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 ร่างกายของคนเรานันจะดํารงอยู่ได้เพราะอาศัยการทํางานร่วมกันของอวัยวะสําคัญอยู่หลายชนิด 

หากเราพิจารณาถึงอวัยวะทีมีความสําคัญต่อชีวิต (vital organs) อวัยวะเหล่านีได้แก่ สมอง หัวใจ ไต ตับ 

และ ปอด ถ้าหากเกิดโรคหรือความผิดปกติกับอวัยวะเหล่านี เราจะไม่สามารถมีชีวิตอย่างปกติสุขได้ จาก

สภาพแวดล้อมและสังคมในป ั จจุบัน อวัยวะทีรับบทหนักในการทํางานเพือรักษาสมดุลร่างกาย กําจัดสารพิษ 

หรือแม้แต่การเปลียนแปลงทางเคมีของยาให้ออกฤทธิ ในการรักษาโรค ย่อมหนีไม่พ้น ตับ ทีทําหน้าที

ครอบจักรวาลเหล่านี ตําแหน่งของตับจะอยู่บริเวณช่องท้องใต้ชายโครงด้านขวา หน้าทีของตับทีสําคัญได้แก่ 

การควบคุมระดับนําตาลในเลือด การสร้างและเก็บสะสมแป้ งและไขมันเพือเป็นพลังงาน การสร้างกรดอะมิ

โนรวมทั งวิตามิน ผลิตนําดี และการกําจัดของเสียในระบบไหลเวียนเลือด 

 มะเร็งตับ (liver cancer) จะเกิดขึนเมือเซลลใ์นบริเวณตับมกีารแบ่งตัวเพิมจํานวนอย่างผิดปกติและ

พัฒนาเป็นมะเร็งในทีสุด หรืออาจเกิดจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากอวัยวะอืน ๆ มายังตับก็ได้ 

ผู้ป่ วยโรคมะเร็งตับจะไม่แสดงอาการจนกว่าก้อนมะเร็งจะมีขนาดใหญ่ ซึงเป็นระยะทียากต่อการรักษา จาก

การรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่ามะเร็งตับเป็นมะเร็งทีพบเป็นอันดับที 6 จากมะเร็งทั งหมด 

นอกจากนันยังเป็นสาเหตุการเสียชีว ิตจากมะเร็งเป็นอันดับที 3 ในประเทศไทยจะพบอัตราการป่ วยจาก

มะเร็งตับเป็นอันดับ 3 ในเพศชายและอันดับ 7 ในเพศหญิง 

มะเร็งตับมีอาการของโรคอย่างไรบ้าง ? 

 เนืองจากโรคมะเร็งตับจะไม่มีอาการบ่งบอกในระยะแรกเริม จนกระทั งก้อนมะเร็งพัฒนาจนเกิด

พยาธิสภาพหรือความผิดปกติของหน้าทีตับจึงจะพบอาการเหล่านี เช่น นําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เบือ

อาหาร คลืนไส้ อาเจียน เจ็บช่องท้องส่วนบน โดยมักปวดบริเวณด้านขวา มีอาการบวมทีช่องท้องหรือคลํา



พบก้อนใต้ชายโครงด้านขวาเนืองจากตับโต ผิวหนังและตาเหลือง (ดีซ่าน) อุจจาระมีสีซีดลง อ่อนแรงและ

รู้สึกไม่สบายตัวและอาจมีไข ้

ปัจจัยใดบ้างเป็นสาเหตุทีทําให้เกิดมะเร็งตับ ? 

 ป ั จจัยทีอาจจะส่งเสริมต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ ได้แก่ ภาวะตับแข็งจากสาเหตุต่าง ๆ  โดยป ั จจัยทีพบ

ได้บ่อย คือ การติดเชือไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และตับแข็งจากการดืมสุรา นอกจากนันแล้วภาวะ

ตับแข็งอาจเกิดจากภาวะไขมันเกาะตับ ภาวะมโีลหะสะสมในตับเช่นเหล็กและทองแดง ภาวะภูมิคุ้มกัน

ต่อต้านตับตนเอง การรับประทานอาหารทีปนเปือน อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) จากราทีพบในอาหารแห้ง 

เช่น ถั วลิสง หรือ พริกป่ นแห้ง ภาวะโรคเบาหวานและการได้รับสารกําจัดศัตรูพืช สิงเหล่านีนับว่าเป็นป ั จจัย

