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มะเร็งหลังโพรงจมูก 
มะเร็งหลังโพรงจมูก หรือที่รูจักวาเน้ืองอกกวางตุง เน่ืองจากพบมากในบริเวณตอนใตของประเทศจีน 

และเปนมะเร็งชนิดหน่ึงที่พบไดมากในฮองกง มีผูปวยใหมประมาณ 900 รายในฮองกงแตละป ผูชายมีโอกาสเปนมากกวาถึง 3 เทา 

และจะอยูในชวงอาย ุ50 ถึง 60  

การตระหนักรับรูเปนส่ิงสําคัญ ถาหากพบมะเร็งหลังโพรงจมูกต้ังแตระยะแรกๆ จะชวยใหเพ่ิมโอกาสในการรักษาไดสูง สําหรับผูปวยระยะที่ 1 

มีอัตราการรักษาหายที่ประมาณ 90% 

 

1. มะเร็งหลังโพรงจมูกคืออะไร 

โพรงหลังจมูกจะอยูบริเวณระหวางศีรษะดานหลังจมูกกับเพดานปาก ซ่ึงติดกับภายใตคอหอย 

มะเร็งหลังโพรงจมูกคือเน้ือรายที่อยูในโพรงจมูก 

มะเร็งหลังโพรงจมูกพบมากท่ัวไปในมะเร็งพวกคอและศีรษะในฮองกง 

 

2. อะไรคือปจจัยเส่ียงตอโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก 

สาเหตุที่แทจริงของโรคน้ียังไมแนชัด แตขอสงสัยที่เปนไปไดประกอบดวย 

พันธุกรรม หากมีญาติพ่ีนอง (พอแม พ่ีนอง หรือเด็กๆ) เปนมะเร็งหลังโพรงจมูก ผูปวยมีความเส่ียงสูงที่จะเปนมะเร็งชนิดเดียวกันมากกวาผูอื่น 

อาหาร ชาวจีนอยูในอันดบัสูงที่มีอาการเจบ็ปวยจากมะเร็งหลังโพรงจมูก โดยสูงมากบริเวณตอนใตของประเทศจีน, ฮองกง 

ซ่ึงอาจจะเกีย่วของกับการนิมยมรับประทานปลาเคม็ และผักดอง จากการทดลองในสัตวพบวา 

ผูที่รับประทานอาหารพวกปลาเค็มมีโอกาสเปนมะเร็งโพรงจมูกได 

การใชชีวิต ผูที่สูบบุหร่ีมีความเส่ียงในการเปนมะเร็งหลังโพรงจมูกอยูบาง 

ผูติดเช้ือเอ็บสไตรบาร(EB Virus) มีอาการที่จะคลายกับอาการไขปกติ 

ผูปวยมะเร็งหลังโพรงจมูกจะมีแอนติบอดีในนํ้าเหลืองที่จะตอตานเช้ือไวรัส EB โดยตรง  

 

3. จะมีวิธีการปองกันโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกอยางไร 

ประการแรกจะตองปองกนัดวยการรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ 

 หลักเลี่ยงอาหารเค็ม ผักดอง หรืออาหารทีก่ระปอง อาหารหมักดองตางๆ 

 ตองคอยระแวดระวัง หากวามีอาการ เชน ตอมนํ้าเหลืองที่คอบวม ควรปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด 

 หากวาครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ควรจะปรึกษาแพทยเพ่ือตรวจสุขภาพ 
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4. อะไรคือสาเหตุของมะเร็งหลังโพรงจมูก 

เน้ือรายจะเกิดขึ้นจากบริเวณผนังของโพรงหลังจมูก แตสาเหตุที่แทจริงยังไมทราบ 

 

5.อาการของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนหรือไม 

โพรงหลังจมูกเปนอวัยวะที่ไมสามารถเห็นได ในระยะแรกของมะเร็งหลังโพรงจมูก จึงไมแสดงอาการใดๆออกมา อยางไรก็ตาม 

เม่ือเน้ืองอกเจริญเติบโต แพรกระจายไปยังเน้ือเยือ่รอบๆ อาการที่ตามมาอาจปรากฎได เชน 

