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บทคัดย่อ
หลักการและเหตุ้ผู้ล
การผู้่าตัดเป็่นิการรักษาหลักขอังโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก	 (non-small	 cell	 lung	 cancer,	 NSCLC)	 

โดยเฉพาะในิระยะที�	1	ถึง	2	แต่สำาหรับระยะที�	3	หร้อัระยะลุกลามเฉพาะที�	 (locally	advance)	การศึึกษาในิปั่จุจุุบันิ
พบว่ิาอััตราการรอัดชีีวิิตตำ�า	เน้ิ�อังจุากก�อันิมะเร็งมักมีขนิาดใหญ่มากกว่ิา	5	ซม.หร้อัมรีะยะขอังต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอัก 
ในิระยะ	2	(N2)	ซึ�งทำาให�การผู่้าตัดทำาได�ยากหร้อัผู่้าตัดได�ไม่สมบ้รณ์	(incomplete	resection	หร้อั	R1)	ส่งผู้ลต่อัอััตรา
การรอัดชีีวิิตและการเป่ลี�ยนิแป่ลงระยะที�ทรุดลง	 งานิวิิจัุยฉบับนีิ�มีควิามสนิใจุป่ระเด็นิขอังผู้ลการผู้่าตัดที�เรียบร�อัย 
สมบ้รณ์	(complete	resection	หร้อั	R0)	อัาจุทำาให�การรอัดชีีวิิตรวิม	(overall	survival)	หร้อัการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรค	 
(progress-free	 survival)	 ดีขึ�นิ	 ร่วิมกับการส้บค�นิปั่จุจัุยต่างๆ	 ที�ส่งผู้ลกับอััตราการตาย	 เพ้�อัป่ระกอับการพิจุารณา
แผู้นิการรักษาขอังแพทย์

วิธ่์การศึึกษา
เป็่นิการศึึกษาย�อันิหลังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กที�ได�รับการผู่้าตัดในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	 

ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2548	ถึง	2563	ในิระยะที�	1	ถึง	3	เก็บข�อัม้ลพ้�นิฐานิได�แก่	อัายุ	เพศึ	ระยะขอังโรค	ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง	
ข�อัม้ลขอังการผู่้าตัดได�แก่	ผู้ลการผู่้าตัด	(สมบ้รณ์และไม่สมบ้รณ์)	การพบการลุกลามเข�าไป่ในิหลอัดเล้อัดและนิำ�าเหล้อัง	
ข�อัม้ลเร้�อังการได�รับยาเคมีบำาบัดและรังสีรักษา	คำานิวิณอััตราการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	ด�วิย	
Kaplan-Meier	survival	analysis	ปั่จุจัุยที�ส่งผู้ลต่อัอััตราการตายคำานิวิณด�วิย	logistic	regression	และ	cox-regression	
analysis	ทั�ง	univariate	และ	multivariate

ผู้ลการศึึกษา 
พบผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิ	334	ราย	เป็่นิเพศึชีายร�อัยละ	38	เพศึหญิงร�อัยละ	62	อัายุเฉลี�ย	66.00+	8.28	ปี่	ผู้ลทางพยาธิิ

วิิทยาส่วินิใหญ่เป็่นิ	adenocarcinoma	ร�อัยละ	93.41	พบระยะลุกลามเฉพาะที�ร�อัยละ	23.95	(ระยะย่อัย	3A	และ	3B	
ร�อัยละ	20.05	และ	3.90	ตามลำาดับ)	ผู้ลการผู่้าตัดพบเป็่นิผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0) 77	ราย	(ร�อัยละ	96.25)	อััตรา
การรอัดชีีวิิตรวิมขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิการผู่้าตัด	ไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	(ร�อัยละ	
90.8	และ	77.8	ตามลำาดับ	โดยที�	p	=	0.24)	อััตราการรอัดชีีวิิตที�	5	ปี่ขอังระยะที�	2	และ	3	เท่ากับร�อัยละ	92.3	
และ	83.8	ตามลำาดับ	พบป่จัุจัุยเสี�ยงที�มีผู้ลกบัการเสยีชีีวิิตคำานิวิณโดย	univariate	cox	proportional	regression	
analysis	ได�แก่	ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	5	ซม.	มี	Hazard	Ratio	(HR)	เท่ากับ	4.78	เท่า	(95%CI	1.28-17.78,	 
p	=	0.02)	และการพบการลุกลามไป่ยังหลอัดเล้อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	(LVI)	มี	HR	เท่ากับ	4.01	เท่า	(95%CI	1.19-13.6,	 
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p	=	0.02)	อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	ระยะ	3A	อัย่้ที�	46.5	เด้อันิ	(95%	CI	38.11-54.89)	 
และระยะ	3B	อัย่้ที�	41.5	เด้อันิ	(	95%	CI	25.25-57.64	)	ไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	0.33)	

สรุปี
การผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลักขอังพบผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิทุกระยะ	การพิจุารณาผู่้าตัด

ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�อัาจุสามารถทำาให�อััตราการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรคยาวินิานิขึ�นิ

บัทนิำา (Introduction)
โรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก	 (Non-small	 cell	

lung	cancer,	NSCLC)	มีอััตราการเสียชีีวิิตส้งเป็่นิอัันิดับ	2	 

ในิป่ระเทศึไทย	ไม่ใช่ีเฉพาะผู้้�ส้งอัายุหร้อัส้บบุหรี�เท่านัิ�นิ	แต่

ยังพบในิป่่วิยอัายุนิ�อัยลงที�มีการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	 ทำาให�

จุำานิวินิขอังผู้้�ป่่วิยมากขึ�นิ	 จุากแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติขอังไทย

และต่างป่ระเทศึมีโอักาสรักษาหายขาดเพียงในิระยะเริ�มต�นิ

ค้อัระยะที�	1	และ	2	โดยผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ต�อังได�รับการรักษา

โดยการผู่้าตัดเป็่นิหลัก	แต่เม้�อัมาถึงระยะที�	 3	 ซึ�งเป็่นิระยะ 

ลุกลามเฉพาะที�	 (locally	 advance)	 การรักษาหลักจุาก 

การศึึกษาส่วินิใหญ่จุะเป็่นิยาเคมีบำาบัดหร้อัฉายรังสีก่อันิ 

การผู่้าตัด	ถึงกระนัิ�นิก็ยังพบว่ิาผู้้�ป่่วิยมีอััตราการรอัดชีีวิิตตำ�า	

ผู้้�วิิจัุยจึุงมีควิามสนิใจุที�จุะรวิบรวิมข�อัม้ลขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับ

การผู่้าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์

ในิอัดตีจุนิถึงปั่จุจุุบันิ	โดยผู้้�ป่่วิยต�อังได�รับการด้แลจุากแพทย์

พหุสาขาก่อันิการตดัสินิใจุเล้อักการผู่้าตัดก่อันิเป็่นิลำาดับแรก	 

แล�วินิำามาวิิเคราะห์อััตราการรอัดชีีวิิต	 รวิมถึงปั่จุจัุยที� 

ส่งผู้ลกับการรอัดชีีวิิต	 เพ้�อัเป่็นิป่ระโยชีนิ์ในิการด้แลผู้้�ป่่วิย 

ในิระยะนีิ�	และอัาจุนิำามาซึ�งแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติใหม่ๆ	ต่อัไป่

