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มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประมาณ 400 รายต่อปี 

และเกิดขึ้นกับผู้ป่วยชายมากกวา่ผู้ป่วยหญิงในอัตราส่วนคือ 3:1 

และเกิดขึ้นเป็นปกติกับผู้ปว่ยอายุระหว่าง 55 และ 70 ปี 

หากได้รับการวินิจฉัยวา่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะต้ังแต่ระยะเริ่มต้น 

การพยากรณ์โรคถอืว่าดี แต่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้้าได้ง่าย ด้วยเหตุนี ้

ผู้ป่วยที่หายจากโรคต้องติดตามอาการเป็นประจ้า 
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1. มะเรง็กระเพาะปสัสาวะคอือะไร 

กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะกลวงตรงส่วนท้องช่วงล่างที่เก็บปัสสาวะ 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาจเกิดขึ้นเม่ือเซลล์ในช้ันในเยื้อบุกระเพาะปัสสาวะเติบโตผิดปกติ 

เน้ืองอกกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่มีรูปร่างเหมือนเห็ดเล็ก 

ปรากฏครั้งแรกในช้ันในสุดของกระเพาะปัสสาวะเรียกว่าเน้ืองอกของหัวนม 

เมื่อผ่านไปซักระยะ 

เน้ืองอกจะลกุลามไปที่ผนังกล้ามเน้ือของกระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นของร่างกาย 

 

2. ใครทีม่คีวามเสีย่งเป็นมะเรง็กระเพาะปสัสาวะ 

 สบูบุหรี ่ 

โอกาสที่คนสูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงว่า 2 ถึง 3 เทา่ของคนทีไ่ม่สูบบุหรี่ 

 คนที่ตอ้งอยูก่บัสารเคมเีปน็ประจา้ 

คนที่ท้างานในอุตสาหกรรมยาง สารเคม ีสารย้อมสี สี หนังและส่ิงพิมพ์มีความเส่ียง 

-คนที่ใช้สารย้อมสีผมมีความเส่ียงด้วยเช่นกัน 

 คนทีก่ระเพาะปสัสาวะอกัเสบเปน็ประจา้ 

คนที่มีปัญหากับกระเพาะปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็

งกระเพาะปัสสาวะสูงกว่า 

 ประวัตคิรอบครวั 

คนที่มีสมาชิกครอบครัวทีเ่ป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นโรคดังกล่า

ว 

 เพศ 

ชาย 
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3. มวีิธปีอ้งกันมะเรง็กระเพาะปสัสาวะอยา่งไร 

 หยุดสูบบุหรี่และอยู่ห่างจากบุคคลรอบข้างที่สูบบุหรี ่

 รับประทานอาหารสดแทนอาหารที่ถนอมรกัษาหรืออาหารใส่สารกันเสีย 

 ดื่มน้้าเปล่ามากขึ้น 

 กินผลไม้และผักเขียวมากขึ้น 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารย้อมและตัวทาละลายอินทรีย์ 

 มาตรการป้องกันส้าหรับบคุคลบุคคลที่ทา้งานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ย้อมสี หนัง สารเคม ี

การเกษตร และส่ิงพิมพ์ เช่นสวนถุงมือ หน้ากากป้องกัน และร้องเท้ากันฝน ฯลฯ 

 

4. สาเหตุการเกดิมะเรง็กระเพาะปสัสาวะ 

ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

แต่พบว่าหนึ่งในสาเหตุคือการซึมซับสารกอ่มะเร็ง สารที่ประกอบไปด้วยสารเคมีในบุหรี่ 

หลังจากที่สารเหล่านั้นผ่านกระบวนการสร้างและสลายในร่างกาย 

สารบางตัวจะไหลผ่านปัสสาวะ 

และเข้าไปในแผ่นเยื่อกระเพาะปัสสาวะท้าให้เซลล์ข้างในกระเพาะปัสสาวะเกิดการเติบโตที่

