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Cholangiocarcinoma is a primary biliary tract tumor arising from the bile duct epithelium. Classically,
these tumors have been categorized according to their anatomic location as intrahepatic and extrahepatic.
Hilar cholangiocarcinoma is the most common type of extrahepatic cholangiocarcinoma.
It is the most difficult cancer to diagnose and therefore carries a poor prognosis with a 5-year survival
rate of less than 10%. Diagnostic imaging, coupled with a high degree of clinical suspicion, play a critical
role in timely diagnosis, staging, and evaluation for surgical resectability. The most common imaging
modalities used for diagnosis and staging of hilar cholangiocarcinoma include ultrasound (US),
computed tomography (CT), magnetic resonance imaging/magnetic resonance cholangiopancreatography
(MRI/MRCP). This article showed a case presentation and reviewed the imaging appearance of hilar
cholangiocarcinoma.
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Learning points
มะเร็งท่อน�า้ ดี (cholangiocarcinoma) เกี่ยวข้องกับพยาธิ
ใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini (OV) ท�าให้พบผู้ป่วยมาก
ที่สุดในโลกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับระดับขั้วตับ (hilar cholangiocarcinoma) เป็นมะเร็งทีว่ นิ จิ ฉัยได้ยาก ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมา
พบแพทย์เมือ่ มีอาการแสดงแล้ว และผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ กั จะเป็น
มะเร็งในระยะลุกลาม ท�าให้โอกาสการรักษาหายขาดมีต�่า
การวินิจฉัยนอกจากอาศัยอาการทางคลินิก การตรวจเลือด
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง ความจ� า เพาะค่ อ นข้ า งต�่ า แล้ ว
ยั ง สามารถท� า ได้ ด ้ ว ยการตรวจคลี่ น เสี ย งความถี่ สู ง ช่ อ ง
ท้องส่วนบน การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนบนและการตรวจเอกซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยาที่ดีจะท�าให้สามารถประเมิน
ผู้ป่วยก่อนรับการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

Case presentation

ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 71 ปี ภูมิล�าเนา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีอาการตัวเหลืองและตาเหลืองมา 1 เดือน คันตามร่างกาย อุจจาระสีซดี
ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร น�้าหนักลด ไม่ปวดท้อง ไม่มีไข้ ตรวจร่างกาย
พบ marked jaundice, no clavicular and supraclavicular
lymphadenopathy, palpable liver 5 cm below right
costal margin, liver span 16 cm, splenic dullness negative,
no ascites, per-rectal examination พบ pale stool. ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่ส�าคัญ ดังนี้ complete blood count (CBC)
แสดง hemoglobin 10.3 g/dl; liver function test แสดง total
bilirubin 20 mg/dL, direct biliruubin 18.3 mg/dL, albumin 3.7 g/dL,
globulin 3.2 g/dL, alanine transaminase (ALT) 71 U/L,
aspartate transaminase (AST) 92 U/L, alkaline phosphatase
(ALP) 828 U/L การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงช่องท้องส่วนบนและ
การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบน ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 1 และ 2 (Figure 1 and 2) ตามล�าดับ
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Figure 1 Greyscale sonography at the level of hepatic
hilum revealed an ill-defined hilar mass (asterisk)
resulting in upstream dilatation of right (arrow) and left
(arrow head) main intrahepatic duct.

Figure 2 (A) Axial non-contrast, (B) arterial dominant
phase axial contrast enhanced and (C) portal dominant
phase axial contrast enhanced computed tomography
(CT) image of the same patient revealed multiple
non-enhancing tubular structures in right hepatic lobe
(arrow) and left hepatic lobe (arrow head), compatible with right and left intrahepatic bile duct (IHD)
dilatation. An ill-define soft tissue mass (asterisk) with
progressive contrast enhancement, which epicenter
locates in the area of ductal confluence at hepatic
hilar region, resulting in dilatation of right and left
IHDs, is consistent with hilar cholangiocarcinoma. (D)
Portal dominant phase coronal contrast enhanced
CT image demonstrates marked dilatation of right
(arrow) and left (arrow head) main intrahepatic duct.

