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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้เกิดนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณี
ค่าใช้จ่ายสูงส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง  โดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนว
ทางการรักษาฉบับล่าสุดและผ ่านการพิจารณาโดย ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ (Colon) 
การรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ประกอบด้วย การผ่าตัดซึ่งถือเป็นการรักษาหลักและเสริมด้วยการ  

ให้ยาเคมีบ าบัด และการให้รังสีรักษา โดยให้พิจารณาตามข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยและความเหมาะสม 
 
1.  มะเร็งล าไส้ใหญ ่Stage I ( T1-2 No Mo ) 

ไม่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาเคมีบ าบัดหรือรังสีรักษา  
 
2. มะเร็งล าไส้ใหญ่ Stage II  
 การให้ยาเคมีบ าบัดและรังสีรักษาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High-risk stage II Colon cancer) 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ  

2.1 พิจารณาให้ Adjuvant chemotherapy ร่วมด้วยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรกระจาย 
ไปอวัยวะอ่ืน (Stage II Colon cancer with high risk factors for Systemic recurrence) คือ T3 หรือT4 
lesion Colon cancer (R0) ที่มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

a. Poorly differentiated หรือ Undifferentiated tumor  
b. Lymphatic  หรือVascular หรือ Perineural invasion  
c. Bowel obstruction  
d. Localized perforation  
e. Resected lymph node less than 12 nodes  

2.2 พิจารณาให้ Adjuvant chemotherapy และอาจพิจารณาให้รังสีรักษาเฉพาะบางต าแหน่งที่มี
ความเสี่ยงสูงในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการกลับเป็นซ้ า (Stage II Colon cancer with high risk for 
local recurrence) ไดแก 

a. T3 or T4 with localized perforation  
b. Positive margin หรือ closed margin  
c. T4 lesion เฉพาะ ในกรณีที่ไมสามารถผ่าตัด en bloc resection ไดหมด 
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สูตรยา  
- สูตรที1่  5FU based regimen  
- สูตรที2่ Tegafur+uracil/Leucovorin – 
- สูตรที3่ capecitabine***  

(Capecitabine*** ไมม่ีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมลูเชิงประจักษ์ว่าได้ผลในการรักษาใน
มะเร็งลําไสใหญระยะที่ 2) 
 
3.  มะเร็งล าไสStageใหญIII 

Stage III A T1-2 N1 M0 
Stage III B T3-4 N1 Mo 
Stage III C any T N2 M0 

พิจารณาให้ Adjuvant chemotherapy  ทุกรายยกเว้นในกรณีท่ีมีข้อห้ามหรือสภาพร่างกาย 
ไมเ่หมาะสม สวนรังสีรักษานั้นอาจพิจารณาในรายT4lesion (Positive margin หรือ closed margin,  
T4 lesion เฉพาะ ในกรณีที่ไมสามารถผ่าตัด en bloc resection ไดหมด) 

สูตรยา 
- สูตรที1่ 5FU based regimen intravenous (IV)  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)  
- สูตรที3่ capecitabine***+OX  
- สูตรที4่ capecitabine*** 

หมายเหตุ Oxaliplatin พิจารณาใช้ในกรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 75 ป โดยมีการประเมิน PS ก่อนใช้
เมื่อ ECOGPS = 0-1 โดยติดตามผลข้างเคียง peripheral neuropathy อย่างใกล้ชิด และแนะน าให้หยุดใช้ 
oxaliplatin เมื่อมี peripheral neuropathy grade 2 แนะน าพิจารณาใช้สูตร FOLFOX ก่อน แต่สามารถ
พิจารณาใช้สูตร Capecitabine+oxaliplatin 

***(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมลูหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการ
รักษาในมะเร็งลําไสใหญระยะที่ 3) 
 
4.  มะเร็งล าไส้ใหญ่ Stage IV, any T any N M1 

4.1 Liver or Lung Metastasis  
4.1.1 ถ้าสามารถผ่าตัดส่วนของ Liver or Lung  metastasis  ออกไดหมด (Curative  

resection) ควรพิจารณาให้ Adjuvant chemotherapy การผ่าตัด Liver metastasis นั้น อาจผ่าตัด 
พร้อมกับการผ่าตัดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ หรือผ่าตัดภายหลัง (แนะน าให้ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์) 

