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มะเร็งลําไส�ใหญ�
และทวารหนัก

ลําไส�ใหญ�
และทวารหนัก

ลําไสใหญและทวารหนัก เปนสวนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร 
มีลักษณะเปนทอยาว มีผนังประกอบดวยกลามเนื้อ มีขนาด
เสนผาศนูยกลางประมาณ 5-8 เซนตเิมตร ความยาวประมาณ 6 ฟตุ 
มีหนาทีดู่ดซึมนํา้จากอาหารท่ีรบัประทานเขาไป และยงัเปนท่ีเกบ็
กากอาหารกอนที่จะขับถายออกจากรางกายทางทวารหนัก 

ลาํไสใหญและทวารหนัก

1

มะเร็งเปนโรคที่เกิดจากการผิดปกติของเซลลที่แบงตัวตอเนื่อง  
โดยไมสามารถควบคุมไดจนกลายเปนกอนขนาดใหญ เรียกวา “เนื้องอกมะเร็ง”
เม่ือมะเรง็เขาสูกระแสเลอืดหรอืทางเดินนํา้เหลอืงและไปปรากฏยังสวนอืน่ๆ ของ 
รางกายเรียกวา มะเร็งแพรกระจาย (Metastasis)

มะเร็งลําไสใหญ เปนเซลลมะเร็งของเนื้อเยื่อลําไสใหญและลําไสตรง
ซึง่ชนิดทีพ่บบอยเกดิจากเซลลเยือ่บผุนงัลาํไสมีการเปลีย่นแปลง 
และเจรญิเตบิโตผดิปกต ิกลายเปนติง่เนือ้เล็กๆ เรยีกวา โพลิพ 
(Polyp) จากนัน้ติง่เนือ้จะใชเวลาหนึง่ในการพฒันากลายเปน 
มะเรง็ การตดัติง่เนือ้งอก (Polyp) ออก สามารถปองกนัไมให 
ติ่งเนื้อพัฒนากลายเปนมะเร็งได มะเร็งลําไสใหญที่ไมไดรับ 
การรักษาอาจลุกลามทะลุผนังลําไสหรือแพรกระจายตอไป 
ยังตับ ปอด เยื่อบุชองทอง สมอง หรือกระดูกได



เกร็ดความรู� มะเร็งลําไส�ใหญ�
และทวารหนัก
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ดังนั้นการตรวจพบมะเร็งลําไสใหญไดตั้งแตระยะแรกๆ
สามารถรักษาใหหายขาดได

การเกิดมะเร็งลําไสใหญ ไมวาจะเปนสวนลําไสใหญชวงตนหรือ
ชวงปลายลวนเรียกวา “มะเร็งลําไสใหญ” (Colorectal Cancer)

มะเร็งลําไสใหญพบมาก
• อันดับ 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยมะเร็งทั่วโลก 
• อันดับ 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยมะเร็งในประเทศไทย

การบริโภคอาหารที่เหมาะสมและการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ชวยลดความเสีย่งของการเกดิมะเรง็ลาํไสใหญได

มะเร็งลําไสใหญ พบมากที่สุดในชวงอายุ 50-70 ป 
และพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น50

ผูที่มีปญหาการอักเสบของลําไสใหญเรื้อรัง
มีแนวโนมสูงตอการเกิดมะเร็งลําไสใหญ

ภายในครอบครัวที่มีประวัติผูปวยมะเร็งลําไสใหญ 
จะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไสใหญกับบุคคลอื่นในครอบครัวดวย

หากมะเร็งยังอยูเฉพาะท่ี
เยื่อบุผนังลําไส 

อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ป
สูงถึง 70 - 90%

หากมะเร็งกระจายไปยัง
ตอมนํ้าเหลือง

อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ป
53 - 72%

หากมะเร็งกระจายสู
อวัยวะที่หางไกลออกไป

อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ป
เพียง 10%

อัตราการรอดชีวิต4



อาการที่บ�งบอก ว�าเป�นโรคมะเร็งลําไส�ใหญ�
และทวารหนัก
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อาการที่จะบอกตอไปนี้
เปนกลุมอาการที่บงบอกวาอาจจะเปนโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก

ถามอีาการดงักลาวควรรบีไปพบแพทย 
เพื่อตรวจรางกายหาสาเหตุของอาการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นตอไป

01

02

04

03

05

06

07

พฤติกรรมในการขับถายอุจจาระ

พฤตกิรรมในการขับถายอุจจาระเปล่ียนแปลงไปจากปกตขิองบุคคล
โดยอาจจะถายบอยครัง้ขึน้ หรอืทองผูกมากขึน้ นอกจากนีจ้ะมี
ถายไมสดุหรือปวดเบงได

มีอาการทองเสียสลับกับทองผูก
มเีลือดสดๆ หรือเลือด

แดงคลํ้าปนออกมากับอุจจาระ

อุจจาระมีลักษณะ
ผิดปกติจากเดิม ลักษณะกอน
เปลี่ยนเปนเสนแบนคลายตังเม

มีทองอืด ปวดทอง 
แนนทอง จุกเสียด มีลมในลําไสมาก 

   (Abdominal Discomfort)

นํ้าหนักลดลงโดยไมทราบสาเหตุ

เหนื่อย ออนเพลีย 
ไมสามารถทํางานที่เคยทําตามปกติได

   อาการทัง้หลาย
เหลานี ้อาจจะเปนอาการ

ของโรคมะเร็งลําไสใหญและ
ทวารหนัก หรืออาจจะเปน

โรคอื่นๆก็ได 



การตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลําไส�ใหญ�
และทวารหนัก
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02 การตรวจด�วยภาพ
การตรวจเอ็กซเรย�คอมพิวเตอร�ด�วยภาพเสมือนจริงa

การตรวจอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือดแดงที่อาจมีแอบซอนอยู หรือเปนการตรวจหาเลือด
ปริมาณนอยๆ ที่ปนอยูในอุจจาระ (Occult Blood) ซึ่งมองไมเห็นไดดวยตาเปลา 

เปนเทคนคิการตรวจทีท่นัสมยั ทาํไดโดยการใสลมเขาไปในลาํไสใหญ ทาํใหลาํไสขยาย
เห็นรายละเอียดมากทีส่ดุเทาทีทํ่าได แลวเอกซเรยภาพในลักษณะภาพตดัขวาง จากนัน้
นําขอมูลที่ไดมาสรางภาพสามมิติใหเปนภาพเสมือนจริงของลักษณะภายในลําไสใหญ 
เพือ่ใชดคูวามผิดปกติ เชน ติง่เนือ้ (Polyp) รอยโรคอ่ืนๆ ทีป่รากฎในลาํไสใหญ เปนตน

เน้ืองอกลาํไสใหญจะมกีารหลดุลอก ทาํใหสามารถตรวจพบดเีอน็เอทีผ่ดิปกตใินอจุจาระได

01 การตรวจอจุจาระ (Stool-based Test) สามารถตรวจได� 2 วธิ ีได�แก�

การตรวจหาเลือดในอุจจาระ a

การตรวจหาดีเอ็นเอของเซลล�มะเร็งหรือติ่งเนื้อb

 (Computed tomographic (CT) Colonography)

 (Fecal DNA Testing)

(Fecal Occult Blood Test: FOBT)

การส�องกล�องตรวจลําไส�ใหญ�ส�วนปลาย b (Flexible Sigmoidoscopy)

การใสกลองเขาไปทางทวารหนักเพื่อตรวจความผิดปกติของ
ลําไสตรง (Rectum) และลําไสใหญสวนปลาย (Flexible Colon) 
ถาเหน็รอยโรค วธิกีารนีส้ามารถตดัชิน้เนือ้ออกมาตรวจสอบตอได

การตรวจคดักรองโรคมะเรง็ลาํไสใหญและทวารหนกั คอื การตรวจ
ในประชาชนทั่วไปที่ไมมีอาการที่ชวนสงสัยวาเปนโรคมะเร็ง 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะตรวจหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มตน เพื่อลด
อตัราการเสยีชวิีตจากโรคมะเรง็ตัง้แตการตรวจคดักรอง

