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บทคัดย่อ 
       โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคท่ีพบมากเป็นอันดับ 4 รองจากโรคมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และ
มะเร็งลำไส้  ซึ่งเป็นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งเป็นอันดับสอง ของโรคมะเร็งท่ัวโลก[1] พบผู้ป่วยมากกว่า 
9 แสนรายต่อปี และเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร มากกว่า 7 แสนราย ต่อปี  มักพบการเกิดมะเร็ง
กระเพาะอาหารในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ถึง 2 เท่า จากการศึกษาในประเทศไทย สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากมีการติดเช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร โดยพบร้อยละ 30-50 ของสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร[2] 
       จากสถิติ โรคมะเร็งกระเพาะอาหารท่ีพบในโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปี พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 พบ 
164 ราย, 188 ราย และ 345 รายตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารภายหลังผ่าตัดส่วนใหญ่มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค และแผนการรักษาของแพทย์รวมทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน
ภายหลังผ่าตัดได้ 

วัตถุประสงค ์: เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  สำหรับบุคลากร ทางการ
พยาบาล 
วิธีการศึกษา :เป็นการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี โดยการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย สอบถามประวัติการ
เจ็บป่วย อาการและอาการแสดงจากผู้ป่วยและญาติ ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งการสรุปวิเคราะห์
เกี่ยวกับปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาล ต้ังแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 ผลการศึกษา: ผู้ป่วยกรณีศึกษา มาด้วยอาการ 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีถ่ายอุจจาระดำ 1 ครั้ง 
ประมาณ 1 อุ้งมือ ปวดจุกท้องและน้ำหนักลดลง ประมาณ 8 กิโลกรัม เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
เอกชน ได้รับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารและพบเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จึงส่งมารักษาต่อท่ี
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแรกรับเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและวางแผนการรักษาโดยการ
เตรียมผ่าตัด ทำ Exploratory laparotomy with partial gastrectomy with gastrojejunostomy 
ภายหลังผ่าตัด พบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ปวด
แผลผ่าตัด แผลผ่าตัดแยกและมีหนอง พบการติดเช้ือดื้อยาบริเวณแผลผ่าตัด มีภาวะทุพโภชนาการ จาก
การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายท่ีเกิดขึ้น ทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความวิตกกังวลและความเครียด ส่งผล
กระทบต่อการปรับตัวของท้ังผู้ป่วยและผู้ดูแล  
          จากกรณีศึกษาจะเห็นว่าบุคลากรทางการพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยการเตรียม
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ความพร้อมในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษา การพยากรณ์โรค ตลอดจนการพยาบาลท่ีสำคัญคือ
การเสริมพลังอำนาจ (empowerment) ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อน
จำหน่ายท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล แนะนำสถานท่ีให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน  
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความมั่นใจและสามารถดูแล 
ตนเอง  ตลอดจนสามารถปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ 
สรุป: ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ป่วย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกระท่ังมีอาการดีข้ึน และสามารถจำหน่าย
