แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูล
การสงตอผูปวยโรคมะเร็ง

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งเตานม
1. การรักษาหลักๆเปนการผาตัด สวนการรักษาเสริมจะเปนการฉายรังสี การใหยาเคมีบําบัด การใหยา
ฮอรโมนบําบัด
2. ผูปวยที่เปนมะเร็งเตานมสวนมาก ถากอน Tumorมีขนาด >5 mm หรือมีลกั ษณะ Cell เปนแบบ
Moderate/Poorly differentiated หรือ Unfavorable features เชน Angiolymphatic invasion
จะตองไดรับการรักษาเสริมหลังการผาตัดทุกรายไมวาจะเปน การฉายรังสี ใหยาเคมีบําบัด ใหยาฮอรโมน
บําบัด
3. การสงตรวจ ER, PR, HER-2 ทุกราย รวมถึงcaseที่กลับเปนซ้ําตองตรวจ หรือถาไมไดสงตรวจขอยืม Block
Slideใหผูปวยนําติดตัว มาดวย/หรือสงตรวจเพิ่มเติมและสงผลมาตามหลังได
4. การผาตัด Breast conservative surgery กอนทําผาตัดทุกครั้งตองทํา Mammogram ทุกราย เพื่อจะ
พิจารณาวา มีขอหามในการผาตัดวิธี Breast conservative surgeryหรือไม
5. การฉายแสงจะทําในผูปวย
- ที่ไดรับการผาตัดดวยวิธี Breast conservative surgery ทุกราย
- ผาตัด MRM ที่มี Patho tumorมีขนาด>5 cm (Stage T3, T4) or LN+ve ≥4 or Margin Close
<1 mm or Margin +ve
6. รายละเอียดประวัติการใหยาเคมีบําบัด วันที่เริ่ม วันที่ครบ สูตรที่ให จํานวน Cycle ที่ไดรับ
(ถาใหยา Hormone บอกชื่อยาดวย)
7. ขอเสนอแนะในการผาตัด การลงแผลผาตัดกับรู Drain ไมควรหางกันมาก เพราะจะมีผลทําให Field
Radiation ใหญขึ้นโดยไมจําเปน
8. การWork up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
ยอมER PR HER2
HIV
CBC
BUN Cr
LFT , HBsAg
EKG
Operative note
Ultrasound upper abdomenตั้งแตT3N1
CXR และX-rayอื่นๆที่มี

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งปากมดลูก
1. การจัดการแบงการรักษาหลัก
- ผูปวยที่เปนระยะ Early stage คือstage 0 –IIa การรักษาจะเปนการผาตัดเปนหลัก ขอใหพิจารณา
ปรึกษา Gynecologic Oncology โดยทั่วไปมักจะไมผาตัดใน Stage IIa
- ผูปวยที่เปนระยะ ที่ชัดเจนวาผาตัดไมไดคือตั้งแตระยะ IIb หรือระยะ Early stage แตไมเหมาะกับการ
ผาตัดใหพิจารณาสงรังสีรักษาเพื่อฉายแสง ใสแร หรือรวมกับ ใหยาเคมีบําบัด
2 .การWork up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho (ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
Pap smear
CBC
BUN , Cr
LFT , HIV
EKG
Operative note ( ถามี )
CT Whole abdomen
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
Consult URO ถามี Obstructive uropathy
NCCN2013: Optional for <= stage IB1 = CXR, CT
Optional for >= stage IB2 cystoscopy/proctoscopy with biopsy ถาสงสัย มี involvement
3 .ขอใหพิจารณาผล Lab และ X-ray แกไขใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม Labที่พบผิดปกติบอยคือ
- HIV +ve พิจารณาปรึกษาแพทยอายุรกรรม เพื่อประเมินการ Treatment antiretroviral agent
- Hb ต่ําใหพิจารณาการใหเลือดเพื่อ Keep Hb ≥10
- Cr สูงหรือสงสัย obstructive uropathy ใหสง ทํา Ultrasound เพื่อประเมินวามี Obstruction
uropathy หรือไมถามีขอใหปรึกษาUro surgeon เนื่องจากรพ.มะเร็งลพบุรีไมมี Uro surgeon
4. การประเมินผูปวยกอนการรักษาถา Performance status ไมดี ECOG>3 สวนมากมักจะไมใหยาเคมี
บําบัด หรือฉายรังสี มักจะใหการรักษาแบบ Palliative care หรือ Best supportive care ที่ใกลบาน
เพื่อความสะดวก อาจจะพิจารณา ใหญาติผูปวยมาติดตอ หรือสง Mail ขอมูลผูปวยมากอนได
5. ถามีการสง CT whole abdomen แลวไมจําเปนตองสง IVP
6. Investigation อื่นๆตามความเหมาะสมของ Underlying disease (กรณี Active) เชน โรคหัวใจ
ควรปรึกษาอายุรแพทยรวมประเมินดวย

