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โรคมะเรง็ปอด: ไทย

มะเร็งปอด 
เอกสารขอ้มลูน ีอ้ธ บิายว ธิ วี นิ จิฉยัและรกัษาโรคมะเรง็ปอด

เราหวงัวา่เอกสารขอ้มลูน ีจ้ะตอบคำาถามตา่ง ๆ ของคณุ หากคณุมคีำาถามใด ๆ เพ ิม่เต มิ กรณุา
สอบถามแพทยห์ร อืพยาบาลในโรงพยาบาลท ีค่ณุรบัการรกัษา 

หากคณุตอ้งการพดูคยุเก ีย่วกบัขอ้มลูน ีก้บัผ ูเ้ช ีย่วชาญการสนบัสนนุดา้นโรคมะเรง็ เราม ลีา่มส ำาหรบั
ผ ูท้ ีไ่มใ่ชภ้าษาองักฤษ คณุสามารถตดิตอ่สายสนบัสนนุของ Macmillan ท ีห่มายเลข 0808 808 
00 00 วนัจนัทรถ์ งึวนัศกุร  ์เวลา 9:00 - 20:00 น. โดยไมม่ คีา่ใชจ้า่ย หากคณุม ปีญัหาดา้นการ
ไดย้ นิ คณุสามารถใชเ้ทก็ซ โ์ฟนท ีห่มายเลข 0808 808 0121 หร อืบร กิารสง่ตอ่ขอ้ความ หร อื
คณุสามารถเขา้ไปท ี ่macmillan.org.uk

เอกสารขอ้มลูน ีเ้ก ีย่วกบั: 

•	 มะเรง็ค อือะไร?

•	 ปอด

•	 ชนดิของมะเรง็ปอด

•	 สาเหตแุละปจัจยัเส ีย่ง

•	 อาการ

•	 มะเรง็ปอดมกีารว นิ จิฉยัอยา่งไร?

•	 การประเม นิระยะ

•	 การรกัษา

•	 การทดลองทางการแพทย์

•	 การควบคมุอาการ

•	 การตดิตามผล

•	 ความร ูส้ กึของคณุ

•	 ขอ้มลูเพ ิม่เต มิ
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มะเร ง็ค อือะไร?

อวยัวะและเน ือ้เย ือ่ของรา่งกายสรา้งมาจากหนว่ยโครงสรา้งเลก็ ๆ เร ยีกวา่เซลล ์มะเรง็เป น็โรคท ี ่
เก ีย่วกบัเซลลเ์หลา่น ี ้

เซลลร์า่งกายแตล่ะสว่นอาจมลีกัษณะและหนา้ท ีก่ารทำางานตา่งกนั แตส่ว่นใหญท่ำาการซอ่มแซมหร อื
ผลติตวัเองข ึน้ใหมใ่นแบบเดยีวกนั โดยปกต  ิการแบง่ตวัของเซลลเ์ป น็ไปตามว ธิ ที ีม่ ลีำาดบัข ั น้
ตอนและการควบคมุ แตถ่า้ว ธิ นี ี ไ้มส่ามารถควบคมุไดเ้พราะเหตผุลบางอยา่ง เซลลจ์ะแบง่ตวัตอ่ไปจน
พฒันาข ึน้เป น็กอ้นท ีเ่ร ยีกวา่เน ือ้งอก

เน ือ้งอกไมไ่ดห้มายถงึมะเรง็เสมอไป แพทยส์ามารถบอกไดว้า่เน ือ้งอกน ีค้ อืมะเรง็หร อืไม ่โดยการ
เกบ็ตวัอยา่งเน ือ้เย ือ่หร อืเซลลข์นาดเลก็จากเน ือ้งอก ว ธิ นี ีเ้ร ยีกวา่การตดัเน ือ้ออกตรวจ แพทยจ์ะ
ตรวจสอบตวัอยา่งโดยใชก้ลอ้งจลุทรรศนเ์พ ือ่หาเซลลม์ะเรง็ 

ในเน ือ้งอกไมร่า้ย (ไมใ่ชม่ะเรง็) เซลลอ์าจเต บิโตแตจ่ะไมแ่พรก่ระจายไปยงัอวยัวะสว่นอ ืน่ของ
รา่งกาย เน ือ่งอกชนดิน ีจ้ะเกดิปญัหาเฉพาะเม ือ่ไปกดทบัอวยัวะอ ืน่ ๆ ท ีอ่ย ูใ่กลเ้คยีง

ในเน ือ้งอกรา้ย (มะเรง็) เซลลจ์ะเต บิโตเขา้ไปในเน ือ้เย ือ่ท ีอ่ย ูใ่กลเ้คยีง บางคร ัง้เซลลม์ะเรง็แพร ่
กระจายจากจดุกำาเน ดิมะเรง็ (ตำาแหนง่หลกั) ไปยงัอวยัวะสว่นอ ืน่ ๆ ของรา่งกาย เน ือ้งอกรา้ยน ี ้
สามารถแพรก่ระจายผา่นกระแสเลอืดหร อืระบบน ้ ำาเหลอืง

ระบบน ้ ำาเหลอืงชว่ยปอ้งกนัเราจากการตดิเช ือ้และเช ือ้โรค ระบบน ้ ำาเหลอืงประกอบดว้ยทอ่ขนาด
เลก็เร ยีกวา่ทอ่น ้ ำาเหลอืง ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบักลุม่ตอ่มน ้ ำาเหลอืงรปูถ ั ว่ (ตอ่ม) ท ั ว่รา่งกาย

เม ือ่เซลลเ์ขา้ถงึอวยัวะสว่นอ ืน่ ๆ ของรา่งกาย เซลลเ์หลา่น ั น้จะเร ิม่เต บิโตและสรา้งเน ือ้งอกอกี
หน ึง่กอ้น เร ยีกวา่โรคมะเรง็ระยะท ีส่อง หร อืระยะแพรก่ระจาย

Normal cells Cells forming a tumour  เซลลป์กต ิ  เซลลท์ ีก่ำาลงักอ่มะเรง็
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ปอด 

ภายในหนา้อกของเราม ปีอดสองขา้งท ีช่ว่ยในการหายใจเขา้และออก ปอดขา้งขวาม สีามสว่น (เร ยีก
วา่กล บี) และปอดขา้งซา้ยม สีองสว่น

เม ือ่เราหายใจเขา้ อากาศผา่นเขา้จากจมกูหร อืปากไปยงัทอ่ลม (หลอดลม) หลอดลมแบง่ออกเป น็
สองทอ่ แตล่ะทอ่เช ือ่มตอ่ไปยงัปอดแตล่ะขา้ง ซ ึง่เป น็ท ีร่ ูจ้กักนัวา่ข ั ว้ปอดดา้นขวาและซา้ย ข ั ว้
ปอดดา้นขวาและดา้นซา้ยยงัแบง่ออกเป น็หลอดขนาดเลก็ท ีเ่ร ยีกวา่หลอดลมฝอย ท ีป่ลายของ
หลอดลมฝอยมถีงุลมขนาดเลก็นบัลา้นเร ยีกวา่ ถงุลมปอด  

ชน ดิของมะเร ง็ปอด 

มะเรง็ปอดม อีย ูส่องประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

•	 มะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ (NSCLC) 

•	 มะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ (SCLC)

