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บทนํ า
การเพิม่ขึ้นของอตัราชพีรอดของผูปวยมะเร็งในเดก็ในระยะ 3-5 ทศ

วรรษที่ผานมานับเปนความสํ าเร็จที่สํ าคัญย่ิงประการหนึ่งของวงการแพทย 
ความสํ าเร็จดังกลาวเปนผลของแนวทางการรวมดูแลผูปวยกลุมนี้ในลกัษณะ
พหุสาขา ความรวมมือในการศกึษาระหวางสถาบนั ตลอดจนความเจริญกาว
หนาในวิทยาการทางชีววิทยาของมะเร็งซึ่งสามารถนํ ามาประยุกตใชในทาง
คลินิกอยางมคีวามหมาย1,2

บทความนี้มีจุดมุงหมายหลักในการเสนอภาพกวางของสังกัปปจจุบัน
ในการวินิจฉัยและรักษากอนมะเร็งในเด็ก โดยจะเรียบเรียงรายละเอียด
เฉพาะมะเร็งทีเ่กี่ยวของกับศลัยปฏิบตัิทางกุมารศลัยศาสตรและพบบอย ได
แก neuroblastoma, Wilms’ tumor, hepatoblastoma และ rhabdo-
myosarcoma อยางพอสงัเขป

ระบาดวิทยาของมะเร็งในเด็ก
มะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสขุระดับสากล ในแตละปทั่วโลกมีผูปวย

มะเร็งรายใหมไดรับการวนิิจฉัยราวสิบลานคน ประมาณรอยละ 2 เปนมะเร็ง
ในเด็ก หรือกลาวอกีนัยหนึง่มีผูปวยมะเร็งในเดก็รายใหมทั่วโลกมากกวาปละ 
200,000 ราย ในจํ านวนนี้ไดรับการประมาณวามากกวารอยละ 85 เปนผู
ปวยในประเทศกํ าลังพัฒนา3 อุบัติการณการเกิดมะเร็งในวัยเด็กทั่วโลกตก 
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150 รายตอประชากรลานคนตอป4 ขณะที่ประเทศไทยมีอุบัติการณราว 93.0 
รายตอประชากรเด็กลานคน (age-standardized rate; สถิตปิรับตามฐานอายุ
ประชากร) 5 อยางไรก็ตาม ตัวเลขอุบัติการณที่แสดงนี้นับรวมเฉพาะผูปวย
ซึง่ไดรับการวนิิจฉัยในสถานพยาบาลซึ่งเขารวมในเครือขาย tumor registry 
เทยีบกับฐานประชากรเด็กในพื้นทีท่ั้งหมด 

สํ าหรับประเทศซึ่งพัฒนาแลวกลาวคือมีรายไดประชาชาติสงูและระบบ
การจดัการทางสาธารณสขุที่ดี มะเร็งเปนสาเหตุการตายอนัดับทีส่องรองจาก
อุบัติเหตุ ในประเทศไทย มะเร็งเปนสาเหตกุารตายลํ าดบัที่หกในกลุมเด็ก
กอนวยัเรียน (กลุมอายุ 1-4 ป) และเปนอนัดับทีส่ามของสาเหตกุารตายใน
กลุมเด็กวยัเรียน (กลุมอายุ 5-15 ป)6 ตามสถิติสาธารณสุขปพ.ศ. 2540-
2544 เด็กไทยวัย 0-15 ป ตายดวยมะเร็งรวมทุกตํ าแหนงราวปละ 400 –
800 ราย7

หากพิจารณาตามระบบอวยัวะที่เกิดมะเร็ง มะเร็งของระบบโลหิตและ
นํ้ าเหลืองและเนื้องอกในระบบประสาทสวนกลางพบเปนสัดสวนมากที่สุด
ของมะเร็งในเดก็ รองลงมาคือมะเร็งของลกูตาหรือ retinoblastoma กอน
มะเร็งนอกกะโหลกศีรษะที่พบมากที่สุดคอื neuroblastoma มะเร็งไตซึ่งมี 
Wilms’ tumor (nephroblastoma) เปนสํ าคญั มะเร็งของกลามเนื้อลาย 
(rhabdomyosarcoma) มะเร็งตบัและ germ cell tumor ตามลํ าดบั นอกจาก
นีเ้ปนกลุมมะเร็งของเนื้อเยือ่ออนและกระดูกและมะเร็งเยือ่บผิุว สวนเนื้องอก
และมะเร็งของตบัไดรับการรายงานไวในสัดสวนนอย5,8

ประเด็นนาสนใจซึ่งเกี่ยวของกับการเปลีย่นแปลงทางระบาดวิทยาของ
มะเร็งในเดก็ ไดแก

1. อุบัติการณของมะเร็งในเด็กกํ าลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศกํ าลังพัฒนาซึ่งกํ าลังมีการเพิ่มอตัราสวนของประชากรเด็ก
อยางรวดเร็ว ประมาณวาในสองทศวรรษขางหนา รอยละ 90 ของ
ผูปวยมะเร็งในเดก็ จะเปนประชากรของประเทศกํ าลงัพฒันา9
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2. อุบัติการณของมะเร็งบางชนิดสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงทางส่ิงแวด
ลอม ภาวะทุพโภชนาการ และการตดิเช้ือ3 อบุัติการณของมะเร็ง
ตบัชนดิ hepatocellular carcinoma ซึ่งสมัพันธกับไวรัสตับอกัเสบ
ชนดิบี กํ าลงัลดลงในประเทศแถบเอเชีย หลงัจากการบรรจวุัคซีน
ปองกันไวรัสชนิดนี้เขาในแผนการใหภูมิคุมกันระดับชาติ 10

3. อัตราตายจากมะเร็งในเด็กในประเทศที่พัฒนาแลวลดลงอยางชัด
เจน ในขณะที่ตัวเลขดังกลาวมียังไมมแีนวโนมที่จะเปลีย่นแปลงใน
ประเทศกํ าลงัพฒันา 1,11

4. อบุตักิารณของมะเร็งตบัชนดิ hepatoblastoma ในเด็กซึง่มีนํ้ าหนกั
แรกคลอดนอยมาก (very low birth weight) กํ าลงัเพิ่มขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน12,13 การศกึษาทางระบาดวิทยา
พบวาทารกแรกเกิดนํ้ าหนกัตัวนอยกวา 1,000 กรัมมีอตัราเสีย่ง
สมัพทัธ (relative risk) ในการเกดิ  hepatoblastoma ถึง 50.64 
เทา เมื่อเทยีบกับทารกที่มนีํ้ าหนกัตัว 2,500 กรัม14

สงักปัปจจุบันในการดูแลรกัษากอนมะเร็งในเด็ก

ความรวมมือศึกษาระหวางสถาบัน
สังกัปปจจุบันในการดูแลเด็กปวยดวยกอนมะเร็งมีรากฐานมาจากการ

ศึกษาแบบพหุสถาบันซึ่งไดรับการเร่ิมตนจากการศกึษา National Wilms’ 
tumor study (NWTS) ในประเทศสหรัฐอเมริกาในป คศ. 196915,16 การ
ศึกษารวมระหวางสถาบันเพื่อทดสอบแนวทางการรักษาชวยยนระยะเวลาใน
การรวบรวมจ ํานวนผูปวย ใหเพียงพอตอการตอบคํ าถามวิจยั ทั้งทํ าใหการ
รักษาในแตละสถาบันเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังเอื้อใหเกิด
ชองทางที่เปนระบบในการแบงปนขอมูลดานอื่นที่เกี่ยวของ เชนขอมูลใน
เร่ืองภาวะแทรกซอนจากการผาตัดหรือเคมีบํ าบัด ตลอดจนทํ าใหเกิดการ
เกบ็ตวัอยางเนื้อเย่ือรวมกันเพื่อการศกึษาทางชีววิทยา การศกึษา NWTS 
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เปนตนแบบของการศกึษาแบบพหุสถาบันในมะเร็งอืน่ ๆ รวมไปถึงมะเร็งใน
ผูใหญ

การรวมดูแลแบบพหุสาขา (multidisciplinary care and centralization)
นอกจากความรวมมือระหวางสถาบนั การรักษามะเร็งในเดก็ยังอาศยั