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งมดลูก
1. ผูปวยสวนมากมักจะเปน Early stage การรักษาหลักคือการผาตัด ตามดวยรังสีรักษา และหรือ การให
ยาเคมีบําบัด
2. การ Work up staging ที่สําคัญ จะเปน Surgical staging จากผล Patho และ Operative note
3. CT scan ในรายที่สงสัย extra uterine involvement, Operative note ขอทราบ residual tumor
ดวยหรือ Investigation อื่นๆตามความเหมาะสมของ Underlying disease (กรณี Active) เชน โรคหัวใจ
ควรปรึกษาอายุรแพทยรวมประเมินดวย
4. การWork up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่
มี)
Pap smear
HIV
CBC
BUN
Cr
LFT
EKG
Operative note (ถามี)
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
Consult URO Sxถามี
Obstructive uropathy
หมายเหตุ : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ยังไมมีแพทยผาตัดทางดานนรีเวช (กําลังศึกษาตอ) ผูปวย
มะเร็งรังไข มะเร็งปากมดลูก ที่ตองไดรับการผาตัดสามารถสงไปไดที่
1. ศูนยแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62 ม.7 อ. องครักษ จ. นครนายก 037-395085-6
2. รพ.ธรรมศาสตร
3. รพ.ราชวิถี
4. รพ.สระบุรี 082 - 1991717, 061 - 4038882
เมื่อผาตัดแลวสามารถสงกลับมาฉายรังสีตอได

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งรังไข
1. โดยทั่วไปการผาตัดเปนวิธีการหลักในการรักษามะเร็งรังไข และกําหนดระยะของโรค แลวจึงพิจารณาให
เคมีบําบัดในรายที่มีขอบงชี้
2. ผูปวยบางกลุมไมเหมาะสมที่จะไดรับการผาตัดเปนเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายที่พิจารณาแลววาไม
สามารถผาตัดเนื้องอกออกไดหมดหรือเหลือนอยกวาขนาด1 cm. (Suboptimal residual tumor) อาจ
พิจารณาใหเคมีบําบัดในเบื้องตนกอน
3. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho
Operative note
CBC
FBS
BUN Cr
CA125
LFT
HIV , E, lyte
B-HCG , AFP ,LDH ในอายุ<30ป
EKG
CXR
U/S pelvis/ CT Pelvis หรือ CT whole
abdomenพรอมผลอาน
4. Tumor marker : กรณีที่ใชเวลาไมนานในการรอผลตรวจ สง CA 125 และ ถาอายุ <30 ป เพิ่ม
B-HCG, AFP, LDH
5. Investigation อื่นๆตามความเหมาะสมของ Underlying disease (กรณี Active) เชน โรคหัวใจ
ควรปรึกษาอายุรแพทยรวมประเมินดวย
6. กรณีผูปวยรับการผาตัดแลวใหแจงขอมูลรายละเอียด
- ชนิดของ Operation
- ผลพยาธิวิทยา (Pathological report) พรอมสําเนาใบReport

- Operative finding (ระบุวาTumor rupturedหรือไม) เหลือResidual tumor ที่ตําแหนง
ใด ขนาดเทาไร