มะเร็งป่อัดเป็่นิสาเหตุสำาคัญขอังการเสียชีีวิิตจุากโรค

มะเร็งในิสหรัฐอัเมริกา1	ในิปี่	พ.ศึ.	2564	มีการวิินิิจุฉัยผู้้�ป่่วิย

มะเร็งป่อัดรายใหม่ป่ระมาณ	235,760	ราย	(ผู้้�ชีาย	119,100	

ราย	และผู้้�หญิง	116,660	ราย)	และเสียชีีวิิต	131,880	ราย	

(ผู้้�ชีาย	69,410	ราย	และผู้้�หญิง	62,470	ราย)	มีเพียงร�อัยละ	

26	ขอังผู้้�ป่่วิยNSCLC	ที�มีอััตราการรอัดชีีวิิตที�	5	ปี่หลังจุาก

การวิินิิจุฉยั2	สำาหรับป่ระเทศึไทยมีการรอัดชีีวิิตตำ�ากว่ิาร�อัยละ	 

103	จุากสถิติมะเร็งในิป่ระเทศึไทยในิช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2550	ถึง	

2552	พบว่ิาในิเพศึชีายมะเร็งป่อัดพบส้งเป็่นิอัันิดับสอังและ

พบบ่อัยเป็่นิอัันิดับสี�ในิเพศึหญิงอุับัติการณ์ป่ระมาณ	 26.2	

ต่อัแสนิขอังป่ระชีากรในิเพศึชีาย	 และ	 11.5	 ต่อัแสนิขอัง

ป่ระชีากร	ในิเพศึหญิงอััตราส่วินิการเป็่นิมะเร็งป่อัดในิชีายต่อั 

หญิงเท่ากับ	 2.3	 ต่อั	 14	 โดยอััตราการรอัดชีีวิิตมีควิาม 

แตกต่างกันิไป่ในิแต่ละระยะลดลงตามระยะที�ส้งขึ�นิปั่จุจุุบันิ

แบ่งระยะตาม	Revised	edition	of	the	AJCC	Cancer	Staging	 

Manual	(8th	edition)5-7	และ	International	Association	for	

the	Study	of	Lung	Cancer	(IASLC)6	ในิปี่	พ.ศึ.	2559	ถึง	

2560	 (ภิาคผู้นิวิกตารางที�	 2)	กำาหนิดระยะลุกลามเฉพาะที�	 

(locally	advance)	 เป็่นิตั�งแต่ระยะที�	3A8	ได�แก่	ขนิาดและ

ลักษณะขอังก�อันิในิระดับ	3	หร้อั	4	 ร่วิมกับเม้�อัมีการตรวิจุ

พบมีการกระจุายขอังมะเร็งไป่ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังระดับที�	 1	

(T3-4N1)	 หร้อัขนิาดก�อันิใดๆ	 ร่วิมกับการตรวิจุพบต่อัม 

นิำ�าเหล้อังระดบั	N2	(AnyTN2)	โดย	Lim	และคณะศึึกษาแบบ	

meta-analysis	 ป่ี	 พ.ศึ.	 2552	 รวิบรวิมการศึึกษาในิผู้้�ป่่วิย 

ได�รับการผู่้าตัดทั�งก่อันิได�ยาเคมีบำาบัด	11	การศึึกษา	และหลัง 

ได�ยาเคมีบำาบัดอีัก	22	การศึึกษา	รวิมผู้้�ป่่วิยทั�งหมด	1,637	

ราย	พบว่ิา	ตั�งแต่ระยะ	1	ซึ�งมีอััตรารอัดชีีวิิตที�	5	ปี่	ร�อัยละ	

73	เม้�อัเป่ลี�ยนิเป็่นิระยะที�	2	และ	3	มีอััตราการอัดชีีวิิตที�	5	

ปี่	ลดลงมากกว่ิา	2	เท่า	ผู้้�ป่่วิยที�ได�รับยาเคมีก่อันิการผู่้าตัด

มีแนิวิโนิ�มจุะมีอััตราการรอัดชีีวิิตที�มากกว่ิาเล็กนิ�อัยในิทุกๆ	

ระยะอัย่างมีนัิยสำาคัญ	แต่ไม่เกินิร�อัยละ	1	(ภิาคผู้นิวิกตาราง

ที�	 2)	 ซึ�งในิทางป่ฏิบัติ	 (real	 world)	 อัาจุมีผู้้�ป่่วิยบางรายที� 

สามารถผู่้าตัดได�	 เช่ีนิ	 ขนิาดก�อันิสามารถผู่้าตัดได�หมด 

ร่วิมกับการผู่้าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอักอัย่างเป็่นิ

ระบบให�มากที�สุด	 (resection	with	systemic	 lymph	node	

dissection)	 ตามด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษา	 หลังการ

ผู่้าตัดอัาจุมีอััตราการรอัดชีีวิิตที�มากขึ�นิกว่ิาข�อัม้ลปั่จุจุุบันิ	

จุากการศึึกษาขอัง	Lim	และคณะ9	พบว่ิาอััตราการรอัดชีีวิิต

ขอังผู้้�ป่่วิยในิระยะ	3B	มีอััตรารอัดชีีวิิตนิ�อัยมากใกล�เคียงกับ
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ระยะที�	 4	 อัาจุเป็่นิเพราะเน้ิ�อังจุากผู้้�ป่่วิยได�รับการรักษายา

เคมีบำาบัด	หร้อัรังสีรักษาโดยไม่มีผู้้�ใดได�รับการผู่้าตัด	ซึ�งในิ

ทางป่ฏิบัติมีผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิมากที�อัาจุเป็่นิระยะลุกลามเฉพาะที�

ระยะ	3B	แต่ตั�งเริ�มต�นิแต่ไม่สามารถพิส้จุน์ิพบได�จึุงต�อังสรุป่

เป็่นิระยะ	3A	 ผู้้�ป่่วิยบางรายจึุงได�รับการผู่้าตัดเช่ีนิเดียวิกับ

ระยะไม่ลุกลาม	 ดังนัิ�นิในิปั่จุจุุบันิการศึึกษาแบบสุ่มควิบคุม	

(RCT)	หร้อัแบบไป่ข�างหนิ�า	(prospective)	สำาหรับการผู่้าตัด

ก่อันิการให�ยาเคมีบำาบัดในิระยะ	3A	บางราย	และ	3B	3C	จึุง

ไม่สามารถกระทำาได�	เน้ิ�อังจุากมีโอักาสผิู้ดหลักจุริยธิรรมแม�

ในิบางสถาบันิจุะมีศัึลยแพทย์ที�มีควิามชีำานิาญในิการผู้่าตัด

ดังกล่าวิก็ตาม	งานิวิิจัุยฉบับนีิ�จึุงมุ่งเนิ�นิไป่ที�การศึึกษาอััตรา

การรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยในิระยะลุกลามเฉพาะที�	 ที�ได�รับการ

ผู่้าตัดอัย่างเหมาะสม	อัาจุสามารถเพิ�มอััตราการรอัดชีีวิิตหร้อั

เพิ�มระยะเวิลาขอังการแพร่กระจุายโรคได�นิานิขึ�นิ	เน้ิ�อังจุาก 

การผู่้าตัดจุะช่ีวิยลดป่ริมาณเซลล์มะเร็ง	 (tumor	 burden)	 