ความรวมมือระหวางสาขา ไดแกศลัยศาสตร กุมารเวชศาสตร รังสีวิทยา 
พยาธวิทิยา เปนตน นอกจากนีย้ังอาศยัสาขาอืน่ที่เกี่ยวของในการอํ านวยให
เกิดการดูแลแบบองครวม เชนจติเวชศาสตรและกายภาพบํ าบดั การทํ างาน
ของแตละสาขาอยูภายใตกรอบของแผนการรักษา (protocol) ซึง่ตกลงยอม
รับรวมกนั และเนื่องจากความตองการความพรอมในหลายสาขาดังกลาว ผู
ปวยมะเร็งในเด็กในประเทศพัฒนาแลวจึงมีแนวโนมที่จะไดรับการสงตัวเขา
รับการรักษาในศูนยการแพทยซึ่งจัดแผนการรักษาและทรัพยากรสํ าหรับผู
ปวยเหลานีไ้วอยางชดัเจน  (centralization)17

การจัดการรักษาตามกลุมความเส่ียง (risk-based management)
ความสํ าเร็จในการเพิ่มอัตราชีพรอดทํ าใหอาจกลาวไดวา กอนมะเร็ง

ในเด็กโดยเฉพาะในระยะตนนั้น “รักษาหายขาดได” เปาหมายของการ
พัฒนาการรักษาในปจจุบันจึงเบนไปจากการรักษาซึ่งมีเปาหมายใหรอดชวีิต
เพียงอยางเดียวไปเปนการลดภาวะแทรกซอนจากการรักษาใหเหลือนอยที่
สุด2,15 โดยจัดผูปวยตามกลุมความเสี่ยงและพยายามลดการรักษาที่ไมจํ า
เปนในผูปวยซึ่งมีความเส่ียงตํ่ า ตัวอยางเชนการลดขอบเขตของการผาตัดใน
มะเร็งกลามเนื้อลาย หรือความพยายามในการลดระยะเวลาในการใหเคมี
บํ าบดัหลังผาตัดใน Wilms’ tumor ที่สามารถจดัเขาสูกลุมความเสี่ยงตํ่ า การ
จัดการรักษาตามแนวทางดังกล าวอาศัยหลักการแพทยเชิงประจักษ 
(evidence based medicine) เขาจบั



เวชปฏิบัติปจจุบันในการวินิจฉัยและรักษากอนมะเรง็ในเดก็

Update Surgery & disaster medicine ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร

วันที่ 15-17 มถิุนายน 2548  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร

197

การประยุกตความรูทางชีววิทยาของมะเร็งเขากับกระบวนการวินิจฉัยและ
รักษา

กระบวนทัศนในการนํ าความรู ทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลมา
ประยุกตใชในการวินิจฉัยและกระบวนการรักษามะเร็งในเด็กไดรับการยอม
รับมากขึน้อยางตอเนื่อง ในดานการวนิิจฉัย ตัวอยางที่ชดัเจนไดแกการใช
เทคนคิทาง immunohistochemistry, จลุทรรศนอเิลค็ตรอน และการวนิิจฉัย
จากการแสดงออกของยีนในระดับ mRNA เพื่อการวินิจฉัยแยกมะเร็งที่
ลกัษณะทางจลุพยาธวิิทยาปรากฏเปน small round blue cell  และยงัไม
จํ าแนกแนชัดวาจะพัฒนาเปนเนื้อเยื่อชนิดใดเม่ือยอมเนื้อเย่ือตามวิธีปกติ 
(H&E) (ตารางที่ 1) 18

ตารางท่ี 1 การวินิจฉยัแยกโรคมะเรง็ในเดก็กลุม small round cell tumor โดยอาศยั
เครื่องมอืทางพยาธวิทิยาและอณชูวีวทิยา ไดแก immunohistochemistry, การตรวจ
ทางจุลทรรศนอิเล็คตรอน cytogenetics และการตรวจ reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR) เขาชวย (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงที ่18)

ชนิดของมะเร็ง Immunohistochemistry
และการยอมพิเศษอ่ืน

จุลทรรศนอิเล็คตรอน Cytogenetics Molecular
genetics

Rhabdomyosarcoma desmin,muscle actin
MyoD
PAS stain for glycogen

thick and thin filaments,
Z bands

t(1;13);t(2;13) PAX7;FHKHR 
fusion

PNET and EWS CD99,synaptophysin, 
vimentin, NSE
PAS stain for glycogen

pools of glycogen,
primitive cytoplasm,
neurosecretory
granules, processes

t(11;22);t(21;22) Fli-1;EWS
fusion
ERG;EWS
fusion

Small cell lymphoma CD45, CD45RO, CD20,
CD3, CD43, CD30

primitive cytoplasm, lack
of intercellular junctions

-

Neuroblastoma NSE, synaptophysin,
chromagranin

cellular processes with
microgranules,
neurosecretory
granules, synaptic
junctions

1p deletions,
double minutes,
homogeneous
staining regions
(non specific)

MYCN
amplification
(also seen in
some alveolar
RMS)

PNET; Primitive neuroectodermal tumor, EWS; Ewing sarcoma, NSE; neuron-specific enolase
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นอกจากการวินิจฉัย บทบาทที่สํ าคัญของความรูทางชีววิทยาของ
มะเร็งคือการใชเปนปจจยัประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดกลุมผูปวย เชนการใช 
MYCN ampl i f icat ion ในการจัดจํ าแนกกลุ มความเส่ียงในผู ป วย 
neuroblastoma15,19 การรักษาโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยามีตัวอยาง
เชนพันธุกรรมบํ าบัด (gene therapy)20 และการกระตุนภูมิตานทานที่
จํ าเพาะตอมะเร็งหรือทีเ่รียก tumor  vaccine ซึ่งในปจจบุันไดกาวเขาสูการ
วจิยัทางคลนิิกในระยะที่ 1 แลว21,22

การใหความสํ าคัญกับ supportive care
เด็กป วยด วยมะเร็งมีความเส่ียงที่จะประสบปญหาติดเช้ือและ

ทพุโภชนาการมากกวาเด็กปวยทั่วไป23 การใหความสํ าคัญกับปญหาเหลานี้
ประกอบกับความกาวหนาในเทคโนโลยีทางโภชนบํ าบัดในแงสูตรอาหาร 
การดูแลสายสวนหลอดเลือดดํ า ความเจริญกาวหนาในการดูแลภาวะแทรก
ซอนหลังใหเคมีบํ าบดั ทั้งในแงการปองกันบํ าบดัการตดิเช้ือและการปองกัน
ภาวะแทรกซอนอืน่ ตางมสีวนชวยลดอัตราตาย ในผูปวยกลุมนี้

ตัวอยางความกาวหนาดังกลาวไดแกการใช recombinant human 
erythropoietin และ granulocyte colony-stimulating factor เพื่อบํ าบดัภาวะ
แทรกซอนทางโลหิตวิทยา24,25 การใช cytoprotective drug เชน mesna 
ชวยในการลดภาวะแทรกซอนของระบบทางเดินปสสาวะในรายที่รับยากลุม 
platinum26 การใช dexrazoxane เพือ่ลดภาวะแทรกซอนของปอดและหัวใจ
ในรายทีรั่บยา anthracyclines27 เปนตน

การติดตามการรักษาระยะยาว
นอกจากการเฝาระวงัการกลบัเปนซํ้ า การตดิตามระยะยาวมีเปาหมาย

เพื่อตดิตามผลกระทบจากโรคและการรักษา ที่มีตอคุณภาพชีวิตโดยองครวม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการ นอกจากนี้ยังพงึตดิตาม
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บํ าบดัภาวะพกิารจากการผาตัด และการเฝาระวงัมะเร็งทตุิยภูมิ ซึ่งมโีอกาส
เกิดขึ้นในระยะพนวัยเด็ก

ตัวอยางภาวะแทรกซอนในระยะยาวจากการรักษาไดแกภาวะ 
pulmonary fibrosis, ภาวะพรองการดูดซึมสารอาหารหรือหมัน ในรายทีไ่ด
รับการฉายรังสี และภาวะมีบุตรยากในรายที่ไดรับยากลุม alkylating 
agents28

