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ปัจจัยทีสั่ มพันธ์กบั การลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองในมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ T1,T2
สหพลอนันต์นำเจริญ, บรรลือเฉลยกิตติ, ปิยพันธ์ชีรานนท์ และ ชินกฤต บุญญอัศดร
กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วัตถุประสงค์: ศึกษาผูป้ ว่ ยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักทีเซลล์
่ มะเร็งยังไม่ลุกลามลึกเกินชัน้ กล้ามเนือ้ ของผนังลำไส้ (T1หรือT2)
และวิเคราะห์หาปัจจัยทีสั่ มพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ วัสดุและวิธกี าร: ทำการทบทวนข้อมูล
ย้อนหลังของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะT1และT2ทีเข้่ ารับการผ่าตัดในกองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2542ถึง2548ศึกษาลักษณะทางคลินกิ และทางพยาธิวิทยาของก้อนมะเร็งตลอดจนผลตรวจระดับCEAในกระแสเลือด
ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีไ่ ม่พบว่ามีการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง(N0)ทีสามารถ
่
ทำการตรวจต่อมน้ำ
เหลืองจากชิน้ เนือ้ หลังผ่าตัดได้ไม่น้อยกว่า12ต่อม และกลุม่ ทีมี่ การลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองแล้ว (N1-2)เพือ่ หาปัจจัย
ทีสั่ มพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง ผลการศึกษา: จากจำนวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมด484รายเป็นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่
ในระยะT1หรือT2จำนวน68ราย(14.05%)เป็นชาย40ราย(58.8%)หญิง28ราย(41.2%)มีอายุระหว่าง18-86ปีอายุเฉลีย่ 
64.5ปีใน68รายมีผูที้ เข้่ าเกณฑ์ในการศึกษานี้ จำนวน35รายเป็นระยะT1จำนวน7 ราย(20%)ระยะT2จำนวน28ราย(80%)
จากT1ทัง้ หมด7รายพบมีการกระจายสูต่่ อมน้ำเหลือง3ราย(42.9%)จากT2ทัง้ หมด28รายพบมีการกระจายสูต่่ อมน้ำเหลือง
13ราย(46.4%)จากการวิเคราะห์พบว่าlymphovascularinvasionมีความสัมพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง
โดยรายที่พบมีlymphovascularinvasionมีอัตราเสี่ยงในการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองมากกว่ารายที่ไม่มีlymphovascularinvasionอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าoddsratioเท่ากับ10.8(95%CI,1.134-102.85)และค่าp-valueเท่า
กับ0.032 สรุป: การพบlymphovascularinvasionจากผลตรวจชิน้ เนือ้ ผูป้ ว่ ยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะเพิม่ อัตราเสีย่ งในการ
ลุกลามของเซลล์มะเร็งไปสูต่่ อมน้ำเหลืองจึงควรพิจารณาให้การรักษาเสริมหลังผ่าตัด(adjuvanttherapy) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในราย
ที่จำนวนต่อมน้ำเหลืองที่ได้ทำการตรวจจากชิน้ เนือ้ หลังผ่าตัดมีจำนวนน้อยกว่า12ต่อม
KeyWords: • มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง • การกระจายสู่ต่อมน้ำเหลือง • T1 หรือ T2
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บทนำ
ความลึกของการลุกลามผ่านชั้นผนังลำไส้ของเซลล์มะเร็ง
(depthofinvasion)ในโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (colorectalcancer)เป็นหนึง่ ในเกณฑ์ทีใช้
่ ในการตัดสินระยะของ
โรค (pathologicstage)ตามระบบของAmericanJointCommitteeonCancerและtheUnionInternationaleContre
