มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
(Colorectal cancer)
เ กิ ด จ า ก เ ยื่ อ บุ ผ นั ง ล า ไ ส้ ใ ห ญ่ มี ก า ร
เปลี่ ย นแปลงและเจริ ญเติ บ โตผิ ด ปกติ พ ัฒ นา
กลายเป็ นมะเร็ ง พบได้บ่อยมากขึ้นทุกปี

4. ผูห้ ญิงที่มีประวัติโรคมะเร็ งรังไข่ มะเร็ งปากมดลูกและ
มะเร็ งเต้านม มีความเสี่ ยงเป็ นมะเร็ งลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนักสูง
5. การสูบบุหรี่

กลมุ่ อาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็น
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก

วิธีการรักษา
ผ่าตัด, รังสี รักษา, เคมีบาบัด, รักษาแบบผสมผสานด้วย
วิธีการดังกล่าวแต่จะใช้วธิ ีการใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรง
ของโรคและสภาวะของผูป้ ่ วย

การป้องกันและลดความเสี่ยง

แม้วา่ มะเร็ งลาไส้ใหญ่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วง
อายุ แต่ อ ัต ราการเกิ ด สู ง ขึ้ นในผู ้ป่ วยที่ มี อ ายุ

ระหว่าง 50-70 ปี
อัตราเสี่ ยงจะเพิ่มขึ้นในผูเ้ คยเป็ น
ลาไส้อกั เสบ มีติ่งเนื้องอกในลาไส้ใหญ่ หรื อ
มีประวัติมะเร็ งลาไส้ใหญ่ในครอบครัว
สาเหต ุของการเกิดมะเร็งลาไส้
ใหญ่
1. การรับประทานอาหารที่มีไขมันให้พลังงานสูง
มีกากใยน้อย ทาให้ทอ้ งผูกท้องเสียบ่อย ๆ
2. เกิดก้อนเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร บางครั้งอาจมี
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็ นเนื้องอกในลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก
3.ผูท้ ี่มีประวัติครอบครัวเป็ นมะเร็งลาไส้ใหญ่
และทวารหนัก

1. มีการถ่ายอุจจาระที่ผดิ ปกติ ท้องเสี ยสลับกับท้องผูกไม่
หาย หรื อรู ้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุด
2. มีมูกเลือดปนหรื อเลือดดาปนออกมากับอุจจาระ
3. อุจจาระมีลกั ษณะผิดปกติไปจากเดิมจากเป็ นก้อน
เปลี่ยนเป็ นเส้นแบนคล้ายตังเม
4. ท้องอืด จุกเสี ยด แน่นท้อง ปวดท้อง มีลมในลาไส้มาก
5. น้ าหนักลด เบื่ออาหาร
6. เหนื่อย อ่อนเพลียไม่มีแรงตลอดเวลา
7. คลื่นไส้อาเจียน
8. หากเป็ นมะเร็ งที่ลาไส้ใหญ่ส่วนต้น อาจตรวจพบว่ามี
อาการซีดจากการเสี ยเลือดโดยไม่มีเลือดออกในอุจจาระให้
เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
9. ถ้ามีกอ้ นมะเร็ งบริ เวณทวารหนัก ส่วนใหญ่ผปู ้ ่ วยจะคลา
พบก้อน อาจมีอาการถ่ายเป็ นเลือดสด ถ่ายแล้วปวด หรื อ
พบว่าต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนีบโต

แม้วา่ ยังไม่มีวธิ ีป้องกันการเป็ นมะเร็ งลาไส้ใหญ่
ได้ 100% แต่สามารถลดความเสี่ ยงได้ดว้ ยการรับประทาน
อาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผักและผลไม้ อาหารที่มี
ส่วนประกอบของไขมันต่า ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
เป็ นที่ยอมรับว่าการตรวจคัดกรองสามารถ
ป้ องกันมะเร็ งลาไส้ใหญ่และทวารหนักได้
ในผูท้ ี่ไม่มี
อาการและไม่มีปัจจัยเสี่ ยงควรเริ่ มต้นที่อายุ 50 ปี สาหรับผู ้
ที่มีปัจจัยเสี่ ยง เช่น มีประวัติมะเร็ งลาไส้ใหญ่ในครอบครัว
มีประวัติเป็ นลาไส้ใหญ่อกั เสบ หรื อมีติ่งเนื้องอกจานวน
มากควรเริ่ มตรวจในอายุที่เร็ วขึ้น ด้วยการตรวจอุจจาระซึ่ง
ทาได้สะดวก รวดเร็ วและสิ้นเปลืองน้อย หรื ออาจตรวจ
ลาไส้ละเอียดมากขึ้นด้วยการสวนสารทึบแสง ตลอดจน
การส่องกล้องลาไส้ใหญ่

การเก็บอ ุจจาระเพื่อส่งตรวจ

ขอเชิญตรวจคัดกรอง
เก็ บ อุ จ จาระใส่ ภ าชนะสะอาดที่ มี ชื่ อ สกุ ล ติ ด
เรี ยบร้อย ปิ ดฝาให้แน่นสนิท

มะเร็งลาไส้ใหญ่ฟรี!

ให้ เ ก็ บ ประมาณครึ่ งกระป๋ องหรื ออย่ า งน้ อ ย
ประมาณเท่ า หัวแม่มื อ เน้นการเก็บ ในต าแหน่ ง ที่ มี มู ก
หรื อมูกเลือดหรื อบริ เวณที่มีสีผิดปกติ (ถ้ามี)
ห้ามเก็บอุจจาระโดยการป้ ายมาบนกระดาษ
หลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนจากปั สสาวะ

การเก็บ

อุ จ จาระขณะมี ร อบเดื อ นหรื อ ขณะก าลัง เป็ นริ ด สี ด วง
ทวาร
รี บนาส่ งภายในเวลา 4 ชัว่ โมง ถ้าจาเป็ นสามารถ
เก็บในตูเ้ ย็นได้นานไม่เกิน 8 ชัว่ โมง
หมายเหตุ หากท่านมีโรคประจาตัวหรื ออยูใ่ นระหว่าง

้
มะเร็งลาไสใหญ่
สามารถ
รักษาให ้หายขาดได ้
หากตรวจพบตัง้ แต่ระยะแรก
ิ ชวนผูท
จึงขอเชญ
้ ม
ี่ อ
ี ายุ
ระหว่าง 50-65 ปี
เข้าร่วมโครงการตรวจ
ค ัดกรองมะเร็ งลาไสใ้ หญ่
และทวารหน ัก

รับประทานยาติดต่อกันโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ด ้วยวิธงี า่ ย ๆ เพียงแค่ทา่ นมา
ลงทะเบียนพร ้อมนาอุจจาระ
สง่ ตรวจหาเลือดได ้ที่

สถานีอนาม ัยใกล้บา้ น

