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มะเร็งตับอ่อน 
มะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตสูงสุดอันดับ 6 ในฮ่องกงและมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเกือบ 

500 รายทุกป ีระยะเริ่มต้นของมะเร็งอยู่ที่ประมาณอายุ 70 

และโรคดังกล่าวเกิดขึ้นกบัชายและหญิงในอัตราที่เท่ากัน 

 

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


 
 

Pancreatic Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 

1. มะเรง็ตบัออ่นคอือะไร 

ตับอ่อนเป็นต่อมที่อยู่ลึกลงในไปส่วนท้องระหว่างกระเพาะและสันหลังที่เช่ือมกับล าไส้เล็กส่วนต้น 

มันเป็นอวัยวะย่อยอาหาร 

ส่วนใหญ่เพ่ือการคัดหลั่งของเอนไซม์ที่ท าหน้าที่ยอ่ยอาหารเพ่ือช่วยในการย่อยอาหาร 

และการสร้างอินซูลินเพ่ือติดตามระดับน้ าตาลในเลือด  

ตับอ่อนอยู่ลกึลงไปในส่วนท้อง ข้างหลังกระเพาะและล าไส้เล็กและใหญ่ มะเร็งตับอ่อนมะเร็งรุนแรง 

เน่ืองจากเน้ืองอกชนิดร้ายแรงที่อยู่ในตับอ่อนเติบโตช้า และซ่อนอยู่ลึกข้างใน 

เป็นเรื่องยากที่จะตรวจหาต้ังแต่ระยะเริ่มต้น ถึงแม้ว่าจะตรวจร่างกายเป็นประจ าทุกปี 

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนหรือไม่ถ้าตรวจร่างกายปกติ ดังนั้น 

เป็นปกติที่จะวินิจฉัยว่าเปน็มะเร็งตับอ่อนในระยะร้ายแรงและท าให้การรักษาล่าช้าและมีโอกาสน้อ

ยที่จะรอดชีวิต ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่สามารถเขา้รับการผ่าตัดเอาเน้ืองอกออก 

ช่วงอายุขัยของเขา/เธอจะส้ันลงกว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดอื่น 

  

2. มะเรง็ตบัออ่นมปีจัจยัเสีย่งอะไรบา้ง 

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี และปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ มีดังนี้: 

 เช้ือชาติ: คนผิวสีมีโอกาสเส่ียงสูงกว่า  

 เพศ: ผู้ชายมีโอกาสเส่ียงสูงมากกว่าผู้หญิง  

 สูบบุหรี่: โอกาสที่ผู้สูบบุหรี่จะเป็นโรคดังกล่าวสูงกวา่ 2 ถึง 3 เทา่ของผู้ทีไ่ม่สูบบุหรี่  

 เมแทบอลิซึมของน้ าตาลที่ผิดปกติ: ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเส่ียงสูงกว่า  

 โรคอ้วน: คนที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเส่ียงสูงกว่า  

 การรับประทานอาหาร: 

คนที่รับประทานอาหารประเภทไขมันสัตว์และผักและผลไม้ไม่สดมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นโร

คดังกล่าว  

 สารเคมี: การสัมผัสกับสารก าจัดแมลง 

ปิโตรเลียมหรือสารย้อมมีโอกาสเส่ียงสูงกว่าที่จะเปน็โรคดังกล่าว  

 โรคติดเช้ือเอชไพโลไร: ความเส่ียงส าหรับคนที่ติดเช้ือแบคทีเรียมีโอกาสสูงกว่า 2 เท่า  

 โรคตับอ่อนอักเสบพันธุกรรม: 

โรคตับอ่อนอักเสบพันธุกรรมเรื้อรังเพ่ิมความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็งตับอ่อน แต่เกิดขึ้นไม่บ่อย  

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


 
 

Pancreatic Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 

 ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง: ปกติแล้ว ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจะค้นพบพร้อมกับมะเร็งตับอ่อน 

แต่ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอาจไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้เกิดมะเร็งตับอ่อน 
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3. มวีิธปีอ้งกันมะเรง็ตบัออ่นอยา่งไรบา้ง 

ถึงแม้ว่ามะเร็งตับอ่อนจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด 

การปรับเปลี่ยนวถิีชีวิตช่วยลดความเส่ียงที่จะเป็นโรคดังกล่าว: 

 หยุดสูบบุหรี่: 

บุหร่ีประกอบไปด้วยสารกอ่มะเร็งที่ท าลายดีเอนเอทีติ่ดตามการเติบโตของเซลล์  

 รักษาน้ าหนักไมใ่ห้อ้วนเกนิไป: น้ าหนักที่มากเกินไปเพ่ิมความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็งตับอ่อน 

ลดน้ าหนักร่างกายตามล าดับและในลักษณะที่ดีต่อสุขภาพ  

 ออกก าลังกายเป็นประจ า: ออกก าลังกายอย่างพอเหมาะอาจลดความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็ง  

 รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและในปริมาณที่สมดุล: รับประทานผัก ผลไม ้

และอาหารที่มีไขมันสัตว์ต่ ามากขึ้น  

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายหรือหันมาใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะ

สม  

 

4. อะไรคอืสาเหตขุองมะเรง็ตบัออ่น 

ยังไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งตับอ่อนที่ชัดเจน 

แต่การกลายพันธ์ุและการเจริญเกินของเซลล์ตับอ่อนอาจเป็นสาเหตุ 

มะเร็งชนิดต่อมส่วนใหญ่เป็นมะเร็งชนิดต่อมที่เกิดจากเยื่อบผุิวตับอ่อน 

 

5. อาการของมะเรง็ตบัออ่นสงัเกตเหน็งา่ยหรอืไม ่

หากผู้ป่วยมีอาการต่อไปนี้ เขา/เธออาจเป็นโรคดังกล่าว: 

 

6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็ตบัออ่นอยา่งไร 

หลังจากที่ดูประวัติของผู้ปว่ยและสงสัยว่าเขา/เธอเปน็มะเร็งตับอ่อน 

แพทย์จะท าการตรวจต่อไปนี้เพ่ือหาขนาดและต าแหน่งของเนื้องอก 
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 อัลตราซาวนด์  

 สแกนเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรงส่วนท้อง  

 เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตรงส่วนท้อง  

 การส่องกลอ้งตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน (ERCA) และการตัดเนื้อออกตรวจ  

 การสร้างภาพท่อน้ าดีด้วยการเจาะผา่นผิวหนังและตับ (PTCA) 

การตัดเนื้อออกตรวจ: การตรวจทางเซลล์วิทยาโดยใช้เข็มเจาะเพ่ือดูดเซลลไ์ปตรวจ (FNA) 

คือการใช้เข็มเจาะผิวหนัง 

โดยใช้อัลตราซาวนด์หรอืเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการน าทางไปที่ต าแหน่งของเนื้องอก 

ตัวอย่างของเซลล์จะถูกดดูผ่านเข็มดังกล่าวและตัวอย่างเนื้อเยื่อจะถูกตรวจภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์เ

พ่ือท าการวินิจฉัย 

หากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อน ต้องท าการตรวจชนิดอื่น ๆ เพ่ือดูว่ามกีารกระจายตัวหรือไม่ 

การตรวจดังกลา่วประกอบไปด้วยผา่ตัดผ่านกลอ้งทางนรีเวช เอกซเรย์ปอด สแกนกระดูก 

เครื่องตรวจโพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟีแบบทั่วไป และตรวจเลือดหา CA19-9 ฯลฯ 
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7. มวีิธรีักษามะเรง็ตบัอ่อนอยา่งไร 

วิธีรักษามะเร็งตับอ่อนขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง อายุของผู้ป่วย 

และสุขภาพโดยรวมและคุณลักษณะของผู้ป่วย 

เป้าหมายหลักของการรักษาเน้ืองอกคอืการก าจัดเนื้องอก แต่เมื่อผลออกมาว่าเป็นไปไมไ่ด้ 

การรักษาจะเน้นไปที่การชะลอการเติบโตของเนื้องอกเท่าที่ท าได้หรือหลีกเลีย่งไม่ให้เกิดความเสีย

หายเพ่ิมเติม ดังนั้น ในบางสถานการณ์ 

การรักษาบรรเทาอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ป่วยบางราย 

การผา่ตดั 

ปัจจุบัน การผ่าตัดเพ่ือก าจัดเนื้องอกออกทั้งหมดเป็นวิธีก าจัดมะเร็งตับอ่อนให้หายขาด 

แต่อาจไม่ได้ผลกับผูป้่วยทุกคน โดยเฉพาะเมื่อเซลล์มะเร็งได้ลุกลามเกินตับออ่นไปที่อวยัวะอื่น ๆ 

และมีผลกระทบต่อต่อมน้ าเหลืองและหลอดเลือดใหญ่ 

การผ่าตัดแบบแบบยกยวง (Whipple's Operation): วิธีนี้เป็นวิธีผ่าตัดที่ใช้บ่อยที่สุด 

ซึ่งประกอบไปด้วยการผ่าตัดเพ่ือเอาตับอ่อนออก ล าไส้เล็กส่วนต้น ถุงน้ าดี 

และแม้กระทั่งกระเพาะปัสสาวะบางส่วน ฯลฯ  

อัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการผา่ตัดมีน้อยกวา่ร้อยละ 5 

ประมาณร้อยละ 25 

ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนที่อยู่ในร่างกายและส่วนปลายของตับออ่นและคน้พบในระยะที่ร้ายแรง 

ผู้ป่วยอาจต้องท าการผ่าตัดตัดหางตับอ่อนออกหรือการผ่าตัดเอาตับอ่อนทั้งหมดออก 

รงัสรีกัษา  

วิธีนี้ใช้กัมมันตรังสีพลังงานสูงเพ่ือท าลายเซลล์มะเร็งและใช้ขั้นตอนน้ีหลังท าการผ่าตัดแล้ว 