leCancer[AJCC/UICC]หรือTMNstagingsystem1ซึง่ เป็น
ระบบที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยทีผล
่ ตรวจทางพยาธิวิทยา
ของชิน้ เนือ้ หลังการผ่าตัดจัดอยูใน
่ ระยะT1หรือT2ซึง่ หมายถึง
เซลล์มะเร็งยังไม่ลุกลามลึกเกินชัน้ กล้ามเนือ้ ของผนังลำไส้ตลอด
จนสืบหาปัจจัยทางด้านพยาธิวิทยาและลักษณะทางคลินกิ ทีส่ มั พันธ์
กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองซึง่ การลุกลามเข้า
สูต่่ อมน้ำเหลืองของเซลล์มะเร็งนัน้ มีผลทำให้การพยากรณ์โรคของ
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเลวลง
วัสดุและวิธกี ารวิจยั
ทำการศึกษาข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีเข้่ ารับการผ่าตัดโรคมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรงในกองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตัง้
แต่ปีพ.ศ.2542ถึง2548โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้าทำ
การศึกษานัน้ จะต้องเป็นผูป้ ว่ ยระยะT1หรือT2เท่านัน้ โดยทีมี่
การลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองหรือไม่ก็ได้(N0-2)
แต่สำหรับในรายT1หรือT2ทีผล
่ ตรวจทางพยาธิวิทยาไม่พบมี
การลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง(N0)นัน้ จะต้องเป็น
รายทีสามารถผ่
่
าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกมาทำการตรวจทางพยาธิ
วิทยาได้ตัง้ แต่12ต่อมขึน้ ไปเท่านัน้ เกณฑ์ในการคัดออกคือ1)
ผูที้ อ่ ยูใน
่ ระยะสีของ
่ โรค 2)เป็นกลุม่ โรคfamillialadenomatous
Polyposiscoli3)พบมีsynchronouscancerและ 4)จัดเป็น
กลุม่ โรคinflammatoryboweldiseaseโดยทำการศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐานของผูป้ ว่ ยเช่นอายุเพศตำแหน่งของก้อนมะเร็งผลการ
ตรวจระดับCEAในเลือดลักษณะทางพยาธิวทิ ยาของชิน้ เนือ้ และ
จำนวนต่อมน้ำเหลืองทีพบ
่ มีการลุกลามของเซลล์มะเร็งจากข้อมูลที่
ได้นำมาศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านพยาธิวิทยา
และทางคลินกิ ทีสั่ มพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังต่อม
น้ำเหลือง
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ตัวแปรที่เป็นcontinuousdataจะทำการคำนวณหาค่า
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mean±standarddeviationสำหรับตัวแปรทีเป็
่ นข้อมูลcategoricaldataทำการคำนวณหาอัตราส่วนร้อยละและวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Fisher’sExacttestโดยถือว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมือ่ ค่าp-valueน้อยกว่า0.05
ผลการศึกษา
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักทีเข้่ ารับการผ่าตัดใน
กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านับตั้งแต่ปีพ.ศ.
2542ถึง2548จำนวนทัง้ หมด484รายเป็นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใน
่ ระยะ
T1หรือT2จำนวน68ราย(14.05%)เป็นชาย40ราย(58.8%)
หญิง28ราย(41.2%)มีอายุระหว่าง18-86ปีอายุเฉลีย่ 64.5
ปี ในจำนวนทัง้ หมด68รายเป็นผูป้ ว่ ยระยะT120ราย(29.4%)
T248ราย(70.6%)สำหรับตำแหน่งของมะเร็งทีพบ
่ คือทีลำไส้
่
ใหญ่ด้านขวา6ราย(8.8%)ลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย20ราย(29.4%)
ทีไส้
