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งานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครบวงจร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“สถาบันชั้นน�ามุ่งพัฒนาเพื่อสังคม ”

โรคมะเร็ง

อาหารหลากหลาย
♥ กินอาหารครบ 5 หมู่ สด สะอาด

ไม่ซ�้าซาก

♥ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และเค็ม

♥ ลดอาหารไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง 

และทอด

♥ อาหารแป้ง เช่น ข้าวกล้อง กลุ่มถั่ว

งา และเห็ด สาหร่าย เป็นต้น

ท�าจิตใจให้แจ่มใส
♥ ลดความเครียด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

♥ ส่งเสริมภูมิต้านทาน

♥ ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี

ออกก�าลังกายเป็นนิจ
♥ ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง 

และโรคหัวใจได้

♥ ลดการสะสมไขมัน และช่วยคลาย

ความเครียด

♥ ออกก�าลังกายอย่างน้อย 

30 นาที

กินผักและผลไม้
♥ ทานอาหารกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนซ์ 

(ผักและผลไม้ต่างๆ) (วิตามิน เอ,บี,ซี และอี)

(สารเบต้าแคโรทีน, สารไลโคนิน, 

สารไอโซฟลาไวนอยด์และเส้นใยอาหาร)

♥ ทานผักและผลไม้ปริมาณครึ่งหนึ่ง

ของอาหาร 1 มื้อ

ตรวจร่างกายเป็นประจ�า
สัญญาณอันตราย 8 ประการที่ควรจดจ�าเพื่อสุขภาพที่ดี

♥ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย

อุจจาระ และปัสสาวะ

♥ กลืนอาหารล�าบาก หรือเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน

♥ มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง

♥ มีเลือด หรือตกขาวที่ผิดปกติ

♥ แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย

♥ มีการเปลี่ยนแปลงของหูด หรือไฝ ตามร่างกาย

♥ มีก้อนที่เต้านม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย

♥ หูอื้อ หรือมีเลือดก�าเดาไหล

ด้วยรัก และห่วงใย จากใจ
ไกลจากโรคมะเร็ง

เร่งปรับพฤติกรรม น�าไปสู่การมีสุขภาพดี



  ระดับของสารบ่งชี้โรคมะเร็ง (Tumor Markers) บางชนิด
อาจสูงได้ในโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง ดังนั้น ควรมีการทบทวน และ
สืบค้นดูปจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

  โรคมะเร็งบางชนิดไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรก

  ดัชนีบ่งชี้โรคมะเร็ง (Tumor Markers) ตัวเดียวกัน อาจ
สร้างได้โดยอวัยวะอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน ขึ้นกับปริมาณที่ตรวจพบ

  การตรวจติดตามสารบ่งชี้มะเร็งเพื่อการปองกัน ควรตรวจ
ติดตามอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะผู้มีประวัติทางพันธุกรรม

 แนวโน้มคนไทยมีภาวะเสี่ยงต่อการเปนโรคมะเร็งสูง เพราะ
เนื่องจากสภาพแวดล้อม อากาศเปลี่ยนไป มีมลภาวะเพิ่มขึ้น สาร
ปนเปอนในพืชผักอาหาร รวมทั้งภาวะเครียดทางด้านจิตใจ ซึ่งเปน
ส่วนส�าคัญ ที่ส่งผลต่อการท�าให้เกิดภูมิต้านทานในร่างกายลดลง ซึ่ง
เมื่อมีปจจัยกระตุ้น และภูมิต้านทานลดลง ก็จะเกิดภาวะเสี่ยงต่อโรค
มะเร็งได้ง่าย และถ้ามีปจจัยในครอบครัว/เปนเรื่องของทางพันธุกรรม
มีปญหา หรือตายด้วยโรคมะเร็ง ก็จะเปนปจจัยเสริมที่ต้องดูแล เพราะ
มะเร็งแต่ละชนิดมีการด�าเนินของโรคไม่เหมือนกัน และมีวิธีดูแลรักษา
ต่างกันด้วย ดังนั้นการปองกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง สามารถ
ท�าได้โดยการปองกัน ปรึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

หลอดอาหาร
(CEA, SCC)

ปอด
parvicellular: NSE (CYFRA 21 - 1)
non-parvicellular: (CEA, CYFRA 21 - 1)

ตับ / ทอน้ำดี
AFP, CA 19 - 9

กระเพาะปสสาวะ
(CYFRA 21 - 1)

อัณฑะ
AFP, HCG

มดลูก
SCC (CEA)

ตอมลูกหมาก
PSA

ตอมไทรอยด
Thyroglobulin,

Calcitonin (C - cell, CEA)

เตานม
CA 15 - 3, CEA

กระเพาะ
CA 72 - 4 (CEA)

ตับออน
CA 19 - 9 (CEA)

กระดูก
β2 - Microglobulin

ลำไสใหญ
CEA (CA 19 - 9)

รังไข
CA 125 (CA 72 - 4)
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แยกตามอวัยวะสามารถสรุปได้ดังนี้

โรคมะเร็ง

 โรคมะเร็งมีกระบวนการด�าเนินของโรคที่ยุ่งยาก และซับซ้อน และมัก
ใช้เวลานานกว่าที่จะมีอาการ โดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดท้าย จึงท�าให้ทุกคน
กลัวเปนโรคมะเร็ง แต่ปจจุบันผลจากการศึกษา และวิจัย ตลอดจนการใช้
ฐานข้อมูล ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการท�าให้ทราบว่า อะไรเปน
สาเหตุน�า หรือปจจัยส่งเสริมที่ท�าให้เซลล์ปกติกลายเปนเซลล์มะเร็ง

 ดัชนีการบ่งชี้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Tumor markers) เปนรายการตรวจ
ที่อยู่ในการบริการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นอกเหนือ
จากการตรวจร่างกาย นักเทคนิคการแพทย์จะด�าเนินการเลือกใช้วิธีการตรวจ
ที่มีความไว ความจ�าเพาะ และความเชื่อถือได้
ของวิธีที่น�ามาใช้ในการตรวจสารประเภทโปรทีน
ที่มีส่วนประกอบของกลุ ่มคาร์โบไฮเดรต และ
ไลปด/ไขมัน ซึ่งจะตรวจพบในเลือด หรือจากสาร
คัดหลั่งอื่นๆ และมีความเข้มข้นที่พบจะมีความ
สัมพันธ์กับการแสดงออกของมะเร็งในบุคคลนั้นๆ
ดังนั้น การช่วยวินิจฉัยเรื่องโรคมะเร็งได้ดีที่สุด คือ
การตรวจหาระดับสารบ่งชี้โรคมะเร็งในเลือดที่มี
ความสอดคล้องกับการตรวจร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามคาที่พบใน
เลือดอยางเดียวไมสามารถไดการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง 
จะตองมีการตรวจอยางอื่นประกอบดวย เชน การตรวจภาพถาย
ทางรังสี หรือการตรวจชิ้นเนื้อเบื้องตน และที่สําคัญคือประวัติ
และขอมูลตรวจรางกาย

 มะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย โดยร้อยละ 53
ของผู้เสียชีวิตเปน ผู้สูงอายุ 60 ปขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มแรงงาน
ร้อยละ 46  สรุปคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชั่วโมงละ 6 คน (ทั่วโลก
รวมเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 78 ล้านคน ในป พ.ศ. 2553)

อาหารประเภททอด