หากพบว่าผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะรับการผ่าตัด เขา/เธออาจต้องท ารังสีรักษาและเคมีบ าบัด 

เคมบี าบดั 

วิธีนี้ฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยการใช้ยา และต้องท าผ่านการฉีดเข้าเส้นเลือดหรือรับประทาน 

ถึงแม้ว่าจะสามารถท าลายเซลล์มะเร็งทั้งหมดด้วยเคมีบ าบัด 

สัญญาณและอาการของโรคจะบรรเทาลงและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะกลับมาดีขึ้น ในระหว่างน้ัน 
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สามารถใช้เคมีบ าบดัเป็นการรักษาเสริมหลังผ่าตัดเอาเน้ืองอกตับอ่อนออก 

การรกัษาแบบจ าเพาะเจาะจงตอ่เซลลม์ะเร็ง 

วิธีนี้ท าการได้ด้าวยการใช้โมเลกุลทางชีวภาพเพ่ือหยุดการเติบโตและศักยภาพในการฟ้ืนกลับมาข

องเซลล์มะเร็ง เหมือนกับมิสไซล์ที่ยิงโดนเป้าโดยตรง โดดส่วนใหญ่ 

เป็นวิธีที่ใช้พร้อมกับเคมีบ าบัดในการรักษามะเร็งตับอ่อน 

การรกัษาบรรเทา 

หากมะเร็งลุกลาม เป้าหมายหลักคือหลกีเลี่ยงอาการต่าง ๆ และรักษาคณุภาพชีวิตของผู้ป่วย 

ทางลัดการบรรเทา หากเนื้องอกกั้นทอ่น้ าดี เหล็กหรือพลาสติกจะถูกสอดเขา้ในท่อน้ าดี 

เพ่ือรักษาการไหลเวียนอย่างอิสระในท่อ หากล าไส้ถูกขวางกั้น 

การผ่าตัดท าทางเบี่ยงอาจเป็นทางเลือกทีจ่ าเป็น 

การรักษาอาการเจบ็: วิธีนีอ้าจต้องใช้ในระยะสุดท้ายเมื่อเน้ืองอกกดทับเส้นประสาทโดยรอบ 

ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดสาหัส มอร์ฟินมีประโยชน์ในระยะนี้ เมื่อยาไม่ออกฤทธิ์อย่างเห็นผล 

ผู้ป่วยอาจลองปรกึษาหาทางเลือกอื่น ๆ 

เช่นการใช้ยาเพ่ือหยุดอาการปวดหรือฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปในเส้นประสามเพ่ือท าลายเส้นประสาท

รับรู้ความเจ็บปวด  
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8. มะเรง็ตบัออ่นมีอาการแทรกซ้อนอะไรบา้ง 

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับอ่อนจะมีอาการแทรกซ้อนดังนี:้ 

 ดีช่าน  

 เจ็บปวด: อาการปวดที่ส่วนท้องจะรุนแรงขึ้นเม่ือเน้ืองอกใหญ่ขึ้นและกดทับประสาท  

 น้ าหนักลดอย่างรุนแรง 

ผู้ป่วยที่ล าบากในการรับประทานอาหารอาจต้องใช้วิธีการให้อาหารทางสายยางผ่านจมกูเ

ข้ากระเพาะอาหารหรือฉดีเข้าเส้นเลือดเพ่ือใส่อาหารเสริมเข้าไป 

อาการแทรกซ้อนทางการผ่าตัด: การผา่ตัดมะเร็งตับอ่อนเป็นการผ่าตัดที่ยากล าบากมาก 

แต่เป็นการเพ่ิมอัตราการรอดชีวิต อาการแทรกซ้อนประกอบไปด้วยอาการเลอืดออก ติดเช้ือ 

และระดับน้ าตาลในเลือดไม่คงที่ 

 

9. ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ตบัอ่อนมวีิธดีแูลตวัอยา่งไร 

ก่อนและหลังการผ่าตัด และระหว่างการพักฟ้ืน มีหลายอยา่งที่ผู้ป่วยต้องท า 

ยิ่งผู้ป่วยรู้เร่ืองโรคมากขึน้เท่าไหร่ ผู้ป่วยจะมีทัศนคติที่ดีมากขึ้น 

ตดิตามผลเปน็ประจ า: 

ท าการติดตามผลเป็นประจ าเพ่ือติดตามอาการของเขา/เธอและอาการทีอ่าจท าให้โรคกลบัมา 

หากมีอาการใหม่ ต้องแจง้ให้แพทย์ทราบโดยเร็วทีสุ่ด 

ใช้วิธีการรักษาบรรเทาและการรักษาอาการอื่น ๆ เช่นรักษาระดับโภชนาการณ์และกินยาแกป้วด 

ฯลฯ 

 

 

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