ประมาณ 15% ของมะเรง็ปอด (นอ้ยกวา่ 1 ใน 5) เป น็มะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ สว่นท ีเ่หลอืเป น็
มะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็
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สาเหตแุละป จัจยัเส ีย่ง 

การสบูบหุร ี  ่- มะเรง็ปอดสว่นใหญเ่กดิจากการสบูบหุร ี ่ย ิง่คณุสบูบหุร ีม่ากเทา่ไหร ่คณุกม็ แีนว
โนม้ท ีจ่ะเป น็โรคมะเรง็ปอดมากเทา่น ั น้ นอกจากน ี  ้คนท ีเ่ร ิม่สบูบหุร ีต่ ัง้แตอ่ายยุงันอ้ยม คีวาม
เส ีย่งมากกวา่ การสบูกลอ้งสบูยา ซ กิาร  ์หร อืกญัชาสามารถเพ ิม่ความเส ีย่งตอ่การเป น็มะเรง็ปอด
ไดเ้ชน่เดยีวกนั

คนท ีไ่มส่บูบหุร ีห่ร อืเคยสบูบหุร ีก่อ็าจเป น็มะเรง็ปอดได ้ประมาณ 10-15% ของคนท ีเ่ป น็มะเรง็
ปอดไมเ่คยสบูบหุร ีม่ากอ่น  

ป จัจยัเส ีย่งอ ืน่ ๆ ไดแ้ก่ 

•	 อาย  ุ- 80% ของมะเรง็ปอดว นิ จิฉยัวา่เกดิในผ ูท้ ีม่ อีายมุากกวา่ 60 ป ี
•	 การสมัผสัแรใ่ยห นิ
•	 การสมัผสัก า๊ซเรดอน
•	 ความเส ีย่งทางพนัธกุรรม - หากญาตสิน ทิของคณุเป น็โรคมะเรง็ปอด คณุอาจมคีวามเส ีย่ง

เพ ิม่ข ึน้ 

มะเรง็ปอดไมใ่ชโ่รคตดิตอ่ และไมส่ามารถสง่ผา่นไปยงัคนอ ืน่ ๆ   

อาการ 

อาการของมะเรง็ปอดรวมถงึ: 

•	 อาการไอท ีม่ รีะยะเวลานานสามสปัดาหห์ร อืมากกวา่

•	 การเปล ีย่นเป น็การไอแบบไอลกึยาว

•	 การตดิเช ือ้ท ีห่นา้อกโดยอาการไมท่เุลา 

•	 การหายใจลำาบากและการหายใจเส ยีงดงั 

•	 การไอเป น็เลอืดผสมอย ูใ่นเสลด (เสมหะ)

•	 เส ยีงแหบแหง้ 

•	 การปวดเส ยีดหร อืปวดแปลบเม ือ่คณุไอ

•	 เบ ือ่อาหารหร อืน ้ ำาหนกัลด

•	 กล นือาหารลำาบาก 

•	 เหนด็เหน ือ่ย (เม ือ่ยลา้) และออ่นเพลยีมากเก นิไป 

หากคณุม อีาการเหลา่น ีม้านานกวา่สามสปัดาห ์ควรไปพบแพทย ์อาการท ัง้หมดน ีอ้าจเกดิจากการ
เจบ็ปว่ยอ ืน่ ๆ นอกเหน อืจากมะเรง็
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มะเร ง็ปอดม กีารว นิ จิฉยัอยา่งไร?

แพทยจ์ะตรวจสอบและจดัการทดสอบบางอยา่ง หากแพทยค์ดิวา่อาการของคณุ อาจจะเป น็โรคมะเรง็
ปอด แพทยจ์ะสง่คณุไปเอก็ซเรยท์รวงอกอยา่งเรง่ดว่น อาจมกีารสง่ตวัคณุไปท ีโ่รงพยาบาล เพ ือ่
ร บัคำาแนะนำาและการรกัษาจากผ ูเ้ช ีย่วชาญ ท ัง้น ีข้ ึน้อย ูก่บัผลการตรวจ 

ท ี ่โรงพยาบาล 

ผ ูเ้ช ีย่วชาญจะถามเก ีย่วกบัสขุภาพโดยท ัว่ไปและประวตักิารเจบ็ปว่ยของคณุ กอ่นทำาการตรวจคณุ 
คณุจะไดร้บัการเอก็ซเรยท์รวงอก หากยงัไมไ่ดด้ำาเน นิการกอ่นหนา้น ี ้ 

อาจมกีารทดสอบหน ึง่หร อืหลายอยา่งตอ่ไปน ี ้ 

การสอ่งกลอ้งตรวจหลอดลม - แพทยห์ร อืพยาบาลจะตรวจสอบอวยัวะภายในระบบทางเด นิ
หายใจของปอด และอาจเกบ็ตวัอยา่งเซลล ์กอ่นการทดสอบ คณุไมส่ามารถรบัประทานหร อืด ืม่ส ิง่ใด
ไดเ้ป น็เวลาสองถงึสามช ัว่โมง  คณุจะไดร้บัยาชาเฉพาะท ีแ่ละยาระงบัประสาท กอ่นท ีจ่ะใสส่ายซ ึง่
ม ลีกัษณะบางและย ดืหยุน่เขา้ทางจมกูหร อืปาก และตอ่ไปยงัปอด การตรวจสอบใชเ้วลาประมาณ 20 
นาทแีละคณุอาจกลบับา้นไดไ้มก่ ีช่ ั ว่โมงหลงัจากน ั น้ 

การสแกน CT (เอก็ซเรยค์อมพ วิเตอร ์) - การสแกน CT เป น็ชดุการเอก็ซเรย ์เพ ือ่สรา้งภาพ 
3 ม ติ แิสดงภายในรา่งกาย การสแกนใชเ้วลา 10-30 นาทแีละไมเ่จบ็ปวด โดยจะใชก้ารฉายรงัส ใีน
ปร มิาณเลก็นอ้ย ซ ึง่ม แีนวโนม้นอ้ยมากท ีจ่ะเกดิอนัตรายตอ่คณุและไมม่ อีนัตรายตอ่คนท ีเ่ขา้ใกล ้
คณุ คณุไมส่ามารถทานอาหารหร อืด ืม่น ้ ำาเป น็เวลาอยา่งนอ้ย 4 ช ั ว่โมงกอ่นการสแกน

คณุอาจจะไดร้บัเคร ือ่งด ืม่หร อืการฉดีส  ีซ ึง่จะชว่ยใหเ้หน็บางพ ืน้ท ีไ่ดช้ดัเจนมากข ึน้ การดำาเน นิ
การดงักลา่วอาจทำาใหค้ณุร ูส้ กึรอ้นท ัว่ท ัง้ตวัเป น็เวลาสองถงึสามนาท  ีการแจง้ใหแ้พทยข์องคณุ
ทราบวา่คณุแพไ้อโอด นีหร อืเป น็โรคหอบหดืเป น็ส ิง่ส ำาคญั เพราะคณุอาจม ปีฏกิ ริ ยิาตอ่การฉดีส ี
ท ีร่นุแรงย ิง่ข ึน้

การสแกน PET-CT - เป น็การใชก้ารสแกน CT รว่มกบัการสแกน PET (การถา่ยภาพรงัส รีะนาบ
ดว้ยการปลอ่ยโพซ ติรอน) การสแกน PET-CT ใหข้อ้มลูอยา่งละเอยีดเก ีย่วกบัขนาดของมะเรง็ และด ู
ไดว้า่ม กีารแพรก่ระจายออกจากปอดหร อืไม่ 

