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มะเร็งลําไสใหญ 
มะเร็งลําไสใหญสามารถพบไดทั่วไปในฮองกง  จากสถิติของสํานักงานมะเร็งฮองกง ในป 2013 

พบวาในประชากรทุกๆ 1000 คน จะมีคนเจ็บปวยเปนมะเร็งลําไสใหญ 66 คน  

ถาหากมีการตรวจพบการเปนมะเร็งลําไสใหญแต เน่ินๆ สามารถที่จะรักษาใหหายได 

การเขาใจอาการและสาเหตุของโรคสามารถที่จะ 

ชวยในตรวจพบและรักษาอาการไดอยางรวดเร็ว  ความรูพ้ืนฐานของโรค, การรักษา, 

การพยาบาลและเทคนิคการดูแลรักษาผูปวย สามารถที่จะทําใหผูปวยฟนตัวไดเร็วและลดความ 

เส่ียงของอาการกําเริบได การบริโภคอาหารที่ด,ี การออกกําลังกายที่เหมาะสม 

และการตรวจคัดกรองก็สามารถท่ีจะลดความเส่ียงของการ เปนมะเร็งลําไสใหญไดเปนอยางมาก  

(ขอขอบคณุ ดร.Y T FU เจาหนาที่ทางการแพทยอาวุโส, คลินิกมะเร็งวิทยา 

โรงพยาบาลควีนอลิซาเบธ สําหรับการขอมูลน้ี) 

 

1. มะเร็งลําไสใหญคืออะไร 

ลําไสใหญเปนสวนสุดทายของระบบการยอย อาหาร ซ่ึงประกอบดวยลําไสใหญและทวารหนัก 

บางคร้ังจะมีเซลลที่มีการเจริญเติบโตอยาง    ผิดปกติที่ผนังของลําไสใหญ ต่ิงเน้ือ บาดแผล 

และเน้ือเยื่ออื่นๆ อาการโดยสวนใหญจะเร่ิมจากการเปนเน้ืองอก 

แตบางต่ิงเน้ืออาจจะพัฒนาเปนเน้ืองอกที่เปน 

อันตรายและกลายเปนมะเร็งลําไสใหญไดในเวลาตอมา 
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2. ใครที่มีโอกาสสูงในการเปนมะเร็งลําไสใหญ 

สาเหตุที่ชัดเจนของมะเร็งลําไสใหญยังไมสามารถช้ี ชัดได ผูใดที่มีลกัษณะแบบดานลางน้ี 

มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเปนมะเร็งลําไสใหญได 

 อายุมากกวา 50 ป  

 ครอบครัวมีประวัติกับมะเร็งลําไสใหญ  

 เคยเจ็บปวยหรือมีครอบครัวที่มีประวัติเกี่ยวกับลําไสอักเสบหรือแผลในลําไส  

 มีภาวะอวน โคเลสเตอรอลสูง หรืออาหารไมยอย    

 นํ้าหนักตัวมาก (ดัชนี BMI มากกวา 25)  

 ติดสุรา  

 สูบบุหร่ีจัด  

 ไมไดออกกําลังกายมานาน 

 

3. จะมีวิธีการปองกันมะเร็งลําไสใหญ ไดอยางไร   

 การปองกันมะเร็งลําไสใหญที่มีประสิทธิภาพ  

 การรรับประทานอาหารท่ีมีกากใย อยางเหมาะสม : อาหารที่มีกากใยสูงจะชวยใหการ 

ทํางานของลําไสใหญดีขึน้และ ลดอาการทองผูก หลีกเลี่ยงสารพิษและสาเหตุของการเปน 

มะเร็งได 
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 การบริโภคพืชผักผลไมในปริมาณสูง จะเปนประโยชนในการไดรับวิตามินและ ปองกันมะเร็ง 

