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มะเร็งผวิหนงั
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มอีะไรบ้างทีคุ่ณควรรู้

ส่ิงทีจ่ะน าเสนอตอ่ไปน้ีมจีุดมุง่หมายเพือ่ช่วย
ให้คุณเข้าใจเกีย่วกบัโรคมะเร็งผวิหนงั ซึง่
จะสามารถส่งผลกระทบตอ่คุณ และอะไร
คอืส่ิงทีคุ่ณสามารถจะท าไดเ้พือ่ป้องกนัมนั 
คุณควรจะรู้ค าตอบของค าถามเหลา่น้ี
• โรคมะเร็งผวิหนงัคอือะไร
• โรคมะเร็งผวิหนงัพบบอ่ยแคไ่หน
• อะไรคอืสาเหตุของมะเร็งผวิหนงั
• คุณจะสามารถป้องกนัโรคมะเร็งผวิหนงัได้
อยา่งไร

• จะตรวจหาโรคมะเร็งผวิหนงัไดอ้ยา่งไร
• อะไรคอืส่ิงทีคุ่ณต้องเตรยีมตวัรบัมอืกบัมนั
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โรคมะเร็งผวิหนงัคอือะไร
หากคุณมโีรคมะเร็งผวิหนงัมนัเป็นส่ิงส าคญัทีจ่ะทราบชนิดทีคุ่ณมเีพราะมผีลตอ่การรกัษา
ตวัเลอืกของคุณและการวนิิจฉันโรคของคุณ โรคมะเร็งผวิหนงัคอืควบคุมการเจรญิเตบิโต
ของเซลลผ์วิทีผ่ดิปกต ิ มนัเกดิขึน้เมือ่DNAไมส่ามารถซ่อมแซมเซลลผ์วิหนงัทีเ่สียหาย ซึ่ง
กอ่ให้เกดิการกลายพนัธุห์รอืขอ้บกพรอ่งทางพนัธุกรรมทีน่ าไปสู่ เซลลผ์วิเพือ่เพิม่จ านวน
อยา่งรวดเร็วและรปูแบบเนื้องอกมะเร็ง
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3 ประเภทหลกัของโรคมะเร็งผิวหนงัคือ:

เซลล์มะเร็ง (ทัว่ไป)

ชนิด squamous cell carcinoma (พบมาก
ท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ีสอง)

melanoma (พบได้น้อยกวา่ปกติ แตอ่นัตรายมาก
ท่ีสดุ)
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How Common is Skin Cancer?

มะเรง็ผิวหนังพบมากท่ีสดุในบรรดา
มะเรง็ทุกชนิด

– มนัมีปริมาณอย่างน้อย 1/3 ของโรคมะเรง็ทัง้หมด

– ผูค้นนับล้านได้รบัการวินิจฉัยและฐาน
เซลลม์ะเรง็ผิวหนัง(มะเร็งคารซ์โินมาในแต่ละปี) *

– จ านวนมากกว่าแสนคนได้รบัการวินิจฉัยว่ามีเน้ือ
งอกเป็นประจ าทกุปี. *

– เน้ืองอก และ มะเรง็ผิวหนังยงัคงเพ่ิมขึน้ในอตัรา
ท่ีน่าตกใจ

*องคก์ารอนามยัโลก
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อะไรคอืสาเหตุของเซลลม์ะเร็ง

• ส่วนใหญม่ะเร็งผวิหนงัทีเ่กดิจากรงัสีอลัตราไวโอเลต 
(UV) ไดร้บัรงัสีไปยงัพืน้ทีข่องผวิทีพ่ฒันาโรคมะเร็ง

• รงัสี UV สรา้งความเสียหายตอ่ดเีอ็นเอของเซลลผ์วิ 
มะเร็งผวิหนงัเริม่ต้นเมือ่เกดิความเสียหายนี้มผีลตอ่ดเีอ็น
เอของยนีทีค่วบคุมการเจรญิเตบิโตของเซลลผ์วิ