Discussion

มะเร็งท่อน�า้ ดีทอี่ ยูน่ อกตับระดับขัว้ ตับ หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า
Klatskin tumor จะอยู่ไม่เกิน 2 เซนติเมตร จาก Bifurcation ของ
common hepatic duct (1) ในปัจจุบันมะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับ
ระดับขั้วตับได้ใช้การแบ่งตามกายวิภาคเสนอโดย Bismuth H และ
Corlette MB เรียกว่า Bismuth-Corlette classification (2) ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 3 (Figure 3) เป็นการอธิบายถึงการลุกลามของมะเร็งไปตาม
ท่อน�า้ ดีเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาการรักษาและติดตามผลการรักษา
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Figure 3 Bismuth-Corlette classifications (8)
ชนิดที่ 1: มะเร็งอยู่ที่ท่อตับหลัก (main hepatic duct) แต่ลุกลามไม่ถึงจุดบรรจบหลัก
(main confluence)
ชนิดที่ 2: มะเร็งอยู่ที่จุดบรรจบหลัก (main confluence) แต่ไม่ลุกลามเข้าไปในท่อตับทั้ง
ซ้ายและขวา (left and right hepatic duct)
ชนิดที่ 3a: มะเร็งอยูท่ จี่ ดุ บรรจบหลัก (main confluence) และลุกลามเข้าไปในท่อตับทางขวา
(right hepatic duct)
ชนิดที่ 3b: มะเร็งอยูท่ จี่ ดุ บรรจบหลัก (main confluence) และลุกลามเข้าไปในท่อตับทางซ้าย
(left hepatic duct)
ชนิดที่ 4: มะเร็งอยู่ที่จุดบรรจบหลัก (main confluence) และลุกลามเข้าไปในท่อตับทั้ง
ซ้ายและขวา (left and right hepatic duct)