การตดัช ิน้เน ือ้ปอดออกตรวจ - การทดสอบน ีม้กัจะทำาในแผนกเอก็ซเ์รย ์โดยปกตจิะทำาใน
ระหวา่งการสแกน CT ยาชาเฉพาะท ีใ่ชเ้พ ือ่ทำาใหร้ ูส้ กึชาในบร เิวณน ั น้ แพทยจ์ะบอกใหค้ณุกล ั น้
ลมหายใจ ขณะท ีส่ง่ผา่นเขม็บาง ๆ ทางผ วิหนงัและเขา้ไปในปอด จะมกีารเอก็ซเ์รยต์ลอดข ั น้ตอน 
เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่เขม็อย ูจ่ดุท ีเ่หมาะสม แพทยจ์ะเกบ็ตวัอยา่งเซลลเ์พ ือ่นำาไปตรวจดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์ 
การตดัเน ือ้ออกตรวจอาจทำาใหอ้ดึอดั แตจ่ะใชเ้วลาเพ ยีงไมก่ ีน่าท  ีคณุจะกลบับา้นไดใ้นเวลาไมก่ ี ่
ช ั ว่โมงหลงัจากน ั น้

การใชเ้ข ม็เจาะเพ ือ่ดดูเซลล  ์- แพทยห์ร อืพยาบาลอาจใชเ้ขม็ขนาดเลก็เพ ือ่เกบ็ตวัอยา่งเซลล์
จากตอ่มน ้ ำาเหลอืงในลำาคอของคณุ 

หลงัการตดัช ิน้เน ือ้ปอดออกตรวจ จะม คีวามเส ีย่งเลก็นอ้ยท ีค่ณุอาจม อีากาศแทรกเขา้ระหวา่งช ั น้
ท ีค่รอบคลมุปอด เร ยีกวา่ภาวะม ลีมในชอ่งเย ือ่ห ุม้ปอด อาการจะรวมถงึเจบ็หนา้อก เหน ือ่ยหอบ 
และแนน่หนา้อก แจง้ใหพ้ยาบาลทราบหากคณุม อีาการเหลา่น ี ้
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การทดสอบเพ ิม่เต มิ

หากย นืยนัแลว้วา่เป น็มะเรง็ปอด คณุอาจเขา้รบัการทดสอบอ ืน่ ๆ การทดสอบเหลา่น ี ใ้ชเ้พ ือ่เตร ยีม
ความพรอ้มส ำาหรบัการผา่ตดั หร อืเพ ือ่หาขอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัมะเรง็ โดยรวมถงึ: 

•	 การสอ่งกลอ้งในชอ่งอก

•	 การสแกนอลัตราซาวดใ์นหลอดลม (EBUS)

•	 การตรวจอลัตราซาวดส์อ่งกลอ้ง (EUS)

•	 การสแกน MRI (การตรวจว นิ จิฉยัโรคดว้ยคล ืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้)

•	 การสแกนอลัตราซาวดช์อ่งทอ้ง

•	 การสแกนกระดกูไอโซโทป

•	 การทดสอบการทำางานของปอด

 
แพทยห์ร อืพยาบาลจะอธ บิายใหค้ณุทราบวา่ตอ้งม กีารทดสอบใด และส ิง่ใดจะเกดิข ึน้

การรอผลการทดสอบอาจเป น็ชว่งเวลาท ีน่า่กงัวลส ำาหรบัคณุ การพดูคยุเก ีย่วกบัความกงัวลกบัญาต ิ
หร อืเพ ือ่นอาจชว่ยคณุได  ้นอกจากน ี  ้คณุสามารถพดูคยุกบัผ ูเ้ช ีย่วชาญดา้นการสนบัสนนุโรคมะเรง็
ในภาษาของคณุไดท้ ี ่0808 808 00 00

การประเม นิระยะ 

การร ูร้ะยะของโรคมะเรง็จะชว่ยใหแ้พทยต์ดัส นิใจเลอืกการรกัษาท ีเ่หมาะสมส ำาหรบัคณุ  
มะเรง็ปอดแบง่ออกเป น็ส ีร่ะยะ  

•	 ระยะท ี ่ 1 มะเรง็ม ขีนาดเลก็และอย ูภ่ายในปอดเทา่น ั น้ 

•	 ระยะท ี ่ 2 หร อื 3 มะเรง็แพรก่ระจายในพ ืน้ท ีร่อบ ๆ ปอด

•	 ระยะท ี ่ 4 มะเรง็แพรก่ระจายไปยงัอวยัวะอ ืน่ ๆ ของรา่งกาย 
 
ม รีะบบการประเม นิระยะอกีแบบ ส ำาหรบัมะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ ซ ึง่แบง่เป น็โรคท ีม่ ขีอบเขต
จำากดัและโรคท ีม่ กีารลกุลาม แพทยจ์ะอธ บิายถงึระบบน ีห้ากตอ้งใช ใ้นการตรวจสอบ 

เพ ือ่ความปลอดภยั มะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็จะไดร้บัการบำาบดัราวกบัวา่ไดม้ กีารแพรก่ระจายแลว้ 
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การรกัษา 

การตดัส นิใจเก ีย่วกบัการรกัษาท ีด่ ที ีส่ดุไมไ่ชเ่ร ือ่งงา่ยเสมอไป แพทยจ์ะตอ้งคำาน งึถงึส ิง่ตา่ง ๆ 
หลายอยา่ง ท ีส่ ำาคญัท ีส่ดุค อื:  

•	 สขุภาพโดยท ัว่ไปของคณุ 

•	 ระยะของโรคมะเรง็ 

•	 แนวโนม้ประโยชนจ์ากการรกัษา

•	 แนวโนม้ผลขา้งเคยีงจากการรกัษา 

•	 มมุมองของคณุเก ีย่วกบัผลขา้งเคยีงท ีอ่าจเกดิข ึน้

การพดูคยุกบัแพทยเ์ก ีย่วกบัว ธิ กีารรกัษาตา่ง ๆ เป น็เร ือ่งส ำาคญั เพ ือ่ใหค้ณุเขา้ใจถงึความหมาย
ของว ธิ กีารรกัษาน ั น้ ๆ คณุสามารถพาคนร ูจ้กัท ีพ่ดูไดท้ ัง้ภาษาของคณุและภาษาองักฤษมาดว้ยได ้ 
อาจม ลีา่มใหห้ากคณุตอ้งการ แตพ่ยายามแจง้ใหท้างโรงพยาบาลทราบลว่งหนา้วา่คณุตอ้งการลา่ม

คณุอาจม พียาบาลช ำานาญการท ีส่ามารถพดูคยุเก ีย่วกบัการรกัษาได  ้ท ัง้ยงัสามารถ ชว่ยแกป้ญัหา
ตา่ง ๆ ท ีค่ณุอาจม ใีนระหวา่งการนดัหมาย

คณุจะตอ้งลงนามในแบบฟอรม์เพ ือ่แสดงวา่คณุย นิยอมและตกลงเขา้รบัการรกัษา จะไมม่ กีารรกัษา
ใด ๆ จนกวา่คณุจะย นิยอมตกลง 