ได�มากกว่ิาการให�ยาเคมีบำาบัดแต่เพียงอัย่างเดียวิหร้อั 

การให�ยาเคมีบำาบัดก่อันิการผู้่าตัด	 เพราะผู้้�ป่่วิยมักป่ระสบ

ปั่ญหาเร้�อังควิามไม่พร�อัมสำาหรับการผู่้าตัด	 ได�แก่	 การถ้ก

กดการทำางานิขอังไขกระด้ก	ภิาวิะทุพโภิชีนิาการ	หร้อัสภิาวิะ

กายที�ไม่พร�อัม	 (performance	 status)	 ภิายหลังได�รับยา

เคมีบำาบัด	 อัาจุพบอังค์ควิามร้�ใหม่ในิการรักษาผู้้�ป่่วิยมะเร็ง 

ในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิอันิาคตต่อัไป่

วิธ์่ดำาเนิินิการวิจ้ัย (Material and method)
ปีระชากรนิำามาศึึกษา

อั�างอิังจุากจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ 

ไม่เล็กที�เข�ารับการรักษาโดยการผู่้าตัดและยาเคมีบำาบัดทั�ง

ได�รับและไม่ได�รับรังสีร่วิมรักษาในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	

ตั�งแต่ปี่	 พ.ศึ.	 2552-2563	 เน้ิ�อังจุากเป็่นิการศึึกษาแบบ 

ย�อันิหลัง	(retrospective	study)	จึุงได�มีการยกเวิ�นิการขอัควิาม 

ยินิยอัมขอังผู้้�ป่่วิย	 ผู้้�ป่่วิยที�เข�าร่วิมวิิจัุยทุกรายได�รับการ

วิินิิจุฉัยย้นิยันิว่ิาเป็่นิมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กจุากการ

ตรวิจุเน้ิ�อัเย้�อัทางพยาธิิวิิทยา	 ได�รับการป่ระเมินิระยะขอัง

โรคและการรักษาจุากพหุสาขาได�แก่อัายุรแพทย์โรคป่อัด	

อัายุรแพทย์โรคมะเร็ง	 รังสีแพทย์	 และศัึลยแพทย์หัวิใจุและ

หลอัดเล้อัด	 การศึึกษานีิ�ได�รับการอันุิมัติจุากคณะกรรมการ

การวิิจัุยโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	

การเก็บัข้อม้ล (Data collection)
เก็บข�อัม้ลพ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิยจุากเวิชีระเบียนิ	 ได�แก่	

อัายุ	 เพศึ	 โรคป่ระจุำาตัวิ	 ข�อัม้ลเกี�ยวิกับมะเร็งป่อัด	 ได�แก่	

ชีนิิดขอังมะเร็ง	ขนิาดขอังก�อันิ	ระยะขอังโรคมะเร็งป่อัดชีนิิด 

เซลล์ไม่เล็กตามคำาจุำากัดควิามขอัง	 European	 Society	 of	

Medical	Oncology	(ESMO)	ปี่	พ.ศึ.	2560	และ	National	

Comprehensive	Cancer	Network	(NCCN)	ปี่	พ.ศึ.	2563	

ระยะขอังขนิาดก�อันิเนิ้�อัและต่อัมนิำ�าเหล้อังตาม	 American	

Joint	Committee	on	Cancer	eighth	edition	(T/N/M	staging	

8th	edition	หร้อั	TNM	8)	ปี่	พ.ศึ.	2560	และ	International	

Association	 for	 the	Study	of	Lung	Cancer	 (IASLC)	 ปี่	

พ.ศึ.	2551	ชีนิิดขอังการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิมะเร็ง	ข�อัม้ลขอัง 

การผู่้าตัด	ได�แก่	ระยะเวิลาตั�งแต่ผู่้าตัด	ผู้ลทางพยาธิิวิิทยา	 

ผู้ลขอังการผู่้าตัดแบ่งเป็่นิ	 1.	 การผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	

(Complete	resection	หร้อั	R0)	หมายถงึการผู้า่ตัดที�ได�ตัดก�อันิ

อัอักได�หมด	 ไม่มีเซลล์มะเร็งที�ขอับก�อันิ	 ร่วิมกับมีการเลาะ 

หร้อัเก็บตัวิอัย่างต่อัมนิำ�าเหล้อังอัอักอัย่างเป็่นิระบบและ 

ได�รับพิส้จุน์ิแล�วิว่ิาต่อัมนิำ�าเหล้อังระยะที�ส้งที�สุดไม่พบเซลล์

มะเร็ง	 2.	 การผู้่าตัดไม่สมบ้รณ์	 (incomplete	 resection)	

หมายถึงการผู่้าตัดที�พบการลุกลามขอังมะเร็งที�ขอับขอัง

เน้ิ�อัเย้�อัป่อัดที�ผู่้าตัดอัอักมา	หร้อัพบการกระจุายขอังมะเร็ง

ไป่ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังที�ไม่ได�ผู่้าตัดอัอักหร้อัพบการกระจุายขอัง

เซลล์มะเร็งไป่ที�เย้�อัหุ�มป่อัดหร้อัเย้�อัหุ�มหัวิใจุ	 โดยแบ่งเป็่นิ	 

R1	 ค้อัการพบการลุกลามขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็งเม้�อัส่อังผู่้านิ

กล�อังจุุลทรรศึน์ิ	(microscopically	positive	resection)	และ	

R2	 ค้อัการพบการลุกลามขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็งที�มอังเห็นิด�วิย

ตาเป่ล่าขณะผู่้าตัด	 (macroscopic	 residual	 tumor)	ข�อัม้ล 

อ้ั�นิๆ	 เกี�ยวิกับการผู่้าตัด	 ได�แก่	 การพบการลุกลามไป่ยัง

หลอัดเล้อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	 (lympho-vascular	 invasion	

หร้อั	LVI)	และการตรวิจุการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	Endothelial	

Growth	Factor	Recertor	(EGFR)	ข�อัม้ลเกี�ยวิกับการรักษา	

ได�แก่	 การได�ยาเคมีบำาบัด	 รังสีรักษา	 ยารักษาทางโมเลกุล

แบบพุ่งเป้่า	 (targeted	 biologic	 therapy)	 ข�อัม้ลเกี�ยวิกับ 

การดำาเนิินิขอังโรค	ได�แก่	ระยะเวิลาที�เริ�มรักษาโดยการผู้า่ตัด 

จุนิถึงปั่จุจุุบันิหร้อัเสียชีีวิิต	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรค	 

(progress-free	 survival)	 เกณฑ์์การคัดเล้อักอัาสาสมัคร 

เข�าร่วิมโครงการวิิจัุย	(inclusion	criteria)	ได�แก่	ระยะลุกลาม
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ทธิกร อ ิ หพานิชย์ แ ะค ะ

