
 
 

Stomach Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

มะเร็งกระเพาะอาหาร 
มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่เกิดขึ้นทั่วไปในฮ่องกง 

โรคนี้ติดอันดับส่ีของมะเร็งที่คร่าชีวิตมากที่สุดโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 1,100 รายเกิดขึ้นทกุปี 

อัตราการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพ่ิมขึ้นตามอายุ 

อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่ที่ประมาณ 71 ป ี

อาการในระยะเร่ิมต้นของมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่แน่ชัด 

ผู้ป่วยหลายรายคิดว่าเป็นท้องปั่นป่วนและเพิกเฉยท าให้รับการรกัษาลา่ช้า 

ดังนั้นผู้ป่วยจ านวนกวา่ครึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายของโรค 

หากต้องการปอ้งกันมะเร็งกระเพาะอาหาร คุณต้องเริ่มที่การรับประทานอาหาร 

ให้รับประทานผลไม้และผกัสดและรับประทานอาหารถนอมรักษาให้น้อยลง 

คุณควรใส่ใจเป็นพิเศษว่าคุณมีอาการต่าง ๆ เช่นย่อยอาหารไมไ่ด้และเบื่ออาหารหรือไม่  
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1. มะเรง็กระเพาะอาหารคอือะไร 

กระเพาะเป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหาร 

ระบบดังกล่าวหลั่งกรดกระเพาะเพื่อย่อยและกรออาหารท่ีมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ให้เล็กลง หลังจากนัน้ 

อาหารดังกล่าวจะไหลเข้าไปในล าไส้เพื่อย่อยเพิ่มเติมด้วยการหดตัวของกล้ามเนือ้ของทางเดินอาห

าร 

เมื่อเซลล์เนื้อเย่ือบุผิวในกระเพาะกลายเป็นเนื้องอกชนดิร้ายแรง 

ขั้นตอนดังกล่าวเรียกวา่มะเร็งกระเพาะอาหาร  

 

2. มปีจัจยัอะไรบา้งที่น าไปสูม่ะเรง็กระเพาะอาหาร 

หลายปัจจัย ที่พบว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหาร 

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าโรคติดเช้ือเอชไพโลไร 

(แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชีวิตรอดในกระเพาะและล าไส้เล็กส่วนต้น) 

เพ่ิมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 

คุณควรใส่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษหากคุณมีคุณสมบัติใดต่อไปนี้ : 

 เพศ：ผู้ชายมีโอกาสเส่ียงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกวา่ผู้หญิงสองเท่า  

 อาย：ุยิ่งอายุมาก ยิ่งมีความเส่ียงสูงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 

โอกาสสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน 50 ป ี 

 การรับประทานอาหาร：

การรับประทานอาหารรวมควันและอาหารดองที่มีปริมาณเกลือสูงมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเ

ร็งกระเพาะอาหาร  

 โรค：คนที่เป็นต่ิงเนื้อกระเพาะ ได้รับการผา่ตัดกระเพาะ (ผ่าตัดเอากระเพาะออก) 

หรือเป็นโรคโลหิตจางอยา่งร้าย (โลหิตจางที่เกิดจากความบกพร่องของวิตามนิบี) 

มีโอกาสสูงกว่าทีจ่ะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร  

 สูบบุหรี่: ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกวา่ผู้ทีไ่ม่สูบบุหรี่  

 พันธุกรรม：

คนที่สมาชิกในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมีโอกาสสูงกว่าสองเทา่ที่จะเป็นม

ะเร็งกระเพาะอาหาร 

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


 
 

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

3. มวีิธปีอ้งกันมะเรง็กระเพาะอาหารอยา่งไร 

ข้อแนะน าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพทั่วไปเพ่ือลดโอกาสเป็นมะเร็งมีดังน้ี :  

รับประทานผลไม้และผักสดมากขึ้น： 

 ผักที่อยูใ่นวงศ์ผักกาด（เช่น บรอกโคลี, ผักกาดขาวปลี, กะหล่ าดอก, ผักเคล, ฯลฯ）

ประกอบไปด้วยสารต่อต้านมะเร็งที่ช่วยย่อยสารก่อมะเร็ง (สารก่อมะเร็ง) ในร่างกาย;  

 ผักที่อุดมไปด้วยแคโรทีนเข้มข้น（เช่นแครอท มะม่วง มะละกอ ฯลฯ）

ช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันร่างกายและลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง  

 อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามนิซีเข้มข้น（เช่น ส้ม เกรปฟรุต สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ） 

