์มะเร็ งที่ซ่อนเร้นทางาน
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ที่สูงขึ้นในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาด้วย
ยา DAA ในรายงานต่างๆช่วงแรก เป็ นผูป้ ่ วยที่สภาพการทางานของตับรุ นแรงไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วย
interferon ซึ่งมีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC อยูแ่ ล้ว ในเวลาต่อมาเมื่อมีรายงานประสบการณ์การ
รักษาผูป้ ่ วยมากขึ้น21-27 เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์อภิมาน พบว่าอุบตั ิการณ์ของการเกิดมะเร็ งตับ HCC หรื อ
เกิดซ้ าใหม่ภายหลังการรักษา ในผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรังที่ได้รับการรักษาด้วย DAA หรื อ interferon
ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามต้องแปลผลการวิเคราะห์น้ ีอย่างระมัดระวังเนื่องจากความหลากหลายของ
ประชากรและระยะเวลาติดตามการเกิดมะเร็ งตับค่อนข้างสั้นในงานวิจยั เหล่านี้ 28 เมื่อเร็ วๆนี้มีงานวิจยั จาก
การทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรังจานวน 22,500 ราย ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าการรักษาด้วยยา DAA มีผลลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยที่
ตอบสนองต่อการรักษา29 อย่างไรก็ตามงานวิจยั เหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม
ก่อนการรักษาด้วยยา DAA จึงยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับผลของการรักษาด้วย
ยา DAA ต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ผูป้ ่ วยตับแข็งจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ภายหลังการรักษามะเร็ ง
ตับ มีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดมะเร็ งตับขึ้นใหม่ภายหลังการรักษาการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบซี ดว้ ยยา DAA จึง
ควรต้องตรวจติดตามด้วยภาพรังสี วนิ ิจฉัยทุก 3-4 เดือน ในช่วง 2 ปี แรก และทุก 6 เดือนภายหลังจากนั้น30
คาแนะนาที่ 4: Primary prevention: Treatment for chronic hepatitis C infection
ผู้ป่วยทีต่ ิดเชื้ อไวรั สตับอักเสบซีเรื้ อรั งทุกคน แนะนำให้ รับกำรรักษำกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี (หลักฐำนระดับสู ง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิ่ง)

แอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ยงั เป็ นปั ญหาหลักที่ทาให้เกิดโรคตับและมะเร็ งตับ HCC ทัว่ โลก แม้วา่ อัตราการ
บริ โภคแอลกอฮอล์และอัตราสี ยชีวติ จากมะเร็ งตับจะลดลงในบางประเทศแถบยุโรป31 การศึกษาวิเคราะห์อภิ
มานได้แสดงให้เห็ นว่าการบริ โภคแอลกอฮอลล์ในปริ มาณมากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิ ดมะเร็ ง ตับ
HCC มากขึ้น 1.16 เท่า32 โดยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการเกิ ดมะเร็ งตับเนื่ องจากทาให้เกิ ดสารใน
กระบวนการย่อยสลายแอทานอล แอซี ทาลดี ไฮด์ และสารอนุ มูลอิสระเพิ่มขึ้นส่ งผลทาลายสารพันธุ กรรม
ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง แวดล้อ มในเนื้ อ เยื่ อ ตับ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง ตับ 33-35 อย่า งไรก็ ต ามมี ห ลัก ฐานทาง
การแพทย์อย่างจากัดเกี่ยวกับการหยุดดื่มแอลกอฮอลล์วา่ จะลดความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับอย่างไร ข้อมูล
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จากการวิเคราะห์ อภิม านของการศึ กษาติ ดตามผูป้ ่ วย 4 เรื่ องได้แสดงให้เห็ นว่าการหยุดดื่ มแอลกอฮอล์
สามารถลดความเสี่ ยงในการเกิ ดมะเร็ งตับ HCC ได้ร้อยละ 6-7 ต่อปี และแม้ว่าหลักฐานยังไม่แน่ ชัด แต่
ข้อมูลก็บ่งชี้ วา่ การหยุดดื่มแอลกอฮอล์ตอ้ งใช้เวลานานกว่า 20 ปี เพื่อจะทาให้ความเสี่ ยงของผูป้ ่ วยตับแข็ง
ลดลงมาเท่าเทียมกับผูท้ ี่ไม่เคยดื่ มแอลกอฮอล์เลย36-38 ปั จจุบนั ประเทศไทยมีหลายองค์กรทางสาธารณสุ ข
ได้แก่ สานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
คาแนะนาที่ 5: Primary prevention: Alcohol abstinence
กำรบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ เกิดโรคตับเรื้ อรั งและมะเร็ งตับ แนะนำไม่ ดื่มหรื อหยุดดื่ม
แอลกอฮอล์ (หลักฐำนระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
(สสส) ได้จดั กิ จกรรมรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยที่เอื้อให้คาแนะนาหยุดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้ องกันการเกิดมะร็ งตับ HCC เกิดขึ้นในประชาชนชาวไทย
กำแฟ
งานวิจยั จานวนมากทางระบาดวิทยาได้ศึกษาเกี่ยวกับการป้ องกันด้วยวิธีต่างๆต่อการเกิดมะเร็ งตับ
ในผูป้ ่ วยโรคตับเรื้ อรัง พบว่าการดื่มกาแฟมีผลช่วยลดอุบตั ิการ์ มะเร็ งตับ การศึกษาในประชาชนชาวญี่ปุ่น
จานวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟต่อความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งตับลดลง โดยผู ้
ที่ดื่มกาแฟเป็ นประจาทุกวัน มีความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ไม่ดื่มกาแฟ
(hazard ratio 0.49; 95% CI 0.36–0.66) ซึ่ งพบผลดังกล่าวเช่นเดียวกันในผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรัง39
นอกจากนี้มีการศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมในผูป้ ่ วยชาวอิตาลี พบว่าความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ที่
ลดลง ขึ้นอยูก่ บั สาเหตุของโรคตับ40 ซึ่ งผลดังกล่าวได้ถูกยืนยันจากการศึกษาวิเคราะห์อภิมานของงานวิจยั ที่
มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ และงานวิจยั ติดตามผูป้ ่ วยจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปตอนใต้41,42 เมื่อ
เร็ วๆนี้มีการศึกษาติดตามไปข้างหน้าแบบ nested case-control ยืนยันว่าการบริ โภคกาแฟมีผลช่วยลด
อุบตั ิการณ์มะเร็ งตับ HCC โดยสัดส่ วนความเสี่ ยง (risk ratio) ของการดื่มกาแฟวันละ 4 แก้วขึ้นไป เท่ากับ
0.25 (95% CI 0.11-0.62) เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 2 แก้วต่อวัน43 การศึกษาในประชากร
หลากหลายเชื้อชาติจานวน 215,000 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยังพบว่าการบริ โภคกาแฟในปริ มาณมาก
นอกจากจะช่วยลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC แล้ว ยังช่วยลดการเสี ยชีวติ จากโรคตับเรื้ อรังได้ดว้ ย44 ซึ่ง
การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้รายงานผลข้างเคียงจากการดื่มกาแฟ ดังนั้นจึงแนะนาให้ผปู ้ ่ วยโรคตับเรื้ อรังดื่มกาแฟ
คาแนะนาที่ 6: Primary prevention: Coffee consumption
มีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ที่แสดงว่ ำกำรดื่มกำแฟช่ วยลดกำรเกิดมะเร็งตับ แนะนำกำรดื่มกำแฟ
ในผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั ง (หลักฐำนระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
เงื่อนไข: แนะนาการดื่มกาแฟดาที่ไม่ ผสมนา้ ตาลหรื อนมเป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องดื่ม

18

เพื่อหวังผลช่วยลดการเสี ยชีวติ จากโรคตับและลดความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ ง HCC แต่ยงั ไม่มีขอ้ แนะนาว่า
ปริ มาณการดื่มกาแฟเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม
กำรสู บบุหรี่
การสู บบุหรี่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยเสี่ ยงสาคัญต่อการเกิดมะเร็ งชนิดต่างๆ และการหยุดสู บบุหรี่ สามารถ
ลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ มะเร็ งปอด และมะเร็ งบริ เวณคอและศีรษะ45,46
การเกิดมะเร็ งตับในผูป้ ่ วยที่สูบบุหรี่ อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจความผิดปกติของสารพันธุ กรรมได้บ่อยใน
เนื้อตับของผูท้ ี่สูบบุหรี่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ 47 รวมทั้งการสู บบุหรี่ ยงั ส่ งเสริ มการผลิตสารอนุมูล
อิสระชนิดต่างๆไปทาลายสารพันธุ กรรม ส่ งเสริ มให้เกิดมะเร็ งตับ HCC48 การศึกษาในผูท้ ี่ติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบบีหรื อซี และผูท้ ี่บริ โภคแอลกอฮอล์ พบว่าการสู บบุหรี่ มีผลเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งตับ HCC
การศึกษาวิเคราะห์อภิมาน ได้แสดงให้เห็นผลส่ งเสริ มกันระหว่างการสู บบุหรี่ ในผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบบีต่อ
ความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งตับ และความเสี่ ยงดังกล่าวชัดเจนขึ้นจากการสู บบุหรี่ ในผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบ
ซี 49 รวมทั้งปั จจัยแต่ละอย่างเหล่านี้ก็มีผลต่อการเกิดมะเร็ งตับHCC และมะเร็ งตับชนิดอื่นๆ50 และเพิ่มความ
เสี่ ยงในการเสี ยชีวติ ภายหลังได้รับการวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC51 ซึ่ งจะเห็นว่าการสู บบุหรี่ มีผลต่อสุ ขภาพจาก
มะเร็ งชนิดต่างๆ จึงแนะนาให้ประชาชนหยุดหรื อไม่บริ โภคยาสู บโดยเฉพาะผูท้ ี่มีความเสี่ ยงในการเกิด
มะเร็ งตับ HCC อยูแ่ ล้ว รวมทั้งผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ทุกราย ต้องหยุดสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ใน
ประเทศไทย มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยสถานพยาบาลทุกแห่งของรัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็ นปั จจัยเอื้อให้คาแนะนางด
การบริ โภคยาสู บเพื่อป้ องกันการเกิดมะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นได้
คาแนะนาที่ 7: Primary prevention: Smoking cessation
มีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ ที่แสดงว่ ำกำรบริ โภคยำสู บส่ งเสริ มกำรเกิดมะเร็ งตับ แนะนำให้ หยุด
หรื อไม่ บริ โภคยำสู บ (หลักฐำนระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิง่ )
Statins
Statins เป็ นกลุ่มของยาลดไขมันกระแสเลือดที่มีฤทธิ์ ยบั ยั้งกลไกต่างๆในการเกิดเนื้ องอก52-57
การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานยา statins มีผลช่วยลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC ใน
ผูป้ ่ วยชาวเกาหลีที่เป็ นโรคเบาหวาน (odds ratio 0.32 ถึง 0.53) ซึ่ งผลดังกล่าวจะมากขึ้นเมื่อรับประทานยาใน
ขนาดที่สูงขึ้น58 รวมทั้งยังพบผลเช่นเดียวกันของการรับประทาน statins ในผูป้ ่ วยชาวไต้หวันที่ติดเชื้ อไวรัส
ตับอักเสบบี (hazard ratio 0.34 ถึง 0.66)59 และผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (hazard ratio 0.33 ถึง 0.66)60
การศึกษาติดตามผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จานวน 7,248 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้แสดงให้เห็นว่า
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การรับประทาน statins ช่วยลดความเสี่ ยงที่ตบั จะดาเนินโรคจนเกิดตับแข็ง (hazard ratio 0.6) และมะเร็ งตับ
HCC (hazard ratio 0.51)61 การศึกษาติดตามผูป้ ่ วย nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) จานวน
18,080 รายที่ไม่เป็ นตับแข็ง พบว่า statins ช่วยลดอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC (hazard ratio 0.29)62
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์อภิมานของข้อมูลจากการติดตามผูป้ ่ วยจานวน 175,000 ราย ในงานวิจยั ทาง
คลินิกแบบสุ่ ม พบว่า statins ไม่มีผลต่ออุบตั ิการณ์การเกิดมะเร็ งชนิดต่างๆรวมถึงมะเร็ งตับ HCC63 แม้
กระนั้นข้อสรุ ปจากการศึกษานี้อาจเป็ นผลมาจากฤทธิ์ ที่แตกต่างกันของยา statins แต่ละชนิด63,64 ซึ่ง
การศึกษา fluvastatin พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการลดความเสี่ ยงของการเกิดมะเร็ งตับ HCC มากกว่ายา
statins ชนิดอื่น (relative risk 0.55)65 atorvastatin และ fluvastatin มีฤทธิ์ ที่เด่นชัดต่อต้านการสร้างพังผืดเมื่อ
คาแนะนาที่ 8: Primary prevention: Statin
ยำลดไขมันในเลือดกลุ่ม statin สำมำรถใช้ ได้ ในผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั งทีม่ ีข้อบ่ งชี้ โดยไม่ เป็ น
อันตรำยต่ อตับ และมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ แสดงว่ ำยำกลุ่มนี้สำมำรถลดกำรเกิดมะเร็ งตับ (หลักฐำน
ระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
เปรี ยบเทียบกับ lovastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin61 ขณะนี้มีงานวิจยั ทางคลินิกแบบสุ่ ม
เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของ statins ในการป้ องกันการเกิดมะเร็ ง HCC
แอสไพริน
ข้อมูลต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของมาตรการต่างๆในการป้ องกันการเกิดมะเร็ งตับ HCC
แบบปฐมภูมิ ได้แก่ การฉี ดวัคซี นไวรัสตับอักเสบบีให้เด็กแรกเกิดในประเทศแถบเอเชียใต้ สามารถลดการ
เกิดมะเร็ งตับ HCC จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี66 และมาตรการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยที่ติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบซี ได้รับโอกาสรักษาด้วยยากลุ่ม DAA สามารถทาให้การเกิดมะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยโรคนี้ลดลง67,68
แม้กระนั้น ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยโรคตับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ อไวรัสตับ
อักเสบ ได้แก่ โรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ และ nonalcoholic fatty liver disease มีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดมะเร็ งตับ HCC ลดลง ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จานวนมากมีภาวะโรคอ้วนลงพุงและปั จจัยเสี่ ยงต่างๆต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ มักได้รับประทาน aspirin เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว ซึ่งการศึกษาติดตามบุคคลทัว่ ไปจานวนมาก
พบว่าการรับประทาน aspirin อย่างสม่าเสมอ ช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งระบบทางเดินอาหารชนิด
ต่างๆ ได้แก่ มะเร็ งลาไส้ใหญ่ มะเร็ งกระเพาะอาหาร และมะเร็ งตับอ่อน เป็ นต้น69-71 ด้วยเหตุน้ ีในปี พ.ศ.
2561 The US Preventive Services Task Force ได้แนะนาให้ผใู ้ หญ่อายุ 50-69 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อโรคหลอด
เลือดหัวใจ รับประทาน aspirin ขนาดต่าเพื่อป้ องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิดมะเร็ งลาไส้ใหญ่ ซึ่ งเป็ น
มาตรการแรกที่มีการแนะนาในการป้ องการเกิดมะเร็ งสาหรับบุคคลที่มีความเสี่ ยงทัว่ ไป การศึกษาติดตาม
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ประชากรทัว่ ไปจานวนมากพบว่าการรับประทาน aspirin อย่างสม่าเสมอ ช่วยลดความเสี่ ยงการเกิดมะเร็ งตับ
HCC โดยผลดังกล่าวนี้จะเด่นชัดขึ้นถ้ารับประทาน aspirin ขนาดที่มากขึ้น หรื ออย่างน้อย 1.5 เม็ดต่อสัปดาห์
เป็ นเวลานานกว่า 5 ปี 72 ดังนั้นการรับประทาน aspirin ก็น่าจะมีประโยชน์กบั ช่วยลดการเกิดมะเร็ งตับ HCC
ในผูป้ ่ วยโรคตับจากสาเหตุต่างๆ ซึ่ งการศึกษาต่อมาโดยการทบทวนข้อมูลผูป้ ่ วยชาวไต้หวันที่เป็ นโรคไวรัส
ตับอักเสบบีจานวนมากกว่า 10,000 ราย พบว่าการรับประทาน aspirin ช่วยลดความเสี่ ยงการเกิดมะเร็ งตับ
HCC 73โดยข้อมูลต่างๆบ่งชี้วา่ aspirin อาจออกฤทธิ์ ตา้ นเกล็ดเลือดส่ งผลให้มีผลยับยั้งการเกิดมะเร็ ง74 ซึ่งถ้า
คาแนะนาที่ 9: Primary prevention: Aspirin
ยำ aspirin สำมำรถใช้ ได้ ในผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั งทีม่ ีข้อบ่ งชี้ โดยไม่ เป็ นอันตรำยต่ อตับ และมี
หลักฐำนทำงกำรแพทย์แสดงว่ ำ aspirin สำมำรถลดกำรเกิดมะเร็งตับ (หลักฐำนระดับปำนกลำง กำรให้
น้ำหนักไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
กลไกนี้ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากงานวิจยั ในอนาคต อาจช่วยให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเพื่อนาไปสู่ คาแนะนา
เกี่ยวกับการใช้ aspirin อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ

Aflatoxin B1
การบริ โภคอาหารที่มีสาร aflatoxin B1 เป็ นปั จจัยร่ วมที่สาคัญต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC ในหลาย
ประเทศทางแถบเอเชียและแอฟริ กา สาร Aflatoxin B1 ผลิตโดยเชื้ อราที่ปนเปื้ อนในอาหารแห้งหลายชนิด
ในภูมิภาคเขตร้อน การศึกษาทางระบาดวิทยาและในหลอดทดลองพบความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างการ
บริ โภค aflatoxin B1 การตรวจพบ TP53 mutations (codon 249) และอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับ HCC
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบบี75
คาแนะนาที่ 10: Primary prevention: Aflatoxin B1
ผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั ง ให้ หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่อำจปนเปื้ อนสำร aflatoxin (หลักฐำน
ระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
นา้ หนักไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
การเฝ้าระวังมะเร็งตับ HCC
การค้ นหากลุ่มเสี่ ยง
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กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับปฐมภูมิได้แก่
1. ผูป้ ่ วยตับแข็งจากทุกสาเหตุที่มีสมรรถภาพการทางานของตับในเกณฑ์ระดับ Child-Pugh A และ B76
สาเหตุของตับแข็งที่พบได้ในประเทศไทยได้แก่ การติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบีและซี เรื้ อรัง การดื่ ม
แอลกอฮอล์ โรคภูมิตา้ นทานต่อตับตนเอง โรคตับคัง่ ไขมัน ภาวะธาตุเหล็กหรื อสารทองแดงสะสมใน
ตับ เป็ นต้น
การตรวจคัดกรองและเฝ้ า ระวัง ผูป้ ่ วยตับแข็งที่ มีส มรรถภาพการท างานของตับในเกณฑ์ระดับ
Child-Pugh C แนะนาให้ปฏิบตั ิเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีขอ้ บ่งชี้การปลูกถ่ายตับ77
คาแนะนาที่ 11: Surveillance for HCC: Cirrhosis
ผู้ป่วยตับแข็งไม่ ว่ำจำกสำเหตุใดควรได้ รับกำรตรวจคัดกรองเฝ้ ำระวังมะเร็ งตับ (หลักฐำนระดับ
ต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 12: Surveillance for HCC: Chronic hepatitis B infection
ผู้ป่วยติดเชื้ อไวรั สตับอักเสบบี เพศชำยอำยุตั้งแต่ 40 ปี เพศหญิงอำยุตั้งแต่ 50 ปี ควรได้ รับกำร
ตรวจคัดกรองเฝ้ำระวังมะเร็งตับ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 13: Surveillance for HCC: Chronic hepatitis B infection
ผู้ป่วยติดเชื้ อไวรั สตับอักเสบบีเรื้ อรั งทีม่ ีญำติสำยตรงลำดับทีห่ นึ่งเป็ นมะเร็ งตับ ควรได้ รับกำร
ตรวจคัดกรองเฝ้ำระวังมะเร็งตับ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 14: Surveillance for HCC: Chronic hepatitis C infection
ผู้ป่วยตับอักเสบซีเรื้ อรั งทีม่ ี advanced fibrosis ประเมินด้ วยกำรตรวจ liver biopsy หรื อ noninvasive method โดยไม่ คำนึงว่ ำเคยได้ รับกำรรักษำมำแล้ วหรือไม่ ควรได้ รับกำรตรวจคัดกรองเฝ้ำระวัง
มะเร็งตับ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 15: Surveillance for HCC: Chronic hepatitis with advanced fibrosis
ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้ อรั งจำกเหตุใดก็ตำมทีม่ ี advanced fibrosis ประเมินด้ วยกำรตรวจ liver
biopsy หรือ non-invasive method ควรได้ รับกำรตรวจคัดกรองและเฝ้ำระวังมะเร็ งตับ (หลักฐำนระดับ
ต่ำ และกำรให้ น้ำหนักไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
2. ผูป้ ่ วยโรคตับเรื้ อรังที่ยงั ไม่ดาเนินโรคเป็ นตับแข็ง แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ
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• ผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรังเพศชายที่อายุมากกว่า 40 ปี และเพศหญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี 78
• ผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรังที่มีญาติสายตรงเป็ นมะเร็ งตับ78,79
• ผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรังที่มีผลทางพยาธิ วิทยาของเนื้ อตับมีพงั ผืดอย่างน้อยระดับ 3
โดยไม่คานึงถึงว่าเคยได้การรักษามาแล้วหรื อไม่80
หมายเหตุ ภาวะตับแข็งวินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
• พยาธิ วทิ ยาของเนื้อตับจากการเจาะตับแสดงพังผืดระดับ 4 ตามระบบ METAVIR
• ลัก ษณะทางคลิ นิ ก ร่ วมกั บ ลั ก ษณะทางรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจอัล ตราซาวนด์
(ultrasound) เอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ (computed tomography) และการตรวจคลื่ น สะท้อ นใน
สนามแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging) สนับสนุนการวินิจฉัย
• ผลการตรวจอื่นๆที่บ่งชี้ ภาวะตับแข็ง เช่น transient elastography, FIB-4 score และ APRI score
เป็ นต้น
วิธีการการตรวจเฝ้าระวังมะเร็งตับชนิด HCC
วิธีการตรวจเฝ้าระวัง (surveillance) มะเร็ งตับที่แนะนา (แผนภูมิที่ 1) ได้แก่ การตรวจภาพรังสี ช่อง
ท้องส่ วนบน และการตรวจทางวิทยาเซรุ่ ม ซึ่งการตรวจภาพรังสี วนิ ิจฉัยที่นิยมใช้ คือ การตรวจอัลตราซา
วนด์ เนื่องจากมีความไวร้อยละ 58-89 และความจาเพาะมากกว่าร้อยละ 90 ในการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ81
การวิเคราะห์อภิมานของข้อมูลจากงานวิจยั 19 เรื่ อง ได้แสดงให้เห็นว่าการตรวจเฝ้าระวังด้วยอัลตราซาวนด์
สามารถค้นพบมะเร็ งได้ก่อนทาให้เกิดอาการทางคลินิกในผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ ด้วยความไวรวมร้อยละ 94
อย่างไรก็ตามการตรวจอัลตราซาวนด์ มีประสิ ทธิภาพในการตรวจพบมะเร็ งตับ HCC ในระยะแรก ด้วย
ความไวเพียงร้อยละ 63 เท่านั้น82 และเนื่ องด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ ไม่มีความเสี่ ยงหรื ออันตรายต่อ
ผูป้ ่ วย ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและยังช่วยค้นหาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของตับแข็งก่อนที่จะตรวจพบทางคลินิก
ได้แก่ น้ าในช่องท้อง หรื อ portal vein thrombosis ซึ่ งช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาแต่เนิ่ นๆ อย่างไรก็ตาม
การตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อค้นหามะเร็ งตับในผูป้ ่ วยตับแข็งบางรายทาได้ยาก เนื่องจากภาพรังสี เนื้ อตับมี
ลักษณะหยาบขรุ ขระทาให้มองเห็นก้อนขนาดเล็กได้ยาก จึงทาให้ความแม่นยาในการตรวจวิธีน้ ีจึงขึ้นกับ
ประสบการณ์ของผูต้ รวจและคุณภาพของเครื่ องตรวจ อย่างไรก็ตามอุปสรรคสาคัญของการตรวจเฝ้าระวัง
มะเร็ งตับในประเทศไทย คือ การตรวจเฝ้าระวังนี้ยงั ไม่ได้เป็ นชุดสิ ทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ รวมทั้งยังขาดแคลนรังสี แพทย์และเครื่ องอัลตราซาวนด์สาหรับการตรวจในสถานพยาบาลต่าง ๆ
การตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับด้วยภาพรังสี อื่นๆ ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multidetector
computed tomography, CT) หรื อ การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (dynamic magnetic resonance
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imaging, MRI) พบว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพคุม้ ทุน เนื่องจากต้องฉีดสารทึบรังสี ซ่ ึ งเสี่ ยงต่อการแพ้สารดังกล่าว
และมีโอกาสตรวจพบผลบวกลวงได้บ่อย ซึ่ งนาไปสู่ การรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสู ง83 แต่สามารถ
เลือกใช้การตรวจเฝ้าระวังด้วยภาพรังสี เหล่านี้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะอ้วน เงาลมในลาไส้หรื อผนังทรวงอกผิดรู ป
จึงไม่สามารถมองเห็นเนื้ อตับได้ชดั เจนด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ รวมทั้งผูป้ ่ วยตับแข็งที่เข้าคิวรอการ
ผ่าตัดเปลี่ยนตับ ข้อควรระวังอีกอย่างในการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับด้วยการตรวจคลื่นสะท้อนใน
สนามแม่เหล็ก คือ มีรายงานการสะสมสาร gadolinium ในเนื้ อสมองถ้าใช้วธิ ี น้ ีในการตรวจติดตามผูป้ ่ วยเป็ น
เวลานาน84
การตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับด้วยวิธีทางวิทยาเซรุ่ มมีหลายอย่าง แต่ที่นิยมใช้ในเวชปฏิบตั ิ คือ การ
ตรวจวัดระดับซี ร่ัม alfa-fetoprotein (AFP) ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันว่าการตรวจพบระดับซี ร่ัม AFP สู งต่อเนื่อง
เป็ นดัชนีความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งตับ HCC จึงถูกนามาใช้ช่วยค้นหาผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง85 อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาว่าจะนาการตรวจ AFP มาใช้ในการวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ได้ดีเพียงใด โดย
ที่มีเงานวิจยั ทางคลินิกแบบสุ่ ม 1 รายงาน86 และงานวิจยั ติดตามผูป้ ่ วย 1 รายงาน87 ที่ทาการศึกษาว่า AFP มี
คุณสมบัติเหมาะสมอย่างไรในการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ ซึ่ งผลการศึกษายังให้ขอ้ สรุ ปที่ขดั แย้งกันอยู่
อย่างไรก็ตามพบว่าการตรวจภาพรังสี ร่วมกับตรวจวัดซี ร่ัม AFP ช่วยตรวจพบมะเร็ งตับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-8
ในกรณี ที่การตรวจอัลตราซาวนด์ไม่พบความผิดปกติ88 สาเหตุที่ทาให้การตรวจซี ร่ัม AFP ไม่ดีดีพอที่จะใช้
เป็ นการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ เนื่ องจากระดับซี ร่ัม AFP มักเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในผูป้ ่ วยตับแข็งซึ่ งเป็ นผล
จากตับอักเสบที่เกิดจากโรคตับพื้นฐาน89 และผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะแรกเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น ที่มีระดับ
ซี รั่ม AFP สู งผิดปกติ90-92 นอกจากนี้ยงั พบว่าการตรวจซี รั่ม AFP ระดับมากกว่า 20 นาโนกรัม/มล. มีความไว
ที่ดีแต่มีความจาเพาะต่าในการวินิจฉัยมะเร็ งตับ และเมื่อใช้ระดับ AFP มากกว่า 200 นาโนกรัม/มล. ถึงแม้มี
ความจาเพาะสู งขึ้นมาก แต่ความไวในการวินิจฉัยมะเร็ งตับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น93 อย่างไรก็
ตามการนาไปใช้ในเวชปฏิบตั ิตอ้ งคานึงเสมอว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากการศึกษาผูป้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบซึ่ งมี
การอักเสบกาเริ บเป็ นระยะ ซึ่ งการศึกษาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาโรคตับพื้นฐาน พบความแม่นยาของการ
ตรวจ AFP ดีข้ ึน เนื่องจากมีผลบวกลวงลดลงเมื่อใช้ AFP ที่ระดับ 12-20 นาโนกรัม/มล. ในการวินิจฉัย
มะเร็ งตับ94-98 อย่างไรก็ตามแม้วา่ หลักฐานดังกล่าวจะสนับสนุนว่าการตรวจซี รั่ม AFP น่าจะมีบทบาทในการ
ตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับของผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบ แต่ยงั ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการ
ตรวจซี ร่ัม AFP ร่ วมกับอัลตราซาวนด์เพื่อเฝ้าระวังมะเร็ งตับ HCC ว่าจะมีประสิ ทธิภาพอย่างไรต่อการมีชีวิต
คาแนะนาที่ 16: Surveillance tests for HCC: Ultrasound and AFP
ตรวจเฝ้ำระวังมะเร็งตับด้ วยอัลตรำซำวนด์ ช่องท้องส่ วนบน ร่ วมกับตรวจระดับซีรั่ม Alfafetoprotein (AFP) (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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รอดของผูป้ ่ วยเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคตับที่
ได้รับการรักษาควบคุมภาวะตับอักเสบจากโรคพื้นฐานได้แล้ว
การตรวจทางวิทยาเซรุ่ มอื่นๆ ได้แก่ des-gamma-carboxy prothrombin (DCP) หรื อเรี ยกว่า
prothrombin induced by vitamin K absence II (PIVKA II), สัดส่ วนของ glycosylated AFP (L3 fraction)
ต่อระดับ AFP ทั้งหมด, alpha-fucosidase และ glypican เป็ นต้น99-102 มักถูกศึกษาถึงคุณสมบัติในการวินิจฉัย
และพยากรณ์โรค มากกว่าที่จะศึกษาใช้เป็ นการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ รวมทั้งงานวิจยั เหล่านี้ศึกษาใน
ประชากรที่มีผปู ้ ่ วยมะเร็ งจานวนมาก แตกต่างจากสถานการณ์เฝ้าระวังทัว่ ไปที่มีมะเร็ งตับในความชุกต่า102
การศึกษาตรวจระดับ DCP หรื อ AFP-L3 fraction พบมีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบมะเร็ งลุกล้ าเข้า portal
vein และแพร่ กระจาย จึงไม่เหมาะที่จะนาการตรวจเหล่านี้มาใช้เพื่อตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับระยะแรก103,104
คาแนะนาที่ 17: Surveillance tests for HCC: Other tumor markers
ยังไม่ มีหลักฐำนทำงกำรแพทย์เกีย่ วกับกำรตรวจทำงวิทยำเซรุ่ม ได้ แก่ des-gamma-carboxy
prothrombin (DCP) หรือ prothrombin induced by vitamin K absence II (PIVKA II) หรือ สัดส่ วน
ของ glycosylated AFP (L3 fraction) ต่ อระดับ AFP ในกำรใช้ ตรวจเฝ้ำระวังมะเร็ งตับ จึงไม่ แนะนำกำร
ตรวจดังกล่ ำวในกำรเฝ้ำระวังมะเร็งตับ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ HCC ขึ้นอยูก่ บั 2 ปั จจัยหลักดังต่อไปนี้ คือ
อัตราการเจริ ญเติบโตของก้อนเนื้ องอกจนสามารถตรวจพบได้ และอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งตับในประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย การศึกษาเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของเนื้ องอกจนมีปริ มาตรเพิ่มขึ้นเท่าตัว105-107 บ่งชี้ วา่ การ
ตรวจเฝ้าระวังทุกรอบ 6 เดือน เหมาะสมกว่าการตรวจทุกรอบ 3 เดือน ซึ่ งไม่ได้เพิ่มประโยชน์ทางคลินิก108
และการตรวจทุกรอบ 12 เดือน แม้วา่ จะเป็ นการลงทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่จะวินิจฉัยมะเร็ งตับระยะแรกได้
น้อยลง109 และผูป้ ่ วยมีชีวติ อยูส่ ้ นั ลง110 สิ่ งสาคัญ คือ การศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผล ได้แสดงให้เห็น
ว่าการตรวจอัลตราซาวนด์ทุกรอบ 6 เดือน สามารถเพิม่ ปี สภาวะที่มีคุณภาพได้อย่างคุม้ ต้นทุน111 อย่างไรก็
ตามเมื่อคานึงถึงข้อจากัดของบุคลากรทางการแพทย์และการเบิกจ่ายในประเทศไทย จึงแนะนาตรวจเฝ้า
คาแนะนาที่ 18: Surveillance interval for HCC
ตรวจเฝ้ ำระวังมะเร็ งตับ ทุก 6-12 เดือน โดยกำรติดตำมทุก 6 เดือน ให้ ประโยชน์ ในกำรค้ นหำ
มะเร็ งตับระยะเริ่ มต้ นได้ ดีกว่ ำติดตำมทุก 12 เดือน (หลักฐำนระดับปำนกลำง กำรให้ น้ำหนักคำแนะนำ
อย่ำงยิง่ )
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ระวังมะเร็ งตับ ทุก 6-12 เดือน โดยการติดตามทุก 6 เดือน ให้ประโยชน์ในการค้นหามะเร็ งตับระยะเริ่ มต้น
ได้ดีกว่าติดตามทุก 12 เดือน
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แผนภูมิที่ 1 คาแนะนากรณีที่ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ ของช่ องท้ องส่ วนบนพบก้ อนทีต่ ับในผู้ป่วยตับแข็ง
*HCC radiological hallmark คือก้อนที่มี enhancement ใน arterial phase ร่ วมกับ washout ใน venous หรื อ
delayed phase
**แนะนาให้ใช้ specific contrast media ใน MRI กรณี รอยโรคมีขนาดน้อยกว่า 2 ซม.
คาแนะนาที่ 19: Diagnostic algorithm and recall policy in cirrhosis
แผนภูมิคำแนะนำกรณีทผี่ ลกำรตรวจอัลตรำซำวนด์ ของช่ องท้ องส่ วนบนพบก้ อนทีต่ ับในผู้ป่วย
ตับแข็ง (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
การวินิจฉัยมะเร็งตับ HCC
การศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผล บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยตับแข็งจากทุกสาเหตุซ่ ึ งมีอุบตั ิการณ์เกิดมะเร็ ง
ตับในแต่ละปี มากกว่าร้อยละ 1.5 ต้องได้รับการตรวจเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ งตับ76,112,113 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วย
ตับแข็งที่มีลกั ษณะตับวาย Child-Pugh class C หรื อการทางานของตับเสื่ อมลงระยะ Child-Pugh class B มี
ลักษณะทางคลินิกดังต่อไปนี้ ได้แก่ ท้องมานอย่างมาก ดีซ่าน หรื อ hepato-renal syndrome ซึ่ งผูป้ ่ วยเหล่านี้
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ไม่สามารถทนต่อการรักษาต่างๆสาหรับมะเร็ งตับ ยกเว้นถ้าได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้
ทาการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับในกลุ่มผูป้ ่ วยดังกล่าว นอกจากนี้การประเมินอายุคาดเฉลี่ยของผูป้ ่ วยก็เป็ น
ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจว่าผูป้ ่ วยรายใดควรได้รับการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ
นโยบายราลึกถึง (recall policy) เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ ซึ่งประกอบไป
ด้วยขั้นตอนวิธีติดตามผูป้ ่ วยเมื่อการตรวจเฝ้าระวังพบความผิดปกติ เพื่อทาให้สามารถวินิจฉัยมะเร็ งตับได้
ตั้งแต่เนิ่นๆ มีขนาดก้อนเนื้ องอกเล็กกว่า 2 ซม. ซึ่งสามารถให้การรักษาที่มีประสิ ทธิภาพช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ
รอดได้นาน114 การตรวจเฝ้าระวังด้วยอัลตราซาวนด์พบความผิดปกติ หมายถึงการตรวจพบรอยโรคใหม่
หรื อรอยโรคเดิมมีขนาดใหญ่ข้ ึนหรื อลักษณะเปลี่ยนไป115 การศึกษาทางพยาธิวทิ ยาและรังสี วทิ ยาได้แสดง
ให้เห็นว่าก้อนเนื้องอก (nodule) ส่ วนใหญ่ในตับแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ซม. ไม่ใช่เนื้องอกร้าย116 และการ
สุ่ มเนื้อเยื่อดังกล่าวมาตรวจทาได้ค่อนข้างยาก การเจริ ญเติบโตของมะเร็ งตับในช่วงแรกมักจะโตช้าและเนื้ อ
งอกที่มีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. ส่ วนใหญ่มกั ตอบสนองดีต่อการรักษา117 ดังนั้นจึงแนะนาให้ตรวจติดตามอย่าง
เข้มงวดถ้าอัลตราซาวนด์ตรวจพบก้อนเนื้องอกขนาดเล็กกว่า 1 ซม. และแนะนาให้ตรวจเพิ่มเติมถ้าตรวจพบ
ก้อนเนื้ องอกที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 ซม. ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ถ้าการตรวจเพิ่มเติมด้วยภาพรังสี วทิ ยาไม่
สามารถให้การวินิจฉัยที่แน่นอนได้ แนะนาให้ตรวจชิ้นเนื้ อตับประเมินทางพยาธิ วทิ ยาต่อไป และถ้าการ
ตรวจนี้ไม่พบเซลล์มะเร็ ง ให้ตรวจติดตามด้วยภาพรังสี ทุก 3-4 เดือน ซึ่ งถ้าภาพรังสี มีลกั ษณะบ่งชี้มะเร็ งตับ
หรื อรอยโรคมีขนาดหรื อลักษณะเปลี่ยนแปลง แนะนาให้ตรวจชิ้นเนื้อตับซ้ าเพื่อประเมินทางพยาธิ วทิ ยา118
คาแนะนาที่ 20: Recall policy for HCC in cirrhosis
กรณีกำรตรวจอัลตรำซำวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งที่มีขนำดเล็กกว่ ำ 1 ซม แนะนำให้ ตรวจ
ติดตำมด้ วยอัลตรำซำวนด์ ทุก 4 เดือน ในช่ วงเวลำ 12 เดือน (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำง
ยิง่ )
คาแนะนาที่ 21: Recall policy for HCC in cirrhosis
กรณีกำรตรวจอัลตรำซำวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งที่มีขนำดเล็กกว่ ำ 1 ซม เมื่อตรวจ
ติดตำมพบว่ ำก้อนเนื้องอกมีขนำดโตขึ้นหรือมีลักษณะก้อนเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ ตรวจเพิม่ เติมด้ วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรือ กำรตรวจคลื่น
สะท้อนในสนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำ
อย่ำงยิง่ )
การตรวจภาพรังสี เป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการวินิจฉัยและบอกระยะโรคมะเร็ งตับ HCC ซึ่งการ
วินิจฉัยคานึงถึงลักษณะหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ งตับ119 และความน่าจะเป็ นของผูป้ ่ วยตับแข็ง
ที่จะเกิดมะเร็ งตับ HCC118,120-122 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดมะเร็ งท่อน้ าดี (cholangiocarcinoma,
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CC) และcombined HCC/CC ได้บ่อยเช่นกัน123 การตรวจภาพรังสี ร่วมกับการฉี ดสารทึบรังสี ได้รับการ
ยอมรับเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยตับแข็ง โดยพบรอยโรคปรากฏลักษณะ
hypervascularity ในช่วง late arterial phase ตามเกณฑ์ของ Liver Imaging Reporting and Data System (LIRADS) และพบ washout ในระยะ portal venous และหรื อ delayed phases119 ข้อแนะนาของ The EASLEuropean Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ได้เสนอปรับแนวทางการวินิจฉัย
มะเร็ งตับ HCC ซึ่ งเดิมขึ้นกับขนาดเนื้ องอกและวิธีการตรวจภาพรังสี 2 วิธีที่สอดคล้องกัน เนื่องจากแนวทาง
ดังกล่าวมีผลให้การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกขนาด 10-20 มม. ว่าเป็ นมะเร็ งตับได้นอ้ ยลง118 ดังนั้น EASLEORTC จึงปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยมะเร็ งตับในปี พ.ศ. 2555 ว่าสามารถทาได้ดว้ ยการตรวจภาพรังสี เพียงวิธี
เดียวเท่านั้น ได้แก่ multiphasic CT และ MRI โดยมีความไวดีข้ ึนในการวินิจฉัยก้อนเนื้องอกขนาด 1-2 ซม.
โดยที่ความจาเพาะยังสู งเช่นเดิม122 ข้อแนะนานี้ช่วยเอื้อให้การวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ทางคลินิกทาได้ง่ายขึ้น
คาแนะนาที่ 22: Diagnostic algorithm and recall policy in cirrhosis
กรณีกำรตรวจอัลตรำซำวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งขนำดใหญ่กว่ ำ 1 ซม แนะนำให้ ตรวจ
เพิม่ เติมด้ วยภำพรั งสี วิทยำที่มีกำรฉีดสำรเพือ่ ดูภำพกำรเปลี่ยนแปลงของก้ อนเนื้องอกภำยในตับอย่ ำง
น้ อย 1 วิธี ได้ แก่ กำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed
tomography) หรือ กำรตรวจคลื่นสะท้อนในสนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging)
ร่ วมกับกำรฉีดสำรทึบรั งสี ดูภำพในช่ วงเวลำต่ ำงๆ (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 23: Characteristics of contrast-enhanced imaging for HCC
กำรวินิจฉัยโรคมะเร็งตับส่ วนใหญ่ใช้ กำรตรวจภำพรังสีวิทยำ ด้ วยวิธีทมี่ ีกำรฉีดสำรเพื่อดูภำพ
กำรเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้องอกภำยในตับอย่ำงน้ อย 1 วิธี ได้ แก่ กำรตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์
(multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรื อ กำรตรวจคลื่นสะท้อนในสนำมแม่ เหล็ก
(dynamic magnetic resonance imaging) โดยมีลักษณะเฉพำะทำงภำพรั งสี ของมะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด
HCC ดังนี้ คือพบก้อนในตับขนำดใหญ่กว่ ำ 1 ซม.ทีม่ ี arterial enhancement ร่ วมกับ washout ใน
venous หรื อ delayed phase ในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นตับแข็ง (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 24: Contrast-enhanced imaging and recall policy in cirrhosis
กรณีกำรตรวจภำพรั งสี วิทยำทีม่ ีกำรฉีดสำรเพือ่ ดูภำพกำรเปลี่ยนแปลงของก้ อนเนื้องอกภำยใน
ตับ 1 วิธี ได้ แก่ กำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed
tomography) หรือ กำรตรวจคลื่นสะท้อนในสนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging)
แล้ วยังไม่ สำมำรถให้ กำรวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนำให้ ทำกำรตรวจภำพรังสีวิทยำอีกหนึ่งวิธีทยี่ งั
ไม่ ได้ ตรวจเพือ่ ให้ ได้ กำรวินิจฉัยโรค (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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คาแนะนาที่ 25: Contrast-enhanced imaging and recall policy in cirrhosis
กรณีกำรตรวจภำพรั งสี วิทยำทีม่ ีกำรฉีดสำรเพือ่ ดูภำพกำรเปลี่ยนแปลงของก้ อนเนื้องอกภำยใน
ตับ แล้ วยังไม่ สำมำรถให้ กำรวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนำให้ ติดตำมด้ วยกำรตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรือ กำรตรวจคลื่นสะท้อนใน
สนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ทุก 3-6 เดือน (หลักฐำนระดับต่ำ และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 26: Contrast-enhanced imaging and recall policy in cirrhosis
กรณีกำรตรวจภำพรั งสี วิทยำทีม่ ีกำรฉีดสำรเพือ่ ดูภำพกำรเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้องอกภำยใน
ตับ แล้ วยังไม่ สำมำรถให้ กำรวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนำให้ ติดตำมด้ วยกำรตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรือ กำรตรวจคลื่นสะท้อนใน
สนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ทุก 3-6 เดือน ในช่ วงเวลำ 18-24 เดือน
(หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
การวิเคราะห์อภิมานเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของ MRI ที่ใช้สารเปรี ยบเทียบความชัด (contrast
media) ชนิด extracellular หรื อ hepatobiliary contrast agents เช่น gadoxetic acid หรื อ gadobenate
dimeglumine124-126 พบว่า MRI ที่ฉีด hepatobiliary contrast agents มีความไวสู งกว่า MRI ที่ใช้ extracellular
agents ในการวินิจฉัยมะเร็ งตับโดยเฉพาะเนื้ องอกขนาดเล็ก ซึ่งสารเปรี ยบเทียบความชัดกลุ่มนี้มีใช้ในเวช
ปฏิบตั ิอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบ MRI ที่ฉีดสารทั้ง
สองชนิดโดยตรง
สาร Gadoxetic acid เพียงร้อยละ 50 ของที่ฉีดเข้าร่ างกายผูป้ ่ วยจะถูกนาเข้าสู่ เซลล์ตบั ชนิด
hepatocyte และถูกขับออกทางท่อน้ าดีทาให้สามารถประเมินการทางานของเซลล์ตบั ได้ และสารนี้อีก
ครึ่ งหนึ่งถูกขับออกทางไต ซึ่ ง signal intensity ของเนื้อตับเกิดจากสารนี้สะสมในเนื้ อเยื่อภายนอกและ
ภายในเซลล์ตบั ดังนั้นรอยโรคที่มีลกั ษณะ hypointensity ใน hepatobiliary phase ช่วง 3 วินาทีแรก ซึ่ งไม่ถือ
ว่าเป็ นลักษณะ washout ดังนั้นการตรวจ gadoxetic acid enhanced MRI แล้วพบ washout ใน portal venous
phase และhypointensity ในช่วง hepatobiliary phase จะบ่งชี้มะเร็ งตับ HCCs ซึ่ งพบลักษณะนี้ได้บ่อยถึงร้อย
ละ 80-90%127 การตรวจ gadoxetic acid-enhanced MRI มีความไวสู งในการตรวจหาก้อนเนื้องอกที่เกิดจาก
มะเร็ งตับ HCC ที่ลกั ษณะก้อนยังไม่ชดั เจน หรื อ high-grade dysplastic nodule ช่วยทาให้การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยดีข้ ึน ลดความเสี่ ยงที่จะพบมะเร็ งกลับเป็ นซ้ า128 นอกจากนี้ยงั พบว่าก้อนเนื้องอก HCC ที่มีลกั ษณะ
hypointense ใน hepatobiliary phase มีความเสี่ ยงที่กอ้ นเนื้ องอกจะกลายเป็ น HCC อย่างชัดเจน บ่อยกว่า
ก้อนเนื้ องอกลักษณะ iso- หรื อ hyperintense129
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คาแนะนาที่ 27: Magnetic resonance imaging for HCC in cirrhosis: Contrast media
แนะนำกำรฉีดสำรทึบรังสีจำเพำะ ได้ แก่ Gadoxetate disodium ระหว่ ำงกำรตรวจคลื่นสะท้อน
ในสนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ในกรณีทตี่ รวจพบก้อนเนื้องอกในตับแข็งที่
มีขนำดเล็กกว่ ำ 2 ซม. (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
คาแนะนาที่ 28: Magnetic resonance imaging for HCC in cirrhosis: Contrast media
ไม่ แนะนำกำรฉีดสำรทึบรังสี จำเพำะ ได้ แก่ Gadoxetate disodium ระหว่ ำงกำรตรวจคลื่น
สะท้อนในสนำมแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ในกรณีทตี่ รวจพบก้อนเนื้องอกใน
ตับขนำดใหญ่กว่ ำ 2 ซม. (หลักฐำนระดับต่ำ และกำรให้ น้ำหนักไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
การวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ในผูป้ ่ วยตับแข็งใหญ่ สามารถทาได้โดยการตรวจภาพรังสี วทิ ยา อย่างไร
ก็ตามผูป้ ่ วยจานวนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีกอ้ นเนื้ องอกขนาดเล็กกว่า 2 ซม. ไม่สามารถได้ขอ้ สรุ ปจากการตรวจ
ภาพรังสี วทิ ยา รวมทั้งความผิดผลาดของลักษณะทางภาพรังสี ในการวินิฉยั มะเร็ งตับที่พบได้ร้อยละ 5-10
ต้องอาศัยการเจาะเนื้อตับหรื อผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกมาตรวจทางพยาธิวทิ ยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค130
ลักษณะทางภาพรังสี วทิ ยาของมะเร็ งตับ HCC ที่พบในตับซึ่ งยังไม่เป็ นตับแข็ง ไม่แตกต่างจากที่พบ
ในตับแข็ง แต่มกั พบมีขนาดก้อนเนื้ องอกใหญ่กว่าเนื่องจากไม่ได้พบจากการตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับ
นอกจากนี้การพบลักษณะ arterial phase hyperenhancement ร่ วมกับ washout ในภาพ portal venous และ
หรื อ delayed phases มีความจาเพาะต่ากว่าที่พบในผูป้ ่ วยตับแข็ง เนื่องจากสามารถพบลักษณะดังกล่าวใน
เนื้องอกชนิดอื่น เช่น hepatocellular adenoma และ hypervascular metastases ดังนั้นการวินิจฉัยมะเร็ งตับ
HCC ต้องอาศัยการตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยา130
คาแนะนาที่ 30: Diagnostic algorithm and recall policy in non-cirrhotic liver
ผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั งทีย่ งั ไม่ เป็ นตับแข็ง ถ้ำกำรตรวจอัลตรำซำวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับทีม่ ี
ขนำดเล็กกว่ ำ 1 ซม แนะนำให้ ตรวจติดตำมด้ วยอัลตรำซำวนด์ ทุก 4 เดือน เพือ่ ติดตำมกำรเปลี่ยนของ
ขนำดและลักษณะของก้อนเนื้องอก ในช่ วงเวลำ 12 เดือน (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 31: Diagnostic algorithm and recall policy in non-cirrhotic liver
ผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรั งทีย่ งั ไม่ เป็ นตับแข็ง ทีต่ รวจพบก้อนเนื้องอกในตับขนำดใหญ่กว่ ำ 1 ซม ซึ่ง
กำรตรวจภำพรังสีวิทยำทีม่ ีกำรฉีดสำรแล้ วไม่ พบลักษณะจำเพำะทีช่ ่ วยวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนำ
ให้ เจำะดูดเนื้องอกมำตรวจวินิจฉัยทำงพยำธิวิทยำ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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มะเร็ งตับ HCC น้อยกว่าร้อยละ 40 ที่จะรับสาร18F-labeled fluoro-2-deoxyglucose (18F-FDG) เข้าสู่
ก้อนเนื้องอก131 และการตรวจ 18F-FDG PET มักให้ผลลบในมะเร็ งตับชนิด well differentiated HCC อย่างไร
ก็ตาม 18F-FDG-PET อาจมีประโยชน์ในการพยากรณ์โรค โดยพบผลบวกบ่งชี้พยากรณ์โรคไม่ดี มีระดับซี ร่ัม
AFP เพิ่มขึ้น และพบมะเร็ งตับลุกล้ าเข้าหลอดเลือด ดังนั้นจึงไม่แนะนาการตรวจ FDG-PET เพื่อการวินิจฉัย
มะเร็ งตับ HCC แต่อาจมีประโยช์ในการเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดตับหรื อผ่าตัดเปลี่ยนตับ132,133
คาแนะนาที่ 32: Other diagnostic imagings for HCC
ไม่ แนะนำใช้ contrast-enhanced ultrasound และ FDG-PET ในกำรวินิจฉัยมะเร็งตับ
(หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
การวินิจฉัยมะเร็ งตับ HCC ด้วยการเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อนาไปตรวจทางพยาธิ วทิ ยามีความจาเพาะสู ง
ถึงร้อยละ 100134 โดยที่ความไวในการตรวจพบมะเร็ งตับมากถึงร้อยละ 90 โดยขึ้นกับตาแหน่ง ขนาด และ
differentiation ของก้อนเนื้ องอก รวมทั้งความชานาญของแพทย์ผเู ้ จาะชิ้นเนื้อและพยาธิ แพทย์ การวินิจฉัย
ก้อนเนื้ องอกที่ขนาดเล็กกว่า 2 ซม. ด้วยการตรวจทางพยาธิ วทิ ยาเป็ นสิ่ งท้าทายเพราะเนื้องอกขนาดนี้มกั เป็ น
well differentiated HCC โดยพบลักษณะบ่งชี้มะเร็ งตับในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้เพียงร้อยละ 60135 เนื่องจากการ
ตรวจทางพยาธิ วทิ ยา ได้แก่ cytological และ histological atypia และ interstitial และ vascular invasion อาจ
ประเมินไม่ได้จากการเจาะชิ้นเนื้ อตับ118 ดังนั้นการวินิจฉัย well differentiated HCC ในระยะแรก ต้องอาศัย
การวิเคราะห์ทาง immunohistology ตรวจหาสัญญานบ่งชี้ การกลายเป็ นมะเร็ งของเซลล์ตบั hepatocyte การ
ตรวจด้วย immunomarker ที่แตกต่างกัน 3 ชนิ ด ได้แก่ HSP70 (HSPA7), glypican 3 (GPC3) และ glutamine
synthetase (GS) เป็ นต้น โดยมีความไวร้อยละ 72 และความจาเพาะร้อยละ 100 ในการวินิจฉัย highly
differentiated HCC ของเนื้ องอกที่ได้จากการผ่าตัดตับ136 และการเจาะชิ้นเนื้อตับ137-139 ซึ่ง the International
Consensus Group of Hepatocellular Neoplasia และองค์การอนามัยโรค ได้รับรองการตรวจ immunomarker
ทั้ง 3 ชนิดนี้140 นอกจากนี้ยงั พบว่าการตรวจด้วย immunohistological marker ได้แก่ cytokeratin 19 (CK19)
อาจช่วยค้นหามะเร็ งตับชนิดที่มีพยากรณ์โรคไม่ดีได้141 ในกรณี ผปู ้ ่ วยไวรัสตับอักเสบบีที่ไม่มีตบั แข็ง
สามารถวินิจฉัยมะเร็ งปฐมชนิด HCC ได้เมื่อมีลกั ษณะเฉพาะ ภาพรังสี ของมะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด HCC ดังนี้
คือพบก้อนในตับ ที่มี arterial enhancement ร่ วมกับ washout ในvenous หรื อ delayed phase ร่ วมกับระดับ
AFP ในเลือดสู งกว่า 200 ng/ml142
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คาแนะนาที่ 33: Diagnostic algorithm for HCC: Liver biopsy and immunohistochemistry
กำรวินิจฉัยมะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด HCC ด้ วยผลพยำธิวิทยำของชิ้นเนื้อตับ มีควำมจำเป็ น
เฉพำะกรณีทพี่ บก้อนเนื้องอกในตับทีก่ ำรตรวจภำพรังสีวินิจฉัยให้ ผลไม่ แน่ ชัด แม้ ว่ำจะมีกำรฉีดสำรเพือ่
ดูกำรเปลี่ยนแปลงของก้ อนเนื้องอก นอกจำกนี้อำจใช้ กำรตรวจทำงอิมมูโนพยำธิวิทยำ
(Immunohistochemistry) ชิ้ นเนื้อตับเพือ่ ช่ วยวินิจฉัยโรคได้ โดยแนะนำให้ เลือกใช้ กำรย้อมพิเศษบ่ งชี้
เซลล์ มะเร็งตับ หำกพบว่ ำให้ ผลบวกอย่ำงน้ อย 1 ชนิดกำรตรวจ ก็ช่วยสนับสนุนกำรวินิจฉัยโรค
(หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 34: Diagnostic algorithm for HCC: contrast-enhanced imaging and AFP
ในกรณีผ้ ปู ่ วยไวรั สตับอักเสบบีทไี่ ม่ มีตับแข็งสำมำรถวินิจฉัยมะเร็ งตับชนิด HCC ได้ เมื่อมี
ลักษณะเฉพำะ ภำพรั งสี ของมะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด HCC ดังนี้ คือพบก้อนในตับ ทีม่ ี arterial
enhancement ร่ วมกับ washout ในvenous หรือ delayed phase ร่ วมกับระดับ AFP ในเลือดสู งกว่ ำ 200
นำโนกรัม/มล. (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)