กลับบ้านได้ รวมระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาล 34 วัน ก่อนจำหน่าย พบปัญหามีแผลผ่าตัดแยก 
มีdischarge ซึมจากแผลผ่าตัด และมีถ่ายเหลว สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยลุกเดิน สีหน้าสดช่ืนขึ้น มี
ความวิตกกังวลลดลง 
คำสำคัญ :[คำสำคัญท่ี1 มะเร็งกระเพาะอาหาร] [คำสำคัญท่ี2 การเสริมพลังอำนาจ] [คำสำคัญท่ี3 ภาวะ
ทุพโภชนาการ] 
 Abstract    
         Stomach cancer it is the fourth most common disease after lung cancer, breast 
cancer and colon cancer. Which is the second leading cause of death from cancer of 
cancer around the world[1] Found more than 9 hundred thousand patients per year. And 
more than 7 hundred thousand deaths from gastric cancer per year, stomach cancer is 
often found in males. More than two times the study of women in Thailand Most of the 
causes were caused by helicobacter pylorite infection, with 30-50% of the causes of 
stomach cancer2] 
        From the gastric cancer statistics found at Surin Hospital in 2017-19, there were 164, 
188 and 345, respectively, most of the postoperative gastric cancer patients were 
concerned. About the prognosis and the doctor's treatment plan, including possible 
complications after surgery               
Objective: To guide the care of patients with stomach cancer. For nursing personnel 
Method of study: This is a case study. By studying data from patient medical records Ask 
for history of illness Signs and symptoms from patients and relatives Length of study 
Including the analysis of problems and diagnosis of nursing from March 2020 to July 2020 
for a period of 4 month 
 Results: Case study patients came with symptoms 4 months before coming to the 
hospital. One time of melena about 1 palm, abdominal pain and weight loss of about 8 
kilograms, was admitted to a private hospital. For endoscopic examination of the digestive 
tract and found gastric cancer. Therefore sent to Surin hospital first diagnos is  
gastric cancer, and treatment for surgical preparation. Exploratory laparotomy with partial 
gastrectomy with gastrojejunostomy after surgery Complications were found, including  
Electrolite imbalance  , pain , separate surgical wounds infection ,malnutrition and anxiety 
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to both patients and caregivers affect for adaptation of both the patient and the caregiver. 
    From the case study, that nursing care  an important role in patient care by preparing 
them to provide information on treatment plans. Prognosis As well as nursing, the key is  
empowerment to patients and caregivers. As well as preparation before selling both 
physically and mentally To patients and carers Recommended locations for emergency 
assistance So that patients and caregivers can have confidence and self care to be able to 
adapt to illness and quality of life. 
Conclusion: The patient's condition improved and the doctor could sell it. Total 
hospitalization 34 days before discharge.Found complication of surgical wound infection  
diarea and delease anxiety. 

Keywords: [Keyword 1 Gastric Cancer] [Keyword 2, Empowerment] [Keyword 3 
Malnutrition] 

บทนำ 
มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ

สองของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลก [1]และอัตราส่วนการเป็นโรคระหว่างชายและหญิงเป็นได้เท่าๆ กัน 