มีสารต้านออกซิเดชันและลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 

ลดอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง： 

 อาหารดองและรมควัน（เช่น ไข่เค็ม ไส้กรอก แฮม เบคอน ปลาเค็ม ฯลฯ）

ประกอบไปด้วยสารกอ่มะเร็งที่ก่อตัวในขั้นตอนการผลิต  

 อาหารทอดไขมันท่วม สารอนุมูลอิสระผลิตระหว่างการทอดไขมันท่วม 

ที่ลดปริมาณออกซิเจนของเนื้อเยื่อในร่างกายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

ระัมดัระวงัเรือ่งสขุลกัษณะสว่นบคุคล： 

 ล้างมือเป็นประจ าและหลกีเลี่ยงการสัมผัสกับอจุจาระหรืออาเจียน 

ป้องกันการติดเช้ือโรคติดเช้ือเอชไพโลไร 

(เช้ือแบคทีเรียที่ฝังตัวในกระเพาะและล าไส้เล็กส่วนต้น) 

ตรวจรา่งกายเปน็ประจ า： 

 หากคุณอายุเกิน 40 ปีและมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 

คุณต้องท าการตรวจด้วยกล้องตรวจกระเพาะอาหารส่วนบน 

(กล้องตรวจกระเพาะอาหารของกัลเลตและกระเพาะ) ทุกปี 
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4. อะไรคอืสาเหตขุองมะเรง็กระเพาะอาหาร 

ยีนมิวเทช่ัน (การเปลี่ยนยีน) 

ของเซลล์เนื้อเยื่อในกระเพาะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร้ายแรงของเซลล์ 

สมุฏฐานของมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่เป็นที่แน่ชัด 

 

5. อาการของกระเพาะสงัเกตเหน็งา่ยหรือไม ่

หากเกิดอาการต่อไปนี้ บ่งบอกได้ว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่อาจเป็นอาการเจ็บไข้อื่น ๆ 

ทั่วไป เช่น กระเพาะอักเสบ (การอกัเสบของกระเพาะ) แผลเปื่อยกระเพาะหรือล าไส้เล็กส่วนต้น 

(ด้านบนสุดของล าไส้เล็ก) หากคุณสงสัยว่ามีอาการดังนี้ 

คุณควรปรึกษาแพทย์ประจ าครอบครัวทันที:  

 อาหารไม่ยอ่ยระยะยาว, เบื่ออาหาร  

 น้ าหนักลงอย่างรวดเร็ว  

 ส่วนท้องด้านล่างมีอาการบวม  

 รู้สึกบวมหลังรับประทานอาหาร  

 อาเจียน, อาเจยีนเป็นเลือด  

 เลือดในอจุจาระหรืออจุจาระเป็นสีด า  

 โลหิตจาง, อ่อนลา้, ออ่นแอ 

  

6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็กระเพาะอาหารอยา่งไร 

คุณมีอาการขา้งต้น คุณควรปรึกษาแพทย์ประจ าครอบครัวทันทีและเข้ารับการตรวจต่าง ๆ 

วิธีต่าง ๆ ในการตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารได้แก่: 

(1) กล้องตรวจกระเพาะอาหารส่วนบน 

แพทย์ใส่กล้องตรวจกระเพาะอาหารที่หน้าตาเหมือนหลอดสวนเข้าไปในกลอ้งตรวจกระเพาะอา

หารของผู้ป่วยผ่านปากและหลอดอาหารเพ่ือตรวจกระเพาะและน าตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจพยา

ธิวิทยาหากจ าเป็น เส้นผ่าศูนย์กลางของกล้องตรวจกระเพาะอาหารจะบางกวา่นิ้วมือ 
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การตรวจใช้เวลา 5 ถึง 20 นาที และระคายเคอืงคอเล็กน้อยและมีกา๊ซในส่วนท้องด้านบน 

(2) ตรวจอัลตราซาวนด์ตรงส่วนท้องและสแกนด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ซีที)： 

การตรวจเหล่านี้ช่วยระบุระยะของมะเร็งกระเพาะอาหารและการลุกลามของเนื้องอก  
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7. มวีิธรีักษามะเรง็กระเพาะอาหารอยา่งไร 

หากผู้ป่วยวินิจฉัยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร แพทย์จะแนะน าวิธีรักษาให้กับผูป้่วยดังน้ี: 

การผา่ตดั 

การผ่าตัดเอามะเร็งออกเปน็วิธีที่ส าคัญที่สุดในการรกัษามะเร็งกระเพาะอาหาร 

การผ่าตัดกระเพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดออกขึ้นอยูก่ับอาการของผู้ปว่ย ระหว่างผ่าตัด 

