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มะเร็งหลอดอาหาร 
ในฮ่องกง มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 400 รายที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารทุกปี 

โดยเพศชายมีโอกาสติดโรคดังกล่าวมากกว่าผู้หญงิประมาณ 300 ราย  

โรคดังกล่าวเกิดขึ้นกบัผู้สูงอายุมากกวา่เช่นกัน 

อัตราการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารในเอเชียสูงกวา่ในประเทศฝั่งตะวันตก 

อาจเชือมโยงกับบริโภคนสัิยของคนเอเชีย  

อัตราการหายของโรคของมะเร็งหลอดอาหารเพ่ิมขึ้นไปตามคุณภาพของยา 

อัตราการหายของโรคมะเร็งหลอดอาหารอยูใ่นระยะที่ 1 สูงถึงร้อยละ 80 

การวินิจฉัยในระยะเร่ิมต้นเพ่ิมขึ้นตามโอกาสที่จะหายของโรค  
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1. มะเรง็หลอดอาหารคอือะไร 

หลอดอาหาร (กัลเลต) เปน็อวัยวะทรงท่อที่มีความยาว 25 ซม. ถึง 30 ซม. 

ที่ยาวจากปอดไปจนถึงทอ้ง 

กัลเลตไม่มีระบบย่อยอาหารและมีการบิดตัวเพ่ือเก็บอาหารในท้องเพ่ือท าการย่อย 

เน้ืองอกชนิดร้ายแรงที่อยูใ่นกัลเลตเรียกว่ามะเร็งหลอดอาหาร 

การกลายพันธ์ุระดับยีนในเซลล์เนื้อเยื่อกัลเลตน าไปสู่การเปลี่ยนรูปของเซลล์ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นใ

นส่วนใดก็ได้ของกัลเลต เช่น คอ (ส่วนบน) หน้าอก (ส่วนกลาง) 

และการบรรจบกันของกลัเลตและท้อง (ส่วนล่าง) เซลล์ดังกล่าวจ าแนกเป็นมะเร็งเซลล์สความอส 

(มะเร็งในช้ันนอกของผิวหนัง) และมะเร็งชนิดต่อม (มะเร็งในเนื้อเยื่อต่อม) 

ขึ้นอยู่กับประเภทของเซลล์  

  

2. มะเรง็หลอดอาหารมปีจัจัยเสี่ยงอะไรบา้ง 

ปัจจุบันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนของมะเร็งหลอดอาหาร 

แต่มันอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ระยะยาว ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก 

โรคกรดไหลยอ้นและบริโภคนิสัย เช่น กินอาหารถนอมรักษาและรมควัน  

คุณควรใส่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของหมวดต่อไปนี้: 

 อายุ 60 ขึ้นไป, เพศชาย  

 ดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก  

 สูบบุหรี่  

 ชอบรับประทานอาหารถนอมรักษาหรือรมควัน  

 เหมือนกับการดื่มของเหลวหรือซุปร้อน  

 โรคกรดไหลยอ้น  

 

3. วิธปีอ้งกันมะเรง็หลอดอาหาร 

วิธีนี้ต่อไปนี้ช่วยป้องกันมะเร็งหลอดอาหาร 
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 ห้ามสูบบุหร่ี  

 หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า  

 หยุดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นมะเขือหรือรวมควัน 

เช่นซาวเคราท์ใส่เกลือ เน้ือถนอมและหมากสง ฯลฯ  

 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร้อน (ซุปร้อน)  

 รักษาโรคกรดไหลยอ้นให้เร็วที่สุด  

 รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ า 

รับประทานผลไม้และผักสดและอาหารที่มีไฟเบอร์สูง  

 รักษาน้ าหนักของร่างกาย 
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4. อาการตา่ง ๆ ของมะเรง็หลอดอาหารสามารถสงัเกตงา่ยหรอืไม่ 

อาการแรกที่ปผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารส่วนใหญ่ประสบคือกลืนอาหารล าบาก 

แต่ผู้ป่วยอาจไม่ทราบและเปลี่ยนนิสัยโดยไม่รู้ตัว 

เน่ืองจากผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติ เขา/เธอจะสูญเสียน้ าหนักและขาดโภชนาการ  

เมื่อคุณกลืนอาหารล าบาก น้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและมีอาการแสบร้อนกลางอก 

คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณโดยเร็วที่ 

ระยะเริ่มต้นของอาการมีดงัน้ี: 

 กลืนอาหารแข็งและแห้งล าบาก 

 อาการไอ 

 เจ็บปวดตรงหน้าอกระหว่างรับประทานอาหาร 

 หากเน้ืองอกปรากฎอยู่ส่วนบนของกัลเลต (ใกลก้ับคอคอด) 