เสียงต่อการเกิดมะเร็งตับ 

ท่านใดบ้างควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ ? 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจหาโรคมะเร็งตับในช่วงระยะเริมต้น เพือหวังให้ผู้ป่ วยไดเ้ข้ารับการรักษา

อย่างทันท่วงที เพิมโอกาสในหายขาดจากโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใหไ้ด้มากทีสุด โดยผู้ที

ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองได้แก่บุคคลเหล่านี 

 1. ผู้ทีติดเชือไวรัสตับอักเสบชนิดบีเรือรัง หรือ มีญาติสายเลือดตรงเป็นมะเร็งตับ 

 2. ผู้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีเรือรังและตรวจพบพยาธิสภาพของเนือตบัว่ามีพ ังผืดมาก 

 3. ผู้ป่ วยติดเชือไวรัสตับอักเสบชนิดบี เพศชายทีมอีายุมากกว่า 40 ปี และเพศหญิงทมีอีายุมากกว่า 

50 ปี 

 4. ผู้ป่ วยทุกรายทีมีอาการตับแข็ง โดยการเกิดมะเร็งตับไม่ขึนอยู่กับสาเหตุการเกิดภาวะตับแข็ง 

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับมีกีวิธี อะไรบ้าง ? 

 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับทีนิยมในป ั จจุบันแบ่งออกเป็น 4 วิธ ีดังนี  

 1. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computer tomography) เป็นวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซเรย ์

(CT scan) จากหลาย ๆ  มุมของร่างกายคนไขใ้นเครืองตรวจ จากนันเครืองคอมพิวเตอร์จะนําภาพทีได้มา

ประมวลผลและสร้างเป็นภาพตัดขวางทีมองเห็นอวัยวะต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฉีด

สารทึบรังสีเพือให้ได้ภาพทีชัดเจนมากขึน เพือทําให้การวินิจฉัยแม่นยํา ข้อควรระวังในการตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร ์คือ ผู้ป่ วยจะไดร้ับรังสีจากการทําเอกซเรย์และสารทึบแสงทีฉีดเข้าร่างกายอาจส่งผลต่อการ

ทํางานของไต จึงไม่ควรใช้วิธีนีในผู้ป่ วยโรคไตและไม่ควรตรวจบ่อยถ้าไม่จําเป็น 

 2. การตรวจด้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (magnetic resonance imaging) หรือ MRI เป็นวิธีการตรวจ

โดยอาศัยสนามแม่เหล็กพลังงานสูงในการสร้างภาพของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย เนืองจากตับมีขนาด

ใหญ่จึงสามารถตรวจเห็นความผิดปกตดิ้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าได้อย่างชัดเจน ข้อดีของวิธีตรวจด้วยคลืน

แม่เหล็กไฟฟ้ าคือไม่มีรงัสตีกค้างในร่างกาย อีกทั งสารทึบแสงทีใชไ้ม่ส่งผลเสียต่อไต แต่ข้อจํากัดของวิธนีีคือ



ต้องใช้เวลาในการตรวจนาน เสียงเครืองตรวจดังรบกวนผู้ป่ วย และไม่สามารถทําการตรวจผู้ป่ วยทีมีการฝ ั ง

โลหะอยู่ในร่างกายได ้

 3. การตรวจด้วยเครืองความถีสูงหรืออัลตร้าซาวด์ (ultrasonography) วิธีนีจะอาศัยการให้พลังงาน

คลืนเสียงความถีสูงส่งไปยังอวัยวะเป้ าหมายทีต้องการตรวจ และตรวจจับคลืนเสียงสะท้อนกลับมาสร้างเป็น

ภาพ สามารถตรวจได้ง่ายและไม่เป็นอันตราย การตรวจอัลตร้าซาวดต์ับจะสามารถมองเห็นก้อนหรือความ

ผิดปกติทีตับได้โดยไม่ต้องอาศัยสารทึบแสงเหมอืนการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามวิธีนจีะไม่

สามารถระบุลักษณะของก้อนได้อย่างชัดเจนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ดังนันหากตรวจพบก้อนด้วยวิธีอ ัลตร้า

