
มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer) 

 

บทนํา 

มะเร็งหลอดอาหารแบง่ออกตามลกัษณะทางจลุพยาธิวิทยาได้เป็นชนิดใหญ่ ๆ คือ squamous cell carcinoma 

และ adenocarcinoma แม้วา่ผู้ป่วยมะเร็งทัง้สองชนิดนีจ้ะมีอาการแสดงท่ีคล้ายคลงึกนั แตใ่นแงข่องระบาดวิทยา พยาธิ

กําเนิด ปัจจยัเสีย่ง การรักษาและการดาํเนินโรคมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน  นอกจากการวินิจฉยัแล้วยงัต้องกําหนด

ระยะโรคของมะเร็งเพ่ือการพยากรณ์โรคและการการรักษาซึง่ประกอบด้วยหลายวิธีเช่น การผา่ตดั การฉายรังส ีและการให้

ยาเคมีบําบดั 

มะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell carcinoma พบบอ่ยในภาคใต้ของประเทศไทย จึงสมควรท่ีนกัศกึษา

ควรทําความเข้าใจเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ดแูลรักษาผู้ ป่วยตอ่ไป 

 

ศัลยกายวิภาคศาสตร์  

 หลอดอาหารยาวประมาณ 25 ซม. แตท่ัง้นีจ้ะขึน้กบัความสงูของร่างกายด้วย โดยนบัเร่ิมจากจดุสิน้สดุของคอ

หอย จนถึงจดุรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกบักระเพาะอาหาร โดยทัว่ไปการระบตุาํแหนง่รอยโรคนิยมอ้างอิงจาก

จดุเร่ิมต้นท่ีตาํแหนง่ฟันหน้าบน แล้วระบคุวามยาวท่ีได้จากสอ่งกล้องหลอดอาหาร เช่น จดุเร่ิมต้นของหลอดอาหารอยูท่ี่ 

15 ซม. นบัจากฟันหน้า หรือจดุสิน้สดุของหลอดอาหารอยูท่ี่ 40 ซม. นบัจากฟันหน้าบน1 ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  จดุอ้างอิงของหลอดอาหารวดัจากการสอ่งกล้องหลอดอาหาร  

(Reproduced with permission from Rothberg M, DeMeester TR: Surgical anatomy of the esophagus, in Shieds 

TW (ed): General thoracic Surgery, 3rd ed. Philadelphia: Lea &Febiger, 1989, p 78.) 

 

ระบบไหลเวียนเลอืดและนํา้เหลือง 

มีหลอดเลอืดแดงท่ีมาเลีย้งหลอดอาหารท่ีสาํคญัอยู ่3 กลุม่ 

- สว่นบน หรือสว่นคอ ได้รับเลอืดมาจากแขนงของหลอดเลอืดแดง inferior thyroid 

- สว่นกลาง หรือสว่นอก ได้รับเลอืดมาจาก หลอดเลอืดแดง esophageal branch ซึง่เป็นแขนงของ thoracic 

aorta  

- สว่นปลายลา่งท่ีตอ่กบักระเพาะอาหาร ได้รับเลอืดมาจากแขนงของหลอดเลอืดแดง left gastric และหลอดเลอืด

แดง splenic  

การไหลกลบัของหลอดเลอืดดําของหลอดอาหารแบง่ได้ตามความยาวของหลอดอาหารเป็น 2 ใน 3 ของช่วงบน กบั 1 

ใน 3 ของช่วงลา่ง  

- เลอืดดําจาก 2 ใน 3 ของหลอดอาหารชว่งบนจะไหลกลบัเข้าสูห่วัใจโดยตรง ผา่นทาง inferior thyroid vein, 

azygos vein และ hemiazygos vein เทเข้าสู ่superior vena cava ของหวัใจ 
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- สว่นเลอืดดาํจาก 1 ใน 3 ของหลอดอาหารช่วงลา่ง จะไหลเข้าสูต่บัก่อนโดยผา่นระบบหลอดเลอืดดําportal 

circulation เช่น เทเข้าสู ่left gastric vein, splenic vein และ left inferior phrenic vein  

อยา่งไรก็ตามทัง้ 2 ระบบนีก็้มีการเช่ือมตอ่กนัระหวา่งระบบ portal และ azygos ดงัเช่น ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีภาวะ 

portal hypertension หลอดเลอืดดําท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่ง 2 ระบบนี ้ท่ีบริเวณรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกบักระเพาะอาหาร

ก็จะขยายใหญ่ขึน้ 

ทอ่นํา้เหลอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุ คือ thoracic duct มีต้นกําเนิดท่ีเรียกวา่ cisterna chyli ซึง่อยูต่รงกบัระดบั L1 หรือ L2 โดย

จะทอดตวัขึน้มาในช่องอกซีกขวา แล้วทอดข้ามไปอยูฝ่ั่งซ้ายบริเวณระดบั T6 ถึง T7 ก่อนท่ีจะอ้อมไปอยูด้่านหลงัตอ่ left 

internal jugular vein และเทเข้าสู ่left brachiocephalic vein หรือบริเวณรอยตอ่ระหวา่ง left internal jugular vein กบั 

left subclavian vein 

ตอ่มนํา้เหลอืงของหลอดอาหารแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ ตามตําแหนง่ โดยแบง่หลอดอาหารเป็น 3 สว่น 

