


ที่สหรัฐอเมริกานั้น มะเร็งของลําไสใหญเปนสาเหตุการตาย เนื่องจากมะเร็งเปนอันดับ
ที่สอง รองจากมะเร็งปอด ประเทศไทยซึ่งคนไทยเริ่มมีพฤติกรรมการใชชีวิตและบริโภค
อาหาร แบบชาวตะวันตก ทําใหอันตราการเปนมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมาเปนอันดับตนๆ 
แลว  ลําไสใหญเปนสวนทายสุดของทางเดินอาหาร (ซึ่งเริ่มทีป่าก) ทําหนาที่เก็บเศษ
อาหาร ที่ผานการยอยและดูดซึมมาแลว เพื่อเตรียมการขจัดออกจากรางกายในรูปของ
อุจจาระ ลําไสใหญมีความยาวตอเนื่องราว 4-6 ฟุต ประกอบขึ้นดวยลํากลามเนื้อโดยรอบ 
แบงตามลักษณะที่ตั้งออกไดเปน 4 สวนคือ 

1. ลําไสใหญสวนตน (ascending 
colon) ซึ่งอยูทางดานขวาของชองทอง 
2. ลําไสใหญสวนขวาง (transverse 
colon) ซึ่งผานจากดานขวาไปยัง
ดานซาย เพื่อไปตอกับสวนที่ 3 คือ 
3. ลําไสใหญสวนปลาย (descending 
colon) อยูทางดานซายของชองทอง ซึ่ง
พอลงมาถึงบริเวณทองนอยจะขด เปนรูป 
S เรียกวา 
4. ลําไสใหญสวนซิกมอยด (sigmoid 
colon) ซึ่งจะไปตอกับลําไสใหญสวนทาย
คือ 
5. ลําไสตรง (rectum) สวนนี้จะเปดออก
สูโลกภายนอก โดยตอกับทวารหนัก 
(anus) 



ระยะของการเปนมะเร็งออกเปน 5 ระยะคือ 

ระยะ 0 (stage 0) เซลลมะเร็งยัง
เติบโต อยูในชั้นเยื่อบุลําไสใหญ 
ระยะที ่1 (stage 1) เซลลมะเร็ง
ลุกลาม ผานทะลุชั้นเยื่อบุแตยังไม
ทะลุตลอดผนังของ ลําไสใหญ 
ระยะที ่2 (stage 2) มะเร็งลุกลาม 
ผานทุกชั้นของผนังลําไสใหญ
แลวแตยังไมลุกลาม ไปที่ตอม
น้ําเหลืองขางเคียง 
ระยะที ่3 (stage 3) มะเร็งลุกลาม 
ไปที่ตอมน้ําเหลืองใกลเคียง
แลวแตยังไมลุกลาม ไปสูอวัยวะ
อื่นๆ ของรางกาย 
ระยะที ่4 (stage 4) มะเร็งลุกลาม 
ไปยังอวัยวะตางๆ เชน ตับ, ปอด, 
เยื่อบุชองทอง และรังไข 



การตรวจคัดกรองลําไสใหญมีหลายวิธี  
1. การตรวจทวารหนักดวยมือ (digital rectal examination) 
วิธีนี้หมอจะใสถุงมือแลวทาน้ํามันหลอลื่น เชน วาสลีนหรือเควายเจลลี ที่นิ้วชี้กอ
สอดนิ้วเขาไปทางทวารหนักเพื่อตรวจคลําดูวามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม วิธีนี้
ใชตรวจหามะเร็งสวนลําไสตรงและทวารหนักเทานั้น 
2. การตรวจหาเลือดที่แฝงมากับอุจจาระ (fecal occult blood test)
วิธีนี้เขานําอุจจาระของเราไปตรวจดูดวยกระบวนการทางเคมีวามีเลือดปน อยูใน
อุจจาระของเราหรือไม จัดเปนการตรวจทางออม และเนื่องจากมะเร็งไมมี
เลือดออกทุกกรณีไป การตรวจไมพบเลือด จึงไมไดหมายความวาไมเปนมะเร็ง 
ขณะเดยีวกัน การตรวจพบเลือดก็ไมไดหมายความวาเปนมะเร็งทุกรายไป คือบาง
คนอาจเปนแคริดสีดวงทวารหนัก บางคนรับประทานอาหารบางอยางแลวใช
ปฏิกิริยาเปนผลบวก จนเขาใจผิดวาเปนเลือดได เชน คนที่รับประทานยาบํารุงที่มี
ธาตุเหล็กอยูดวย เปนตน 
3. การสวนแปงแบเรียมเพื่อการถายภาพรังสี (barium engma) 
วิธีนี้รังสีแพทยจะใสแปงน้ําที่เปนสารทึบแสงเขาทางทวารหนักผสมกับอากาศ แลว
ถายภาพรังสีเปนระยะๆ เพื่อดูวามีความผิดปกติหรือไม อยางไร 
จะเห็นไดวามีวิธีตรวจคัดหลายแบบ หมอจะเปนผูพิจารรษเลือกทําโดยบางราย อาจ
ทําหลายวิธีมาประกอบการวินิจฉัย ทั้งนี้หมออาจพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงตางๆ คือ 