การตรวจคดักรองโรคมะเรง็ลาํไสใหญและทวารหนัก สามารถตรวจไดหลายวิธี ดังนี้



แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส�ใหญ�

ป�จจัยเสี่ยง อายุที่ควรเริ่มตรวจ วิธีการคัดกรอง ความถี่

1.ปจจัยเสี่ยงทั่วไป3

ประชาชนท่ัวไปอายุ
มากกวา 50 ป  

การตรวจหาเลือด
ในอุจจาระ

(Fecal Occult Blood
Test: FOBT)

การตรวจหาดีเอ็นเอ
ของเซลลมะเร็ง

หรือติ่งเนื้อ
(Fecal DNA Testing)

การสองกลองตรวจ
ลําไสใหญ

(Colonoscopy)

การตรวจเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรดวย
ภาพเสมือนจริง

(Computed tomographic
(CT) Colonography)

หรือการสองกลองตรวจ
ลําไสใหญสวนปลาย

(Flexible Sigmoidoscopy)

50 ป

ทุก 1 ป

ทุก 3 ป

ทุก 5 ป

ทุก 10 ป

5

เปนการสองกลองเขาไปทางทวารหนกั เพือ่ใหเห็นภาพภายใน
ลําไสตรงและลําไสใหญทั้งหมดวิธีนี้สามารถตัดชิ้นเนื้อที่สงสัย
สงตรวจทางพยาธิวิทยาไดเปนวิธีการตรวจที่มีความแมนยํา
มากที่สุด

การส�องกล�องตรวจลําไส�ใหญ�c (Colonoscopy)

ไมมีประวัติเปน
โรคมะเร็ง 

ไมมีประวตัคิรอบครัว
สงสัยโรคพนัธกุรรม 

ไมมปีระวตัติรวจพบ
การกลายพนัธุแสดง
ยนีทีเ่พิม่โอกาสการ
เปนโรคมะเร็ง



ป�จจัยเสี่ยง วิธีการคัดกรอง อายุที่ควรเริ่มตรวจ ช�วงระยะเว�นการตรวจ

2. ปจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง
คือ ผูที่เคยมีประวัติติ่งเนื้อ, ลําไสอักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease: IBD), เคยเปนมะเร็งลําไสใหญ 
และมีประวัติครอบครัวเปนมะเร็งลําไสใหญ3

3. ปจจัยเสี่ยงสูง
คือ ผูปวยที่มีประวัติครอบครัวเปนเปนโรคถายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary Non-Polyposis Colorectal 
Cancer: HNPCC) หรือ  โรคถายทอดทางพันธุกรรมประเภทมีติ่งเนื้องอกจํานวนมากในลําไส (Familial 
Adenomatous Polyposis: FAP) ควรปรึกษาแพทย3

2.1 มีติ่งเนื้อมากอน
(Polyp)

2.2 มีประวัติลําไส
อักเสบเรื้อรัง 
(Inflammatory bowel 
disease: IBD)

ตรวจเมื่อมีติ่งเนื้อ
เกิดขึ้นครั้งแรก

การสองกลองตรวจ
ลําไสใหญ

(Colonoscopy)

หลังจากที่ผาตัดเอาติ่ง
เนื้อนั้นออกแลวให
ตรวจทุก 3-5 ป

3.1 เปนโรคถายทอด
ทางพันธุกรรมประเภท
มีติ่งเนื้องอกจํานวน
มากในลําไส (Familial
Adenomatous 
Polyposis: FAP)

ควรเริ่มตรวจ
เมื่ออายุ

10 – 15 ป
ทุก 1 ป

3.2 เปนโรคถายทอด
ทางพันธุกรรม
(Hereditary Non-
Polyposis Colorectal 
Cancer: HNPCC)

- ควรตรวจเมื่ออายุ 
  20-25 ปขึ้นไป
- ถามคีนในครอบครวั
  เปนมะเร็งกอนอายุ
  25 ป ใหเริ่มตรวจ
  ที่อายุ 2-5 ปกอน
  หนาที่จะถูกวินิจฉัย
  วาเปนมะเร็ง

