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เน้ืองอกในสมอง 
เน้ืองอกในสมองมีอาการที่เกิดขึ้นยากในฮ่องกง สถิติจากสมาคม The Hong Kong 

Neurosurgical Society แสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 1,000 รายในปี 2009 โดย 70 

รายจากจ านวนดังกล่าวเป็นไกลโอมาชนิดร้ายแรงและอีก 200 

รายเป็นเน้ืองอกในสมองทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม 

เน้ืองอกในสมองปฐมภูมิเป็นโรคที่เกิดกับผูป้่วยอายุ 0-19 ป ีในฮ่องกง 

จากผู้ปว่ยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมดที่เป็นเด็กและวัยรุ่น (0-19 ปี) ในป ี2006 

เน้ืองอกในสมองปฐมภูมิอยู่อันดับห้าส าหรับผู้ชายและอันดับสี่ส าหรับผู้หญิง 

เน้ืองอกในสมองเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ 

โอกาสที่จะหายจากโรคเนื้องอกในสมองมีสูงหากตรวจพบและรับการรักษาต้ังแต่ระยะเริ่มต้นเ

นื่องจากมกีารพัฒนาวิธีรกัษาใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ 
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1. เนื้องอกในสมองคอือะไร 

สมองแบ่งออกเป็นสามส่วน สมองใหญ่ สมองน้อย และก้านสมอง 

สมองใหญ่เป็นผู้บัญชาร่างกาย สมองใหญ่แบ่งออกเป็นสองซีก แต่ละซีกประกอบไปด้วยส่ีกลบี 

สมองกลีบหน้า สมองกลีบข้าง สมองกลีบขมบั สมองกลีบท้ายทอย 

ซึ่งควบคุมการท างานของร่างกายแต่ละส่วน 

เน้ืองอกในสมองเป็นการเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ภายในสมอง 

เน้ืองอกแบ่งออกเป็นชนิดร้ายแรงหรือชนิดไม่ร้ายแรง เน้ืองอกชนิดร้ายแรงเรียกว่ามะเร็ง 

เน้ืองอกชนิดไม่ร้ายแรงมกีารเติบโตที่ช้า เน้ืองอกชนิดนี้จะไม่ลุ่มลามไปส่วนอื่นของร่างกาย 

เน้ืองอกชนิดร้ายแรงจะเติบโตเร็วและอาจลุกลามหรือกดทับเน้ือเยือ่รอบขา้ง 

ส่งผลกระทบต่อการท างานของสมองและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

  

2. เนื้องอกในสมองแบง่ออกเป็นหมวดอะไรบา้ง 

เน้ืองอกในสมองแบ่งออกเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ 

เนือ้งอกในสมองปฐมภมู ิ

ต้นแหล่งของเนื้องอกในสมองปฐมภูมิจะอยู่ในสมอง 

เน้ืองอกชนิดดังกล่าวมีสภาวะที่ผิดปกติและเป็นการเติบโตที่ควบคุมไม่ได้ของเซลล์ในสมอง 

เน้ืองอกชนิดเป็นได้ทั้งไมร่้ายแรงหรือร้ายแรง 

เน้ืองอกในสมองจะต้ังช่ือตามประเภทของเซลล์สมองที่อยู่ข้างใน 

ประเภททั่วไปของเนื้องอกในสมองปฐมภูมิคือไกลโอมา 

ตัวอย่างเช่นเนื้องอกแอสโตรไซต์โตมาเป็นเนื้องอกที่เกิดจากเซลล์เกลีบลรูปทรงคล้ายดาว  

เนือ้งอกในสมองทตุยิภมู ิ

เน้ืองอกในสมองทุติยภูมิเป็นเน้ืองอกที่เป็นมะเร็งในส่วนอื่นของร่างกายทีลุ่กลามเข้าไปในสมอ

ง มะเร็งบางตัวจะอยู่ใกลก้บัสมอง ตัวอย่างเช่นมะเร็งโพรงหลังจมูก  

เน้ืองอกในสมองทุติยภูมิอืน่ ๆ 
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ก่อตัวจากเซลล์มะเร็งจากเน้ืองอกปฐมภูมิที่เดินทางในกระแสเลือดและติดอยูใ่นสมอง 

ตัวอย่างเช่น จากเน้ืองอกที่เริ่มต้นในปอดหรือหน้าอก 

เน้ืองอกในสมองทุติยภูมิเหล่านี้ตรวจพบได้หลังรับการรักษาเน้ืองอกปฐมภูมิไปซักพักแล้ว 

ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยไม่มปีระวัติเป็นมะเร็งหรือเน้ืองอกมาก่อน 
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3. มวีิธปีอ้งกันเนือ้งอกในสมองอยา่งไร 

แพทย์ยังไม่มั่นใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเน้ืองอกในสมอง 

มีไม่กี่รายที่บ่งบอกวา่สาเหตุมาจากพันธุกรรมหรือเกิดจากสารเคมี ดังนั้น 

จึงยังไม่ทราบแน่ชัดถึงวิธปี้องกัน 

นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่ากัมมันตรังสีจากโทรศัพท์มือถืออาจปัจจัยหน่ึง อย่างไรก็ตาม 

ยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ข้อกล่าวอ้างน้ีได้ 

 

4. ปจัจยัเสี่ยงของเนื้องอกในสมองมีอะไรบา้ง 

สาเหตุที่ท าให้เกิดเน้ืองอกในสมองยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม 

มีปัจจัยจ านวนหนึ่งที่อาจเพ่ิมความเส่ียงที่จะเกิดเนื้องอกในสมอง 

ปัจจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย: 

 อายุ: เน้ืองอกในสมองเกิดได้กับคนทุกวัย แต่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดกับคนทีอ่ายุ 40 ปีขึ้นไป 

เน้ืองอกในสมองบางประเภท เช่นเมดุลโลบลาสโตมา เกิดกับเด็กซะเป็นส่วนมาก  

 เพศ: เน้ืองอกในสมองเกิดกับผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง  

 ประวัติครอบครัว: 

คนที่มีสมาชิกในครอบครวัเป็นไกลโอมามีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นโรคนี้  

 การสัมผัสกับกัมมันตรังสีหรือสารเคมีบางชนิดในที่ท างาน เช่นฟอร์มาลดีไฮด์ 

ไวนิลคลอไรด์ และอะคริโลไนไตรล์  

 

5. เนื้องอกในสมองมอีาการอะไรบ้าง 

อาการของเนื้องอกในสมองขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง ชนิด และขนาดของเนื้องนอก 

บางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ และค้นพบเนื้องอกหลังเข้ารับการตรวจร่างกาย 

ใครก็ตามที่มีอาการต่อไปนี้ควรพบแพทย์ทันที: 

 อาการชัก  

 ปวดศีรษะ  

 คลื่นไส้หรืออาเจียน  
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 ค่อย ๆ สูญเสียความรู้สึกหรือการเคลื่อนไหวแขนหรือขา ชา อัมพาตบางส่วน 

ปัญหาในการทรงตัวหรือเดิน  

 สับสน สูญเสียความทรงจ า หรือบุคลกิภาพเปลี่ยนไป   

 หูอื้อ วิงเวียน  

 กล้ามเน้ือใบหน้าชาหรือเป็นเหน็บ  

 ล าบากในการกลืน  

 ตามัวหรือเห็นภาพซ้อน  

 โรคต่อมไร้ท่อ  

 ความบกพร่องทางการพูด ความล าบากในการเข้าใจและแสดงออกทางภาษา  

 ปัญหาด้านกระเพาะปัสสาวะและล าไส้ 
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6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัเนื้องอกในสมองอยา่งไร 

แพทย์อาจท าการตรวจด้วยวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ เช่นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก ซีท ีสแกน 

เอมอาร์ไอ เพ็ต การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด การสแกนแถบภาพ 

หรือการตัดเนื้อออกตรวจเพ่ือวินิจฉัยเนื้องอกในสมอง 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบและขั้นตอน: 

ซที ีสแกน (สแกนดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร์)  

เครื่องน้ีใช้เอกซเรย์เพ่ือสร้างภาพสามมิติของสมองเพ่ือแสดงต าแหน่งและสภาพของเนื้องอก 

สารย้อมจะถูกฉีดเขา้ไปในเส้นเลือดเพ่ือช่วยให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เอมอารไ์อสแกน (เครือ่งตรวจวนิจิฉยัโรคดว้ยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้) 

เครื่องดังกล่าวใช้คลื่นแม่เหล็กและวิทยุเพ่ือผลิตภาพต่าง ๆ ของสมอง เครื่องนี้มีความแม่นย า 

90% และช่วยในการรักษาด้วยการผ่าตัดและการบ าบัดด้วยรังสีรักษา 

เครื่องน้ีมีประสิทธิภาพส าหรับการวินิจฉัยเนื้องอกแอสโตรไซต์โตและเนื้องอกช่องกะโหลกส่ว

นหลัง โดยเฉพาะเนื้องอกก้านสมอง 

เพตสแกน (การตรวจเอกซเ์รยด์ว้ยโพสติรอน) 