 ลดการบริโภคเน้ือสัตว 

 ปรุงอาหารดวยนํ้ามันนอย โดยปงหรือยางอาหารแทนการทอด 

 ออกกําลังกายเปนประจาํ และควบคุมนํ้าหนักใหเหมาะสม 

 เลิกสูบบุหร่ี และลดการดื่มสุรา 

 มีการตรวจคัดกรองโรค 

 

4. อะไรเปนขอบงช้ีอาการของมะเร็งลําไสใหญ 

สัญญาณบงบอกและอาการของ มะเร็งลําไสใหญ  

 อุจจาระเปนเลือด อุจจาระเปนสีดํา อุจจารเปนเมือก หรือมีเลือดไหลทางทวารหนัก 

 การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถาย (การมีประวัติทองผูกสลับทองเสีย) 

อุจจาระมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง  

 นํ้าหนักลดลงอยางไมทราบสาเหตุ  

 มีการเจ็บปวดที่ทองนอย (ทองนอยขยายตัว หรือเสียดทอง  

 รูสึกเหมือนวาจะอุจจาระไมสุด หรือไมหมด  

 อาการทางดานรางกายทีมี่ความออนแอ : มือเทาเยน็, เหน่ือย, หัวใจเตนเร็ว, 

หายใจสนเร็ว, มีอาการซีด และมีอาการซีดขาว 
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5. การวินิฉัยโรคมะเร็งลําไสใหญ 

ผูที่มีความเส่ียงสูงและมีประวัติเกี่ยวของกับอาการที่ กลาวถึงขงตน 

ควรที่จะปรึกษาแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

และพบแพทยเพ่ือที่จะตรวจหาอาการของโรคใหเร็วที่สุด 

การตรวจหาอาการของลาํไสใหญจะประกอบดวย  

 การสองกลองตรวจลําไสใหญชนิดพิเศษ  

การสองกลองตรวจลําไสใหญชนิดพิเศษ 

เปนวิธีการที่ดีที่สุดในขณะน้ีที่จะตรวจสอบระบบยอยอาหาร 

โดยจะตรวจดูลําไสทั้งหมดและสวนปลายของลําไสดวยวิธีการตรวจสองกลอง ใชเวลาประมาณ 

10 - 45 นาท ี  

 

การตรวจสองกลองจะใชในการตรวจลําไสใหญทั้งหมด 

สวนการตรวจสองกลองลาํไสใหญชนิดโลหะ จะใชตรวจสอบสวนปลายของลาํไสและทวารหนัก  

 

การตรวจสองกลองลาํไสใหญชนิดพิเศษไมไดเปน ประโยชนตอการวินิจฉัยโรคเพียงอยางเดียว 

แตการตัดเน้ือเยื่อไปตรวจและการตัดต่ิงเน้ือออกกจ็ะเปน ประโยชนตอการวจิฉัยโรคเชนกัน 

 

ความเส่ียงและอาการแทรกซอน  
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อาจจะเกิดการเจ็บปวดไมสบายเล็กนอย เชน การเจบ็ปวดทอง  

 

อาการแทรกซอนใหญ จะมีอาการทะลุของแผล, เลือดไหล, อาหารแทรกซอนของหัวใจและปอด, 

การติดเช้ือ หรือ การอุดตันของลําไสอยางรุนแรงซ่ึงพบไดนอย 

โดยปกติแลวความเส่ียงของอาการแทรกซอนใหญจะ  นอยกวา 1% ผูปวยควรที่จะพบแพทย 

โดยทันทีที่พบกับปญหาความเจ็บปวดทอง หรือพบวามีเลือดในอุจจาระหลังจากการตรวจเสร็จส้ิน  

 

การตรวจสอบดวยการสวนแปงแบเรียม 

การสวนดวยแปงแบเรียมเปนการตรวจเอ็กซเรยดวยวิธี พิเศษที่จะใชในการตรวจ 

รังสีแพทยจะนําเอาแปงแบเรียมใสลงไปในทอหลอลื่นผานทางทวารหนัก 

แปงแบเรียมชนิดนํ้าจะแสดงใหเห็นในพ้ืนที่เฉพาะของ รางกาย 

การเคลื่อนที่ของแปงแบเรียมจะแสดงใหเห็นในจอแสดง 

ผลเพ่ือที่จะช้ีจุดที่ผนังลําไสทํางานไมปกติ 

 

