
 

    

  

 

  

  

 

 

 

   

  โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) 

มีอุบัติการณ์เป็นอันดับที่ 5 ของโรคมะเร็งทั้งหมด และ

ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 จากการเสียชีวิต

จากโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย มะเร็ง

กระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 6 ใน

ผู้ชาย และอันดับที่ 9 ในผู้หญิง โดยมีอุบัติการณ์ที่ 5 

รายในประชากร 100,000 คน ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อย 

ในคนไทยแต่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย มักพบในระยะท้ายของโรค 

และมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี 

  มะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารมีการแบ่งจ านวน

มากขึ้น อย่างผิดปกติ ท าให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของ

กระเพาะ เมื่อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเกิดการกระจายไปยังต่อมน ้าเหลือง และสามารถ

กระจายไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ เช่น ตับ ตับอ่อน ล าไส้ ปอด และรังไข่ได้ 

  

  

มะเร็งกระเพาะอาหาร 
บทความโดย นพ.วศิิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ 

ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการ 

  ในระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการแสดงที่เฉพาะและอาจมีอาการคล้ายโรคอ่ืน ๆ 

เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบ ได้แก่ รู้สึกอาหารไม่ย่อย

หรือ รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร คล่ืนไส้เล็กน้อย ไม่อยาก

รับประทานอาหาร มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการลุกลาม

ขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ รู้สึกไม่สบายท้องโดยเฉพาะช่องท้องบริเวณส่วนบน

และตรงกลาง มีเลือดปนในอุจจาระ อาเจียน โดยอาจมีอาเจียนเป็นเลือดได้ ถ่าย

อุจจาระเป็นสีด าคล ้า น ้าหนักตัวลดลง ปวดท้องหรืออาเจียน เป็นอาหารที่กินเข้าไป 

เนื่องจากมีการอุดตันของกระเพาะอาหาร กลืนติด หรือทานอาหารได้ลดลง อ่อนเพลีย 

 

ปัจจัยเสี่ยง

อายุ

เพศ
เพศชายมีความเสี่ยง

มากกว่า
เพศหญิง 2 เท่า

มีประวัติครอบครัว
เป็นโรคมะเร็ง

กระเพาะอาหาร

เชื้อชาติ พบในคนเอเชีย
โดยเฉพาะแถบเอเชีย
ตะวันออก (จีน เกาหลี 

และญี่ปุ่น) ได้มากกว่าชน
ชาติผิวขาวกลุ่มประเทศยุโรป

และอเมริกา

อาหาร โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทหมักดอง ตากเค็ม
รมควันเพิ่มความเส่ียง ของ
โรคได้มากขึ้น ในขณะที่การ
รับประทานผักและผลไม้สด
อาจช่วยลดความเส่ียงลงได้

การติดเชื้อ Helicobacter 
pylori เป็นเชื้อที่ท าให้เกิดการ
อักเสบ และแผลในกระเพาะ
อาหารได้ การติดเชื้อชนิดนี ้
เพิ่มความเสี่ยงในการเกดิ 

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้
มากขึ้น

เคยได้รับการ
ผ่าตัดกระเพาะ

อาหาร

พฤติกรรมการใช้
ชีวิต เช่น สูบบุหร่ี
ด่ืมแอลกอฮอล์

ไม่ค่อยรับประทาน
ผักและผลไม้

ภาวะอ้วน ท าให้เกิดภาวะ
กรดไหลย้อนซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการอักเสบเรื้อรังของ

หลอดอาหารและกระเพาะ
ส่วนต้นท าให้มีโอกาสเป็น

โรคมะเร็งมากขึ้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและการรักษา  การรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร

ขึ้นอยู่กับขนาดและต าแหน่งของก้อนเนื้อร้าย การกระจายไปอวัยวะอ่ืน ๆ หรือไม่ และ

สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย คณะแพทย์ซึ่งประกอบ ด้วยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร 