การผา่ตดั

การผา่ตดัมกัจะใชเ้พ ือ่เอามะเรง็ออก สามารถใช ใ้นการเอามะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ออก ซ ึง่
ม ขีนาดเลก็และยงัไมแ่พรก่ระจาย โดยปกตแิลว้ จะไมใ่ชก้ารผา่ตดัส ำาหรบัผ ูป้ว่ยท ีเ่ป น็มะเรง็ปอด
ชนดิเซลลเ์ลก็

การผา่ตดัโรคมะเรง็ปอดสามประเภทหลกัคอื: 

•	 การตดักล บีปอด - เพ ือ่นำากล บีของปอดออก

•	 การตดัปอด - เพ ือ่นำาปอดออก ท ัง้ขา้ง

•	 การตดัเป น็รปูล ิม่ - เพ ือ่นำาสว่นเลก็ ๆ ของปอดออก

 
ประเภทของการผา่ตดัจะข ึน้อย ูก่บัขนาดและตำาแหนง่ของเน ือ้งอก 

ผ ูป้ว่ยมกักงัวลวา่จะไมส่ามารถหายใจไดอ้ยา่งปกต  ิหากปอดถกูตดัออกไป แตค่ณุสามารถหายใจได ้
ตามปกตดิว้ยปอดเพยีงหน ึง่ขา้ง ถา้คณุหายใจลำาบากกอ่นการผา่ตดัปอด ปญัหาน ั น้อาจยงัคงอย ู่
หลงัการผา่ตดั

เราม ขีอ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการวางแผนการผา่ตดัและส ิง่ท ีค่าดหวงัหลงัการผา่ตดัในภาษาของคณุ
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เคม บี ำาบดั 

เคม บีำาบดัคอืการรกัษาท ีใ่ชย้าตา้นมะเรง็ (เป น็พ ษิตอ่เซลล)์ เพ ือ่ทำาลายเซลลม์ะเรง็ ยาจะเขา้ไป
ในกระแสเลอืดและสามารถเขา้ถงึทกุสว่นของรา่งกาย 

เคม บีำาบดัเป น็การรกัษาหลกัส ำาหรบัมะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ ซ ึง่สามารถชว่ยในเร ือ่งอาการตา่ง ๆ 
เชน่ หายใจลำาบาก ไอ ไอเป น็เลอืด และอาการเจบ็หนา้อก

ส ำาหรบัมะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ บางคร ัง้จะใชเ้คม บีำาบดัหลงัการผา่ตดั เพ ือ่ลดความเส ีย่ง
ในการกลบัมาเป น็อกี นอกจากน ี  ้เคม บีำาบดัอาจทำาใหเ้น ือ้งอกหดตวักอ่นการผา่ตดั หร อืบรรเทา
อาการตา่ง ๆ หากไมส่ามารถผา่ตดัได ้

เราม ขีอ้มลูเพ ิม่เต มิในภาษาของคณุ เก ีย่วกบัว ธิ กีารรบัยาเคม บีำาบดั และผลขา้งเคยีงบางสว่นท ี ่
อาจเกดิข ึน้

รงัส บี ำาบดั 

รงัส บี ำาบดัใชเ้คร ือ่งจกัรเพ ือ่ปลอ่ยรงัส พีลงังานสงูจากภายนอกรา่งกายเพ ือ่ทำาลายเซลลม์ะเรง็ โดย
กอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่เซลลป์กตอิยา่งนอ้ยท ีส่ดุ 

รงัส บี ำาบดัส ำาหรบัมะเร ง็ปอดชน ดิเซลลเ์ลก็ 
 รงัส บี ำาบดัจะใชเ้พ ือ่รกัษามะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ในระยะท ีจ่ำากดัเป น็บางคร ัง้ คณุอาจไดร้บัรงัส ี
บำาบดัหลงัจากเคม บีำาบดั (การฉายรงัส รีกัษา) หากมะเรง็หดตวัมากหร อืหายไปหลงัจากรกัษาดว้ย
เคม บีำาบดั

บางคร ัง้คณุจะไดร้บัรงัส บี ำาบดัในเวลาเดยีวกบัการทำาเคม บีำาบดั ซ ึง่เร ยีกวา่การใหเ้คม บีำาบดัพรอ้ม
รงัส บี ำาบดั การรกัษาท ัง้สองทางสามารถชว่ยหยดุการกลบัมาของมะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็ และอาจ
ชว่ยขจดัรอ่งรอยของโรคมะเรง็ใด ๆ อยา่งสมบรูณ ์การใหเ้คม บีำาบดัและรงัส บี ำาบดัรว่มกนัอาจทำาให ้
ผลขา้งเคยีงของการรกัษาเหลา่น ีร้นุแรงข ึน้ แพทยห์ร อืพยาบาลสามารถใหข้อ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั
เคม บีำาบดัพรอ้มกบัรงัส บี ำาบดัแกค่ณุ

ในบางคร ัง้ มะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็สามารถแพรก่ระจายไปยงัสมอง คณุอาจไดร้บัรงัส บี ำาบดัชนดิ
หน ึง่ท ีศ่ รีษะโดยเร ยีกวา่ รงัส บี ำาบดัเพ ือ่ปอ้งกนัโรคแพรก่ระจาย เพ ือ่ลดความเส ีย่งของการเกดิ
โรคน ี  ้ผ ูป้ว่ยท ีเ่ป น็มะเรง็ปอดชนดิเซลลเ์ลก็อาจไดร้บัการรกัษาดว้ยว ธิ นี ี  ้หากการรกัษาดว้ยเคม ี
บำาบดัไดผ้ลด มีาก หร อืหากไดร้บัการผา่ตดัเพ ือ่เอาเน ือ้งอกออก

รงัส บี ำาบดัส ำาหรบัมะเร ง็ปอดชน ดิท ี ่ไมใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ 
คณุอาจไดร้บัรงัส บี ำาบดัเพ ือ่รกัษามะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ (เร ยีกวา่การรกัษาดว้ยรงัส ที ี ่
ม แีรงสงู) ว ธิ นี ี ใ้ชแ้ทนการผา่ตดัได  ้การรกัษาดว้ยรงัส ที ีม่ แีรงสงูม หีลายว ธิ ที ีแ่ตกตา่งกนั และ
แพทยจ์ะอธ บิายการรกัษาใหค้ณุฟงั

หากเน ือ้งอกไปป ดิก ั น้ทางเด นิหายใจชอ่งใดชอ่งหน ึง่ คณุอาจไดร้บัรงัส บี ำาบดัภายในซ ึง่เร ยีก
วา่รงัส บี ำาบดัในหลอดลม หร อืการฉายรงัส รีะยะใกล  ้จะม กีารวางแหลง่กำาเน ดิกมัมนัตรงัส ที ีเ่ป น็
ของแขง็ใกลก้บัเน ือ้งอกเป น็เวลาสองถงึสามนาท  ีโดยใชก้ลอ้งสอ่งตรวจหลอดลม จากน ั น้จ งึนำา
ออกมา การรกัษาน ีท้ำาซ ้ ำาไดส้องหร อืสามคร ัง้ รงัส บี ำาบดัจะตรงไปยงัเน ือ้งอก เพ ือ่ใหเ้น ือ้เย ือ่
ปกต ไิมไ่ดร้ บัผลกระทบรนุแรง ซ ึง่หมายความวา่ม ผีลขา้งเคยีงนอ้ย