เฉพาะที�ค้อัผู้้�ที�มีระยะที�	 3	 ขอังโรคตั�งแต่	 3A	 (T1-2N2,	

T3N1	และ	T4N0-1)	3B	(T1-2N3	และ	T3-4N2)	และ	3C	 

(T3-4N3)	ที�สามารถผู่้าตัดได�	(Operable)	โดยผู้้�ป่่วิยทุกราย 

ต�อังผู่้านิการด้แล	 และมีมติเห็นิชีอับขอังแพทย์พหุสาขา	

ได�แก่	อัายุรแพทย์โรคป่อัด	อัายรุแพทย์โรคมะเรง็	รังสีแพทย์	

และศัึลยแพทย์ทรวิงอัก	 ในิการวิางแผู้นิการรักษาด�วิยการ

ผู่้าตัดก่อันิการรักษาด�วิยการให�ยาเคมีบำาบัด	 หร้อัการฉาย

รังสีมีระยะการติดตามผู้้�ป่่วิยมากกว่ิา	1	ปี่	ขึ�นิไป่ยกเวิ�นิกรณี

เสียชีีวิิตเกณฑ์์การคัดเล้อักอัาสาสมัครอัอักจุากโครงการ 

วิิจัุย	(exclusion	criteria)	ได�แก่	ผู้้�ป่่วิยที�มีโรคมะเร็งที�อัวัิยวิะอ้ั�นิ 

ร่วิมด�วิยก่อันิหร้อัหลังการผู่้าตัดภิายในิ	 5	 ปี่	 ผู้้�ป่่วิยที�ไม่

สามารถป่ระเมินิระยะขอังโรคได�	ผู้้�ป่่วิยที�ขาดนัิดหร้อัขาดการ

รักษาหลักภิายหลังการผู่้าตัดภิายในิ	5	ปี่และผู้้�ป่่วิยที�มีระยะ

เวิลาการติดตามหลังผู่้าตัดนิ�อัยกว่ิา	1	ปี่	ยกเวิ�นิกรณีเสียชีีวิิต

วัต้ถุปีระสงค์ของการวิจ้ัย (Objectives)
วัิตถุป่ระสงค์หลัก	 (pimary	 outcome)	 ขอังงานิ 

วิิจัุยเพ้�อัศึึกษาอััตราการรอัดชีีวิิตโดยรวิม	 (overall	 survival	 

หร้อั	 OS)	 ขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิ

ระยะลุกลามเฉพาะที�	 ที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิการผู่้าตัด

ก่อันิได�การรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัการฉายรังสี	 และ

วัิตถุป่ระสงค์รอัง	(secondary	outcome)	ได�แก่	1.	เพ้�อัศึึกษา

อััตราการรอัดชีีวิิตที�	 1,	 3,	 5	 	และมากกว่ิา	 5	 ปี่	 2.	 ศึึกษา

ปั่จุจัุยที�มีผู้ลต่อัอััตราการรอัดชีีวิิต	 (prognostic	 factors)	

จุากตัวิแป่รต่างๆ	ได�แก่	อัายุ	เพศึ,	ระยะขอังโรค,	ขนิาดขอัง

ก�อันิมะเร็ง	ผู้ลการผู่้าตัดได�แก่	ขอับเขตขอังเน้ิ�อัเย้�อัจุากการ

ตรวิจุทางพยาธิิวิิทยาหลังผู่้าตัด	 การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิที� 

ก่อัให�เกิดมะเร็ง	 และการรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี

รักษา	 3.	 เพ้�อัศึึกษาเพ้�อัศึึกษาอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิม

ขอังโรค	(progress-free	survival)	

การวิเคราะห์ข้อม้ลและสถิต้ิท่�ใช้วิเคราะห์ 
(Data Analysis and Statistics)

ค่าเฉลี�ยขอังข�อัม้ลพ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิย	(demographics	

data)	 ได�แก่	 อัายุ	 เพศึโรคร่วิมที�สำาคัญ	 ชีนิิดและระยะขอัง

มะเร็งใชี�	Mean	และ	 standard	 deviation	 ศึึกษาอััตราการ

รอัดชีีวิิตโดยรวิมและราย	 1,	 3,	 5	 และมากกว่ิา	 5	 ปี่	 ด�วิย	

Kaplan-Meier	 survival	 analysis	 และด้ปั่จุจัุยพยากรณ์

โรค	 (prognostic	 factor)	 ที�มีผู้ลกับอััตราการเสียชีีวิิตโดย	

ด�วิย	Log-rank	statistic	(Univariate	และ	Multivariate	Cox	

proportional	hazards	 regression	analysis)	และ	 logistic	

regression	 แสดงผู้ลเป็่นิ	 hazard	 ratios	 (HRs)	 ร่วิมกับ	

95%	 confidence	 intervals	 (CI)	 ทุกการคำานิวิณเป็่นิแบบ	

2	ทาง	 (2-tailed)	 กำาหนิดนัิยสำาคัญทางสถิติที�	 P	 นิ�อัยกว่ิา	

0.05	วิิเคราะห์ข�อัม้ลทั�งหมดโดยโป่รแกรม	SPSS	version	22

ผู้ลการศึึกษา (Result)
พบผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กที�ได�รับการ

ผู่้าตัดในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2548	ถึง	2563	 

ผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิ	334	ราย	เป็่นิเพศึชีาย	128	ราย	(ร�อัยละ	38)	

เพศึหญิง	206	ราย	(ร�อัยละ	62)	อัายุเฉลี�ย	66.00	±	8.28	ปี่	

ทุกรายได�รับการวิินิิจุฉัยว่ิาเป็่นิมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก

จุากผู้ลทางพยาธิิวิิทยาขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัด	กำาหนิดระยะขอังโรค

จุากเอ็ักซเรย์คอัมพิวิเตอัร์ร่วิมกับผู้ลตรวิจุทางพยาธิิวิิทยา

ขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	 ผู้ลทางพยาธิิวิิทยาพบ

มะเร็งป่อัดชีนิิด	adenocarcinoma	312	ราย	(ร�อัยละ	93.41)	

squamous	cell	carcinoma	14	ราย	(ร�อัยละ	4.19)	และชีนิิด

อ้ั�นิๆ	7	ราย	(ร�อัยละ	2.09)	แบ่งเป็่นิระยะที�	1	จุำานิวินิ	180	

ราย	(ร�อัยละ	53.98)	ระยะที�	2	จุำานิวินิ	52	ราย	(ร�อัยละ	15.57)	

ระยะที�	3	หร้อัระยะลุกลามเฉพาะที�	จุำานิวินิ	80	ราย	(ร�อัยละ	 

23.95)	 แบ่งเป็่นิระยะย่อัย	 3A	 จุำานิวินิ	 67	 ราย	 (ร�อัยละ	 

20.05)	 และระยะย่อัย	 3B	 จุำานิวินิ	 13	 ราย	 (ร�อัยละ	 3.90)	

และระยะที�	4	จุำานิวินิ	22	ราย	(ร�อัยละ	6.58)โดยไม่มีผู้้�ป่่วิย

ใดอัย่้ในิระยะ	3C	ทุกรายผู่้านิการเข�าป่ระชีมุแพทย์พหุสาขา

เพ้�อัวิางแผู้นิกอ่ันิได�รบัการรักษาจุริง	โดยเฉพาะการผู้า่ตัดในิ

ระยะที�	 4	 ส่วินิใหญ่เป็่นิการกระจุายไป่ที�อัวัิยวิะเดี�ยวิไม่เกินิ	

2	ตำาแหน่ิง	 (oligo-metastasis)	 ได�แก่	 ตับ	สมอัง	และต่อัม

หมวิกไต	ทุกรายได�รับการผู่้าตัดในิตำาแหน่ิงที�มีการกระจุาย 

ร่วิมกับก�อันิในิป่อัดในิเวิลาใกล�เคียงกันิ	ทั�งนีิ�ทางผู้้�วิิจัุยไม่ได�

ลงรายละเอีัยดขอังการผู่้าตัดในิระยะที�	 4	 เน้ิ�อังจุากไม่ตรง
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ตามวัิตถุป่ระสงค์ขอังงานิวิิจัุย	ผู้ลขอังการผู่้าตัดเฉพาะระยะ

ลุกลามเฉพาะที�พบเป็่นิผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0)	จุำานิวินิ	

77	ราย	(ร�อัยละ	96.25)	และผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์	(R1	หร้อั	R2)	