ผิดปกติ 

นอกจากนี้ บริเวณที่เป็นโรคพยาธิใบไมใ้นเลือด 

(พยาธิชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ) ได้ง่าย 

เป็นบริเวณที่เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้มากกว่า 

การรับประทานอาหารถนอมรักษาหรืออาหารที่มีสารไนเตรทเพ่ิมความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็งก

ระเพาะปัสสาวะ 

 

5. อาการของมะเรง็กระเพาะปสัสาวะเป็นทีส่ังเกตไดง้า่ย 

บางอาการของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเหมือนกันกับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือนิ่วในไต และอาการทีพ่บเห็นบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือด 
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อาการน้ีอาจไม่มีความเจบ็ปวดและอยูใ่นระยะเร่ิมต้น 

อาการดังกลา่วอาจเกิดขึน้เป็นครั้งคราว เมื่ออาการแย่ลง 

อาจมีเกลด็เลือดจับตัวเป็นลิ่มในปัสสาวะ ท้าให้รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะหรือไม่สามารถปัสสาวะ 

หากเน้ืองอกกัดกรอ่นคอของกระเพาะปัสสาวะ 

ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะล้าบากหรือรู้สึกมอีะไรขวางกั้นในการปัสสาวะ 
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6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็กระเพาะปสัสาวะอยา่งไร 

หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แนะน้าให้ตรวจปัสสาวะ  ส้าหรับผู้ชาย 

ต้องท้าการตรวจทางทวารหนัก ส้าหรับผู้หญิง 

ต้องท้าการตรวจทางทวารหนักและช่องคลอด 

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะจะท้าการตรวจเพ่ิมเติมต่อไปนีจ้ากตัวอยา่งปัสสาวะที่ส่งไปที่ห้อ

งทดลองเพ่ือตรวจหาเซลล์มะเร็ง: 

1.  กลอ้งสอ่งตรวจกระเพาะปสัสาวะและการตดัเนือ้ออกตรวจ 

การตรวจนี้อาจต้องใช้ยาชาเฉพาะที่และยาสลบทั่วไป 

แพทย์จะสอดท่อขนาดบางติดไฟฉายเพ่ือมองเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพ่ือตรวจเยื้อบุของ

กระเพาะปัสสาวะ  

ตัวอย่างของเนื้อเยื่อสามารถผ่าตัดเอาออกได้ด้วยกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะเพ่ือท้าก

ารตรวจและวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา 

2. การตรวจไตและทางเดนิปัสสาวะดว้ยวธิฉีดีส ี

วิธีนี้สามารถระบุอาการผดิปกติของไต กระเพาะปัสสาวะ และระบบปัสสาวะ 

แพทย์จะฉีดสารย้อมที่ขับถ่ายในปัสสาวะ ท้าให้แพทย์เห็นอาการในไต ท่อปสัสาวะ 

และกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ 

สารย้อมสามารถท้าให้ผู้ปว่ยรู้สึกเจ็บแสบช่ัวระยะหนึ่ง แต่ไม่ท้าให้เสียชีวิต 

หากยืนยันได้วา่ผู้ป่วยเปน็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วยต้องท้าการตรวจเลือด 

การถา่ยภาพเอกซเรย์ทรวงอก และการตรวจต่อไปนี้ 

การตรวจเหล่านี้เป็นการระบุระยะการเติบโตของมะเร็ง และใช้เพ่ือตัดสินแผนการรักษา 

3. สแกนดว้ยคอมพวิเตอร ์

เพ่ือสแกนช่องท้องและเชิงกรานจากองศาต่าง ๆ เพ่ือระบุต้าแหน่งและขนาดของเนื้องอก 

ผู้ป่วยต้องดื่มสารย้อมพิเศษ  ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลามากกว่า 10 นาท ี  