่ ตรง42ราย(61.8%)มี6ราย(8.8%)ในทัง้ หมดทีพบ
่ ว่า
มีการกระจายไปทีตั่ บแล้วจากการตรวจพบในห้องผ่าตัดซึง่ ถือเป็น
ระยะที่สี่และถูกคัดออกจากการศึกษาในกลุ่มT1หรือT2ที่
ตรวจพบว่ามีการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง(N12)แล้วนัน้ มีจำนวน16รายแบ่งเป็นระยะN1(LNpositive
1-3nodes)12รายระยะN2(LNpositive>4nodes)4ราย
สำหรับT1หรือT2ทีตรวจ
่ ไม่พบว่ามีการลุกลามของเซลล์มะเร็ง
เข้าสูต่่ อมน้ำเหลือง(N0)จะศึกษาเฉพาะรายทีสามารถ
่
ผ่าตัดเอา
ต่อมน้ำเหลืองออกมาทำการตรวจทางพยาธิวิทยาได้ตั้งแต่12
ต่อมขึ้นไปซึ่งมีจำนวน19รายรวมทั้งสิ้นมีผู้ป่วยระยะT1
และT2ทีเข้่ าเกณฑ์การศึกษาจำนวนทัง้ หมด35รายเป็นระยะ
T1จำนวน7ราย(20%)ระยะT2จำนวน28ราย(80%)ใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยT1ทัง้ หมด7รายพบมีการกระจายสูต่่ อมน้ำเหลือง
3ราย(42.9%)สำหรับในกลุม่ ผูป้ ว่ ยT2ทัง้ หมด28รายพบมี
การกระจายสูต่่ อมน้ำเหลือง13ราย(46.4%)ทำการทดสอบหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่คาดว่ามีผลต่อการลุกลามของ
เซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองดังต่อไปนี้ 1)อายุมากกว่า50ปี
2)เพศ 3)ระดับCEAทีสู่ งเกิน 4ng/ml 4)ความลึกของการ
ลุกลามผ่านผนังลำไส้ (Tstage) 5)การพบเป็น mucinousadenocarcinomaและ 6)การพบlymphovascularinvasion
ผลการวิเคราะห์ทางสถิตพบ
ิ ว่ามีเพียงlymphovascularinvasionเท่านัน้ ทีมี่ ความสัมพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้า
สู่ต่อมน้ำเหลืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่าp-valueเท่ากับ
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ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การลุกลามของเซลล์มะเร็ง
0.032โดยรายทีพบ
่ มีlymphovascularinvasionมีอัตราเสีย่ ง
ของการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองมากกว่ารายที่
ไม่มีlymphovascularinvasionโดยมีoddsratio10.8เท่า
รายที่มีระดับCEAในกระแสเลือดสูงเกินค่าปกติมีอัตราเสี่ยง
ของการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองมากกว่าในราย
ทีมี่ ระดับCEAปกติคิดเป็นoddsratio1.2เท่ารายทีเ่ ป็นT2
มีอัตราเสี่ยงของการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง
มากกว่าในT1โดยมีoddsratio1.16เท่าระดับCEAทีสู่ ง
กว่าปกติและT-stageเป็นปัจจัยทีไม่
่ พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติส่วนการมีอายุมากกว่า50ปีเพศและ
ลักษณะmucinousadenocarcinomaไม่เพิม่ อัตราเสีย่ งของ
การลุกลามเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ไส้ตรงจากการศึกษานี้
วิจารณ์
อัตรา การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรง
สัมพันธ์กบั ระยะของโรคซึง่ การจัดแบ่งตามระบบของAmerican
JointCommitteeonCancer,andThe Union International
Contre leCancer(AJCC/UICC)ในcoloncancerนัน้ Overall5-yearcoloncancer-specificsurvivalประมาณ65.2%2
ในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทีพบ
่ มีการแพร่กระจายไป
ยังต่อมน้ำเหลืองถือจะถูกจัดให้เป็นมะเร็งระยะทีสาม
่ มีผลให้การ
ดำเนินโรคของผูป้ ว่ ยเลวลงกว่าผูป้ ว่ ยทีไม่
่ มีการลุกลามของเซลล์
มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจึ้ งจำเป็นต้องได้รบั การ
รักษาเสริมนอกเหนือจากการทำผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกโดยให้
ยาเคมีบำบัดหรือฉายรังสีโดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยทีเป็
่ นระยะT1และ
T2ทีไม่
่ พบการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองถือเป็น
มะเร็งระยะทีหนึ
่ ง่ ซึง่ การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอหากไม่
พบมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นทั้งนี้จำนวนต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาที่ได้จากชิ้นเนื้อหลังทำการผ่าตัดควรมี
จำนวนอย่างน้อย12ต่อมขึน้ ไป3-6เพือ่ เพิม่ ความแม่นยำของการ
จัดแบ่งระยะของโรคและเพื่อการพิจารณาตัดสินใจให้การรักษา
เสริมแก่ผูป้ ว่ ยในการศึกษานีต้้ องการหาปัจจัยอืน่ ๆ ทีมี่ ความสัม
พันธ์กบั การแพร่กระจายเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองในกรณีทีไม่
่ สามารถ
ทำการตรวจต่อมน้ำเหลืองได้มากเพียงพอเนือ่ งจากโดยมากผูป่้ วย
มักมาพบแพทย์เมือ่ มีอาการแล้วซึง่ มักจะมีการลุกลามของเซลล์
มะเร็งผ่านผนังลำไส้เกินกว่าระยะT2ไปแล้วทำให้จำนวนตัว
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อย่างทีได้
่ จากการรวบรวมนานถึง7ปีมีเพียง68รายอีกทัง้ เมือ่
ต้องคัดเอารายทีสามารถ
่
ทำการตรวจต่อมตรวจต่อมน้ำเหลืองได้
อย่างน้อย12ต่อมเพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือว่าไม่พบการลุกลาม
ของเซลล์มะเร็งเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองจริงทำให้เหลือรายทีเข้่ าเกณฑ์
การศึกษาเพียง35รายการทีผล
่ การวิเคราะห์พบว่าlymphovascularinvasionนัน้ เพิม่ อัตราเสีย่ งของการลุกลามเข้าสู่ต่อมน้ำ
เหลืองจึงควรพิจารณาให้การรักษาเสริมโดยเคมีบำบัดหรือการ
ฉายรังสีแม้วา่ จะถูกจัดว่าเป็นมะเร็งระยะทีหนึ
่ ง่ เท่านัน้ (ไม่พบการ
ลุกลามเข้าสูต่่ อมน้ำเหลืองของเซลล์มะเร็งจากผลตรวจทางพยาธิ
วิทยา)โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายทีจำนวน
่
ต่อมน้ำเหลืองทีได้
่ ทำการ
ตรวจจากชิน้ เนือ้ หลังผ่าตัดมีจำนวนไม่ถึง12ต่อมส่วนปัจจัยอืน่ ๆ
เช่นmucinousadenocarcinoma(ประกอบด้วยextracellularmucinมากกว่า50%ของก้อนเนือ้ มะเร็งทัง้ หมด)ยังไม่ได้
ข้อสรุปชัดเจนว่ามีผลต่อการพยากรณ์หรือไม่ เมือ่ เทียบกับ
adenocarcinomaทัว่ ไประดับของCEAที่สูงผิดปรกติและ
ระยะความลึกของการลุกลามผ่านชัน้ ผนังลำไส้ (Tstage)มีแนว
โน้มว่าจะเพิม่ อัตราเสีย่ งในการการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสู่
ต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
อาจเนือ่ งจากจำนวนตัวอย่างไม่มากพอจึงควรรวบรวมข้อมูลต่อไป
เพือ่ ทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อในอนาคต
สรุป
การพบlymphovascularinvasionจากผลตรวจชิ้นเนื้อ
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะT1และT2นั้นเพิ่ม
อัตราเสีย่ งของการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปสู่ต่อมน้ำเหลืองจึง
ควรพิจารณาให้การรักษาเสริมหลังผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
รายทีจำนวน
่
ต่อมน้ำเหลืองทีได้
่ ทำการตรวจจากชิน้ เนือ้ หลังผ่าตัด
มีจำนวนน้อยกว่า12ต่อม
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ตารางที่ 1 Patients’DemographicalandPathologicalData
Totalpatients

