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มะเร็งตับ 

มะเร็งตับเปนมะเร็งที่มีผูเสียชีวิตเปนอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดและมะเร็งลําไสใหญ โดยมีผูปวยใหมประมาณ 1800 รายทุกป 
มีผูเสียชีวิตประมาณ 1500 ราย มีผูปวยใหมเพศชายประมาณ 75% และมีอายุเฉลียที่ 63-69 ป 
เม่ือเช้ือมะเร็งอยูในระยะกลางหรือระยะสุดทาย จะทําการรักษาจะทาํไดยากขึน้ การปองกันโรคจะมีประโยชนมากกวา 
ผูปวยควรที่จะไดรับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบ ีและตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
1. มะเร็งตับคืออะไร 
ตับเปนอวัยวะภายในที่ใหญที่สุดและสําคัญมาก โดยจะพบที่บริเวณสวนบนของทอง โดยมีกลับดานซายและขวา  
ตับมีหนาที่ในการทํางาน ดังน้ี 
 ผลิตและจัดเก็บกลูโคสเพ่ือใช  
 ผลิตนํ้าดีเพ่ือใชในการยอยอาหาร  
 ขับสารพิษออกจากรางกาย  
 สรางโปรตีน ผลิตสวนประกอบของเลอืด ภูมิคุมกัน และโคเลสตอรอล  
 เซลลมะเร็งตับก็จะเกิดขึ้นมาไดเม่ือเซลลตับเปลี่ยนแปลงและไมสามารถควบคุมได 
 
2. มะเร็งตับมีดวยกันกี่ชนิด 
มะเร็งตับสามารถแบงออกไดเปนระยะตนและระยะลุกลาม มะเร็งตับระยะตน จะเกิดจากเน้ืองอกที่เปนอันตราย และมีช่ือวา เฮปาโตเซลลูลา 
คารซิโนมา และโคแลงจิโอคารซิโนมา  
มะเร็งตับระยะลุกลาม มีสาเหตุจากการท่ีเซลลมะเร็งแพรกระจายจากสวนอื่นๆของรางกาย 
 
3. มะเร็งตับมีสาเหตุจากอะไร 
สาเหตุของมะเร็งตับมีหลายอยางชนิด และยังอยูระหวางการศึกษา ทั้งน้ีปจจัยที่เส่ียงตอการเปนมะเร็งตับไดแก 
 
 ไวรัสตับอักเสบบี 
55% ของผูปวยมะเร็งตับ มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบ ี
ผูที่ปวยเปนไวรัสตับอีกเสบบีมีโอกาสในการเปนมะเร็งตับมากกวาผูทีไ่มไดปวยเปนไวรัสตับอีกเสบบี ถึง 100 เทา  
ไวรัสตับอีกเสบบีพบไดทั่วไปในฮองกง ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรฮองกง จะเปนผูปวยไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยเปนโรคน้ีมากอน  
1ใน4 ของผูที่เปนพาหะโรคน้ีจะสามารถกลายเปนโรคตับแข็ง ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคมะเร็งตับ  
 
 โรคตับแข็ง  
ผูปวยที่ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี อาจจะกลายเปนผูปวยตับอักเสบไดใน 10 ป ซ่ึงมีโอกาสที่จะกลายเปนโรคตับแข็งในอีก 21 ป 
การเปนโรคตับแข็งเร้ือรังประมาณ 29 ป ถึงจะพัฒนากลายเปนโรคมะเร็งตับได การเจริญเติบโตของเช้ือโรคขึ้นอยูกบัเช้ือไวรัสตับอักเสบ 
จากผลการศึกษาพบวา ถาเช้ือไวรัสมีการต่ืนตัวมากเทาไร เซลลตับก็จะถูกทาํลายมากขึ้นเทาน้ัน 
จนทายที่สุดผูปวยจะเปนโรคตับแข็งหรือตับอักเสบไดตอไป ซ่ึงจะใชเวลา 50 - 60 ป ในการพัฒนากลายเปนมะเร็งตับ 
หลังจากที่ผูปวยติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
 
 ไวรัสตับอักเสบซี  
โอกาสที่พาหะเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและซีจะกลายเปนมะเร็งตับอยูที่ประมาณมากกวา 150 เทา โรคมะเร็งตับที่เกี่ยวของกับไวรัสตับอักเสบซี 
จะพบไดมากในประเทศตะวันตก 
 