- หลอดอาหารหนึง่ในสามสว่นบน จะเทเข้าสูต่อ่มนํา้เหลอืง internal jugular, cervical และ 

supraclavicular  

- หลอดอาหารหนึง่ในสามสว่นกลางจะเทเข้าสูต่อ่มนํา้เหลอืง peritracheal, hilar, subcarinal, 

paraesophageal, periaortic และ pericardial  

- หลอดอาหารหนึง่ในสามสว่นลา่ง จะเทเข้าสูต่อ่มนํา้เหลอืง left gastric, celiac axis, lesser curvature   

 

ระบบเส้นประสาท 

 ระบบเส้นประสาทของหลอดอาหารมาจาก 3 แหลง่ คือ 1. สมอง 2. ซิมพาเทติก (sympathetic) และ 3. พารา

ซิมพาเทติก (parasympathetic) โดยเส้นประสาทจากระบบสมองจะควบคมุกล้ามเนือ้ลายของหลอดอาหารสว่นบนผา่น

ทางเส้นประสาท recurrent laryngeal ขณะท่ีเส้นประสาทระบบซิมพาเทติก จะควบคมุหลอดอาหารผา่นทาง 

sympathetic chain และ sympathetic ganglion ระดบัคอและทรวงอก สว่นเส้นประสาทparasympathetic จะ

ควบคมุหลอดอาหารผา่นทางเส้นประสาท vagus 

 

ระบบกล้ามเนือ้ 

 กล้ามเนือ้หลอดอาหารประกอบด้วย ชัน้นอกเรียงตวัตามความยาว และชัน้ในเรียงตวัเป็นวงรอบ 

ทําหน้าท่ีบีบรัดแบบการบีบรูด (peristalsis) กล้ามเนือ้ชัน้ในจะมีขนาดหนากวา่กล้ามเนือ้ชัน้นอก 
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 หรููดของหลอดอาหารด้านบน อยูร่ะหวา่งคอหอย และหลอดอาหารสว่นคอ มีกล้ามเนือ้ท่ีสาํคญั คือ 

cricopharyngeous ซึง่มีลกัษณะเป็นรูปตวั C ยดึระหวา่ง cricoid process ทัง้ 2 ข้าง ล้อมรอบบริเวณรอยตอ่ระหวา่งคอ

หอยกบัหลอดอาหารสว่นคอ ทําหน้าท่ีคลายตวัเมื่อกลนือาหาร และหดตวัเพ่ือป้องกนัการไหลย้อนกลบั 

 หรููดของหลอดอาหารด้านลา่ง อยูร่ะหวา่งหลอดอาหารสว่นลา่ง และกระเพาะอาหาร เกิดจากกล้ามเนือ้หลอด

อาหารชัน้ในท่ีเรียงตวัเป็นวงกลม หนาตวัจนเป็นหรููด ทําหน้าท่ีคลายตวัเพ่ือให้อาหารลงสูก่ระเพาะอาหาร และหดตวั เพ่ือ

ป้องกนัอาหารและกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลบั 

กล้ามเนือ้หลอดอาหารสว่นต้น มลีกัษณะพิเศษ คือ muscularis externa เป็นกล้ามเนือ้ลายทัง้หมด  หลอด

อาหารสว่นกลาง มีลกัษณะพิเศษ คือ muscularis externa เป็นกล้ามเนือ้ลาย และกล้ามเนือ้เรียบปนกนัหลอดอาหาร

สว่นปลาย มีลกัษณะพิเศษ คือ muscularis externa เป็นกล้ามเนือ้เรียบทัง้หมด 

 

จุลกายวิภาคศาสตร์  

หลอดอาหารประกอบด้วยชัน้ตา่ง ๆ 4 ชัน้   

- Mucosa ภายในช่องหลอดอาหารไมเ่รียบ ชัน้ในสดุซึง่เป็นลกัษณะหลบืเยื่อบ ุบดุ้วยเซลล์ชนิดnon-keratinized 

stratified squamous epithelium, lamina propria และ muscularis mucosae เห็นชัน้ lamina propria แยก

จากชัน้ submucosa ชดัเจนเพราะมี muscularis mucosae หนาเป็นพิเศษ (หนาท่ีสดุในทอ่ทางเดนิอาหาร ถือ

วา่เป็นลกัษณะเฉพาะของหลอดอาหารได้) ลกัษณะเป็นกลุม่กล้ามเนือ้เรียบท่ีเรียงตามความยาวของหลอด

อาหาร 

- Submucosa เป็นชัน้เนือ้เยื่อเก่ียวพนัแบบหลวม (loose connective tissue) มีตอ่มหลัง่เมือกเรียกวา่ 

esophageal gland proper ชัน้นีเ้ป็นชัน้ท่ีแข็งแรงท่ีสดุของหลอดอาหาร 

- Muscular layer หรือ muscularis externa เป็นชัน้กล้ามเนือ้เรียบและกล้ามเนือ้ลาย โดยชัน้ในเรียงแบบวงรอบ 

สว่นชัน้นอกเรียงไปตามยาวช่วยในการบีบตวัให้อาหารไหลผา่นไปได้ 

- Adventitia เป็นชัน้เนือ้เยื่อเก่ียวพนัแบบหลวม สาํหรับชัน้นีถ้้าเป็นอวยัวะท่ีมี peritoneum หุ้มผิวด้านนอก เรียก