ศัลยแพทย์ และแพทย์รังสีรักษา ท าการปรึกษาร่วมกันเพ่ือวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด 

  มะเร็งระยะเร่ิมแรก (early gastric cancer) หมายถึงมะเร็งที่อยู่เฉพาะชั้น 

เยื่อบุส่วนบนของกระเพาะอาหาร โดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการ แต่ตรวจพบจากการท า

การตรวจส่องกล้องส าหรับการตรวจสุขภาพสามารถท าการรักษาด้วยการตัดผ่าน

กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากมีโอกาสที่จะมีการ

กระจายของมะเร็งไปที่ต่อมน ้าเหลืองน้อยมาก และได้ผลการรักษาที่ดีมาก โดยมีอัตรา

การอยู่รอดที่ 10 ปีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

 

การวินิจฉัยโรค

การซักประวัติและการตรวจร่างกาย

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อ
ไปตรวจทางพยาธิวทิยา ถือเป็นการตรวจหลักในการวินจิฉัย

ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยี การย้อมสีที่เยื่อบุและ
การขยายภาพ ท าให้สามารถวินิจฉัยมะเรง็ในระยะแรกได้

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์หรือ CT scan
ซึ่งจะแสดงภาพอวัยวะภายใน เพื่อให้เห็นต าแหนง่ของโรค

และการกระจายของโรคได้ละเอียดมากกวา่
การเอกซเรย์ธรรมดา



 

ส า ห รั บ ม ะ เ ร็ ง ใ น ร ะ ย ะ ลุ ก ล า ม 

( advanced gastric cancer) หม ายถึ ง 

มะเร็งที่มีการลุกลามเข้าสู่ชั้นเยื่อบุส่วนล่าง 

หรือ กล้ามเนื้อของกระเพาะอาหาร สามารถ

มีการกระจายไปที่ต่อมน ้าเหลืองได้มากกว่า

มะเร็งในระยะเร่ิมแรก ซึ่งเป็นมะเร็งระยะที่พบ

ได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทย ผู้ป่วยมักจะมีอาการ 

เช่น อืดท้อง อาหารไม่ย่อย หรือมีเลือดออก

ในกระเพาะ มาซักระยะหนึ่ง 

  การรักษาหลักของมะเร็งระยะนี้คือการผ่าตัดกระเพาะ ร่วมกับการผ่าตัดเลาะเอา

ต่อมน ้าเหลืองโดยรอบออก และให้การรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบ าบัด เพ่ือลด

การกลับเป็นซ ้าของมะเร็ง โดยในปัจจุบันในรายที่เหมาะสม การผ่าตัดสามารถท าได้

ด้วยเทคนิค การผ่าตัดส่องกล้องซึ่งได้ประโยชน์ในแง่ของการฟื้นตัวที่เร็วกว่า ความ

ปวดจากแผลผ่าตัดที่น้อยกว่า โดยไม่มีความแตกต่างกันของผลการผ่าตัดเมื่อเทียบ

กับการผ่าตัดเปิด  

 มะเร็งระยะแพร่กระจาย หมายถึงมะเร็ง

ระยะที่มีการกระจายไปสู่อวัยวะอ่ืน ๆ เช่น 

ตับ ตับอ่อน ช่องท้อง ปอด หรือต่อม

น ้าเหลืองที่อยู่ไกลออกไป การรักษาหลัก

ของระยะนี้คือการรักษา ด้วยยาเคมีบ าบัด 

การผ่าตัดจะท าในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน

จากมะเร็ง เช่น ทางเดินอาหารอุดตัน หรือ

เลือดออกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยทั่วไปผู้ป่วยที่อยู่ในระยะนี้จะมีการ

พยากรณ์โรค ที่ไม่ดี แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางรายที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมี

บ าบัด จนสามารถกลับมา ท าการผ่าตัดเพ่ือเอามะเร็งออกได้ 

 

 