โดยเฉพาะในช่วงอายุ 40 ปี ลส่วนอายุ 50-80 ปี พบอัตราส่วนชายต่อหญิงเป็น 2 : 1  สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากมีการติดเช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร โดยพบร้อยละ 30-50  มะเร็งกระเพาะอาหาร ท่ีพบบ่อยมักพบใน 
2 ตำแหน่ง คือมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนปลาย (non cardia) และ มะเร็งกระเพาะอาหารส่วนต้น (cardia) 
อัตราการตอบสนองต่อการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนปลาย  โดยรวมแล้วจะดีกว่ามะเร็งกระเพาะ
อาหารส่วนต้น พบว่าประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี มีโอกาสเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าผู้ท่ีมีอายุ
น้อย [2]และท่ีน่าสนใจคือมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทยมีอัตราการรอดชีวิตท่ี5ปีน้อยกว่าร้อยละ 10 
ซึ่งอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำเป็นผลมาจากการที่ผู ้ป่วยมาพบแพทย์ช้า เนื่องจากไม่เข้าใจความสำคัญของ
อาการเตือนและอาการแสดงของโรคในระยะแรกซึ่งมักมีอาการไม่มากหรืออาจเกิดจากผู้ดูแลผู้ป่วยขาด
ความรู้ เนื่องจากคิดว่าเป็นโรคท่ีพบได้น้อย ทำให้ผลการรักษาโดยรวมไม่ค่อยดีนัก[1] 

      จากสถิติ โรคมะเร็งกระเพาะอาหารท่ีพบในโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปี พ.ศ.2560-พศ.2562 พบ 164 
ราย, 188 ราย และ 345 รายตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารภายหลังผ่าตัดส่วนใหญ่มีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค และแผนการรักษาของแพทย์รวมทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง
ผ่าตัดได้ 
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 
 ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มีดังนี้ 
1. อายุ เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น 
 2. เพศ พบว่าผู้ชายมีความเส่ียงมากกว่าผู้หญิง 
 3. เช้ือชาติ พบมะเร็งกระเพาะอาหารในชาวเอเชียมากกว่า ชนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก (eastern Asia)  
 4. อาหาร การรับประทานอาหารปิ้งย่าง หมักดอง อาหารเค็มจัด อาจทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น ใน
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ขณะเดียวกันการรับประทานผัก และผลไม้ก็อาจจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้| 
 5.การสูบบุหรี่ ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้สูงขึ้น 
 6. การติดเช้ือแบคทีเรีย H. Pylori เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในกระเพาะอาหาร ซึ่งเมื่อติดเช้ือนี้จะทำ
ให้มีอาการอักเสบและเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และเป็นเช้ือท่ีไม่
สามารถติดต่อกันระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาท่ีกล่าวถึงลำดับการเปล่ียนแปลงทางพยาธิ
สภาพของเยื่อบุกระเพาะอาหารภายหลังการติดเช้ือ H. Pylori จนกระท่ังเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 
 7. เลือดกรุ๊ป A พบว่ามีความเส่ียงมากกว่ากรุ๊ปอื่นประมาณ 20 %  
 8. โรคอื่นๆ เช่น กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง โรคเลือดบางชนิด เช่น โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ่ 
(pernicious anemia)  
 9. ประวัติโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในครอบครัว โดยพบว่าในโรค Hereditary diffuse gastric 
adenocarcinoma ซึ่งมี germline mutation ของ CDH1 gene จะมีความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหารสูงถึง 70% (lifetime risk)  ดังนั้นอาจพิจารณา total gastrectomy ในผู้ป่วยท่ีตรวจพบ
ความผิดปกตินี้ 

อาการแสดงของมะเร็งกระเพาะอาหาร 
    ในระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอาจไม่มีอาการแสดงใดๆให้เห็น ต่อมา รู้สึกเหมือน
อาหารไม่ย่อยและรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร คล่ืนไส้เล็กน้อย ความอยาก
อาหารลดลง น้ำหนักลด บางรายอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อนท่ีบริเวณหน้าอก ซึ่งผู้ป่วยท่ีมีอาการเหล่านี้