จะท าให้รู้สึกไม่สะดวกสบายในล าคอหรือเหมือนมีอะไรในล าคอเวลากลืน 

 หากเน้ืองอกปรากฎตรงส่วนกลางของกัลเลต (ใกลก้ับหน้าอก) 

จะมีอาการปวดขา้งหลังกระดูกหน้าอกหรือปวดหลงัระหว่างรับประทานอาหาร 

 หากเน้ืองอกปรากฎอยู่ในส่วนล่างของกัลเลต (จุดทีเ่ช่ือมกับท้อง) จะรู้สึกบวมในส่วนท้อง  

อาการต่าง ๆ ของมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายประกอบไปด้วย: 

 สภาวะกลืนล าบากจะรุนแรงยิ่งขึ้น ในที่สุด 

ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารกึ่งของเหลวเท่านั้น ท้ายที่สุด 

ผู้ป่วยอาจไม่สามารถกลืนของเหลวหรือน้ าลาย 

 เน้ืองอกในกัลเลตก่อกวนการย่อยอาหารในท้อง 

ผู้ป่วยจะรู้สึกคลื่นไส้หรือแม้กระทั่งอาเจียนและการไหลทวน (น าอาหารกลับออกมา) 
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5. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็หลอดอาหารอยา่งไร 

หากคุณกลืนล าบากหรือรูสึ้กปวดหรือเจ็บแสบในกัลเลตเมื่อรับประทานอาหาร 

หรือรู้สึกเหมืนมีอะไรบางอย่างใกล้กบัลูกคอคอดและหน้าอก 

คุณควรปรึกษาแพทย์ประจ าครอบครัวถึงแม้อาการเหล่านี้จะไม่ได้มาจากมะเร็งหลอดอาหารก็ตา

ม  แพทย์ประจ าครอบครัวจะแนะน าคุณกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญหากจ าเป็นต้องท าการรกัษา 

(1) แบเรยีมกลนืและตรวจหาผลการวจิยั 

เน่ืองจากกัลเลตเป็นช้ินส่วนที่ล้องหน ผู้ป่วยต้องดื่มยาทึกรังสีที่มีแบเรียมก่อนตรวจ หากมีเน้ืองอก 

กัลเลตจะแคบลง 

มีการใช้กลอ้งตรวจกระเพาะอาหารและการตัดเนื้อออกตรวจได้เพ่ือฝึกการก าหนดต าแหน่งของเ

นื้องอก  

ยาทึกรังสีที่มีแบเรียมใช้เวลา 15 นาทีถึงจะดื่มหมด 

ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายแต่แบเรียมจะท าให้มีอาการทอ้งผูก ดังนั้น 

ผู้ป่วยต้องดื่มน้ าเปล่าเพ่ิมสองสามวันหลังตรวจและอาจต้องใช้ยาระบายอย่างอ่อน 

(ยาชนิดหนึ่งที่ช่วยการช่วยให้ล าไส้ว่างเปลา่) 

(2) การตรวจสอ่งกลอ้งกระเพาะอาหาร และล าไสเ้ลก็สว่นตน้ (OGD) 

แพทย์จะเห็นว่ามีรอยผ่าในกัลเลตที่เกิดจากการทดสอบโดยตรง 

แพทย์จะใช้กล้องตรวจกระเพาะอาหารทรงท่อ 

ที่ดูเหมือนสายเคเบิลหน้าเพ่ือไหลผ่านกัลเลตของผูป้่วยเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อ

ด้วยตาเปล่า 

และลบส่ิงส่งตรวจจากบริเวณที่น่าสงัยเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยาเพ่ือยืนยันว่าเป็นมะเร็งหรือโรคอื่

น ๆ  

ระหว่างที่ตรวจ OGD 

ผู้ป่วยควรนอนราบลงและอาจต้องฉีดยาเพ่ือบรรเทาความไม่สะดวกสบายที่เกดิจากการตรวจและ

อาจต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ ผู้ป่วยไม่ควรกินหรือดื่ม 4 

ช่ัวโมงหลังตรวจจนกว่าฤทธิ์ของยาชาจะจางลง บางคนอาจรู้สึกเจ็บคอ 
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ซึ่งเป็นอาการปกติและจะหายภายใน 2 วัน  

โดยทั่วไป การตรวจนี้ไมจ่ าเป็นต้องอยู่ขา้งคืนในโรงเรียน 

แต่ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาชาเฉพาะที่และฉีดยานอนหลับ ดังนั้น 

ผู้ป่วยควรมีเพ่ือนหรือครอบครัวที่พาไปที่ส่งที่บ้าน 

การตรวจหาการลกุลามของมะเรง็หลอดอาหาร 

หากยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารหลังตรวจ 

แพทย์ยังต้องท าการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือรับรองว่าเซลล์มะเร็งไม่ลุกลามและอยูใ่นระยะอะไรเพ่ือก าห

นดวิธีรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยต่อไป การตรวจประกอบไปด้วย: 

(1) การสแกนดว้ยเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ (ซทีสีแกน)  

ซีทีสแกนเป็นการตรวจด้วยเอกซเรย์ความแม่นย าสูงที่แสดงภาพสามมิติข้างในร่างกาย  การตรว

จใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

ผู้ป่วยควรรับประทานอาหาร 4 ช่ัวโมงกอ่นสแกน 

แพทย์จะฉีดสารเพ่ิมความชัดภาพเข้าไปในผู้ป่วยกอ่นสแกนเพ่ือรับรองว่าภาพชัดเจน 

ในไม่กี่นาท ีคุณจะรู้สึกร้อนทั้งตัว หากผู้ป่วยเป็นภูมิแพ้ไอโอดีน 

เป็นโรคหอบหืดหรือประวัติแพ้อื่น ๆ เขา/เธอจะมีปฏกิิริยาที่รุนแรงต่อสารเพ่ิมความชัดภาพนี้ 

และควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนตรวจ  

ซีทีสแกนไม่ท าให้ปวด คนส่วนใหญ่กลับบ้านทันที่หลังท าการสแกน 

 (2) การสอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิอาหารสว่นบนดว้ยกลอ้ง 

การตรวจด้วยการส่องกลอ้งตรวจทางเดินอาหารส่วนบนด้วยกล้องเป็นวิธีเดียวกันกับโอจีดี 

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือกล้องตรวจกระเพาะอาหารมีท่ออุลตราซาวน์ดขนาดเล็กตรงท้าย 

ที่เจาะลึกเข้าไปในกัลเลตเพ่ือตรวจหาอินทีนในพ้ืนที่โดยรอบ 

แพทย์จะเข้าใจเน้ืองอกได้ง่ายขึ้นและรู้ว่ามีการขยายใหญ่ของต่อมน้ าเหลืองใกล้ ๆ 

(3) การสอ่งกลอ่งหลอดลม  

ด้วยการสอดกล้องตรวจกระเพาะอาหารขนาดบางและเบาผ่านปาก คอ หลอดลม ขั้วปอด 

และส่วนต่าง ๆ 

แพทย์จะสังเกตอาการของเนื้อเยื่อผ่านเลนส์เพ่ือรู้ว่าเน้ืองอกกระทบกับอวัยวะระบบหายใจของหล
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อดลม ขั้วปอด ฯลฯ 

(4) การภาพตดัขวางดว้ยการปลอ่ยรงัสโีพซิตรอน (เพตสแกน)  

เป็นเทคโนโลยีจับภาพไอโซโทปเพ่ือตรวจหาการลกุลามของเซลล์มะเร็งในส่วนอื่นของร่างกาย 
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6. มวีิธรีักษามะเรง็หลอดอาหารอยา่งไร 

 หากเน้ืองอกอยูใ่นพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหรือยังไม่ได้ลกุลามไปอวัยวะใกล้เคียง 

แพทย์จะพิจารณาหนึ่งในวิธีรักษาต่อไปนั้นเพ่ือก าจดัเนื้องอก:  

(1) ผ่าตัดออก － 

แพทย์จะตัดสินใจว่าจะน าส่วนหนึ่งหรือกัลเลตทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพของและใช้ท้องหรือส่วนหนึ่

งของล าไส้เพ่ือแทนที่กัลเลตที่น าออกไป ผู้ป่วยสามารถกินอาหารแข็งได ้

การรักษาด้วยการผ่าตัดจะใช้กับมะเร็งหลอดอาหารตรงกลางหรือด้านล่างกลัเลต 

หากมะเร็งหลอดอาหารอยู่ใกลก้ับคอคอด โดยอาจต้องผ่าตัดน าคอคอดและเส้นเสียงออก 

(2) รังสีรักษา (การใช้รังสีรักษาพลังงานสูงเพ่ือท าลายการเติบโตและการแยกตัวของเซลล์มะเร็ง) 

และท าเคมีบ าบัดพร้อมกัน (ใช้ยาต้านมะเร็งเพ่ือท าลายการเติบโตและแยกเซลล์มะเร็งออก) 

(3) การผ่าตัดเพ่ือน าออกหลังเช่ือมกับเคมีบ าบัดและรังสีรักษา 

โดยทั่วไป 

เคมีบ าบัดและรังสีรักษาเคมีบ าบัดเข้ากันมากกว่ากับเน้ืองอกในส่วนบนของพัลเลตขณะที่ทั้ง 3 