ชัน้นีว้า่ serosa แตถ้่าเป็นเยื่อเก่ียวพนัท่ีไมม่ี peritoneum หุ้มผิวด้านนอก และยดึติดกบัอวยัวะอ่ืน จะเรียกวา่ 

fibrosa ซึง่หลอดอาหารเกือบทัง้หมดมี adventitia แบบ fibrosaยกเว้นสว่นปลายท่ีตอ่กบักระเพาะอาหาร จะ

เป็น serosa ข้อดีของสว่นท่ีเป็น fibrosa คือ ทําให้หลอดอาหารสามารถเคลือ่นไหวยืด ขยายได้งา่ยเมื่อมกีาร

กลนือาหาร แตม่ีข้อเสยี คือ ในการทําผา่ตดัหลอดอาหารจะเกิดการร่ัวตรงรอยตอ่ได้ง่าย เน่ืองจากโครงสร้าง

ชัน้นอกไมแ่ข็งแรง 
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ระบาดวิทยาและปัจจัยเส่ียงของมะเร็งหลอดอาหาร 

มะเร็งหลอดอาหาร เป็นมะเร็งท่ีพบบอ่ยเป็นลาํดบัท่ี 8 ของโลก และเป็นสาเหตกุารตายจากมะเร็งเป็นลาํดบัท่ี 62

โดยท่ีอบุตัิการณ์ของมะเร็งหลอดอาหารจะมีความแตกตา่งกนัอยา่งมากในแตล่ะภมูิภาคของโลก เช่นท่ีภมูิภาค Linxian 

ประเทศจีน มีอบุตัิการณ์สงูกวา่ 100 คนตอ่ประชากรแสนคน ขณะท่ีเฉลีย่ทัง้ประเทศจีนมีอบุตัิการณ์ 13 ตอ่แสนคน 

นอกจากนีย้งัพบมากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศอิหร่าน และท่ีประเทศแอฟริกาใต้ 

มีความจําเป็นท่ีต้องแยกระหวา่งมะเร็งหลอดอาหารชนิด ESCC และ EA เน่ืองจากมีปัจจยัเสีย่งท่ีตา่งกนั ซึง่

ปัจจยัเสีย่งท่ีวา่นีม้ีทัง้พฤติกรรมการบริโภค เช่น  การสบูบหุร่ี ดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาวะโภชนาการ อาหาร และยา  รวมทัง้

ปัจจยัแวดล้อม เช่น สารก่อมะเร็ง การตดิเชือ้ และอ่ืน ๆ3 

 

บุหร่ี 

 เป็นปัจจยัเสีย่งท่ีสาํคญั ผลการศกึษา case-control หลายการศกึษาบง่ชีว้า่ ปริมาณและระยะเวลาในการสบู

บหุร่ีมีผลกบัการเกิด ESCC อยา่งชดัเจน โดยโอกาสเป็นจะเพ่ิมขึน้ 4.2 เทา่ในคนท่ียงัคงสบูบหุร่ี  ขณะท่ีเพ่ิมขึน้ 3.4 เทา่ใน

คนท่ีเคยสบูและหยดุไปแล้ว เมื่อเทียบกบัคนท่ีไมเ่คยสบูบหุร่ี และพบวา่ ชว่งระยะเวลาท่ีสบูบหุร่ีมผีลมากกวา่ปริมาณบหุร่ี

ท่ีสบู 

 สาํหรับผลของบหุร่ีตอ่ EA แม้วา่จะไมม่ากเทา่ ESCC แตย่งัพบวา่ เป็นปัจจยัเสีย่งโดยเฉพาะกรณีท่ี 

สบูปริมาณมาก หรือสบูเป็นเวลานาน โดยมีโอกาสเป็นเพ่ิมขึน้ 1.5 ถึง 4 เทา่ เมื่อเทียบกบัผู้ไมส่บูบหุร่ี  

 

แอลกอฮอล์ 

 ในกรณี ESCC พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัการดืม่สรุา แม้จะไมม่ากเทา่กบัการสบูบหุร่ี แตผ่ลการศกึษาในประเทศ

ไต้หวนั พบวา่ คนท่ีมีประวตัดิื่มสรุาจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารสงูขึน้ 5.5 เทา่ และคนท่ียงัคงดื่มสรุาจะเพ่ิมสงูขึน้

เป็น 7.6 เทา่ เมื่อเทียบกบัคนท่ีไมด่ื่มสรุา โดยปริมาณการดืม่จะมีผลมากกวา่ช่วงระยะเวลาท่ีดื่ม และไมพ่บความสมัพนัธ์

ของแอลกอฮอล์ใน EA  

 สาํหรับผู้ ท่ีทัง้สบูบหุร่ีและดื่มสรุา แม้พบวา่ ปัจจยัทัง้สองไมเ่ก่ียวข้องกนั แตจ่ะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารสงู 

ถ้าทัง้สบูบหุร่ีจดัและดื่มสรุามาก 
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โรคกรดไหลย้อน   

เป็นปัจจยัเสีย่งท่ีชดัเจนตอ่การเกิดมะเร็ง EA  มีรายงานความสมัพนัธ์ทัง้ความถ่ี และระยะเวลาของโรคกรดไหล