4. การตรวจสแกนกระดกูดว้ยไอโซโทปรงัส ี
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วิธีนี้เป็นการตรวจสอบว่าเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปทีก่ระดูก ระหว่างการตรวจ 

เจ้าหน้าที่แพทย์จะฉีดยาไอโซโทปรังสีเข้าไปในเส้นเลือดตรงแขนของผู้ป่วย 

ยาดังกลา่วจะวัดปริมาณดชันีกัมมันตรังสีในร่างกาย 

มะเร็งทีเ่ข้าไปในกระดูกจะแสดงปริมาณของกัมมันตรังสีปริมาณมากและแพทย์มีหน้าที่ตัดสิ

นว่ามะเร็งได้ลุกลามแล้วหรือไม่ 

ยากัมมันตรังสีที่ฉีดเข้าไปจะไม่อยูใ่นร่างกายของผูป้่วยระยะยาวเน่ืองจากปรมิาณของยากั

มมันตรังสีมีน้อยมาก 

5. อลัตราซาวนช์อ่งทอ้งและการสแกนเชงิกราน 

วิธีนี้เพ่ือสังเคราะห์ภาพของช่องท้องและเชิงกราน 

ผู้ป่วยต้องดื่มของเหลวในปริมาณมากเพ่ือทา้ให้กระเพาะปัสสาวะบวม 

การทดสอบนี้ใช้เวลาสองสามนาทีและผู้ป่วยต้องหยุดรับประทานอาหารหรือดื่มของเหลว 4 

ช่ัวโมงก่อนตรวจ 
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7. มวีิธรีักษากระเพาะปสัสาวะอยา่งไรบา้ง 

หากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอยู่ในระยะเร่ิมต้น 

หมายความว่าเน้ืองอกมะเร็งยังไม่ได้กดักร่อนกล้ามเน้ือของกระเพาะปัสสาวะ 

อาจมีน้ากล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะมาใช้เพ่ือขูดเซลล์มะเร็งออก  

แพทย์สามารถลองใส่ยาต่อต้านมะเร็งเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยตรง 

หรือใช้การรักษาด้วยภูมคิุ้มกันบ้าบัดบีซีจี  

1. การผา่ตดัโดยใชก้ลอ้งสอ่งผา่นทอ่ปสัสาวะเขา้ไปตดัเนือ้งอกในกระเพาะปสัสาวะ - 

TURBT 

แพทย์จะใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะเพ่ือน้าเนื้องอกออกจากกระเพาะปัสสาวะที่อยู่

ข้างในเยื้อบุชั้นในของกลอ้งส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ 

และใช้ไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยเพ่ือท้าให้แผลไหม้เพ่ือหยุดเลือด 

ผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดสองสามหลังผ่าตัด 

2. ยาเคมบีา้บดัใสเ่ขา้ไปในกระเพาะปสัสาวะ 

แพทย์จะสอดใส่ยาต้านมะเร็งด้วยการสอดท่อบาง ๆ 

เข้าในไปเยือ้บุชั้นในของกระเพาะปัสสาวะผ่านท่อปัสสาวะ 

ยาดังกลา่วอาจท้าให้เยื้อบุชั้นในอักเสบ ท้าให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดหรือปัสสาวะบ่อย 

3. ยาเคมบีา้บดัใสเ่ขา้ไปในกระเพาะปสัสาวะบซีจี ี

วัคซีนอาจท้าให้เกิดปฏิกิรยิาในกระเพาะปัสสาวะ 

กระตุ้นระบบภูมิคุ้นกันเพ่ือลดจ้านวนเซลล์มะเร็ง การรักษาใช้เวลา 6 สัปดาห์ 

และต้องท้าการหยอดยาสัปดาห์ละครั้ง ระหว่างการรักษา 

เจ้าหน้าที่แพทย์ใช้หลอดสวนเพ่ือใส่วัคซีนของเหลวเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยตรง 