ส่วนใหญ่มักไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง แต่ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและหาลักษณะอาการ
แสดงอื่นๆของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น 
 การตรวจเพื่อการวินิจฉัย  
     การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารประกอบด้วย 
     1. การซักประวัติและอาการต่างๆ โดยถามถึงปัจจัยเสี่ยง ซักประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม การ
เจ็บป่วยในอดีตรวมถึงประวัติการรักษาท่ีผ่านมา และการตรวจร่างกายท่ัวไป รวมถึงส่วนดูลักษณะก้อนหรือ
ส่ิงท่ีมีลักษณะผิดปกติในช่องท้อง ตรวจหาต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหปลาร้า  
    2. การตรวจทางห้องปฏิบัต ิการ ได้แก่ ตรวจวัดความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด     
(Complete blood count, CBC) ตรวจการทำงานของตับ (liver function test) การทำงานของไต 
(renal function test) การตรวจเลือดในอุจจาระ (fecal occult blood test) เป็นต้น 
     3. การเอกซเรย์กลืนแป้ง (double-contrast barium swallow) โดยให้ผู้ป่วยกลืนน้ำที่ผสม barium 
ซึ่งเป็นสารทึบรังสี โดยน้ำท่ีกลืนนั้นจะไปเคลือบท่ีผิวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร หลังจากนั้นจะ
ทำการเอกซเรย์ตรวจดูความผิดปกติในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร   
     4. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (esophago-gastro-duodenoscope,EGD) ซึ่ง 
เห็นความผิดปกติได้ต้ังแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อหาบริเวณท่ีผิดปกติ และ
ตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่สงสัยไปตรวจหาเซลล์มะเร็งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบวิธีส่องกล้องกับการเอกซเรย์กลืนแป้ง
แล้ว พบว่าวิธีนี้มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคและการรักษา 
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  การตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารที่ยังอยู่ในระยะแรกๆนั้นมีโอกาสที่จะหายขาดได้มากกว่า แต่
โดยท่ัวไปมักจะตรวจพบเมื่อเป็นระยะท้ายๆ แล้วซึ่งโอกาสรักษาให้หายขาดน้อย ดังนั้น การพยากรณ์โรค
หรือโอกาสหายของโรค และการเลือกวิธีการรักษานั้น ขึ้นอยู่กับระยะและการกระจายของมะเร็ง รวมถึง
ชนิดของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยด้วย 
 การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 
  การรักษาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ระยะการแพร่กระจายของโรค และ
สภาพผู้ป่วย การรักษาหลักของมะเร็งกระเพาะอาหารประกอบด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยรังสี และการ
ให้ยาเคมีบำบัด 
     การรักษาโดยการผ่าตัด เป็นวิธีที่ดีที่สุด เป็นวิธีการรักษาที่ใช้ได้ทั้งการรักษาให้หายขาดและบรรเทา
อาการ การทําผ่าตัดชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาด ตําแหน่ง และระยะของมะเร็งตามวิธี ดัง ต่อไปนี้ 
      1.Radical Subtotal Gastrectomy  วิธ ีน ี ้ ใช้กับมะเร็งที ่ส่วนตัวกระเพาะอาหาร โดยการตัด
กระเพาะอาหารออกเกือบหมด และ ตัดม้ามโอเมนตัม เอ็นยึดตับและกระเพาะอาหาร รวมทั้งลําไส้เล็ก
ส่วนต้นออก หลังจากนั้นต่อกระเพาะอาหารกับเจจูนัม เรียกว่า Gastrojejunostomy การทําผ่าตัดวิธีนี้
เป็นวิธีท่ีนิยมทําและได้ผลดีท่ีสุด 
       2. Total gastrectomy  วิธีนี้ทำเมื่อมะเร็งอยู่ท่ีส่วนต้นของกระเพาะอาหาร การทําผ่าตัดวิธีนี้ต้อง
ตัดหลอดอาหารส่วนปลาย ม้าม โอเมนตัมออกด้วย แต่ต้องพิจารณาถึงระยะของโรคและการพยากรณ์โรค
ร่วมด้วย      
      3. Palliative Resection  การทําผ่าตัดชนิดนี้จะทําเมื่อไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็นการยืด
อายุผู้ป่วยให้อยู่ได้โดยปราศจากความทรมานจากภาวะปวด การอุดตันและป้องกันภาวะตกเลือด การ
ทะลุ ของกระเพาะอาหาร วิธีผ่าตัดมีหลายวิธีท้ังแบบช่ัวคราว และแบบถาวร เช่น Gastroenterostomies 