ย้อนตอ่ EA โดยทัว่ไปจะมีความเสีย่ง 8 เทา่ แตห่ากผู้ ป่วยมีอาการรุนแรง ความเสีย่งตอ่ EA จะสงูถึง 20 เทา่ โดยกรดท่ี

ไหลย้อนทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงเยื่อบหุลอดอาหารเป็น Barrett’s esophagus และมีโอกาสกลายเป็นมะเร็ง EA ใน

ท่ีสดุ  ผู้ ป่วยท่ีเป็น Barrett’s esophagus จะมีความเสีย่งเป็นมะเร็ง EA ประมาณ 0.5-1% ตอ่ปี สาํหรับโรคกรดไหลย้อน

และ Barrett’s esophagus ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัมะเร็ง ESCC 
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การวินิจฉัยและประเมินระยะโรคมะเร็งหลอดอาหาร 

 ผู้ ป่วยมะเร็งหลอดอาหารสว่นใหญ่มกัมีอาการกลนืลาํบาก นอกจากนีอ้าจมีอาการกลนืเจ็บ เจ็บแนน่กลางอก 

นํา้หนกัลด อาเจียน ไอ สาํลกั หรือมีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วย ผู้ ป่วยท่ีอาการเบ่ืออาหาร นํา้หนกัลด มกัพบในผู้ ป่วย

มะเร็งหลอดอาหารท่ีเป็นมากแล้ว แตต้่องแยกจากภาวะนํา้หนกัลดท่ีเกิดจากการกลนืลาํบากเน่ืองจากการอดุตนัของ

หลอดอาหาร ซึง่สามารถแก้ไขได้ โดยให้ผู้ ป่วยได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอ และจะมกีารพยากรณ์โรคท่ีดีกวา่ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ

ทพุโภชนาการจาก cachexia  

 

การส่องกล้องหลอดอาหาร (esophagoscopy) 

การสอ่งกล้องหลอดอาหาร (esophagoscopy) เพ่ือตรวจในผู้ ป่วยท่ีมีอาการสงสยัวา่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหาร 

และตดัชิน้เนือ้ตรวจยนืยนัทางพยาธิวิทยา ซึง่เป็นสิง่จําเป็นในการวินิจฉยัโรคมะเร็งหลอดอาหาร ดงัรูปท่ี 2 สว่นการสง่

ตรวจ barium swallowing หรือ esophagography เป็นวิธีการตรวจทางรังสยีงัมีประโยชน์ในการดคูวามยาว และ

ตําแหนง่ของมะเร็งหลอดอาหาร ในกรณีท่ีมีการอดุตนัหลอดอาหารจนไมส่ามารถผา่นกล้องสอ่งลงไปได้ 

 

 

 

รูปท่ี 2 ลกัษณะมะเร็งหลอดอาหารจากการสอ่งกล้องหลอดอาหาร 

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography - CT)   

เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุในการประเมินระยะโรคก่อนการรักษา  การตรวจควรครอบคลมุช่องอกและท้องสว่นบน

ด้วย เน่ืองจากมอีตัราการแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลอืงท่ีท้องสว่นบนได้สงู โดยเฉพาะมะเร็งหลอดอาหารสว่นปลาย    CT 

สามารถใช้ดกูารลกุลามของตวัก้อนมะเร็ง การกระจายไปตอ่มนํา้เหลอืง และการแพร่กระจายไปอวยัวะอ่ืน ๆ ได้   
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การตรวจอื่น ๆ 

 ผู้ ป่วยท่ีมีเสยีงแหบ ซึง่มกัเกิดจากการลกุลามเส้นประสาท recurrent laryngeal ควรได้รับการยืนยนัโดยการสอ่ง

กล้องดบูริเวณกลอ่งเสยีง หากพบวา่ vocal cord paralysis แล้ว  ก็ถือวา่เป็นระยะลกุลามแล้ว ไมเ่หมาะสมท่ีจะรับการ

รักษาด้วยวิธีผา่ตดั แตห่ากเสยีงแหบเกิดจากกลอ่งเสยีงบวมเน่ืองจากการสาํลกัอาหารมาเป็นเวลานาน เพราะการอดุตนั

ของหลอดอาหาร ผู้ ป่วยจะยงัได้รับประโยชน์จากการผา่ตดั 

 ผู้ ป่วยท่ีมีอาการไอบอ่ย หรือมีการสาํลกัจนเกิดปอดอกัเสบติดเชือ้ ควรได้รับการสอ่งกล้องทอ่ทางเดินหายใจ 

โดยเฉพาะมะเร็งหลอดอาหาร ตาํแหนง่สว่นบนและสว่นกลาง เพ่ือตรวจดวูา่มีการลกุลามไป หรือเกิดรูทะลตุิดตอ่กบัทอ่

ทางเดินหายใจ หากพบวา่มแีล้วก็ควรเลอืกการรักษาวิธีอ่ืนท่ีไมใ่ชก่ารผา่ตดั 

 การตรวจร่างกายหากพบวา่มตีอ่มนํา้เหลอืงโตบริเวณเหนือกระดกูไหปลาร้า ควรได้รับการตรวจยนืยนัด้วยวิธี 

fine needle aspiration หรือ biopsy ซึง่หากพบวา่มีการลกุลามมาตอ่มนํา้เหลอืงบริเวณนีแ้ล้ว ก็จะแสดงถงึระยะโรคท่ีมี

