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โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (colorectal cancer: CRC หรือ bowel cancer)
เป็นโรคทีพ่ บได้บอ่ ยในชีวติ ประจ�ำวันและมีความส�ำคัญในระดับโลก จากข้อมูลการส�ำรวจทัว่ โลกปี พ.ศ. 2551 พบว่า
มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่รายใหม่สูงถึง 1,200,000 ราย และมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 608,700 ราย นอกจากนี้จาก
การส�ำรวจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทุกชนิดทั่วโลกในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่สูงถึงล�ำดับที่ 3 รองจาก
มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม (โดยเพศหญิงป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และเพศชายพบ
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่สูงเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมาก ตามล�ำดับ)1-3

ปัจจัยเสี่ยง (risk factors)
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่มักชอบเป็นในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง4-23 ดังนี้
- อายุตั้งแต่ 50 ปี
- มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์มาก อ้วน ชอบรับประทานเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ใหญ่ รับประทาน
อาหารที่ผ่านความร้อนสูง เช่น ปิ้ง ย่าง รมควัน รับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืชน้อย
- เป็นโรคไขมันพอกตับหรือโรคเบาหวานอยู่ก่อน
- เคยเป็นติง่ เนือ้ งอกในล�ำไส้ใหญ่ชนิด adenomatous polyp หรือติง่ เนือ้ งอกล�ำไส้ใหญ่ชนิด serrated (hyperplastic)
polyposis syndrome หรือเคยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และได้รับการรักษามาก่อนแล้ว
- ป่วยเป็นโรคล�ำไส้อกั เสบเรือ้ รังชนิด inflammatory bowel diseases (IBD; ulcerative colitis หรือ Crohn’s disease)
- มีญาติสายตรงเป็นโรคติ่งเนื้องอกล�ำไส้ใหญ่ชนิด adenomatous polyp หรือมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
(CRC)

1

- มีโรคพันธุกรรมเสี่ยงมะเร็งบางชนิดในครอบครัว (genetics syndromes) ได้แก่ familial adenomatous polyposis
syndrome (FAP), hereditary non-polyposis CRC (HNPCC หรือ Lynch syndrome), Peutz-Jeghers syndrome (PJS)
และ acromegaly เป็นต้น

พยาธิสรีรวิทยาและการด�ำเนินโรค (pathophysiology)
ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลท�ำให้เซลล์เยื่อบุผิวล�ำไส้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีการแบ่งตัวที่
เร็วขึ้น เพิ่มปริมาณเซลล์มากขึ้นจนก่อตัวเป็นติ่งเนื้องอกเล็ก ๆ ที่ผิวของล�ำไส้ เรียกติ่งเนื้องอกชนิดนี้ว่า  adenomatous
polyps (ดังภาพที่ 1-3) ซึง่ เป็นติง่ เนือ้ งอกทีส่ ามารถกลายพันธุต์ อ่ เป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ได้ (cancer precursor lesions) จากนั้น
เนื้องอก polyps จะค่อย ๆ โตขึ้นอย่างช้า ๆ และเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น เมื่อขนาดของ polyps ใหญ่เกินกว่า 1-2 เซนติเมตร
จะเกิ ด การกลายพั น ธุ ์ ข องเซลล์ เ ยื่ อ บุ ผิ ว ที่ รุ น แรงกว่ า เดิ ม (severe dysplasia) จนกลายเป็ น ก้ อ นมะเร็ ง ล� ำ ไส้ ใ หญ่
(adenocarcinoma of colon, CRC)24 ท�ำให้รูล�ำไส้ตีบแคบ

ภาพที่ 1 การแบ่งตัวทีผ่ ดิ ปกติของเซลล์เยือ่ บุผวิ ล�ำไส้ใหญ่จนเกิดเป็นติง่ เนือ้ งอก adenomatous polyps และกลายพันธุต์ ่อ
(severe dysplasia) จนกลายเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (adenocarcinoma, cancer)