Neuroblastoma (NB)
เปนมะเร็งซึ่งเปนตนแบบในการนํ าปจจัยพยากรณโรคทางชีววิทยา

เขารวมในการจัดกลุมผูปวย และใหการรักษาตามระดับความเสีย่ง ปจจยัที่
กลาวมี ลกัษณะทางจลุพยาธวิิทยา MYCN amplification, DNA ploidy เปน
หลกั นอกจากนี้ปจจยัซึ่งยอมรับกันวามีผลตอการพยากรณโรคไดแก การ
ขาดแหวงของสวนของโครโมโซมคูที่ 1 การแสดงออกของยีน TrkB ยีน 
multidrug resistant และระดบั serum ferritin29-32

ลกัษณะทางจลุพยาธวิิทยาที่สมัพันธกับการพยากรณโรคเปนเร่ืองของ 
differentiation, ลกัษณะของ stroma และดัชนี mitosis-karyorhexis การ
พิจารณาประเด็นทัง้สามท ําใหสามารถจํ าแนก NB ออกเปน favourable และ 
unfavourable histology33

การแบงระยะของโรค (staging)34

การแบงระยะซึ่งไดรับการยอมรับใชแพรหลายในปจจบุนั คือการแบง
ระยะตามแนวทางของ International neuroblastoma staging system 
(INSS) ดงัแสดงในตารางที่ 2 ลกัษณะสํ าคัญของการแบงระยะตามแนวทาง
นี้คือใชลักษณะทางพยาธิวิทยากายวิภาค การกระจายไปยังตอมนํ้ าเหลอืง
และอวยัวะอื่น ความสามารถในการตัดเลาะกอนออก เปนสํ าคญั กอนทูมใน
ทารกอายนุอยกวา 1 ปซึ่งมเีงือ่นไขการพยากรณโรคทีด่ีไดรับการแยกไวตาง
หากเปน stage 4S
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ตารางท่ี 2 การจัดระยะของ neuroblastoma ตามแนวทางของ International
Neuroblastoma Staging System (INSS)34

ระยะ (stage) คํ าจํ ากัดความ

1

2A

2B

3

4

4S

กอนทูมเฉพาะที่ซึ่งทางมหภาคสามารถผาตดัเอาออกไดทัง้หมด
อาจมีหรือไมมี microscopic residual ไมพบรอยโรคในตอมนํ้ า
เหลืองที่สุมเก็บจากดานเดียวกับกอน ไมพิจารณารวมตอมทีต่ดิไป
กับกอนทูม
กอนทูมเฉพาะที่ซึ่งทางมหภาคไมสามารถผาเอาออกไดหมด ไม
พบรอยโรคในตอมนํ้ าเหลืองที่สุมเก็บจากดานเดียวกับกอน
กอนทูมเฉพาะที่ซึ่งทางมหภาคไมสามารถผาเอาออกไดหมด พบ
รอยโรคในตอมนํ้ าเหลืองที่สุมเก็บจากดานเดียวกับกอน
กอนทูมขามแนวกลางตัวซ่ึงไมสามารถผาเอาออกไดหมด หรือกอน
ทูมเฉพาะที่รวมกับการพบรอยโรคในตอมนํ้ าเหลืองดานตรงขาม
มีการกระจายไปยังอวัยวะเบือ้งไกลไดแก ตอมนํ้ าเหลืองที่อยูไกล
กระดกู ไขกระดกู ตบั ผวิหนัง หรืออวยัวะอืน่ ๆ ยกเวนรายที่เขา
เกณฑของระยะ 4S
กอนทูมเฉพาะที่เชนในระยะที ่1 หรือ 2 ซ่ึงมีการกระจายไปยัง
อวัยวะเบือ้งไกล แตจํ ากดัเพยีง ผวิหนัง ตบั และไขกระดกู และผู
ปวยเปนทารกอายุนอยกวา 1 ป

แนวทางการรักษา
การรักษา NB ในปจจบุนั ประกอบดวยการผาตดั เคมีบํ าบดั และรังสี

รักษา โดยเคมีบํ าบดัเปนการรักษาหลกั รายละเอยีดการรักษาพิจารณาตาม
กลุ มความเสี่ยงของผู ป วยซึ่งพิจารณาจัดเปนสามกลุ มความเสี่ยงโดย
พจิารณาตามปจจยัดัชนีซึ่งไดรับการพิสจูนทางสถติิวามีความสัมพันธกับการ
พยากรณโรค ปจจยัดัชนีที่สํ าคัญคือระยะของโรค (staging) อายุ การจัดกลุม
ลกัษณะทางจลุพยาธวิิทยา MYCN amplification และ DNA index (ploidy)
15,30
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กลุมความเส่ียงตํ ่า หมายรวมถึง stage 1 ทกุกลุมอายุและปจจยัดัชนี stage 
2a หรือ 2b ที่อายนุอยกวา 1 ปทุกปจจยัดัชนี  อายมุากกวา 1 ปซึ่งมี 
MYCN ปกติ ทุก histology และ DNA index อายมุากกวา 1 ปซึ่งมี 
amplified MYCN แตมี favorable histology และ stage 4S ซึ่งมี MYCN 
ปกติและ DNA index มากกวา 1.0 (hyperploidy หรือ triploidy)

กลุมความเส่ียงปานกลาง แบงออกเปนสองกลุมปจจยัดัชนี

ปจจัยดัชนีดี ไดแก stage 3 อายนุอยกวา 1 ป ซึง่ MYCN ปกติ favorable 
histology และ DNA index มากกวา 1.0, stage 3 อายมุากกวา 1 ป MYCN 
ปกติและมี favorable histology, stage 4 อายนุอยกวา 1 ป ซึง่ MYCN 
ปกติ favorable histology และ DNA index มากกวา 1.0
ปจจัยดัชนีไมดี ไดแก stage 3 หรือ 4 อายนุอยกวา 1 ปและมี MYCN ปกติ
รวมกบัมี unfavorable histology หรือ DNA index เทากับ 1.0 อยางใดอยาง
หนึง่ หรือ stage 4S ซึ่งมี MYCN ปกติแตมี unfavorable histology หรือมี 
favorable histology แต DNA index เทากับ 1.0

กลุมความเส่ียงสูง หมายถึงผูปวยใน stage 2a หรือ 2b อายมุากกวา 1 ป
ซึง่มี amplified MYCN และ unfavorable histology หรือผูปวยใน stage 3 
ซึง่มี amplified MYCN โดยไมจํ ากดัอายุและปจจยัดัชนีอืน่ หรือ MYCN 
ปกติ แตมีอายมุากกวา 1 ปรวมกับ unfavorable histology หรือ DNA index 
เทากบั 1 ผูปวย stage 4 ซึ่งอายนุอยกวา 1 ป แตมี amplified MYCN ผู
ปวย stage 4 อายมุากกวา 1 ปทั้งหมด และ ผูปวย stage 4S ซึ่งมี 
amplified MYCN

บทบาทของการรักษาทางศลัยศาสตร
บทบาทของศัลยกรรมในการดูแลผูปวยอยูที่การเก็บเนื้อเยื่อเพื่อการ

วินิจฉัยและศึกษาปจจยัดัชนี การจัดระยะของโรคโดยอาศยัส่ิงตรวจพบจาก
การผาตัด และเอากอนทมูออกเมื่อสามารถเอาออกได
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สํ าหรับกอนทมูที่อยูเฉพาะที ่กลาวคอื stage 1 และ 2 การผาตัดอาจ
มุงทีจ่ะเอาเนื้อมะเร็งออกภายในคร้ังเดียว หลกัการคือพยายามเอากอนออก
ใหมากเทาที่จะทํ าไดโดยไมกอภยันตรายตออวัยวะอื่น กวาดเก็บตอมนํ้ า
เหลืองดานเดียวกันทั้งหมดและเก็บตัวอยางตอมนํ้ าเหลืองดานตรงขามเพื่อ
ประโยชนในการจดัระยะ สวนกอนทูมที่งอกลามขามขางหรือ  stage  3
ซึ่งพิจารณาจากขนาดของกอนและความสัมพันธกับอวัยวะสํ าคัญแลววาไม
นาจะเอาเนื้องอกออกได เปาหมายของการผาตัดคร้ังแรกคือการเก็บตวัอยาง
เนื้อเยื่อเพื่อการวินิจฉัย การผาเอากอนออกอาจกระทํ าไดหลังจากใหเคมี
บํ าบดักระทั่งกอนยุบขนาด มีหลอดเลอืดมาเลี้ยงนอยลง และการผาตัดงาย
ขึ้นโดยทางเทคนิค การผาตัดคร้ังแรกสํ าหรับผูปวยระยะแพรกระจายไดรับ
การแนะนํ าใหกระทํ าเพียงเพื่อเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อกอนเสมอ เพื่อมิใหการ
พักฟนจากการผาตัดประวิงเวลาที่ผูปวยจะไดรับเคมีบํ าบดั ระหวางการผา
ตัดทุกคร้ังควรใหความสํ าคัญตอการสํ ารวจชองทอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเมินการกระจายไปยงัตบัและเก็บตวัอยางเนื้อเย่ือบริเวณที่สงสยั

ปจจบุันยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตอบคํ าถามที่วา “จ ําเปนหรือไมที่จะ
ตองพยายามตัดเลาะเนื้อมะเร็งทีเ่ห็นออกจนหมดหรือเกือบหมด” เนื่องจาก
ไมมีกลุมการศึกษาใดหาญพอที่จะจดั “randomized surgical trial” ใน
ประเด็นดงักลาวนี้  อยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลยอนหลงัโดยวิเคราะหผู
ปวยทีเ่ขารวมการศกึษาใน protocol CCG-3891 ของ Children's Cancer 
Group ไมพบความแตกตางที่มนีัยสํ าคัญของอตัราชีพรอดโดยปราศจากโรค 
(event free survival) และอตัราชีพรอดโดยภาพรวม (overall survival) ในผู
ปวยซึ่งไดรับการเอากอนออกอยางสมบูรณ เมื่อเทียบกับรายที่การผาตัด
กระทํ าไดนอยกวานัน้ แมจะมีแนวโนมอตัราชีพรอดทีด่ีกวาในกลุมดังกลาว35

ประเด็นดังกลาวนี้ในปจจุบันจึงยังไดรับการทิ้งไวใหอยูในดุลยพินิจของศัลย
แพทยที่พิจารณาจะผาตัดบนความพอดีระหวางการเอากอนออกใหมากกับ
การระมดัระวงัมิใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัด
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สํ าหรับ stage 4S การผาตัดมีบทบาทเพียงเพื่อการวินิจฉัยและ
ประคับประคองอาการในผูปวยเฉพาะราย เชนกรณีที่ตับโตมากจนกดการ
หายใจ เทานั้น15,30

การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อโดยวิธีการใชเข็มเจาะดูดใหปริมาณเนื้อเย่ือ
เพียงพอตอการวินิจฉัย และการศึกษาปจจัยดัชนีในผูปวยสวนใหญ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน เทคโนโลยีทางรังสีวิทยาชวยใหการเจาะเก็บ
เนื้อเยื่อเปนไปอยางแมนยํ า ทํ าใหความจํ าเปนในการผาตัดเปดชองทองเพือ่
การวินิจฉัยมีนอยลง36

เคมีบํ าบดัและรังสีรักษา
ในผูปวยที่กอนทูมอยูเฉพาะที่และผูปวยอยูในกลุมความเสี่ยงตํ่ า การ

ผาตัดเอากอนออกอยางเดียวประสบความสํ าเร็จในการรักษาราวรอยละ 93 
ใน stage 1 และรอยละ 81 ใน stage 2 ในรายเหลานีห้ากมกีารกลบัเปนซํ้ า
เฉพาะที่ สามารถใหเคมีบํ าบดัเพือ่รักษาไดโดยยังคงอตัราชีพรอดในระดับดี 
ในผูปวย stage 4S การใหการรักษาแบบประคับประคองเพียงอยางเดียว
เปนการเพียงพอในผูปวยประมาณรอยละ 90

เคมีบํ าบัดมีบทบาทที่ชัดเจนในการเปนการรักษานํ าหรือรักษาเสริมใน
กลุ  มที่ มี ความเสี่ ยงปานกลาง  โดยให กลุ  มป  จจัยดัชนีดี ได  รับยา 
cyclophosphamide doxorubicin carboplatin และ etoposide ทกุสาม
สปัดาหหลงัผาตัดทั้งสิน้ 4 คร้ัง และพิจารณาฉายรังสีในกรณทีี่มีเนื้องอก
เหลอืในชองทอง การใหยาในกลุมทีม่ีปจจยัดัชนีไมดีพิจารณาใหนานขึ้นเปน 
8 คร้ัง 15,37

การรักษาในกลุมความเส่ียงสูงดวยการผาตัดรวมกับเคมีบํ าบัดและ
การฉายรังสีเฉพาะที่ใหอัตราชพีรอดในระยะยาวเพยีงรอยละ 10-20 เทานั้น 
ในปจจบุนั บางสถาบันใชการใหเคมีบํ าบดัอยางเขมขนโดยใหยา 5 ตัวคือ 
doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, etoposide, และ carboplatin 
ในขนาดสูงรวมกับการปลกูถายไขกระดกู การรักษาตามแนวทางดังกลาวแม
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ในระยะแรกจะใหการตอบสนองที่ดี อยางไรก็ตามอตัราชีพรอดในระยะยาว
ยงัคงอยูที่รอยละ 15-40 30

ผลการรักษา
ผลสํ าเร็จของการรักษาในกลุมความเสีย่งตํ่ าคาดหวงัไดมากรอยละ 90 

ในกลุมความเสี่ยงปานกลางอตัราชีพรอดอยูที่รอยละ 60 ใน stage 3 รอยละ 
25-50 ใน stage 4 และรอยละ 80 ใน stage 4S ในขณะที่กลุมความเสี่ยงสูง
มอีตัราชพีรอดในระยะยาวเพยีงรอยละ 10-20 30

Hepatoblastoma (HB)
เปนเนื้อรายของตับที่พบมากที่สุดในเด็ก เนื้องอกชนิดนี้สัมพันธกับ

ภาวะทางพนัธกุรรมบางอยางไดแกกลุมอาการ Beckwith-Wiedemann และ 
familial adenomatous polyposis เปนตน38,39 การศกึษาระดับอณพูันธุ
ศาสตรพบการกลายพนัธุของยนี ß-catenin ในเนื้อมะเร็งมากถึงรอยละ 75-
80 ของผูปวยทั้งหมด40-42 ทั้งการศกึษาทาง immunohistochemistry พบการ
สัง่สมของโปรตนี ß-catenin ใน nucleus ของเซลลมะเร็ง ทํ าใหเชือ่ไดวาวิถี
สญัญาณ canonical Wnt/ß-catenin มบีทบาทในการเกิดมะเร็งชนิดนี้43

การจดัระยะของโรค
แนวทางการจัดระยะของโรคที่นิยมใชอยูเดิมเปนการจดัระยะทางศลัย

ศาสตร (surgical staging) ตามแนวทางของ Children’s Cancer Study 
Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจดัระยะโดยประเมินจากความสมบรูณใน
การตดัเอากอนทูมออกในการผาตัดคร้ังแรก  นับแตเร่ิมการศกึษา SIOPEL-
1 โดย International Society of Pediatric Oncology (SIOP) เร่ิมมีการจัด
ระยะที ่ “ถอย” ออกมาพจิารณาจดัระยะโดยอาศยัหลกัฐานทางรังสีวิทยากอน
การผาตัด โดยมีความมุงหมายที่จะใชเพื่อเทียบการตอบสนองตอสูตรเคมี
บํ าบัดกอนการผาตัดคือ pretreatment extent of disease system 
(PRETEXT)44 (ภาพที่ 1) การจดัระยะระบบนี้มี interobserver agreement 
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สงูถงึรอยละ 86 และเมือ่เทยีบกับลกัษณะพยาธิวิทยามหภาคที่พบหลงัผาตัด 
มคีวามเที่ยงตรงรอยละ 81 นอกจากนี้เมื่อใชพยากรณอตัราชีพรอดโดยใช
แบบจํ าลองทางสถิติ พบมีความสอดคลองกับอัตราชีพรอดสูงกวาการจัด
ระยะทางศลัยศาสตร จงึเปนวิธจีดัระยะที่ไดรับความนิยมกวางขวางมากขึน้