อาจใชร้งัส บี ำาบดัเพ ือ่บรรเทาในการควบคมุอาการ ม กีารรกัษานอ้ยคร ัง้ลง และโดยปกตแิลว้ม ผีล
ขา้งเคยีงนอ้ยกวา่ 

รงัส บี ำาบดัจากภายนอกไมท่ำาใหค้ณุหลัง่สารกมัมนัตรงัส อีอกมา และคณุสามารถอย ูร่ว่มกบัคนอ ืน่ ๆ 
รวมท ัง้เดก็หลงัจากการรกัษาไดอ้ยา่งปลอดภยั

เราม ขีอ้มลูเพ ิม่เต มิในภาษาของคณุ เก ีย่วกบัแผนการรกัษาและการใหร้งัส บี ำาบดั รวมท ัง้ผลขา้ง
เคยีงท ีอ่าจเกดิข ึน้ได ้
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การรกัษาแบบจำาเพาะเจาะจงส ำาหรบัมะเร ง็ปอดชน ดิไมใ่ชเ่ซลลเ์ลก็

การรกัษาแบบจำาเพาะเจาะจงมุง่ไปท ีค่วามแตกตา่งระหวา่งเซลลม์ะเรง็และเซลลป์กต  ิและพยายาม
หยดุการเจร ญิเต บิโตของเซลลม์ะเรง็ แพทยห์ร อืพยาบาลสามารถใหข้อ้มลูเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการ
รกัษาเหลา่น ี  ้ถา้คณุสามารถรบัการรกัษาได ้ 

การรกัษามะเร ง็ดว้ยคล ืน่ความถ ีส่งูส ำาหรบัมะเร ง็ปอดชน ดิท ี ่ไมใ่ชเ่ซลลเ์ลก็

การรกัษาน ีจ้ะใชค้วามรอ้นเพ ือ่ทำาลายเซลลม์ะเรง็ โดยจะใชเ้ฉพาะกรณที ีค่ณุม มีะเรง็ปอดชนดิท ี ่
ไมใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ในระยะแรกเร ิม่ และไมเ่หมาะสมท ีจ่ะใชก้ารรกัษาอ ืน่ ๆ 

คณุจะไดร้บัยาชาเฉพาะท ีแ่ละยาระงบัประสาทกอ่นการรกัษา ในบางกรณจีะใชย้าชาท ัว่ไปแทน 
แพทยจ์ะฝงัเขม็ในเน ือ้งอกภายในปอด ซ ึง่มกัจะทำาโดยใชเ้คร ือ่งสแกน CT เพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่เขม็อย ู่
ในจดุท ีเ่หมาะสม จากน ั น้ จะม กีารสง่ผา่นคล ืน่ว ทิยลุงไปท ีเ่ขม็ แลว้เขา้ไปยงัเน ือ้งอกเพ ือ่ใหค้วาม
รอ้นและทำาลายเซลลม์ะเรง็ 

แมว้า่การรกัษาน ีม้ ผีลขา้งเคยีงนอ้ยมาก แตเ่ป น็เร ือ่งปกตทิ ีผ่ ูป้ว่ยจะไดร้บัความเจบ็ปวดเลก็นอ้ยห
ร อืร ูส้ กึไมส่บาย และร ูส้ กึเหน ือ่ยหลงัจากน ั น้ โดยปกตแิลว้ คณุจะตอ้งคา้งค นือย ูใ่นโรงพยาบาล 

การรกัษาดว้ยแสงจำาเพาะ (PDT)

การรกัษาดว้ยแสงจำาเพาะ (PDT) ใชแ้สงเลเซอรห์ร อืแหลง่กำาเน ดิแสงอ ืน่ ๆ รว่มกบัยาท ีไ่วตอ่แสง 
(บางคร ัง้เร ยีกวา่สารไวตอ่แสง) เพ ือ่ทำาลายเซลลม์ะเรง็ 

บางคร ัง้จะใช  ้PDT ในกรณที ีม่ะเรง็ม กีารเจร ญิเต บิโตเขา้ไปในผนงัหลอดลมขา้งหน ึง่ (มะเร ง็
ภายในหลอดลม) และอย ูใ่นระยะเร ิม่แรกเทา่น ั น้ 

จะม กีารใหย้าท ีไ่วตอ่แสงชนดิเหลวผา่นเขา้ไปในหลอดเลอืดดำา เม ือ่เซลลม์ะเรง็ดดูซบัยาเขา้ไป 
แพทยจ์ะใชแ้สงเลเซอรส์อ่งตรงไปยงักอ้นเน ือ้งอกโดยใชก้ลอ้งสอ่งตรวจหลอดลม 

PDT จะทำาใหค้ณุไวตอ่แสงเป น็ระยะเวลาสองสามวนัถงึสองสามเดอืน ข ึน้อย ูก่บัชนดิยาไวตอ่แสง
ท ีใ่ช  ้คณุจะตอ้งหลกีเล ีย่งแสงจา้ในชว่งเวลาน ี  ้ผลขา้งเคยีงอ ืน่ ๆ ไดแ้ก ่อาการบวม การอกัเสบ 
เหน ือ่ยหอบ และไอ 

การควบคมุอาการของโรคมะเร ง็ปอด

บางคร ัง้อาการอ ืน่ ๆ สามารถพฒันาข ึน้ในระหวา่งการเจบ็ปว่ย เชน่ หายใจลำาบากหร อืไอ ซ ึง่อาจม ี
สาเหตมุาจากโรคมะเรง็ แตอ่าจเกดิจากสาเหตอุ ืน่ไดด้ว้ย หากคณุม อีาการใหมเ่กดิข ึน้ แจง้ใหแ้พทย์
ทราบเพ ือ่เขา้รบัการรกัษาโดยทนัท ี

การหายใจลำาบาก - อาจเป น็อาการท ีน่า่ว ติกในการรบัม อื ม กีารรกัษาและการออกกำาลงักายท ี ่
สามารถชว่ยบรรเทา หร อืควบคมุอาการหายใจลำาบากของคณุ และว ธิ ตีา่ง ๆ ท ีช่ว่ยใหค้ณุใชช้ วี ติ
อย ูก่บัอาการหายใจลำาบากไดง้า่ยข ึน้ รวมถงึการใชย้าตา่ง ๆ การแพทยแ์บบผสมผสาน และเทคนคิ
การหายใจและการผอ่นคลาย 

อาการไอ - ประมาณ 80% ของผ ูป้ว่ยท ีเ่ป น็โรคมะเรง็ปอดม อีาการไอ และมกีารรกัษาเพ ือ่ชว่ย
บรรเทาอาการน ี  ้รวมถงึการรกัษาดว้ยการฉายรงัส จีากภายนอก เคม บีำาบดัเพ ือ่บรรเทาอาการ หร อื
การใชย้า