4.1.2 ถ้าไม่สามารถผ่าตัดส่วนของ Liver or Lung metastasis ออกได  (Unresectable 
liver metastasis) อาจพิจารณาให้ chemotherapy ก่อนแล้วดูการตอบสนองของก้อนมะเร็งมีการ
ตอบสนองหรือไม่ ถ้ามีการตอบสนองดีดีอาจท าการผ่าตัดได้ในภายหลังแล้วตามด้วย Adjuvant 
chemotherapy หรือ พิจารณาให้ Palliative care 

สูตรยา 
- สูตรที1่  5FU based regimen  
- สูตรที2่  FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)***  
- สูตรที3่  capecitabine+OX***  
- สูตรที4่  capecitabine*** 
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(ยา oxaliplatin อยูระหว่างรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า

ไดผลในการรักษา) 
(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแต่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการรักษา

ในมะเร็งลําไสใหญ่ ระยะที่ 4ไมแตกต่างกับยา 5FU) 
 
4.1.3 การรักษาด้วย Radiofrequency ablation เป็นวิธีการรักษา Liver metastasis ที่ได

มาตรฐานอีกวิธีหนึ่ง (ค าแนะน าระดับ2B) 
 

4.2 Metastasis ที่ ไมสามารถผ่าตัดได้ พิจารณาให้Palliative chemotherapy หรือ Palliative 
radiotherapy โดยพิจารณาให้รังสีรักษาไดเพ่ือบรรเทาความปวด เลือดออกหรือเป็นแผล การกดเบียดเนื้อเยื่อ
ปกต ิการอุดกั้นอวัยวะที่เป็นท่อกลวง การกดทับไขสันหลัง หลอดเลือดด าใหญ่อุดตัน ที่เกิดจากอ้นมะเร็ง  
โดยต้องค านึงถึงผลการรักษา ผลข้างเคียงของการรักษา สภาพร่างกาย ความสะดวกในการเดินทางมารักษาของ
ผู้ป่วย ทั้งนี้แพทย์ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพ่ือให้ ผู้ป่วยและครอบครัวสามารตัดสินใจไดเอง 

สูตรยา 
- สูตรที1่ 5FU based regimen  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)  
- สูตรที3่ capecitabine + OX***  
- สูตรที4่ capecitabine*** 

 

(ยา oxaliplatinอยูระหวางรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าได้ผลใน
การรักษา) 

(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ว่าได้ผลในการรักษาในมะเร็ง
ลําไสใหญ่ระยะที่ 4ไมแตกต่างกับยา5FU) 
 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรักษาต้องใช้รังสแีกมมา หรือ รังสีเอกซ ์ หรือ รังสีอิเลกตรอนมีพลังสูงมากกว่า
ล้านโวลท์ สามารถวางล ารังสีได้หลายเทคนิคได้แก่ conventional Radiotherapy, 3-D Conformal 
Radiotherapy, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), VMAT (Volumetric Modulated Arc 
Therapy), 
 

ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งล าไส้ตรง (Rectum) 
นิยาม 

มะเร็งล าไส้ตรง (Rectal cancer) หมายถึง ล าไส้ตรงที่มีความยาว 15 ซม. นับจาก anal verge มีผล
ทางพยาธิ สภาพเป็น adenocarcinoma 
1. มะเร็งล าไส้ตรง Stage (cT1-2 No Mo ) 

การรักษามะเร็งล าไส้ตรงด้วยการผ่าตัดมี 2 วิธี คือ Transabdominal resection และ Local 
excision 

การพิจารณาใหการรักษาเสริมข้ึนกับวิธีการผ่าตัดและผลทางพยาธิวิทยาดังนี้ 
1.1 การผ่าตัด แบบ Transabdominal resection 
เมื่อผลพยาธิวิทยาเป็น pT3 No Mo หรือ pT1-3 N1-2 Mo พิจารณาให้ Postoperative 

Chemoradiotherapy 
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1.2 การผ่าตัดแบบ Local excision  
1.2.1 เมื่อผลพยาธิวิทยาเป็น pT2Nx และ Margin negative พิจารณาท าการผ่าตัดเพ่ิมเติม 