จุำานิวินิ	3	ราย	(ร�อัยละ	3.75)	พบการลุกลามเข�าหลอัดเล้อัด

และต่อัมนิำ�าเหล้อัง	62	ราย	(ร�อัยละ	18.56)	และการกลายพันิธ์ุิ

ขอังยีนิ	EGFR	33	ราย	 (ร�อัยละ	9.88)	 ผู้้�ป่่วิยระยะลุกลาม

เฉพาะที�ที�ได�รับการผู่้าตัดก่อันิการให�ยาเคมีบำาบัดทั�งสิ�นิ	65	

ราย	(ร�อัยละ	80.25)	และหลังได�รับยาเคมีบำาบัด	9	ราย	(ร�อัยละ	 

11.25)	และผู้้�ป่่วิยที�ได�รับรังสีร่วิมรักษาทั�งสิ�นิ	23	ราย	(ร�อัยละ	 

28.75)	ข�อัม้ลพ้�นิฐานิแสดงดังตารางที�	1

ต้ารางท่�. 1 	 ข�อัมล้พ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิย	(Demographic	data)

ข้อม้ลพ้�นิฐานิ n % or ±SD

ป่ระชีากรที�เข�าร่วิมการศึึกษา
เพศึ
	 -	ชีาย
		 -	หญิง
อัายุ	(ปี่)

334

128
206

38%
62%

66.00±8.28

ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง	(ซม.)
		 -	นิ�อัยกว่ิา	5	ซม.
		 -	มากกว่ิา	5	ซม.

295
39

88.32%	(2.43±0.98	ซม.)
11.68%	(6.29±1.59	ซม.)

ระยะขอังโรค	(TNM	8)
	 ระยะที�	1
	 ระยะที�	2
	 ระยะที�	3
		 	 -	ระยะย่อัย	3A
		 	 -	ระยะย่อัย	3B
		 	 -	ระยะย่อัย	3C
	 ระยะที�	4

180
52
80
67
13
0
22

53.89%
15.57%
23.95%
20.05%
3.90%
0%

6.58%

ผู้ลการผู่้าตัด
		 -	ผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0)
	 	 	 เฉพาะระยะที�	3
		 -	ผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์	(R1หร้อั	R2)
	 	 	 เฉพาะระยะที�	3

326
77/80
8

3/80

97.6%
96.25%
2.3%
3.75%

ข้อม้ลพ้�นิฐานิ n % or ±SD

ผู้ลทางพยาธิิวิิทยาขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัด
		 -	ชีนิิดขอังมะเร็งป่อัด
	 	 	 Adenocarcinoma
	 	 	 Squamous	cell	carcinoma
	 	 	 Others
	 	-	ระยะขอังต่อัมนิำ�าเหล้อัง
	 	 	 นิ�อัยกว่ิาระยะ	N2
	 	 	 มากกว่ิาระยะ	N2
	 	-	การตรวิจุพบว่ิามี	LVI
	 	-	การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	EGFR	

312
14
7

287
47
62
33

93.41%
4.19%
2.09%

85.93%
14.07%
18.56%
9.88%

การรักษา	(เฉพาะระยะลุกลามเฉพาะที�)
	 -	การได�รับยาเคมีบำาบัด	(Chemotherapy)
	 	 	 -	ก่อันิการผู่้าตัด	(Pre-operative)
	 	 	 -	หลังการผู่้าตัด	(post-operative)
		 -	การได�รับรังสีร่วิมรักษา	(Radiotherapy)

74
9
65
23

92.5%
11.25%
81.25%
28.75%

 

ระยะเวิลาที�สั�นิที�สุดหลังการผู่้าตัดจุนิถึงเสียชีีวิิต	

(time	to	first	death	event)	ระยะที�	1	ถึง	3	เท่ากับ	6.99,	

5.08	และ	3.17	ปี่	ตามลำาดับ	อััตราการรอัดชีีวิิตรวิม	(overall	

survival	 หร้อั	 OS)	 ขอังผู้้�ป่่วิยจุากการคำานิวิณด�วิยกราฟ	

Kaplan-Meier	 แบ่งตามระยะที�	 1	 ถึง	 3	 (ภิาพที�	 1A)	 และ 

ระยะย่อัย	(ภิาพที�	1B)	พบ	OS	ระยะที�	1	เท่ากับ	11.26	ปี่	

แตกต่างกับระยะที�	 2	 ที�	 9.85	 ปี่	 และระยะที�	 3	 ที�	 7.89	 ปี่	 

อัย่างมีนิัยสำาคัญทางสถิติ	 (p=0.007	 และ	 p=0.04	 ในิ

ระยะแยกย่อัย)	 โดยอััตราการรอัดชีีวิิตรายปี่	 พบที�	 1	 ปี่	 

ระยะที�	1	 ถึงระยะที�	3	 เท่ากับร�อัยละ	100,	100	และ	97.1	 

ตามลำาดับ	ที �	3	ป่ี	เท่ากับร�อัยละ	100,	100	และ	95.3	 

ตามลำาดับ	ที �	5	ป่ี	เท่ากับร�อัยละ	100,	92.3	และ	83.8	 

ตามลำาดับ	และที�มากกว่ิา	5	ปี่	ระยะที�	1	เท่ากับร�อัยละ	89.3	

และระยะที�	 3	 เท่ากับร�อัยละ	 95.3	 โดยไม่สามารถคำานิวิณ

อััตรารอัดชีีวิิตที�มากกว่ิา	5	ปี่ขอังระยะที�	2	เน้ิ�อังจุากจุำานิวินิ

ผู้้�ป่่วิยไม่เพียงพอั	แสดงดังตารางที�	2
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Ãูป·่� 1. กราฟ Kaplan-Meier แสดงการรอดªีÇิตรÇมของ¼้�»่Çยมะเร็ง»อด·ี�ได�รับการ¼่าตัดระยะ·ี� 1 ¶ึง 3

ต้ารางท่� 2. 	 แสดงรายละเอัียดอััตราการรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยมะเร็งป่อัดที�ได�รับการผู้่าตัดระยะที�	1	ถึง	3

ระยะของโรค จ้ำานิวนิ (ราย)

ค่าเฉล่�ยอัต้ราการรอดช่วิต้รวม (OS) อัต้ราการรอดช่วิต้แบ่ังต้ามปีี

ปีี
95% Confidence Interval

1 ปีี 3 ปีี 5 ปีี มากกว่า 5 ปีี
ต้ำ�าสุด ส้งสุด

ระยะที�	1 180 11.26 10.73 11.79 100% 100% 100% 89.3%

ระยะที�	2 52 9.85 9.10 10.60 100% 100% 92.3% -

ระยะที�	3 80 7.90 7.20 8.59 97.1% 95.3% 83.8% 78.2%

อััตราการรอัดชีีวิิตรวิมขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิด

เซลลไ์ม่เล็กในิระยะลกุลามเฉพาะที�	ที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิ

การผู้า่ตัดก่อันิและหลงัได�การรกัษาด�วิยยาเคมบีำาบัดหร้อัรงัสี

ร่วิมรักษาไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 (ร�อัยละ	 

90.8	และ	77.8	ตามลำาดับ	โดยที�	p	=	0.24)	โดยพบอััตรา

การรอัดชีีวิิตที�	1	ปี่	เท่ากับร�อัยละ	98.3	ที�	3	ปี่เท่า	กับร�อัยละ	 

94.2	ที�	5	ปี่เท่ากับร�อัยละ	87.8	และหลงัจุาก	5	ปี่	ร�อัยละ	83.8	

อััตราการรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับการผู้า่ตัดภิายหลงัได�รบั