แพทย์จะน าเน้ืองอกออกพร้อมเน้ือเยื่อและต่อมน้ าเหลืองรอบ ๆ ออก  

โดยทั่วไป หากมีรอยแผลตรงเยื่อเมือกและช้ันใต้เยื่อเมือกเท่านั้น 

อัตราการหายขาดของการผ่าตัดเอากระเพาะออกมีสูงถึงร้อยละ 90 

รงัสรีกัษา 

รังสีรักษาคือการใช้แสงกัมมันตรังสีพลังงานสูงเพ่ือท าลายเซลล์มะเร็ง 

วิธีน้ีใช้พร้อมกับเคมีบ าบดัหลังท าการผ่าตัดเพ่ือป้องกันให้เป็นซ้ าและเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตหลัง

ผ่าตัด  

ยาเคมตีอ่ตา้นมะเรง็ 

เคมีบ าบัดเป็นยาต้านมะเร็งที่ฆ่าเซลล์มะเร็งและหยุดการเติบโตและการลุกลาม 

เคมีบ าบัดทางยาหรือในหลอดเลือดด าเป็นวิธีรักษา วิธีนี้ใช้เป็นการรักษาหลังผ่าตัด 

โดยเล็งไปทีก่ารป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าและเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัด 

เคมีบ าบัดสามารถใช้เป็นการรักษาบรรเทาเพ่ือบรรเทาอาการต่าง ๆ และยดือายุ 

ผู้ป่วยส่วนน้อยได้ประโยชน์จากการรกัษาแบบจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง  

 

8. มะเรง็กระเพาะอาหารและการรกัษามโีรงแทรกซอ้นอะไรบา้ง 

อาการแทรกซ้อนทั่วไปของมะเร็งกระเพาะอาหารและการรักษามดีังนี้: 

 เลือดออกในทางเดินอาหาร：วิงเวียน, ใจส่ัน, อุจจาระเป็นสีด า, 

อาเจียนออกสีน้ าตาลคล้ า   
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 การลุกลามของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจท าให้เกิดความดันกับทอ่น้ าดีทั่วไปและท าให้เ

ป็นดีช่าน ผู้ป่วยจะมีอาการตาเหลืองและผิวขาว รวมไปถึงอจุจาระเป็นสีน้ าตาล   

 อาจมกีีดขวางช่องทางออกของกระเพาะ อาหารไมส่ามารถไหลผ่านล าไส้เลก็ส่วนต้น 

ท าให้เกิดอาการปวดตรงส่วนท้องส่วนบนและอาเจียน  

 เน้ืองอกท าให้เกิดล าไส้ทะลุที่น าไปสู่เยื่อบุช่องท้องอกัเสบ 

(อาการอักเสบที่เยื่อของผนังและอวัยวะส่วนท้องและ)  

อาการน้ีเป็นอาการปวดตรงส่วนท้องเฉียบพลันที่อันตรายึงชีวิต  

อาจมีรั่วไหลในเส้นเลือดฝอยประสานติดต่อหลังผ่าตัดเอากระเพาะออก หลงัผ่าตัด 

ผู้ป่วยบางคนอาจมีภาวะที่อาหารผ่านกระเพาะอยา่งรวดเร็วเข้าสู่ล าไส้ที่ประกอบไปดว้ยอาการต่

าง ๆ เช่นอาเจยีนหลังรับประทาน อาการท้องร่วง วิงเวียน และความดันโลหิตต่ า 

เป็นเพราะปฏิกิริยาของอาหารที่ไหลผ่านเข้าไปในล าไส้เล็กเร็วเกินไปหลังผ่าตัดเอากระเพาะออ

กส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด  

 

9. ผูป้ว่ยมะเรง็กระเพาะอาหารมวีิธดีแูลตวัเองอยา่งไร 

หลังผ่าตัดเอากระเพาะออก ผู้ป่วยต้องปรับการรับประทานอาหาร: 

 รับประทานอาหารมื้อเลก็ ๆ บ่อยครั้ง เช่น 6 

มื้อต่อวันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไป 

ไม่อย่างน้ันจะเกดิอาการอาเจียน อาการท้องร่วง วงิเวียน และความดันโลหิตต่ า 

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มระหว่างและหลังรับประทานอาหารเพ่ือยืดเวลาที่อาหารจะอยู่ในกระเ

พาะเพ่ือให้เกิดการซึมซับ  

 เลือกอาหารที่ย่อยงา่ย  

 สร้างความคุ้นชินกับการเคี้ยวอาหารอย่างช้า ๆ  

 พักผ่อนหลังมื้ออาหารเพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารไม่ยอ่ย  

 หลีกเลี่ยงโลหิตจาง ระวังอาหารเสริมที่มีวิตามินบี 12 (เช่น ตับ เน้ือวัว ปลา และนม) 

ผู้ป่วยบางรายต้องฉีดวิตามินบี 12 เป็นประจ า  

 

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

