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มะเร็งผิวหนัง 
มะเร็งผิวหนังเปนมะเร็งที่พบไดทั่วไป อัตราการปวยเปนมะเร็งผิวหนังเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

แมวาจะพบในฮองกงไดนอยกวาในประเทศตะวันตก แตมีเกิดขึ้นใหมเพ่ิมจํานวนขึ้นทุกๆป 

ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุจากการที่ประชากรนิยมการทาํกิจกรรม 

กลางแจงและมีประชากรในวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น จากสถิติของสถาบันมะเร็งฮองกง 

พบวามีผูปวยใหม 257 ราย ในป 2003 และ 558 ในป 2013 

เห็นไดชัดวาเพ่ิมถึงสองเทาในระหวางป 2003 และ 2013   

มะเร็งผิวหนังชนิดไมใชเมลาโนมา คือ ชนิดที่พบไดมากที่สุด 1  ใน 10 ของมะเร็งในฮองกง 

โดยเพ่ิมจากอันดบั 11 ในป 2003 เปนอันดับ 7 ในป 2013          

แตทั้งน้ีอัตราการตายไมไดสูงมาก เม่ือเทียบกับอัตราการตรวจพบ 

เพราะวาผิวหนังเปนสวนที่เห็นไดชัด งายตอการสังเกตพบความผิดปกติ 

ทําใหมีการรักษามะเร็งผิวหนังต้ังแตระยะแรกๆ หากวาพบอาการผิดปกติที่ผิวหนัง 

ควรจะพบแพทยโดยเร็วที่สุด การตรวจพบต้ังแตระยะแรกๆ 

จะเพ่ิมโอกาสในการรักษาใหหายได   

 

1. มะเร็งผิวหนังคืออะไร 

ผิวหนังเปนสวนของรางกายที่มีขนาดใหญสุด มีหนาที่ในปกปองรางกายจากการบาดเจ็บ 

รักษาอณุหภูมิ ทําใหรางกายชุมช้ืน รวมไปถึงปองกนัไมใหรางกายเสียนํ้ามากเกินไป 
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ผิวหนังมีดวยทั้งหมด 3 ช้ัน ไดแก epidermis (ช้ันบนสุด) dermis (ช้ันกลาง) subcutis 

(ช้ันในสุด)  

ผิวหนังช้ัน epidermis ประกอบดวย 3 เซลล คือ basal cell squamous cell และ 

melanocytes 

โดยทั่วไปแลวผวิหนังที่สรางขึ้นใหมจะผลักเซลลเกามาสู ช้ันนอก 

ซ่ึงผิวหนังเกาจะตายและลอกไปในที่สุด กระบวนการเหลาน้ีจะมี DNA คอยควบคุม เม่ือ DNA 

ไดรับความเสียหาย ไมสามารถทํางานไดปกติ  

ซ่ึงจะทําใหกระบวนการสรางเซลลลใหมไมสามารถควบคมุได และกลายเปนมะเร็งในที่สุด 

มะเร็งผิวหนังมักจะเกิดขึ้นในบริเวณรางกายที่สัมผัสกับแสงแดด บอยๆ เชน ใบหนา 

ริมฝปากและคอ แตบริเวณอื่นที่ไมไดสัมผัสกับแดดโดยตรง ก็สามารถเปนได เชน 

บริเวณฝามือ หลังเทาหรือชองวางระหวางเทาได 

 

2. มะเร็งผิวหนังแตกตางกันอยางไร 

มะเร็งผิวหนังต้ังช่ือตามสวนที่เกิดขึ้น มีมะเร็งผิวหนังดวยกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ 

ชนิดเบซาลเซลล ชนิดสะความัสและชนิดที่ไมใชเมลาโนมา  มะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆ เชน 

ชนิดเน้ืองอกที่ตอมเหง่ือ รูขุมขน จะพบไดนอย 

มะเร็งผิวหนังชนิดเบซาลเซลล 

เปนชนิดของมะเร็งผิวหนังที่พบไดมากที่สุด และรักษาไดงายที่สุดดวย ผูปวยมะเร็งผิวหนัง 
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60% เปนชนิดน้ี มักจะเกดิขึ้นในคนที่อายุมากกวา40ป โดยชนิดน้ีจะเกิดขึ้นบริเวณศีรษะ 