 การดื่มสุราอยางหนัก  
การดื่มสุราอยางหนัก เปนสาเหตุที่ทําใหตับแข็ง ซ่ึงอาจจะกลายเปนมะเร็งตับได 
ซ่ึงผูปวยโรคตับแข็งมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งตับมากกวาผูปวยที่ติดเช้ือไวรัสอื่นถึง 2 เทา 
 
 ไขมันแทรกในตับแบบอกัเสบ (NASH) และไมอักเสบ (NAFLD) 
ภาวะอวน เบาหวาน และแมแทบอลิซึมผิดปกติ สามารถที่จะนํามาซ่ึงโรคตับแข็งและมะเร็งตับได 
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 พิษจากการรับประทานอาหาร 
จากการทดสอบในสัตว สารอัลฟาท็อกซิน ที่พบในพืชจําพวกถั่ว งา ธัญพืช สามารถที่จะเปนสาเหตุในการเปนมะเร็งตับได  
 การสูดดมสารพิษเปนระยะเวลานาน (เชน ในโรงงานผลิตพลาสติก)  
 โรคถุงนํ้าดีอกีเสบอาจจะกลายเปนโรคมะเร็งในถุงนํ้าดีได 

 
4. จะมีวิธีการปองกันมะเร็งตับไดอยางไร 
มีแนวทางในการปองกันโรคมะเร็งตับ ดังน้ี 
 ไมสูบบุหร่ี  
 ไมดื่มสุรามากเกินไป  
 ออกกําลังกายและพักผอนอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งรับประทานผักและผลไมมากๆ 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวยไวรัสตับอักเสบบ ี
ถามีสมาชิกในครอบครัวไดรับเช้ือไวรัสตับอักเสบบ ีสมาชิกคนอื่น ควรที่จะไดรับการตรวจ ไมวาจะไดรับเช้ือหรือไมก็ตาม 
หากวายังไมไดติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีควรที่จะไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัส ตับอักเสบบี ซ่ึงจะตองไดรับทั้งหมด 3 คร้ัง ภายใน 6 เดือน  
 ใชถุงยางอนามัย และไมใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น 
ประมาณ 8-10% และ0.5% ของประชากรในฮองกง ติดเช่ือไวรัสตับอักเสบบีและซี ตามลําดับ เช้ือไวรัสตับอักเสบทั้งสองชนิด 
สามารถติดตอไดทางสารคัดหลั่ง ดังน้ันการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน และการใชเข็มฉีดยารวมกันกส็ามารถแพรกระจายเช้ือได  
 การจัดเก็บอาหารหมักดองและอาหารทั่วไป 
อาหารจําพวกตระกูลถั่ว ธัญพืช อาจจะเนาเสียและผลิตสารอัลฟาท็อกซิน ที่เพ่ิมความเส่ียงในการเปนมะเร็งตับ 
อาหารประเภทน้ีจึงควรจดัเก็บในที่แหงและเย็น เพ่ือไมใหเกิดการเนาเสีย  
 สําหรับผูปวยตับอักเสบ ควรท่ีจะไดรับการตรวจอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะชวยในการตรวจพบเจอเช้ือมะเร็งไดต้ังแตระยะแรกๆ 

 
5. อาการของมะเร็งตับเปนอยางไรไดบาง 

มการสันนิษฐานวาตับสามารถฟนตัวไดเองได แมวาตับจะเปนสวนเล็กๆของรางกาย 
แตถาตับทํางานไดอยางปกติ 
ก็จะไมปรากฎอาการของมะเร็งตับออกมาในระยะแรกๆอยางเดนชัด 
เม่ือเน้ืองอกมีขนาดใหญขึ้น ผูปวยควรที่จะสังเกตอาการดังตอไปน้ี 
 

 มีอาการเจ็บปวดทีด่านบนของชวงทองดานขวา  
 มีอาการเจ็บปวดทีไ่หลขวาซ่ึงมีเสนประสานของกระบังลมเช่ือมตอกับเสนประสาทที่ไหลขวา  
 นํ้าหนักลดลง เบื่ออาหาร คลื่นไส และมีอาการงวงนอนตลอดเวลา  
 มีกอนในชวงทองดานบน  
 ผิวหนังและตามีอาการซีดและคัน เน้ืองอกไปอุดตันในถุงนํ้าด ี

