“มะเร็งกระเพาะอาหาร”
บทความโดย นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

โรคมะเร็ ง กระเพาะอาหาร (Gastric
cancer) มี อ ุ บ ั ต ิ ก ารณ์ เ ป็ น อั น ดั บ ที ่ 5 ของ
โรคมะเร็ ง ทั ้ ง หมด และถื อ เป็ น สาเหตุ ก าร
เสี ย ชี ว ิ ต อั น ดั บ ที ่ 3 จากการเสี ย ชี ว ิ ต จาก
โรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย
มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบได้บ่ อ ย
เป็น อั นดับ ที ่ 6 ในผู้ ชาย และอั นดับ ที ่ 9 ใน
ผู้หญิง โดยมีอ ุบัต ิการณ์ที่ 5 ราย ในประชากร
100,000 คน ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยในคนไทย
แต่ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทย มักพบในระยะท้ายของโรค และมี การพยากรณ์ โรค
ที่ไม่ดี
มะเร็ง กระเพาะอาหาร เกิด จากการที่
เซลล์เยื่อ บุกระเพาะอาหารมีการแบ่งจ านวน
มากขึ้ น อย่า งผิด ปกติ ท าให้ เกิด เป็น มะเร็ ง
ขึ้นมา สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของกระเพาะ
เมื่อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเกิดการกระจายไป
ยังต่อ มน ้าเหลือ ง และสามารถกระจายไปยั ง
อวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับ ตับอ่อน ลาไส้ ปอด และ
รังไข่ได้

อาการ
ในระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการแสดงที่เฉพาะและอาจมีอ าการคล้ายโรคอื่น ๆ เช่น โรคแผล
ในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบ ได้แก่ รู้สึกอาหารไม่ย่อยหรือ รู้สึกไม่สบายท้อ ง ท้อ งอืด
หลังรับประทานอาหาร คลื่นไส้เล็กน้อ ย ไม่อ ยากรับประทานอาหาร มีอ าการแสบร้อ นบริเวณหน้า อก
และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการลุกลามขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ รู้สึกไม่สบายท้องโดยเฉพาะช่อ งท้อ ง
บริเวณส่วนบนและตรงกลาง มีเลือดปนในอุจจาระ อาเจียน โดยอาจมีอาเจียนเป็นเลือดได้ ถ่ายอุ จจาระ
เป็นสีดาคล้า น้าหนักตัวลดลง ปวดท้องหรืออาเจียน เป็นอาหารที่กินเข้าไป เนื่อ งจากมี การอุด ตันของ
กระเพาะอาหาร กลืนติด หรือทานอาหารได้ลดลง อ่อนเพลีย

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและการรัก ษา
การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารขึ้นอยู่กับขนาดและตาแหน่งของก้อ นเนื้อ ร้าย การกระจายไป
อวัยวะอื่น ๆ หรือไม่ และสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย คณะแพทย์ซึ่งประกอบ ด้วยแพทย์ระบบทางเดิน
อาหาร ศัลยแพทย์ และแพทย์รังสีรักษา ทาการปรึกษาร่วมกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด
มะเร็งระยะเริ่มแรก (early gastric cancer) หมายถึงมะเร็งที่อ ยู่เฉพาะชั้นเยื่อ บุส่วนบนของ
กระเพาะอาหาร โดยทั่วไปมักจะไม่มีอ าการ แต่ต รวจพบจากการท าการตรวจส่อ งกล้อ งส าหรับการ
ตรวจสุขภาพสามารถทาการรักษาด้วยการตัดผ่านกล้อ งส่อ งตรวจทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียวได้
เนื่องจากมีโอกาสที่จะมีการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อมน้าเหลืองน้อยมาก และได้ผลการรักษาที่ด ีมาก
โดยมีอัตราการอยู่รอดที่ 10 ปีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
สาหรับมะเร็งในระยะลุกลาม (advanced gastric cancer) หมายถึง มะเร็งที่มีการลุกลามเข้ า
สู่ชั้นเยื่อบุส่วนล่าง หรือ กล้ามเนื้อของกระเพาะอาหาร สามารถมีการกระจายไปที่ต ่อ มน ้า เหลือ งได้
มากกว่ามะเร็งในระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นมะเร็งระยะที่พบได้บ่อ ยในผู้ป่วยคนไทย ผู้ป่วยมั กจะมีอ าการ
เช่น อืดท้อง อาหารไม่ย่อย หรือ มีเลือดออกในกระเพาะ มาซักระยะหนึ่ง
การรั กษาหลั กของมะเร็ง ระยะ นี ้ค ือ การผ่า ตั ด กระเพาะ ร่วมกั บการผ่ าตัด เลาะเอาต่อ ม
น้าเหลืองโดยรอบออก และให้การรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบาบัด เพื่อ ลดการกลับเป็นซ้าของ
มะเร็ง โดยในปัจจุบันในรายที่เหมาะสม การผ่าตัดสามารถทาได้ด้วยเทคนิค การผ่าตัดส่อ งกล้อ งซึ่งได้
ประโยชน์ในแง่ของการฟื้นตัวที่เร็วกว่า ความปวดจากแผลผ่าตัดที่น้อยกว่า โดยไม่มีความแตกต่างกัน
ของผลการผ่าตัดเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิด
มะเร็งระยะแพร่กระจาย หมายถึงมะเร็งระยะที่มีการกระจายไปสู่อ วัยวะอื่น ๆ เช่น ตับ ตับ
อ่อน ช่องท้อง ปอด หรือต่อมน้าเหลืองที่อยู่ไกลออกไป การรักษาหลักของระยะนี้คือ การรักษา ด้วย
ยาเคมีบาบัด การผ่าตัดจะทาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อ นจากมะเร็ง เช่น ทางเดินอาหารอุด ตั น หรือ
เลือดออกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น โดยทั่วไปผู้ป่วยที่อยู่ในระยะนี้จ ะมีการพยากรณ์โรค ที่ไม่ดี
แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางรายที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด จนสามารถกลับมา ท าการผ่าตัด
เพื่อเอามะเร็งออกได้