เมื่อผ่านไปซักพัก ผลข้างเคียงต่าง ๆ จะเริ่มปรากฎ เช่นปัสสาวะเป็นเลือด ไอ เป็นไข้ 

หนาวส่ัน กระฉับกระเฉง ปัสสาวะบ่อย ปวดเมื่อปัสสาวะและผิวเป็นผื่นคัน ฯลฯ 

แต่อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปในที่สุด                                                         

4. การตดักระเพาะปสัสาวะ 
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หากเซลล์มะเร็งเข้าไปกัดกร่อนกลา้มเน้ือกระเพาะปัสสาวะ 

แพทย์ต้องท้าการน้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของกระเพาะปัสสาวะออก 

ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องสร้างรูเปิดตรงส่วนท้องของผู้ป่วยเพ่ือให้ปัสสาวะไหลผ่านได้ 

ผู้ป่วยบางคนอาจสร้างกระเพาะปัสสาวะเทียมจากล้าไส้ของพวกเขา ปัจจุบัน 

วิธีนี้เป็นการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องที่แทนที่แผลใหญ่ด้วยรู้ขนาดเลก็ไม่กีรู่ 

หากจ้าเป็นต้องผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะทั้งหมดออก 

ผู้ป่วยชายต้องผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากที่เป็นส่วนหนึ่งของท่อปัสสาวะและต่อมน้้าเหลืองใกล้

กับกระเพาะปัสสาวะออก ผู้ป่วยหญิงอาจต้องผ่าตัดเอามดลูก ปากมดลูก 

ต่อมน้้าเหลืองและส่วนหนึ่งของท่อปัสสาวะออก 

5. รงัสรีกัษา 

วิธีนี้ใช้รักษาเซลล์มะเร็งด้วยพลังงานสูงจากการแผร่ังสี 

หากพบว่าผู้ป่วยไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีผ่าตัด 

แพทย์อาจแนะน้าให้เขา/เธอใช้วิธีรังสีรักษาอยา่งเดียวหรือทั้งรังสีรักษาและเคมีบ้าบัดในเว

ลาเดียวกันเพ่ือทดแทนการผ่าตัดด้วยการรกัษาขั้นหายขาด 

6. การรกัษาแบบประคบัประคอง  

หากมะเร็งลุกลามทั่วร่างกาย ส่ิงที่ต้องท้าเป็นอย่างแรกคือลดสัญญาณบ่งช้ีและอาการต่าง ๆ 

และรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

เคมีบ้าบัดเป็นระบบจะท้าให้สัญญาณและอาการสงบลงและท้าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

รังสีรักษาสามารถลดความถี่ในการปัสสาวะและปัสสาวะเป็นเลือด 

7. ทีจ่ดัเกบ็ปสัสาวะเทยีม 

หลังจากที่ผ่าตัดน้ากระเพาะปัสสาวะออก 

แพทย์จะผ่าตัดเพ่ือสร้างแหล่งเก็บปัสสาวะในร่างกาย มีวิธีในการผา่ตัดดังน้ี 

ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ปว่ย: 

 ปากใบ 

วิธีที่ทั่วไปที่สุดคือสร้างช่องทางปัสสาวะเทียมด้วยการตัดส่วนหนึ่งของล้าไส้และใช้ปลา
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ยล้าไส้เพ่ือเช่ือมกับสองทอ่ปัสสาวะและอีกด้านหนึ่งของผนังส่วนท้อง 

