
โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง 

มะเร็งชนิดน้ีถือว่าเป็นมะเร็งท่ีอันตรายชนิดหน่ึงเลยทีเดียว เพราะอาจจะทําให้ต่อมนํ้าเหลืองโตข้ึน

และลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ตับ ม้าม ทางเดินหายใจ หรือระบบประสาทน่ันเอง ซ่ึงมะเร็งต่อม

นํ้าเหลืองน้ีสามารถเป็นได้ท้ังในผู้ใหญ่ วัยชรา หรือแม้จะเป็นวัยเด็กก็ตาม1 

โรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง คืออะไร 1 

มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง คือเน้ืองอกของระบบน้ําเหลืองในร่างกาย ระบบนํ้าเหลือง(Lymphatic 

System) จัดเป็นส่วนหน่ึงของระบบภูมิคุ้มกัน ประกอบไปด้วยอวัยวะนํ้าเหลือง อันได้แก่ ม้าม และไขกระดูก 

ภายในอวัยวะเหล่าน้ี จะเต็มไปด้วยนํ้าเหลือง ซ่ึงมีหน้าท่ีนําสารอาหาร และเซลล์เม็ดเลือดขาว 

(Lymphocyte) ไปท่ัวร่างกาย ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเหล่าน้ี ทําให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองข้ึน 

มะเร็งต่อมน้ําเหลืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 

มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma) จัดเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดท่ีพบได้

น้อยกว่า และมีลักษณะเฉพาะคือ พบ Reed-Sternberg cell ซ่ึงไม่พบในมะเร็งต่อนํ้าเหลืองชนิดอ่ืน ในแต่ละ

ปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 62,000 คนท่ัวโลก ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็นผู้ชาย 60% และ

เป็นผู้หญิง 40 % โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ท่ัวโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 25,000 คน 

มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดน้ี สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 30 ชนิดย่อย ถ้าอาศัยการเจริญของตัวมะเร็งแล้ว จะสามารถแบ่งมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด

นอนฮอดจ์กินออกได้ 2 ชนิด คือ 

ชนิดค่อยเป็นค่อยไป (Indolent) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดน้ีจะมีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งค่อนข้าง

ช้า แต่มะเร็งชนิดน้ีมักจะไม่หายขาดด้วยการรักษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ชนิดรุนแรง (Aggressive) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดน้ี จะมีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งเร็ว ถ้าไม่ได้รับ

การรักษา ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน 6 เดือน ถึง 2 ปี ข้อแตกต่างจากมะเร็งชนิดค่อยเป็นค่อยไปคือ มะเร็ง

ต่อมนํ้าเหลืองชนิดรุนแรงมีโอกาสหายหาดจากโรคได้ ถ้าได้รับการรักษาในแต่ละปี มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อม

นํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 286,000 คนท่ัวโลก ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็นผู้ชาย 58% และเป็นผู้หญิง 42% 

สาเหตุของมะเร็งต่อมน้ําเหลือง  

สาเหตุทางฟิสิกส์: การกําเนิดของเน้ืองอกต่อมนํ้าเหลืองน้ันมีความเก่ียวข้องกับการดูดซึมรังสี โดยการ

ท่ีได้รับการแผ่รังสีในจํานวนท่ีมากเกินไปจะช่วยส่งเสริมให้เน้ืองอกต่อมนํ้าเหลืองในร่างกายของคนมีโอกาส

กําเนิดได้มากข้ึน 

สาเหตุทางเคมี: วัตถุทางเคมีต่างๆเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดมะเร็ง เช่น สารเคมีปราบศัตรูพืชและนํ้ายา

โกรกผมเป็นต้น 



สาเหตุจากภูมิคุ้มกันโรค: ผู้ท่ีประสิทธิภาพความสามารถในภูมิคุ้มกันโรคลดลง เช่น โรคเอดส์ การย้าย

อวัยวะ โรคปวดข้อต่างๆเป็นต้น 

สาเหตุจากกรรมพันธ์ุ: การเกิดเน้ืองอกต่อมนํ้าเหลืองแบบร้ายน้ันมีความชัดเจนที่เกิดข้ึนมาจากกรรม

พันธ์ุทางครอบครัว เช่น พ่ีน้องหรือผู้ท่ีเป็นเน้ืองอกต่อมนํ้าเหลืองพร้อมกัน 

สาเหตุจากไวรัส: การติดต่อจากไวรัส เช่น ไวรัส HTLV HIV EB เป็นต้น 

นอกจากน้ี ผู้ท่ีมีร่างกายเป็นกรดในระยะเวลานานก็มีโอกาสมากท่ีจะทําให้เซลส์ต่อมนํ้าเหลือง

กลายเป็นมะเร็งได้  

ช่วงวัยอายุของผู้ท่ีมีโอกาสเส่ียงเป็นเน้ืองอกต่อมน้ําเหลือง 

จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องพบว่า เฉลี่ยแล้วทุกๆเก้านาทีของท้ังคนโลกสามารถค้นพบเคสเน้ืองอกต่อม

นํ้าเหลืองเป็นใหม่ได้หน่ึงเคส หน่ึงในน้ันผู้ป่วยท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง20-40ได้มีจํานวนมากข้ึน น่ีเป็นเพราะ

ช่วงอายุน้ีเป็นช่วงอายุท่ีหลอดนํ้าเหลืองน้ันมีความแอ๊คทีฟอย่างมาก จึงทําให้ความเซ็นซิทีฟท่ีมีมากกว่าปกติ

ของหลอดนํ้าเหลืองน้ีทําให้คนวัยรุ่นมีโอกาสความเสี่ยงท่ีจะเป็นเน้ืองอกต่อมนํ้าเหลอืงมากท่ีสุด 

อาการของมะเร็งต่อมน้ําเหลือง ? 

