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ภก.ธรรศ  ธารีสุชีวกุล
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

ฆาตกรเงียบ!ฆาตกรเงียบ!
11 สัญญาณของโรคมะเร็งที่มักมองขาม11 สัญญาณของโรคมะเร็งที่มักมองขาม

 ปจจุบันคงตองยอมรับกันวาการแพทยสมัยใหมมีการนํา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางแพรหลาย ชวยใหแพทยสามารถ
ตรวจวินิจฉัยโรคอยางแมนยําและรักษาไดทันทวงที ทําใหอัตรา
การตายของประชากรลดลงจากอดตีอยางเห็นไดชดั แตยังมีโรค
ไมติดตอเรื้อรังอีกชนิดหน่ึง ซึ่งคนสวนใหญท่ีเปนมีอัตรา                
การตายสูง คอื โรคมะเรง็ จากสถติิสาธารณสุขของสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา          
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากท่ีสุดของคนไทยติดตอกัน
ต้ังแตป พ.ศ. 25431 อยางไรก็ตามโรคมะเรง็สวนใหญมีระยะเวลา
ในการทําใหกอโรคนานและเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ผูปวย
จึงสามารถสังเกตอาการแสดงของโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก                
หรือสัญญาณของโรคมะเร็งได หากตรวจพบโรคไดเร็ว โอกาส
การรักษาหายขาดจะเพิ่มสูงขึ้น ท้ังน้ีสัญญาณของโรคมะเร็ง              
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดชัดมี 11 ขอ ดังแสดงในรูปที่ 1
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1. นํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ
 (Unexplained weight loss)10-11

 นํา้หนกัรางกายลดประมาณ 10 % ในชวง 6 เดือน โดยไมทราบ

สาเหตุ ไมมีการควบคุมอาหาร หรือการออกกําลังกายเพิ่มเติม                 

ซึ่งอาจจะเปนอาการแสดงระยะเริ่มตนของโรคมะเร็งตับออน            

กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร หรือปอด

2. มีไขไมทราบสาเหตุ (Unexplained fever)
 ไขสามารถเกิดจากโรคมะเร็งไดเชนกัน โดยจะเปนไขเรื้อรัง        

หรือเปน ๆ หาย ๆ ไมทราบสาเหตุ ซ่ึงอาจเปนอาการแสดงเริ่มตน         

ของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว12

3. เหนือ่ยหรือเมือ่ยลาตอเนือ่งเปนเวลานาน 
 (Constant fatigue)
 อาการเหนื่อยลาที่ไมดีขึ้นแมไดรับการพักผอนที่เพียงพอแลว 

พบไดทั่วไปในผูปวยมะเร็งที่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาจเปน

อาการแสดงเริ่มตนของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลําไสใหญ และกระเพาะ

อาหาร12

รูปที่ 1  สัญญาณของโรคมะเร็ง 11 ขอ2-9

สัญญาณของโรคมะเร็ง

4. ปวดรางกายตอเนือ่งเปนเวลานาน 
 (Persistent pain)11-14

 ผูปวยมะเร็งสามารถพบอาการปวดไดทุกสวนของรางกาย            

ซ่ึงพบไดในผูปวยมะเร็งที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะ

ที่มีการแพรกระจายของมะเร็ง มักเปนอาการปวดที่ไมทราบสาเหตุ           

และเปนมานานกวา 4 สัปดาห

เหนื่อย/เมื่อยลาตอเนื่อง

กลืนลําบาก/อาหารไมยอย

มีกอนที่เตานม/รางกาย

เลือด/สารคัดหลั่งออกผิดปกติ

ไอเรื้อรัง

การเปลี่ยนแปลงในชองปาก

ระบบขับถายเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ

มีไขไมทราบสาเหตุ

ปวดรางกายตอเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง



10

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560R&D NEWSLETTERGPO

 ๏ อาการปวดศีรษะอาจสัมพันธกับโรคมะเร็งสมอง

 ๏ อาการปวดชองทองอาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็ง

กระเพาะอาหาร หรือตับออน

 ๏ อาการปวดหลงัเกดิขึน้จากโรคมะเรง็รงัไข ไสตรง ลาํไสใหญ 

หรือตับออน

 ๏ อาการปวดไหลอาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็งปอด

5. พบการเปลีย่นแปลงของผิวหนัง 
 (Changes in your skin)11-12

 มะเรง็อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงของผวิหนงับางอยาง เชน 

มีสีที่เปลี่ยนแปลงไป รูสึกเจ็บคันบริเวณนั้น ผิวหนังมีการเติบโตเร็ว

ผิดปกติ ซึ่งอาจนําไปสูมะเร็งผิวหนังได นอกจากน้ันการมีเลือดออก

ที่ผิวหนังโดยไมทราบสาเหตุ หรือแผลเรื้อรังรักษาไมหายอาจเปน

สัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังไดเชนกัน3

6. ระบบขับถายมีการเปลีย่นแปลง
  (Changes in your bowel habits
 or bladder function)11-12

 การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถาย เชน ทองผูก/ทองเสีย              

เปนเวลานาน ขนาดของอุจจาระเปลี่ยนแปลง มีเลือดปนกับอุจจาระ 

หรืออุจจาระมีสีดํา อาจเปนอาการแสดงของมะเร็งลําไสใหญ หรือ           

ไสตรง นอกจากน้ีการปวดระหวางปสสาวะ มีเลือดปนกับปสสาวะ    

ความแรงของปสสาวะเพิ่ม/ลดลง อาจเปนสัญญาณของโรคมะเร็ง

กระเพาะปสสาวะ ไต หรือตอมลูกหมากก็ได

7. พบการเปลีย่นแปลงในชองปาก
 (Mouth changes)11-12

 การพบฝาขาวหรือแผลในชองปากนานมากกวา 3 สัปดาห  

อาจเปนอาการแสดงของผูปวยโรคมะเรง็ชองปาก โดยเฉพาะอยางยิง่

ในผูปวยที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา

8. มกีอนทีเ่ตานมหรอืสวนอืน่ ๆ  ของรางกาย 
 (Abnormal lump)11-12

 กอนตามทีต่าง ๆ  ในรางกายอาจเปนสญัญาณของโรคมะเรง็ได 

โดยเฉพาะบริเวณเตานม ลูกอัณฑะ ตอมนํ้าเหลือง (พบกอนบริเวณ        

ขาหนีบ รักแร คอ) หรือชองทอง

9. กลืนอาหารลําบาก และอาหารไมยอย 
 (Trouble swallowing and indigestion)
 การกลืนอาหารยาก หรืออาหารไมยอย (ทองอืด แนนทอง) 

อาจเกิดจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือคอหอย 

(Pharynx cancer) แตพบวาอาการแสดงนี้มักเกิดจากสาเหตุอื่น

มากกวา12
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10. เลือดหรือสารคัดหลัง่ออกผิดปกติ (Unusual bleeding or discharge)12

 การที่มีเลือดออกสามารถเกิดขึ้นไดทั้งมะเร็งในระยะแรก และระยะหลัง อาจพบนํ้าหรือของเหลวหลั่งออกมาตามทวารตาง ๆ เชน จมูก     

หู ปาก

 ๏ ไอเปนเลือด อาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็งปอด

 ๏ ประจําเดือนมาก/นอยผิดปกติ อาจมีสาเหตุจากโรคมะเร็งปากมดลูก หรือเยื่อบุมดลูก

 ๏ เลือดออกจากหัวนม อาจมีสาเหตุมาจากมะเร็งเตานม

11. ไอเรื้อรัง (Persistent cough)11-12

 การไอเรือ้รังไมทราบสาเหตตุอเนือ่งมากกวา 3 สปัดาห และอาการคอย ๆ  แยลง รวมถงึการไอเปนเลอืดอาจจะเปนสญัญาณของโรคมะเรง็

ปอดได นอกจากนีเ้สยีงแหบ (Hoarseness) อาจเกดิจากโรคมะเร็งกลองเสียง หรือตอมไทรอยดก็เปนได

 สัญญาณของโรคมะเร็งที่กลาวมาขางตนเปนอาการแสดงท่ีพบ
ไดบอย ในความเปนจริงยังมีอาการแสดงอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไวขางตน           
การหม่ันสังเกตรางกายและสุขภาพเปนประจาํอาจเปนทางหนึง่ท่ีจะชวย
ใหตรวจพบโรคมะเร็งไดต้ังแตระยะแรก ๆ อยางไรก็ดีอาการท่ีกลาวมา
ไมสามารถระบุไดวาเปนโรคมะเร็ง เปนเพียงสัญญาณเตือนเทาน้ัน                
ไมควรวิตกกังวล  หรือรีบดวนสรุป จึงแนะนําใหพบแพทย เพื่อใหแพทย
พิจารณาประกอบการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ และทําการรักษาตอไป
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