หรือ Esophagoenteral bypass 
เคมีบำบัด : การใช้ยารักษามะเร็งกระเพาะอาหาร จะใช้ภายหลังการผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ หรือใน ราย
ท่ีไม่สามารถผ่าตัดได้ การให้ยาต้องให้ในระยะเวลานาน และแผลมีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงจะได้ผลยาท่ีนิยมใช้
คือ 5 FU และ 
ไมโตไมซินร่วมกับเพรดนิโซโลน เพื่อช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดเพิ่มข้ึน 
รังสีรักษา : เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ เพราะตําแหน่งของกระเพาะอาหาร ทําให้การฉายรังสีไปทํา
อันตรายต่ออวัยวะอื่นด้วยจึงไม่นิยมใช้รักษา  ผลการรักษา ถ้าเป็นระยะเริ่มแรก มะเร็งกนิลึกแค่เย่ือบุช้ันใน 
อัตราการอยู่รอด 5 ปี ร้อยละ 96 ถ้ามะเร็งถึงช้ันกล้ามเนื้อแล้ว อัตราอยู่รอด 5 ปี เหลือเพียง ร้อบละ 15.8 
เท่านั้น 
อาการแทรกซ้อนของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและการรักษามีดังนี ้
   1. มีเลือดออกในทางเดินอาหาร วิงเวียน, ใจส่ัน, อุจจาระเป็นสีดํา และอาเจียนมีสีน้ำตาลคล้ำ 
   2. การลุกลามของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจทําให้เกิดความดันกับท่อน้ำดี และทําให้เป็นดีช่าน  
   3. อาจมีการกีดขวางช่องทางออกของกระเพาะอาหาร อาหารไม่สามารถไหลผ่านลําไส้เล็กส่วนต้นทําให้
เกิดอาการปวดบริเวณส่วนท้องส่วนบน 
   4.  เนื้องอกทําให้เกิดลําไส้ทะลุ ทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบได้ ภายหลังผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจมี
ภาวะท่ีเกิดจากอาหารผ่านกระเพาะอย่างรวดเร็วเข้าสู่ลําไส้ ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่นอาเจียนหลัง
รับประทาน อาการท้องร่วง วิงเวียน และความดันโลหิตต่ำ เป็นเพราะปฏิกิริยาของอาหารท่ีไหลผ่านเข้าไป
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ในลําไส้เล็กเร็วเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกส่วนหนึง่หรือท้ังหมด 
  วิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร 
       ภายหลังผ่าตัดเอากระเพาะอาหารบางส่วนออก ผู้ป่วยต้องปรับเปล่ียนการรับประทานอาหารดังนี้: 
     รับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ อาจเพิ่มมื้ออาหารเป็น 6 มื้อต่อวันและหลีกเล่ียงการรับประทานอาหาร
มากเกินไป อาจจะเกิดอาการอาเจียน อาการท้องร่วง วิงเวียน และความดันโลหิตต่ำ หลีกเล่ียงการด่ืม
เครื่องด่ืมระหว่างและหลังรับประทานอาหารเพื่อยืดเวลาท่ีอาหารจะอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเพื่อให้เกิดการ
ดูดซึมได้มากขึ้นรับประทานอาหารท่ีย่อยง่าย  ควรเค้ียวอาหารอย่างช้า ๆ และ พักผ่อนหลังมื้ออาหารเพื่อ
ป้องกันอาหารไม่ย่อย  
ระยะของมะเร็งกระเพาะอาหาร 
 ระยะที่ 0 เป็นระยะก่อนลุกลาม ในระยะนี้เซลล์ผิดปกติจะพบท่ีเย่ือบุผิวด้านใน ซึ่งเซลล์ผิดปกตินี้จะ
กลายเป็นเซลล์มะเร็งและแพร่กระจายต่อไปยังเนือ้เยื่อปกติข้างเคียงต่อไปหากไม่ได้รับการรักษา 
 ระยะที่ 1 มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรก เป็นระยะท่ีเริ่มพบเซลล์มะเร็ง 
       - ระยะ IA มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามอยู่ท่ีช้ันเย่ือบุด้านใน 
       - ระยะ IB มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามอยู่ท่ีช้ันเย่ือบุด้านในร่วมกับมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง
ใกล้เคียงไม่เกิน 6 ต่อม หรือมะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเย่ือบุผิวด้านในถึงช้ันกล้ามเนื้อ แต่ยังไม่มี
การลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง     
 ระยะที่ 2 เป็นระยะท่ี มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามอยู่ท่ีช้ันเย่ือบุผิวด้านในโดยแบ่งเป็น 
      1. มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามอยู่ท่ีช้ันเย่ือบุผิวด้านใน ร่วมกับลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณ
ใกล้เคียง 7-15ต่อม 