แบบ Transabdominal resection และถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด หรือไมสามารถผ่าตัด
ได้พิจารณาให้ Chemoradiotherapy  

1.2.2 เมื่ อผลพยาธิวิทยา เป็ น  pT2Nx และ มี  Unfavorable feature ซึ่ งไดแก Positive 
margin, Lymphovascular invasion และPoorly differentiation พิ จารณ าท าการ
ผ่าตัดเพ่ิมเติมแบบ Transabdominal resection แล้วพิจารณาผลพยาธิวิทยาอีกครั้งและ
ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดหรือไม ่สามารถผ่าตัดไดพิจารณาให้ Chemoradiotherapy 

 
2. มะเร็งล าไส้ตรง Stage cT3 No หรือ T-any N1-2  มีการรักษา 2 แบบ คือ  

2.1 Preoperative neoadjuvant chemoradiotherapy แล้ วท าการผ่ าตั ดแบบ  Transabdominal 
resection เมื่อผ่าตัดแล้วพิจารณาให้ Adjuvant chemotherapy  

2.2 ท าการผ่าตัดแบบ Transabdominal resection แล้วพิจารณาการรักษาเสริมเมื่อผลพยาธิวิทยาเป็น
pT3No Mo หรือ pT1-3 N1-2 Mo พิจารณาให้Postoperative adjuvant chemoradiotherapy  

สูตรยา  
- สูตรที่1  5 Fluorouracil / Leucovorin  
- สูตร2   capecitabine***  
- สูตรที่3  capecitabine+OX***  

(Capecitabine ไมมีขอบ่ง้ชีในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ผลในการ
รักษาในมะเร็งลําไส้ตรง) 
 
3.  มะเร็งล าไสตรง Stage c T4 

Potential resectable การรักษาพิจารณาให้Preoperative neoadjuvant chemoradiotherapy 
เมื่อสามารถผ่าตัดออกได้ พิจารณาให้Post-operative adjuvant chemotherapy unresectable อาจ
พิจารณาให้Palliative chemotherapy หรือPalliative radiotherapy หรือ concurrent chemoradiation 

สูตรยา ไดแก่ 5Fluorouracil / Leucovorin หรือ 5FU alone 
 
4. มะเร็งล าไส้ตรง Stage any T-any N-any M1 

4.1 Resectable metastasis มีแนวทางรักษา  
4.1.1 การผ่าตัดแบบ Curative resection หลังการผ่าตัดมะเร็งล าไส้ตรงออกก่อนแล้วผ่าตัด 

metastasis ภายหลังหรือผ่าตัดพร้อมกันจากนั้นควรพิจารณาการรักษาเสริมตามผลพยาธิวิทยา
ดังนี้  
- T1-2 N0 M1 ให้ Postoperative adjuvant chemotherapy  
- T3-4, N-any หรือT-any, N1-2 ให้ Postoperative chemoradiotherapy  

4.1.2 Preoperative Chemoradiotherapy เป็น Neoadjuvant therapy แล้วจึงท าการผ่าตัดรักษา
โรคมะเร็งล าไส้ตรง (rectum) และ Metastasis ออก แบบ Curative resection   หลังผ่าตัด
พิจารณาให้ Postoperative adjuvant chemotherapy 

4.1.3 Preoperative Chemotherapy ก่อน 
4.1.3.1) ต่อด้วยการผ่าตัดหลังผ่าตัดพิจารณาให้ Postoperative adjuvant 

chemoradiotherapy หรือ 
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4.1.3.2) ต่อด้วย Preoperative Chemoradiotherapy แล้วพิจารณาผ่าตัด การรักษาด้วย 
Radiofrequency ablation เป็นวิธีการรักษาLiver metastasis ที่ไดมาตรฐานอีกวิธี
หนึ่ง (ค าแนะน าระดับ2B) 

สูตรยา 
- สูตรที1่ 5FU based regimen  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)***  
- สูตรที3่ capecitabine+OX***  
- สูตรที4่ capecitabine*** 

(ยา oxaliplatinอยูระหวางรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมีเชิงประจักษ์ว่าได้ผลในการ
รักษา) 

(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ ว่าได้ผลในรักษาในมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่ ระยะที่4 ไมแตกต่างกับยา5FU 