การแบ่ งระยะโรคมะเร็งตับ HCC
ระยะโรคมะเร็งตับ HCC
การแบ่งระยะโรคมะเร็ งตับเพื่อวางแผนการรักษาและพยากรณ์การรอดชี วติ ของผูป้ ่ วย จาเป็ นต้อง
คานึงถึง 3 ปัจจัย คือ ลักษณะของมะเร็ งตับ (จานวน และขนาดของก้อนเนื้องอก การลุกล้ าของเนื้ องอกเข้า
หลอดเลือดตับ และการแพร่ กระจายไปต่อมน้ าเหลืองหรื ออวัยวะต่างๆ) สมรรถภาพของตับ (ระดับซี รั่มบิลิรู
บิน ลักษณะทางคลินิกบ่งชี้ portal hypertension และสมรรถภาพสารองของตับ) และสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย
ประเมินตามเกณฑ์ ECOG เพราะปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อพยากรณ์โรค การเลือกวิธีรักษา และผลลัพธ์ทาง
คลินิกของผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ ในต่างประเทศมีการใช้หลายระบบในการแบ่งระยะโรคมะเร็ งตับชนิด HCC ซึ่ง
ในปัจจุบนั ระบบของกลุ่ม Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) เป็ นระบบที่มีการศึกษาตรวจสอบ ยืนยัน
ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิอย่างกว้างขวางทัว่ โลก ทั้งนี้เพราะครอบคลุมผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งตับที่มีความรุ นแรงใน
ลักษณะต่างๆได้ดี
แนวทางการรักษามะเร็ งตับชนิด HCC ในประเทศไทย ได้ทาการแบ่งระยะโรคปรับตาม BCLC ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 2.
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แผนภูมทิ ี่ 2. การแบ่งระยะโรคมะเร็ งตับและแนวทางการรักษา
มะเร็งตับระยะ Very early คือ มะเร็ งตับที่พบเนื้ องอกเพียงก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 2 ซม. โดยไม่มี
เนื้องอกลุกล้ าเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับ ในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับดี ประเมินด้วย Child-Pugh
score 5 ถึง 6 และสภาพร่ างกายดี ประเมินตามเกณฑ์ Eastern Co-operation Oncology Group (ECOG) ระดับ
0 ซึ่งร้อยละ 5-10 ของผูป้ ่ วยมะเร็ งตับอยูใ่ นระยะนี้ของโรค และสามารถพบได้มากถึงร้อยละ 30 ในผูป้ ่ วย
โรคตับเรื้ อรังที่ได้รับการตรวจค้นหามะเร็ งอย่างเหมาะสม143 ก้อนเนื้องอกในระยะนี้มีลกั ษณะทางพยาธิ
วิทยา 2 แบบ คือ vaguely nodular type มีขนาดก้อนเนื้องอกเฉลี่ย 12 มม. เป็ น very well differentiated HCC
ที่ตรวจพบ bile duct และ portal vein ภายในก้อนเนื้ องอกและไม่พบเซลล์มะเร็ งลุกล้ าออกไปยังเนื้อเยือ่ ตับ
โดยรอบ และ distinctly nodular type มีขนาดก้อนเนื้ องอกเฉลี่ย 16 มม. โดยอาจพบเซลล์มะเร็ งลุกล้ าออกไป
เนื้อเยือ่ ตับรอบก้อนได้144 ดังนั้นเนื้ องอกที่มีขนาดเล็กกว่า 2 ซม.บางก้อน สามารถแพร่ กระจายไปยังเนื้อตับ
ข้างเคียงได้ ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่มีเนื้องอกเพียงก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 2 ซม. ร้อยละ 80-90 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5
ปี ภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกตับออก145,146 และผูป้ ่ วยที่เหมาะต่อการรักษาด้วย radiofrequency ablation
มากกว่าร้อยละ 70 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5ปี 116
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คาแนะนาที่ 35: Staging of HCC: Very early stage
มะเร็งตับระยะ Very early คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกเพียงก้อนเดียวขนำดเล็กกว่ ำ 2 ซม. โดยไม่
มีเนื้องอกลุกล้ำเข้ ำหลอดเลือดใหญ่ ในตับ ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภำพสำรองของตับดี ประเมินด้ วย ChildPugh score 5 ถึง 6 และสภำพร่ ำงกำยดี ประเมินตำมเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 (หลักฐำนระดับสู ง และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
มะเร็งตับระยะ Early คือ มะเร็ งตับที่พบเนื้ องอกเพียงก้อนเดียวขนาดใหญ่กว่า 2 ซม. หรื อมะเร็ งตับ
ที่มีเนื้องอกขนาดเล็กกว่า 3 ซม. จานวนไม่เกิน 3 ก้อน ในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับดี ประเมินด้วย
Child-Pugh score 5 ถึง 6 และสภาพร่ างกายดี ประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0
ลักษณะของก้อนเนื้ องอกของผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในระยะนี้ มีผลลัพธ์ของการรักษาที่แตกต่างกัน ก้อน
เนื้องอกที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม.และไม่มีการลุกล้ าเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับ ซึ่ งพบได้บ่อยโรคตับที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรัง สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกตับออกไป ถ้าผูป้ ่ วยมี
สมรรถภาพสารองของตับว่าเหมาะสมต่อการผ่าตัดตับ โดยไม่มีลกั ษณะทางคลินิกของ portal hypertension
มี hepatic venous pressure gradient น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 มม.ปรอท และระดับซี ร่ัมบิลิรูบินปกติ147-149 การ
ประเมินสมรรถภาพสารองของตับประเมินด้วย Child-Pugh class A ร่ วมกับขนาดของก้อนเนื้ องอกในผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับระยะ early พบว่าเป็ นปัจจัยสาคัญในการพยากรณ์ผลตอบสนองต่อการรักษาด้วย local ablation150152
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ early ร้อยละ 50-70 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5 ปี ภายหลังการผ่าตัดเนื้ องอกตับออก หรื อ
local ablation153 นอกจากนี้ยงั มีการประเมินผูป้ ่ วย เพื่อพิจารณารักษามะเร็ งตับและโรคตับพื้นฐานด้วยการ
ผ่าตัดเปลี่ยนตับ ถ้าพบมะเร็ งตับตามเกณฑ์ที่เรี ยกว่า Milan criteria โดยพบเนื้ องอกก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 5
ซม. หรื อเนื้องอกขนาดเล็กกว่า 3 ซม. จานวนไม่เกิน 3 ก้อน154
คาแนะนาที่ 36: Staging of HCC: Early stage
มะเร็งตับระยะ Early คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกเพียงก้ อนเดียวขนำดใหญ่กว่ ำ 2 ซม. หรือ
มะเร็งตับทีม่ ีเนื้องอกขนำดเล็กกว่ ำ 3 ซม. จำนวนไม่ เกิน 3 ก้ อน ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภำพสำรองของตับดี
ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 6 และสภำพร่ ำงกำยดี ประเมินตำมเกณฑ์ ECOG ระดับ 0
(หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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มะเร็งตับระยะ Intermediate คือ มะเร็ งตับที่พบเนื้ องอกหลายก้อนที่ไม่สามารถรักษาด้วยการ
ผ่าตัดตับ ในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับ ประเมินด้วย Child-Pugh score 5 ถึง 8 และสภาพร่ างกาย
ประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับในระยะนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาใด มีชีวติ อยูน่ าน
เฉลี่ย 16 เดือน หรื อมีชีวิตอยูน่ าน 2 ปี ได้ร้อยละ 492 ในขณะที่การรักษาด้วย transarterial
chemoembolization (TACE) ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอยูร่ อดได้นานเฉลี่ย 40 เดือน155-157 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ
คาแนะนาที่ 37: Staging of HCC: Intermediate stage
มะเร็งตับระยะ intermediate คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกหลายก้อนทีไ่ ม่ สามารถรักษาด้ วยการ
ผ่ าตัดตับ ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภาพสารองของตับ ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 8 และสภาพ
ร่ างกายประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
ระยะ intermediate มักมีจานวนและขนาดของก้อนเนื้องอก และการทางานของตับที่แตกต่างกันอย่างมากใน
ผูป้ ่ วยแต่ละราย ซึ่ งผูป้ ่ วยบางรายที่มีเนื้ องอกในตับขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. แต่ยงั ไม่มีการลุกล้ าเข้าหลอดเลือด
ใหญ่ในตับหรื อแพร่ กระจายไปอวัยวะจากการตรวจภาพรังสี สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดตับเหมือนผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับระยะ early นอกจากนี้ยงั พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ intermediate บางรายมีเนื้องอกหลายก้อน
ทัว่ ไปในตับ โดยไม่มีการลุกล้ าเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับหรื อแพร่ กระจายออกนอกตับ แต่มีอาการต่างๆที่
เกิดจากมะเร็ ง เหมือนผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ advance หรื อ terminal รวมทั้งผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ intermediate
บางรายมีการทางานของตับ Child-Pugh class B ซึ่งตรวจพบ refractory ascites, spontaneous bacterial
peritonitis, hyponatremia หรื อ hepatic encephalopathy มักเสี ยชีวติ ในระยะเวลาไม่นานถ้าไม่ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนตับ158,159 จึงทาให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้ถูกคัดออกจากงานวิจยั ทางคลินิกเนื่ องจากมีอตั ราเสี ยชีวติ สู งใน
ระยะเวลาสั้น
มะเร็งตับระยะ Advanced คือ มะเร็ งตับที่พบเนื้ องอกลุกล้ าเข้า segmental หรื อ main portal vein
หรื อมะเร็ งตับแพร่ กระจายไปต่อมน้ าเหลืองหรื ออวัยวะอื่นๆ ในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับ
ประเมินด้วย Child-Pugh score 5 ถึง 7 และสภาพร่ างกายประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 ผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับระยะนี้มีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย 6-8 เดือน2,160 หรื อผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ร้อยละ 25 มีชีวติ อยูไ่ ด้นาน 1 ปี 2 อย่างไร
คาแนะนาที่ 38: Staging of HCC: Advanced stage
มะเร็งตับระยะ Advanced คือ มะเร็ งตับทีพ่ บเนื้องอกลุกล้ำเข้ ำ segmental หรือ main portal
vein หรื อมะเร็ งตับกระจำยไปต่ อมน้ำเหลืองหรื ออวัยวะอื่นๆ ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภำพสำรองของตับ
ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 8 และสภำพร่ ำงกำยประเมินตำมเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2
(หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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ก็ตามการที่ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูไ่ ด้นานเท่าไหร่ ข้ ึนอยูก่ บั สมรรถภาพการทางานของตับและปั จจัยอื่นๆ แต่ดว้ ย
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา ได้คน้ พบว่า sorafenib ซึ่งเป็ น multi-tyrosine kinase
inhibitor161,162 สามารถใช้รักษามะเร็ งตับระยะ advanced ทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูไ่ ด้นานขึ้น และนาไปสู่
การศึกษายาอีกหลายชนิดในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะนี้
มะเร็งตับระยะ Terminal คือ มะเร็ งตับที่พบในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับเหลือน้อย
ประเมินด้วย Child-Pugh score มีคะแนนระหว่าง 9 ถึง 15 และสภาพร่ างกายประเมินตามเกณฑ์ ECOG
ระดับ 3 ถึง 4 บ่งชี้ภาวะทุพพลภาพที่รุนแรงอันเนื่ องมาจากโรคมะเร็ ง ซึ่ งไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด
เปลี่ยนตับ ผูป้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย 3-4 เดือน หรื อผูป้ ่ วยร้อยละ 11 เท่านี้นที่มีชีวติ อยูน่ าน 1 ปี 2
คาแนะนาที่ 39: Staging of HCC: Terminal stage
มะเร็งตับระยะสุ ดท้ ำย คือ มะเร็ งตับทีพ่ บในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภำพสำรองของตับเหลือน้ อย
ประเมินด้ วย Child-Pugh score พบคะแนนระหว่ ำง 9 ถึง 15 และสภำพร่ ำงกำยประเมินตำมเกณฑ์
ECOG ระดับ 3 ถึง 4 (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )

การรักษามะเร็งตับ HCC
การรักษามะเร็งตับระยะ Very early
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่มีเนื้ องอกเพียงก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 2 ซม. ร้อยละ 80-90 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5 ปี
ภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกตับออก145,146 หรื อรักษาด้วย radiofrequency ablation มากกว่าร้อยละ 70 มีชีวติ อยู่
รอดนาน 5 ปี 116 ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบพบว่า การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่มีเนื้อ
งอกเพียงก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 2 ซม. Child-Pugh A ด้วย radiofrequency ablation ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอายุขยั
เฉลี่ยไม่แตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้ องอกตับออก โดยที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาถูกกว่า163
คาแนะนาที่ 40: Treatment for HCC, very early stage
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Very early ควรได้ รับกำรรักษำด้ วยกำรผ่ ำตัดเนื้องอกตับออก หรื อ local
ablation (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
การรักษามะเร็งตับระยะ Early
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ Early ที่ไม่มีการลุกล้ าเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับ สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด
เอาก้อนเนื้ องอกตับออกไป หากผูป้ ่ วยมีสมรรถภาพสารองของตับว่าเหมาะสมต่อการผ่าตัดตับ มีลกั ษณะ
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ทางกายวิภาคของตับสามารถผ่าตัดได้ และไม่มีลกั ษณะทางคลินิกที่สาคัญของ portal hypertension เมื่อมี
hepatic venous pressure gradient น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 มม.ปรอท และระดับซี รั่มบิลิรูบินปกติ147-149 ผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับระยะ early ร้อยละ 50-70 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5 ปี ภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกตับออก หรื อ local
ablation153 การประเมินสมรรถภาพสารองของตับด้วย Child-Pugh class A ร่ วมกับขนาดของก้อนเนื้ องอก
ในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ early พบว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการพยากรณ์ผลตอบสนองต่อการรักษาด้วย local
ablation150-152 ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ early ร้อยละ 50-70 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5 ปี ภายหลังการผ่าตัดเนื้ องอกตับ
ออก หรื อ local ablation153
การรักษาด้วย radiofrequency ablation ในกรณี ที่กอ้ นมะเร็ งตับมีขนาดเล็กกว่า 3 ซม. ผูป้ ่ วยมีอตั รา
การรอดชีวิตที่ 3 ปี ร้อยละ 76 และมีอตั ราการเกิดมะเร็ งซ้ าร้อยละ 54163 การรักษาด้วย microwave ablation
อาจให้ผลการรักษาดีกว่า radiofrequency ablation ในกรณี ที่กอ้ นมีขนาดใหญ่164,165 อย่างไรก็ตามในกรณี ที่
ก้อนมะเร็ งตับมีขนาดใหญ่กว่า 3 ซม. ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ การรักษาด้วย local ablation อย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ เนื่ องจากอาจมีเนื้ องอกหลงเหลืออยู่ ควรพิจารณาทาการรักษาอย่างอื่นร่ วมด้วย เช่น TACE ซึ่งทา
ให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูร่ อดนานขึ้น และมีอตั ราการเกิดมะเร็ งซ้ าลดลง166-168
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ early ที่ไม่มีการลุกล้ าเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับ สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด
เอาก้อนเนื้ องอกตับออกไป หากผูป้ ่ วยมีสมรรถภาพสารองของตับว่าเหมาะสมต่อการผ่าตัดตับ มีลกั ษณะ
ทางกายวิภาคของตับสามารถผ่าตัดได้ และไม่มีลกั ษณะทางคลินิกที่สาคัญของ portal hypertension เมื่อมี
hepatic venous pressure gradient น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 มม.ปรอท และระดับซี รั่มบิลิรูบินปกติ147-149 ผูป้ ่ วย
มะเร็ งตับระยะ early ร้อยละ 50-70 มีชีวติ อยูร่ อดนาน 5 ปี ภายหลังการผ่าตัดเนื้องอก หรื อ local ablation153
ประเมินสมรรถภาพสารองของตับด้วย Child-Pugh class A ร่ วมกับขนาดของก้อนเนื้องอกในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ตับระยะ early พบว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการพยากรณ์ผลตอบสนองต่อการรักษาด้วย local ablation150-152
การผ่าตัดเปลี่ยนตับ (liver transplantation) เป็ นการรักษาที่เหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยที่มีมะเร็ งตับ
จานวน 1 ก้อน ที่ขนาดเล็กกว่า 5 ซม. หรื อจานวนไม่เกิน 3 ก้อน และแต่ละก้อนขนาดเล็กกว่า 3 ซม. ตาม
Milan criteria ในผูป้ ่ วยตับแข็งที่สมรรถภาพการทางานของตับในเกณฑ์ระดับ Child-Pugh class B หรื อ C
โดยผูป้ ่ วยมีอตั รารอดชีวิตที่ 5 ปี ร้อยละ 65-80 หากก้อนมีจานวนและขนาดไม่เกิน Milan criteria154,169-172 แต่
อุปสรรคสาคัญของการผ่าตัดเปลี่ยนตับสาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ คือ ยังมีจานวนผูบ้ ริ จาคอวัยวะอยูอ่ ย่างจากัด
รวมทั้งการรักษาด้วยวิธีน้ ียงั ไม่อยูใ่ นชุดสิ ทธิ ประโยชน์ตามหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยมะเร็ งตับเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนตับ อาจใช้หลักเกณฑ์ที่
ยอมให้ผปู ้ ่ วยที่มีจานวนและขนาดก้อนเกินกว่าใน Milan criteria ได้แก่
- UCSF criteria เนื้ อมะเร็ งจานวน 1 ก้อน ที่ขนาดเล็กกว่า 6.5 ซม. หรื อจานวนไม่เกิน 3 ก้อน
และแต่ละก้อนมีขนาดเล็กกว่า 4.5 ซม. โดยที่ผลรวมขนาดของเนื้ องอกไม่เกิน 8 ซม.173,174
- Up-to-7 criteria ผลรวมของขนาดเนื้ องอกที่ใหญ่ที่สุด (ซม) กับจานวนเนื้ องอกไม่เกิน 7175
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คาแนะนาที่ 41: Treatment for HCC, eearly stage: Single lesion
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียว ควรได้ รับกำรรั กษำด้ วยกำรผ่ ำตัดเนื้องอกตับออก
หำกผู้ป่วยไม่ มีตับแข็ง หรื อมีตับแข็งร่ วมด้ วยแต่ ไม่ มี portal hypertension ทีม่ ีควำมสำคัญทำงคลินิก
(MELD >9, indocyanine green test >30, platelets <100,000/มม3, total bilirubin >2 มก./ดล.)
(หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
คาแนะนาที่ 42: Treatment for HCC, early stage: Single lesion, size <5 cm
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียว ควรได้ รับกำรรั กษำด้ วย local ablation หำกก้อนมี
ขนำดเล็กกว่ ำ 5 ซม (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 43: Treatment for HCC, early stage: The unresectable single lesion, size >5 cm
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียวทีไ่ ม่ สำมำรถผ่ ำตัดได้ และมีขนำดใหญ่ กว่ ำ 5 ซม ควร
ได้ รับกำรรักษำด้ วย local ablation ร่ วมกับกำรทำ TACE (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำ
อย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 44: Treatment for HCC, early stage: Multiple lesions (<3 lesions)
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Early ทีม่ ีหลำยก้อน (ไม่ เกิน 3 ก้อน) ควรได้ รับกำรรักษำด้ วย local
ablation หรือ กำรผ่ ำตัดเนื้องอกตับออก หำกไม่ มีข้อห้ ำมต่ อกำรผ่ ำตัด (หลักฐำนระดับต่ำ และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 45: Treatment for HCC, early stage: The unresectable, within Milan criteria
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Early ทีไ่ ม่ สำมำรถผ่ ำตัดเนื้องอกตับได้ จำนวน 1 ก้อน ทีข่ นำดเล็กกว่ ำ 5
ซม. หรือจำนวนไม่ เกิน 3 ก้อน และแต่ ละก้อนขนำดเล็กกว่ ำ 3 ซม. ตำม Milan criteria ควรได้ รับกำร
ผ่ ำตัดเปลี่ยนตับ (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 46: Treatment for HCC, early stage: The unresectable, expanded criteria
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีไ่ ม่ สำมำรถผ่ ำตัดเนื้องอกตับได้ ทีม่ ีขนำดและจำนวนก้อนมำกกว่ ำ
ทีก่ ำหนดตำม Milan criteria สำมำรถได้ รับกำรผ่ ำตัดเปลี่ยนตับ หำกผลรวมของขนำดของก้อนทีใ่ หญ่
ทีส่ ุ ด (ซม) กับจำนวนก้ อนไม่ เกิน 7 ตำม Up-to-7 criteria หรือจำนวน 1 ก้อน ทีข่ นำดเล็กกว่ ำ 6.5 ซม.
หรือจำนวนไม่ เกิน 3 ก้อน และแต่ ละก้อนขนำดเล็กกว่ ำ 4.5 ซม. โดยทีผ่ ลรวมขนำดของก้อนไม่ เกิน 8
ซม. ตำม UCSF criteria (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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ภายหลังให้การรักษามะเร็ งตับ HCC แล้ว ต้องมีการติดตามผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อประเมินสมรรถภาพการ
ทางานของตับ และผลการรักษามะเร็ งตับ รวมทั้งเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ งตับขึ้นใหม่ดว้ ยการตรวจเลือดทาง
คาแนะนาที่ 47: Surveillance for HCC recurrence after curative treatment
ภำยหลังให้ กำรรักษำมะเร็งตับจนหำย แนะนำให้ เฝ้ำระวังกำรเกิดมะเร็งตับขึ้นใหม่ ด้วยกำร
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ กำรตรวจคลื่นสะท้อนในสนำมแม่ เหล็กช่ องท้ องส่ วนบนทุก 3 เดือน
ในปี แรก หลังจำกนั้นควรทำทุก 6 เดือน (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
ห้องปฏิบตั ิการ การตรวจภาพรังสี วนิ ิจฉัยของช่องท้องส่ วนบนด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรื อการตรวจ
คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก ทุก 3 เดือนในปี แรก หลังจากนั้นควรทาทุก 6 เดือน
การรักษามะเร็งตับระยะ Intermediate
การรักษาด้วย TACE โดยการฉี ดยาเคมีบาบัดร่ วมกับสาร lipiodol ผ่าน hepatic artery แขนงที่เลี้ยง
ก้อนมะเร็ ง และใช้ gelfoam หรื อ absorbable gelatin sponge ชนิดที่ไม่ละลายน้ า หรื อ polyvinyl alcohol เป็ น
วัสดุอุดหลอดเลือดแบบชัว่ คราว เรี ยกวิธีน้ ีวา่ conventional TACE ซึ่งเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพในการรักษา
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ intermediate อย่างไรก็ตามไม่แนะนาการรักษาวิธีน้ ีในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่มีลกั ษณะบ่งชี้
ว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะภาวะตับวายภายหลังการทาหัตถการ ดังต่อไปนี้176-178
Absolute Contraindication ของการทา conventional TACE
1. ผูป้ ่ วยมีสมรรถภาพการทางานของตับประเมินด้วย Child-Pugh score คะแนนเท่ากับหรื อมากกว่า 9
2. มะเร็ งตับมีการลุกลามเข้าสู่ superior mesenteric vein หรื อ inferior vena cava
3. มะเร็ งตับที่ลุกลามเข้าสู่ และอุดตัน main portal vein
Relative Contraindication ของการทา conventional TACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระดับซี รั่มบิลิรูบินมากกว่า 3 มก./ดล.
ตรวจพบ hepatosystemic shunt
มีปริ มาตรเนื้องอกรวมเกินร้อยละ 50 ของปริ มาตรเนื้อตับทั้งหมด
มีท่อทางเดินน้ าดีอุดตัน
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลัน
ภาวะท้องมานที่ไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยยาขับปั สสาวะ
ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ภาวะไตวาย โดยตรวจพบซี รั่ม creatinine มากกว่า 2 มก./ดล.
โรคหัวใจที่ทาให้เกิดอาการทางคลินิก
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TACE สามารถเพิ่มอายุขยั เฉลี่ยของผูป้ ่ วยจาก 16 เดือนเป็ น 20 เดือน เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ่ วยที่
ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง จึงทาให้ TACE เป็ นการรักษามาตรฐานในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ
intermediate160 ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2559 พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ตับที่ได้รับการรักษาด้วย TACE มีอายุขยั เฉลี่ย 19.4 เดือน มีอตั ราการรอดชีวติ ที่ 2 และ 5 ปี ร้อยละ 51 และ
32 ตามลาดับ ผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดคือมีค่าการทางานของตับผิดปกติ สาหรับ post embolization
syndrome พบร้อยละ 48 มีผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ร้อยละ 0.6 ส่ วนใหญ่เกิดจากภาวะการทางานของตับทรุ ดลง179
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการทา TACE ในข้อมูลจากการศึกษาระยะหลังพบว่ามีอายุยนื กว่าในอดีตมาก ผูป้ ่ วยมีอายุขยั
เฉลี่ยมากกว่า 30 เดือน เนื่ องมาจากปั จจัยสาคัญหลายประการได้แก่ ความก้าวหน้าในเทคนิคการทา TACE
แบบ super selective และการคัดเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมมากขึ้น ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มีกอ้ นมะเร็ งไม่โตจนเกินไป
(ก้อนใหญ่กว่า 10 ซม. หรื อเกินร้อยละ 50 ของขนาดตับ) ไม่มีการลุกลามไปยังเส้นเลือดขนาดใหญ่หรื อ
แพร่ กระจายออกนอกตับ ตลอดจนผูป้ ่ วยต้องมีการทางานของตับที่ดี โดยที่ไม่มีภาวะน้ าในช่องท้อง130
อย่างไรก็ตามการรักษาด้วย TACE ต้องทาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านรังสี วทิ ยาหลอดเลือดและรังสี ร่วมรักษา
คาแนะนาที่ 48: Treatment for HCC, intermediate stage
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Intermediate ควรได้ รับกำรรักษำด้ วย TACE (หลักฐำนระดับสู ง และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 49: Treatment for HCC, intermediate stage: The definition of TACE refractoriness
ผู้ป่วยมะเร็ งตับทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อกำรรั กษำด้ วย TACE หมำยถึง ผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับกำรทำ TACE 2
ครั้งติดกันใน 8 สัปดำห์ ทมี่ ี
1. ระยะของโรคมะเร็ งตับเป็ นมำกขึ้น ได้ แก่ สมรรถภำพกำรทำงำนของตับทรุดลง (ChildPugh score เพิม่ ขึ้นอย่ ำงน้ อย 2 คะแนน) หรื อ ก้ อนมีกำรลุกลำมไปทีเ่ ส้ นเลือดขนำดใหญ่
หรือ แพร่ กระจำยออกนอกตับ
2. ก้อนเนื้องอกตำยน้ อยกว่ ำร้ อยละ 50
3. มีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นใหม่ หลำยก้อน
4. Tumor markers เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่ อเนื่อง (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
(interventional radiologist) ซึ่ งยังมีแพทย์ดา้ นนี้นอ้ ยในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่ปฎิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยน
แพทย์ ดังนั้นผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะนี้จึงต้องถูกส่ งต่อไปรับการรักษาด้วยวิธีน้ ีในสถานพยาบาลดังกล่าว
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่รักษาด้วย conventional TACE อย่างน้อย 2 ครั้ง ควรตรวจภาพรังสี วนิ ิจฉัยเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้ องอกตามระบบ Modified RECIST criteria ว่ามีผลตอบสนองต่อการ
รักษาอย่างไร โดยแบ่งเป็ นรู ปแบบ complete response, partial response, stable disease หรื อ progressive
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disease นอกจากนี้ ภายหลังการรักษาด้วย TACE ผูป้ ่ วยควรได้รับการประเมินว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน และ
สมรรถภาพการทางานของตับแย่ลงหรื อไม่ โดยมี Child-Pugh score เพิ่มขึ้น 2 คะแนน ภายหลังการทา
TACE ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ เป็ นต้น ผูป้ ่ วยควรได้รับการประเมินว่าจะได้ประโยชน์จากการทา TACE
ต่อไปหรื อไม่ โดยพิจารณาจากการทางานของตับและผลการตอบสนองของก้อนมะเร็ งต่อการรักษา หาก
การทางานของตับไม่ดี ระดับซี รั่มแอลบูมินต่า ระดับซี รั่มบิลิรูบินสู ง Child Pugh score เพิม่ ขึ้น ก้อนโตขึ้น
จากภาพถ่ายรังสี หรื อ AFP สู งขึ้น ควรหยุดทา TACE และพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการรักษา180
Transarterial radioembolization (TARE) คือการฉีดสารเข้าไปอุดแขนงของ hepatic artery ที่ไป
เลี้ยงก้อนมะเร็ งด้วย microsphere ที่เคลือบด้วยสารรังสี เช่น Yttrium-90 microsphere ซึ่ งมีขนาดเล็กมาก
เพียง 20-60 ไมครอน จะเข้าไปอุดเส้นเลือดขนาดเล็กก่อนเข้า capillaries และปล่อยรังสี เบต้าออกมาทาลาย
เซลล์มะเร็ งโดยรอบ โดยไม่ทาให้เนื้อตับข้างเคียงขาดเลือดมากนัก ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิด post
embolization syndrome แลการทางานของตับทรุ ดลง โดยรังสี ที่แผ่ออกมามีอานาจทะลุทะลวงต่าเพียง 2.5
มม.และมีระยะเวลาครึ่ งชีวติ เพียง 2.67 วัน จึงไม่เป็ นอันตรายต่อบุคคลรอบข้างและไม่จาเป็ นต้องแยกผูป้ ่ วย
ข้อมูลจากการศึกษาแบบย้อนหลัง พบว่าการใช้ Y90 ในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ intermediate สามารถ
ทาให้ผปู ้ ่ วยมีระยะเวลาการรอดชีวิตไม่แตกต่างจากการทา conventional TACE และสามารถทาให้ผปู ้ ่ วย
มะเร็ งตับที่มีการลุกลามเข้า portal vein มีอยูร่ อดได้นานเฉลี่ย 10.4 เดือน ผูป้ ่ วยบางรายอาจเกิด sinusoidal
obstruction syndrome หลังการทา 4-8 สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง181-183 ที่ผา่ นมา Y90 จึงเป็ น
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ intermediate ที่ไม่เหมาะสมต่อการทา TACE โดยเฉพาะเมื่อ
ก้อนมีขนาดใหญ่มากหรื อมีการอุดตันของ portal vein แล้ว แต่การรักษาด้วยวิธีน้ ีทาได้ในสถานพยาบาลที่มี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ สารรังสี และเครื่ องมือที่พร้อมเท่านั้น รวมทั้งการรักษาด้วยวิธีน้ ียงั มีค่าใช้จ่ายสู ง
คาแนะนาที่ 50: Treatment for HCC, intermediate stage: TACE refractoriness
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อกำรรั กษำด้ วย TACE ควรได้ รับกำรรักษำด้ วย
systemic therapy หรือ TARE หำกก้ อนยังไม่ มีกำรลุกลำมออกนอกตับ (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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การผ่าตัดเปลี่ยนตับ ควรพิจารณาในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ ระยะ intermediate ที่ยงั ไม่มีการลุกลามเข้าไป
ในหลอดเลือดดาขนาดใหญ่ ที่ได้รับการรักษาด้วย TACE หรื อ TARE จนก้อนมีขนาดเล็กลงไม่เกิน Milan
criteria รวมทั้งผูป้ ่ วยมีสภาพต่างๆไม่เหมาะสมต่อการผ่าตัดตับเพื่อเอาก้อนเนื้องอกออก184-187
การรักษามะเร็งตับระยะ Advanced
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ Advanced ที่มีสมรรถภาพสารองของตับ Child-Pugh score 5 ถึง 7 และสภาพ
ร่ างกายประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 มีชีวิตอยูน่ านเฉลี่ย 6-8 เดือน2,160 แต่ดว้ ยความก้าวหน้าทาง
การแพทย์ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา พบว่า sorafenib ซึ่งเป็ น multi-tyrosine kinase inhibitor161,162 สามารถใช้
คาแนะนาที่ 51: Treatment for HCC: Downstaging
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Intermediate ทีต่ อบสนองต่ อกำรรักษำจนก้อนมีขนำดเล็กลงตำม Milan
criteria สำมำรถรับกำรรักษำด้ วยกำรผ่ ำตัดเปลี่ยนตับ (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำง
ยิง่ )
รักษามะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูไ่ ด้นานขึ้น และนาไปสู่ การศึกษายาอีกหลายชนิด
ในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะนี้
Sorafenib เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง B-raf และ vascular endothelial growth factor pathways ส่ งผล
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตและการสร้างหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงมะเร็ งตับ ซึ่ งเป็ นยาชนิดแรกที่ได้รับการรับรอง
จากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช้รักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่มี
สมรรถภาพการทางานของตับดี Child-Pugh A โดยพบว่าผูป้ ่ วยที่รับประทาน sorafenib มีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย
6.5-10.7 เดือน ดีกว่าผูป้ ่ วยที่รับประทานยาหลอกที่มีชีวิตอยูน่ านเฉลี่ย 6.5-7.9 เดือน อย่างไรก็ตามการ
รับประทานยาชนิ ดนี้ พบผลข้างเคียงที่สัมพันธ์กบั ยาเกิดขึ้นร้อยละ 51-89 และที่รุนแรงอาจถึงแก่ชีวติ ได้ร้อย
ละ 8.7 โดยพบผลข้างเคียง ได้แก่ hand-foot skin reaction ร้อยละ 45 ท้องเสี ยร้อยละ 25.5 ผมร่ วงร้อยละ 24.8
อ่อนเพลียร้อยละ 20 ความดันโลหิตสู งร้อยละ 18 และเบื่ออาหารร้อยละ 12.8 โดยพบผลข้างเคียงจนทาให้
ต้องหยุดยาร้อยละ 3-32 และผูป้ ่ วยจานวน 1 ใน 3 ที่ได้รับการรักษาด้วย sorafenib ตรวจทางภาพรังสี พบเนื้ อ
งอกโตขึ้น เนื่องจากเซลล์มะเร็ งดื้อยา sorafenib161,162,188
Lenvatinib เป็ น multikinase inhibitor ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเซลล์มะเร็ งผ่านทาง VEGFR1-3, fibroblast
growth factor receptor (FGFR1-4), PDGFR, RET, KIT โดยสามารถชะลอการโตของก้อนเนื้ องอก และทา
ให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งตับระยะลุกลามมีอายุขยั เฉลี่ยไม่ดอ้ ยกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับยา sorafenib (13.6 เดือน และ 12.3
เดือนตามลาดับ) มีผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู งร้อยละ 42 ถ่ายอุจจาระเหลวร้อยละ 39 เบื่อ
อาหารร้อยละ 34 อ่อนเพลียร้อยละ 30 ผิวหนังบริ เวณฝ่ ามือและฝ่ าเท้าลอกร้อยละ 27189
42