เน่ืองจากอาการของมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองสามารถพบได้ในหลายภาวะ เช่น การติดเช้ือ ดังน้ันจึงมี

ผู้ป่วยบางส่วนท่ีไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาท่ีถูกต้อง แต่โดยท่ัวไปอาการของมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองมักจะกิน

เวลานาน และไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุอ่ืน 

อาการเร่ิมต้นของมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองท่ีพบได้บ่อย 

-การพบก้อนท่ีบริเวณต่าง ๆของร่างกาย เช่น ท่ีคอ รักแร้ หรือ ขาหนีบ โดยก้อนท่ีเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองน้ัน 

มักไม่เจ็บต่างจากการติดเช้ือที่มักมีอาการเจ็บท่ีก้อน 

-ไข้ หนาวสั่น 

-มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน 

-เบ่ืออาหาร และนํ้าหนักลด 

-อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ 

-ไอเร้ือรัง และหายใจไม่สะดวก 

-ต่อมทอนซิลโต 

-อาการคันท่ัวร่างกาย 

-ปวดศีรษะ (พบในมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในระบบประสาท) 

อาการของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในระยะลุกลาม 

* ในผู้ป่วยบางราย จะพบอาการปวดที่ต่อมนํ้าเหลือง หลังการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 



* ในรายท่ีเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองภายในช่องท้อง จะพบอาการแน่นท้อง หรืออาหารไม่ย่อยได้ 

ต่อมนํ้าเหลืองท่ีโตจะมีผลกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดเลือด หรือเส้นประสาท อาจทําให้เกิดอาการชา 

หรือ ปวด ตามแขนขาได้ 

ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง2 

ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ท่ีมักเกิดจากการท่ีมีก้อนของมะเร็งไปกดหรือทําลายอวัยวะต่าง ๆ เช่น ทําให้

เกิดภาวะอุดกั้นของระบบไหลเวียนเลือดหรือนํ้าเหลือง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ (อาจ

ทําให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้) เป็นต้น 

ถ้ามะเร็งลุกลามเข้าไขกระดูก ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดทุกชนิดไม่ได้ ทําให้เกิดภาวะซีด เลือดออกง่าย 

และติดเช้ือได้ง่าย ซ่ึงอาจรุนแรงจนเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษได้ 

ถ้ามะเร็งลุกลามเข้าสมอง ไขสันหลัง หรือกดเส้นประสาทสันหลัง จะทําให้แขนขาชาหรืออ่อนแรง 

ถ้ามีก้อนมะเร็งท่ีกระเพาะอาหาร นอกจากจะเกิดภาวะกระอาหารอุดกั้นแล้ว ยังอาจทําให้มีเลือดออกได้ด้วย 

(อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระดํา) 

การวินิจฉยัมะเร็งต่อมน้ําเหลือง ทําได้โดยการตัดช้ินเน้ือเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา 

ส่วนใหญ่แล้วผู้ท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองจะมีอายุต้ังแต่ 56 ปีข้ึนไป และจะเป็นในผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิงเล็กร้อย ซ่ึงก็เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอ่ืนๆ ท่ีหากเราตรวจพบเร็วเท่าไหรก็จะทําให้มีโอกาสรักษา

ให้หายได้ ต่างกันอยู่ท่ีว่ามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองอาจจะมีพบกระทบต่ออวัยวะในส่วนอ่ืนๆของร่างกาย และ

อาจจะทําให้เช้ือแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว 

การดูแลตัวเองหลังการรักษา3 

ผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองระยะเร่ิมแรก มักมีไข้ หนาวส่ัน ไอเรื้อรัง หรือต่อมทอนซิลโต หายใจ

ไม่ค่อยสะดวก เหงื่อชอบออกช่วงเวลากลางคืน เบ่ืออาหารและนํ้าหนักลด มีอาการคันท่ัวท้ังร่างกาย และเม่ือ

คลําบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ...จะพบก้อนเน้ือ 

• รับประทานอาหารท่ีสะอาดและทําสุกใหม่ๆ 

• การออกกําลังกาย ผู้ป่วยสามารถออกกําลังกายเท่าท่ีทนได้ ไม่ควรหักโหม 

• ผิวหนัง ควรอาบนํ้าและฟอกสบู่ให้สะอาดโดยเฉพาะบริเวณท่ีอับช้ืน 

• ควรรักษาความสะอาดในช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ 

• ควรล้างและดูแลบริเวณทวารหนัก ทําความสะอาดหลังถ่ายทุกครั้ง 

• การดูแลสุขภาพจิต ควรทําความเข้าใจต่อแผนการรักษากับแพทย์ 

• การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
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