ภาพที่ 1. การจดัระยะของ hepatoblastoma ตามแนวทาง PRETEXT ของ
SIOP (V กอนทมูลามไปถึง inferior vena cava และ/หรือทัง้สามแขนงของ
หลอดเลอืดดํ า hepatic, P กอนทูมลามไปถงึ main portal vein และ/หรือทัง้
สองแขนงของ portal vein, R ดานขวา และ  L ดานซาย)44 (ไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธ์ิ)
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แนวทางการรักษา
โอกาสในการรักษาแบบหวังผลหายขาดสํ าหรับ HB ในปจจบุันมีไดก็

ตอเม่ือสามารถตัดตับสวนที่มีกอนมะเร็งออกไดเทานัน้ อยางไรก็ตาม โอกาส
ในการตดักอนออกตั้งแตเร่ิมรักษามีนอยกวารอยละ 50 ในผูปวยซึ่งพิจารณา
แลวเห็นวาการตัดตับไมสามารถทํ าไดเปนอยางแรก การใหเคมีบํ าบดัมีบท
บาทเปนการรักษาอันดับเบื้องตนโดยหวังผลใหกอนทูมยุบขนาดลงกระทั่ง
สามารถตดัออกไดในภายหลงั นอกจากนี้เคมบีํ าบดัยังมบีทบาทในการรักษา
เสริมหลังผาตัดในผูปวยซึ่งพิจารณาวามีเนื้อมะเร็งเหลอื15,38,39

เคมีบํ าบัดซึ่งใชกับกลุ มมะเร็งของเยื่อบุผิวในเด็กในปจจุบันไดแก 
cisplatin, vincristine,  5-fluorouracil และ doxorubicin บางแผนการรักษา
ให carboplatin และ etoposide เปนยาเสริมในมะเร็งระยะรุนแรง การใหเคมี
บํ าบัดแบบบริหารยาเขาสูกอนทูมโดยตรงผานหลอดเลือดแดงของตับลดผล
ขางเคียงของยาตอรางกายโดยรวมได อยางไรก็ตามผลการรักษาในแงอตัรา
ชีพรอดในระยะแพรกระจายดอยกวาการใหยาแบบ systemic45 และมรีาย
งานผลขางเคียงของการทํ า embolization เชน pulmonary embolism46

ลํ าดับการรักษาในปจจุบันแบงเปนสองแนวทางระหวางแนวทางของ
กลุมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (CCG และ POG) ซึ่งมหีลกัการคือ
พยายามตัดตับเปนอันดับแรกหากทํ าได และใหเคมบีํ าบดักอนผาตัดเฉพาะ
ในรายซึ่งศัลยแพทยพิจารณาวาไมสามารถตัดตับได กับแนวทางของกลุม 
SIOP ซึ่งมีฐานในทวีปยุโรป ที่พยายามใหเคมีบํ าบดักอนในผูปวยทกุราย 
กลาวคือให cisplatin รวมกบั doxorubicin (PLADO) เปนเวลา 4-6 สปัดาห
หลงัวนิิจฉัย โดยมีจดุประสงคเพื่อลดภาวะแทรกซอนจากการผาตดั และหวงั
วาการลดภาวะแทรกซอนดังกลาวจะทํ าใหอัตราชีพรอดในภาพรวมดีขึ้น47-49

การศกึษา SIOP ในระยะที่สองซึ่งเปนระยะลาสุดรวบรวมผูปวยในป ค.ศ. 
1995-1998 เพื่อศึกษานํ ารองในการจัดจํ าแนกผูปวยเปนสองระดับความ
เสีย่งและพยายามใหยาสูตรเขมขนในกรณอีตัราเสีย่งสูงหมายถึงเนื้อ
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งอกลามกินไปทัง้ 4 sectors ของตบัหรือลกุลามออกนอกตบั50 การศกึษาดัง
กลาวนีไ้มประสบความสํ าเร็จในการเพิ่มอัตราชีพรอดในผูปวยกลุมดังกลาว 
แตก็ทํ าใหไดขอมูลที่แสดงถึงความเปนไปไดในการให cisplatin เปนยาเดี่ยว
ในการรักษาผูปวยกลุมความเสี่ยงมาตรฐาน (standard risk) และเปนทีม่า
ของการศกึษายืนยันในระยะ SIOP-3 ซึ่งกํ าลงัดํ าเนินอยูในปจจบุัน

อีกประเด็นที่นาพิจารณาในเร่ืองตัดกอนหรือใหยากอนคือขอมูลจาก
การศกึษาของกลุม pediatric oncology group ซึง่รายงานสาเหตทุี่ศลัย
แพทยพิจารณาวินิจฉัยกรณี “ตัดไมได” ใน HB วา มากกวาคร่ึงมีเหตุมาจาก
การที่เนื้องอกเกิดขึ้นกับเนื้อตับทั้งสองกลีบ ประเด็นที่นาสนใจอยูที่สาเหตุ
รองลงมา คือเนื้องอก”ใหญเกินไป”ที่จะตัดโดยปลอดภยั แตก็ไมมีใครกํ าหนด
ไวชดัวา ใหญแคไหนที่เรียกวาใหญเกินไป51 จดุนีเ้องเปนสวนที่ดุลยพินิจของ
ศัลยแพทยซึ่งอาศัยประสบการณสวนตนและความพรอมของผูรวมงานเขา
มามีสวนในการตัดสินใจ และแสดงใหเห็นวา การพิจารณาตดักอนใหเคมี
บํ าบัดหรือใหยากอนแลวจึงตัดมิใชกฏที่เครงครัดตายตัว แตอยางไรก็ตาม
การพิจารณาใหยากอนในผูปวยทุกรายก็ไมมีหลักฐานวาสามารถลดภาวะ
แทรกซอนจากการผาตดั ซํ้ ากลบัทํ าใหผูปวยสวนหนึ่งไดรับผลขางเคียงจาก
ยาโดยไมจํ าเปน แนวทางของ SIOP จงึถกูวิจารณในทางลบจากฝงสหรัฐ
อเมริกาในประเด็นดังกลาว52

ในแงความกาวหนาทางศัลยเทคนิค การตัดตับในเด็กสามารถทํ าได
อยางปลอดภัยภายใตการระงับระบบไหลเวียนเขาออกทั้งหมดเปนการชั่ว
คราว (total vascular exclusion) โดยคลองแยกหลอดเลอืดแดงของตบั 
suprahepatic vena cava และ portal vein วิธกีารดังกลาวสามารถทํ าได
นานถงึ 30-60 นาทโีดยไมมีการเปลีย่นแปลงของ hepatic enzymes53,54

อยางไรก็ตามควรระวงัหากจะใชวิธนีี้ในผูปวยซึ่งมีภาวะตับแขง็ ซึง่เซลลตับ
อาจทนตอการระงบัการไหลเวยีนไดไมดีนัก55
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การรักษา HB ในรายที่มีการกลับเปนซํ้ าและแพรกระจาย ยังคง
สามารถหวังผลการรักษาหายและใหการรักษาเต็มที่ทั้งเคมีบํ าบดัและการตัด
กอนออกทั้งกอนปฐมภูมิและกอนแพรกระจายหากควบคุมกอนปฐมภูมิได
55,56

ผลการรักษา
อตัราชพีรอดระยะ 3 และ 6 ปในผูปวย HB stage 1 และ 2 ซึ่งไดรับ

การตดัตับมากกวารอยละ 95 – 100 45สํ าหรับ stage 3 (ตัดไมไดแตแรก) 
และในระยะแพรกระจาย (stage 4) อตัราชีพรอดระยะ 5 ปโดยรวมใน การ
ศกึษาระยะที่สองของ pediatric Oncology Group อยูที่รอยละ 59 และ 27 
ตามล ําดบั อยางไรก็ตามในผูปวย advanced stage เหลานีซ้ึ่งกอนทูมตอบ
สนองตอเคมบีํ าบดักระทั่งสามารถตดัตับได (เกิดขึ้นรอยละ 58 ของผูปวย 
stage 3-4) อตัราชพีรอดอยูที่รอยละ 75 โดยประมาณ57

ผูปวย 154 รายซึ่งไดรับการรักษาการรักษาตามแนวทางของ SIOP 
(SIOP-1) ระหวางป ค.ศ. 1980 - 1994 ไดรับการตดัตับ 128 ราย (รอยละ 
83%) ในจํ านวนนี้เปนการตัดตับหลงัใหเคมีบํ าบดัเปนการรักษาปฐมภูมิ 115 
ราย ในจํ านวนนี้สามารถเอา macroscopic tumor ออกได 106 ราย (6 ราย
เปนการเปลี่ยนตบั) ผลการรักษามีอตัราชีพรอดในระยะ 5 ป รอยละ 75 
อตัราชีพรอดโดยปราศจากโรค (actuarial 5-year event free survival) รอย
ละ 66 48