ซ่ึงเปนสาเหตุใหถุงนํ้าดีทํางานไมปกติและเปลี่ยนสีไป อันเปนสาเหตุของโรคดีซาน  
 ปสสาวะเปนสีเหลือง และอุจจาระเปนสีเทา  
 ทองมาน (ภาวะที่มีนํ้าขังอยูในชองทองเปนจํานวนมาก) 

 

 
6. จะมีวิธีการสืบโรคและวนิิจฉัยมะเร็งตับอยางไร 

จากกลุมเส่ียงที่ไดกลาวถงึขางตน ควรที่จะปรึกษาแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
เพ่ือทําการตรวจสอบโดยเร็วเทาที่จะทําได 
การวินิจฉัยโรคและตรวจพบต้ังแตเน่ินๆ จะชวยเพ่ิมโอกาสในการรักษา  
 
การตรวจมะเร็งตับ จะประกอบดวย 

 การตรวจเลือดเพ่ือหามะเร็งตับ เม่ือเซลลมะเร็งตับมีการเจริญเติบโต สารอัลฟาฟโตโปรตีนจะสูง สารอัลฟาฟโตโปรตีน จะเปนดัชนีช้ีวัดมะเร็ง 
และชวยในการวินิจฉัยรักษาโรคในระยะแรกๆ 

 การตรวจชองทองแบบอัลตราซาวด การตรวจอัลตราซาวดจะชวยในการยืนยนัขนาดและที่ต้ังของเน้ืองอก 
ซ่ึงจะใชเวลาในการตรวจสักระยะหน่ึง และผูปวยตองงดรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 4 ช่ัวโมงกอนการตรวจ 

 การตรวจดวยคอมพิวเตอร การใชรังสีเอ็กซเรยจะใชในการตรวจตับ โดยจะออกมาเปนรูปแบบกราฟ 
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ซ่ึงแสดงผลที่ต้ังและขนาดของเน่ืองอกอยางเห็นไดชัด ผูปวยจําเปนตองดื่มสารทึบแสง และใชเวลามากกวา 10 นาที 
 การตรวจรังสีหลอดเลือด จะใชในการตรวจสอบการไหลเวียนของโลหิต โดยผูปวยจะไดรับการฉีดสีเขาไป 

การตรวจสอบน้ีจะชวยยืนยันตําแหนงของเน้ืองอกและหลอดเลือด 
 การตรวจ MRI จะเปนการตรวจที่มาแทนการเอ็กซเรย ซ่ึงจะสรางภาพในการตรวจสอบที่ต้ังของมะเร็งตับ 

 
การตัดเน้ือเยื่อไปตรวจสอบ แพทยจะใชเข็มเจาะนําเอาเน้ือเยื่อของตับที่ทองดานขวาไปตรวจสอบ ซ่ึงจะทําก็ตอเม่ือผูปวยมีอาการชา 
และยังชวยในการวินิจฉัยวาเน้ืองอกน้ันเปนเน้ือรายหรือไม การตรวจสอบแบบน้ีจะใชควบคูไปกบัการอัลตราซาวด 
เพ่ือใหแนใจวาการตรวจสอบทําไดถูกจุด ทั้งน้ีอาจจะมีความเส่ียงที่เลือดจะออกได 

 
7. การรักษามะเร็งตับทําไดอยางไร 
เม่ือผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งตับแลว แพทยจะแนะนําวิธีการรักษาซ่ึงขึ้นอยูกับระยะของโรค 
(1) การผาตัดออก  
 เปนการผาตัดนําเน้ืองอกและเน้ือเยื่อรอบๆออก 
 การผาตัดออกจะเหมาะสมในผูปวยมะเร็งตับ 20% ที่มีปญหากลีบเน้ืองอกตับเพียงขางเดียว และการทาํงานของตับสวนอื่นยังทํางานปกติ 

62% ของผูปวยที่สามารถมีชีวิตอยูได 3 ป ประมาณ และ ประมาณ 50% ของผูปวยมีชีวิตรอดได 5 ป  
(2) การใหเคมีบําบัดทางหลอดเลือดแดง (TACE) 
 วิธีการน้ีจะชวยในการหามเลือด และหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเน้ืองอก อีกทั้งยังทําใหขนาดเล็กลง 