 การคัดจมูก เลือดกําเดาไหล เสมหะเปนเลือด  

 ผมรวง มีเสียงอื้อในหู นํ้าในหูไหลออก  

 ตอมนํ้าเหลืองที่คอบวม  

 ปวดหัว ปวดไมเกรน  

 เปนอัมพาติที่หนา เห็นภาพซอน เสียงแหบ และกลนืลําบาก  

 ขากรรไกรแข็ง รูสึกไมสบายตัว นํ้าหนักลดลง  

ถามีอาการอยางทีก่ลาวมาแลวขางตนมานานกวา 2 สัปดาห จะตองปรึกษาแพทยเวชศาสตรครอบครัวโดยเร็ว 

แพทยอาจจะทําการสงตอมารักษากับผูเช่ียวชาญดานเน้ืองอก มะเร็งวิทยา หรือแพทยดานหู คอ จมูก เพ่ือตรวจสอบตอไป  

  

6. จะมีวิธีการสืบโรคและวนิิจฉัยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกไดอยางไร 

ผูที่มีความเส่ียงสูง หรือมีอาการขางตน 

ควรที่จะพบแพทยและตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ หรือโดยทันที 

เพ่ือที่จะไดเพ่ิมโอกาสในการรักษาหาย การตรวจสุขภาพจะทําไดโดย  

 
 การตรวจเลือด เพ่ือหาแอนติบอดีที่เกี่ยวของตอตานกับไวรัส EB ในนํ้าเหลือง  

 การตรวจสองกลอง เพ่ือหาความผิดปกติในหลังโพรงจมูก  

 การตัดเน้ือเยื่อไปตรวจสอบ จะทําหากแพทยจะทาํการตัดเน้ือเยื่อไปตรวจสอบเพ่ือตรวจดูใหแนชัด 

เม่ือไดรับการยืนยันวาเปนมะเร็งหลงัโพรงจมูก แพทยจะทําการตรวจขั้นตอไป เพ่ือยืนยันขอบเขตของเน้ืองอก 

และดูวาเซลลมะเร็งแพรกระจายไปยงัสวนอื่นๆ หรือไม ดวยวิธีการ 

 

 เอ็มอารไอ  

 CTสแกน  
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 เอ็กซเรยปอด  

 PET สแกน  

 

7. อะไรคือการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก 

แพทยจะทําการรักษา ตามวิธีการขางลางน้ี  

 

การฉายรังสี 

การฉายรังสีจะเปนวิธีการหลักสําหรับมะเร็งหลังโพรงจมูก การฉายรังสีภายนอกจะใชแสงรังสีที่มีพลังงานสูงไปทําลายเซลลมะเร็ง 

โดยจะทําทกุวันติดตอกันเปนเวลา 6-8 สัปดาห 

ไดมีการฉายรังสีแบบปรับความเขมเพ่ือรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกแลวในปจจบุันน้ี วิธีการน้ีจะชวยในการฉายแสงไปยังจุดกลางของเน้ืองอก 

ซ่ึงจะลดปริมาณความเขมขนของรังสี ที่จะทําแลวเน้ือเยื่อที่ปกติอื่นๆรอบๆ  

 

การใหเคมีบําบัด 

แพทยอาจพิจารณาใหฉายรังสีและใหเคมีบําบัดพรอมๆกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษา 

แพทยอาจจะใหยาเขาไปยังหลอดเลือดกอนการฉายรังสีและใหเคมีบําบัด เพ่ือผลการรักษาที่ด ี  

 

ถาเซลลมะเร็งลุกลามไปยงัสวนอื่นๆ การใหเคมีบาํบดัจะชวยในการบรรเทาอาการที่เกดิจากเน้ืองอกได 

 

การผาตัด 

อยางที่ทราบวาหลังโพรงจมูกอยูในกึ่งกลางของศีรษะ และใกลกบัสวนที่สําคัญของรางกาย เชน สมอง ดังน้ันจึงไมงายที่จะทาํการผาตัด 

อีกทั้ง การผาตัดไมใชการรักษาที่จะเปนตัวเลือกแรกๆในผูปวยมะเร็งหลังโพรงจมูก อยางไรก็ตาม ผูปวยบางทานที่มีขอจํากัดพิเศษ 

อาจไดรับคาํแนะนําใหผาตัด เชน ผูปวยที่มีอาการกาํเริบในระยะแรกๆ  

 

8. การรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกมีอาการแทรกซอนอยางไร 

การฉายรังสี 

ในระหวางสัปดาหแรกๆของการฉายรังสี ผูปวยจะมีอาการคลื่นไส ปากแหง การรับรูรสชาติเปลี่ยนไป ไมอยากอาหาร เปนตน 