เป็นประเภทหนึ่งการของการทดสอบการฉายภาพที่สามารถตรวจจับเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่น

ย า ขั้นตอนดังกลา่วประกอบไปดว้ยการฉีดสารรังสีเข้าไปในเส้นเลือดจ านวนเล็กน้อย 

(ตัวตามรอย) ตัวตามรอยจะไหลผ่านร่างกายเพ่ือตรวจหาโรค 

เป็นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับคนที่มีเนื้องอกทุติยภูมิเพ่ือติดตามต าแหน่งของเนื้องอกปฐมภูมิ 

 

7. มวีิธรีักษาเนือ้งอกในสมองอยา่งไร 

 การรักษามีให้เลือกทั้งการผ่าตัด รังสีรักษาและเคมีบ าบัด 

แพทย์จะรักษาให้เหมาะกบัสภาพการณ์ของผู้ป่วยแต่ละราย หากสภาพของผูป้่วยไม่ร้ายแรง 

โอกาสที่จะหายมีสูงและความเส่ียงที่ต้องผ่าตัดมีต่ า แพทย์ก็จะผ่าตัดน าเน้ืองอกออก 

ผู้ป่วยบางรายได้รับยาเสริมหรือรังสีรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังผ่าตัดเพ่ือป้องกันไม่ให้กลับม
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าเป็นอีกครั้ง 

วิธีรักษาที่มีให้เลือกประกอบไปดว้ย: 

ผา่ตดั 

ผ่าตัดเป็นรูปแบบหลักในการรักษาเน้ืองอก 

แพทย์จะผ่าเปิดกะโหลกของผู้ป่วยและน าเน้ืองอกในสมองออกมาให้มาที่สุด ในบางกรณ ี

เน้ืองอกอาจอยู่ใกล้กับบริเวณที่อ่อนไหวในสมอง ท าให้การผา่ตัดมีความเส่ียง ในกรณีเหล่านี้ 

แพทย์อาจลองผา่ตัดเอาเนื้องอกส่วนใหญ่ออกให้มากที่สุดเพราะวิธีที่ปลอดภยั 

ส่วนที่เหลือจะถูกน าออกดว้ยวิธีรังสีรักษาหรือเคมีบ าบัด 

เน่ืองจากเทคนิคการศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีที่ละเอียด 

แพทย์ผ่าตัดต้องผ่าตัดน าเน้ืองอกออกมาอย่างเห็นผลและปลอดภัย 

ขณะที่พ้ืนที่ในการน าเน้ืองอกออกจะขยายออก เปน็วิธีที่เพ่ิมโอกาสฟ้ืนตัวและลดผลข้างเคียง 

รงัสรีกัษา 

รังสีรักษาใช้แสงเรย์พลังงาสูงเพ่ือฆ่าเซลล์เนื้องอกและลดความเสียหายต่อเซลล์ปกติโดยรอบ 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพทย์ไดใ้ช้วิธีรังสีรักษาขั้นสูงขึ้น เช่นวิธีการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม 

(IMRT) วิธีการฉายรังสีแบบระบบน าวิถี (IRGT) และวิธีการฉายแบบหมุนรอบตัวผู้ป่วย 

(VMAT) 

วิธีเหล่านี้เพ่ิมอัตราส่วนของกัมมันตรังสีเพ่ือฆ่าเซลล์เนื้องอกและไม่ท าลายเนือ้เยื่อปกติ 

ปกติแล้วรังสีรักษาจะท าหลังผ่าตัด ในบางกรณีจะใช้กับเคมีบ าบัด 

ความเส่ียงของรังสีรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีมีน้อยกว่าเมื่อเทียบการกับผ่าตัด ถึงกระนั้น 

อาการแทรกซ้อนเช่นภาวะโพรงสมองคั่งน้ า ผมร่วง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 

และผิวหนังอาจเป็นผื่นแดงและอาการปวด 

เคมบี าบดั 

เคมีบ าบัดใช้ยาเพ่ือฆ่าเซลล์มะเร็ง ยาที่ใช้ทั่วไปประกอบไปด้วยเทโมโซโลไมด์หรือคาร์มัสทีน, 

บีซีเอนยู 
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ยาเคมีบ าบัดรบัประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือดเพ่ือให้เข้าไปในกระแสเลือดและไหลผ่านร่างกาย

เพ่ือท าลายเซลล์มะเร็ง อยา่งไรก็ตาม 

ยาเหล่านี้อาจเข้าไปท าลายเซลล์ปกติและก่อให้เกดิผลข้างเคียงเช่นอาเจียน วิงเวียน ผมร่วง 