การตรวจทางทวารหนัก 

แพทยจะสวมใสถุงมือและใชน้ิวสอดเขาไปในทวารหนัก 

ดวยการสัมผัสกับสวนที่ผิดปกติดานในหรือเน้ืองอก  
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การตรวจหาการมีเลอืดในอุจจาระ 

อาการเลือดไหลในลําไสอาจจะไมสามารถเห็นไดอยาง ชัดเจน 

การทดสอบน้ีจะเปนการตรวจหาเลือดในอุจจาระ  

ถาหากเจอเน้ืองอก ผูปวยอาจจะตองตรวจ CT สแกน ตอไปหรือการไดรับการตรวจวินิจฉัยอื่น  

 

6. อะไรคือวิธีการในการรักษามะเร็งลําไสใหญ 

การรักษาหรือบรรเทาอาการมะเร็งลําไสใหญจะประกอบ ดวย 

 

การผาตัด  

การผาตัดเน้ืองอกเปนวิธีการขั้นตนในการรักษามะเร็งลําไสใหญซ่ีงสามารถรักษาไดในผูปวยมะเ

ร็งลําไสใหญ ระยะแรกๆและผูปวยสวนนอยที่มีการแพรกระจายของเช้ือ ไปยงัตับหรือปอด 

การผาตัดแผลเล็กไมเพียงแตชวยใหการฟนตัวเร็วขึ้น เทาน้ัน หากแตยังชวยลดอาการเส่ียง 

และภาวะแทรกซอนไดอยางมากอกีดวย 

ถึงแมวาการผาตัดแบบน้ีจะไมสามารถผาไดใหผูปวยไดทุกคนก็ตาม  

 

สําหรับมะเร็งลําไสตรง การตัดหลอดเลือดและระบบนํ้าเหลืองออกทั้งหมด 

จะทําใหการรักษาไดผลทีด่ีขึ้น การผาหนาทองเพ่ือทําเปนรูทวารเทียมแบบช่ัวคราว 

หรือแบบถาวร อาจจําเปนสําหรับผูปวยบางคน  
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การรักษาเสริมดวยวิธีการอื่นหลังการผาตัด  

การรักษาเสริมดวยวิธีการอื่นหลังการผาตัดจะชวยลด โอกาสที่โรคจะกาํเริบไดอีก 

วิธีการรักษาเสริมหลังผาตัดน้ีจะรวมถึงการฉายรังสีและการใหเคมีบําบัด 

การฉายรังสีจะใชรังสีที่มีพลังงานสูงทําลายเช้ือเซลลมะเร็ง ซ่ึงจะใชมากในผูปวยมะเร็งลําไสใหญ 

การใหเคมีบําบัดจะใชในการกาํจัดเซลลมะเร็ง การรักษาเหลาน้ีมักจะใชหลังจากการผาตัด 

แมวาผูปวยบางรายจะตองการการกอนการผาตัด เพ่ือที่จะใหการผาตัดสะดวกมากยิ่งขึ้น  

 

ใครที่ตองการการรักษาเสริมหลังการผาตัด  

 ผูปวยมะเร็งระยะที่ 2  

การรักษาเสริมหลังการผาตัดอยางที่ไดกลาวมา แลวน้ันอาจจะนํามาพิจารณาใชกับผูปวยมะเร็ง    

