ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับโรคมะเร็งปอด
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ในบรรดาโรคมะเร็ งทั้งหมด มะเร็ งปอดมีอตั ราการเกิดโรคสู งเป็ นอันดับที่สองรองจากมะเร็ งต่อม
ลู กหมากในผูช้ าย และมะเร็ งเต้านมให้ผูห้ ญิง และเนื่ องจากการแพร่ กระจายของมะเร็ งที่เร็ ว เมื่อตรวจพบ
ก้อนมะเร็ ง มากกว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ่ วยก็อยูใ่ นระยะลุกลามสู่ อวัยวะอื่น ซึ่ งเป็ นระยะที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ ส่ งผลให้โรคมะเร็ งปอดเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ งของการเสี ยชี วิตจากโรคมะเร็ งในสหรัฐอเมริ กา
คิดเป็ นร้อยละ 25.94 (1) โรคมะเร็ งปอดมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการใช้ยาสู บ (tobacco) เนื่องจากใน
ยาสู บ นั้น มี ท้ ัง สารก่ อ มะเร็ ง (carcinogen) และสารส่ ง เสริ ม การเกิ ด เนื้ อ งอก (tumor promoter) ผู ้ป่ วย
โรคมะเร็ งปอดมักเป็ นผูท้ ี่มีประวัติสูบบุหรี่ หรื ออยู่ใกล้ชิดกับผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจํา การรณรงค์เลิกบุหรี่
ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคมะเร็ งในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา แต่การเลิกบุหรี่ เพียง 5 ปี ไม่เพียงพอที่จะลด
อัตราการเกิดโรคมะเร็ งปอดอย่างมีนยั ยะสําคัญ (2) นอกจากการสู บบุหรี่ แล้ว ยังพบว่าการสัมผัสกับปั จจัย
ทางสิ่ งแวดล้อม เช่น แร่ ใยหิ น เบนซิ น สารหนู และปั จจัยทางพันธุ กรรม (โดยเฉพาะญาติลาํ ดับที่หนึ่ ง) ยัง
ส่ งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ งปอดเป็ นอย่างมาก
มะเร็ งปอดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดตามลักษณะทางพยาธิ วทิ ยา คือ มะเร็ งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell
lung cancer, SCLC) และ มะเร็ งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก หรื อ NSCLC โดยชนิด NSCLC พบได้มากกว่าร้อยละ
80 ของมะเร็ ง ปอดทั้ง หมด (3) โดย NSCLC แบ่ ง ออกเป็ นหลายประเภทย่ อ ย ได้ แ ก่ squamous cell
carcinoma, adenocarcinoma, และ large cell carcinoma
การตรวจพบมะเร็ งปอดตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นจะทําให้การรักษาโรคเป็ นไปอย่างทันท่วงที เพิ่ม survival
time และโอกาสประสบความสําเร็ จในการรักษาโรคให้หายขาด ในปัจจุบนั วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็ งปอด
สามารถตรวจพบมะเร็ งในระยะเริ่ มต้นได้ หนึ่ งในวิธีเหล่ านั้นคื อการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้
ปริ ม าณรั ง สี ต่ าํ (low-dose computerized tomography: LDCT) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารถ่ า ยภาพสามมิ ติ ที่ ใ ห้ ค วาม
ละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา เพิ่มโอกาสตรวจพบความผิดปกติ และปริ มาณรังสี ที่ใช้ในการตรวจ
ด้วย LDCT ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทว่ั ไป (regular CT scan) จากการศึกษา
พบว่าการตรวจคัดกรองแบบ LDCT เพิ่มโอกาสการตรวจพบมะเร็ งปอดทั้งในบุ คคลทัว่ ไป และในผูท้ ี่มี
ความเสี่ ยง โดยแนะนําให้มีการตรวจคัดกรองในบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 55-74 ปี ที่มีประวัติสูบบุหรี่ จดั packyear ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป (pack-year =จํานวนต่อซอง x จํานวนปี เช่น สู บ 1 ซองเป็ นเวลา 30 ปี จะคํานวน pack
year ได้เท่ากับ 30) ทั้งบุคคลที่ยงั คงสู บบุหรี่ อยูห่ รื อเลิกบุหรี่ มาได้ไม่เกิน 15 ปี (4)
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็ งปอดชนิ ด NSCLC เป็ นกลุ่มที่ควรจะได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด การฉายรังสี รักษา และ/หรื อ ยาเคมีบาํ บัด โดยปั จจุบนั มียาเคมีบาํ บัด รู ปแบบใหม่ซ่ ึ งมีความจําเพาะ

เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ ง หรื อที่เรี ยกว่า targeted therapy เช่น erlotinib, gefitinib, osimertinib, crizotinib เป็ นต้น
โดยอาจใช้เดี่ยวๆหรื อใช้ร่วมกับสู ตรยาเคมีบาํ บัดมาตรฐาน
แนวทางการรักษาโรคมะเร็ งปอดควรคํานึ งถึงชนิ ดของมะเร็ ง และ ระยะของโรคโดยสู ตรยาเคมี
บําบัดที่ใช้เป็ นทางเลือกแรกส่ วนใหญ่คือ platinum-based regimen ในระยะหลังการรักษามีความก้าวหน้าไป
มาก ยาเคมีบาํ บัดใหม่ ๆสามารถยืดอายุของผูป้ ่ วย รวมทั้งมียารักษาที่จาํ เพาะต่อชนิ ดและพันธุ กรรมของ
มะเร็ ง เนื่องจากโรคมะเร็ งปอดเป็ นโรคมะเร็ งที่มีอตั ราการตายเป็ นอันดับหนึ่ง การป้ องกันโรคสามารถทําได้
โดยหลีกเลี่ยงปั จจัยก่อโรค เช่น การเลิกบุหรี่ ส่ วนการรักษาให้หายขาดทําได้ลาํ บาก เนื่องจากการตรวจพบ
โรคมักพบในระยะที่ลุกลามแล้ว การตรวจพบมะเร็ งปอดแต่เนิ่ น ๆจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่จะเพิ่มมีโอกาสที่จะ
รักษาโรคให้หายขาดได้
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