4. การสองกลองตรวจลําไสใหญ  
 แตเดิมจะเปนกลองแบบตรงและแข็งมีความยาวเพียง 25 เซนติเมตร เรียกวา กลอง
สองลําไสใหญซิกมอยด (sigmoidoscope) เวลาสอดเขาไปทางทวารหนัก สวน
ใหญจะไมเจ็บ แตจะรูสึกอึดอัดอยากถายอุจจาระ กอนสองจะตองสวนอุจจาระออก
ใหหมดจึงจะตรวจดูไดตลอดลําไสตรง และลําไสใหญสวนซิกมอยด ตอมา วงการ
แพทยไดพัฒนากลองขนาดเล็กลงที่งอโคงไดตามแตจะบังคับใหเลื้อยเขาไป ดู
โพรงลําไสใหญไดทั้งหมด เรียกวา กลองสองลําไสใหญ (colonoscope) กลองนี้จะ
ตอเขากับ กลองถายภาพวิดีโอ ทําใหหมอเห็นโพรงลําไสอยางชัดเจน หากพบชิ้น
เนื้อที่ผิดปกติ ก็สามารถตัดออกมาสองตรวจดวยกลองจุลทรรศน เพื่อดูวาเปน
เนื้อรายหรือเนื้องอกธรรมดา หรือเปนการอักเสบระหวางการตรวจ วิธีนี้หมอมักจะให
ยากลอมประสาทเพื่อทําใหเราผอนคลาย ไมกังวล ไมรูสึกเจ็บ หรือบางทีไมรูวาหมอ
ทําอะไรจนเสร็จสิ้นกระบวนการแลวก็มี 

ภาพแสดงโพลิปที่กลายเปนมะเร็งแตตัดออกได
ผานกลองสอง ในวิธีตัดโพลิปออกโดยใชลวด
คลอง 



ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่ทําใหเกิดมะเร็งลําไสใหญ

อายุ คนที่เปนมะเร็งลําไสใหญสวนใหญคือราว 90% จะมีอายุเกิน 50 ป 
เพศ, เผาพันธุ ในชาวอเมริกันนั้นผูชายจะมีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งลําไส

ใหญ มากกวาผูหญิง คนผิวดําจะมีความเสี่ยงมากกวาคนผิวขาว แตคนผิวดําใน
ทวีปอัฟริกา กลับมีความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งลําไสใหญต่ํามาก ดังนั้นความเสี่ยง
เชิงเผาพันธุ จึงขึ้นกับวาอยูในประเทศอุตสาหกรรมหรือเปลา 
อาหาร อาหารที่อุดมดวยไขมันและแคลอรี ในขณะที่มีเสนใยอาหารนอย (เชน 

ขาวกลอง ผัก และผลไม) จะมีความเสี่ยงตอมะเร็งลําไสใหญสูง 
เนื้องอกโพลิป ถามีเนื้องอกโพลิปอยูดวยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น 
ประวัติครอบครัว คนที่มีญาติสนิทที่เปนมะเร็งลําไสใหญก็จะมีปจจัยเสี่ยงสูงขึ้น 