การสองกลองตรวจ
ลําไสใหญ

(Colonoscopy) ทุก 1-2 ป

8 ป หลังจากที่มี
อาการลําไสอักเสบ

ทุก 2-3 ป

2.3. มีประวัติคนใน
ครอบครัวเปนมะเร็ง
ลําไส โดยที่เปนญาติ
สายตรงลําดับที่ 1 ทุก 5 ป

6

ควรตรวจเมื่อมีอายุ
40 ป หรือ 10 ป

ลวงหนากอนคนที่อายุ
นอยที่สุดในครอบครัว

ถูกวินิจฉัยวาเปน
โรคมะเร็งลําไสใหญ

โดยหากพบความผิดปกติ แพทยจะเปนผูใหคําแนะนําถึงแนวทางการรักษา
และระยะเวลาของการตรวจครั้งตอไป ตามลักษณะความผิดปกติที่พบ

ที่มา: NCCN Guidelines for Colorectal Cancer Screening Version 1.2018.



ระยะของโรค มะเร็งลําไส�ใหญ�
และวิธีการรักษา
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ลักษณะของโรค
กอนมะเร็งเพิ่งจะเริ่มตน เนื้อเยื่อที่เปนมะเร็งจะพบในชั้นเยื่อบุ
ภายในลําไสใหญหรือทวารหนักและอยูแคในติ่งเนื้อ

การรักษา
ผาตัดเอาลําไสสวนที่เปนมะเร็งออก จะไมมีการผาตัดอื่นเพิ่มเติม 
ยกเวนกรณีที่ไมสามารถตัดติ่งเนื้อออกไปไดหมด

Stage 0

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Cancer Spread 
to Other Organs

(Stage 4)

Cancer Spread 
to Lymph Nodes

(Stage 3)

ระยะศูนย�
(Stage 0)

0
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ลักษณะของโรค
กอนมะเร็งเติบโตขึ้นมากกวาระยะศูนยและฝงในชั้นกลามเนื้อ
ของลําไสใหญและทวารหนัก โดยไมกระจายไปสูเนื้อเยื่อขางเคียง
หรือตอมนํ้าเหลืองไมทะลุชั้นกลามเนื้อของลําไสใหญ

การรักษา ผาตัดเอาลําไสสวนที่เปนมะเร็งออก

ลักษณะของโรค
กอนมะเร็งกระจายออกมาสูผนังลําไสใหญและทวารหนักสวนนอก
หรือเนื้อเยื่อใกลเคียง แตยังไมแพรกระจายไปยังตอมนํ้าเหลือง

การรักษา ผาตัดลําไสสวนที่เปนมะเร็งออก บางรายอาจตองให
เคมีบําบัดหลังผาตัดรวมดวย ในมะเร็งลําไสใหญสวนปลายจะมี
การใหยาเคมีบําบัดรวมกับการฉายแสงกอนหรือหลังผาตัด

ลักษณะของโรค
มะเร็งแพรกระจายออกจากลําไสเขาไปยังตอมนํ้าเหลืองที่อยู
บริเวณรอบๆ ลําไสใหญ แตยังไมแพรกระจายไปยังอวัยวะอื่น

การรักษา  ผาตัดเอาลาํไสสวนทีเ่ปนมะเร็งออก รวมกบัการใหยา
เคมีบําบัดหลังผาตัด ในมะเร็งลําไสใหญสวนปลายจะมีการใหยา
เคมีบําบัดรวมกับการฉายแสงกอนหรือหลังผาตัด

ลักษณะของโรค
มะเร็งมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะตางๆ ของรางกาย 
สวนใหญมักกระจายไปสูตับและปอด

การรักษา  ใหยาเคมีบําบัด และพิจารณาใชยามุงเปารวมดวย 
เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี ในผูปวยบางรายอาจมีการผาตัด
รวมดวย

ระยะหนึ่ง
(Stage 1)