การแพร่กระจายแล้ว หากตรวจพบตบัโตควรนกึถึงการแพร่กระจายของมะเร็งมาท่ีตบั ซึง่สามารถตรวจยืนยนัเพ่ิมเตมิได้

ด้วยอลัตราซาวน์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

 การสง่ตรวจเอกซเรย์ปอดควรทําทกุราย หากพบวา่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปท่ีปอดแล้ว ก็ไมค่วรรับการ

รักษาด้วยวิธีผา่ตดั นอกจากนีภ้าพเอกซเรย์ปอดยงัชว่ยประเมินถงึสมรรถภาพการทํางานของปอดและหวัใจ โดยการตรวจ

ร่วมกบัการตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ และการตรวจสมรรถภาพของปอด 

การตรวจ Endoscopic Ultrasound (EUS) สามารถแสดงรายละเอียดของการลกุลามก้อนมะเร็งในแตล่ะชัน้

เนือ้เยื่อของหลอดอาหารได้ดีท่ีสดุ  โดยแยกชัน้ของผนงัหลอดอาหารออกเป็น 5 ชัน้ EUS ช่วยในการแยกมะเร็งระยะต้น 

T1 และ T2 ได้ดีกวา่การตรวจวิธีอ่ืน ๆ 

การตรวจ Positron Emission Tomography (PET) เป็นการตรวจท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เน่ืองจากสามารถ

บอก functional activity ได้  ทําให้เป็นข้อได้เปรียบเหนือ CT และ EUS  โดยทัว่ไปนิยมใช้ไอโซโทป F-fluoro-2-deoxy-D-

glucose (FDG)  โดยอาศยัหลกัการท่ีเซลล์มะเร็งจะดดูซมึกลโูคสมากกวา่เซลล์ปกติ  สาร FDG ซึง่มีโครงสร้างคล้าย

กลโูคสจะถกูดดูซมึ และค้างอยูใ่นเซลล์นานพอท่ีจะสามารถตรวจพบได้  อยา่งไรก็ตามเนือ้เยื่อท่ีมกีารอกัเสบก็สามารถดดู

ซมึกลโูคสได้มากกวา่ปกติเช่นกนั  ทําให้อาจเกิดผลบวกลวง เมื่อนําเทคนิค PET มาใช้ควบคูก่บั CT จะทําให้เกิดความ

แมน่ยํามากขึน้ในการบอกตําแหนง่ของตวัก้อนมะเร็งและการแพร่กระจาย 
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ระยะโรค 

การกําหนดระยะ primary tumor (T), regional lymph node (N), distant metastasis (M) และ histological 

grade (G) ของทัง้ squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma มีรายละเอียด4 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงการกําหนดระยะ T, N, M (ดดัแปลงจาก Rice TW, Kelsen D, Blackstone EH, et al. Esophagus and 

esophagogastric junction. In: Amin MA, Greene FL, Edge S, Schilsky RL, Gaspar LE, editors. AJCC Cancer 

Staging Manual. 8th ed. New York: Springer; 2017) 

Definition of Primary Tumor (T) 

T Category T criteria 

TX Tumor cannot be assessed 

T0 No evidence of primary tumor 

Tis High- grade dysplasia, defined as malignant cells confined to the epithelium by the 

basement membrane 

T1 Tumor invades the lamina propria, muscularis mucosae, or submucosa 

     T1a Tumor invades the lamina propria or muscularis mucosae 

     T1b Tumor invades the submucosa 

T2 Tumor invades the muscularis propria 

T3 Tumor invades adventitia 

T4 Tumor invades adjacent structures 

T4a Tumor invades the pleura, pericardium, azygos vein, diaphragm, or peritoneum 

T4b Tumor invades other adjacent structures, such as the aorta, vertebral body, or airway 
 

 

Definition of Regional Lymph Node (N) 

N Category N Criteria 

Nx Regional lymph nodes cannot be assessed 

N0 No regional lymph node metastasis 

N1 Metastasis in one or two regional lymph nodes 

N2 Metastasis in three to six regional lymph nodes 

N3 Metastasis in seven or more regional lymph nodes 
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Definition of Distant Metastasis (M) 

M Category M Criteria 

M0 No distant metastasis 

M1 Distant metastasis 

 

Definition of Histologic Grade (G) 

G G Definition 

Gx Grade cannot be assessed 

G1 Well differentiated 

G2 Moderately differentiated 

G3 Poorly differentiated, undifferentiated 

 

สาํหรับการกําหนดระยะโรค จะแยกระหวา่งชนิด squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma ดงัตาราง

ท่ี 2 และ 3 

 

ตารางท่ี 2  แสดงการกําหนดระยะโรคชนิด squamous cell carcinoma ก่อนการรักษา (ดดัแปลงจาก Rice TW, Kelsen 

D, Blackstone EH, et al. Esophagus and esophagogastric junction. In: Amin MA, Greene FL, Edge S, Schilsky 

RL, Gaspar LE, editors. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York: Springer; 2017) 

Clinical (cTNM) 