68T1T2patients

Sex
40(58.8%)
28(41.2%)
64.56±12.1(18-86)

Male
Female
Age
Pathologicstage
1
3
4

51(75.0%)*
11(16.2%)
6(8.8%)

DepthofInvasion
T1
T2

20(29.4%)
48(70.6%)

LymphaticorVascularinvasion
Yes
No

7(10.3%)
61(89.7%)

Location
Rtcolon
Ltcolon
Rectum

6(8.8%)
20(29.4%)
42(61.8%)

MucinousAdenocarcinoma
Yes
No

3(4.4%)
65(95.6%)

*มี33รายที่จำนวนต่อมน้ำเหลืองที่ได้รบั การตรวจน้อยกว่า12ต่อม
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ตารางที่2 NodalInvolvementbyTstage(≥12LNmustbeenexamined)

T1(7ราย)
T2(28ราย)

NodePositive

NodeNegative

3(42.9%)
13(46.4%)

4(57.1%)
15(53.6%)

ตารางที่ 3 OddsratioforLNmetastasisand95%confidenceinterval
NodeNegative(N=19) NodePositive(N=16)
N(%)
N(%)
Sex
12(57.1%)
Male
9(42.9%)
7(50%)
Female
7(50%)

p-value

OR(95%CI)

NS

0.75(0.193-2.917)

Age
≤50

2(40%)
14(46.7%)

NS

0.762(0.11-5.23)

>50

3(60%)
16(53.3%)

normal
high

12(54.5%)
6(50%)

10(45.5%)
6(50%)

NS

1.6(0.326-7.848)

Tstage
T1
T2

4(57.1%)
15(53.6%)

3(42.9%)
13(46.4%)

NS

1.156(0.217-6.145)

MucinousAdenocarcinoma
No
Yes

17(53.1%)
2(66.7%)

15(46.9%)
1(33.3%)

NS

0.567(0.047-6.895)

LymphovascularInvasion
No
Yes

18(64.3%)
1(14.3%)

10(35.7%)
6(85.7%)

<0.05

10.8(1.134-102.85)

CEA
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FactorsCorrelatetoLymphNodeMetastasisofT1,T2Colorectal
Cancer
SahapholAnannamcharoen, BunlueChaleoykitti, PiyapanSheelanon and Chinnaklit Boonyaussadon
DepartmentofSurgery,PramongkutklaoHospital

Objective: TheaimofthisstudywastodeterminefactorscorrelatedtolymphnodemetastasisofT1andT2
colorectalcancer. Methods: AuthorsreviewedthemedicalrecordsofT1andT2colorectalcancerpatientswho
hadbeenoperatedatDepartmentofSurgery,PhramongkutklaoHospitalbetween1999and2005.Todetermine
factorsrelatedtolymphnodemetastasis. Thedemographicalandpathologicaldatahadbeenanalyzedcomparing
betweenpatientswithlymphnodeinvolvement(N1-2)andpatientswithoutlymphnodeinvolvement(N0).
Results: Thetotalnumberof484patientswithcolorectalcancers. Thereweresixty-eightT1patients(14.05%),
forty(58.8%)weremale,twenty-eight(41.2%)werefemalewithameanageof64.5(range,18-86)years. Thetotal
numbersof35patientswhoeligibleforthisstudy. ThereweresevenT1patients(20%)andtwenty-eightT2
patients(80%). ThreeoutofsevenT1patients(42.9%)hadlymphnodemetastasismeanwhilethirteenoutof
twenty-eightT2patients(46.4%)hadlymphnodemetastasis. Lymphovascularinvasionwasfoundtobetheonly
factorthatenhancedthechanceoflymphnodemetastasis. Theoddsratioforlymphovascularinvasionwas
elevated(10.8,95%CI,1.134-102.85)withstatisticalsignificanceatp-value=0.032. Conclusion: Evidenceof
lymphovascularinvasiondetectedfromsurgicalspecimensmayenhancethechanceoflymphnodeinvolvement
ofT1orT2colorectalcancerpatients. AdjuvanttreatmentshouldbeprovidedforT1orT2patientswithevidence
oflymphovascularinvasionespeciallythecasesthatlessthan 12lymphnodeshadbeendetectedfromsurgical
specimens.
KeyWords: • Colorectal cancer • Lymph node metastasis • T1 - T2
RTA Med J 2549;59:137-42.
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