     2. มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเย่ือบุผิวด้านในถึงช้ันกล้ามเนื้อ ร่วมกับลุกลามไปยังต่อม
น้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงไม่เกิน 6 ต่อม 
     3. มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเย่ือบุผิวด้านในไปจนถึงเย่ือบุผิวด้านนอกแต่ยังไม่มีการลุกลาม
ไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอืน่ใด 
ระยะที3่ ระยะนี้แบ่งออกเป็นระยะ IIIA และระยะ IIIB ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามะเรง็ได้ลุกลามไปท่ีใดแล้ว 
     1. ระยะ IIIA มะเรง็กระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเย่ือบุผิวด้านในไปช้ันกล้ามเนื้อร่วมกับมีการลุกลาม
ไปต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 7-15 ต่อมหรือมะเร็งกระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเย่ือบุผิวด้านในไปถึงช้ันเย่ือ
บุผิวด้านนอกร่วมกับมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง1-6ต่อม หรือมะเร็งกระเพาะอาหารลุกลาม
ไปยังอวัยวะท่ีติดกับกระเพาะอาหาร แต่ยังไม่แพรไ่ปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะส่วนอืน่ 
     2. ระยะIIIB มะเรง็กระเพาะอาหารลุกลามจากช้ันเนื้อเยื่อบุผิวด้านในไปจนถึงช้ันเย่ือบุผิวด้านนอก
ร่วมกับมีการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง 7-15 ต่อม 
ระยะที่4  มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 
     เป็นระยะท่ีมะเร็งกระเพาะอาหารได้แพร่กระจายไปท่ีอวัยวะท่ีติดกับกระเพาะอาหารและต่อมน้ำเหลือง
อย่างน้อย 1 ต่อม หรือมะเร็งกระเพาะอาหารได้แพร่กระจายไปท่ีต่อมน้ำเหลืองมากกว่า 15 ต่อมหรือมะเร็ง
กระเพาะอาหารแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกาย 
ความรุนแรงของมะเรง็กระเพาะอาหาร ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ 
      1.ปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเอง ได้แก่ 
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     - อายุ  ผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยมักจะทนต่อการรักษาได้ดีกว่าผู้ป่วยท่ีมีอายุมากจึงมีผลการรักษาท่ีดีกว่า 
     - สุขภาพร่างกายท่ัวไปของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงก็จะสามารถทนต่อการรักษาได้
ดีกว่าผลการรักษาโดยรวมจึงดีกว่าด้วย 
    - โรคร่วมต่างๆของผู้ป่วย เช่นโรค เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากการ
รักษามากขึ้น 
     2. ปัจจัยจากการรักษา คือถ้าผู้ป่วยสามารถรับการผ่าตัดได้ การรักษามักจะได้ผลดีกว่าผู้ป่วยท่ีไม่
สามารถผ่าตัดได้ โดยอัตราการรอดชีวิตเมื่อสามารถผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารได้หมดเป็นดังนี้  
     -ระยะท่ี1  มีอัตราการรอดชีวิตท่ี5 ปี ประมาณ 70%  
     -ระยะท่ี 2 มีอัตราการรอดชีวิตท่ี5 ปี ประมาณ 30-40% 
     -ระยะท่ี 3 มีอัตราการรอดชีวิตท่ี5 ปี ประมาณ 15% 
     -ระยะท่ี 4 เป็นระยะท่ีไม่สามารถผ่าตัดได้ ผู้ป่วยจะมีอัตราการรอดชีวิตท่ี5 ปี ประมาณ 0-5%  
 วัตถุประสงค ์: เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สำหรับบุคลากรทางการ
พยาบาล 
 วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี โดยการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย สอบถามประวัติ
การเจ็บป่วย    อาการและอาการแสดงจากผู้ป่วยและญาติ ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งการสรุป
วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึงเดือน กรกฏาคม 
2563 
สรุปกรณีศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ผู้ป่วยหญิงไทย  อายุ 70 ปี  เช้ือชาติไทย ศาสนาพุทธ  อาชีพ ค้าขาย  สถานภาพสมรส  โสด    
วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล 22 มีนาคม 2562 วันท่ีจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 25 เมษายน 2562 

อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล 