ระยะสอง
(Stage 2)

ระยะสาม
(Stage 3)

ระยะสี่
(Stage 4)

4

2

3

1
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(Surgery)

การฉายแสง (Radiation Therapy)

ศัลยแพทยจะทาํการผาตดัเอาลาํไสทีเ่ปนมะเรง็ออก พรอมตอม
นํา้เหลอืงทีอ่ยูใกลเคยีง  หลังจากนั้นแพทยจะทําการตอลําไสสวน

ที่เหลือเขาดวยกันใหม ถาไมสามารถตอลําไสสวนทีเ่หลอืเขาดวยกนั 
อาจจะเปดลาํไสใหญออกทางผนงัหนาทอง เพือ่ขบัถายอุจจาระเปนการชัว่คราวหรอืแบบถาวร 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของผูปวยและ
กอนมะเร็งมีการลุกลามไปมากนอย
แคไหน การเปดลําไสใหญออกทาง
ผนังหนาทองเปนการเปลี่ยนทิศทาง
ของทางเดนิอาหารทีถู่กขับถายออก
จากรางกาย 

จุดมุงหมายหลัก เพื่อเอากอนมะเร็งออกจากรางกายไป  

เปนการใชรังสีพลังงานสูงในการกําจัดเซลลมะเร็ง 

ปจจุบันพบวาการฉายแสงรวมกับเคมีบําบัดในผูปวย
มะเร็งลําไสใหญสวนปลาย สามารถลดการเกิดโรคขึ้น
มาใหม และลดอัตราการผาตัดเอาลําไสใหญมาเปดไว
ที่หนาทอง

การเปดลําไสใหญออกทางหนาทองนี้เรียกวา ทวารเทียม (Colostomy)

ปกติจะใชการฉายแสงในผูปวยมะเร็งลําไสใหญมะเร็ง
ลําไสใหญสวนปลาย

กอนการผาตัด
เพื่อลดขนาดกอนมะเร็งทําใหการผาตัดงายขึ้น

หลังการผาตัด 
เพื่อไปทําลายเซลลมะเร็งที่ยังคงเหลืออยู และลดอัตราการกลับเปนซํ้า

นิยมใหเคมีบําบัดรวมกับการฉายแสง เพื่อทําใหการรักษาดีขึ้น



ในผูปวยท่ีมีกอนมะเร็งขนาดใหญมาก หรือมีมะเร็งแพรกระจายสูตอมนํ้าเหลือง  
ผูปวยมักจะตองไดรับยาเคมีบําบัดหลังผาตัด เรียกวา การรักษาเสริมหลังการผาตัด 
เพื่อกําจัดเซลลมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู กรณีนี้เปนการรักษาเพ่ือลดโอกาสของการ
กลบัมาเปนมะเรง็ซํา้ รวมถงึชวยเพิม่อตัราการอยูรอดของผูปวย เรยีกการรกัษาแบบนี้
วา การรักษาแบบหวังผลหายขาด

นอกจากนีย้าเคมบีาํบดัยังใชในการรกัษาหลักในผูปวยมะเรง็ลาํไสใหญระยะแพรกระจาย 
หรอืผูปวยทีไ่มสามารถรบัการผาตดัได การใชยาเคมบีาํบดัจึงใชเพือ่หยดุการกระจาย
ตวัของมะเรง็ไมใหลกุลามตอ รวมทัง้ บรรเทาอาการหรอืความทรมานจากมะเรง็ เพ่ือให
คุณภาพในการดําเนินชีวิตดีที่สุดและเพิ่มอัตราการอยูรอดของผูปวยไดนานขึ้น เรียก
การรกัษาแบบนีว้า การรกัษาแบบประคบัประคอง

เคมีบําบัด (Chemotherapy)

การบริหารยาเคมีบําบัดมี 2 วิธี
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การใหยาเคมีบําบัดแบบฉีด เปนวิธีการรักษามาตรฐานในการรักษาดวยยา 
เคมีบําบัดในปจจุบัน ปกติแลวการรักษาดวยยาเคมีบําบัดจะใชยามากกวา 
หนึ่งชนิดขึ้นไปรวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 