ภาพที่ 2 ภาพติ่ ง เนื้ อ งอก
adenomatous polyps ที่อยู่บน
ผิวล�ำไส้และกลายพันธุเ์ ป็นมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่
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ภาพที่ 3 ติง่ เนือ้ งอก adenomatous polyps บนผิวล�ำไส้ใหญ่ทมี่ เี พียงต�ำแหน่งเดียวและหลายต�ำแหน่ง (ภาพถ่ายจริง
จากการส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่: colonoscopy)
ต่อมาเซลล์มะเร็งจะกินลึกลงสูผ่ นังของล�ำไส้และลุกลามไปยังเนือ้ เยือ่ ข้างเคียง (local invasion) เช่น ต่อมน�ำ้ เหลือง
และอวัยวะรอบ ๆ ส�ำไส้ (ภาพที่ 4) จากนั้นจะแพร่กระจายต่อไปยังอวัยวะส�ำคัญอื่น ๆ (distant metastases) เช่น ตับ
ปอด กระดูก สมอง โดยผ่านทางเส้นเลือดและท่อน�้ำเหลือง ซึ่งจัดว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย (stage IV CRC)

ภาพที่ 4 การลุกลามของเซลล์มะเร็ง (tumor) ท�ำให้รูลำ� ไส้ตบี แคบและกินลึกลงสู่ผนังและอวัยวะข้างเคียง

อาการและการพยากรณ์โรค (symptoms and prognosis)
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และได้รับการตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่น ๆ มักจะยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
ผู้ป่วยกลุ่มแรกนี้จะตอบสนองต่อการรักษาดีมากและมีอายุยืนนานหลังได้รับการรักษาแล้ว เนื่องจากการตรวจคัดกรอง
ท�ำให้แพทย์สามารถตรวจพบและท�ำการตัดติง่ เนือ้ งอก adenomatous polyps หรือมะเร็งระยะเริม่ แรกออกได้ ประกอบกับ
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ผู้ป่วยยังคงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงมีความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัย แต่หากรอให้เกิดกลุ่มอาการ
ผิดปกติจากก้อนมะเร็งขึน้ แล้ว เช่น ท้องผูกเรือ้ รังต้องใช้ยาระบายเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ, ขับถ่ายอุจจาระผิดปกติไปจากเดิม (bowel
habit change) เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย อุจจาระลีบเล็กลง ถ่ายปนมูกลื่น ถ่ายเป็นเลือดแดงหรือสีด�ำแดง, โลหิตจาง,
ปวดท้องแบบบีบมวนเกร็ง, ท้องอืดท้องโตขึน้ เรือ่ ย ๆ (เนือ้ งอกใหญ่จนอุดตันรูลำ� ไส้), เบือ่ อาหารและน�ำ้ หนักลดลงผิดสังเกต
พบว่าผู้ป่วยกลุ่มหลังนี้มักเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะท้ายของโรคแล้ว ซึ่งจะให้ผลการรักษาและการท�ำนายโรคไม่ดี
เท่าผู้ป่วยที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปสามารถจัดมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ได้เป็น 4 ระยะตาม American Joint Committee
of Cancer (AJCC, TNM system) โดยผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 หรือระยะต้นของระยะที่ 2 (IIA) จะมีการท�ำนายโรคที่ดีมาก
หลังได้รับการรักษา โดยพบว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะยังคงมีชีวิตอยู่รอดต่อไปอย่างน้อยอีก 5 ปี (overall 5-year survival) สูงถึง
ร้อยละ 70-82 แต่หากเป็นมะเร็งระยะ IIB, IIC, IIIB, IIIC หรือระยะที่ IV จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปีข้างหน้าลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 5-59 ตามล�ำดับ25,26

ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (colonic polyps and CRC screening)
มีรายงานวิจยั ทางการแพทย์จำ� นวนมากทีย่ นื ยันถึงประโยชน์ของการตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
โดยพบว่าการตรวจคัดกรองสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในอนาคตได้ถึงร้อยละ 76-90 (reduce
incidence of CRC) และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ คือตั้งแต่ร้อยละ 33-80
(reduce CRC-related mortality) ซึ่งเป็นผลดีที่สืบเนื่องจากการตัดติ่งเนื้องอก adenomatous polyps ออกในขณะท�ำการ
ตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ (colonoscopic polypectomy) ก่อนที่จะเกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง27-38