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอ
(ยกเวนมะเร็งหลังโพรงจมูก)
1. การรักษาหลักคือการผาตัด หรือฉายรังสี +/- การใหยาเคมีบําบัด หรือผาตัดแลวมาฉายรังสีตอ
2. ผูปวยที่มีกอนที่คอให ENT exam กอน ถาพบ Primary lesion ให Biopsy primary lesion
โดยไมตองBiopsy กอนที่คอ
3. ถาตรวจรางกายแลวผูปวยมีแนวโนมเกิดภาวะ Upper airway obstruction หรือจาก CT แลว Airway
แคบลงมากกวา 50% ใหพิจารณาทํา Prophylactic tracheostomy
4. หลังผาตัดแลวมีขอบงชี้ในการฉายรังสีตอ ขอใหรีบสงฉายรังสีหลังผาตัดประมาณ 3-6 สัปดาห
5. ผูปวยที่เจาะคอใหเปลี่ยนเปน Tube plastic กอนมาฉายรังสี
6. ผูปวยสวนมากทุกรายตองฉายรังสีกอน ยกเวนผูปวยCaseวิจัย หรือCase ที่มี Distance metastasis แลว
อาจจะพิจารณาใหยาเคมีบําบัดไปกอน
7. กอนการฉายรังสี ผูปวยตองปรึกษาทันตแพทยเพื่อเตรียมชองปาก ดังนั้นเพื่อไมใหลาชา ในทุกCase ที่
สงสัยมะเร็งบริเวณของ ENT นั้น ขณะที่ผูปวยกําลังรอผลPatho หรือรอ Investigation ตางๆให
ปรึกษาทันตแพทยเตรียมชองปากรอไวเลย และขอทราบวันที่ทําฟนเสร็จ วันที่ถอนฟนซี่สุดทาย หรือ
คาดวาจะถอนฟนซี่สุดทายเสร็จ เพื่อกําหนดวันนัดการฉายรังสีไดถูกตอง
8. ผูปวยที่รับประทานอาหารไมได ใหใส NG tube feed อาหาร หรือทํา Gastrostomy เพื่อ Improve
Nutrition
9. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho (ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
HIV
CBC
BUN, Cr
LFT , HBsAg
E, lyte
EKG
CT Head and neck
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
เตรียมชองปากกอนฉายแสง
PT ,PTT ,INR ,Blood group กรณีจะผาตัด

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งหลังโพรงจมูก
1. การรักษาหลักคือการฉายรังสี+/- การใหยาเคมีบําบัด การผาตัดไมมีบทบาทเพราะฉะนั้นผูปวยทุกระยะสง
มาที่หนวยงานรังสีรักษา
2. สวนมากทุกรายตองฉายรังสีกอน ยกเวนผูปวยCaseวิจัยหรือCase ที่มี Distance metastasis แลวอาจจะ
พิจารณาใหยาเคมีบําบัดไปกอน
3. กอนการฉายรังสี ผูปวยตองปรึกษาทันตแพทยเพื่อเตรียมชองปาก ดังนั้นเพื่อไมใหลาชา ในทุก Case ที่
สงสัยมะเร็งบริเวณของ ENT นั้นขณะที่ผูปวยกําลังรอผลPatho หรือรอInvestigation ตางๆใหปรึกษา
ทันตแพทยเตรียมชองปากรอไวเลย และขอทราบวันที่ทําฟนเสร็จ วันที่ถอนฟนซี่สุดทาย หรือคาดวาจะ
ถอนฟนซี่สุดทายเสร็จ เพื่อกําหนดวันนัดการฉายรังสีไดถูกตอง
4. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
HIV
CBC
BUN, Cr
LFT, HBsAg
E, lyte
EKG
CT Head and Neck
Ultrasound upper abdomen WHO class 2-3/N2-3 Disease
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
เตรียมชองปากกอนฉายแสง
Nutritional assessment (ทําGastrostomywไดเลย ถาFeedอาหาร
ไมได)
The World Health Organization (WHO) classification for nasopharyngeal cancer is used most
often.
Type 1 represents well to moderately well–differentiated squamous cell cancers.
Type 2 denotes nonkeratinizing tumors, including transitional carcinoma and
lymphoepithelioma.
Type 3 represents undifferentiated carcinomas, including lymphoepithelioma,
Anaplastic, clear cell, and spindle cell variants.

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งลําไสใหญ
1. ผูปวยStage T1, T2 ทีม่ ี Node -ve ใหการรักษาดวยการผาตัดเพียงอยางเดียวไมตองใหเคมี บําบัด
หรือฉายรังสีเพิ่มเติม
2. ผูปวยStage T3 ที่มี Node - ve และไมมีHigh risk features (Grade 3-4, Lymphatic/vascular
Invasion, Bowel obstruction,<12 Lymph nodes examined localized perforation, Close,
Indeterminate or Positive margins) อาจจะพิจารณาเฝาติดตาม
3. จะพิจารณาใหเคมีบําบัด ผูปวยStage T3 ที่มี High risk features หรือ ผูปวย Stage T4 หรือ ผูปวย
LN +ve ตองใหเคมีบําบัดหลังผาตัด
4. ผูปวยStage T4 บางรายที่ไมสามารถผาตัดออกไดหมด อาจจําเปนตองไดรับการฉายรังสีภายหลังการ
ผาตัด
5. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
HIV
CBC
BUN
Cr
LFT
CEA
HBsAg
EKG
Colonoscope
Operative note
Barium enema
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
Ultrasound upper Abdomen
CT whole abdomen