(ไม่แนะนําให้ FOLFOX ใช้พร้อมกับรังสีรักษา) 
 

4.2 Unresectable metastasis พิจารณาให้ Palliative chemotherapy หรือPalliative 
radiotherapy 

สูตรยา 
- สูตรที1่ 5FU based regimen  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)*** 
- สูตรที3่ capecitabine+OX***  
- สูตรที4่ capecitabine*** 

(ยา oxaliplatin อยูระหวางรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลใน
การรักษา) 

(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ว่าได้ผลในรักษาในมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่ระยะที่ 4 ไมแตกต่างกับยา 5FU 

(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการรักษาในมะเร็ง
ลําไสใหญระยะที่แพรกระจาย) 
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ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงเมื่อมีการกลับเป็นซ้ าของโรค  
(Treatment of recurrence) 

 

1. มะเร็งกลับเป็นซ้ าที่รอยต่อ (Anastomotic recurrence) หรือในอุ้งเชิงกรานเพียงอย่างเดียว  
1.1 CA colon ควรพิจารณาผ่าตัด ถ้าสามารถผ่าตัดได้ แล้วพิจารณาให้ adjuvant chemotherapy  

ถ้าไม่สามารถผ่าตัดได้พิจารณาให้ Palliative treatment 
1.2 CA rectum  

1.2.1 ในรายที่ยังไมเคยไดรับรังสีรักษามาก่อนควรพิจารณาให้ Preoperative 
chemoradiotherapy แล้วจึงพิจารณาผ่าตัด และหลังผ่าตัด พิจารณาให้ chemotherapy 

1.2.2 ในรายที่เคยไดรังสีรักษามาก่อนพิจารณา Palliative treatment  
 

2. มะเร็งกลับเป็นซ้ าที่อวัยวะอื่นเพียงต าแหน่งเดียว (ค าแนะน า 2B)  
2.1 ให้พิจารณาตรวจเพ่ิมเติม ถ้าไม่พบมะเร็งแพรกระจายไปต าแหน่งอ่ืนที่ผ่าตัดไม่ได้ควรท าการผ่าตัด

ตามด้วย Adjuvant chemotherapy  
2.2 พิจารณาให้ Neoadjuvant chemotherapy แล้วพิจารณาผ่าตัดแล้วตามด้วย Adjuvant 

chemotherapy แต่ในรายที่ผ่าตัดไม่ได้ ควรรักษาแบบเดียวกับ Unresectable disease  
สูตรยา  
- สูตรที1่ 5FU based regimen  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)*** 
- สูตรที3่ capecitabine+OX ***  
- สูตรที4่ capecitabine***  

(ยา oxaliplatinอยูระหวางรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมขี้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการรักษา)  
(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในรักษาในมะเร็งลําไส

ใหญ่ระยะที่ 4ไมแตกต่างกับยา5FU)  
กรณีโรคกลับเป็นซ้ าหลังไดร้ับ adjuvant chemotherapy ภายใน 6 เดือน ไม่แนะน าให้ยาเคมีบ าบัดสูตรเดิม  

 

3. มะเร็งกลับเป็นซ้ าหลายต าแหน่ง หรือ Unresectable disease  
พิจารณาให้ Palliative chemotherapy หรือ Palliative radiotherapy โดยพิจารณาให้รังสีรักษา 

เพ่ือบรรเทาความปวด  เลือดออกหรือเป็นแผล  การกดเบียดเนื้อเยื่อปกต ิการอุดกั้นอวัยวะที่เป็นท่อกลวง   
การกดทับไขสันหลัง การอุดตันหลอดเลือดด าใหญ ่ที่เกิดจากก้อนมะเร็ง 

สูตรยา 
- สูตรที1่ 5FU based regimen  
- สูตรที2่ FOLFOX (FOLFOX4 or mFOLFOX6)***  
- สูตรที3่ capecitabine+OX *** 
- สูตรที4่ capecitabine*** 

(ยา oxaliplatinอยูระหวางรออนุมัติจากบัญชียาหลักแหงชาติเพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการรักษา) 
(Capecitabine ไมมีขอบงชี้ในบัญชีหลักแหงชาติแตมีขอมูลเชิงประจักษ์ว่า ได้ผลในการรักษาในมะเร็ง