• มหีลกัฐานเพิม่เตมิเกีย่วกบัโรคมะเร็งผวิหนงั อนัตราย
จากนอนในเตยีงอาบแดดใต้โคมไฟประดษิฐข์องพวก
เขาเพยีงเดอืนละครัง้สามารถเพิม่ความเส่ียงของการเป็น
รปูแบบทีร่า้ยแรงของโรคมะเร็งผวิหนงัโดย 55%

• การถา่ยทอดทางพนัธุกรรมมส่ีวนส าคญัในการเป็น
โรคมะเร็งผวิหนงั จะมผีูป่้วย 1 ใน 10 ราย จาก
การวนิิจฉัยโรคสมาชกิภายในครอบครวัทีม่ปีระวตัขิอง
เน้ืองอก

• คนทีม่ผีวิสีออ่น จะมโีอกาสเป็นฝ้ากระหรอืการเผาไหม้
ไดอ้ยา่งงา่ยดายมคีวามเส่ียงสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของ
โรคมะเร็งผวิหนงั
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Types of Skin Cancer

• เซลลต์ัง้ต้น
– เซลลม์ะเร็งพืน้ฐาน Basal cell carcinoma (BCC) คอืการ
เจรญิเตบิโตทีไ่มส่ามารถควบคุมหรอืแผลทีเ่กดิขึน้ในเซลลแ์รกเริม่
ของผวิซึ่งเส้นชัน้นอกสดุของผวิ โรคมะเร็งเซลลแ์รกเริม่มแีนวโน้มที่
จะเตบิโตอยา่งช้า ๆ และไมค่อ่ยจะกระจายไปยงัส่วนอืน่ ๆ ของ
รา่งกาย BCC มกัจะมลีกัษณะเหมอืนแผลเปิดแพทชสี์แดง, การ
เจรญิเตบิโตสีชมพกูระแทกเงาหรอืรอยแผลเป็นและมกัจะเกดิจากการ
รวมกนัของสะสมและรุนแรงแสงแดดเป็นครัง้คราว

• เซลล ์ Squamous

– เซลลม์ะเร็ง Squamous cell carcinoma (SCC) เป็นผูค้วบคุมการ
เจรญิเตบิโตของเซลลท์ีผ่ดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในเซลล ์ squamous ซึ่ง
เขยีนส่วนใหญข่องชัน้บนของผวิ SCCS มกัจะมลีกัษณะเหมอืน
เกล็ดแพทชสี์แดง, แผลเปิดการเจรญิเตบิโตสงูทีม่ภีาวะซมึเศรา้กลาง
หรอืหูด; พวกเขาอาจจะเปลอืกหรอืมเีลอืดออก เซลลม์ะเร็ง 
squamous มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตเป็นชัน้ลกึของผวิหนงัและการ
แพรก่ระจาย
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ชนดิของเซลลม์ะเร็ง
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• Melanoma(เน้ืองอก)

– รปูแบบทีอ่นัตรายทีสุ่ดของโรคมะเร็งผวิหนงัเหลา่นี้เจรญิเตบิโตของมะเร็งพฒันาเมือ่
ยกเลกิการซ่อมแซมความเสียหายของดเีอ็นเอเซลลผ์วิ (ส่วนใหญม่กัเกดิจากรงัสี
อลัตราไวโอเลตจากแสงแดดหรอืฟอกเตยีง) กอ่ให้เกดิการกลายพนัธุ ์ (ขอ้บกพรอ่ง
ทางพนัธุกรรม) ทีน่ าไปสู่ เซลลผ์วิเพือ่เพิม่จ านวนอยา่งรวดเร็วและรปูแบบ เน้ืองอก
มะเร็ง melanomas มกัจะคลา้ยไฝ; บา้งพฒันาจากไฝ ส่วนใหญข่อง 
melanomas เป็นสีด าหรอืสีน ้าตาล แตพ่วกเขายงัสามารถเป็นผวิสี, สีชมพ,ู สีแดง, สี
มว่ง, สีฟ้าหรอืสีขาว