ทางออกผนังส่วนท้องเรียกว่าปากใบ 

โดยจะมีการน้าถุงพลาสติกกันน้้าติดกาวพิเศษติดอยู่ข้างในเพ่ือท้าหน้าที่เก็บปัสสาวะ 

ปากใบจะไม่เป็นปัญหาส้าหรับผู้ป่วยในการดา้เนินชีวิต 

แต่จะส่งผลต่อรูปลักษณ์ของผู้ป่วย 

 การผ่าตัดการสร้างกระเพาะปัสสาวะใหม่ 

อีกวิธีหนึ่งคือกระเพาะเทียมด้วยการตัดล้าไส้ออกส่วนหนึ่ง หลังจากนั้น 

แพทย์จะปรับทรงของล้าไส้ให้เป็นถุงทรงลูกบอล 

แพทย์จะเย็บด้านบนสุดของท่าปัสสาวะ 

กระเพาะใหม่จะถูกสร้างขึน้และเช่ือมกับหลอดไต 

ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะผ่านท่อปัสสาวะตามปกติโดยไม่ต้องใช้ถุงปัสสาวะ 

เน่ืองจากเส้นประสาทของกระเพาะของผู้ป่วยไม่ท้างานอีกต่อไป 

เขา/เธออาจตกอยูใ่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เล็กนอ้ย 

โดยเฉพาะเวลาเขา/เธอกา้ลังนอนหลับ หลังจากผา่ตัด 

ผู้ป่วยชายอาจกลายไร้สมรรถภาพขณะที่ผู้ป่วยหญงิอาจมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันระ

หว่างมีเพศสัมพันธ์ 

 การผ่าตัดด้วยการใช้หลอดสวนกระเพาะปัสสาวะ  

วิธีนี้คล้ายกันกบัอาการปากใบ 

ความยาวของล้าไส้ของผูป้่วยคือใช้เพ่ือท้าถุงปัสสาวะที่ใส่ไว้ในช่องท้อง มันเช่ือมกับ

 หลอดสวนพลาสติกขนาดเล็กที่ผ่านปากใบทา้ให้ปัสสาวะไหลผ่านได้ สามารถปัสสาวะ 

4 ถึง 5 ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยต้องขับปัสสาวะออกมาด้วยตัวเอง แต่เขาไม่ต้องถือถงุปัสสาวะ 
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8. มะเรง็กระเพาะปสัสาวะมอีาการแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

หลังจากที่รักษาด้วยเคมีบา้บัดหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยอาจมีผลขา้งเคียงที่แตกต่างกัน 

รวมไปถึง: 

 แผลปริที่ขอบทวารหนัก  

 ล้าไส้ถกูกระตุ้น ส่งผลให้เกิดอาการทอ้งเสีย  

 กระเพาะปัสสาวะอักเสบท้าให้ต้องปัสสาวะบ่อยครั้งและปวดเวลาปัสสาวะ  

 ท้าให้ช่องคลอดแคบลง ทา้ให้ล้าบากหรือไม่สะดวกสบายในการมีเพศสัมพันธ์  

 ไร้สมรรถนะส้าหรับผู้ชาย  

 ร่างกายอ่อนล้า  

 ผิวหนังที่สัมผัสกับรังสีรักษาจะท้าให้มีอาการปวดและผมร่วง  

 คลื่นไส้และอาเจียน  

 หูตึง  

 เจ็บปวดหรือชาตรงแขนหรือขา 

ผลข้างเคียงข้างต้นจะบรรเทาและค่อย ๆ หายไปหลังรับประทานยาและได้รบัการรักษา 

อย่างไรก็ตาม รังสีรักษาอาจสร้างความเสียหายถาวรต่อล้าไส้และกระเพาะปัสสาวะ 

เช่นเพ่ิมการเคลื่อนไหวของล้าไส้  อาการท้องร่วงต่อเน่ือง หรือปัสสาวะบ่อย 

หลังรับรังสีรักษา ล้าไส้และเส้นเลือดข้างในกระเพาะปัสสาวะจะบอบบาง 

ส่งผลให้เกิดปัสสาวะเป็นเลือดและมีเลือดในอุจจาระ 

เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นสองสามเดือนหรือหลายปีหลังรับรังสีรักษาและผู้ป่วยควรแจ้งให้แพ