เคมีบำาบัดพบอััตราการรอัดชีีวิิตปี่ที�	1	ถึง	ปี่ที�	3	ร�อัยละ	100	

ปี่ที�	5	ร�อัยละ	75	และหลังจุาก	5	ปี่	ร�อัยละ	37.5	(ร้ป่ที�	2)	 

วัิตถุป่ระสงค์รอังพบปั่จุจัุยเสี�ยงจุากตัวิแป่รต่างๆ	คำานิวิณโดย	 

univariate	 cox	 proportional	 regression	 analysis	 ได�แก่	

ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	 5	ซม.	 มี	HR	 เท่ากับ	 4.78	 เท่า	

(95%CI	ระหว่ิาง	1.28	ถึง	17.78	โดยที�	p	=	0.02)	และการ

พบ	LVI	มี	HR	เท่ากับ	4.01	เท่า	(95%CI	ระหว่ิาง	1.19	ถึง	 

13.6	 โดยที�	 p	 =	 0.02)	 มีผู้ลกับอััตราการเสียชีีวิิตอัย่างมี 

นัิยสำาคัญทางสถิติ	แต่ไม่พบปั่จุจัุยใดๆ	ที�มีนัิยสำาคัญทางสถิติ 

เม้�อัคำานิวิณแบบ	multivariate	ได�แก่อัายุมากกว่ิา	80	ปี่	เพศึ	

ระยะขอังโรค	ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	5	ซม.	การพบ	LVI	

การตรวิจุการผู่้าเหล่าขอังยีนิ	EGFR	การผู่้าตัดก่อันิหร้อัหลัง 

ได�รับยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษา	 การคำานิวิณป่ัจุจัุยเสี�ยง 

โดยวิิธีิ	 logistic	 regression	 พบขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	 

5	ซม.	มีควิามเสี�ยงต่อัการเสียชีีวิิตเท่ากับ	1.34	เท่าอัย่างมี

นัิยสำาคัญทางสถิติ	(95%	CI	ระหว่ิาง	1.05	ถึง	1.72	โดยที�	 

p	=	0.01)	(ตารางที�	3)	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	

(progress-free	survival)	ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�ที�ได�รับ 

การผู่้าตัด	พบระยะ	3A	อัย่้ที�	46.5	เด้อันิ	(95%	CI	ระหว่ิาง	 

38.11	ถึง	54.89)	และระยะ	3B	อัย่้ที�	41.5	เด้อันิ	เด้อันิ	(95%	

CI	ระหว่ิาง	25.25	ถึง	57.64)	แตกต่างกันิอัย่างไม่มีนัิยสำาคัญ

ทางสถิติ	(p	=	0.33)	แสดงดังร้ป่ที�	3
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Ãูป·่� 2.  กราฟ Kaplan-Meier แสดงการรอดªีÇิตรÇมของ¼้�»่Çย
มะเรง็»อดระยะÅุกÅามเฉพาะ·ี� (ระยะ·ี� 3 ·ี�ได�รบัการ¼า่ตดั
ก่่อนและหลังได้้รัับยาเคมีบีำาบัด้

อัต้ราการรอดช่วิต้

จ้ำานิวนิผู้้้ป่ีวยท่�รอดช่วิต้

ผู่้าตั้ดก่อนิเคม่
บัำาบััด (ร้อยละ)

ผู่้าตั้ดหลังเคม่
บัำาบััด(ร้อยละ)

รวิม* 90.8 77.8

1	ปี่ 98.3 100

3	ปี่ 94.2 100

5	ปี่ 87.8 75

มากกว่ิา	5	ปี่ 83.8 37.5

*p	=	0.24

Ãูป·่� 3. 	 ก่รัาฟ	 Kaplan-Meier	 แสด้งอัตรัาก่ารัคงอย่่ในรัะยะเดิ้มี
ของโรัคของผู้่้ป่่วยมีะเร็ังป่อด้รัะยะลุก่ลามีเฉพาะทีี่�

ระยะของโรค
จ้ำานิวนิ 
(ราย)

อัต้ราการคงอย่้ในิระยะเดิมของโรค

เด้อนิ
95% Confidence Interval

ต้ำ�าสุด ส้งสุด

ระยะ	3A 54 46.5 38.11 54.89

ระยะ	3B 10 41.5 25.35 57.64
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ต้ารางท่� 3. 	 ป่ัจุจุัยเสี�ยงขอังการเสียชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดที�ได�รับการผู้่าตัดแบ่งตามตวัิแป่รต่าง	ๆ

ความเส่�ยง

Univariate Cox
proportional analysis

Multivariate Cox
proportional analysis

Logistic regression

Hazard ratio with 
95% CI

P value
Hazard ratio with 

95% CI
P value

Hazard ratio with 
95% CI

P value

อายุ
	 มากกว่ิา	70	ปี่ 0.44	(0.12	–	1.59) 0.21 2.19	(0.29	–	16.28) 0.44 0.89	(0.67	-	8.93) 0.17

เพศึ 0.73	(0.23	–	2.24) 0.58 1.3	(0.28	-	6.02) 0.73 0.82	(0.28	–	2.42) 0.72

ระยะของโรค
	 	 ระยะที�	2
	 	 ระยะที�	3

0.238	(0.02	–	2.29)
0.31	(0.02	–	5.04)

0.21
0.41

0.20	(0.02	–	2.03)
0.20	(0.01	–	3.29)

0.17
0.26

0.36	(0.03	–	3.62)
0.41	(0.02	–	6.89)

0.38
0.53

ผู้ลต้รวจ้ทางพยาธิ์วิทยา
1.	ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง
	 	 มากกว่ิา	5	ซม.
2.	การตรวิจุพบ	LVI
3.	การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	EGRF
	 	 ตรวิจุพบ
	 	 ตรวิจุไม่พบ

4.78	(1.28	–	17.78)
4.01	(1.19	–	13.6)

0.22	(0.04	–	1.04)
0.39	(0.05	–	2.81)

0.02
0.02

0.06
0.35

1.19	(0.90	–	1.59)
0.24	(0.41	–	1.41)

0.75	(0.08	–	6.56)
1.43	(0.13	–	15.5)

0.21
0.11

0.80
0.76

1.34	(1.05	-	1.72)
2.56	(0.83	–	7.94)

0.27	(0.05	–	1.36)
0.51	(0.06	–	4.01)

0.01
0.10

0.11
0.53

การรักษา
1.	การได�รับยาเคมีบำาบัด
	 	 ก่อันิการผู่้าตัด
	 	 หลังการผู่้าตัด
2.	การได�รับรังสีร่วิมรักษา

4.29	(0.11	–	33.8)
1.03	(0.42	–	20.03)
0.95	(0.19	–	4.69)

0.08
0.97
0.95

2.92	(0.42	–	20.03)	
1.96	(0.11	–	33.8)
1.35	(0.17	–	10.79)

0.27
0.64
0.77

4.30	(0.67	–	27.53)
1.03	(0.23	–	4.47)
0.89	(0.17-4.53)

0.12
0.96
0.89

อภิิปีรายผู้ลการศึึกษา (Discussion)
จุากการศึึกษาพบว่ิาการผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลัก 

ขอัง	 NSCLC	 แม�ในิระยะลุกลาม	 เฉพาะที�พบอััตราการ 

รอัดชีีวิิตไม่แตกต่างจุากระยะที�	2	(9.85	ปี่	และ	7.90	ปี่	โดยที�	

p	=	0.17	และ	0.26	ตามลำาดับ)	ผู้้�ป่่วิยทั�งหมดเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�

ได�รับวิินิิจุฉัยและวิางแผู้นิก่อันิการรักษาจุากแพทย์พหุสาขา

ที�เกี�ยวิข�อัง	 โดยเฉพาะอัย่างยิ�งผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที� 

ส่วินิใหญ่ได�รับการผู่้าตัดก่อันิได�รับยาเคมีบำาบัดมีถึงร�อัยละ	 

81.25	 และหลังยาเคมีบำาบัดเพียงร�อัยละ	 11.25	 ไม่เพียง

เท่านัิ�นิผู้ลการผู่้าตัดยังพบว่ิาเป็่นิการผู่้าตัดแบบสมบ้รณ์	

(R0)	 ถึงร�อัยละ	96.25	ทั�งนีิ�อัาจุขึ�นิอัย่้กับป่ระสบการณ์ขอัง

ศัึลยแพทย์ที�มีควิามชีำานิาญในิการผู่้าตัดเลาะเน้ิ�อัป่อัดและ

การผู้่าตัดต่อัมนิำ�าเหล้อังชี่อังอักอัอักอัย่างเป่็นิระบบ	 อััตรา

การรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ในิการศึึกษานีิ�จึุงเป็่นิผู้้�ที� 

ได�รับการผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	พบอััตราการรอัดชีีวิิตรวิม

ตามระยะแตกต่างจุากระยะที�	 1	 อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	

แต่ไม่พบควิามแตกต่างระหว่ิางระยะที�	2	และระยะที�	3	เม้�อั

คำานิวิณปั่จุจัุยเสี�ยงต่อัอััตราการเสียชีีวิิตแบบ	 univariate	

หร้อั	multivariate	cox	proportional	analysis	และ	logistic	

regression	 ในิการศึึกษายังพบอััตราการรอัดชีีวิิตที�	 1	 3	 5	

และมากกว่ิา	 5	 ปี่ในิระยะลุกลามเฉพาะที�ไม่ควิามแตกต่าง

กันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 แต่พบจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�ได�รับ

การผู่้าตัดก่อันิการให�การรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี

ร่วิมรักษาถึงร�อัยละ	 83.8	 เทียบกับได�รับยาเคมีบำาบัดก่อันิ

เพียงร�อัยละ	37.5	ที�ระยะเวิลาติดตามมากกว่ิา	5	ปี่	โดยพบ 

ระยะเวิลาการรอัดชีีวิิตที�	 5	 ปี่ถึงร�อัยละ	 83.8	 โดยเฉพาะ 

ถ�าผู้้�ป่่วิยได�รับการผู่้าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิมรักษา 

จุะมีอััตรารอัดชีีวิิตร�อัยละ	87.8	ซึ�งยาวิที�นิานิกว่ิาการศึึกษา

ขอัง	lim	ที�พบอััตราการรอัดชีีวิิตในิระยะนีิ�เพียงร�อัยละ	19	ถึง	

25	 อััตรารอัดชีีวิิตขอังผู้่าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิม

รักษาร�อัยละ	34.4	และผู่้าตัดภิายหลังร�อัยละ	35.3	แสดงถึง

แนิวิโนิ�มที�ค่อันิข�างชัีดเจุนิวิ่าการผู้่าตัดที�เรียบร�อัยสมบ้รณ์
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อัาจุทำาให�ผู้้�ป่่วิยรอัดชีีวิิตได�นิานิขึ�นิ	 ปั่จุจัุยเสี�ยงอ้ั�นิๆ	 ที�มีผู้ล

ต่อัอััตราการเสียชีีวิิต	 ได�แก่ขนิาดขอังก�อันิมะเร็งที�มากกวิ่า	

5	 ซม.	 มีนัิยสำาคัญทางสถิติทั�งการคำานิวิณแบบ	 univariate	

(p	=	0.02)	และ	logistic	regression	(p	=	0.01)	เน้ิ�อังจุาก

ขนิาดขอังก�อันิอัาจุมผีู้ลต่อัการแพรก่ระจุายหร้อักดทบัอัวัิยวิะ

ใกล�เคียง	 ส่งผู้ลให�การผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์หร้อัมีโอักาสเป่ลี�ยนิ

ระยะหร้อัแพร่กระจุายเน้ิ�อังจุากป่ริมาณขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็ง

มีมากกว่ิา	สอัดคล�อังกับการศึึกษาขอัง	The	Lung	Cancer	

Study	Group	(LSCG)	รวิม	821	การศึึกษา	พบว่ิาการรักษา

โดยการผู่้าตัดสามารถลดอััตราการตายได�เม้�อักระทำาร่วิมกับ

การผู้่าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิชี่อังอักอัย่างเป็่นิระบบ10-12	

และเม้�อัร่วิมกับการรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดเสริม	 (Post-op	

adjuvant	chemotherapy)	จุะสามารถลดอััตราตายลงได�ถึง 

ร�อัยละ	 2713	 แต่การให�รังสีร่วิมรักษาภิายหลังการผู่้าตัด 

ไม่พบว่ิาได�ป่ระโยชีน์ิแต่กลับพบว่ิามีอััตราตายส้งขึ�นิ14	แม�ว่ิา

แนิวิทางการรักษามาตรฐานิในิปั่จุจุุบันิยังคงแนิะนิำาให�ยา

เคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษาเป็่นิทางเล้อักแรกก่อันิผู่้าตัดเสมอั

ได�แก่	European	Society	for	Medical	Oncology(ESMO)	

ปี่	พ.ศึ.	256015	National	Comprehensive	Cancer	Network	

(NCCN)	ปี่	พ.ศึ.	256416	และแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติขอังสถาบันิ

มะเร็งแห่งชีาติปี่	พ.ศึ.	255817	แต่ให�คำาแนิะนิำาแบบหลักฐานิ

ไม่หนัิกแน่ินิ	(weak	evidence)	ในิเร้�อังการผู่้าตัดได�แก่กรณี

สงสัยต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอักระยะ	 N2	 ที�ไม่สามารถตรวิจุ

พิส้จุน์ิก่อันิผู่้าตัดได�	 โดยพิจุารณาให�ส่งตรวิจุต่อัมนิำ�าเหล้อัง 

ระหว่ิางการผู่้าตัดแทนิ	 (Intraoperative	 Rapid	 OnSite	 

Evaluation)	 กรณีพบมีการแพร่กระจุายในิระยะ	 N2	 ให�

พิจุารณาต่อัว่ิา	1.	สามารถตัดอัอักได�หมด	(resectable)	หร้อั

ไม่ร่วิมกับการตรวิจุพบตำาแหน่ิง	 N2	 เพียงตำาแหนิ่งเดียวิ	

(single	station	N2)	แนิะนิำาให�ทำาผู่้าตัดก�อันิมะเร็งร่วิมกับการ

ผู่้าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิชี่อังอักอัย่างเป่็นิระบบแล�วิตาม