นอกจากลักษณะทางพยาธิวิทยาแบบ anaplastic ดังกลาวขางตน 
ปจจัยซึ่งสัมพันธกับการพยากรณโรคที่เลวไดแกกอนทูมขนาดใหญ การมี
กอนทมูหลายกอน และการกระจายออกไปยังนอกตับ48
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การรักษาโดยการเปลีย่นตับ
ในปจจุบัน การตัดเอาตับออกทั้งหมดตามดวยการปลูกถายแบบ 

orthotopic (LTX) ไดรับการเร่ิมตนและพัฒนามามากกวา 20 ป และเปนการ
รักษาที่ไดรับการยอมรับบทบาทแลว  ขอบงช้ีของการเปลีย่นตับตามแนว
ทางของ SIOP-1 ไดแก58

. กรณีกอนทูมซึ่งไมสามารถตัดออกไดแมหลังจากใหเคมีบํ าบัดครบ
ตามระยะเวลา ซึ่งมกัจะเปนกอนทมูขนาดใหญกลางตบั ซึ่งกินเนื้อตบั
อยางกวางขวางและ/หรืออยูใกลหรือกดเบยีด hepatic  veins หรือ 
portal  vein  ในกรณเีชนนี้การเปลีย่นตับมีบทบาทเปนการรักษาปฐม
ภูมิ (primary LTx) ภายใตขอแมวาผูปวยควรมีการตอบสนองตอเคมี
บํ าบดัอยางนอยในระดบั partial response และไมปรากฏหลกัฐาน
การกระจายของโรคไปยังอวัยวะนอกตบั

. กรณีมีการกลับเปนซํ้ าในเนื้อตับที่เหลือ ภายหลังการตัดตับคร้ังแรก 
หรือการตดัตับคร้ังแรกกระทํ าไดไมสมบูรณ  กรณนีี้ถือเปน rescue 
LTx
การกระจายไปยงัปอดไมถือเปนขอบงหามสํ าหรับการเปลีย่นตับ หาก

ภายหลงัการใหเคมีบํ าบดั ภาพเอก็ซเรยคอมพวิเตอรทรวงอกแสดงการตอบ
สนองตอยาโดยสมบรูณ กลาวคือไมพบรอยโรคอกี

ผลการรักษา primary LTx ตางจาก rescue LTx อยางมาก กลาวคือ
ใหอตัราชพีรอดรอยละ 82-85 เทียบกับรอยละ 30 ตามลํ าดบั58 ตัวเลขดัง
กลาวใหความหมายในเชิงอนุมานไดวาในกรณีที่แนใจไดวาการตัดตับจะตอง
เหลอืเนื้อมะเร็งไวแน ก็ไมควรทีจ่ะทํ า นั่นหมายถึงควรทีจ่ะเลือกเปลีย่นตับ
ไปเลยเปนการรักษาแรกในรายทีค่าดวาจะตดัไดไมหมด และสถาบันมีความ
พรอมที่จะทํ าผาตัดเปลี่ยนตับ58,61
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Wilms’ tumor (WT)
เปนเนื้องอกของไตที่พบบอยที่สดุในวัยเด็ก60-62 พยาธิกํ าเนิดของเนื้อ

งอกชนิดนี้ยังไมเปนที่ทราบชัด หลกัฐานทางระบาดวทิยาพบความสมัพันธ
กบักลุมอาการ WAGR และ Danys-Drash ซึง่มีปจจยัทางพันธุกรรมรวมคือ
การกลายพนัธุของ WT-1 อนัเปน tumor suppressor gene หลกัฐานทีน่า
สนใจในระยะที่ผานมาพบการกลายพนัธุของ ß-catenin ในราวคร่ึงหนึ่งของ
ผูปวยซึ่งมีการกลายพันธุของ WT-163 ซึ่งแสดงความนาจะเปนวาพยาธิ
กํ าเนิดระดับโมเลกุลในผูปวยซึ่งมีกลุมอาการรวมอาจอธิบายดวยความบก
พรองของ genotype มากกวาตํ าแหนงเดยีว การรักษา Wilms’ tumor ใน
ปจจุบันถือตามแนวทางขององคกรการศึกษารวมหลัก 3 แนวทางไดแก  
National Wilms’ Tumor Study Group (NWTSG), SIOP และ UK 
Children’s Cancer Study Group (UKCCSG) ในทีน่ีจ้ะยกตัวอยางแนวทาง
การรักษาตามแบบของ NWTS ซึ่งในปจจบุันกํ าลงัปดการศกึษาสมยัที่ 5 
และอยูระหวางการวิเคราะหขอมูล แนวทางการจัดระยะของโรคไดแสดงไว
ในตารางที่ 3

แนวทางการรักษา Wilms’ tumor ตามแนวทางของ National Wilms’ 
tumor study 5 ประกอบดวย

1. Stage 1 (FH หรือ UH), Stage 2/FH * ตัดไต ตามเสริมดวยเคมีบํ าบดั 
vincristine (เร่ิมวันที่ 7 หลงัผาตัด) และ pulse-intensive actinomycin D 
(เร่ิมภายในวันที่ 5 หลงัผาตัด) เปนระยะเวลาทัง้ส้ิน 18 สปัดาห

หมายเหตุ  * favourable histology (FH) ใน Wilms’ tumor หมายถึงกอนทูมที่มี
ลักษณะทางพยาธิวิทยาเปน triphasic histology กลาวคือพบกลุมเซลล
blastema เซลลเยื่อบุผิวและ stroma อยูดวยกนั มีการพยากรณโรคดีเมื่อเทยีบ
กบัในรายทีพ่บ anaplastic cells ไมวาจะเฉพาะที่หรือกระจายทัว่กอนซึ่งถือวา
เปน unfavourable histology (UH)15,60,62
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2. Stage 2/focal anaplasia, Stage 3/FH หรือ focal anaplasia ตัดไต ตาม
ดวยการฉายรังสีชองทอง (ขนาดรังสีพิจารณาตามอายุของผูปวย) พรอม
กับใหเคมีบํ าบดั vincristine (เร่ิมวันที่ 7 หลงัผาตัด)  pulse-intensive 
actinomycin D (เร่ิมภายในวันที่ 5 หลงัผาตัด) และ pulse-intensive 
doxorubicinเปนระยะเวลาทั้งสิน้ 24 สปัดาห ปรับขนาดยาระหวางที่ฉาย
รังสี

3. Stage 4/FH หรือ focal anaplasia ตดัไต ตามดวยการฉายรังสีชองทอง
ตามขอบงช้ีตาม local stage ของกอนทมู ฉายรังสีปอดทั้งสองขาง และ
ใหเคมีบํ าบดัเชนเดียวกับที่ใหใน Stage3/FH ในรายทีพ่บการกระจายไป
ที่ปอดจากการตรวจดวยเอ็กซเรยคอมพิวเตอรแตไมพบจากการตรวจ
เอก็ซเรยปอดธรรมดา (เรียก “CT only metastases”) ไมตองฉายรังสี
ปอด ใหยาปองกันการตดิเช้ือ pneumocystis cariniii ในรายทีไ่ดรับทั้ง
เคมีบํ าบัดและการฉายรังสีปอด และเพื่อปองกันภาวะ pulmonary 
fibrosis แนะนํ าใหลดขนาดยาเคมบีํ าบดัระหวางฉายรังสีปอด

4. Stage 2 ถงึ 4/diffuse anaplasia ตดัไต ตามดวยการฉายรังสีทอง 1,080 
cGy ฉายรังสีปอดในรายซึ่งมีการกระจายไปที่ปอด ใหเคมีบํ าบัด 
vincristine, doxorubicin, etoposide และ cyclophosphamide เปนเวลา 
24 เดือน