Malignant

– Melanoma สามารถเริม่ต้นในเกอืบส่วนหน่ึงของผวิใด 
ๆ แมใ้นสถานทีท่ีไ่มไ่ดสั้มผสัปกตกิบัดวงอาทติยเ์ช่น
อวยัวะเพศทวารหนกัหรอืพืน้ที ่ แมว้า่มะเร็งผวิหนงั
ส่วนใหญม่กัจะมผีลตอ่ผวิ (รวมถงึภายใต้เล็บ) ก็ยงั
สามารถเริม่ต้นในส่วนอืน่ ๆ ของรา่งกายเช่นในตา
หรอืปาก Melanoma มกัจะรกัษาให้หายไดเ้มือ่มนั
พบในระยะแรกมาก
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คุณจะสามารถป้องกนัโรคมะเร็งผวิหนงัไดอ้ยา่งไร

• อยา่อาบแดด

• หลกีเลีย่งการสัมผสักบัแสงแดดเป็นเวลานานที่
รุนแรงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 10:00-04:00 (ถา้เงา
ของคุณมขีนาดส้ันกวา่ตวัคุณ นั่นหมายถงึรงัสี
จากดวงอาทติยจ์ะแรงมาก)

• เมือ่น าไปใช้นอก ควรใช้ครมีกนัแดดทีม่ ี SPF 

30 หรอืสงูกวา่ และทาซ า้ทุก 2 ชัว่โมงและหลงั
วา่ยน ้าหรอืเหงือ่ออก

• สวมกางเกงขายาวเส้ือแขนยาว, หมวก, รงัสี UVA 

100% และแวน่ตากนัแดดยวูบีี

• หน้าตา่งกรองแสงในรถยนต์
• อยูห่า่งจากอุปกรณฟ์อกหนงัเทยีม

• ปฏบิตัติามแนวทางเหลา่นี้เพือ่ปกป้องผวิของคุณแม้
ในวนัทีม่เีมฆมากหรอืมดืครึม้ รงัสียวูทีีส่ามารถ
เดนิทางผา่นเมฆ
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จะตรวจหาโรคมะเร็งผวิหนงัไดอ้ยา่งไร

• มนัเป็นส่ิงส าคญัทีจ่ะด าเนินการสอบรา่งกายของตนเองเต็มรปูแบบเดอืนละครัง้โดย
ใช้กระจกส าหรบัทีย่ากตอ่การเห็นพืน้ที ่ คลกิทีน่ี่ส าหรบัวธิกีารแนะน าการสอบ
ดว้ยตนเองสังเกตุหา
– จุดสีแดง หรอื สีผวิทีเ่ขม้ รอยขุยตุม่ และกอ้น
– รอยใหม ่ หรอืมลีกัษณะช า้
– มเีลอืดออกจากแผลทีไ่ดร้บัการรกัษามาแลว้ 2-3 วนั
– มขีนาดเปลีย่นไป รปูรา่ง สีหรอืรูสึ้กไดว้า่มไีฝ
– ความรูสึ้กเปลีย่นไป, เช่น เกดิอาการคนั หรอื เจ็บ
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• พงึระวงัถงึการเปลีย่นไปบนผวิหนงัของคุณ 
เมือ่เวลาผา่นไป
– หากมขีอ้สงสัยควรปรกึษาแพทยท์นัที

• พบแพทยผ์วิหนงั/ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบ
ผวิเป็นประจ าทุกปี
– แพทยอ์าจด าเนินการวนิิจฉัยตอ่ไปเมือ่พบ
ความผดิปกติ

http://www.cancer.org/cancer/skincancer/galleries/skin-self-exam-images
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ส่ิงทีคุ่ณเองต้องใส่ใจ

• รู้วา่ส่ิงทีเ่ป็นโรคมะเร็งผวิหนงั
• รู้วธิกีารป้องกนัโรคมะเร็งผวิหนงั
• รู้วธิกีารตรวจสอบโรคมะเร็งผวิหนงั
• รบีไปพบแพทยห์ากไมแ่น่ใจหรอืตรวจพบความ
ผดิปกติ
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Skin Cancer is YOUR Responsibility

สขุภาพท่ีดี
มนัอยู่ในมือของคณุแล้ว!
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Sources:  www.cancer.org, American Cancer Society, World Health Organization

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://www.cancer.org/