ข้อบ่งชีแ้ ละวิธกี ารตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
      ค�ำแนะน�ำและวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในบทความนี้อ้างอิงจาก 4 สถาบันวิชาการหลักในระดับ
นานาชาติคือ American College of Gastroenterology (ACG) ปี พ.ศ. 255239, American Gastroenterological Association
(AGA) ปี พ.ศ. 255540, The British Society of Gastroenterology (BSG) และ European guidelines ในปี พ.ศ. 2553255641-43 และ Asia Pacific Consensus ปี พ.ศ. 255844 โดยให้คำ� แนะน�ำถึงข้อบ่งชีแ้ ละช่วงอายุทคี่ วรตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอก
และมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ไว้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อบ่งชีแ้ ละช่วงอายุทคี่ วรตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (indications and time to colonic polyps
and CRC screening)

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจคัดกรอง

ช่วงอายุที่ควรเริ่มตรวจคัดกรอง

ผู้ที่มีอายุในช่วง 50-75 ปี

ตั้งแต่อายุ 50 ปี

สูบบุหรี่

ตั้งแต่อายุ 50 ปี

อ้วน (อาจมีไขมันพอกตับหรือเบาหวานร่วม)

ตั้งแต่อายุ 50 ปี

เคยเป็นติ่งเนื้องอก adenomatous polyps

ช่วง 3-5 ปีภายหลังตัดติ่งเนื้องอกออกหมดแล้ว

เคยเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และได้รับการรักษาแล้ว

เริ่มที่ 1, 3 และ 5 ปีหลังผ่าตัดมะเร็งแล้ว
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ผู้ที่ควรได้รับการตรวจคัดกรอง

ช่วงอายุที่ควรเริ่มตรวจคัดกรอง

ญาติสายตรงของผู้ป่วยที่มี adenomatous polyps
ญาติสายตรงของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

ตั้งแต่อายุ 40-60 ปี
ตั้งแต่อายุ 40 ปี หรือเริ่มตอนที่อายุต่ำ�กว่าอายุของญาติ
ที่เป็นมะเร็ง 10 ปี (10 years earlier than the youngest
cancer in the family)

ผู้ป่วยโรคลำ�ไส้อักเสบเรื้อรัง IBD

ภายหลังเป็นโรคลำ�ไส้ IBD 8-10 ปี

ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเสี่ยง; FAP, HNPCC, PJS

ตั้งแต่อายุ 10-12 ปี และ 20-25 ปี ตามลำ�ดับ

ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกลำ�ไส้ชนิด serrated hyperplastic

ช่วง 1-3 ปีหลังตรวจพบ (ขึ้นกับลักษณะเนื้องอก)

วิธกี ารตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่แบ่งได้เป็น 3 วิธหี ลัก ๆ ดังนี้
1. ส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ เช่น การส่องตรวจล�ำไส้ใหญ่เฉพาะส่วนซ้าย (flexible sigmoidoscopy) ซึ่งช่วย
คัดกรองเนื้องอกได้เพียงบางส่วนของล�ำไส้ อีกวิธีหนึ่งคือ การส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ครบทุกส่วน (total colonoscopy)
วิธหี ลังนีจ้ ดั เป็นวิธมี าตรฐาน (gold standard test) และถูกยอมรับมากทีส่ ดุ ในระดับสากล เนือ่ งจากเป็นวิธที ใี่ ห้ความแม่นย�ำ
สูงสุดส�ำหรับการตรวจหาติ่งเนื้องอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และยังช่วยให้แพทย์สามารถตัดติ่งเนื้องอกต้นเหตุของการเกิด
มะเร็งหรือสามารถตัดติง่ มะเร็งระยะแรกเริม่ ออกได้ในขณะส่องกล้อง (ภาพที่ 5) จึงถือได้วา 
่ total colonoscopy เป็นหัตถการ
ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการวินิจฉัยและให้การรักษาในเวลาเดียวกัน โดยพบภาวะแทรกซ้อนในอัตราที่ต�่ำ (โอกาสตกเลือด
พบได้เพียง 0.3-3.2 ครั้งต่อการส่อง 1,000 ครั้ง, ผนังล�ำไส้ทะลุพบเพียง 0.1-2 ครั้งต่อการส่อง 1,000 ครั้ง, ภาวะไวต่อยา
แก้ปวด, คลายวิตกกังวลพบได้เพียง 1 รายต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)