จมูก และลําตัวชวงบน มะเร็งชนิดน้ีจะแสดงอาการเร่ิมดวยการเปนตุมบริเวณหนา หู และคอ 

โดยจะเปนเกล็ดแหงที่บริเวณหนาอกและหลัง ทั้งน้ีเลือดอาจจะออกหรือเปนแผลเนาเปอยได 

หลังจากน้ันจะหายไดเองและเปนใหมไดอีก ซ่ึงจะเกิดขึ้นใหมบริเวณเดียวกนั 

มะเร็งผิวหนังชนิดเบซาลน้ีจะเจริญเติบโตไดชา และไมแพรกระจาย แตถาไมไดรับการรักษา 

มันจะแทรกซึมเขาไปยังผวิหนังดานใน และทําลายโครงสรางผิวหนังดานใน 

ซ่ึงจะทําใหรักษาไดยาก 

มะเร็งผิวหนังชนิดสความัน 

ผูปวยมะเร็งผิวหนังจะเปนมะเร็งผิวหนังชนิดน้ีประมาณ 30% 

โดยมักจะเกดิกับผูที่มีอายสูุงกวา 50 ป  ซ่ึงจะเร่ิมจากการเปนตุมแดงหรือแผลแดงๆ 

บริเวณที่สัมผัสกับแสงแดด เชน ศีรษะ คอ มือ หรือแขน  

และอาจพัฒนาไปยังบริเวณชวงลําตัวและขาได แตหากเกิดบริเวณริมฝปากและหู 

จะคอนขางรุนแรงและมีโอกาสท่ีจะแพรกระจายได 

ชนิดเมลาโนมา 

แมวาจะพบผูปวยมะเร็งเมลาโนมาเพียง 10% 

แตมะเร็งชนิดน้ีมีความรุนแรงสุดและเปนสาเหตุที่ทําใหเสียชีวิตมากที่สุด 

เซลลเมลาโนมาจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆของรางกาย เชน 

ตับ ปอด หรือแมกระท่ังสมอง ต้ังแตระยะแรกๆ 
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เม่ือพบมะเร็งชนิดน้ีในคนเอเชีย 

มันมักจะไดรับการวินิจฉัยวาผูปวยไดรับแสดงแดดมากเกินไป เชน บริเวณฝามือ ใตเล็บมือ 

และเยื่อบุผิวในชองจมูก เปนตน  เมลาโนมาเร่ิมจากการที่ผิวหนังเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูปราง 

เชน เปนไฝ มีรอยดาง ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจใชเวลาหลายสัปดาหถึงหลายเดอืน  เมลาโนมา 

มักจะมีรูปราง ผิว สี ที่ไมปกติ มันจะเกิดขึ้นบริเวณสวนสัมผัสของผิวหนัง 

เจริญเติบโตไดเร็วและเปนผื่น ผูปวยควรจะพบแพทยทันทีหากมีอาการเหลาน้ี  

 

3. จะมีวิธีปองกันการเปนมะเร็งผิวหนังไดอยางไร 

จากการวิจยัพบวา  80% ของมะเร็งผิวหนังสามารถปองกันได 

วิธีที่ดีที่สุดในการปองกันผิวหนังคือ ปกปองผิวหนังจากแสงแดด 

น่ีคือวิธีการที่ปกปองผิวหนังได  

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสดงแดด 

  เม่ือมีคารังสี UV ที่ 3 หรือมากกวา 

  ระหวางเวลา 11 นาฬิกา - 15 นาฬิกา เปนเวลาทีแ่ดดจะแรงสุด 

ใหใชครีมกันแดดที่มี SPF15+ และ  PA++ ทาบริเวณผิวหนัง รวมถึงริมฝปากดวย 

ทาครีมกันแดด 30 นาที กอนการออกกลางแจง และทาซํ้าทุกๆ 2-3 ช่ัวโมง SPF15 

จะดูดซับรังสียูวีได 93% ขณะที่ SPF30จะดูดซับได 97% 

อยูใตตนไม ใชรมกันแดด หรืออยูใตรมเงา  
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สวมใสหมวก แวนกันแดด เส้ือผาที่คลุมแขนและขา  

หลีกเลี่ยงการอาบแดด 

รูตัวอยูเสมอเกี่ยวกับอันตรายจากแสงแดด การใชยาบางชนิดจะทําใหผิวหนังแพแดดไดงาย 

ซ่ึงรวมไปถึงยาความดันโลหิตสูง ยาเบาหวาน และยารักษาสิว 

ปรึกษาแพทยถึงผลขางเคยีงขอยาทีไ่ดรับ คอยระมัดระวังถาผิวหนังของคุณไวตอแสงแดด 

ตรวจสอบดูผิวหนังอยางสมํ่าเสมอ สังเกตุวามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีตุมอะไรที่ผิวหนังหรือไม 