ทย์ทราบเพ่ือเข้ารับการตรวจและรักษา หากจ้าเป็นต้องใช้รังสีรักษาบริเวณอุง้เชิงกราน 

อาจส่งผลกระทบถาวรกบัชีวิตเพศสัมพันธ์หรือการสืบพันธ์ุของผู้ป่วย 

  

9. ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็กระเพาะปสัสาวะมีวธิดีแูลตัวเองอยา่งไร 

1. ปรกึษาแพทยแ์ละตรวจรา่งกายเพือ่ตดิตามผลเปน็ประจา้ 

เน่ืองจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่เกิดซ้้าไดง้่าย 

ผู้ป่วยควรตรวจร่างกายทีโ่รงพยาบาลเป็นประจ้า 

ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะระหว่าง 2 ปีหลังการรักษา 
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และเข้ารับการตรวจต่อเน่ืองทุกปี 

ผู้ป่วยควรดูแลสภาพร่างกายของเขา/เธอและไม่ควรรีรอที่จะปรึกษาหรือแจ้งให้แพทย์ทราบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสัญญาณและอาการใหม่เกิดขึ้น  

2. เรยีนรูว้ธิใีชป้ากใบ 

หลังจากที่ผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออก ผู้ปว่ยต้องใช้ปากใบเพ่ือขับปัสสาวะออก 

ในระยะแรก ผู้ป่วยอาจปรบัตัวล้าบาก ความจริงแล้ว 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีปากใบใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากการท้างานปกติ 

ผู้ป่วยสามารถทา้กิจกรรมต่าง ๆ เช่นว่ายน้้า  

ผู้ป่วยควรให้เวลาตัวเองทา้ตัวคุ้นชินกับสภาพดังกล่าว 

โรงพยาบาลจะมีพยาบาลผู้เช่ียวชาญเรียกว่า "พยาบาลปากใบ" 

พวกเขารับผิดชอบในการสอนผู้ป่วยวิธีดูแลและท้าความสะอาดปากใบ 

และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการใช้ปากใบ 

ในเรื่องวิธีเปลี่ยนถุงปัสสาวะและท้าความสะอาดปากใบ ผูป้่วยควรพาญาติมาเรียนรูด้้วยกัน 

เพ่ือให้ญาติให้ความช่วยเหลือเมื่อจ้าเป็นเวลากลับไปที่บ้าน 

3. บอกความรูส้กึใหส้มาชกิในครอบครวัและผูป้ว่ยคนอืน่ไดร้บัรู้ 

ผู้ป่วยอาจมีอาการซึมเศร้าเมื่อเขา/เธอต้องรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะและผลข้างเคียงจา

กการรกัษา เขา/เธอควรบอกความรู้สึกของเขา/เธอให้สมาชิกครอบครัวทราบ 

ซึ่งช่วยบรรเทาอารมณ์และความกดดันจากอาการปวดของเขา/เธอ นอกจากนี้ 

ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน 

วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับความเขา้ใจเขา/เธอต่อโรคและวิธีรักษาต่าง ๆ 

แต่เขา/เธอจะรู้จักกับผู้ป่วยที่มีโรคที่คล้ายกัน 

ท้าให้เขาเธอแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึก ทางจิตวิทยาแล้ว 

เขา/เธอได้รบัการสนับสนุนและก้าลังใจ 

4. ผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้า้ปรกึษา 

หากสมรรถภาพทางเพศและศักยภาพในการสืบพันธ์ุของผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรกั

ษา เขา/เธอควรปรึกษาอาการดังกลา่วกบัเจ้าหน้าทีแ่พทย์ หากจ้าเป็น 
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พวกเขาจะแนะน้าให้เขา/เธอไปพบกับผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรกึษาเพ่ือขอแนวทาง

และการสนับสนุนทางการแพทย์ 

5. ดแูลสขุภาพ 

ผู้ป่วยต้องหยุดสูบบุหรี่และหันมารับประทานผลไม้และผักสด 

หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและอาหารถนอมรักษา 

ออกก้าลังกายและรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
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