ภาวะม นี ้ ำาในชอ่งเย ือ่ห ุม้ปอด - ในบางคร ัง้ มะเรง็ในปอดอาจสรา้งของเหลวระหวา่งช ั น้ท ี ่
ครอบคลมุปอด (ภาวะม นี ้ ำาในชอ่งเย ือ่หุม้ปอด) แพทยส์ามารถระบายของเหลวออกโดยการสอดเขม็ 
(การสอดทอ่เขา้ไปในโพรงปอด) เขา้ไปในพ ืน้ท ีน่ ั น้ เขม็จะเช ือ่มตอ่กบัหลอด และของเหลวจะไหล
ผา่นเขา้ไปในถงุหร อืขวดระบาย บางคร ัง้กเ็ป น็ไปไดท้ ีจ่ะป ดิเย ือ่หุม้ปอดท ัง้สองช ั น้กลบัเขา้ดว้ย
กนั
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ความเจบ็ปวด - ผ ูป้ว่ยบางรายท ีเ่ป น็โรคมะเรง็ปอดจะร ูส้ กึเจบ็ปวด ซ ึง่สามารถควบคมุไดด้ว้ยยา
แกป้วดและว ธิ อี ืน่ ๆ เพ ือ่ควบคมุความเจบ็ปวด นอกจากน ี  ้คณุอาจม อีาการเจบ็ปวดหากมะเรง็แพร ่
กระจายไปยงักระดกู ซ ึง่ม ยีารกัษาท ีแ่ตกตา่งกนั เชน่ ยาบสิฟอสโฟเนต ท ีอ่าจชว่ยลดอาการเจบ็
ปวด แพทยอ์าจแนะนำาใหเ้ขา้รบัรงัส บี ำาบดัในระยะส ั น้ 

การทดลองทางการแพทย ์

มกีารทดลองการว จิยัมะเรง็เพ ือ่หาทางรกัษามะเรง็ในว ธิ ใีหม ่ๆ และดกีวา่ การทดลองกบัผ ูป้ว่ย
เร ยีกวา่การทดลองทางการแพทย ์ป จัจบุนัโรงพยาบาลหลายแหง่ม สีว่นรว่มในการทดลองเหลา่น ี ้ 
พดูคยุกบัแพทยข์องคณุเก ีย่วกบัการว จิยัมะเรง็ปอดในปจัจบุนั

การต ดิตามผล

แพทยห์ร อืพยาบาลผ ูช้ ำานาญการอาจตอ้งการใหค้ณุตรวจสขุภาพและเอก็ซเรยอ์ยา่งสมำา่เสมอ น ีเ่ป น็
ชว่งเวลาท ีด่ ที ีจ่ะหาร อืเก ีย่วกบัปญัหาใด ๆ ถา้คณุสงัเกตเหน็อาการใหม ่ๆ ในระหวา่งการนดัหมาย
เหลา่น ี  ้แจง้ใหแ้พทยห์ร อืพยาบาลทราบโดยเร ว็ท ีส่ดุ 

ความร ูส้ กึของคณุ  

คณุอาจเกดิความร ูส้ กึทว่มทนัม ือ่ทราบวา่คณุเป น็โรคมะเรง็ และอาจม อีารมณค์วามร ูส้ กึท ีแ่ตกตา่ง
หลากหลาย ซ ึง่อาจรวมถงึ ความโกรธ ความไมพ่อใจ ความร ูส้ กึผ ดิ ความวติกกงัวล และความกลวั 
ความร ูส้ กึเหลา่น ีเ้ป น็ปฏกิ ริ ยิาปกต  ิและเป น็สว่นหน ึง่ของกระบวนการท ีผ่ ูป้ว่ยหลายรายฝา่ฟนั 
เพ ือ่พยายามประคองความเจบ็ปว่ยน ี  ้ไมม่ คีวามร ูส้ กึท ีถ่กูหร อืผ ดิ คณุจะรบัม อืกบัส ิง่ตา่ง ๆ ดว้ย
ว ธิ ขีองคณุเอง

ขอ้มลูเพ ิม่เต มิ

หากคณุตอ้งการพดูคยุเก ีย่วกบัขอ้มลูน ีก้บัผ ูเ้ช ีย่วชาญการสนบัสนนุดา้นโรคมะเรง็ เราม บีร กิารลา่ม 
คณุสามารถตดิตอ่สายสนบัสนนุของ Macmillan ท ีห่มายเลข 0808 808 00 00 วนัจนัทรถ์ งึวนั
ศกุร  ์เวลา 9:00 - 20:00 น. โดยไมม่ คีา่ใชจ้า่ย 
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การอา้งอ งิและคำาขอบคณุ

เอกสารขอ้มลูน ีเ้ข ยีน ขดัเกลา และแกไ้ขโดยท มีพฒันาขอ้มลูโรคมะเรง็ของมลูน ธิ ชิว่ยเหลอืผ ู ้
ปว่ยโรคมะเรง็ แมค็ม ลิแลน (Macmillan Cancer Support) ซ ึง่ไดร้ บัการอนมุตั จิากบรรณาธ กิาร
ทางการแพทยข์องเรา นายแพทยท์ มิ ไอเวอรส์ นั ท ีป่ร กึษาดา้นมะเรง็ว ทิยาคล นิ กิ 

ขอขอบคณุ: เฮเลน สปารค์ส  ์พยาบาลช ำานาญการโรคปอดของ Macmillan, ล นิดซ์ ยี ์ฟ ติสแ์พทร กิ 
พยาบาลช ำานาญการโรคมะเรง็ปอดของ Macmillan, โดร นิดา พาลเมอร  ์หวัหนา้พยาบาลโรคมะเรง็
ของ Macmillan, ชารอน น วิโบลด ์พยาบาลช ำานาญการโรคปอดของ Macmillan และผ ูป้ว่ยโรค
มะเรง็ซ ึง่ตรวจทานขอ้มลูฉบบัน ี ้ 

เอกสารขอ้มลูน ีเ้ร ยีบเร ยีงโดยใชข้อ้มลูจากหลายแหลง่ท ีเ่ช ือ่ถ อืได ้  
รวมไปถงึ:

•	 Crinò L, et al. มะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็ระยะเร ิม่แรก และระยะสดุทา้ยเฉพาะสว่น 
(ไมใ่ชร่ะยะแพรก่ระจาย): แนวปฏบิตั ทิางคล นิ กิ ESMO ส ำาหรบัการว นิ จิฉยั การรกัษา และการ
ตดิตามผล สมาคมมะเรง็ว ทิยาแหง่ยโุรป (Esmo) 2553 (2010)

•	 D’Addario, et al. การแพรก่ระจายของมะเรง็ปอดชนดิท ีไ่มใ่ชเ่ซลลเ์ลก็: แนวปฏบิตั ทิางคล นิ กิ 
ESMO ส ำาหรบัการว นิ จิฉยั การรกัษา และการตดิตามผล สมาคมมะเรง็ว ทิยาแหง่ยโุรป (Esmo) 
2553 (2010)

•	 มะเร ง็ปอด การว นิ จิฉยัและการรกัษาโรคมะเร ง็ปอด สถาบนัแหง่ชาต เิพ ือ่ความเป น็เลศิดา้น
สขุภาพและการแพทย ์(NICE) กมุภาพนัธ ์2554 (2011) 

เราดำาเน นิการทกุวถิ ทีางเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่ขอ้มลูของเราม คีวามถกูตอ้ง แตไ่มค่วรใชเ้พ ือ่สะทอ้นใหเ้หน็ถ งึสถานะ
ปจัจบุนัของการว จิยัทางการแพทย ์ซ ึง่ม กีารเปล ีย่นแปลงอยา่งตอ่เน ือ่ง หากคณุกงัวลเก ีย่วกบัสขุภาพของตวัเอง 
ควรปร กึษาแพทยข์องคณุ Macmillan ไมส่ามารถยอมรบัผ ดิส ำาหรบัความสญูเส ยีหร อืความเส ยีหายใด ๆ ท ีเ่ก ดิจาก
ความไมถ่กูตอ้งในขอ้มลูน ีห้ร อืขอ้มลูของบคุคลภายนอก เชน่ ขอ้มลูในเวบ็ไซตท์ ีเ่ราเช ือ่มโยงถงึ 

© Macmillan Cancer Support 2557 (2014) องคก์รการกศุลท ีจ่ดทะเบ ยีนในประเทศองักฤษและเวลส  ์(261017) 
สกอตแลนด ์(SC039907) และเกาะแมน (604) ส ำานกังานจดทะเบ ยีน 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ
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Lung cancer: Thai

Lung cancer 
This fact sheet is about how lung cancer is diagnosed and treated.