ในระยะตนของสมยัศึกษาที่ 5 ไดมีความพยายามที่จะลองผาเอากอน
ออกเพยีงอยางเดียวโดยไมใหเคมีบํ าบดัในผูปวย Stage 1/FH ซึ่งกอนทูมมี
นํ้ าหนกันอยกวา 550 กรัม อยางไรก็ตาม เมื่อดํ าเนินการศกึษาไปไดระยะ
หนึง่ อบุัติการณของการกลบัเปนซํ้ าในกลุมซึ่งไมใหยามีแนวโนมสงูกวา แนว
ทางดังกลาวจงึถกูระงบั64
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ตารางท่ี 3 การแบงระยะของโรคตามแนวทางของ NWTS

ระยะ(stage) คํ าจํ ากัดความ
1 กอนทูมจํ ากดัอยูในไตและตดัออกไดหมด เปลือกไตอยูครบ

เรียบรอยและไมแตกกอนหรือระหวางการผาตัดเอากอนออก กอนทมูไมเคย
ถูกตัดเก็บเนือ้ (biopsy)

2 กอนทูมงอกลามออกนอกไตแตสามารถผาตัดออกไดหมด หมายถงึการงอก
ลามออกเฉพาะบริเวณ ไดแกทะลุเปลือกไตไปยังเนื้อเย่ือรอบไต งอกเปน 
thrombus ย่ืนออกสูหลอดเลือดนอกไต กอนทูมถกูตัดเก็บตวัอยางเน้ือเย่ือ 
(biopsy) หรือมีการกระจายเฉพาะที ่(local spillage)

3 เหลือเน้ืองอกในบริเวณทองหลังผาตัด โดยไมนับรวมการกระจายตามกระแส
เลือด อาศยัหลกัฐานตอไปน้ี
. การกระจายของมะเร็งไปยงัตอมนํ้ าเหลืองบริเวณขั้วไตหรือในอุงเชิงกราน
. การแตกของกอนขณะผาตัดและกระจายไปทัว่
. พบกอนมะเร็งเกาะบนเยื่อบุชองทอง
. พบมะเร็งบนขอบเขตของเนื้อเยื่อที่ไดจากการผาตดั ไมวาจะเปนระดบัมห

ภาคหรือจุลภาค
4 การกระจายตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะอืน่ อาทิเชนปอด ตบั กระดกู สมอง 

หรือตอมนํ้ าเหลืองนอกชองทองและอุงเชิงกราน
5 เกิดเน้ืองอกกับไตทั้งสองดาน แตละดานควรไดรับการจัดระยะแยกกันอยาง

เปนปจเจก

ผูปวย stage 2-4 ซึ่งมีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาแบบ diffuse 
anaplasia และ stage 1-4 ของ clear cell sarcoma (CCSK) ไดรับการ
รักษาโดยการผาตัดตามดวยยา actinomycin-D, vincristine, doxorubicin 
และ etoposide เปนเวลา 24 สปัดาห ฉายรังสี 1,080 cGy ตรงบริเวณที่กอน
ทมูเคยวางอยู (tumor bed) และฉายรังสีทรวงอก 1,200 cGy หากมกีาร
กระจายไปยงัปอด

กลุม NWTS แนะนํ าใหจดัระยะของโรคโดยการผาตัดสํ ารวจชองทอง
และเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาเสมอ การใหเคมีบํ าบัด
กอนการผาตัดโดยพิจารณาจากผลการศึกษาทางรังสีเพียงอยางเดียวตาม
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แนวทางของ SIOP แมจะมีรายงานวาทํ าใหกอนยุบและลดความเสีย่งขณะ
ผาตัด แตก็ไมสามารถแสดงประโยชนในแงอตัราชีพรอด ซํ้ ายังมีผลใหการ
จัดระยะโดยอาศัยส่ิงตรวจพบจากการผาตัดหลังใหเคมีบํ าบัดตํ่ ากวาที่เปน 
สงผลใหผูปวยไดรับการรักษาเสริมนอยกวาที่ควรจะได59 และมีโอกาสเกิด
โรคกลบัซํ้ าสูงขึน้65

การใหเคมีบํ าบัดกอนการผาตัดมีบทบาทในรายที่มะเร็งเปนทั้งสอง
ขาง ผูปวยมีไตขางเดียวแตกํ าเนดิ หรือเนื้องอกลามเขาสู inferior vena 
cava ในระดับสูงเหนอื hepatic vein หรือพจิารณาวาไมสามารถตดักอนออก
ไดในการผาตัดสํ ารวจชองทองคร้ังแรก

ขอพจิารณาทางศลัยศาสตร
ตามมาตรฐานของ NWTS การผาตัดสํ ารวจชองทองเพือ่มุงตดัไตขาง

ที่มีพยาธิสภาพกระทํ าแบบ transperitoneal เพื่อใหการสํ ารวจอวยัวะตาง ๆ 
ไดทัว่ การผาตัดเร่ิมจากการ mobilize และสํ ารวจไตดานตรงขามเพื่อใหแน
ใจวาไมไดเปนสองดาน สํ ารวจบริเวณขั้วไต การผูกหลอดเลือดกอน 
mobilize อาจชวยลดการกระจายของเนื้องอกตามกระแสเลือด นิยมผูก
หลอดเลอืดแดงกอนหลอดเลอืดดํ าเพือ่ลดปญหาการคั่งเลอืด ตัดเก็บตอมนํ้ า
เหลืองที่สงสัยเพื่อสงตรวจทางพยาธิวิทยา อยางไรก็ตาม การตัดเลาะ
ตอมนํ้ าเหลืองแบบ radical resection ไมมีความจํ าเปน60,66

สิง่ทีค่วรระมัดระวงัมิใหเกิดเปนอยางยิ่งคือการแตกกระจาย (spillage) 
ของเนื้องอก ซึ่งจะเพิม่ความเสี่ยงทีผู่ปวยจะประสบปญหากลบัเปนซํ้ าเฉพาะ
ที่ หากเกิดขึ้นควรบันทึกไวและบอกกลาวแกกุมารแพทยเนื่องจากอาจมผีล
ตอการจดัระยะของโรคและเคมีบํ าบดัที่ควรไดรับ

การตดัไตบางสวน (partial resection) ในทางเทคนคิอาจทํ าไดในราย
ทีก่อนทมูมีขนาดเลก็ กินเฉพาะขัว้ใดขั้วหนึ่ง ไมลามไปถึงกรวยไต สามารถ
แยกเนื้อไตที่ดีออกจากเนื้อมะเร็งไดชดั และคาดวาการตัดบางสวนจะทํ าให
สามารถเหลอืเนื้อไตมากกวาสองในสาม ในสถานการณจริงมี WT นอยกวา
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รอยละ 5 ที่มีลกัษณะตามเกณฑดงักลาว อกีทั้งประโยชนในการตัดบางสวน
ไมชดัเจนนัก67 จงึยงัไมไดรับความนิยม อยางไรก็ตาม การตดับางสวนมีขอ
บงชีใ้นกรณผูีปวยมีไตขางเดียวแตกํ าเนดิ เปนเนื้องอกทั้งสองขาง ไตท ํางาน
ไมสมบูรณ หรือมีโรคทางพนัธกุรรมซึง่ทํ าใหมีความเส่ียงในการเกิดมะเร็งขึ้น
อกีในอนาคต68

การศึกษา NWTS รวบรวมรายงานภาวะแทรกซอนจากการผาตัด 
Wilms’ tumor ไวสองคร้ัง ลาสุดรวบรวมจากการผาตัดผูปวยในสมัยศึกษาที่ 
4 ไดรับรายงานภาวะแทรกซอนจากการผาตดัรอยละ 12.769 ภาวะแทรกซอน
ที่เกิดขึ้นบอยไดแกลํ าไสอดุกัน้ (รอยละ 5) ตกเลือดอยางรุนแรงขณะผาตัด 
(รอยละ 2) แผลผาตัดติดเช้ือ (รอยละ 2) และภยันตรายตอหลอดเลอืด (รอย
ละ 1.5) อบุัติการณของภาวะแทรกซอนโดยภาพรวมลดจากการศกึษาสมยัที่ 
3 ซึง่รายงานไวรอยละ 19.8 อยางมนีัยสํ าคัญทางสถติิ70

ปจจัยเสี่ยงที่มีอทิธพิลตอการเกิดภาวะแทรกซอนไดแก การงอกลาม
ของเนื้องอกเขาสู inferior vena cava การลงแผลผาตดับริเวณบั้นเอวหรือ
บนผนงัหนาทองในแนว paramedian ขนาดของกอนทูมใหญกวา 10 ซม. 
และการผาตัดโดยศัลยแพทยซึ่งไมชํ านาญ69