Atezolizumab/bevacizumab เป็ นสู ตรการรักษามะเร็ งตับ โดยใช้ Atezolizumab ซึ่งเป็ น immune
checkpoint inhibitor จับกับ PDL1 receptor บนเซลล์มะเร็ ง ร่ วมกับ bevacizumab ที่ออกฤทธิ์ ตา้ น VEGF
โดยการรักษามะเร็ งตับระยะ advanced พบว่ามีอตั ราตอบสนอง เท่ากับร้อยละ 27.3 ซึ่ งมากกว่า sorafenib ที่
มีอตั ราร้อยละ 11.9 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รวมทั้งช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านกว่า และ
progression free survival ดีกว่า sorafenib (6.8 เดือน และ 4.3 เดือน ตามลาดับ) ซึ่งองค์การอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้รับรองให้ Atezolizumab/bevacizumab เป็ นสู ตรยาสาหรับการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ตับ ระยะ advanced190-191 อย่างไรก็ตามการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ด้วยยาดังกล่าว ควร
ต้องมีการศึกษาถึงประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยชาวไทยและความคุม้ ค่าในภาวะจาเพาะต่อไป
การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ด้วยยาเคมีบาบัดสู ตร FOLFOX4 ซึ่งมี oxaliplatin
เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ พบว่าผูป้ ่ วยมีอตั ราการรอดชีวติ ดีกว่าการรักษาด้วย doxorubicin เพียงชนิดเดียว
โดยประโยชน์ส่วนใหญ่ของยาเคมีบาบัดสู ตรนี้คือช่วยคงขนาดของก้อนเนื้องอกไว้ไม่ให้ลุกลาม ยามี
ผลข้างเคียงสู งถึงร้อยละ 94 ได้แก่ กดการทางานของไขกระดูก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และตับอักเสบ
เป็ นต้น192 ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้ sorafenib หรื อ lenvatinib ได้ พิจารณารักษาด้วยยาเคมีบาบัด หรื อ TARE
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่เนื้ องอกลุกลามเข้า major branch ของ portal vein การรักษา
ด้วย TACE สามารถทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านโดยเฉลี่ย 8.7 เดือน ดีกว่าผูป้ ่ วยที่รักษาแบบประคับประคอง
ซึ่ งมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ยเพียง 1.4 เดือน โดยผูป้ ่ วยที่ตอบสนองดีต่อการรักษาด้วย TACE พบมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย
7.1-10.5 เดือน ดีกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาซึ่ งมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ยเพียง 4.1-5.5 เดือน193-195
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการรักษาด้วย TACE ได้แก่ ภาวะตับวายฉับพลันน้อยกว่าร้อยละ 2 ภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหารร้อยละ 0-6 สมรรถภาพการทางานของตับลดลงชัว่ คราว ร้อยละ 26-85 และ postembolization syndrome ร้อยละ 35-94 โดยมีความเสี่ ยงที่ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ร้อยละ 6196 ไม่แนะนาให้ใช้ TACE
เพื่อรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่ลุกลามเข้า main portal vein เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้แก่ ท้องมาน ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ติดเชื้อแบคทีเรี ยในกระแสเลือด
หรื อน้ าในช่องท้อง และไตวายเฉียบพลัน เป็ นต้น197 แต่อาจพิจารณาใช้ TACE เป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
รักษาผูป้ ่ วยที่มีสมรถภาพการทางานของตับดี Child-Pugh A ซึ่ งไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอื่นได้ แต่
หากตรวจพบว่าขนาดก้อนเนื้ องอกไม่เล็กลงภายหลังการรักษาหรื อไม่มีการจับตัวของ lipiodol ในเนื้ องอกที่
ลุกลามเข้า portal vein ควรพิจารณาหยุดทา TACE เนื่องจากการรักษานี้มีความเสี่ ยงเกิดผลข้างเคียงสู ง
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การให้สารกัมมันตภาพรังสี Yttrium-90 ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมะเร็ งตับ เป็ นทางเลือก
หนึ่งในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่มีการลุกลามเข้า portal vein ซึ่ งพบว่าการรักษาด้วย
TARE ทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย 10.4 เดือน และก้อนเนื้ องอกเจริ ญเติบโตขึ้นในระยะเวลาเฉลี่ย 5.6
เดือน183
คาแนะนาที่ 52: Treatment for HCC, advanced stage: Systemic therapy
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced ควรได้ รับกำรรักษำด้ วย systemic therapy (หลักฐำนระดับสู ง
และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 53: Treatment for HCC, advanced stage: The first line systemic therapy
Systemic therapy ทีเ่ ป็ นทำงเลือกแรกในกำรรั กษำผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced ทีม่ ี ChildPugh A ได้ แก่ sorafenib หรื อ lenvatinib หรือ atezolizumab/bevacizumab combination therapy โดย
กำรใช้ lenvatinib เฉพำะผู้ป่วยทีม่ ีก้อนเนื้องอกขนำดน้ อยกว่ ำร้ อยละ 50 ของตับ และไม่ มีกำรลุกลำม
เส้ นเลือดใหญ่ (หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำแบบมีเงี่อนไข)
คาแนะนาที่ 54: Treatment for HCC, advanced stage: TACE or TARE
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced, Child-Pugh ≤ B7, มีกำรลุกลำมเข้ ำเส้ นเลือดใหญ่ไม่ เกิน type
3 ให้ พจิ ำรณำกำรรักษำด้ วย TACE หรือ TARE (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 55: Treatment for HCC, advanced stage: The definition of treatment failure
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อกำรรักษำ หมำยถึง ก้อนโตขึ้นอย่ำงน้ อยร้ อยละ
20 หลังได้ รับกำรรักษำ ตำม mRECIST criteria (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
การประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่ได้รับยา systemic therapy ควรใช้
เกณฑ์การประเมินตาม mRECIST criteria ซึ่ งจะประเมินเฉพาะสัดส่ วนของเนื้ องอก (viable tumor) ของ
target lesion ที่ยงั หลงเหลืออยู่ ดังนี้
- Complete response ไม่มี viable tumor เหลืออยู่
- Partial response ผลรวมของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวที่สุดของ viable tumor ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30
- Stable disease ยังมี viable tumor ที่ไม่เข้าเกณฑ์ท้ งั partial response และ progression of disease
- Progression of disease ผลรวมของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวที่สุดของ viable tumor เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 20115,198
การรักษามะเร็ งตับระยะ advanced ในผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อ sorafenib ด้วย regorafenib หรื อ
nivolumab สามารถเพิ่มอายุขยั เฉลี่ยของผูป้ ่ วยและช่วยชะลอการโตของก้อนมะเร็ งได้199,200
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Regorafenib เป็ น multikinase inhibitor ที่มีสูตรโครงสร้างคล้าย sorafenib ออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง
เซลล์มะเร็ งผ่านทาง VEGFR, PDGFR, FGFR, EGFR, KIT, RET, B-Raf ใช้รักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ
ลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อยา sorafenib ที่สามารถทนผลข้างเคียงของยา sorafenib โดยได้รับยาอย่างน้อย 400
มก.ต่อวัน อย่างน้อย 20 วันใน 28 วันล่าสุ ดที่ได้รับยา ที่มีสมรรถภาพการทางานของตับดี Child-Pugh A
สามารถเพิม่ ช่วงชีวติ ของผูป้ ่ วยเป็ น 10.6 เดือน เปรี ยบเทียบกับ 7.8 เดือนในกลุ่มที่ได้ยาหลอก โดยมี
ผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยา sorafenib ได้แก่ hand-foot skin reaction ร้อยละ 53 ท้องเสี ยร้อยละ 41 อ่อนเพลีย
ร้อยละ 40 ความดันโลหิตสู งร้อยละ 31 และเบื่ออาหารร้อยละ 31199
Nivolumab เป็ น immune checkpoint inhibitor จับกับ PD-1 receptor บนผิว CD8 T-cell ป้ องกัน
ไม่ให้เซลล์มะเร็ งมายับยั้งการทางานของ CD8 T-cell ผ่านทางการจับกันของ PD-L1 บนเซลล์มะเร็ งกับ PD1 receptor บน CD8 T-cell ทาให้ CD8 T-cell สามารถฆ่าเซลล์มะเร็ งได้ตามปกติ ข้อมูลจากการศึกษาทาง
คลินิกระยะที่สองพบว่า nivolumab สามารถชะลอการโตของก้อนเนื้ องอกของผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ
advanced ที่เคยได้รับยา sorafenib มาก่อน มีสมรรถภาพการทางานของตับดี Child-Pugh <B7 ทาให้ผปู ้ ่ วยมี
อายุขยั เฉลี่ย 16 เดือน ยามีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ที่พบบ่อย ได้แก่ ผืน่ ผิวหนังร้อยละ 23 คันร้อยละ 19 ถ่าย
เหลวร้อยละ 10 เบื่ออาหารร้อยละ 10 และอ่อนเพลียร้อยละ 8200
ไม่มีขอ้ มูลการใช้ยาเคมีบาบัดในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่เคยได้รับยา
sorafenib มาก่อนว่ามีประโยชน์ สามารถเพิ่มอายุขยั ของผูป้ ่ วย201
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คาแนะนาที่ 56: Treatment for HCC, advanced stage: The second line systemic therapy
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อกำรรักษำด้ วย systemic therapies ที่เป็ น
ทำงเลือกแรก ควรได้ รับกำรรักษำด้ วย regorafenib หรือ nivolumab (หลักฐำนระดับสู ง และให้
คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 57: Treatment for HCC, advanced stage: The second line systemic therapy
Regorafenib ใช้ ในผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อกำรรั กษำด้ วย sorafenib
แต่ โรคไม่ ได้ ลุกลำมเร็ วภำยใน 4 เดือน และสำมำรถทนผลข้ ำงเคียงของยำ sorafenib ได้ โดยทีม่ ี
สมรรถภำพกำรทำงำนของตับดี (Child-Pugh A) และยังสำมำรถช่ วยเหลือตัวเองได้ ดี (PS 0-1)
(หลักฐำนระดับสู ง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 58: Treatment for HCC, advanced stage: The second line systemic therapy
Nivolumab เหมำะสำหรั บผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อ systemic
therapies ทีเ่ ป็ นทำงเลือกแรก โดยมีสมรรถภำพกำรทำงำนของตับดี (Child-Pugh <B7) ยังสำมำรถ
ช่ วยเหลือตัวเองได้ (PS 0-2) และไม่ มีโรคภูมิต่อต้ ำนตัวเองทีม่ ีอำกำรรุนแรง (หลักฐำนระดับปำนกลำง
และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 59: Treatment for HCC, advanced stage: Systemic chemotherapy
ยำเคมีบำบัด เป็ นทำงเลือกหนึ่งในกำรรั กษำผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อ
กำรรักษำด้ วย systemic therapy ทีเ่ ป็ นทำงเลือกแรก และไม่ สำมำรถใช้ ยำ regorafenib หรือ nivolumab
ได้ (หลักฐำนระดับต่ำ ไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced วิธี systemic therapy ด้วยยาชนิดต่างๆ ยังไม่เป็ นชุด
สิ ทธิ ประโยชน์ตามหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการประเมินความคุม้ ค่าทาง
การแพทย์ และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาด้วยยาดังกล่าวในประเทศไทย จึงจาเป็ นต้องมี
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ การแพทย์ เพื่อช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งตับระยะนี้เข้าถึงการรักษานี้ได้มากขึ้น
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะ Advanced มีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย 6-8 เดือน2 นอกจาก systemic therapy แล้ว
ผูป้ ่ วยควรได้รับ palliative treatment ร่ วมด้วย ได้แก่ บรรเทาอาการปวด ให้คาแนะนาด้านโภชนาการ และ
การประคับประคองจิตใจ เป็ นต้น202
คาแนะนาที่ 60: Treatment for HCC: Palliative treatment
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced ควรได้ รับ palliative treatment ควบคู่ไปด้ วยตั้งแต่ แรก
(หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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การรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่ลุกลามเข้า portal vein หรื อ hepatic vein ด้วยการ
ฉายรังสี สามมิติ (conformal radiation therapy) โดยใช้รังสี ในปริ มาณ 30 -56 gray พบว่าเนื้องอกตอบสนอง
ต่อการรักษาร้อยละ 45 โดยในผูป้ ่ วยที่มีสมรรถภาพการทางานของตับดี Child-Pugh A ตอบสนองร้อยละ 58
ดีกว่าผูป้ ่ วยตับแข็ง Child-Pugh B ที่ ซึ่งตอบสนองเพียงร้อยละ 17 และพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอบสนองดีมีชีวติ
อยูน่ านเฉลี่ย 13.7 เดือน ดีกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองซึ่ งมีชีวติ อยูร่ อดนานเฉลี่ย 5.9 เดือน203 นอกจากนี้ยงั
มีการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ advanced ที่ลุกลามเข้า portal vein หรื อ inferior vena cava ด้วย
stereotactic body radiation therapy (SBRT) โดยใช้รังสี ในปริ มาณ 30-48 gray ระยะเวลานาน 2 สัปดาห์204
พบว่าก้อนเนื้ องอกส่ วนใหญ่ร้อยละ 75 ตอบสนองต่อการรักษา ทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านเฉลี่ย 13 เดือน โดย
พบว่าผูป้ ่ วยร้อยละ 50 ยังมีชีวติ อยูท่ ี่ 1 ปี ภายหลังการรักษา อย่างไรก็ตามพบผลข้างเคียงจากการรักษา
ดังกล่าวโดยเกิดแผลหรื อเลือดออกในทางเดินอาหารได้ร้อยละ 15.7 และการรักษาด้วยวิธีน้ ีทาได้เฉพาะใน
สถานพยาบาลที่มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และเครื่ องมือที่พร้อมเท่านั้น รวมทั้การรักษาวิธีน้ ียงั มีค่าใช้จ่ายสู ง
คาแนะนาที่ 61: Treatment for HCC, advanced stage: Stereotactic body radiation therapy
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ Advanced สำมำรถได้ รับกำรรักษำด้ วย stereotactic body radiation
therapy หำกสมรรถภำพกำรทำงำนของตับดีและไม่ มีกำรแพร่ กระจำยออกนอกตับ (หลักฐำนระดับปำน
กลำง กำรให้ น้ำหนักไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
ข้อมูลจากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานได้ทาการเปรี ยบเทียบการรักษาด้วย TACE เพียงอย่าง
เดียว กับการรักษาด้วย TACE ร่ วมกับ HIFU (High intensity focus ultrasound) พบว่า การให้การรักษา
ร่ วมกันทั้ง TACE และ HIFU ทาให้อตั ราการรอดชีวติ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ TACE อย่างเดียว
แต่จานวนการศึกษามีนอ้ ยและส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาติดตามผูป้ ่ วยจานวนน้อย จึงยังไม่มีหลักฐานทาง
การแพทย์จากงานวิจยั เพียงพอที่จะแนะนา HIFU มาใช้เป็ นมาตรฐานการรักษามะเร็ งตับ HCC205
คาแนะนาที่ 62: Treatment for HCC, advanced stage: High intensity focus ultrasound
ยังไม่ มีหลักฐำนเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนว่ ำ high intensity focus ultrasound มีประโยชน์ ในกำร
รั กษำผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะ advanced (หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )

การรักษาผู้ป่วยทีม่ ีมะเร็งตับ HCC เกิดขึน้ ใหม่
ใช้แนวทางเดียวกับการรักษามะเร็ งตับที่กล่าวมาข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลในด้านต่างๆดังนี้
คือ
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1) ประเมินระยะโรคมะเร็ ง
2) ประเมินสมรรถภาพการทางานของตับ ร่ วมกับประเมินสภาพช่วยเหลือตัวเองของผูป้ ่ วย
3) ตรวจค้นหาว่ามะเร็ งตับที่เกิดขึ้นใหม่มีการแพร่ กระจายไปอวัยวะอื่นหรื อไม่ และ
4) ประเมินโรคตับพื้นฐานของผูป้ ่ วยว่ามีตบั อักเสบที่ควรจะให้การรักษาอย่างไร
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการรักษาและป้ องกันการเกิดมะเร็ งตับขึ้นใหม่
มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการผ่าตัด สามารถแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ
1. Intrahepatic recurrence คือ มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ในเนื้อตับ ซึ่ งพบได้ 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 Marginal recurrence คือ มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่บริ เวณหน้าตัดของเนื้ อตับที่ถูกตัดออกไป หรื อ
บริ เวณรอบก้อนเนื้ องอกที่ได้รับการรักษาด้วย locoregional therapy จนตรวจไม่พบก้อนมะเร็ งแล้ว โดยมัก
ตรวจพบในระยะห่างจากขอบเดิมไม่เกิน 1-2 ซ.ม. ซึ่ งมักเกิดจากเซลล์มะเร็ งแทรกซึ มเนื้อตับโดยรอบตั้งแต่
ก่อนได้รับการรักษา ถ้ามะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการผ่าตัดตับ ควรพิจารณาให้การรักษาด้วย TACE,
RFA หรื อ percutaneous ethanol injection (PEI) ไม่แนะนาการผ่าตัดซ้ าในระยะแรก เนื่ องจากมีโอกาสสู งที่
มะเร็ งตับอาจแพร่ กระจายอยูใ่ นเนื้อตับหรื อไปยังอวัยวะอื่นแล้ว แต่ในกรณี ที่มะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ภายหลัง
การรักษาด้วย TACE, RFA หรื อ PEI ให้พิจารณาทา TACE, RFA หรื อ PEI ซ้ า หรื อพิจารณาผ่าตัดถ้า
สามารถเอาเนื้องอกในตับออกได้หมด และผูป้ ่ วยน่าจะยังมีเนื้อตับเหลือเพียงพอต่อการทางานตามปกติ
1.2 Nodular recurrence คือ มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ในบริ เวณที่ไม่ใช่ตาแหน่งของ marginal
recurrence ซึ่ งมักพบก้อนเนื้ องอกจานวนไม่มากนักและไม่ได้กระจายทัว่ ไปในตับ แนวทางการรักษาขึ้นกับ
ระยะเวลาที่ตรวจพบก้อนเนื้ องอกเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการรักษาครั้งแรก โดยแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบตาม
ระยะเวลาการกลับมาของมะเร็ งดังนี้
1.2.1 HCC ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1-2 ปี หลังการรักษาครั้งแรกมักเป็ น intrahepatic metastasis ให้
พิจารณารักษาด้วยวิธี TACE, RFA หรื อ PEI โดยพบว่าการรักษาด้วย RFA หลายครั้งจนเผาทาลายก้อนเนื้อ
งอกได้หมด206 ช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ าน 5 ปี ได้มากถึงร้อยละ 40
1.2.2 HCC ที่เกิดขึ้นหลัง 1-2 ปี หลังการรักษาครั้งแรกมักเป็ น multicentric recurrence ให้พิจารณา
การรักษาหลักด้วยการผ่าตัดตับ เอาเนื้ องอกออกถ้าผูป้ ่ วยมีลกั ษณะต่างๆเหมาะสม และใช้การรักษาด้วย
TACE, RFA หรื อ PEI เป็ นทางเลือกรองถ้าไม่มีขอ้ ห้ามของการทาหัตถการ
1.3 Diffuse recurrence คือ มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ทว่ั ไปในเนื้ อตับ เชื่ อว่าเกิดจากเซลล์มะเร็ งตั้งต้น
มีการแพร่ กระจายในเนื้ อตับอย่างกว้างขวาง ให้พิจารณารักษาด้วย TACE ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามของการทาหัตถการ
หรื อให้การรักษาด้วย systemic therapy ถ้าผูป้ ่ วยไม่เหมาะต่อการรักษาด้วย TACE หรื อไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาดังกล่าว
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2. Extrahepatic recurrence มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ในอวัยวะอื่นๆ มักเกิดขึ้นหลายตาแหน่งทัว่
ร่ างกาย ให้พิจารณาการรักษาด้วย systemic therapy หรื อเคมีบาบัด (การรักษาเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยที่มีมะเร็ ง
กระจายนอกตับเป็ นครั้งแรก) ผูป้ ่ วยที่มีมะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ตาแหน่งเดียวในปอดหรื อต่อมหมวกไต ให้
พิจารณาการผ่าตัดเอาก้อนเนื้ องอกในอวัยวะดังกล่าวออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าก้อนเนื้ องอกเกิดขึ้นภายหลัง
การรักษาครั้งแรกเป็ นเวลานานกว่า 1-2 ปี ไปแล้ว และสภาพผูป้ ่ วยเหมาะสมต่อการผ่าตัด
3. Intrahepatic and extrahepatic recurrence มะเร็ งตับ HCC เกิดขึ้นใหม่ในตับและอวัยวะอื่น ให้
พิจารณารักษาด้วย systemic therapy หรื อเคมีบาบัดถ้าไม่มีขอ้ ห้าม ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้ยาดังกล่าวได้ ให้
พิจารณาการรักษาด้วย TACE เพื่อควบคุมก้อนมะเร็ งที่เกิดขึ้นใหม่ในเนื้อตับ ถ้าประเมินแล้วพบว่ามะเร็ งที่
เกิดขึ้นในอวัยวะอื่นๆนอกตับไม่รุนแรงมาก และอาจพิจารณาทาการผ่าตัดเนื้องอกในตับและนอกตับ207
คาแนะนาที่ 63: Definition of the early and late recurrence of HCC
มะเร็งตับกลับเป็ นซ้ำ (recurrent HCC) แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิดตำมระยะเวลำ ได้ แก่ early
recurrence หมำยถึง มะเร็งตับกลับเป็ นซ้ำภำยใน 1 ปี และ late recurrence หมำยถึง มะเร็งตับกลับเป็ น
ซ้ำภำยหลัง 1 ปี (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 64: Treatment for HCC: The intrahepatic recurrence
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ทีม่ ีเนื้องอกเกิดขึ้นใหม่ ภำยในตับ ควรได้ รับกำรรักษำโดยพิจำรณำจำก
ระยะของโรค สมรรถภำพของร่ ำงกำยและกำรทำงำนของตับ ตลอดจนควำมพร้ อมของสถำนพยำบำล
(หลักฐำนระดับปำนกลำง และให้ คำแนะนำอย่ำงยิ่ง)
คาแนะนาที่ 65: Treatment for HCC recurrence after complete remission with systemic therapy
ยังไม่ มีข้อมูลเพียงพอในกำรให้ คำแนะนำสำหรับ ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ทีต่ อบสนองต่ อกำร
รักษำด้ วย systemic therapy แต่ กลับตรวจพบโรคมะเร็ งกลับเป็ นซ้ำภำยในเวลำ 3 เดือนต่ อมำ (หลักฐำน
ระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ ำงยิง่ )