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับระดับขั้วตับในระยะแรก
มักไม่มีอาการทางคลินิกหรือมีอาการที่ไม่จ�าเพาะเจาะจง มักมาด้วย
ดีซ่านโดยไม่ปวดท้องแบบเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ (progressive painless
jaundice) และอาการอื่น ๆ เป็นผลจากการอุดกั้นทางเดินน�้าดี ได้แก่
คันตามร่างกาย อุจจาระสีเทาซีด และปัสสาวะสีเข้ม ส่วนน้อยมาด้วย
ภาวะท่อน�้าดีอักเสบ ตรวจร่างกายอาจพบตับโต การส่งตรวจเลือด
ทางห้องปฏิบัติการจะพบการเพิ่มขึ้นของค่า direct/total bilirubin
และ alkaline phosphatase นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารตรวจสาร
บ่งมะเร็งในเลือด คือ CA19-9 ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย แต่ไม่จ�าเพาะ
เพราะสามารถพบในมะเร็งอื่น ๆ ได้และหากมีท่อน�้ าดีอุดตันจาก
สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งก็พบว่ามีค่า CA19-9 สูงได้เช่นกัน
การตรวจภาพรังสีวินิจฉัยมีความส�าคัญอย่างมากช่วยใน
การวินิจฉัยมะเร็งท่อน�้าดี (3) โดยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงช่องท้อง
ส่ ว นบนเป็ น การตรวจอั น ดั บ แรกเพื่ อ ช่ ว ยแยกภาวะการอุ ด ตั น
ของท่ อ น�้ า ดี เมื่ อ ตรวจพบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของขนาดท่ อ น�้ า ดี
(4, 5) มีการศึกษาพบว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงช่องท้องส่วนบน
มีความไวและความจ�าเพาะสูงในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับ
ระดับขั้วตับ โดยมีความไวประมาณร้อยละ 89 และมีความจ�าเพาะ
ประมาณร้อยละ 80 - 95 (3)
การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบน
มี บ ทบาทส� า คั ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย และการประเมิ น ระยะของโรค โดย
ลั ก ษณะของมะเร็ ง ท่ อ น�้ า ดี ที่ อ ยู ่ น อกตั บ จะพบการหนาตั ว และ
enhancement เฉพาะที่ของท่อน�้าดีประมาณร้อยละ 80 และอาจเห็น
ลักษณะทางอ้อม (indirect sign) เช่น ท่อน�้าดีขยายใหญ่ การล้อมรอบ
หลอดเลือด (vascular encasement) ต่อมน�้าเหลืองบริเวณขั้วตับโต
มีการฝ่อเหีย่ วของกลีบตับ (liver atrophy) ร่วมกับมีการโตของกลีบตับ
ตรงกันข้าม (liver hypertrophy) ซึ่งเรียกว่า atrophy-hypertrophy
complex เกิดจากมะเร็งไปอุดกั้นทางออกน�้าดีของตับกลีบใดกลีบหนึ่ง
และท�าลายหลอดเลือดด�าพอร์ทัลในกลีบตับข้างเดียวกัน จากข้อมูล
การศึกษาพบว่าการตรวจมีความไวร้อยละ 90 - 100 ในการวินิจฉัย
มะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับระดับขั้วตับ (3)
การตรวจเอกซเรย์คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าของท่อน�า้ ดี (Magnetic
retrograde cholangiopancreatography, MRCP) เป็นการตรวจ
ภาพรังสีวินิจฉัยที่ดีที่สุด มีความไวและความจ�าเพาะสูง สามารถให้การ
วินิจฉัยและวางแผนการรักษา ประเมินตัวโรครวมไปถึงการลุกลามเข้า
หลอดเลือด ต่อมน�้าเหลือง และการกระจายไปที่ไกลๆ โดยลักษณะ
ของมะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับจะให้สัญญาณภาพเป็น hyposignal
intensity ในรูป T1-weighted และ hypersignal intensity ในรูป
T2-weighted ร่วมกับมีการ enhancement ที่เพิ่มขึ้นบริเวณเนื้องอก
ในระยะ delay และพบการขยายใหญ่ของท่อน�้าดีต�าแหน่งเหนือต่อ
รอยโรค ส�าหรับพยาธิสภาพใน T2 อาจจะเป็น hyposignal intensity
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หรือ hypersignal intensity lesion ขึ้นกับปริมาณ sclerosis หรือ
fibrosis (6) ในระยะแรกของมะเร็งท่อน�้าดีที่อยู่นอกตับระดับขั้วตับ
มีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดเป็นการตีบที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign stricture)
อย่างไรก็ตามมีโอกาสเป็นมะเร็งท่อน�า้ ดีสูง ถ้าพบลักษณะดังต่อไปนี้ 1)
ผนังของท่อน�า้ ดีมีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร 2) มีขอบนอกของท่อน�้าดี
ที่ขรุขระ (irregular outer margin) 3) มีการตีบทันที (abrupt) หรือ
มีการตีบที่ไม่เท่ากันของท่อน�้าดี (asymmetrical narrowing) และ
4) ความยาวของการตีบมากกว่า 20 - 23 มิลลิเมตร (7,8) จากการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) พบว่า MRCP มีความไวร้อยละ
88 และมีความจ�าเพาะร้อยละ 95 ในการวินจิ ฉัยโรคและมีความแม่นย�า
ร้อยละ 66 ในการประเมินการลุกลามเข้าต่อมน�า้ เหลือง ความไวร้อยละ
78 และความจ� า เพาะร้ อ ยละ 91 ในการประเมิ น การลุ ก ลามเข้ า
หลอดเลือดด�าพอร์ทัล ความไวร้อยละ 58 - 73 และมีความจ�าเพาะ
ร้อยละ 93 ในการประเมินการลุกลามเข้าหลอดเลือดแดงแฮพาติก (9)
ส�าหรับผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยโรค โดยอาศัยอาการทาง
คลินกิ การตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจคลีน่ เสียงความถี่
สูงช่องท้องส่วนบน และการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
โดยเป็นมะเร็งท่อน�า้ ดีทอี่ ยูน่ อกตับระดับขัว้ ตับตาม Bismuth-Corlette
classification เป็นชนิด IIIa เพราะพบ stricture of common
hepatic duct up to right hepatic duct with upstream dilatation
of right intrahepatic duct การรักษาผู้ป่วยนี้ไม่สามารถผ่าตัด
ได้ จึ ง ได้ ท� า การรั ก ษาประคั บ ประคองโดยการระบายน�้ า ดี ด ้ ว ยวิ ธี
ส ่ อ ง ก ล ้ อ ง ต ร ว จ รั ก ษ า ท ่ อ ท า ง เ ดิ น น�้ า ดี แ ล ะ ตั บ อ ่ อ น
(Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) และใส่ท่อ
โลหะ (metallic stent) บรรเทาอาการ ท�าให้อาการและคุณภาพชีวติ ดีขนึ้
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