ตองตรวจสอบหากพบวามีการเปลี่ยนแปลงในขนาด รูปราง หรือสีผิว ตรวจสอบดูใบหนา คอ 

หนังศีรษะ หลัง มือ แขน ขา เทา ฝาเทา และสะโพก 

 

4. อะไรคือสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง 

มะเร็งผิวหนังมีสาเหตุหลักจากการไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตสูง จากแสดงแดด 

หรือแหลงพลังงานอื่น เชน หองกระจกที่เปดรับแสงแดด แสงยูวี สามารถแบงไดเปน 3 

ประเภท คือ ยูวีเอ ยูวีบ ีและยูวีซี รังสียูวีบีจะทําใหเกิดมะเร็งเบซาลและสความัส สวนรังสียูวีเอ 

จะสงผลตอมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา การอาบแดดจะเพ่ิมปริมาณของรังสียูวีเอ 

และเพ่ิมความเส่ียงของการเปนมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา 

รังสียูวีทําลายผิวหนังตลอดเวลา แมกระทั่ง ผิวหนังไมไดไหมแตการไดรับแสงอยูตลอดเวลา 

จะทําใหเน้ือเยื่อผิวหนังถกูทําลาย จากผลการวิจยั 

พบวาแสดงแดดจะทําลายเซลลผิวหนังต้ังแตวัยเด็ก ผูที่ไดรับแสงแดด 
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และไมมีการปองกันที่เพียงพอ จะเปนสาเหตุที่ทําใหเปนมะเร็งผิวหนังไดในที่สุด  

มะเร็งผิวหนังจากพันธุกรรมสามารถเกิดไดกับบริเวณที่ไมไดโดนแสงแดดเปนประจํา  

มะเร็งผิวหนังสามาถเปนไดในคนทุกคน ไมวาคนน้ันจะมีสีผิวอยางไร 

 แตหากวามีลักษณะอยางเชนขางลางน้ี จะตองดูแลเปนพิเศษ  

 มีไฝเปนจํานวนมาก 

 มีรอยดางดํา 

 ครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกบัเมลาโนมา 

 ทํางานกลางแจงเปนระยะเวลานาน 

 มีประวัติเกี่ยวกับผิวหนังไหม โดยเฉพาะหากมีผิวลอกหลังจากผิวไหม 

 การมีผิวขาวจะทําใหผิวไหมไดงาย และไมไดเปนสีแทน 

 มีผมแดงหรือทอง และมีตาสีออน 

 มีระบบภูมิคุมกันตํ่า เน่ืองจากติดเช้ือเอดส หรือไดรับการเปลี่ยนถายอวัยวะ 

 ผิวหนังแตกงาย เชนผิวหนังไหม หรือไดรับบาดเจบ็ หรือไดรับการรักษาโรคผื่นแดง 

หรือครีมทาโรคเร้ือนกวาง  

 สัมผัสกับสารเคมี 

 

5. อะไรคืออาการของโรคมะเร็งผิวหนัง 

  มีอาการของโรคมะเร็งผิวหนังที่แตกตางกัน อาการที่พบไดมากคอื 
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 มีตุมขึ้น โดยที่มันแตกตางจากตุมอื่นๆ 

 ผิวหนังคันหรืออักเสบไมสามารถรักษาใหหายได 

 ไฝ ผื่นเหลาน้ันขยายขึ้น ท้ังรูปรางและสี 

 จะตองสังเกตเม่ือ 

 ไฝอันน้ันไมเหมือนกับอื่น 

 มีลักษณะที่แปลกไป 

 มีหลายสี หรือมีสีที่ไมสมํ่าเสมอ 

 ขนาดใหญกวา 6 มิลลิเมตร หรือใหญกวาน้ัน 

 มีรูปรางที่โตอยางผิดปกติ 

  

6. จะมีวิธีการสืบคนโรคและวินิจฉัยไดอยางไร 

หากคุณสงสัยเกี่ยวกับผื่น ตุม ไฝ ใหปรึกษาแพทยโดยทันที 

และถาแพทยสงสัยวาคุณจะเปนมะเร็งผิวหนัง แพทยจะแนะนําใหตัดเน้ือเยื่อไปตรวจสอบ 

วิธีการน้ีจะทําไดงายและเร็ว โดยจะทําการเอาช้ินสวนตัวอยาง ออกไปตรวจสอบ 

เขาหองแลปเพ่ือตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน โดยจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห  

 

7. มีวิธีการรักษามะเร็งผิวหนังไดอยางไร 

การรักษามะเร็งผิวหนังขึ้นอยูกับขนาด ชนิด ตําแหนง และระยะของมะเร็ง 
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แพทยจะทําการเลือกวิธีการรักษาตามแตอาการของโรค  