การใหยาจะใหเปนรอบๆ โดยแตละรอบของการรักษาจะมีระยะพัก 
โดยระยะพักและจํานวนรอบจะขึ้นอยูกับสูตรยาเคมีบําบัดที่ใช สวน 
การใชยาสูตรใดนั้นแพทยจะเปนผูพิจารณา เพื่อใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคนมากที่สุด

ชนิดฉีดเขาหลอดเลือด (Intravenous Chemotherapy)

ชนิดรับประทาน (Oral Chemotherapy)
                           มีประสิทธิภาพในการรักษา
ไมแตกตางจากยาเคมีบําบัดแบบฉีด ซึ่งเปนรูปแบบยาเคมีบําบัดที่พัฒนาขึ้นมา
ชวยเพิ่มความสะดวกตอการรักษาใหกับผูปวย ผูดูแล และ
ครอบครัว สามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ เพราะในบางครั้ง
การใหยาเคมีบําบัดแบบฉีดอาจสงผลกอใหเกิดการเจ็บปวด
ตอผูปวยและเสยีเวลาการใหยาโดยทีผู่ดแูลและครอบครวัตอง
คอยดูแลที่โรงพยาบาล



เปนการรักษาใหมเพื่อยับยั้งมะเร็งโดยตรงเปาหมาย เชน 
ยายบัยัง้กระบวนการสรางเสนเลอืดใหม (Anti-Angiogenesis Therapy) และยายบัยัง้
การเจริญเติบโตของมะเรง็ (Anti-epidermal growth factor receptor) เปนตน

การใช�ยามุ�งเป�า 
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 (Targeted Therapy)

การใชยากลุมนี้มักใหรวมกับการใหเคมีบําบัด เพื่อใหไดประสิทธิภาพในการรักษา 
มากขึ้น โดยพบวาสามารถชวยยืดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู ชวยระยะเวลาของ 
การอยูโดยปราศจากโรค และเพิ่มอัตราการตอบสนองของกอนมะเร็งไดมากกวา 
การใหการรกัษาดวยเคมบีาํบัดเพยีงอยางเดียว โดยแพทยผูเชีย่วชาญจะเปนผูแนะนาํ 
วาผูปวยคนใดจะเหมาะสมกบัยาชนดิไหน

ง็รเะมนอ้ก งลก็ลเดานขง็รเะมนอ้ก

งลดลงย้ีลเาม่ีทดอืลเน้สเ

าษกัรกาจงัลห

งย้ีลเาม่ีทดอืลเน้สเ

Blood vessels Blood vessels

tumor
tumor

สําหรับอาการขางเคียงที่สามารถพบไดบอยจากยามุงเปา มีดังนี้

• ยายบัยัง้กระบวนการสรางเสนเลอืดใหม เชน ความดันโลหติสงู ภาวะลิม่เลอืดอดุตนั 
  เลอืดออกงาย แผลแยกไมตดิ กระเพาะอาหารและลาํไสทะล ุการมโีปรตีนในปสสาวะ 
  เปนตน

• ยายบัยัง้การเจรญิเตบิโตของมะเรง็ เชน ทองเสีย ผืน่ ผวิแหง ลอก ผวิไวตอแสงแดด 
  เปนตน



การติดตามผลการรักษา
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ผูปวยหลังการรักษาจะไดรับการติดตามโดยแพทยผูรักษา เพื่อดูแลสุขภาพตอไป  

การตรวจติดตามผล โดยปกตแิลวหลงัผาตดัผูปวยจะพบแพทย 3-6 เดอืน ในชวง 2 ปแรก 

และทุก 6 เดอืน ไปจนถงึ 5 ป การตรวจตามผลจะใชการตรวจรางกาย ตรวจเลอืดเพือ่

หาสารติดตามผลมะเร็ง และอื่นๆ เชน การสองกลองตรวจลําไสใหญ และการตรวจ

วินิจฉัยทางรังสี  ซึ่งแพทยจะพิจารณาระยะเวลาตามความเหมาะสม
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