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งลําไสใหญสวนปลาย
1. ผูปวยStage T3, T4 หรือ Node +ve ตองได รับการรักษาดวยวิธีการฉายรังสีรวมกับใหยาเคมีบําบัด
พรอมกัน เปน Concurrent therapy แตถาผูปวย Performance status ไมดี จะพิจารณาใหการ
รักษาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาอยางใดอยางหนึ่งเปน Sequential therapy
2. พิจารณา Pre op RT+CMT กรณี ประเมินแลวเปนT3 T4 หรือ Node +ve ผาตัดลําบาก ตองการ
เก็บ Sphincter เพิ่ม Local control โดยจะให Concurrent radiation +Chemo 2 Cycle
ผาตัด  Chemo 4 Cycles
3. พิจารณา Post op RT+CMT กรณีผาตัดไปแลว Patho T3, T4 หรือ Node +ve โดยจะให
Chemo 2 Cycles  Concurrent radiation +Chemo 2 cycles  Chemo 2 Cycles
4. การฉายรังสีจะฉายประมาณ 28 ครั้ง
5. ฟลม Barium, CT- Abdomen, การใหประวัติตําแหนงของกอนระยะเทาไรจาก Anal verge หรือ
การ วางClip จะชวยในการกําหนดตําแหนงในการฉายรังสีไดแมนยําเพิ่มขึ้น
6. กรณีมีการผาตัดยก Colostomy ไมควรวางในตําแหนงที่ใกลกับบริเวณที่จะฉายรังสี
7. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
HIV
CBC
BUN
Cr
LFT
CEA
HBsAg
EKG
Colonoscope
Operative note
Barium enema
CXR และX-rayอื่นๆที่มี
Ultrasound upper Abdomen
CT whole abdomen

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งปอด
1. ถาเปน Early stage ผูปวยPerformance status ดีเหมาะแกการผาตัดใหสงไปผาตัดกับแพทย ศัลยกรรม
ทรวงอกใกลบา น (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ไมสามารถผาตัดได) ภายหลังรับการผาตัดแลวใหสงผูปวยมารับ
Adjuvant Chemotherapy
2. ถาเปน Advanced stage หรือ Early stage แตผาตัดไมได หรือผูปวยไมยอมผาตัด สามารถสงมา
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเพื่อใหฉายรังสี และใหยาเคมีบําบัดตามความเหมาะสม
3. กรณีฉุกเฉินที่พบบอยคือ SVC obstruction ถาผูปวยมีอาการรุณแรงตองใสทอชวยหายใจและตองตอกับ
เครื่องชวยหายใจ หรือนอนราบ นอนนิ่งๆไมได หรือตองมีคนดูแลติดตัวผูปวยตลอด จะทําการฉายรังสีไมได
เพราะการฉายรังสีนั้นผูปวยจะตองนอนราบ นิ่งๆบนเตียงฉายรังสีนานประมาณ10นาที โดยที่ในหองฉาย
รังสีไมมีเครื่องชวยหายใจ และไมสามารถเขาไปอยูในหองฉายรังสี รวมกับผูปวยไดเพราะจะไดรับ
รังสีในปริมาณสูงมาก
4. ตองทําการตรวจ CT –SCAN Chest ทุกราย เพื่อกําหนดระยะโรค
5. การวินิจฉัยจําเปนตองไดผล Patho อาจจะตองปรึกษาแพทยหลายสาขาตามตําแหนงที่มีอยูของกอน
(โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีสามารถ Biopsy tissueโดยใช CT-SCAN เปนตัวGuide จากแพทยแผนกรังสี
วินิจฉัยเทานั้น และไมมีแพทยอายุรกรรมโรคปอด หรือแพทยศัลยกรรมทรวงอก)
6. ถายังไมมีผล Patho จะพิจารณาฉายรังสีในกรณีที่ ผูปวยและญาติยินยอมที่จะรับไดกับความเสี่ยงที่ผูปวย
อาจจะไมไดเปนโรคมะเร็ง และมีประวัติอื่นๆที่ อาจสงสัยวาเปนมะเร็ง และ Performance status
ECOG≤3
7. ผลPatho เปนสิ่งสําคัญ ควรตองแยก Small cell lung cancer กับ Non small cell lung cancer
เพราะจะมีผลตอการพิจารณาเลือกสูตรยาเคมีบําบัดซึ่งจะใชสูตรยาแตกตางกัน
8. ถาผูปวยมี Pleural effusion และมีอาการเหนื่อยมากสามารถ Supportive treatment ตามอาการ
Tapping Effusionเปนครั้งๆไดเลย ถาน้ําออกมากจะสามารถใสสายICD และ Medical pleurodesisได
ตามความเหมาะสม(ถาผูปวยใส ICDอยูอาจจะไมสามารถใหยาเคมีบําบัดได จะตองพิจารณาเปนรายๆ)
9. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho(ทุกอันที่มี)
BUN Cr
FNA Cytology (ทุกอันที่มี)
LFT
Sputum cytology
HBsAg
Lung biopsy
EKG
Pleural effusion cytology Bronchoscope
Block slide
Operative note
HIV
CT Chest
CBC
CXR และX-rayอื่นๆที่มี

