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มะเร็งปอด 
มะเร็งปอดเปนมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในฮองกง มีผูปวยใหมประมาณ 4000 ราย 

และเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดน้ีประมาณ 3,600 รายในทุกๆป  

การสูบบุหร่ีเปนปจจัยสําคญัตอการเปนโรคมะเร็งปอด 

90% ของผูชายที่ปวยเปนโรคมะเร็งปอด สูบบุหร่ี 

การไดรับควันบุหร่ีมือสองจะเพ่ิมความเส่ียงของการปวยเปน โรคมะเร็งปอดเปนสองเทา 

ฉะน้ัน ผูสูบบุหร่ีควรที่จะเลิกบุหร่ีทันที เพ่ือสุขภาพของตัวเอง ญาติพ่ีนอง และเพ่ือน 

ถามีญาติหรือเพ่ือสูบบุหร่ี กรุณาบอกเขาใหเลิกบุหร่ี 

การตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรกๆ จะเพ่ิมโอกาสในการรักษาหาย อยางไรก็ตาม 

ผูปวยจะพบวาตนเองเปนมะเร็งปอดในระยะลุกลามหรือระยะ สุดทายซ่ึงยากตอการรักษา 

อีกทั้งประชาชนที่มีความเส่ียงสูง (ผูสูบบุหร่ี ผูไดรับควันบุหร่ีมือสอง) 

จะตองมีความระแวดระวังในโรคระบบทางเดินหายใจ เพ่ือที่จะไดเพ่ิมโอกาสในการรักษาโรค 

หากมีการตรวจพบต้ังแตระยะแรกๆ  

 

1. มะเร็งปอดคืออะไร 

มะเร็งปอด คือ การพัฒนาของเน้ือรายที่อยูดานลางของระบบทางเดินหายใจ 

ซ่ึงจะรวมถึงหลอดลมและผนังหลอดลมดวย 
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2. อะไรคือปจจัยเส่ียงของการเปนมะเร็งปอด 

90% ของผูปวยมีความเกีย่วของกับการสูบบุหร่ี 

ผูที่อยูในกลุมดังตอไปน้ีกรุณาใหความสําคัญกับอาการมะเร็ง ปอดดวย 

 ผูสูบบุหร่ี 

 อาย ุ50 หรือมากกวา 

 มีประวัติการสูบบุหร่ีมานาน เร่ิมต้ังแตอายุยังนอย 

(ซ่ึงเพ่ิมอัตราความเส่ียงในการเปนมะเร็งปอด) 

 

3. จะมีวิธีการปองกันมะเร็งปอดไดอยางไร 

 ถาคุณสูบบุหร่ีควรที่เลิกบหุร่ีทันที หากมีญาติพ่ีนอง เพ่ือน สูบบุหร่ี บอกเขาใหเลิกบุหร่ี 

 หลีกเลี่ยงประกอบอาหารที่มีควันไฟ เชน การน่ึง การตม การตุน 

หลักเลี่ยงการทอดอาหารที่บาน ใชที่ดูดควันไฟอยางสมํ่าเสมอเวลาปรุงอาหาร 

เพ่ือลดการควัน 

 หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหมักดอง หรืออาหารประเภทปง ยาง 

 ลดการจดุธูป  

 

4. อะไรคือสาเหตุของมะเร็งปอด 

การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุหลักของมะเร็งปอด 
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หากวาคุณคือผูสูบบุหร่ีคณุจําเปนตองรูเร่ืองที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี ดังน้ี 

 ผูสูบบุหร่ีมีความเส่ียงตอมะเร็งปอดมากกวาผูที่ไมสูบ ถึง 20 เทา 

 1 ใน 10 ของผูสูบบุหร่ีเปนมะเร็งปอด 

 การสูดควันบุหร่ีมือสองจะยิ่งเพ่ิมความเส่ียงในการเปนมะเร็งปอด (2-3 เทากวาคนปกติ) 