ภาพที่ 5 แสดงวิธกี ารคล้องและตัดติง่ เนือ้ งอกล�ำไส้ใหญ่ออกในขณะส่องกล้อง colonoscopy เพือ่ ป้องกัน
การกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง (colonoscopy with snare polypectomy for cancer prevention)
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ขั้นตอนในการตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ประกอบด้วย การได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์ในด้านประโยชน์ ข้อบ่งชี้
การเตรียมความพร้อมและวิธีการเตรียมล�ำไส้ให้สะอาด (bowel preparation regimen) เพื่อให้แพทย์สามารถส่องตรวจ
ผิวล�ำไส้ได้ชดั เจนและแม่นย�ำ ต่อด้วยการให้ยาระงับปวด ยาคลายวิตกกังวลเพือ่ ช่วยให้ผอ่ นคลาย หลับสบายแต่ไม่ถงึ ขัน้ สลบ
(moderate sedation) จากนั้นแพทย์จะค่อย ๆ ใส่สายตรวจพลาสติกเล็ก ๆ ที่โค้งงอได้ผ่านทางรูทวารหนัก โดยปลายสาย
จะติดกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กเพื่อท�ำการวินิจฉัย ถ่ายภาพและช่วยในการตัดติ่งเนื้องอกออกโดยใช้เวลาประมาณ 45-120
นาที ประสิทธิผลทีด่ ขี องการตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่นอกจากจะขึน้ กับความเชีย่ วชาญของทีมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์
ส่องกล้องที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยที่สูงแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเตรียมล�ำไส้ (bowel preparation quality)
แพทย์ควรเลือกใช้สูตรยาระบายที่ท�ำให้ล�ำไส้สะอาด มองเห็นภาพผิวล�ำไส้ได้ในระดับดีถึงดีมากเป็นหลัก45-47(ภาพที่ 6)

(Aronchick CA. Bowel preparation scale. Gastrointest Endosc. 2004;60(6):1037-1038)