     4วัน ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดจุกแน่นท้อง ถ่ายอุจจาระดำ 1 ครั้ง และน้ำหนักลดลง ประมาณ 
8 กิโลกรัมก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ 4 เดือน 

 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 
    4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีถ่ายอุจจาระดำ 1 ครั้ง ประมาณ 1 อุ้งมือ ปวดจุกท้องและน้ำหนักลดลง 
ประมาณ 8 กิโลกรัม เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารและพบ
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จึงส่งมารักษาต่อท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 
  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  
- ผ่าตัดมดลูกเมื่อ  30 ปีก่อนพบเป็นเนื้องอกธรรมดา 
- เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อมีอาการปวดจะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนและบางครั้งซื้อยาแก้

ปวด และยาสมุนไพรต้มมารับประทานเอง 
- ประวัติแพ้ยา diclofenac ,มีอาการผิดปกติคือบวมกดไม่บุ๋มหลังรับประทานยา 

ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว 
     น้องสาวเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  เมื่อ5ปีก่อน  และ บิดาเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งตับ เมื่อ
10 ปีก่อน 
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การวินิจฉัยคร้ังแรก :  CA  stomach 
การวินิจฉัยคร้ังสุดท้าย   : CA  stomach with Liver metastasis 
  แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาล วันท่ี 22 มีนาคม 2562   เตรียมผ่าตัด วันท่ี  23 มีนาคม 2562 
  Set OR for Exploratory laparotomy with partial gastrectomy with gastrojejunostomy 
 การประเมินสภาพแรกรับ 
    รับใหม่จาก OPD ผู้ป่วย หญิงไทยวัยสูงอายุ รูปร่างท้วม ผิวคล้ำ มาโดยรถนั่งด้วย อาการ 4 วันก่อนมา
โรงพยาบาล ปวดท้องจุกแน่นถ่ายอุจจาระสีดำ 1 ครั้ง ประมาณ 1 อุ้งมือ4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
น้ำหนักลด ประมาณ 8 กิโลกรัม  ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน แพทย์ตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง
ทางเดินอาหารพบ เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จึงส่งต่อมารักษาท่ีโรงพยาบาลสุรินทร์ 
การตรวจร่างกาย 
     อุณหภูมิร่างกาย = 36.3 องศาเซลเซียส อตัราการเต้นของชีพจร = 80 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ = 20 
ครั้งต่อนาที, ความดันโลหิต =100/65 มิลลิเมตรปรอท   น้ำหนัก= 57 กิโลกรัม  ส่วนสูง 160 เซนติเมตร 
  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
     ผล Labท่ีผิดปกติ  Hematocrit แรกรับ =19.7%  ,stool occult blood =positive, CEA 
=27.86ng/ml(ปกติ≤4) , ผล sputum gram  stain C/S พบเช้ือ gram positive cocci , ค่าalbumin 
ต่ำ =3.6gm/dl (ค่าปกติ = 3.8-5.1g/dl) ค่าWBC  =11.28×103 /ul  (ค่าปกติ = 4.5-103/ul) 
ค่า Electrolyท่ี ผิดปกติ ได้แก่ Na = 133 (ค่าปกติ = 136-146 mmol/l) ,K = 3.34 (ค่าปกติ = 3.5 -
5.10mmol/l) , Ca  = 7.4 (ค่าปกติ = 8.8-10.6mg/dl) PO4 = 1.50 (ค่าปกติ = 2.5-4.5mg/dl ),Mg = 
1.74 (ค่าปกติ = 1.8-2.6 mg/dl)       

 
 
 
 
 
 ระหว่างรับไว้ในความดูแลพบปัญหาดังนี้ 
 ข้อวินิจฉัยการพยาบาล ( ก่อนผ่าตัด ) 
  1. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคท่ีเป็นและแผนการรักษาของแพทย์ 
  2 . มีภาวะซีดจากการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
  3 .ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด 
  4 .ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดท้อง 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล (หลังผ่าตัด) 
  1..มีการแลกเปล่ียนก๊าซลดลงเนื่องจากการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ 
  2 .มีการไหลเวียนของเลือดไปเล้ียงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอเนื่องจากภาวะช็อค 