When cT 

is… 

And cN 

is… 

And M 

is… 

Then the 

stage 

group is… 

Tis N0 M0 0 

T1 N0-1 M0 I 

T2 N0-1 M0 II 

T3 N0 M0 II 

T3 N1 M0 III 

T1-3 N2 M0 III 

T4 N0-2 M0 IVA 

Any T N3 M0 IVA 

Any T Any N M1 IVB 
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ตารางท่ี 3  แสดงการกําหนดระยะโรคชนิด adenocarcinoma ก่อนการรักษา (ดดัแปลงจาก Rice TW, Kelsen D, 

Blackstone EH, et al. Esophagus and esophagogastric junction. In: Amin MA, Greene FL, Edge S, Schilsky 

RL, Gaspar LE, editors. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York: Springer; 2017) 

 

Clinical (cTNM) 

When cT 

is… 

And cN 

is… 

And M 

is… 

Then the 

stage 

group is… 

Tis N0 M0 0 

T1 N0 M0 I 

T1 N1 M0 IIA 

T2 N0 M0 IIB 

T2 N1 M0 III 

T3 N0-1 M0 III 

T4a N0-1 M0 III 

T1-T4a N2 M0 IVA 

T4b N0-2 M0 IVA 

Any T N3 M0 IVA 

Any T Any N M1 IVB 

 

แนวทางการรักษา 

 การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร นิยมใช้ตามแนวทางท่ีกลุม่ National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) ได้จดัทําขึน้โดยมีการปรับปรุงเป็นระยะตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีได้จากการศกึษาวิจยั แบง่ตามชนิดของ

เซลล์มะเร็งเป็นชนิด squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma ซึง่รวมมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งบริเวณ

รอยตอ่หลอดอาหารกบักระเพาะอาหารไว้ด้วยกนัดงันี ้5 

ชนิด squamous cell carcinoma 

ระยะเร่ิมต้น Tis คือ ระยะท่ีเป็น high-grade dysplasia โดยเซลล์ท่ีผิดปกตดิงักลา่วยงัอยูใ่นชัน้เยื่อบผิุวระดบั 

basement membrane หากตรวจยืนยนัด้วย endoscopic ultrasound (EUS) แล้ว ก็แนะนําให้รักษาโดยวิธีผา่ตดัผา่น

กล้องสอ่งหลอดอาหาร เพ่ือลอกเยื่อบผิุวท่ีมีเซลล์ผิดปกตอิอกโดยวิธี endoscopic mucosal resection (EMR) หรือ 

endoscopic submucosal dissection (ESD) หรือทําลายเยื่อบผิุวท่ีมีเซลล์ผิดปกตอิอกโดยวิธี เชน่ การใช้ 

radiofrequency ablation (RFA), cryoablation หรือ photodynamic therapy (PDT) 
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 T1a คือ ระยะท่ีเซลล์มะเร็งลกุลามไมเ่กิน lamina propria หรือ muscularis mucosae กลุม่นีม้ีโอกาสท่ี

เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลอืงน้อย หากตรวจด้วย endoscopic ultrasound (EUS) แล้วไมพ่บการ

แพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลอืง ก็แนะนําให้รักษาโดยวิธีผา่ตดัผา่นกล้องสอ่งหลอดอาหาร เพ่ือลอกเยือ่บผิุวท่ีมีเซลล์มะเร็ง

ออกโดยวิธี endoscopic mucosal resection (EMR) หรือ endoscopic submucosal dissection (ESD) แตห่ากไมแ่นใ่จ

วา่มกีารแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลอืงหรือไมก็่แนะนําให้รักษาโดยวิธีผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหาร 

 T1b คือ ระยะท่ีเซลล์มะเร็งลกุลามระดบั submucosa โดยท่ีแม้ยงัตรวจไมพ่บการแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลอืง

โดยการตรวจด้วย EUS แตม่โีอกาสพบเซลล์มะเร็งในตอ่มนํา้เหลอืงมากกวา่ T1a จึงแนะนําให้รักษาโดยวิธีผา่ตดัมะเร็ง

หลอดอาหาร  ยกเว้นระยะ T1b, N0 ท่ีมีการพยากรณ์โรคดี เช่น เป็นเกรด well differentiated และไมม่ีลกัษณะ 

lymphovascular invasion (LVI) สามารถรักษาด้วยวิธีผา่ตดัผา่นกล้องสอ่งหลอดอาหาร เพ่ือลอกเยื่อบผิุวท่ีมีเซลล์มะเร็ง

ออกโดยวิธี endoscopic mucosal resection (EMR) หรือ endoscopic submucosal dissection (ESD) 

ระยะ T1b – T4a, N any ผู้ ป่วยสว่นใหญ่มกัมาในระยะนี ้ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือยนืยนัระยะโรค 

เช่น เอกซย์คอมพิวเตอร์สว่นทรวงอกและช่องท้อง แนวทางในการรักษาผู้ ป่วยมี 3 ทางเลอืก คือ 

1. Preoperative chemoradiation เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ เน่ืองจากให้ผลการรักษาท่ีดีท่ีสดุใน

ปัจจบุนั 

2. Definitive chemoradiation นิยมใช้ในกรณีมะเร็งหลอดอาหารบริเวณคอ เพ่ือหลกีเลีย่งการผา่ตดั 

pharyngolaryngo-esophagectomy ท่ีทําให้คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยลดลงหลงัผา่ตดั และกรณีผู้ ป่วยท่ี 