ในสัปดาหหลังจากน้ัน ผูปวยอาจจะมีอาการของแผลในปาก ผิวคล้ํา เจ็บคอ ผมรวง เปนตน อยางไรกต็าม 

อาการจะลดลงหลังจากทาํการรักษาครบจํานวนแลว แตสําหรับผูปวยบางคน อาจจะมีอาการปากแหงตอไป 
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เน้ือจากตอมนํ้าลายผลิตนํ้าลายไดนอยลงกวาเดิมอนัเปนผลจากการฉายรังสี ผูปวยอาจจะมีอาการเพ่ิมเติม เชน 

 มีอาการของหูช้ันกลางอกัเสบ อันสงผลตอการไดยนิ  

 มีอาการแข็งตามขอตอ ซ่ึงเปนเหตุใหเปนขากรรไกรแข็งในที่สุด  

 ผูปวยสวนนอยอาจจะมีความไมสบายบริเวณตอมไรทั่ว หรือการทํางานของระบบประสาทตางๆ  

 

การใหเคมีบําบัด 

แมวาจะมียาในการตานมะเร็งที่ดีแลว แตมันก็มีผลตอเซลลปกติในรางกาย ผูปวยอาจจะมีปญหาแทรกซอน จากการอาเจียน ผมรวง ทองเสีย 

เบื่ออาหาร โลหิตจาก การลดจํานวนของเม็ดเลือดขาว ภูมิคุมกันตํ่า ซ่ึงจะทําใหติดเช้ือโรคไดงาย อีกทั้ง ไต ก็จะไดรับผลดวย 

 

9. จะมีวิธีการดูแลตนเองในผูปวยมะเร็งหลังโพรงจมูกไดอยางไร  

ผูปวยจําเปนตองดูแล ระมัดระวังท้ังกอนและหลังการฉายรังสีและระหวางการพักฟน การเขาใจโรคที่ดจีะชวยในการรักษาโรคไดดีขึ้น 

 

การตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

 หลังจากการฉายรังสี ผูปวยอาจจะมีอาการแทรกซอน เชน หูช้ันกลางอักเสบ ผิวหนังไหม หรือสวนอื่นๆทํางานไมปกติ 

การตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอจะชวยในการรักษาที่ถูกตอง  

 อีกท้ังยังชวยในการตรวจหาโรคและรักษา หากมีอาการกําเริบหรือลกุลาม 

 

การปองกันฟนผุและติดเช้ือในปาก 

การฉายรังสีจะลดอัตราการหลั่งนํ้าลาย ซ่ึงจะทําใหผูปวยมีโอกาสที่ฟนจะผไุดสูง ผูปวยควรที่จะ  

 บริโภคอาหารและเคร่ืองดืม่ดีหวานนอย แปรงฟนหลังการรับประทานอาหารทันท ีพบทันตแพทยอยางสมํ่าเสมอ  

 ทําใหปากชุมช่ืน ดวยการเช็ดปากดวยนํ้าเกลือกอนนอน  

 หยุดสูบบุหร่ีและดื่มสุรา เพ่ือปองกันไมใหปากแหง 

การฉายรังสีอาจจะทําใหขากรรไกรแข็ง ผูปวยจะตองออกขยบัปากอยูเสมอ เพ่ือใหปากมีการยืดหยุน 

 

อาหาร  

 ผูปวยจะตองรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานสูงเพ่ือชวยใหพักฟนไดอยางรวดเร็ว 

 หลักเลี่ยงอาหารประเภททอด เผ็ด แหงและแข็ง 

 ดื่มเคร่ืองดื่มบํารุงกาํลัง  

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


 

Nasopharyngeal Carcinoma / Thai 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

 

ดูแลรักษาผิวหนัง 

ผิวหนังและริมฝปากที่ไดรับการฉายรังสีอาจจะไหมได  ผูปวยควรที่จะ  

 หลีกเลี่ยงการสบู ผลิตภัณฑทําความสะอาดหนา โลช่ันผิวหนัง โดยใชโลช่ันผิวหนังสูตรออนโยนแทน  

 หลักเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและรังสียูวี   

 

10. มะเร็งหลังโพรงจมูกจะแพรกระจายไปยังสวนไหนไดบาง 

 บริเวรณรอบๆเชน ตอมนํ้าเหลืองบริเวณคอ 

 อาจแพรกระจายไปยังกระดูก ไขกระดูก ปอด และตับ 
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