อ่อนล้าและติดเช้ือ 

เคมีบ าบัดอกีประเภทหนึ่งท าได้ระหว่างผ่าตัด 

แพทย์จะผ่าตัดเอาเน้ืองอกออกและน าเวเฟอร์การแพทย์ไปวางในช่องว่างที่เคยเป็นที่อยู่ของเ

นื้องอก ตัวเวเฟอร์จะปล่อยยาเคมีบ าบัดเข้าไปในสมองซึ่งฆ่ามะเร็ง 

วิธีนี้ช่วยลดโอกาสที่ลกุลามของยาไปบริเวณอื่นและท าให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ปกติ 

ยารกัษามะเรง็อยา่งตรงจุด 

เป็นวิธีบ าบัดรักษาที่ยังใหม่ 

ยารักษามะเร็งอยา่งตรงจุดเน้นไปที่สิ่งผิดปกติที่อยูภ่ายในเซลล์มะเร็ง 

ฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพ่ือหยุดการกอ่ตัวของหลอดเลอืด 

การตัดเลือดไมใ่ห้ไปเลี้ยงเน้ืองอกและท าให้เซลล์มะเร็งตาย 

ยารักษามะเร็งอยา่งตรงจุดจ านวนมากยังใหม่และอยู่ระหว่างการวิจัยทดลองทางคลินิค  
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8. เนื้องอกในสมองมอีาการแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

สมองเป็นอวัยวะที่ส าคัญ 

อาการแทรกซ้อนของเนื้องอกในสมองอาจส่งผลร้ายแรงหรือความเสียหายถาวรที่น าไปสู่ควา

มพิการทางร่างกาย โคมา่ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต 

ต่อไปนี้เป็นอาการแทรกซอ้นที่ต้องระวัง: 

 ความสามารถทางสมองและความคิดที่ออ่นแอ, สูญเสียความทรงจ า  

 ปัญหาในการทองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น 

หรือการพูดเรื่องจากประสาทได้รับความเสียหาย  

 โคม่า  

 ชัก, แขนและขาออ่นแรง, อัมพาตครึ่งล่าง  

 ความผิดปกติทางฮอร์โมน, การรั่วของน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง  

 อาการชัก  

 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  

 ติดเช้ือ  

 ปัญหาด้านกระเพาะปัสสาวะและล าไส้  

 โรคปอดอกัเสบ  

 บุคลิกภาพเปลี่ยน 

 

9. ผูป้ว่ยมีวธิดีแูลตัวอยา่งอยา่งไร 

ผู้ป่วยควรเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคดังกลา่ว แนวทางการรักษาและส่ิงที่ต้องจดจ าหลังผ่าตัด 

เพ่ือให้พวกเขามีความมั่นใจที่เพียงพอที่จะรับมือกับโรคดัวกลา่วโดยไม่ต่ืนตระหนก 

พวกเขาควรเปิดอกคุยกับสมาชิกในครอบครัวเร่ืองอาการที่เกิดขึ้น 

พูดคุยกับพวกเขาเร่ืองวิธรีักษาและส่ิงต่าง ๆ ที่ต้องจัดเตรียม 

การได้รบัก าลังใจจากสมาชิกในครอบครัวเป็นประโยชน์อย่างมาก 

หลังจากที่กลบับ้าน พวกเขาควรเข้ามาพบแพทย์เปน็ประจ า 

ให้แพทย์ตรวจอาการพวกเขาอยา่งใกล้ชิด รักษาอาการแทรกซอ้น 
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ตรวจหาว่าอาการป่วยก าเริบหรือไม่และให้การรักษาที่เพียงพอ  

เน้ืองอกหรือการบ าบัดอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อสมองและการท างานของประสาทที่ท าลา

ยการได้ยิน การมองเห็น หรือทักษะการพัฒนากล้ามเน้ือ ดังนั้น 

ผู้ป่วยอาจต้องรับการบ าบดัทางกายภาพ อรรถบ าบดั หรือกิจกรรมบ าบัด ฯลฯ 

มีความเป็นไปได้ที่อาการของการท างานที่เสียหายไปนั้นจะกลับมาดีขึ้นระดบัหน่ึงด้วยวิธีเวชศ

าสตร์ฟ้ืนฟู 

ต่อไปนี้เป็นค าแนะน าในการดูแลตัวเอง: 

 รักษาสมดุลในการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่มีสารกระตุ้นน้อย 

 หยุดการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์  

 ออกก าลังกายเป็นประจ า  

 รู้วิธีผ่อนคลายและลดความตึงเครียด เช่น ฟังเพลง  

 มีความสุขและมองโลกในแง่บวก 
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