ซาวดแ์ล้ว จะต้องตรวจเพิมเติมเพือวินิจฉัยโรคด้วยวิธีอืน ๆ อีกครั ง 

 4. การตรวจสารบ่งชีโรคมะเร็งตับ (liver tumor marker) สารบ่งชีมะเร็งคือสารทีเซลล์มะเร็งสร้างขึน

และปลดปล่อยเข้าสู่ระบบไหลเวียนในร่ายกาย สารเหล่านีสามารถตรวจพบได้ในเลือด สารคัดหลั ง และ

เนือเย ือต่าง ๆ การตรวจพบระดับสารบ่งชีมะเร็งในระดับสูง อาจหมายถึงการมีเซลล์มะเร็งบางชนิดใน

ร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามค่าสารบ่งชีมะเร็งไม่ได้มีความจําเพาะทุกครั ง เช่นค่าสารบ่งชีมะเร็งสูงอาจเกิดจาก

สาเหตุอืน ๆ และในบางครั งผูท้ ีเป็นมะเร็งอาจตรวจพบค่าสารบ่งชีมะเร็งในปริมาณทีตําก็ได้ 

 การตรวจสารบ่งชีมะเร็งตับจะนิยมตรวจ ค่าอัลฟาฟีโตโปรตีน (alpha-fetoprotein, AFP) เป็นค่าทีใช้

ในการบ่งชีทีค่อนข้างจําเพาะกับมะเร็งตับและใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเบืองต้นได้ อย่างไรก็ตาม

ภาวะอืน ๆ ทีเกิดขึนในร่างกาย เช่น ตับอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ ภาวะการตั งครรภ์ มะเร็งอัณฑะบางชนิด 

สามารถทําใหค่้าอัลฟาฟีโตโปรตีนในเลือดสูงขึนได ้ถ้าหากผู้เขา้รับการตรวจไม่พบก้อนในตับ แต่มีค่าอัลฟา

ฟีโตโปรตีนสูงจะยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นมะเร็งตับ 

หากท่านเป็นผูที้มีปัจจัยเสียงโรคมะเร็งตับจะมีวิธีเฝ้าระวังอย่างไร ? 

 สําหรับท่านทีมีป ั จจัยเสียงในการเป็นโรคมะเร็งตับควรเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยคลนืความถีสูง

หรืออัลตราซาวด์ บริเวณช่องท้องส่วนบนเป็นประจําทุก ๆ 6 – 12 เดือน และควรตรวจค่าสารบ่งชีมะเร็งตับ 

อัลฟาฟีโตโปรตีน ในเลือดร่วมด้วย หากเมือท่านตรวจคัดกรองแล้วพบก้อนในตับจากวิธีอัลตราซาวด์ แพทย์

จะส่งตรวจเพิมเติมด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจด้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าเพือวินิจฉัยก้อนว่า

เป็นเนืองอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็ง หากผู้ตรวจคัดกรองพบอัลฟาฟีโตโปรตีนในเลือดสงู โดยไม่พบก้อนจาก

การอัลตราซาวดใ์ห้ผู้ป่ วยเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดและตรวจหาค่าอัลฟาฟีโตโปรตีนซําอีกครั งภายในระยะเวลา 

3 – 4 เดือน และหากค่ายังสูงอยู่ควรตรวจเพิมเติมด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจด้วยคลืน

แม่เหล็กไฟฟ้ าเพือตรวจหาก้อนในตับอย่างละเอียด 

 หากผู้อ่านท่านใดมี พ่อ แม่ พี น้อง หรือ ญาติ เป็นผู้ทีติดเชือไวรัสตับอับเสบชนิด บี หรือ ซี เป็น

โรคตับแข็ง หรือดืมสุราเป็นประจํา มีอายุมากกว่า 40 ปี ในเพศชาย หรือ มากกว่า 50 ปี ในเพศหญิง หรือมี

ญาติร่วมสายเลือดเป็นมะเร็งตับ บุคคลเหล่านีควรเข้าพบแพทย์เพือตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยวิธกีารอัล

ตราซาวด์บริเวณช่องท้องส่วนบน พร้อมทั งเจาะเลือดตรวจค่าอัลฟาฟีโตโปรตีนทุก ๆ 6 เดือน อยา่ลืมนะ



ครับ โรคมะเร็งตับ รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาได้ เพือสุขภาพทีดีของท่านผู้อ่านเองและบุคคลทีคุณรัก สวัสดี
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