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งตับ
1. ถาเปน Early stage ใหปรึกษาศัลยแพทยเพื่อประเมินการผาตัดกอนเสมอ
2. ในรายที่ไมสามารถผาตัดได ใหสงมาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อประเมินแนวทางการรักษาอื่นๆเชน
การจี้ดวยไฟฟา (RFA) หรือ ฉีดยาเคมีอุดหลอดเลือดในตับ (TACE)
3. กรณีMetastasis รวมกับ Child A cirrhosis มีRole ของ Targeted Rx ใหสงมาปรึกษาเคมีบําบัด
4. ถาผูปวยเปน Child C cirrhosis (Ascitesหรือ Total Bilirubin >3) ใหพิจารณา Supportive
ที่โรงพยาบาลของทาน
5. ตองทําการตรวจ CT –SCAN 3 phase upper abdomen ทุกราย เพื่อกําหนดระยะโรค
6. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
PTT
PT
AFP
CEA
CA199
HIV
CBC
INR
BUN
Cr
LFT
HBsAg
E’lyte
UA
EKG
CXR
Anti HCV

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งตอมลูกหมาก
1. การรักษาจะขึ้นกับ Recurrence risk ของผูปวย โดยประเมินจากระยะของโรค, Gleason score, คา PSA
2. การรักษาผูปวยกลุม low risk และ Intermediate risk
- ติดตามการดําเนินโรค โดยยังไมใหการรักษาเฉพาะโดยทันที ในผูปวยกลุมที่อายุมากแลว
- การฉายรังสี จะเริ่มหลังจากทํา transurethral resection แลวอยางนอย 4-6 สัปดาห เพื่อลด urethral
stricture
- ผาตัด Radical prostatectomy with pelvic lymph node dissection (If predicted probability
of lymph node metastasis ≥ 2%)
3. การรักษาผูปวยกลุม High risk หรือมี Regional Lymph node metastasis
- การรักษาหลัก คือการฉายรังสีรวมกับ long-term androgen-deprivation therapy (ADT)
4. การรักษาผูปวยที่มีการกระจายของโรคไปที่อื่น
- Androgen-deprivation therapy (ADT) จะเปนการรักษาหลัก กรณีไมตอบสนองจะพิจารณาให
ยาเคมีบําบัด
- Palliative local treatment เชน Palliative radiotherapy
5. การฉายรังสีหลังผาตัด Prostatectomy มีขอบงชี้ในผูปวยดังตอไปนี้
- pT3, Positive margin(s), Gleason score 8-10, Seminal vesicle involvement,
ระดับ PSA ยังไมปกติหลังจากผาตัด 3 สัปดาห
6. การWork up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho (ทุกอันที่มี)
PSA
CBC
HIV
BUN Cr
LFT
HBsAg
CXR
EKG
Bone scan
Operative note
Pelvic CT or MRI (MRI is preferred over CT)

แนวทางการรักษาและการเตรียมขอมูลการสงตอ ผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด
ชนิด Papillary or Follicular cell
1. ทําการผาตัดTotal หรือ Near total thyroidectomy กอนรับการรักษาดวยสารกัมมันตรังสี
I -131
2. ถาผูปวยไดรับการผาตัด Lobectomy ตองทําการผาตัด Completion thyroidectomyกอนรับการรักษา
ดวยสารกัมมันตรังสี I-131
3. การ Work up lab for staging เพิ่มเติมดังตอไปนี้
Patho (ทุกอันที่มี)
CBC
BUN Cr
LFT
calcium
CXR
EKG
Operative note

