ไดแก เคยไดรับการวินิจฉัยติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรง มีประวัติการเปนลําไสอักเสบเรื้อรัง มีประวัติ
ญาติสายตรงเปนมะเร็งลําไสใหญและไสตรง โดยเปนการ
ใชกลองที่มีลักษณะเปนทอขนาดเล็กโคงงอได สองเขาไป
ทางทวารหนัก และเปาลมเพื่อใหลําไสขยาย เมื่ อพบสิ่ง
ผิดปกติ แพทยจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา

วิธีการรักษา
ผ า ตั ด , รั ง สี รั ก ษา, เคมี บํ า บั ด , รั ก ษาแบบ
ผสมผสานดวยวิธีการดังกลาวแตจะใชวิธีการใดนั้น ขึ้นอยู
กับความรุนแรงของโรคและสภาวะของผูปวย

การปองกันและลดความเสี่ยง
แมวายังไมมีวิธีปองกันการเปนมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรงได 100% แตมีวิธีลดความเสี่ยงไดแก
1. ควรรับประทานอาหารครบ 5 หมู
2. รับประทานผักและผลไมเปนประจํา
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตวสวนที่ไหมเกรียม
จาก การปง ยาง ทอด รมควัน
4. ลดอาหารประเภทเนื้อแดงและมีไขมันสูง
5. ดูแลและควบคุมการขับถายอุจจาระใหเหมาะสม
6. สําหรับผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ที่ไมมีอาการและไมมี
ปจจัยเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและทวาร
หนัก
7. สําหรับผูที่มีปจจัยเสี่ยง เชน มีประวัติมะเร็งลําไสใหญ
ในครอบครัว มีประวัติเปนลําไสใหญอักเสบ หรือมีติ่งเนื้อ
งอกจํานวนมาก ควรไดรับการสองกลองลําไสใหญ
8. ควบคุมน้ําหนักและการออกกําลังกายที่พอเหมาะ
9. งดสูบบุหรี่

มะเร็งลําไสใหญและไสตรง
(Colorectal cancer)

เกิดจากเยื่อบุผนังลําไสใหญมีการเปลี่ยนแปลง
และเจริญเติบโตผิดปกติพัฒนากลายเปนมะเร็ง สําหรับ
ในประเทศไทย มะเร็งชนิดนี้พบเปนอันดับ 3 ของมะเร็ง
ทั้ ง หมดในเพศชายและอั น ดั บ 4 ในเพศหญิ ง ป พ.ศ.
2554 พบผูปวยใหมปละประมาณ 10,624 ราย โดยใน
แต ล ะปจ ะมี ผู เสี ย ชี วิต จากมะเร็ ง ลํา ไส ใหญ แ ละไส ต รง
ประมาณ 3,000 ราย แมวามะเร็งลําไสใหญเกิดขึ้นไดใน
ทุ ก ช ว งอายุ แต อั ต ราการเกิ ด สู ง ขึ้ น ในผู ป ว ยที่ มี อ ายุ
ระหวาง 50-70 ป และอัตราเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผูเคยเปน
ลํ า ไส อั ก เสบ มี ติ่ ง เนื้ อ งอกในลํ า ไส ใ หญ หรื อ มี ป ระวั ติ
มะเร็งลําไสใหญในครอบครัว

สาเหตุ
1. น้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน หรืออยูในภาวะอวน
2. การรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง หรือเนื้อสัตว
แปรรูปอื่นๆ
3. ขาดการออกกําลังกาย
4. การสูบบุหรี่
5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา
6. มีประวัติเนื้องอก ที่ผนังลําไสใหญและไมใชเนื้อราย
7. ประวัติครอบครัวเปนมะเร็งลําไสใหญและไสตรง

กลุมอาการที่บ ง บอกวา อาจเป น โรคมะเร็งลํ า ไสใ หญ
และไสตรง
1. มีการถายอุจจาระที่ผิดปกติ ทองเสียสลับกับทองผูกไม
หาย หรือรูสึกวาถายอุจจาระไมสุด
2. มีมูกเลือดปนหรือเลือดดําปนออกมากับอุจจาระ
3. อุ จ จาระมี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ไ ปจากเดิ ม จากเป น ก อ น
เปลี่ยนเปนเสนแบนคลายตังเม

4. ทองอืด จุกเสียด แนนทอง ปวดทอง มีลมในลําไสมาก
5. น้ําหนักลด เบื่ออาหาร
6. เหนื่อย ออนเพลียไมมีแรงตลอดเวลา
7. คลื่นไสอาเจียน
8. หากเปนมะเร็งที่ลําไสใหญสวนตน อาจตรวจพบวามี
อาการซีดจากการเสียเลือดโดยไมมีเลือดออกในอุจจาระ
ใหเห็นไดดวยตาเปลา
9. ถามีกอนมะเร็งบริเวณทวารหนัก สวนใหญผูปวยจะ
คลําพบกอน อาจมีอาการถายเปนเลือดสด ถายแลวปวด
หรือพบวาตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบโต

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง
การตรวจหาเลื อ ดแฝงในอุ จ จาระ (Fecal
occult blood test; FOBT) เปนการตรวจวินิจฉัย
เบื้องตน สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป
และไมมีปจ จัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไสใหญและไส
ตรง ไดแก ไมเคยไดรับการวินิจฉัยติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลําไส

ใหญและไสตรง ไมมีประวัติการเปนลําไสอักเสบเรื้อรัง
และไมมีบุคคลในครอบครัวไดรับการวินิจฉัยติ่งเนื้อ หรือ
มะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละไส ต รง การตรวจหาเลื อ ดแฝงใน
อุจจาระ แบงออกเปน 2 วิธี ไดแก
1) Guaiac-based FOBT (gFOBT)
2) Fecal immunochemical test (FIT หรือ
Immunochemical-based FOBT)
หากพบเลือดแฝงในอุจจาระ (Positive) จะทําการสอง
กลองลําไสใหญและไสตรงตอไป

การสองกลองตรวจภายในลําไสใหญ สําหรับผูที่
มีปจจัยเสี่ยงสูงของการเกิดมะเร็งลําไสใหญและไสตรง