ปฎิเสธการผา่ตดั หรือมีสภาพร่างกายไมเ่หมาะสมท่ีจะรับการรักษาด้วยวิธีผา่ตดัหลอดอาหาร 

3. ผา่ตดัหลอดอาหารยงัมีท่ีใช้อยูใ่นกรณีระยะโรค T1b/T2, No ท่ีมีการพยากรณ์โรคดี เช่น ตวัก้อนมะเร็งมี

ขนาดเลก็กวา่ 2 ซม. และเป็นเกรด well differentiated 

 ระยะ T4b คือ ระยะท่ีตวัก้อนมะเร็งลกุลามไปอวยัวะข้างเคียงท่ีไมส่ามารถตดัออกได้ เช่น หลอดเลอืดแดงใหญ่ 

(aorta) ทอ่ทางเดินหายใจ และกระดกูสนัหลงั แนะนําให้รักษาผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นระยะโรคนี ้ด้วยวธีิ definitive 

chemoradiation 

ระยะแพร่กระจายท่ีเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปอวยัวะอ่ืน ๆ แล้ว เช่น ตบั ปอด แนะนําให้รักษาด้วยยาเคมีบําบดั 

ยกเว้นกรณีท่ีสภาพร่างกายไมเ่หมาะสมท่ีจะรับยาเคมีบําบดั เช่น ผู้ ป่วยท่ีมี Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) performance status มากกวา่หรือเทา่กบั 3 จะแนะนําให้รักษาแบบประคบัประคองหรือบรรเทาอาการ เพ่ือหวงั

ให้ผู้ ป่วยระยะนีม้ีคณุภาพชีวติท่ีดี 
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ชนิด adenocarcinoma 

ระยะเร่ิมต้น Tis, T1a และ T1b, N0 การรักษามะเร็งหลอดอาหารชนิด adenocarcinoma ในชว่งระยะโรคนี ้

แนะนําให้รักษาเช่นเดียวกนักบัชนิด squamous cell carcinoma ในแตล่ะระยะโรคเดียวกนั 

ระยะ T1b – T2, N0 ในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นระยะโรคนี ้แตเ่ป็นกลุม่ท่ีมีความเสีย่งตํา่ กลา่วคือมีขนาดของก้อนมะเร็ง

น้อยกวา่ 2 ซม. และ เป็นเกรด well differentiated แนะนําให้รักษาโดยวธีิผา่ตดั 

ระยะ T1b – T2, N positive หรือ T3 – T4a, N any ผู้ ป่วยสว่นใหญ่มกัมาในระยะนี ้โดยมีแนวทางในการรักษา

ผู้ ป่วย 4 ทางเลอืก คือ 

1. Preoperative chemoradiation เช่นเดียวกบัมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell carcinoma 

2. Definitive chemoradiation เช่นเดียวกบัมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell carcinoma ทําในกรณีท่ี

ผู้ ป่วยปฎิเสธการผา่ตดั หรือมีสภาพร่างกายไมเ่หมาะสมท่ีจะรับการรักษาด้วยวธีิผา่ตดั 

3. Perioperative chemotherapy เป็นการให้เคมีบําบดัก่อนและหลงัผา่ตดั โดยนิยมใช้ยาสตูรดงันี ้

- Fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin และ docetaxel (FLOT) 

- fluoropyrimidine และ oxaliplatin  

- fluorouracil และ cisplatin 

4. Preoperative chemotherapy เป็นการให้เคมีบําบดัก่อนผา่ตดั โดยนิยมใช้ยาสตูร fluorouracil และ 

cisplatin 

ระยะ cT4b แนะนําให้รักษาผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นระยะโรคนี ้ด้วยวิธี definitive chemoradiation เช่นเดยีวกบัมะเร็ง

หลอดอาหารชนิด squamous cell carcinoma 

ระยะแพร่กระจาย แนะนําให้รักษาด้วยยาเคมีบําบดั เช่นเดียวกบัมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell 

carcinoma ยกเว้นกรณีท่ีสภาพร่างกายไมเ่หมาะสมท่ีจะรับยาเคมีบําบดั แนะนําให้รักษาแบบประคบัประคองหรือบรรเทา

อาการ 
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การผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหาร 

หลกัการของการผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหาร คือการตดัเอาสว่นท่ีเป็นมะเร็งออกไป และสร้างทางเดินอาหารใหม ่ 

จดุประสงค์เพ่ือการรักษาให้หายขาด หรือเพ่ิมระยะเวลาการมชีีวติให้ยาวนานขึน้ และทําให้ผู้ ป่วยสามารถกลบัมาทาน

อาหารทางปากได้ แก้ปัญหากลนืลาํบาก  ผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัตัง้แตเ่ป็นโรคในระยะแรก (stage 1) จะมีอตัราการ

หายขาดสงู แตห่ากมาในระยะหลงัเช่น ระยะท่ีสาม อตัราการกลบัเป็นซํา้ในชว่ง 1 ถงึ 2 ปีแรกหลงัผา่ตดัจะสงู สง่ผลให้

ผู้ ป่วยมีชีวิตไมย่าวนาน  การรักษาโดยทีมแพทย์สหสาขา (multidisciplinary treatment) จึงมีบทบาทมากขึน้ เชน่ วิธีการ