 

นอกจากน้ีปจจัยที่จะกลาวตอมาก็มีผลตอการเปนมะเร็งปอด 

 การขาดการบริโภคพืชผักผลไมสด และอาหารที่มีวิตามินเอสูง 

 การสูดดมเอาควันไฟจากการทาํอาหารเปนระยะเวลา นาน 

 บริโภคอาหารหมักดองและอาหารจําพวกปงยาง เปนประจํา 

 สูดดมเอาควันจากการจุดธูปเปนระยะเวลานาน 

 กรรมพันธุ 

 

5. อาการของมะเร็งปอด 
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ผูมีอาการดังตอไปน้ี มีโอกาสเปนมะเร็งปอด  

 เหน่ือยไดงาย 

 ไมอยากอาหารและนํ้าหนักลด 

 ไอเร้ือรัง 

 หายใจลาํบาก 

 เสมหะเปนเลือด 

 ปวดหนาอก เวลาไอหรือหายใจลกึๆ 

ผูปวยมะเร็งปอดระยะสุดทายจะมีอาการของโรคตอม นํ้าเหลืองที่คอโต, มีอาการบวมทีค่อ 

มือและเทา, ทองบวม, ปวดกระดูก, ปวดหัว, โรคลมชัด, อัมพาตคร่ึงซีก 
 

 

6. จะมีวิธีการสืบโรคและวินิจฉัยมะเร็งปอดไดอยางไร 

ผูที่สูบบุหร่ี จะตองมีการตรวจปอดอยางสมํ่าเสมอ ผูใดมีอาการตามที่กลาวมาแลว 

ควรปรึกษาแพทยเวชศาสตรครอบครัวทันที การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด จะประกอบดวย 

 

การเอ็กซเรยปอด 

การตรวจหาเซลลมะเร็งในเสมหะ จะเปนการตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเพ่ือหาเซลลที่ผิด 

ปกติ 
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Bronchoscopy คือการตรวจสอบระบบทางเดินหายใจ 

ซ่ึงอาจจะบอกตําแหนงของเน้ืองอกที่สามารถตัดออกไป วินิจฉัยชนิดของมะเร็งได 

ผลการตรวจสอบจะชวยใหแพทยหาวิธีการในการผาตัด รักษา  

 

CT Scan และ PET Scan จะชวยในการตรวจดูวาเน้ืองอกมีการแพรกระจายไปยัง 

สวนอื่นๆภายในทรวงอกหรือไม เชน ตอมนํ้าเหลืองตางๆ 

จากน้ันแพทยจะทําการตัดสินใจในการรักษาผูปวยไดตอไป ดวยการผาตัด 

 

7. การรักษามะเร็งปอดทําไดอยางไร 

การรักษามะเร็งปอด จะรวมถึงการผาตัด การฉายรังสี การใหเคมีบําบดั และการรักษาอื่นๆ 

เชน การฉายเลเซอร การใหรังสีภายใน และการทานยา 

อาจจะมีการรักษาแบบหน่ึงแบบใดหรือควบคูกันไปขึ้นอยูกับสุขภาพของผูปวย 

 

การผาตัด 

การผาตัดจะไดผลดีที่สุดสําหรับผูปวยในระยะแรกๆ 

ซ่ึงเช้ือมะเร็งยังไมแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆนอกจากปอด 

มีอัตราการรักษาหายในผูปวยระยะแรกๆมากกวา 60%  

ขนาดของช้ินเน้ือที่นําออกขึ้นอยูกับสถานภาพของเซลล 
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มะเร็งการผาตัดอาจจะรวมถึงการนําเอาเน้ือเยื่อรอบๆออก 

และอาจนําเอาปอดขางหน่ึงขางใดออกทั้งหมด หรือเพียงบางสวน 

 