ทําไดโดยการฉีดยาเขาไปในหลอดเลือด ซ่ึงหลอเลี้ยงเน้ืองอกผานเสนเลือดใหญจากหัวใจดานซาย 
จะใชการบลอ็คเสนเลือดเพ่ือดูการทํางานของเซลลมะเร็งตับเพ่ือผลการรักษาที่ดีที่สุด และไมมีผลตอเน้ือเยื่อตับ 

 วิธีการน้ีเหมาะสมตอผูปวยที่เน้ืองอกแพรกระจายไปยังกลีบของตับทั้งสองขาง และยังไมลุกลามไปยังสวนอื่นๆของรางกาย 
หรือผูปวยที่เน้ืองอกจํากดับริเวณเพียงแคขางเดียว แตการทํางาน ที่ต้ังและขนาดเน้ืองอกในตับ ไมเหมาะสมกับการผาตัด 

(3) การฉีดแอลกฮอล  
 จะใชควบคูไปกับการอลัตราซาวดหรือการสแกนดวยคอมพิวเตอร  เม่ือตําแหนงของเน้ืองอกไดรับการยืนยัน 

หลังจากน้ันจึงฉีดแอลกอฮอลที่มีความเขมขนประมาณ95% ตรงเขายังจุดที่เปนเน้ืองอก 
ความเขมขนของแอลกอฮอลที่มากจะชวยในการทาํใหเซลลแหงและตายไปในที่สุด 

 เหมาะสมสําหรับผูปวยที่เน้ืองอกมีขนาดเลก็กวา 3 เซนติเมตร หรือมีเน้ืองอกนอยกวา 3 ช้ิน การฉีดยาแบบน้ีจะทําใหเน้ืองอกเห่ียวแหง 
ซ่ึงสวนเน้ือเยื่อรอบๆ จะยังคงรอดและมีการเติบโตได ผูปวยจึงตองไดรับการฉีดอีกเพ่ือใหม่ันใจวาเซลลมะเร็งถูกทําลาย 

(4) การผาตัดดวยคลื่นความถี่วิทย ุ
 วิธีน้ีจะใชความรอนในการทําลายเน้ืองอก โดยจะอณุหภูมิจะอยูที่ประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับขนาดและตําแหนงของเน้ืองอก โดยจะผาตัดผานทางผิวหนังหรือหนาทอง 
โดยจะทําอัลตราซาวดจะทําพรอมกันเพ่ือเฝาดูเน้ืองอก 