ให้ยาเคมีบําบดัและฉายรังสกี่อนผา่ตดัเพ่ือลดขนาดของเนือ้เยื่อมะเร็งให้เลก็ลง  ทําให้มีโอกาสผา่ตดัรอยโรคออกได้หมด

มากขึน้  ซึง่จะสง่ผลตอ่อตัราการกลบัเป็นซํา้ท่ีน้อยลง จึงทําให้ผู้ ป่วยมชีีวติยาวนานขึน้ 

 ในปัจจบุนันีผ้ลการผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารดีขึน้มากเมื่อเทียบกบัในอดีต  ในสถาบนัท่ีมีปริมาณการผา่ตดั

ผู้ ป่วยโรคนีจํ้านวนมาก จะพบวา่อตัราการเสยีชีวิตจากการผา่ตดัมีน้อยกวา่ร้อยละ 5  สาเหตท่ีุทําให้ผลการผา่ตดัดีขึน้เกิด

จากหลายปัจจยั เช่น มีศลัยแพทย์เฉพาะทางมากขึน้ มีการรักษาผู้ ป่วยโดยทีมแพทย์สหสาขาร่วมกนัมากขึน้ ผู้ ป่วยมาพบ

แพทย์เร็วขึน้ ทําให้ตรวจพบรอยโรคตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้นมากขึน้ รวมทัง้การดแูลผู้ ป่วยระหวา่งผา่ตดัและหลงัผา่ตดัท่ีดีขึน้ 

และการเลอืกผู้ ป่วยท่ีเหมาะสมมารับการผา่ตดั โดยทัว่ไปผู้ ป่วยมะเร็งหลอดอาหารมกัมีโรคประจําตวัร่วมด้วย ซึง่จะเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรักษาด้วยเชน่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตบั โรคหวัใจ เน่ืองจากการสบูบหุร่ี และดื่มสรุามาเป็น

เวลานาน 

การผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารมีหลายวิธี ขึน้กบัหลายปัจจยั เช่น ตาํแหนง่ของมะเร็งหลอดอาหาร ระยะโรค 

สภาวะความแข็งแรงของผู้ ป่วย รวมทัง้ความถนดัของศลัยแพทย์  โดยทัว่ไปการผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารในช่องอกท่ีนิยม

ทํากนั แบง่ได้เป็น 2 วิธี คือ 

1. วิธีผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารผา่นช่องอก (transthoracic esophagectomy) ซึง่ยงัแบง่ยอ่ยอีกเป็น 2 วิธี คือ  

1.1 Three-stage esophagectomy หรือ McKeown technique 

1.2 Two-stage esophagectomy หรือ Ivor-Lewis technique 

2. วิธีผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารไมผ่า่นช่องอก (transhiatalesophagectomy) หรือ blunt technique 

 สว่นการผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหารด้วยวิธีสอ่งกล้อง (minimal invasive esophagectomy) ซึง่เป็นวิธีใหมน่ัน้ ก็

พฒันามาจากวิธีการผา่ตดัมะเร็งหลอดอาหาร ดงัรูปท่ี 3-5 และคลปิวิดีโอแสดงการผา่ตดัด้วยวธีิสอ่งกล้อง 
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รูปท่ี 3 แสดงวิธีผา่ตดั Three-stage esophagectomy รอยตอ่อยูท่ี่คอ 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงวิธีผา่ตดั Two-stage esophagectomy รอยตอ่อยูใ่นช่องอก 

 

 

รูปท่ี 5 แสดงวิธีผา่ตดั Transhiatal esophagectomy รอยตอ่อยูใ่นช่องอก 
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การใส่ท่อคํา้ยัน (stent) 

ทอ่คํา้ยนัหลอดอาหาร สร้างจากวสัดโุลหะอลัลอย nitilol ท่ีผสมระหวา่ง nickel กบั titanium ตวัทอ่คํา้ยนัจะถกู

บีบให้มีขนาดเรียวเลก็ เพ่ือให้สะดวกในการสอดใสผ่า่นช่องหลอดอาหาร หลงัจากท่ีปลอ่ยให้ทอ่คํา้ยนักางออกถา่งขยาย

เบียดแนน่หลอดอาหารโดยรอบแล้ว ทอ่คํา้ยนัจะสามารถแก้ไขภาวะกลนืลาํบากท่ีเกิดจากการอดุตนัหลอดอาหารของ

ก้อนมะเร็ง หรือปิดรูร่ัวท่ีเกิดจากมะเร็งหลอดอาหารทะลไุปหลอดลม ดงัรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงทอ่คํา้ยนัหลอดอาหาร 

 

 

สรุป 

 มะเร็งหลอดอาหารเป็นหนึง่ในโรคมะเร็งท่ีมีการพยากรณ์โรคไมด่ี เน่ืองจากผู้ ป่วยมกัมาพบแพทย์ 

เมื่อมีระยะโรคท่ีมากแล้ว อีกทัง้ผู้ ป่วยมกัเป็นผู้สงูอายแุละมีโรคประจําตวัร่วมด้วย อยา่งไรก็ตามด้วยความรู้ด้านวชิาการ 

การตรวจวินิจฉยั การดแูลรักษาและอปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีได้รับการพฒันามาอยา่งตอ่เน่ือง มีการรักษาโดยทีม

แพทย์สหสาขาทําให้ผลการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารดีขีน้ ผู้ ป่วยมีโอกาสหายขาดและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
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