We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions, you 
can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having your treatment. 

If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your 
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan 
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have 
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can go 
to our website macmillan.org.uk

This fact sheet is about: 

•	 What is cancer?

•	 The lungs

•	 Types of lung cancer

•	 Causes and risk factors

•	 Symptoms

•	 How is lung cancer diagnosed?

•	 Staging

•	 Treatment

•	 Clinical trials

•	 Controlling symptoms

•	 Follow up

•	 Your feelings

•	 More information
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What is cancer?

The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells. 
Cancer is a disease of these cells.

Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves 
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of 
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.

Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small 
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample 
under a microscope to look for cancer cells. 

In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere 
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.

In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes, cancer 
cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other parts of the 
body. They can travel through the blood or lymphatic system.

The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine 
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes 
(glands) all over the body.

When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another 
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

Normal cells Cells forming a tumour
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The lungs 

We have two lungs in our chest that help us to breathe in and out. The right lung has 
three sections (called lobes) and the left lung has two.

When we breathe in, air passes from our nose or mouth through the windpipe (trachea). 
This divides into two tubes, one going to each lung. These are known as the right 
and left bronchus. They divide into smaller tubes called bronchioles. At the end of the 
bronchioles are millions of tiny air sacs called alveoli.  

Types of lung cancer 

There are two main types of lung cancer: 

•	 non-small cell lung cancer (NSCLC) 

•	 small cell lung cancer (SCLC)

About 15% of lung cancers (less than 1 in 5) are small cell lung cancer; the rest are non-
small cell lung cancer.

Left 
bronchus

Alveoli

Windpipe
(trachea)

Right 
bronchus

Bronchioles
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Causes and risk factors 

Smoking – Most lung cancers are caused by people smoking cigarettes. The more you 
smoke, the more likely you are to get lung cancer. People who start smoking at a young 
age are also at more risk. Smoking pipes, cigars or cannabis can also increase your risk 
of getting lung cancer.

People who don’t smoke or used to smoke can also get lung cancer. About 10–15% of 
people who get lung cancer have never smoked.  

Other risk factors include: 

•	 Age – 80% of lung cancers are diagnosed in people over 60.

•	 Exposure to asbestos
•	 Exposure to radon gas

•	 Genetic risk – If a close relative of yours has had lung cancer you may be at an 
increased risk. 

Lung cancer is not infectious and can’t be passed on to other people.   

Symptoms 

The symptoms of lung cancer include: 

•	 a cough that lasts three weeks or more

•	 a change in a long-lasting cough

•	 a chest infection that doesn’t get better 

•	 increased breathlessness and wheezing 

•	 coughing up blood in your sputum (phlegm)

•	 a hoarse voice 

•	 a dull ache or sharp pain when you cough

•	 loss of appetite or weight loss

•	 difficulty swallowing 

•	 excessive tiredness (fatigue) and lethargy. 

If you have any of these symptoms for more than three weeks, it‘s important to see your 
GP. All of these symptoms can be caused by illnesses other than cancer.
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How is lung cancer diagnosed?

Your GP will examine you and arrange some tests. If your GP thinks your symptoms  
could be lung cancer, they will send you for an urgent chest x-ray. Depending on the 
result, you may then be referred to a hospital for specialist advice and treatment. 

At the hospital 

The specialist will ask you about your general health and any previous medical problems 
before examining you. If you haven’t already had one, you will have a chest x-ray. 

You may have one or more of the tests below. 

Bronchoscopy – a doctor or nurse will examine the insides of the lung airways and 
may take samples of the cells. Before the test, you cannot eat or drink anything for a few 
hours.  You will be given a local anaesthetic and sedation before a thin, flexible tube is 
passed up your nose or mouth and into your lungs. The test takes about 20 minutes and 
you may go home after a few hours. 

CT (computerised tomography) scan – A CT scan takes a series of x-rays, which 
builds up a 3D picture of the inside of the body. The scan takes 10-30 minutes and 
doesn’t hurt. It uses a small amount of radiation. This is very unlikely to harm you and 
will not harm anyone you come into contact with. You cannot eat or drink for at least 4 
hours before the scan.

You may be given a drink or injection of a dye, which allows some areas to be seen 
more clearly. This can make you feel hot all over for a few minutes. It is important to let 
your doctor know if you are allergic to iodine or have asthma, because you could have a 
more serious reaction to the injection.

PET-CT scan – this is a combination of a CT scan and a PET (positron emission 
tomograph) scan. PET-CT scans give more detailed information about the size of the 
cancer, and whether it has spread beyond the lungs. 

Lung biopsy – This test is usually done in the x-ray department; normally during a 
CT scan. A local anaesthetic is used to numb the area. You’ll be asked to hold your 
breath while a thin needle is passed through the skin and into the lung. An x-ray is 
used throughout the procedure to make sure the needle is in the right place. The 
doctors will take a sample of cells to examine under a microscope. The biopsy may be 
uncomfortable, but it only takes a few minutes. You can go home a few hours after the 
biopsy.

Fine needle aspiration – a doctor or nurse may use a fine needle to take a sample of 
cells from the lymph nodes in your neck. 

After a lung biopsy there is a small risk you may develop air between the layers 
that cover the lungs. This is known as a pneumothorax. Symptoms include sharp 
chest pain, breathlessness and a tight chest. Tell your nurse if you have any of these 
symptoms.



Page 6 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Lung cancer

Further tests

If lung cancer is confirmed then you may have some other tests. These may be used to 
prepare you for an operation or to find out more about the cancer. They include: 

•	 mediastinoscopy

•	 endobronchial ultrasound scan (EBUS)

•	 endoscopic ultrasound (EUS)

•	 MRI (magnetic resonance imaging) scan

•	 abdominal ultrasound scan

•	 isotope bone scan

•	 lung function tests.

 
Your doctor or nurse will explain which tests you need and what will happen.

Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your 
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support 
specialists in your language on 0808 808 00 00.

Staging 

Knowing the stage of your cancer helps doctors decide the right treatment for you.  
Lung cancer is divided into four stages:  

•	 Stage 1 The cancer is small and only in the lung 

•	 Stages 2 or 3 The cancer has spread into areas around the lung

•	 Stage 4 The cancer has spread to other parts of the body. 

 
There is another system of staging for small cell lung cancer that divides it into limited 
disease and extensive disease. Your doctor will explain this system if they are using it. 