การรักษามะเร็งตับระยะ Terminal
อาการปวดเป็ นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในมะเร็ งระยะ Terminal208 ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดไม่
รุ นแรง สามารถใช้ยาพาราเซตามอลในขนาดไม่เกิน 3 กรัม/วัน ควรหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดกลุ่ม non-steroidal
anti-inflammatory drug เนื่ องจากเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ท้องมานเป็ น
มากขึ้น และภาวะไตวาย โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะทางคลินิกที่สาคัญของ portal hypertension202,209 ใน
49

ผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดรุ นแรง ควรใช้ยาในกลุ่ม opioids แต่มีผลข้างเคียงที่พบบ่อย คืออาการท้องผูก จึงควรให้
ยาระบายชนิดแลคตูโลสร่ วมด้วยเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด hepatic encephalopathy210
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะตับแข็ง การใช้ยาที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท โดยเฉพาะยาในกลุ่ม benzodiazepine
ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง เนื่องจากอาจทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการซึ มมาก เสี่ ยงต่อการเกิดการหกล้มและได้รับ
ภยันตราย211
คาแนะนาที่ 66: Treatment for HCC, terminal stage: Pain control
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ทีม่ ีอำกำรปวด ควรได้ รับยำพำรำเซตำมอล หรือ opioid
เพือ่ บรรเทำอำกำรปวด (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 67: Treatment for HCC, terminal stage: Psychoactive drugs
ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ทีม่ ีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ยำทีอ่ อกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ควร
ใช้ ยำด้ วยควำมระมัดระวัง (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับระยะท้ายมักมีภาวะทุพโภชนาการเนื่ องจาก เบื่ออาหาร จุกแน่นท้องจากภาวะน้ าใน
ช่องท้องทาให้กินได้นอ้ ย รวมทั้งภาวะซึ มเศร้า ส่ งผลให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และมีอตั ราการเสี ยชีวติ สู งขึ้น
212
ดังนั้นผูป้ ่ วยควรได้รับสารอาหารและโภชนบาบัดอย่างเพียงพอ202 การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
ช่วยชะลอการเกิดภาวะ sarcopenia กระตุน้ ความอยากอาหาร รวมทั้งส่ งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจของผูป้ ่ วย
Branched chain amino acids (BCAAs) มีผลทางชีววิทยาหลายอย่างในหลอดทดลอง ได้แก่ ส่ งเสริ ม
การสร้างโปรตีนและการเจริ ญเติบโตของเซลล์ตบั กระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน ทาให้ภาวะดื้ออินซู ลินลดลง
ยับยั้งการเจริ ญเติบของเซล์มะเร็ งและการเกิดหลอดเลือดใหม่213 ซึ่ งลักษณะเหล่านี้บ่งชี้วา่ BCAAs อาจมี
ประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ที่รับประทาน BCAAs เสริ มก่อนการ
ผ่าตัดตับ มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นลง และมีการทางานของตับฟื้ นตัวได้ดีภายหลังการผ่าตัด214
นอกจากนี้ยงั พบว่าการเสริ มด้วย BCAA ช่วยทาให้กระบวนการเผาผลาญโปรตีนเพิ่มขึ้น และชะลอการเกิด
ภาวะตับแข็งภายหลังการผ่าตัดตับเพื่อเอาก้อนมะเร็ งออกไป215 งานวิจยั ทางคลินิกแบบสุ่ มมีกลุ่มควบคุมได้
แสดงให้เห็นว่า การให้ BCAAs เสริ มก่อนการผ่าตัดตับเพื่อเอาก้อนมะเร็ งออก ช่วยทาให้ระดับซี รั่มแอลบูมิ
นสู งขึ้น ลดการเกิดท้องมานภายหลังการผ่าตัด216 นอกจากนี้ยงั พบว่าการเสริ ม BCAAs ช่วยชะลอการเกิด
มะเร็ งตับขึ้นใหม่ในช่วงแรกภายหลังการผ่าตัดตับเพื่อเอาก้อนมะเร็ งออกไป217 อย่างไรก็ตามการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าการเสริ ม BCAAs ก่อน ระหว่าง และภายหลังการผ่าตัด ไม่ช่วยลดอุบตั ิการณ์การ
เกิดมะเร็ งตับ HCC หรื อเพิ่มระยะเวลาการมีชีวติ อยูข่ องผูป้ ่ วยมะเร็ งตับภายหลังการผ่าตัดตับ218 แม้กระนั้น
งานวิจยั ต่างๆ ยังพบว่าการเสริ มด้วย BCAAs ช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ที่ได้รับการรักษาด้วย RFA219
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หรื อ TACE220 หรื อรังสี รักษา221 มีคุณภาพชีวติ การทางานของตับ และระดับซี รั่มแอลบูมินคงที่ ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยมีชีวติ อยูน่ านขึ้นโดยปราศจากมะเร็ งตับ แม้วา่ การเสริ มด้วย BCAAs อาจมีประโยชน์ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
แต่ยงั มีราคาแพงและการศึกษาส่ วนใหญ่ทาในชาวญี่ปุ่น จึงจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ตน้ ทุนและประสิ ทธิ ผล
ทางการแพทย์ของการใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของการเสริ ม BCAAs ใน
ผูป้ ่ วยเชื้อชาติอื่นรวมทั้งชาวไทย
ไม่มีหลักฐานหรื อคาแนะนาในการใช้ยากระตุน้ ความอยากอาหารว่ามีประโยชน์ในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ
HCC ระยะ terminal222
คาแนะนาที่ 68: Treatment for HCC, terminal stage: Nutritional support and exercise
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ควรออกกำลังกำยอย่ำงเหมำะสม และได้ รับสำรอำหำร
ต่ ำงๆอย่ำงเพียงพอ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 69: Treatment for HCC: Supportive therapy with branched-chain amino acids
กำรใช้ Branched-chain amino acids เสริ มในผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ก่อนกำรผ่ ำตัดตับ ช่ วยทำ
ให้ กำรทำงำนของตับดีขึ้น และเพิม่ คุณภำพชี วิต (หลักฐำนระดับกลำง ไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
คาแนะนาที่ 70: Treatment for HCC, terminal stage: Appetite stimulant
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ทีเ่ บื่ออำหำร ควรได้ รับยำกระตุ้นควำมอยำกอำหำร
(หลักฐำนระดับต่ำ และไม่ แนะนำ)
เมื่อมะเร็ งตับมีการแพร่ กระจายไปที่กระดูก จะทาให้มีอาการปวดและเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ
pathological fracture โดยเฉพาะในตาแหน่งที่ตอ้ งรับน้ าหนัก เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกขา เป็ นต้น ผูป้ ่ วย
ควรได้รับการฉายแสงเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดความเสี่ ยงในการเกิด pathological fracture223,224
การผ่าตัดแก้ไขภาวะ pathological fracture จากมะเร็ งที่กระจายไปที่กระดูก สามารถลดอาการปวด
และเพิ่มคุณภาพชีวติ ให้แก่ผปู ้ ่ วย โดยวิธีการผ่าตัดขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่ง จานวน สมรรถภาพร่ างกาย และ
พยากรณ์การมีชีวติ อยูข่ องผูป้ ่ วย225
คาแนะนาที่ 71: Treatment for HCC, terminal stage: Palliative radiation for bone metastasis
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ทีม่ ีกำรแพร่ กระจำยไปทีก่ ระดูก ควรได้ รับกำรฉำยแสง
เพือ่ บรรเทำอำกำรปวด (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 72: Treatment for HCC, terminal stage: Pathological fracture
ผู้ป่วยมะเร็ งตับระยะท้ ำยทีม่ ีภำวะกระดูกหักจำกกำรแพร่ กระจำยไปทีก่ ระดูก ควรได้ รับกำร
ผ่ ำตัดแก้ไข (หลักฐำนระดับต่ำ ไม่ แนะนำและไม่ คัดค้ ำน)
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การป้ องกันมะเร็งตับ HCC แบบทุติยภูมิ
การรักษาการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรัง ด้วยยาต้านไวรัสชนิด nucleos(t)ide analogues ใน
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ HCC ที่ตอบสนองต่อการรักษาสามารถกาจัดเนื้ องอกได้หมด สามารถช่วยลดอุบตั ิการณ์
มะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ในภายหลังได้226-228
ผูป้ ่ วยมะเร็ งตับที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เรื้ อรัง ภายหลังการการรักษาขจัดก้อนมะเร็ งได้หมด
การให้ยาต้านไวรัสในกลุ่ม interferon-based treatment สามารถช่วยลดอุบตั ิการณ์มะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ใน
ภายหลังได้229 ส่ วนยาในกลุ่ม DAAs ไม่เพิ่มอุบตั ิการณ์มะเร็ งตับเกิดขึ้นใหม่ ผูป้ ่ วยมีอุบตั ิการณ์มะเร็ งตับ
เกิดขึ้นใหม่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับ interferon-based treatment28,29 อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยตับแข็งจากการ
ติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบซี ภายหลังการรักษามะเร็ งตับ มีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดมะเร็ งตับขึ้นใหม่ ควรทาการ
ตรวจเฝ้าระวังมะเร็ งตับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก
คาแนะนาที่ 73: Secondary prevention: Treatment for chronic hepatitis B infection
กำรรักษำกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ด้ วยยำต้ ำนไวรัสชนิด nucleos(t)ide analogues ใน
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ทีต่ อบสนองต่ อกำรรั กษำสำมำรถกำจัดเนื้องอกได้ หมด สำมำรถช่ วยลดอุบัติกำรณ์
มะเร็งตับเกิดขึ้นใหม่ ในภำยหลังได้ (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 74: Secondary prevention: Initiation of antiviral therapy for hepatitis B infection
ให้ เริ่มยำต้ ำนไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ทีต่ รวจพบกำรติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐำนระดับต่ำ และไม่ แนะนำอย่ำงยิ่ง)
คาแนะนาที่ 75: Secondary prevention: Continuing antiviral therapy for hepatitis B infection
ผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ระยะ terminal ที่รับประทำนยำต้ ำนไวรัสเพือ่ รักษำกำรติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีเรื้ อรั งอยู่แล้ ว แนะนำให้ กำรรั กษำด้ วยยำต้ ำนไวรั สต่ อไป (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำ
อย่ำงยิง่ )
คาแนะนาที่ 76: Secondary prevention: Treatment for chronic HCV infection
กำรรักษำกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรั ง ในผู้ป่วยมะเร็ งตับ HCC ควรเริ่มยำต้ ำนไวรัส
ภำยหลังจำกรักษำมะเร็ งตับหำยขำดแล้ วอย่ำงน้ อย 6 เดือน (หลักฐำนระดับต่ำ และให้ คำแนะนำอย่ำงยิง่ )
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
คาแนะนาที่ 1: เด็กแรกเกิดทุกคน แนะนาให้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(หลักฐานระดับสู ง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 2: ผู้ทมี่ ีปัจจัยเสี่ ยงต่ อการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี แนะนาให้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐานระดับสู ง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 3: ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทีม่ ีข้อบ่ งชี้ในการรักษา แนะนาให้ รับการรักษาการติดเชื้ อ
ไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐานระดับสู ง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 4: ผู้ป่วยทีต่ ิดเชื้ อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรั งทุกคน แนะนาให้ รับการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซี (หลักฐานระดับสู ง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 5: การบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ เกิดโรคตับเรื้อรังและมะเร็งตับ แนะนาไม่ ดื่มหรื อ
หยุดดื่มแอลกอฮอล์ (หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 6: มีหลักฐานทางการแพทย์ ทแี่ สดงว่าการดื่มกาแฟช่ วยลดการเกิดมะเร็งตับ แนะนาการดื่ม
กาแฟในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง (หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
เงื่อนไข: แนะนาการดื่มกาแฟดาที่ไม่ ผสมนา้ ตาลหรื อนมเป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องดื่ม
คาแนะนาที่ 7: มีหลักฐานทางการแพทย์ ทแี่ สดงว่ าการบริโภคยาสู บส่ งเสริมการเกิดมะเร็งตับ แนะนาให้
หยุดหรื อไม่ บริ โภคยาสู บ (หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 8: ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statin สามารถใช้ ได้ ในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังทีม่ ีข้อบ่ งชี้ โดยไม่
เป็ นอันตรายต่ อตับ และมีหลักฐานทางการแพทย์ แสดงว่ ายากลุ่มนีส้ ามารถลดการเกิด
มะเร็งตับ (หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 9: ยา aspirin สามารถใช้ ได้ ในผู้ป่วยโรคตับเรื้ อรังทีม่ ีข้อบ่ งชี้ โดยไม่ เป็ นอันตรายต่ อตับ และ
มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่า aspirin สามารถลดการเกิดมะเร็งตับ (หลักฐานระดับ
ปานกลาง การให้ นา้ หนักไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 10: ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรั ง ให้ หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีอ่ าจปนเปื้ อนสาร aflatoxin
(หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 11: ผู้ป่วยตับแข็งไม่ ว่าจากสาเหตุใดควรได้ รับการตรวจคัดกรองเฝ้ าระวังมะเร็งตับ
(หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 12: ผู้ป่วยติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี เพศชายอายุต้ งั แต่ 40 ปี เพศหญิงอายุต้ ังแต่ 50 ปี ควร
ได้ รับการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังมะเร็งตับ (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
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คาแนะนาที่ 13: ผู้ป่วยติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทีม่ ีญาติสายตรงลาดับทีห่ นึ่งเป็ นมะเร็งตับ ควร
ได้ รับการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังมะเร็งตับ (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 14: ผู้ป่วยตับอักเสบซีเรื้อรังทีม่ ี advanced fibrosis ประเมินด้ วยการตรวจ liver biopsy
หรื อ non-invasive method โดยไม่ คานึงว่าเคยได้ รับการรักษามาแล้วหรื อไม่ ควรได้ รับ
การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังมะเร็งตับ (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 15: ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรั งจากเหตุใดก็ตามทีม่ ี advanced fibrosis ประเมินด้ วยการตรวจ
liver biopsy หรื อ non-invasive method ควรได้ รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็ง
ตับ (หลักฐานระดับต่า และการให้ นา้ หนักไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 16: ตรวจเฝ้าระวังมะเร็งตับด้ วยอัลตราซาวนด์ ช่องท้องส่ วนบน ร่ วมกับตรวจระดับซีรั่ม
Alfa-fetoprotein (AFP) (หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 17: ยังไม่ มีหลักฐานทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจทางวิทยาเซรุ่ ม ได้ แก่ des-gammacarboxy prothrombin (DCP) หรื อ prothrombin induced by vitamin K absence II
(PIVKA II) หรื อ สั ดส่ วนของ glycosylated AFP (L3 fraction) ต่ อระดับ AFP ในการใช้
ตรวจเฝ้าระวังมะเร็งตับ จึงไม่ แนะนาการตรวจดังกล่าวในการเฝ้าระวังมะเร็งตับ
(หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 18: ตรวจเฝ้ าระวังมะเร็งตับ ทุก 6-12 เดือน โดยการติดตามทุก 6 เดือน ให้ ประโยชน์ ในการ
ค้ นหามะเร็งตับระยะเริ่มต้ นได้ ดีกว่ าติดตามทุก 12 เดือน (หลักฐานระดับปานกลาง การให้
นา้ หนักคาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 19: แผนภูมิคาแนะนากรณีทผี่ ลการตรวจอัลตราซาวนด์ ของช่ องท้ องส่ วนบนพบก้ อนทีต่ ับ
ในผู้ป่วยตับแข็ง (หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 20: กรณีการตรวจอัลตราซาวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 1 ซม แนะนา
ให้ ตรวจติดตามด้ วยอัลตราซาวนด์ ทุก 4 เดือน ในช่ วงเวลา 12 เดือน (หลักฐานระดับต่า
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 21: กรณีการตรวจอัลตราซาวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 1 ซม เมื่อ
ตรวจติดตามพบว่าก้อนเนื้องอกมีขนาดโตขึน้ หรื อมีลกั ษณะก้อนเปลีย่ นแปลง แนะนาให้
ตรวจเพิม่ เติมด้ วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed
tomography) หรื อ การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic
resonance imaging) (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
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คาแนะนาที่ 22: กรณีการตรวจอัลตราซาวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับแข็งขนาดใหญ่กว่า 1 ซม แนะนาให้
ตรวจเพิม่ เติมด้ วยภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารเพื่อดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้ อนเนื้อ
งอกภายในตับอย่างน้ อย 1 วิธี ได้ แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic
contrast-enhanced computed tomography) หรื อ การตรวจคลื่นสะท้อนใน
สนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ร่ วมกับการฉีดสารทึบรังสี ดูภาพ
ในช่ วงเวลาต่ างๆ (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 23: การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับส่ วนใหญ่ใช้ การตรวจภาพรังสี วทิ ยา ด้ วยวิธีทมี่ ีการฉีดสารเพื่อ
ดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้ อนเนื้องอกภายในตับอย่ างน้ อย 1 วิธี ได้ แก่ การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรื อ การตรวจ
คลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) โดยมี
ลักษณะเฉพาะทางภาพรังสี ของมะเร็ งตับปฐมภูมิชนิด HCC ดังนี้ คือพบก้อนในตับขนาด
ใหญ่กว่า 1 ซม.ทีม่ ี arterial enhancement ร่ วมกับ washout ใน venous หรื อ delayed
phase ในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นตับแข็ง (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 24: กรณีการตรวจภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารเพื่อดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้ อนเนื้องอก
ภายในตับ 1 วิธี ได้ แก่ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced
computed tomography) หรื อ การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic
magnetic resonance imaging) แล้วยังไม่ สามารถให้ การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนาให้
ตรวจภาพรังสี วทิ ยาอีกหนึ่งวิธีทยี่ งั ไม่ ได้ ตรวจเพื่อให้ ได้ การวินิจฉัยโรค (หลักฐานระดับต่า
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 25: กรณีการตรวจภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารเพื่อดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้ อนเนื้องอก
ภายในตับ แล้วยังไม่ สามารถให้ การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนาให้ ติดตามด้ วยการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรื อ
การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ทุก 3-6
เดือน (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 26: กรณีการตรวจภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารเพื่อดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้อนเนื้องอก
ภายในตับ แล้วยังไม่ สามารถให้ การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ แนะนาให้ ติดตามด้ วยการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (multiphasic contrast-enhanced computed tomography) หรื อ
การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ทุก 3-6
เดือน ในช่ วงเวลา 18-24 เดือน (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 27: แนะนาการฉีดสารทึบรังสี จาเพาะ ได้ แก่ Gadoxetate disodium ระหว่างการตรวจคลื่น
สะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ในกรณีทตี่ รวจพบ
ก้อนเนื้องอกในตับแข็งทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. (หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนา
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คาแนะนาที่ 28: ไม่ แนะนาการฉีดสารทึบรังสี จาเพาะ ได้ แก่ Gadoxetate disodium ระหว่างการตรวจ
คลื่นสะท้อนในสนามแม่ เหล็ก (dynamic magnetic resonance imaging) ในกรณีทตี่ รวจ
พบก้อนเนื้องอกในตับขนาดใหญ่กว่า 2 ซม. (หลักฐานระดับต่า และการให้ นา้ หนักไม่
แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 29: กรณีการตรวจภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารเพื่อดูภาพการเปลีย่ นแปลงของก้ อนเนื้อ
งอกภายในตับ แล้วยังไม่ สามารถให้ การวินิจฉัยก้อนเนื้องอกได้ ให้ พจิ ารณาเจาะชิ้นเนื้อตับ
หรื อผ่าตัดตับเพื่อรักษาเนื้องอกและได้ เนื้อตับมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยา โดยต้ อง
คานึงถึงตาแหน่ งของก้ อนเนื้องอกในตับ สุ ขภาพของผู้ป่วย และความสามารถของรังสี
แพทย์ หรื อศัลยแพทย์ในสถานพยาบาล (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 30: ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรั งทีย่ ังไม่ เป็ นตับแข็ง ถ้ าการตรวจอัลตราซาวนด์ พบก้อนเนื้องอกในตับ
ทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 1 ซม แนะนาให้ ตรวจติดตามด้ วยอัลตราซาวนด์ ทุก 4 เดือน เพื่อติดตาม
การเปลีย่ นของขนาดและลักษณะของก้อนเนื้องอก ในช่ วงเวลา 12 เดือน (หลักฐานระดับต่า
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 31: ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรั งทีย่ ังไม่ เป็ นตับแข็ง ที่ตรวจพบก้อนเนื้องอกในตับขนาดใหญ่กว่า 1
ซม ซึ่งการตรวจภาพรังสี วทิ ยาทีม่ ีการฉีดสารแล้วไม่ พบลักษณะจาเพาะทีช่ ่ วยวินิจฉัยก้อน
เนื้องอกได้ แนะนาให้ เจาะดูดเนื้องอกมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยา (หลักฐานระดับต่า
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 32: ไม่ แนะนาใช้ Contrast-enhanced ultrasound และ FDG-PET ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ
(หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 33: การวินิจฉัยมะเร็งตับปฐมภูมิชนิด HCC ด้ วยผลพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้อตับ มีความ
จาเป็ นเฉพาะกรณีทพี่ บก้อนเนื้องอกในตับทีก่ ารตรวจภาพรังสี วนิ ิจฉัยให้ ผลไม่ แน่ ชัด แม้ ว่า
จะมีการฉีดสารเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของก้ อนเนื้องอก นอกจากนีอ้ าจใช้ การตรวจทางอิมมู
โนพยาธิวิทยา (Immunohistochemistry) ชิ้นเนื้อตับเพื่อช่ วยวินิจฉัยโรคได้ โดยแนะนาให้
เลือกใช้ การย้อมพิเศษบ่ งชี้เซลล์มะเร็งตับ หากพบว่าให้ ผลบวกอย่างน้ อย 1 ชนิดการตรวจ
ก็ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 34: ในกรณีผ้ ปู ่ วยไวรัสตับอักเสบบีทไี่ ม่ มีตับแข็งสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับชนิด HCC ได้
เมื่อมีลกั ษณะเฉพาะ ภาพรังสี ของมะเร็งตับปฐมภูมิชนิด HCC ดังนี้ คือพบก้อนในตับ ทีม่ ี
arterial enhancement ร่ วมกับ washout ในvenous หรื อ delayed phase ร่ วมกับระดับ
AFP ในเลือดสู งกว่ า 200 นาโนกรัม/มล. (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
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คาแนะนาที่ 35: มะเร็งตับระยะ Very early คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกเพียงก้อนเดียวขนาดเล็กกว่า 2
ซม. โดยไม่ มีเนื้องอกลุกลา้ เข้ าหลอดเลือดใหญ่ ในตับ ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภาพสารองของ
ตับดี ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 6 และสภาพร่ างกายดี ประเมินตามเกณฑ์
ECOG ระดับ 0 (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 36: มะเร็งตับระยะ Early คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกเพียงก้ อนเดียวขนาดใหญ่กว่า 2 ซม.
หรื อมะเร็งตับทีม่ ีเนื้องอกขนาดเล็กกว่า 3 ซม. จานวนไม่ เกิน 3 ก้ อน ในผู้ป่วยทีม่ ี
สมรรถภาพสารองของตับดี ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 6 และสภาพร่ างกายดี
ประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 37: มะเร็งตับระยะ Intermediate คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกหลายก้อนที่ไม่ สามารถรักษา
ด้ วยการผ่ าตัดตับ ในผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพสารองของตับ ประเมินด้ วย Child-Pugh score
5 ถึง 8 และสภาพร่ างกายประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 (หลักฐานระดับสู ง และ
ให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 38: มะเร็งตับระยะ Advanced คือ มะเร็งตับทีพ่ บเนื้องอกลุกลา้ เข้ า segmental หรื อ main
portal vein หรื อมะเร็งตับกระจายไปต่ อมนา้ เหลืองหรื ออวัยวะอื่นๆ ในผู้ป่วยทีม่ ี
สมรรถภาพสารองของตับ ประเมินด้ วย Child-Pugh score 5 ถึง 8 และสภาพร่ างกาย
ประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 0 ถึง 2 (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 39: มะเร็งตับระยะสุ ดท้ าย คือ มะเร็งตับทีพ่ บในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภาพสารองของตับเหลือ
น้ อย ประเมินด้ วย Child-Pugh score พบคะแนนระหว่าง 9 ถึง 15 และสภาพร่ างกาย
ประเมินตามเกณฑ์ ECOG ระดับ 3 ถึง 4 (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 40: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Very early ควรได้ รับการรักษาด้ วยการผ่าตัดเนื้องอกตับออก
หรื อ local ablation (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 41: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียว ควรได้ รับการรักษาด้ วยการผ่าตัดเนื้องอกตับ
ออก หากผู้ป่วยไม่ มีตับแข็ง หรื อมีตับแข็งร่ วมด้ วยแต่ ไม่ มี portal hypertension ทีม่ ี
ความสาคัญทางคลินิก (MELD >9, indocyanine green test >30, platelets <100,000/มม3,
total bilirubin >2 มก./ดล.) (หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 42: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียว ควรได้ รับการรักษาด้ วย local ablation หาก
ก้อนมีขนาดเล็กกว่า 5 ซม (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 43: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีม่ ีก้อนเดียวทีไ่ ม่ สามารถผ่าตัดได้ และมีขนาดใหญ่ กว่า 5
ซม ควรได้ รับการรักษาด้ วย local ablation ร่ วมกับการทา TACE (หลักฐานระดับปาน
กลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
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คาแนะนาที่ 44: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีม่ ีหลายก้อน (ไม่ เกิน 3 ก้อน) ควรได้ รับการรักษาด้ วย
local ablation หรื อ การผ่าตัดเนื้องอกตับออก หากไม่ มีข้อห้ ามต่ อการผ่าตัด (หลักฐาน
ระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่ างยิง่ )
คาแนะนาที่ 45: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีไ่ ม่ สามารถผ่าตัดเนื้องอกตับได้ จานวน 1 ก้อน ทีข่ นาด
เล็กกว่า 5 ซม. หรื อจานวนไม่ เกิน 3 ก้อน และแต่ ละก้อนขนาดเล็กกว่า 3 ซม. ตาม Milan
criteria ควรได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นตับ (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 46: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Early ทีไ่ ม่ สามารถผ่าตัดเนื้องอกตับได้ ทีม่ ีขนาดและจานวนก้อน
มากกว่าทีก่ าหนดตาม Milan criteria สามารถได้ รับการผ่ าตัดเปลีย่ นตับ หากผลรวมของ
ขนาดของก้ อนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด (ซม) กับจานวนก้ อนไม่ เกิน 7 ตาม Up-to-7 criteria หรื อ
จานวน 1 ก้อน ที่ขนาดเล็กกว่า 6.5 ซม. หรื อจานวนไม่ เกิน 3 ก้อน และแต่ ละก้อนขนาดเล็ก
กว่า 4.5 ซม. โดยทีผ่ ลรวมขนาดของก้อนไม่ เกิน 8 ซม. ตาม UCSF criteria (หลักฐาน
ระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่ างยิง่ )
คาแนะนาที่ 47: ภายหลังให้ การรักษามะเร็งตับจนหาย แนะนาให้ เฝ้าระวังการเกิดมะเร็งตับขึน้ ใหม่ ด้วย
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรื อ การตรวจคลื่นสะท้ อนในสนามแม่ เหล็กช่ องท้อง
ส่ วนบนทุก 3 เดือนในปี แรก หลังจากนั้นควรทาทุก 6 เดือน (หลักฐานระดับต่า และให้
คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 48: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Intermediate ควรได้ รับการรักษาด้ วย TACE (หลักฐานระดับสู ง
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 49: ผู้ป่วยมะเร็งตับทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วย TACE หมายถึง ผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการทา
TACE 2 ครั้งติดกันใน 8 สั ปดาห์ ทมี่ ี
1. ระยะของโรคมะเร็งตับเป็ นมากขึน้ ได้ แก่ สมรรถภาพการทางานของตับทรุ ดลง (ChildPugh score เพิม่ ขึน้ อย่ างน้ อย 2 คะแนน) หรื อ ก้ อนมีการลุกลามไปทีเ่ ส้ นเลือดขนาดใหญ่
หรื อ แพร่ กระจายออกนอกตับ
2. ก้อนเนื้องอกตายน้ อยกว่าร้ อยละ 50
3. มีก้อนมะเร็งเกิดขึน้ ใหม่ หลายก้อน
4. Tumor markers เพิม่ ขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
(หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 50: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วย TACE ควรได้ รับการรักษาด้ วย
systemic therapy หรื อ TARE หากก้ อนยังไม่ มีการลุกลามออกนอกตับ (หลักฐานระดับ
ปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
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คาแนะนาที่ 51: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Intermediate ทีต่ อบสนองต่ อการรักษาจนก้อนมีขนาดเล็กลงตาม
Milan criteria สามารถรับการรักษาด้ วยการผ่าตัดเปลีย่ นตับ (หลักฐานระดับปานกลาง
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 52: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ควรได้ รับการรักษาด้ วย systemic therapy (หลักฐาน
ระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่ างยิง่ )
คาแนะนาที่ 53: Systemic therapy ทีเ่ ป็ นทางเลือกแรกในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ advanced ทีม่ ี
Child-Pugh A ได้ แก่ sorafenib หรื อ lenvatinib หรือ atezolizumab/bevacizumab
combination therapy โดยการใช้ lenvatinib เฉพาะผู้ป่วยทีม่ ีก้อนเนื้องอกขนาดน้ อยกว่ า
ร้ อยละ 50 ของตับ และไม่ มีการลุกลามเส้ นเลือดใหญ่ (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนา
แบบมีเงี่อนไข)
คาแนะนาที่ 54: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced, Child-Pugh ≤ B7, มีการลุกลามเข้ าเส้ นเลือดใหญ่ไม่
เกิน type 3 ให้ พจิ ารณาการรักษาด้ วย TACE หรื อ TARE (หลักฐานระดับปานกลาง และ
ให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 55: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อการรักษา หมายถึง ก้อนโตขึน้ อย่าง
น้ อยร้ อยละ 20 หลังได้ รับการรักษา ตาม mRECIST criteria (หลักฐานระดับปานกลาง
และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 56: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วย systemic therapies
ทีเ่ ป็ นทางเลือกแรก ควรได้ รับการรักษาด้ วย regorafenib หรื อ nivolumab (หลักฐาน
ระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่ างยิง่ )
คาแนะนาที่ 57: Regorafenib ใช้ ในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วย
sorafenib แต่ โรคไม่ ได้ ลุกลามเร็วภายใน 4 เดือน และสามารถทนผลข้ างเคียงของยา
sorafenib ได้ โดยทีม่ ีสมรรถภาพการทางานของตับดี (Child-Pugh A) และยังสามารถ
ช่ วยเหลือตัวเองได้ ดี (PS 0-1) (หลักฐานระดับสู ง และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 58: Nivolumab เหมาะสาหรับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ advanced ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อ systemic
therapies ทีเ่ ป็ นทางเลือกแรก โดยมีสมรรถภาพการทางานของตับดี (Child-Pugh <B7) ยัง
สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ (PS 0-2) และไม่ มีโรคภูมิต่อต้ านตัวเองทีม่ ีอาการรุ นแรง
(หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิ่ง)
คาแนะนาที่ 59: ยาเคมีบาบัด เป็ นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ทีไ่ ม่
ตอบสนองต่ อการรักษาด้ วย systemic therapy ที่เป็ นทางเลือกแรก และไม่ สามารถใช้ ยา
regorafenib หรื อ nivolumab ได้ (หลักฐานระดับต่า ไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 60: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced ควรได้ รับ palliative treatment ควบคู่ไปด้ วยตั้งแต่
แรก (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
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คาแนะนาที่ 61: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ Advanced สามารถได้ รับการรักษาด้ วย stereotactic body
radiation therapy หากสมรรถภาพการทางานของตับดีและไม่ มีการแพร่ กระจายออก
นอกตับ (หลักฐานระดับปานกลาง การให้ นา้ หนักไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 62: ยังไม่ มีหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนว่ า High intensity focus ultrasound มี
ประโยชน์ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ advanced (หลักฐานระดับปานกลาง และให้
คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 63: มะเร็งตับกลับเป็ นซ้า (recurrent HCC) แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิดตามระยะเวลา ได้ แก่
early recurrence หมายถึง มะเร็งตับกลับเป็ นซ้าภายใน 1 ปี และ late recurrence
หมายถึง มะเร็งตับกลับเป็ นซ้าภายหลัง 1 ปี (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 64: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ทีม่ ีเนื้องอกเกิดขึน้ ใหม่ ภายในตับ ควรได้ รับการรักษาโดย
พิจารณาจากระยะของโรค สมรรถภาพของร่ างกายและการทางานของตับ ตลอดจนความ
พร้ อมของสถานพยาบาล (หลักฐานระดับปานกลาง และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 65: ยังไม่ มีข้อมูลเพียงพอในการให้ คาแนะนาสาหรับ ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ทีต่ อบสนอง
ต่ อการรักษาด้ วย systemic therapy แต่ กลับตรวจพบโรคมะเร็งกลับเป็ นซ้าภายในเวลา 3
เดือนต่ อมา (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 66: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ที่มีอาการปวด ควรได้ รับยาพาราเซตามอล หรื อ
opioid เพื่อบรรเทาอาการปวด (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 67: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ ยาทีอ่ อกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ควรใช้ ยาด้ วยความระมัดระวัง (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 68: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ควรออกกาลังกายอย่างเหมาะสม และได้ รับ
สารอาหารต่ างๆอย่างเพียงพอ (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 69: การใช้ Branched-chain amino acids เสริมในผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ก่อนการผ่าตัดตับ
ช่ วยทาให้ การทางานของตับดีขนึ้ และเพิม่ คุณภาพชี วติ (หลักฐานระดับกลาง ไม่ แนะนา
และไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 70: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ทีเ่ บื่ออาหาร ควรได้ รับยากระตุ้นความอยาก
อาหาร (หลักฐานระดับต่า และไม่ แนะนา)
คาแนะนาที่ 71: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ที่มีการแพร่ กระจายไปทีก่ ระดูก ควรได้ รับการ
ฉายแสงเพื่อบรรเทาอาการปวด (หลักฐานระดับต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
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คาแนะนาที่ 72: ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ ายทีม่ ีภาวะกระดูกหักจากการแพร่ กระจายไปที่กระดูก ควรได้ รับ
การผ่าตัดแก้ไข (หลักฐานระดับต่า ไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน)
คาแนะนาที่ 73: การรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ด้ วยยาต้ านไวรัสชนิด nucleos(t)ide
analogues ในผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ทีต่ อบสนองต่ อการรักษาสามารถกาจัดเนื้องอกได้
หมด สามารถช่ วยลดอุบัติการณ์ มะเร็ งตับเกิดขึน้ ใหม่ ในภายหลังได้ (หลักฐานระดับต่า และ
ให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 74: ให้ เริ่มยาต้ านไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ทีต่ รวจพบการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (หลักฐานระดับต่า และไม่ แนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 75: ผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ระยะ terminal ทีร่ ับประทานยาต้ านไวรัสเพื่อรักษาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังอยู่แล้ ว แนะนาให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสต่ อไป (หลักฐานระดับ
ต่า และให้ คาแนะนาอย่างยิง่ )
คาแนะนาที่ 76: การรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ในผู้ป่วยมะเร็งตับ HCC ควรเริ่มยาต้ าน
ไวรัสภายหลังจากรักษามะเร็งตับหายขาดแล้วอย่างน้ อย 6 เดือน (หลักฐานระดับต่า และให้
คาแนะนาอย่างยิง่ )
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การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยของคณะทางานร่ างแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
ชื่ อ นามสกุล
นายแพทย์ กิตติพชิ ญ์ บรรณางกูร