  3. มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเนื่องจากการผ่าตัดกระเพาะอาหาร  
  4. การกำซาบเนื้อเยื่อท่ัวร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการติดเช้ือในกระแสเลือด  
  5. ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด 
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  6. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ภายหลังผ่าตัด 
  7. มีภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย 
  8. ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการรักษาและการพยากรณ์โรค 
  9. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 

  สรุปกรณีศึกษา :   
       ผู้ป่วยกรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 70 ปี มาพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้องพบเป็น
มะเร็งกระเพาะอาหาร แพทย์นัดมาผ่าตัด  ทำ Exploratory laparotomy with partial gastrectomy 
with gastrojejunostomy ภายหลังผ่าตัด พบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ
และเกลือแร่ในร่างกาย ปวดแผลผ่าตัด แผลผ่าตัดแยกและมีหนอง พบการติดเชื้อดื้อยาบริเวณแผลผ่าตัด 
รับประทานอาหารไม่ได้ มีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากผู้ป่วยมีความวิตกกังวล จากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งโรคท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและได้แพร่กระจายไปท่ีตับ ส่งผลกระทบ 
ต่อการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของท้ังผู้ป่วยและผู้ดูแล  การได้รับการดูแลจากทีมพยาบาลท่ีมีประสบการณ์
ทำให้ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและแพทย์จำหน่ายได้ รวมระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาล 34 วัน ก่อน
จำหน่าย ผู้ป่วยมีปัญหาแผลแยก และมีถ่ายเหลวภายหลังรับประทานอาหาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยลุกเดินแต่ญาติต้องช่วยพยุงสีหน้าสดช่ืนนอนหลับพักผ่อนได้ 
      จากกรณีศึกษาจะเห็นว่าบุคลากรทางการพยาบาล มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยการเตรียม
ความพร้อมในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษา การพยากรณ์โรค ตลอดจนการพยาบาลท่ีสำคัญคือ
การเสริมพลังอำนาจ (empowerment) ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อน
จำหน่ายท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล แนะนำสถานท่ีให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน  
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความมั่นใจและสามารถดูแลตนเองได้  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถ
ปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    ข้อเสนอแนะ 
       จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มีประวัติการดำเนินชีวิตท่ีเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เนื่องจากไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ ประกอบกับมีบิดาและน้องสาวป่วยด้วย
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับ ดังนั้นการให้การพยาบาลท่ีสำคัญ คือ 
     1. เน้นการวางแผนจำหน่ายในเรื่อง การปรับเปล่ียนสุขนิสัยการในการรับประทานอาหาร โดยการ
แนะนำการรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย และเค้ียวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานครั้งละ
น้อยๆแต่บ่อยครั้ง  เน้นการรับประทานผักและผลไม้ 
     2. แนะนำการสังเกตอาการผิดปกติ เนื่องจากผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะอาหารออกไปบางส่วน ซึ่งอาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้โดยอาจมีอาการท้องอืดและถ่ายเหลว รวมท้ังมีภาวะไม่สมดุลย์ของเกลือแร่
ในร่างกาย  
     3. ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแก่ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงด้วย 
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