To be safe, small cell lung cancers are usually treated as though they have spread. 
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Treatment 

Deciding on the best treatment isn’t always easy. Your doctor will need to think about a 
lot of things. The most important of these are:  

•	 your general health 

•	 the stage of the cancer 

•	 the likely benefits of treatment

•	 the likely side effects of treatment 

•	 your views about the possible side effects.

It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what 
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language 
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital 
know before if you would like one to be there.

You might have a specialist nurse who can talk to you about treatment. They can also  
help with any problems you may have in between appointments.

You will be asked to sign a consent form to show that you understand and agree to the 
treatment. You will not have any treatment unless you have agreed to it. 

Surgery

Surgery is often used to remove cancer. It can be used to remove non-small cell lung 
cancers that are small and haven’t spread. Surgery is rarely used to treat people with 
small cell lung cancer.

The three main types of surgery for lung cancer are a: 

•	 Lobectomy – removes a lobe of the lung

•	 Pneumonectomy – removes  a whole lung

•	 Wedge resection – removes a small part of the lung.

 
The type of operation you have will depend on the size and position of the tumour. 

People often worry that they won’t be able to breathe properly if their lung has been 
removed. But you can breathe normally with one lung. If you had breathing difficulties 
before the operation, you may still have them after it.

We have more information in your language about how surgery is planned and what to 
expect after the operation.



Page 8 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Lung cancer

Chemotherapy 

Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer 
cells. The drugs are carried in the blood and can reach anywhere in the body. 

Chemotherapy is the main treatment for small cell lung cancer. It can help with 
symptoms such as breathlessness, coughing, coughing up blood and chest pain.

In non-small cell lung cancer, chemotherapy is sometimes used after surgery to reduce 
the risk of the cancer coming back. It may also shrink tumours before surgery or relieve 
symptoms if surgery is not possible.

We have more information in your language about how chemotherapy is given and 
some of the side effects you may have.

Radiotherapy 

Radiotherapy uses a machine to aim high-energy rays from outside the body to destroy 
the cancer cells, while doing as little harm as possible to normal cells. 

Radiotherapy for small cell lung cancer 
Radiotherapy is sometimes used to treat limited-stage small cell lung cancer. You may 
have it after chemotherapy (adjuvant radiotherapy) if the cancer has shrunk a lot or 
disappeared after the chemotherapy.

Sometimes you will have radiotherapy at the same time as chemotherapy. This is called 
chemoradiation. The two treatments can help to stop small cell lung cancer coming back 
and may help to completely remove any signs of the cancer. Giving chemotherapy and 
radiotherapy together can make the side effects of these treatments worse. Your doctor 
or nurse can give you more information about chemoradiation.

Small cell lung cancer can sometimes spread to the brain. You may be given a type of 
radiotherapy called prophylactic cranial radiotherapy to your head to reduce the risk of 
this happening. It may be given to people with small cell lung cancer if chemotherapy 
has worked very well, or if they have had surgery to remove the tumour.

Radiotherapy for non-small cell lung cancer 
You may have radiotherapy that aims to cure non-small cell lung cancer (called radical 
radiotherapy). This can be used instead of surgery. There are different ways of having 
radical radiotherapy and your doctor will explain your treatment.

If the tumour is blocking one of the airways, you may have internal radiotherapy called 
endobronchial radiotherapy or brachytherapy. A solid radioactive source is placed close 
to the tumour for a few minutes using a bronchoscope. It is then removed. This treatment 
can be repeated two or three times. The radiotherapy goes directly to the tumour so 
healthy tissue will not be affected much. This means there are few side effects.

Palliative radiotherapy may be used to control symptoms. Fewer treatments are given 
and they usually have fewer side effects. 

External radiotherapy does not make you radioactive and it is safe for you to be with 
other people, including children, after your treatment.

We have more information in your language about how radiotherapy is planned and 
given, and some of the side effects you may have.
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Targeted therapies for non-small cell lung cancer

Targeted therapies work on the difference between cancer cells and normal cells and 
try to stop cancer cells growing. Your doctor or nurse can tell you more about these 
treatments if you can have them. 

Radiofrequency ablation for non-small cell lung cancer

This treatment uses heat to destroy cancer cells. It's only used if you have a very early-
stage non-small cell lung cancer and other treatments are not suitable. 

You will be given a local anaesthetic and sedation before the treatment. In some cases, 
general anaesthetic is used instead. Your doctor will place a needle into the lung 
tumour. This is usually done using a CT scanner to make sure the needle is in the right 
place. Radiowaves are then passed down the needle into the tumour to heat and destroy 
the cancer cells. 

There are very few side effects with this treatment, although it's common for people to 
have some pain or discomfort and to feel tired afterwards. You'll usually need to stay in 
hospital overnight. 

Photodynamic therapy (PDT)

Photodynamic therapy (PDT) uses lasers or other light sources, combined with a light-
sensitive drug (sometimes called a photosensitising agent) to destroy cancer cells. 

PDT can sometimes be used if the cancer is only growing into the wall of one of the 
main airways (endobronchial cancer) and is at a very early stage. 

The light-sensitive drug is given as a liquid into a vein. Once the drug is taken up by the 
cancer cells, the laser light is directed at the tumour using a bronchoscope. 

PDT will make you sensitive to light for a couple of days to a few months, depending on 
the photosensitising drug used. You will need to avoid bright light during this time. Other 
side effects include swelling, inflammation, breathlessness and a cough. 

Controlling the symptoms of lung cancer

New symptoms can sometimes develop during your illness, such as breathlessness or a 
cough. These may be caused by the cancer, but they may also have another cause. If 
you have any new symptoms, tell your doctor straight away so that you can be treated.

Breathlessness – can be a distressing symptom to deal with. There are treatments and 
exercises that can help to relieve or manage your breathlessness, and things you can do 
to make living with breathlessness easier. These include different drugs, complementary 
therapies, and breathing and relaxation techniques. 

Cough – About 80% of patients with lung cancer have a cough, and there are 
treatments to help ease this. These can include external beam radiotherapy, palliative 
chemotherapy or medications.
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Pleural effusion – Occasionally, cancer in the lung can cause fluid to build up between 
the layers that cover the lung (pleural effusion). Your doctor can usually drain the fluid by 
inserting a needle (cannula) into the area. The needle is attached to a tube and the fluid 
passes into a drainage bag or bottle. Sometimes, it’s possible to seal the two layers of 
the pleura together again.

Pain – Some people with lung cancer feel pain. This can usually be controlled with 
painkillers and other methods of pain control. You may also have pain if the cancer has 
spread to the bones. There are different medications, such as bisphosphonates, that 
might help with the pain. Your doctor may recommend a short course of radiotherapy. 

Clinical trials

Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer. 
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take 
part in these trials. Speak to your doctor about current lung cancer research.

Follow up

Your doctor or specialist nurse will probably want you to have regular check-ups and 
x-rays. This is a good time to discuss any problems you may have. If you notice any new 
symptoms in between these appointments, tell your doctor or nurse as soon as possible. 

Your feelings  

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different 
emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear. These are all 
normal reactions and are part of the process many people go through in trying to come 
to terms with their illness. There is no right or wrong way to feel. You’ll cope with things 
in your own way.

More information

If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your 
language, we have interpreters. You can call the Macmillan Support Line free on 0808 
808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. 
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