 เหมาะสมกับผูที่เปนมะเร็งในระยะตน และระยะลุกลาม 
(5) การเปลี่ยนถายตับ  
เปนวิธีสําหรับผูที่ไมสามารถผาตัดนําตับออกได ผูปวยที่ตับทํางานไดไมดีและเคยไดรับการใหเคมีบําบดั ผูปวยที่ไดรับการฉีดแอลกอฮอล 
และมีเน้ืองอกยาวไมถึง 5 เซนติเมตร แตถาหากวาเน้ืองอกเจริญเติบโตถึงขนาดที่วาน้ันแลวจะ 
แสดงวาเซลลมะเร็งไดแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆของรางกายแลว หากไดรับการเปลี่ยนถายตับ 
เช้ือมะเร็งจะทําการแพรกระจายไปยังตับที่ไดรับการเปลี่ยนใหมไดอกี ทําใหอาการของโรคมะเร็งกําเริบได 
(6) การบําบัดดวยการนํารังสีเขาสูรางกายเฉพาะจุด (SIRT) 
วิธีน้ีจะใชการฉายรังสีเขาสูจุดที่เปนเน้ืองอกโดยเฉพาะ โดยจะฉีดตรงไปยังเสนเลือดที่หลอเลี้ยงตับโดยตรง โดยจะใหสาร Yttrium-90 
ไวในที่เก็บสารอนุภาคขนาดเล็ก ซ่ึงมีความสามารถในการปลอยรังสีระยะส้ัน วิธีการน้ีจะใชรังสีปริมาณสูงได 
โดยไมทําลายการทํางานของตับจนเกินความจาํเปน จากการศึกษาการใชวธีิ SIRT พบวาผูปวยมะเร็งตับระยะสุดทาย 
มีการตอบสนองตอวิธีการรักษาประมาณ 20-89% โดยใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 7-12 เดือน 
เหมาะสมสําหรับผูปวยที่ไมสามารถไดรับการผาตัดหรือวิธีการอื่นได ในทางตรงกันขามกับวิธี TACE  ผูปวยที่เสนเลือดอุดตัน 
และไมสามารถทําวิธี TACE ได จะมีอดทนตอวิธีการ SIRT ไดดีกวา เปรียบเทียบระหวางวิธี SIRT กับ TACE จะไดประสิทธิภาพที่ไมแตกตางกัน 
แตทั้งน้ียังไมมีรายงานเกี่ยวกับการทดสอบทั้งสองวธีิที่เห็นไดชัด 
วิธี SIRT ไมไดผลกับผูปวยที่ตับทํางานไมสมบูรณหรือเปนโรคทองมานที่มีนํ้าในเยื่อบุชองทอง การเตรียมตัวกอนการรักษา 
จะทําดวยการฉีดสีเขาไปในเสนเลือดที่หลอเลี้ยงตับ และการตรวจดวยสารรังสี 
TC-MAAซ่ึงใชในการประเมินขนาดของที่เก็บสารอนุภาคขนาดเลก็ที่จะใชใน ปอด ตับ และระบบทางเดินอาหาร  
การให SIR-microsphere อยางไมระมัดระวังภายในระบบทางเดินอาหารหรือตับออน จะกอใหเกิดการปวดทองอยางเฉียบพัน 
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ภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลัน หรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารได รวมทั้งกอใหเกิดการบวมรังสีได 
และอาจจะกอใหเกิดตับอกัเสบอันเน่ืองมาจากไดรับรังสีไดมากเกินไป 
(7) การฉายรังสีพลังงานสูงแบบ SABR  
จะเปนวิธีการฉายรังสีภายนอกที่แทบจะไมไดใชกับผูปวยมะเร็งตับชนิดเอชซีซี เน่ืองจากมีความอดทนตํ่าตอการฉายรังสีที่ตับ  
ความเส่ียงของโรคตับอักเสบจากการฉายรังสี คือ ตับจะทํางานถดถอยลง ถามีการฉายรังสีในปริมาณที่เหมาะสม 
ก็จะสามารถทําควบคุมการลุกลามของโรคได และยังทําใหรักษาช้ินสวนอื่นๆของตับใหทํางานไดตามปกติดวย เทคโนโลยีการฉายรังสีแบบ 
SABR จะใชเพ่ือใหแนใจวามีการรักษาที่ถกูตอง แมนยํา และปลอดภัยตอผูปวยมะเร็งตับชนิดเอชซีซี 
วิธีน้ียังเหมาะสมกับผูปวยที่ไมสามารถผาตัดหรือไดรับการรักษาแบบอื่นไดอกี ผลการใชยังช้ีชัดอีกวาสามารถใชกับผูปวยที่โรคกาํเริบใหมไดอกี 
แมวาจะเคยทําการรักษา TACE หลายคร้ังแลวก็ตาม ผูปวยที่มีภาวะลิ่มเลือดที่จนเสนเลือดอุดตันควรจะทําการรักษาดวยวิธีการ SABR 
โดยมีอัตราการตอบสนองกับผูปวยชนิดเอชซีซีที่มีขนาดของมะเร็งนอยกวา 5 เซนติเมตร ที่ 80-90% และ 50-70% 
ของผูปวยที่มีขนาดของมะเร็งใหญกวา สูงขึ้น เม่ือผูปวยไดรับการรักษาที่ดขีึ้น อัตราการรอดจากโรคน้ีเพ่ิม 
(8) การรักษาแบบ Sytemic therapy และการรักษาแบบ Targeted therapy 
การรักษามะเร็งตับดวยวิธีการ systemic แกผูปวยทีผ่าตัดไมไดยังขาดความรูความเขาใจอยู กอนการใชพัฒนายา sorafenib มารักษาผูปวย 
การใหเคมีบําบัดแบบสุมทัว่กระจายไปทั้งรางกาย การใหฮอรโมน การใหยาออกทรีโอไทด และการใหอินเตอรเฟอรอนโปรตีน 
แกผูปวยที่ผาตัดไมได ทั้งหมดน้ี ใหผลการรักษาไมตางจากผูที่ไมไดรับการรักษาใดๆเลย   
การใหยารักษาโรคมะเร็งเฉพาะเจาะจง Sorafenib ไดรับการอนุญาตใหใชในผูปวยโดยองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 
โดยใหใชกับผูปวยที่ไมสามารถผาตัดได และเพ่ือผลการรักษาที่ด ีจะตองมีการดูแลผูปวยใน 2 วิธีการ Sorafenib จะมีหนาที่ยังยั้ง receptor 
tyrosine kinases เชน VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-b, c-KIT, และ Flt-3 Sorafenib 
โดยมีความสามาถในการลดจํานวนของเลอืดที่ไปหลอเลี้ยงเน้ืองอก และจากผลการศึกษาพบวา Sorafenib 
สามารถที่ชวยในการรักษาผูปวยมะเร็งได เชน ในผูปวยที่สามารถผาตัด หรือตอบสนองตอการรักษาอืน่ได 
และรวมไปถึงสามารถใชรวมกับการรักษา TACE หรือ SBRT ในผูปวยที่ไมสามารถผาตัดไดอีกดวย 
แมวา sorafenib จะเปนทางเลือกในการบรรเทาอาการเจ็บปวดของผูปวยชนิดเอชซีซีระยะสุดทาย 
แตมันก็อาจเปนพิษและสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโดยตรง อีกทั้งยังมีผลขางเคียงตอผิวหนัง (โรคมือเทาบวมแดวง) ความดันโลหิตสูง 
เหน่ือยงาย และมีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อาการแทรกซอนอื่นๆ ประกอบดวย โรคภาวะหัวใจขาดเลือด ตอมไทรอยดทํางานผิดปกติ 
ลําไสทะลุ เลือดออกงาย และตับอักเสบ เปนตน 