ด�วิยยาเคมีบำาบัดเสริมและรังสีร่วิมรักษาภิายหลังการผู่้าตัด	

หร้อั	2.	ไม่สามารถผู่้าตัดอัอักได�หมด	(unresectable)	หร้อัมี

เซลล์กระจุายอัอักนิอักเย้�อัหุ�มก�อันิเน้ิ�อัมะเร็ง	(extracapsular	

extension)	ให�พจิุารณาหยดุผู่้าตัดแล�วิการรกัษาด�วิยยาเคมี

บำาบัดและรังสีร่วิมรักษาแทนิ	 เช้ี�อัว่ิาจุะมีอััตราการรอัดชีีวิิต

ส้งกว่ิาวิิธีิแรกแต่ยังไม่ได�รับการย้นิยันิจุากการศึึกษาที�มี

คุณภิาพเพียงพอัดังการศึึกษาขอัง	Lim	ตามที�กล่าวิข�างต�นิ	

ดังนัิ�นิบทบาทขอังการผู้า่ตัดในิผู้้�ป่่วิย	NSCLC	ที�ระยะ	ลุกลาม

เฉพาะที�ระยะย่อัย	 3A	 จึุงยังคงเป็่นิที�ถกเถียงกันิในิปั่จุจุุบันิ

และการศึึกษาส่วินิใหญ่เป็่นิการศึึกษาที�ให�ยาเคมีบำาบัดหร้อั

รังสีร่วิมรักษาก่อันิการผู่้าตัดทั�งสิ�นิ18-23	 สำาหรับในิระยะย่อัย	

3B	ยังไม่มีข�อัม้ลที�ชัีดเจุนิเพียงพอัสำาหรับการรักษาโดยการ

ผู่้าตัด	การศึึกษานีิ�พบว่ิาการผู่้าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�มี

อััตราการการรอัดชีีวิิตไม่แตกต่างกับระยะที�	2	และยังไม่พบ

ควิามแตกต่างขอังอััตราการรอัดชีีวิิตที�ชัีดเจุนิขอังการรักษา

โดยการผู้่าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิระยะย่อัย	 3A	 และ	

3B	 เช่ีนิกันิ	 แต่พบว่ิาอัาจุทำาให�อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิม 

ขอังโรคยาวินิานิใกล�เคียงกันิที�ป่ระมาณ	41	เด้อันิ	ซึ�งยังไม่เคย 

มีการศึึกษาใดเคยรายงานิมาก่อันิ	 โดยการผู่้าตัดก่อันิหร้อั

ภิายหลังการได�รับยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิมรักษาไม่มีผู้ล 

อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถติิต่อัอััตราการเสยีชีีวิิต	อัาจุเป่น็ิไป่ได�

ว่ิาในิอันิาคตกรณีขอังผู้้�ป่่วิยที�แม�จุะตรวิจุพบการกระจุายไป่

ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังในิระยะ	N2	จุากการตรวิจุด�วิยวิิธีิ	Positron	

Emission	Tomography	(PET)	scan	และ/หร้อัการพิส้จุน์ิต่อั

ด�วิย	Endobronchial	ultrasound	with	transbronchial	lymph	

node	aspiration	(EBUSTBNA)	ให�พิจุารณาการผู่้าตัดเป็่นิ

ทางเล้อักแรกได�เช่ีนิเดียวิกับในิระยะที�	 2	 อัาจุเป็่นิการเพิ�ม

โอักาสในิการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค

ได�นิานิขึ�นิเม้�อัการผู่้าตัดนัิ�นิเป็่นิการผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์

สรุปี
การผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลักขอังพบผู้้�ป่่วิยโรค

มะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิทุกระยะ	 การพิจุารณาผู่้าตัด

ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�อัาจุสามารถทำาให�อััตราการ

รอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรคยาวินิานิขึ�นิ

ข้อจ้ำากัด (Limitation)
ป่ระการแรกได�แก่การศึึกษานีิ�เป็่นิการศึึกษาแบบ

ย�อันิหลังและทำาในิสถาบันิเดียวิ	 แนิวิทางการรักษาผู้้�ป่่วิย

จึุงมีโอักาสแตกต่างจุากจุากสถาบันิอ้ั�นิ	 โดยมีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย

ที�ได�รับการรักษาโดยการผู่้าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี 

ร่วิมรักษาเป็่นิส่วินิใหญ่	 ป่ระการที�สอัง	 จุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที� 
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เสียชีีวิิตมีจุำานิวินินิ�อัยจุนิอัาจุทำาให�ไม่เห็นิควิามแตกต่างขอังการ 

รอัดชีีวิิตหร้อัปั่จุจัุยเสี�ยงขอังการเสียชีีวิิตจึุงไม่สามารถ 

เป่รียบเทียบให�เห็นิตัวิเลขที�มีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 อัย่างไร

ก็ตามจุากผู้ลการศึึกษายังพอัเห็นิแนิวิโนิ�มตัวิเลขร�อัยละ

ขอังจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�รอัดชีีวิิตค่อันิข�างชัีดเจุนิ	 การติดตาม 

ผู้้�ป่่วิยให�ยาวินิานิและการเพิ�มจุำานิวินิป่ระชีาการที�นิำามา

ศึึกษาอัาจุสามารถแก�ปั่ญหาดังกล่าวิได�ดียิ�งขึ�นิ
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Abstract:	Apinhapanit	R,	Sriprasart	T,	Benjacholamaj	V.	Outcome	of	surgery	in	patients	with	

operable	locally	advanced	non-small	cell	lung	cancer	in	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital,	

the	retrospective	study.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care 2022;	41:	89-100.

Department of Medicine King Chulalongkorn Memorial Hospital

Background: Surgery	is	the	primary	treatment	of	early-stage	(IA-IIB)	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC),	
but	not	for	locally	advanced	(IIIA	or	more)	because	recent	studies	showed	low	survival	rates.	Almost	all	 
patients	have	 larger	 tumor	size	and	advanced	mediastinal	 lymph	node	stage,	which	makes	surgery	 
difficult	resulting	in	incomplete	resection	(R1).	This	research	aims	to	study	survival	outcome	(overall	and	
progress-free)	and	risk	factors	for	mortality	of	complete	resection	(R0)	in	patients	with	locally	advanced	
NSCLC.
Methods: We	retrospectively	studied	patients	with	NSCLC	who	underwent	surgery	in	Chulalongkorn	
Hospital	from	2005	to	2020	for	survival	outcome	and	risk	factors	for	mortality.	
Results: There	were	334	cases	which	were	male	38%,	female	62%	and	average	age	66.00+8.28	years.	
Most	pathological	finding	were	adenocarcinoma	(93.4%).	Locally	advanced	stages	were	23.95%.	Complete	
resection	(R0)	was	found	in	77	patients	(96.25%).	The	overall	survival	of	patient	who	underwent	surgery	 
prior	 to	chemotherapy	were	not	different	 from	after	chemotherapy	(90.8	%	and	77.8%,	respectively,	 
p	=	0.24)	with	survival	rate	at	1,	3,	5	and	over	5	years	were	98.3%,	94.2%,	87.8%	and	83.8%,	respectively.	 
Risk	factors	for	mortality	analyzed	by	the	univariate	cox	proportional	analysis	include	tumor	size	greater	
than	5	cm	(HR	4.78,	95%CI	1.28-7.78,	p	=0.02)	and	presence	of	lympho-vascular	invasion	(LVI)	(HR	
4.01	95%CI	1.19-13.6,	p	=	0.02).	Progress-free	survival	for	stage	IIIA	and	IIIB	was	46.5	months	(95%	 
CI	38.11-54.89)	and	41.5	months	 (95%	CI	25.25-57.64)	 respectively	without	statistically	significance	 
(p	=	0.33).
Conclusion: Considering	surgery	in	patients	with	locally	advanced	NSCLC	may	improve	survival	and	 
progress-free	survival	especially	when	complete	resection	(R0).