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยในธุรกิจนาเข้ า ผลิต หรื อจาหน่ ายยา หรื อ
เวชภัณฑ์ ที่จะมีการนาเสนอในการจัดทาแนวเวชปฏิบัตฯิ ฉบับนี้
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง

นายแพทย์ กิตพิ ล นาควิโรจน์

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม

นายแพทย์ กีรติ หงษ์ สกุล

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง

นายแพทย์ เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม

แพทย์ หญิง ชนันทา หงส์ ธนากร

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม

นายแพทย์ ชินวัตร์ สุ ทธิวนา
แพทย์ หญิง ชุตมิ า ประมูลสิ นทรัพย์

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม

นายแพทย์ หม่ อมหลวง ทยา กิตยิ ากร
นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี
นายแพทย์ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
นายแพทย์ ไนยรัฐ ประสงค์ สุข
แพทย์ หญิง พนิดา ทองอุทัยศรี
นายแพทย์ พิชัย จันทร์ ศรีวงศ์
นายแพทย์ พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายแพทย์ พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
แพทย์ หญิง วัฒนา สุ ขีไพศาลเจริญ
นายแพทย์ ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายแพทย์ สมบัติ ตรีประเสริฐสุ ข
นายแพทย์ สมราช ธรรมธรวัฒน์
นายแพทย์ สุ นทร ชลประเสริฐสุ ข
นายแพทย์ สุ พจน์ นิ่มอนงค์
แพทย์ หญิง สุ ภัทศรี เศรษฐสิ นธุ์
นายแพทย์ เอกภพ สิ ระชัยนันท์
แพทย์ หญิง อภิญญา ลีรพันธ์
แพทย์ หญิง อรุ ณี เดชาพันธุ์กลุ
แพทย์ หญิง อาภัสณี โสภณสฤษฎ์ สุข

ผูร้ ่ วมวิจยั ยา Sorafenib ของบริ ษทั Bayer
Advisory board ของบริ ษทั Bayer กับยา Sorafenib และบริ ษทั
Eisai กับยา Lenvatinib
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ผูร้ ่ วมวิจยั ยา Durvarumab/Sorafenib ของบริ ษทั Astra และยา
Doxorubicin ของบริ ษทั Optima
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง
ผูร้ ่ วมวิจยั ยา Sorafenib ของบริ ษทั Bayer
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรงและทางอ้อม
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางตรง
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