การฉายรังสีภายนอก 

มักจะใชวิธีการน้ีสําหรับผูปวยมะเร็งปอดระยะแรกๆ โดยเหมาะสมกับผูที่ไมสามารถผาตัดได 

เชน ผูสูงอาย ุหรือมีโรคอืน่แทรกซอน 

การฉายรังสีจะทําลายเซลลมะเร็งในกรณีที่ไมสามารถนําเอาเซลลมะเร็งน้ันออกไดทั้งหมด 

หรือมีอาการอื่นเกิดขึ้น (เชน เจ็บปวดกระดูก หรือการแพรกระจายไปยังสมอง 

 

การใหเคมีบําบัด 

สําหรับผูปวยมะเร็งปอดระยะลุกลาม 

การใหยาเคมีบําบัดจะใชเพ่ือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง 

อาจจะมีการใหยาเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวควบคูกนัไป 

โดยจะใหสารละลายผานเสนเลือดดํา ผูปวยจําเปนตองพักผอน ประมาณ 3-4 

สัปดาหกอนการไดรับการใหสารละลายตอไป โดยจะไดรับทั้งหมดประมาณ 4-6 คร้ังจนครบ 

 

การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง 

การรักษาแบบเจาะจงน้ีจะใชในบริเวณเน้ืองอกที่เปนเน้ือราย 
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มันอาจจะกอใหเกิดผลขางเคียงนอยกวาการใหเคมีบําบัด เชน ระบบภูมิคุมกัน หรือไขกระดูก 

วิธีการน้ีเหมาะสมตอผูปวยมะเร็งปอดระยะลุกลาม 

 

8. อะไรคืออาการแทรกซอนของการใหเคมี บําบัดและการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง 

นอกจากที่การทําเคมีบาํบดัจะไปทําลายเซลลมะเร็งแลว 

มันยังทําลายเซลลอื่นๆของรางกายดวย ซ่ึงก็ใหเกิดผลขางเคียง เชน 

ผูปวยอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ผมรวง แผลในปาก โลหิตจาง ติดเช้ือไดงาย 

เลือดไหลไมหยุด เปนตน ทั้งน้ี แพทยจึงตองทําการใหเคมีบําบัดดวยความรอบคอบ 

การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงอาจจะกอนใหเกิดผลขางเคียง เชน เปนผื่นที่ผิวหนัง แผลในปาก 

หรือทองเสีย กรุณาทําตามคําแนะนําทางการแพทยเขมงวด 

 

9. จะมีวิธีดูแลผูปวยมะเร็งปอดไดอยางไร 

วิธีการเหลาน้ีมีความสําคญัมากสําหรับผูปวยที่อยูในระยะพักฟนหลังการผาตัด ฉายรังสี 

หรือไดรับยาตานมะเร็ง 

 

10. ตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

การผาตัดและการใหยาจะชวยใหบรรเทาอาการ จากมะเร็งปอดได อยางไรก็ตาม 

มะเร็งปอดมีโอกาสที่จะกําเริบกลับมาไดใหมสูง เน่ืองจากผูปวยสวนมากมักจะไดรับการรักษา 
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เม่ืออาการทรุดหนักลงแลว ทําใหหายไดยาก 

ผูปวยควรที่จะพบแพทยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือตรวจติดตาม อาการ 

เพราะวาถาอาการของโรคมะเร็งกําเริบขึ้นมาใหม จะไดมีการรักษาไดอยางเหมาะสม  

 

การใชชีวิตตองเหมาะสม  

 หยุดสูบบุหร่ี 

 บานตองมีอากาศถายเทที่ดี 

 ออกกําลังกายอยางเหมาะสมในการทําใหปอด ทํางานไดดีขึ้น 

 หลีกเลี่ยงบริเวณพ้ืนที่แออัดและสถานที่ที่มีมลภาวะ เพ่ือไมใหติดเช้ือ 

 

อาหาร 

ควรที่จะบริโภคอาหารที่อดุมไปดวยวิตามินเอ และวิตามินซี เชน แครอท องุน ลูกแพร เปนตน 
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