 
8. อะไรคืออาการแทรกซอนของมะเร็งตับ 
อาการแทรกซอนของผูปวยมะเร็งตับ ไดแก 
 ตับวาย เน้ือเยื่อตับจะถูกทาํลาย ซ่ึงจะทําใหตับไมสามารถดูดซับสารพิษจากรางกายได และอาจนํามาสูการเปนโรคสมองที่มีสาเหตุจากตับ 
ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ  
 โรคมะเร็งตับยังนําไปสูอาการไตวายได เน่ืองจากปวยไมสามารถขบัของเสียออกจากรางกายได  
 การแพรกระจายของเน้ือราย: เน้ือรายจะแพรกระจายไปยังปอดและกระดกู 

และเม่ือแพรกระจายไปยังเยื่อบุชองทองที่มีสาเหตุมาจากอาการทองมาน เม่ือน้ัน มะเร็งตับที่อยูใกลกระบังลม 
จะแทรกซึมเขาไปยังกระบังลมและเยื่อหุมปอด ซ่ึงอาจนําไปสูอาการนํ้าในเยื่อหุมปอดเปนเลือด 

 
9. ผูปวยมะเร็งตับจะดูแลตนเองไดอยางไร 
ผูปวยจะตองใหความสําคญัทั้งกอนการผาตัด หลังการผาตัด และระหวางการพักฟน การเขาใจโรคทีด่ีจะทําใหอาการของโรคดีขึ้นดวย 
 ผูปวยจะตองมีการตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือที่จะตรวจสอบการทํางานของตับและตรวจอาการที่อาจจะกําเริบขึ้นใหมได 

หากวาพบการอาการใหมๆ เกิดขึ้น ควรปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด 
 อาหาร: ตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีการรับประทานอาหาร  

 ควรที่จะทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆ เชน นม ไข อาหารที่มีไขมันนอย อาหารที่มีวิตามินสูง และหลีกเลี่ยงการบริโภคนํ้ามันจากสัตว  
 อาหารจะตองยอยงาย พืชผักผลไมจึงควรรับประทาน  

 ตองออกกําลังกายอยางเหมาะสม แตไมหักโหมเกินไป  
 หลักเลี่ยงการเขาไปยังพ้ืนที่ที่มีคนมากเพ่ือปองกันการติดเช้ืออื่นๆ 
 เลิกดื่มสุรา และหลีกเลี่ยงการใชยาเคมีที่มีผลตอการทํางานของตับ 
 

 

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