ลําไสใหญ่ระยะที่ 4ไมแตกต่างกับยา5FU) 
กรณีโรคกลับเป็นซ้ าหลังได้รับ adjuvant chemotherapy ภายใน 6 เดือน ไม่แนะน าให้ใช้ยาเคมีบ าบัด

สูตรเดิม   
……………………………………………………………………………………………………………..
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Protocol เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และส าไส้ตรง  
 
Protocol 1.1 : Adjuvant Chemotherapy มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแรกหลังการผ่าตัด 
ข้อพิจารณา 
1.1 ให้เฉพาะในรายที่โรคอยู่ในระยะท่ี IIที่มีปัจจัยเสี่ยง (สูตรที่1และ 2) และระยะที่ III (สูตรที1่และ 3) 

 ปัจจัยเสี่ยงส าหรับโรคระยะท่ี II ได้แก่ poorly differentiation, lymphatic/vascular invasion, perinural invasion, bowel obstruction,< 12 lymph 
nodes examined) หรือ T4, N0, M0; หรือ T3 with localized perforation หรือ close, indeterminate หรือ positive margins 

1.2 ผู้ป่วยต้องมี performance status 0 หรือ1 
ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดในมะเร็งล าไส้ใหญร่ะยะแรก หลังการผ่าตัด 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 5FU/Leucovorin q 28 days 5-fluorouracil 375-425 mg/m2/d IV day 1-5 425 5 6 12,750 

leucovorin 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 6 600 
2 Tegafur uracil/ 

Leucovorin 
q 5 wks Tegafur uracil 300 mg/m2/d PO day 1-28 (4 wks stop1 wk.) 300 28 5 42,000 

leucovorin 90 mg/d PO day 1-28  
(4 wks stop1 wk.) 

90 28 5 12,600 

3 FOLFOX4 q 14 days 5-fluorouracil 400 mg/m2/d IV bolus day 1-2 400 2 12 9,600 
5-fluorouracil 600 mg/m2/d IV drip in 22 hours day 1-2 600 2 12 14,400 
leucovorin 200 mg/m2/d IV day 1-2 200 2 12 4,800 
oxaliplatin 85 mg/m2/d IV day 1 85 1 12 1,020 

4 mFOLFOX6 q 14 days 5-fluorouracil 400 mg/m2/d IV bolus day 1 400 1 12 4,800 
5-fluorouracil 2,400 mg/m2/d IV drip in 46 hours 2,400 1 12 28,800 
leucovorin 400 mg/m2/d IV day 1 400 1 12 4,800 
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ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

oxaliplatin 85 mg/m2/d IV day 1 85 1 12 1,020 
 
 
หมายเหตุ  1. ควรพิจารณาเลือกสูตรที่ 3 ก่อนในกลุ่มผู้ป่วยระยะที่ III อายุต่ ากว่า 75 ปี 

2. ในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงรุนแรง (Grade3-4) ควรพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาเป็นอีกสูตรหนึ่ง  
3. ในกรณีเมื่อใช้สูตรที่3หรือ4 ให้ติดตามผลข้างเคียง peripheral neuropathy อย่างใกล้ชิด และ แนะน าให้หยุดใช้ oxaliplatin เมื่อมี peripheral 

neuropathy grade 2 ขึ้นไป  
 
 
Protocol 1.2 : Adjuvant Chemotherapy มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะท่ี 4 ที่มี lung, liver หรือother metastasis ที่ผ่าตัดออกได้หมด 
 
ข้อพิจารณา 

1.1 ให้เฉพาะในรายที่โรคอยู่ในระยะท่ี IV (any T any N M1) และสามารถผ่าตัดสวนของ metastasis ออกได้หมด (Curative resection)  
1.2 ผู้ป่วยต้องมี performance status 0 หรือ1  