ภาพที่ 6 ล�ำดับภาพแสดงถึงประสิทธิภาพการมองเห็นผิวล�ำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมล�ำไส้ในเกณฑ์ดีและดีมาก
(good, excellent prep) เทียบกับการเตรียมล�ำไส้ที่ไม่สะอาด (fair, poor prep)
จากที่ประชุมของสมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา (AGA) ในปี พ.ศ. 255748 ได้
แนะน�ำตัวยาระบายที่ควรเลือกใช้ส�ำหรับเตรียมล�ำไส้ไว้ ซึ่งได้แก่ ยา  polyethylene glycol-Electrolyte Lavage Solution
(PEG-ELS) โดยทยอยดื่มในขนาด 2-4 ลิตรก่อนส่องกล้อง ตัวยา PEG-ELS มีคุณสมบัติที่ดีในด้านความเป็น iso-osmotic
จึงง่ายต่อการรับประทาน ช่วยทดแทนเกลือแร่ที่จ�ำเป็นต่อร่างกายและมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว
ร่วมด้วย ส�ำหรับยาอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเลือกใช้ได้ เช่น ยา sodium phosphate (NaP) หรือยา sodium picosulfate แต่เนือ่ งจาก
ยา NaP สามารถก่อให้เกิดภาวะไตเสื่อม ไตวาย และการเสียสมดุลเกลือแร่ของร่างกาย จึงแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการใช้ NaP
ในผูส้ งู อายุ ผูม้ ปี ญ
ั หาคลืน่ ไส้ อาเจียน ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัวเหล่านีร้ ว่ มด้วย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ตับแข็ง ท้องมาน
หัวใจล้มเหลว (NYHA class III, IV) และโรคไตเสื่อมหรือไตวาย
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2. ตรวจคัดกรองจากอุจจาระ คือการตรวจหาเม็ดเลือดแดงซึ่งหลุดลอกออกมาจากผิวของติ่งเนื้องอกหรือ
ก้อนมะเร็งแล้วปนออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย (stool fecal occult blood test: FOBT) เลือกตรวจได้ 2 วิธีคือ fecal
immunohistochemical test (FIT) ซึ่งให้ความไวในการตรวจหามะเร็งสูงถึงร้อยละ 82 และมีความจ�ำเพาะต่อมะเร็งสูงถึง
ร้อยละ 92 ซึง่ ดีกว่าวิธดี งั้ เดิมชนิด guaiac test (gFOBT) ทีม่ คี วามไวและความจ�ำเพาะในการตรวจหามะเร็งเพียงร้อยละ 64
และ 87 ตามล�ำดับ การตรวจ FIT มีข้อดีคือ ใช้การตรวจเพียง 1 ครั้งจากปริมาณอุจจาระเพียงเล็กน้อย ตรวจง่าย สะดวก
และราคาถูก ส�ำหรับการตรวจอุจจาระอีกชนิดหนึ่งคือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเซลล์ก่อมะเร็งซึ่งเรียกว่า stool DNA
(multitarget DNA stool assays) นั้นให้ความจ�ำเพาะที่ดีกว่า FOBT แต่มีความไวที่ต�่ำในการตรวจหามะเร็ง อีกทั้งราคาสูง
และมีที่ใช้จ�ำกัดเพียงในบางประเทศ อย่างไรก็ตาม การตรวจ FOBT และ stool DNA เป็นเพียงตัวช่วยคัดกรองเบื้องต้น
เท่านั้น หากผลตรวจเป็นบวก (positive) ยังคงต้องส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่ต่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
และให้การรักษาต่อไป
3. ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ล�ำไส้ใหญ่ (CT colonography: CTC หรือ virtual colonoscopy) การตรวจนี้ใช้
เทคนิคพิเศษทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซงึ่ ท�ำได้เพียงในบางสถาบัน อาศัยรังสีแพทย์เฉพาะทาง ราคาค่อนข้างสูงและจ�ำเป็น
ต้องใช้ยาระบายเตรียมล�ำไส้ใหญ่ให้สะอาด ผู้ป่วยจะได้รับการเป่าลมทางทวารหนักในขณะยังรู้สึกตัวดี ฉายรังสีเอกซเรย์
ช่องท้องแล้วท�ำการจ�ำลองภาพล�ำไส้เป็น 3 มิติ การตรวจนีใ้ ห้ความไวประมาณร้อยละ 83-90 ส�ำหรับการคัดกรองติง่ เนือ้ งอก
ขนาดตั้งแต่ 1 เซนติเมตร มีความจ�ำเพาะในการตรวจหาติ่งเนื้องอกและมะเร็งร้อยละ 95 แต่ยังมีข้อจ�ำกัดในการตรวจ
หาติ่งเนื้องอกขนาด 6-9 มิลลิเมตร (ความไวเพียงร้อยละ 68-80) ซึ่งติ่งเนื้องอกลักษณะนี้ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อ
การเกิดมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในประชากรเอเชีย ความแม่นย�ำของการตรวจจะลดลงหากเตรียมล�ำไส้ไม่สะอาด ซึ่งท�ำให้ยากต่อ
การแยกระหว่างติ่งเนื้องอกและเศษอุจจาระคั่งค้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจพบความผิดปกติจาก CTC ยังคงต้องส่งผู้ป่วย
เข้ารับการส่องกล้องล�ำไส้ต่อเช่นกันเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ท�ำการตัดและตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อต่อไป ดังนั้น จึงควรเลือกใช้
การตรวจ CTC ส�ำหรับผู้ป่วยที่ยากต่อการส่องกล้องให้ได้ครบทุกส่วนของล�ำไส้ใหญ่ หรือใช้ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจ�ำกัดด้าน
โรคประจ�ำตัวทีย่ งั ควบคุมไม่ได้และยังไม่พร้อมทีจ่ ะตรวจด้วยการส่องกล้อง ส่วนการตรวจเอกซเรย์วธิ ดี งั้ เดิมด้วยการสวนแป้ง
แบเรียมทางทวารหนัก (double contrast barium enema) นั้นมีความแม่นย�ำต�่ำกว่าวิธีข้างต้น จึงควรเลือกใช้ในผู้ป่วย
ที่มีข้อจ�ำกัดในการตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ เท่านั้น

โดยสรุป การตรวจคัดกรองติง่ เนือ้ งอกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่มปี ระโยชน์อย่างมาก
ต่อการช่วยลดอุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ดังนั้น ประชากรที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคควรได้รับค�ำแนะน�ำถึงประโยชน์ ข้อดีและข้อจ�ำกัดของ
แต่ละวิธที ใี่ ช้ตรวจคัดกรองเพือ่ ความเหมาะสม และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดส�ำหรับประชากร
กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว
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