ผลการรักษา
อัตราชีพรอดระยะ 4 ปในรายที่เปนดานเดียวและมี favourable 

histology อยูที่มากกวารอยละ 9071 โดยอัตราชีพรอดโดยปลอดโรคใน 
stage 1/FH และ anaplasia อยูทีร่อยละ 94 stage 2/FHรอยละ 89 stage 
3/FH รอยละ 95 และ stage 4/FH รอยละ 7915 อตัราชีพรอดระยะ 4 ปของ
รายทีเ่ปนสองขางรอยละ 81.772
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Rhabdomyosarcoma (RMS)
หากไมนับมะเร็งของสมอง RMS เปนกอนมะเร็งทีพ่บบอยเปนอันดับ

ทีส่ามในเด็ก ในสหรัฐอเมริกามีผูปวยใหมราว 250 รายตอป ในจํ านวนนี้คร่ึง
หนึ่งอายนุอยกวา 5 ป73 อุบตัิการณในเด็กเอเชียคาดวาตํ่ ากวา 6 รายตอ
ประชากรเด็กลานรายตอป

ลกัษณะ embryonal type พบเปนสดัสวนประมาณรอยละ 60 ลกัษณะ
ทีพ่บรองลงมาพบประมาณรอยละ 15 ของผูปวย RMS ทั้งหมด74 คอื 
alveolar type RMS ชนดิ pleomorphic ซึง่พบในผูใหญพบไดนอยกวารอย
ละ 1 ในผูปวยเด็ก โดยทัว่ไปการพยากรณโรคของชนดิ embryonal ดีกวา 
alveolar ในหลายรายไมอาจแยกจากเนื้องอกหลายชนดิซึ่งมีลกัษณะทางจลุ
พยาธิวิทยาเปนเซลลตัวกลมเชนเดียวกันดวยลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา
ภายใตการยอม Hematoxylin&Eosin (H&E)75 ทํ าใหการวนิิจฉัยจํ าเปนตอง
ใชเคร่ืองมือที่จํ าเพาะขึ้นเชนการยอมเนื้อเยื่อทาง immunohistochemistry 
เพื่อพิสจูน desmin, muscle actin การยอม PAS เพื่อพิสจูนการสะสม 
glycogen ในเซลล การตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนเพื่อสังเกต
ลกัษณะใยกลามเนื้อและ z-band ซึ่งเปนลกัษณะจํ าเพาะของกลามเนื้อลาย 
หรือการตรวจทางอณพูันธุศาสตรเขาชวย18,73

embryonal type พบไดถึงรอยละ 80 ของ RMS ที่เกิดกับทางเดิน
ปสสาวะในขณะที่ alveolar type สวนมากพบตามแขนขาและลํ าตัว botryoid 
subtype เปนประเภทยอยของ embryonal type ซึ่งเกิดกับอวัยวะภายในที่
เปนชองกลวงเชนชองคลอด ทอทางเดินนํ้ าดี หรือกระเพาะปสสาวะ เปนตน 
การพยากรณโรคของ RMS ในแตละอวยัวะมีความแตกตาง (ตารางที่ 4)
การจํ าแนกระยะของโรค
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ตารางท่ี 4 การพยากรณโรคพจิารณาจากตํ าแหนงปฐมภูมิ
Favorable

เบาตา
ศีรษะและลํ าคอในระดบั superficial
อณัฑะ, ชองคลอด, มดลกู

Unfavorable

ศีรษะและลํ าคอในระดบั parameningeal
กระเพาะปสสาวะและตอมลกูหมาก
แขน ขา
อืน่ ๆ

การจํ าแนกระยะซึ่งถือเปนมาตรฐานในปจจุบันใชวิธีจํ าแนกของ 
International Rhabdomyosarcoma Study (IRS) ซึ่งถือระบบ pre-
treatment Tumor Node Metastasis (TNM) รวมกับการพจิารณาอวยัวะตน
กํ าเนดิของกอนทมู ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 การจดัระยะของโรคทางคลนิิกกอนการรักษาของ rhabdomyo-
sarcoma76

ระยะ
(stage)

การพยากรณโรคพจิารณา
จากตํ าแหนงอวัยวะปฐม
ภูมิ

ขนาด ตอมนํ้ าเหลือง การกระจาย

1 Favorable a or b N0 or N1 M0
2 Unfavorable a N0 M0
3 Unfavorable b N0 M0
3 Unfavorable a or b N1 M0
4 ตํ าแหนงใดกต็าม a or b N0 or N1 M1
ขนาด a: < 5 ซม., b: > 5 ซม.
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การรักษา
ขอมูลซึ่งเปนฐานในปจจุบันไดจากการศึกษาของ SIOP ไดแก 

RMS75 และ MMT8474 (ในปจจบุนัการศกึษาอยูใน protocol MMT89) และ
ขอมูลจากการศกึษาของ International Rhabdomyoma Study ในทีน่ี้จะขอ
เรียบเรียงไวเฉพาะการรักษาทางศลัยศาสตร

การรักษาทางศลัยศาสตร
หลกัการทั่วไปทางศลัยศาสตรในการรักษา RMS คือการตดัเลาะเอา

กอนทูมและเนื้อเยื่อลอมรอบออก ซึ่งอาจทํ าไดสํ าเร็จโดยการผาตัดคร้ังเดียว 
หรือทํ าไดหลังจากการใหยาเคมีบํ าบัดเพื่อลดขนาดกอน การพยายามลด
ปริมาตรกอนมะเร็งซึ่งพิจารณาแลววาไมสามารถเอาออกหมด (debulging) 
ไมมปีระโยชนในเนื้องอกชนดินี้ ดังนัน้ หากพิจารณาวาไมสามารถเอาออก
ได ควรเก็บตวัอยางเนื้อเย่ือเทานัน้73,74

ควรทํ าเคร่ืองหมายบริเวณขอบของการตัดเลาะเพื่อการตรวจทาง
พยาธิวิทยาวาไมมีเนื้อมะเร็งหลงเหลือ อยางไรก็ตามการตดักลามเนื้อออก
ทั้งมัดหรือทั้ง compartment ไมใชศัลยวิธีมาตรฐานอีกตอไปในปจจุบัน 
ความจํ าเปนในการตัดเลาะตอมนํ้ าเหลืองขึ้นกับตํ าแหนงของ RMS กลาวคือ
ควรเก็บตวัอยางตอมนํ้ าเหลืองบริเวณหลงัชองทอง (retroperitoneal nodes) 
ในรายซึง่กอนอยูบริเวณอัณฑะ (paratesticular site) ในขณะที่หากเปนกอน
ทูมบริเวณศีรษะ การตัดเลาะตอมนํ้ าเหลืองบริเวณคอเพื่อตรวจทางพยาธิ
วิทยาไมจํ าเปนตองทํ า เวนเสียแตวาเปนตอมนํ้ าเหลืองซึ่งตรวจคลํ าพบโต
ผิดปกติ สํ าหรับกอนบริเวณแขนขา การตรวจพิสูจนการกระจายไปยัง 
regional lymph nodes จํ าเปนสํ าหรับการวางแผนการรักษา73
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ทายบท
การดูแลรักษากอนมะเร็งในเด็กในปจจุบันไดมีการพัฒนาไกลไปกวา

การ “ตัดแลวเสริมยาหรือฉายแสง” อยางมาก ทุกชนิดของมะเร็งมหีลกัฐาน
จากการศึกษาเพียงพอที่จะอํ านวยใหการตัดสินใจใหการรักษาทุกลํ าดับเปน
ไปโดยเชิงประจักษ กระบวนทัศนใหมในการรักษาแบบพหุสาขาอาศัยการ
ทํ างานรวมกันอยางสอดคลอง ซึ่งจะประสบความสํ าเร็จก็ตอเม่ือ “ผูเลน” ทุก
สาขาในทมีเขาใจรวมกนัทั้งจงัหวะบทบาทของตน และบทบาทของสาขาอืน่ 
ดวยเหตุนี้ ศลัยแพทยจํ าเปนตองมีความรูที่เปนปจจบุันอยูเสมอไมเฉพาะใน
ทางศัลยศาสตร หากรวมไปถึงแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้ง
กระบวนการ

กิติกรรมประกาศ
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