 
ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดในมะเร็งล าไส้ใหญร่ะยะที่ 4 ที่มี lung, liver หรือother metastasis ที่ผ่าตัดออกได้หมด 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 5FU/Leucovorin q 28 days 5-fluorouracil 375-425 mg/m2/d IV day 1-5 375-425 5 6 12,750 

leucovorin 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 6 600 
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Protocol 2: Adjuvant Chemotherapy มะเร็งล าไส้ตรงระยะแรก หลังการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 
ข้อพิจารณา 
2.1 ให้เฉพาะในรายที่โรคอยู่ในระยะท่ีI I (pT3-4, N0, M0) และระยะที่ III (pT1-4, N1-2)  
2.2 ผู้ป่วยต้องมีperformance status 0 หรือ1  

ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดในมะเร็งล าไส้ตรงระยะแรกหลังผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 5-fluorouracil / 

leucovorin x 6 
cycles 

q 28 days* 5-fluorouracil C1-2: 375-425 mg/m2/d IV day 
1-5,29-33 

425 5 2 4,250 

C3-4: 400 mg/m2/d IV day 1-4 
and day 29-32 or last 3 days of 
RT 

400 4 2 3,200 

C5-6: 380-400 mg/m2/d IV day 
1-5, 29-33 

400 5 2 4,000 

q 28 days* leucovorin C1,2,5,6: 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 4 400 
C3-4: 20 mg/m2/d IV day 1-4 
and day 29-32 or last 3 days of 
RT 

20 4 2 160 

2 5-fluorouracil q 28 days* 5-fluorouracil C1-2: 500 mg/m2/d IV day 1-5, 
29-33 

500 5 2 5,000 

C3-4: 500 mg/m2/d IV day 1-3, 
29-31 of RT 

500 3 2 3,000 

C5-6: 450 mg/m2/d IV day 1-5, 
29-33 

450 5 2 4,500 
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* q 28 days นับday1 ห่างจากday 29 
 

Protocol 3: Adjuvant Chemotherapy มะเร็งล าไส้ตรงระยะแรก ก่อนและหลังการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 
ข้อพิจารณา 
3.1 ให้เฉพาะในรายที่โรคอยู่ในระยะท่ี II (pT3-4,N0,M0) และระยะที่ III (pT1-4, N1-2)  
3.2 ผู้ป่วยต้องมีperformance status 0 หรือ1  

 
ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดในมะเร็งล าไส้ตรงระยะแรกก่อนและหลังผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 5-fluorouracil / 

leucovorin (1) x 
6 cycles 

q 28 days 5-fluorouracil C1-2: 350 mg/m2/d IV day 1-5, 29-
33 of RT* 

350 5 2 3,500 

C3-6: 350 mg/m2/d IV day 1-5 350 5 4 7,000 
q 28 days leucovorin C1-2: 20 mg/m2/d IV day 1-5,  

29-33 of RT* 
20 5 2 200 

C3-6: 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 4 400 
2 5-fluorouracil x 

6 cycles 
q 28 days 5-fluorouracil C1-2: 1,000 mg/m2/d CIV day 1-5, 

29-33 of RT* 
1000 5 2 10,000 

C3-6: 500 mg/m2/d IV day 1-5 500 5 4 10,000 
* q 28 days นับday1 ห่างจากday   29
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Protocol 4: Palliative Chemotherapy (First line drug) มะเร็งล าไส้ใหญร่ะยะ V 
การรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดสูตรแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะ IV หรือมีโรคก าเริบ 
ข้อพิจารณา 
4.1 ให้เฉพาะในรายที่มีperformance status 0 หรือ1  
4.2 ส าหรับรายที่มี performance status 2 ให้พิจารณารักษาด้วยเคมีบ าบัดเป็นรายๆไป  
4.3 พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่ปอดหรือตับ  
4.4 การให้ยาเคมีบ าบัดต้องมีการติดตามผลการรักษาโดยดูผลการตอบสนองทางรังสีวิทยาร่วมกับperformance status ของผู้ป่วยว่าได้ประโยชน์จากการรักษาหรือไม่ 

และให้ยาเคมีบ าบัดไม่เกิน 6 เดือน 
 
ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดสูตรแรกส าหรับใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 5-fluorouracil / 

leucovorin 
q 28 days 5-fluorouracil 375-425 mg/m2/d IV  

day 1-5 
375-425 5 6 12,750 

 leucovorin 20 mg/m2/d IV day 1-5 20 5 6 600 
 
 

 