เชน ถามีนองเปนมะเร็งลําไสตรงคนหนึ่งแลว คนที่เหลือก็จะมีโอกาสเปนมะเร็ง
แบบเดยีวกัน ไดราว 10-15% 
การออกกําลังกาย ผูที่มีกิจกรรมที่ใชกําลังกายปานกลางจะมีความเสี่ยง ตอการ

เปนมะเร็งลําไสใหญนอยลง 
แอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ คนที่บริโภคทั้งสองอยางนี้รวมกันจะมีความเสี่ยง

สูงขึ้น อยางไรก็ตาม คนที่ไมสูบบุหรี่แตดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลโดยบริโภค
อาหารที่อุดมดวยผัก และผลไมจะยังมีความเสี่ยงต่ํา 



ถายอุจจาระมีเลือดปน 
อุปนิสัยการขับถายเปลี่ยนไป เชน เคยถายอุจจาระทุกวันก็เปลี่ยนไปมีอาการ

ทองผูก 
อุจจาระมีขนาดเล็กลง 
ปวดมวนทอง 
ปวดถายอุจจาระบอยๆ อยางไมเคยเปนมากอน 
โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก 
น้ําหนักลดโดยไมทราบเหตุ 

มะเร็งลําไสใหญอาจไมมีอาการอะไรเลยก็ไดจนกวากอนมะเร็งจะโต
มาก และปรากฏอาการตางๆ เชน 

การรักษา 
การผาตัดเอาลําไสใหญสวนที่มมีะเร็งออกยังคงเปนวิธีที่ดีที่สุดและมีโอกาสหายขาดมาก
ที่สุด ปญหาจะเกิดขึ้นในกรณีที่มะเร็งอยูใกลทวารหนักมาก ทําใหศัลยแพทยไมอาจเยบ็ลําไส 
ตอกลับใหเหมือนเดิมได กรณีเชนนี้อาจหมายถึงการยายทวารหนักไปไวที่ทองนอย แลวใส
ถุงคาดเอวไวรองรับ 
ดวยเหตุนี้การตรวจคัดลําไสใหญเพื่อหาเนื้องอกชนิดธรรมดาที่เรยีกวา โพลิปจึงชวยใหหมอ
ตัดออกแตเนิน่ๆ กอนเนือ้งอกกลายเปนมะเร็ง 
เคมีบําบัดและรังสีรักษา
ใชประกอบกับการผาตัดเพื่อลดโอกาสกําเริบของมะเร็งและโอกาสรอดชีวิตยืนยาวขึ้น 
หลังการผาตัดแลว จะตองพบคุณหมอเปนระยะๆ เพื่อติดตามดูวาไมมีเนื้องอกกําเริบหรือกลับ
เปนใหม 



การปองกันหรือการลดความเสี่ยง 
แมจะยังไมมีวิธีกําจัดความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งลําไสใหญได 100% แตก็มีวิธี
ลดความเสี่ยงลงได เชน 

บริโภคอาหารที่อุดมดวยผักและผลไมเพื่อใหมีเสนใยหรือกากอาหารมากขึ้น 
อุจจาระจะมีขนาดโตขึ้น จนขับถายงายขึ้น ไมคั่งคางในลําไสใหญนานเกินไป จน
ปลอยสารเคมีที่เพิ่มความเสี่ยงตอการกลายพันธุของเซลลเยื่อบุลําไสใหญ 
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะไดทั้งการลดความเสี่ยงตอมะเร็งลําไสใหญ และ

ยังชวยลดความอวน 
การใชฮอรโมนเสริมในหญิงวัยหมดประจําเดือน 

เราจะเห็นไดวาการบริโภคอาหารเปนเรื่องสําคัญในการที่จะปองกันมะเร็งลําไส
ใหญ  ดังนั้นใครที่ชอบรับประทานเนื้อสัตวเปนชีวิตจิตใจ  คุณควรจะปรับเปลี่ยน
หรือเพิม่การรับประทานผักและผลไมที่มีกากใยใหมากขึ้น  เพื่อชวยในการขับถาย
และชวยปองกันโรคมะเร็งลําไสใหญ  เพียงเทานี้ก็จะทําใหเราหางไกลโรคมะเร็ง
ลําไสใหญแลวคะ