แนวทางถือเป็นการรักษาเนื้องอกตรงกลางและด้านล่างของกัลเลต  

หากมีสัญญาณว่าเน้ืองอกลุกลามไปไกลหรือเข้าไปในหลอดเลือดแดง หรือผูป้่วยรู้สึกอ่อนแอ 

แพทย์สามารถท าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาปญัหาการกลืน 

และรักษาคุณภาชีวิตของเขา/เธอ สามารถใช้วิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้:  

 การป้อนอาหารทางทอ่ - 

สอดท่อพลาสติคเข้าจมูกหรือผนังส่วนท้องเข้าไปในท้องเพ่ือป้อนอาหาร 

 การขยายกัลเลต - การใช้ช้ินปิดเพ่ือขยายส่วนหนึ่งของกัลเลตเพ่ือช่วยในการกลืน 

 การผ่าตัดท าทางเบี่ยง - 

เช่ือมส่วนหนึ่งของล าไส้ใหญ่หรือล าไส้เล็กกับส่วนบนของกัลเลตที่เบี่ยงเนื้องอกที่ขวางทา

ง  

 

7. มะเรง็หลอดอาหารมีอาการแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

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


 
 

Oesophageal Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 9 
 

เน้ืองอกกัลเลตจะคงเติบโตต่อไป 

ท าให้การกลืนยากขึ้นและน้ าหนักลดอย่างรุนแรงและทุพโภชนาการ 

เน้ืองอกจะลกุลามไปที่น้ าเหลืองและอวัยวะและแม้กระทั่งกัดกร่อนเนื้อเยื่อกัลเลตรวมไปถึงท าให้เ

กิดทางทะล ุ(การเช่ือมที่ผิดปกติหรือเส้นทางระหว่างสองอวัยวะหรือท่อ) 

ระหว่างกัลเลตและหลอดลม หากมีการก่อตัวของทางทะลุ 

อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ปว่ยรับประทานอาจเข้าไปในปอดผ่านทางทะลุและท าให้เกิดโรคปอดอกัเ

สบ  

อาการแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึ้นของการผ่าตัดน าออกไประกอบไปด้วยจดุที่เช่ือมระหว่างกัลเลตแล

ะท้องที่หายไม่เร็วหรือมีรั่วไหล, อาการเจบ็ปวด / ติดเช่ือในแผลและโรคกรดไหลย้อน  

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นของรังสีรักษาและเคมีบ าบัดประกอบไปด้วยความล าบากช่ัวคราวในการ

กลืน คลื่นไส้ อาเจียน เบือ่อาหาร กัลเลตอกัเสบ ผมร่วง ฯลฯ 
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8. มวีิธดีแูลผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็หลอดอาหารอยา่งไร 

มีหลายวิธีในการดูแลระหว่างขั้นตอนการพักพ้ืน 

ความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อโรคจะช่วยให้ผู้ป่วยเผชิญกับโรคดังกล่าวในมุมมองแง่บวก 

ตดิตามผลเปน็ประจ า: หลักเข้ารับการรักษา แพทย์จะนัดติดตามผลอาการกับผู้ป่วย 

ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์สามารถทันทีหากเขา/เธอคน้พบอาการใหม่ 

การรบัประทานอาหาร： 

 ผู้ป่วยบางรายทีข่าดสารอาหารรุนแรงต้องรับประทานอาหารเสริมที่เป็นโภชนาการผ่านส

ายสวนกระเพราะอาหารหรือการให้ยาทางเส้นเลือด 

 สอบถามค าแนะน าเร่ืองอาหารเสริมที่เป็นโภชนาการจากนักก าหนดอาหาร 

 การรักษาอาจมีผลกระทบต่อความอยากอาหาร 

ผู้ป่วยควรเลือกส่ิงที่เขา/เธออยากรับประทานและอาหารที่ท าให้อยากอาหารมากขึ้น 

 มื้ออาหารควรมีความอร่อยและเป็นอาการเบาเพ่ือให้ย่อยและซึมซับง่าย 

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ ามันมากเกินไป 

 การท าให้ท้องโล่งท าให้ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มแม้เขา/เธอรับประทานไม่มาก 

ผู้ป่วยควรรับประทานปริมาณน้อยลงและจ านวนครั้งมากขึ้น 

ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลหรือรับประทานมาเกินไป 

 สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย อารมณ์ด ีและชาลงระหว่างรับประทาน 

แบบฝกึสอน: หลีกเลี่ยงการท าให้ร่างกายเหนื่อยหอบระหว่างพักฟ้ืน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ป่วยควรออกก าลังกายทีเ่หมาะสม (เช่น เดิน วิ่งเหยาะ เล่นไทชิ) 
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