ลําไสใหญระยะที่สอง ที่มีความเส่ียงสูง  

 ผูปวยมะเร็งระยะที่ 3 

ผูปวยมะเร็งลําไสใหญระยะที่สามจะไดรับการ 

แนะนําใหรักษาเสริมหลังการผาตัดดวยวิธีการอยางที่กลาวมาแลว 

 ผูปวยระยะที่ 4  

การรักษาเสริมอยางที่กลาวมาแลวน้ัน 

จะใชในกรณีที่บาดแผลจากเน้ือรายและเน้ืองอกไดรับการชําแหละออกไป  
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7. อะไรคือความซับซอนยุงยากของการรักษา มะเร็งลําไสใหญ 

ผูปวยที่มีอาการความดันโลหิตสูง, เปนโรคเบาหวาน, เสนเลือดหัวใจตีบ, และมีโรคอื่นๆเร้ือรัง 

ควรที่จะใชความระมัดระวังสูง  

 

การสืบคนโรคเพ่ิมเติม  

ผูปวยที่ตองการรักษาโดยการใชกลอง เชน การสองกลองเขาไปในรูทวารหนัก 

(การเอาต่ิงเน้ือออก), การหยุดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

เชนเดียวกันกับการขยายและใสขดเหลือดเลือด ก็จะมีความเส่ียงสูง เชน 

ภาวะลําไสทะลุและมีเลือดออก เปนตน  

 

การผาตัด 

แผลผาตัดลําไสใหญหายไดชาจะนําไปสูการเปนโรคเยื่อบุชอง 

ทองอักเสบและติดเช้ือแบคทีเรียในรางกายได รวมทั้งอาจจะเกิดภาวะปสสาวะอักเสบขึ้นได 

อยางไรก็ตาม การผาตัดมะเร็งลําไสใหญผานกลองน้ี 

ชวยลดความเส่ียงและอาการแทรกซอนไดมากในชวงหลายปที่ ผานมา  

 

การรักษาเสริมดวยวิธีการอื่นหลังการผาตัด 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Bowel Cancer / Thai 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

ผลขางเคียงของการฉายรังสีและการใหเคมีบําบัด ประกอบดวย การเหน่ือยลา, ออนแรง, 

เปนแผลไดงายหรือเลือดออกไดงาย, เบื่ออาหาร, คลื่นไสและรูสึกอยากจะอาเจียน 

รวมไปถึงผมรวง, อาการทองผูกหรือทองเสียได 

 

8. จะมีวิธีการดูแลผูปวยมะเร็งลําไสใหญได  อยางไร 

มีวิธีการที่จะชวยดูแลผูปวยในระหวางการพักฟนอยาง มากมาย  

การเขาใจโรคทีด่ีจะชวยใหผูปวยมีกําลังใจ  

 

มีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

การรักษาจะแตกตางกันไปตามสภาพของผูปวย หมอจะมีการพูดคุยกับผูปวย 

เฝาระวังผูปวยที่พักฟนอยางใกลชิด และมีการติดตาม ประเมินการรักษา 

รวมทั้งใหคําแนะนําผูปวยตามความตองการของผูปวย  

 

การตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอจะชวยในตรวจหาอาการที่จะมีเน้ืองอกกลับมาไดใหมและชวยทํา

ใหแนใจวาการรักษาเปนไปอยางถกูตองพรอมๆไปกับการลดอาการแทรกซอน ได 

แตถาไดรับการรักษาแตเน่ินๆจะชวยใหผูปวยมีโอกาสหาย ไดสูง  

 

การผาหนาทอง 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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ผูปวยที่มีเน้ืองอกในทวารหนักอาจจะตองไดรับการผาตัด 

หนาทองช่ัวคราวหรือถาวรเพ่ือใชแทนทวารหนัก 

พยาบาลจะชวยแนะนําผูปวยในการเลือกเคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับการผาหนาทอง 

รวมถึงแนะนําวิธีการดูแลรักษาอกีดวย 

 

อาหาร 

ผูปวยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ยอยไดยาก เชน อาหารประเภทไขมันสูง 

และอาหารที่ระคายเคืองตอลําไส เชน แกงกระหร่ีและแกงเผ็ด   
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