การผาตัด 

ในบางคร้ัง แพทยจะทําการเอาเซลลมะเร็งผิวหนังออกไปทั้งหมด 

ระหวางการตัดเน้ือเยื่อไปตรวจสอบ   

ถาหากวามะเร็งมีขนาดใหญและแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆแลว 

เน้ือเยื่อจะตองมีการนําออกเพ่ิมเติม  

การผาตัดดวยวิธี Mohs 

เปนการผาตัดดวยกลอง ซ่ึงจะทําการนําเซลลมะเร็งออก 

โดยที่ไมรบกวนเน้ือเยื่ออืน่ๆของรางกาย  

การผาตัดเอาออกน้ีจะทําภายใตการควบคุมดูแลของกลองสอง 

และจะทําจนกวาจะไมมีเซลลมะเร็งหลงเหลืออยู 

กระบวนการนจะใชรักษามะเร็งผิวหนังที่มีขนาดใหญ ซ่ึงแทรกซึมเขาไปในผวิหนัง 

และจะใชในบริเวณที่ยากตอการรักษา เชน ใกลดวงตา เปนตน 

การผาตัดดวยความเย็น 

การผาตัดดวยความเย็น จะใชในผูปวยที่ไมสามารถเขารับการผาตัดดวยวิธีอืน่ได 

จะเปนเทคนิคการทําใหเซลลแข็งตัว 

จะใชสารไนโตรเจนเขาไปบริเวณผิวหนังและทําใหแข็งตัวและกําจัดเซลลมะเร็ง 

วิธีการน้ีจะทําใหเจ็บปวดและเปนผื่นแดงเพียงไมกี่วัน ทําใหมีเน้ือเยื่อที่ตายนอยลง 
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การรักษาจะใชเวลานอยลง และอาจจะเหลือเพียงแครอยแผลเปน    

การใชเคร่ืองมือขูดและจีไ้ฟฟา 

เปนวิธีที่ใชกับมะเร็งผิวหนังชนิดเบซาล โดยจะใหยาชาและขูดบริเวณรอบๆตุมกอนที่เกิดขึ้น 

เคร่ืองจี้ไฟฟาจะชวยในการหามเลือด และทําลายเซลลมะเร็งที่เหลือ 

ซ่ึงแผลจะหายไดเองภายในไมกี่วัน และจะเปนเพียงแคแผลเปนบางๆเทาน้ัน 

การใหเคมีบําบัด 

มักจะใชในมะเร็งผิวหนังที่มีขนาดใหญเกินกวาจะผาตัดได โดยทั่วไปแลว จะใหยา 

Imiquimod และ Fluorouracil เพ่ือไปทําลายเซลลผิวหนังโดยตรง  

การใหเคมีบําบัดจะใหทั้งหมดเพียง 1-2 คร้ัง โดยใชเวลาประมาณ 6 สัปดาห 

ผิวหนังที่ไดรับเคมีบําบัดจะเปนผื่นแดง เปนแผลสเก็ด หรือแตกได  อยางไรกต็าม 

ในปจจุบันน้ีโดยทั่วไปจะทิ้งรอยแผลเปนไวเลย 

การฉีดยาเขาเสนเลือดดํารวมกับแสงเลเซอร 

วิธีการน้ีจะใชแสงและยาทาไปยังผิวหนังเพ่ือกําจัดเซลลมะเร็ง 

มักจะใชในรักษามะเร็งที่ใกลกับใบหนา 

ยาที่ทาจะทาบนผิวหนัง หลังจากน้ันจะสองแสงไปทัว่บริเสณ 

บริเวณที่ทําการรักษาจะใชผาพันแผลปกปดไว  ซ่ึงการทํา PDT จะใชเวลาประมาณ 2-4 

สัปดาห ผูที่ไดรับการทํา PDT จะตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสดงโดยตรง อยางนอย 6 

สัปดาหหลังการรักษา หลังจากทาํ PDT ผิวหนังจะฟนตัวไดเร็วโดยไมมีแผลเปนหลงเหลืออยู 
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ผูปวยอาจไดรับความเจ็บปวดระหวางการทํา PDT โดยเฉพาะบริเวณใบหนา  

โดยอาจจะใหยาชาเพ่ือลดอาการเจ็บปวด 

การฉายรังสี 

การฉายรังสี 1 คร้ัง หรือมากกวา 

เพ่ือทําลายเซลลมะเร็งมักจะใชกับผูสูงอายุทีไ่มสามารถทําการ ผาตัดได 

หรือบริเวณที่ยากตอการผาตัด เชน เปลือกตา จมูก หนาผาก หู หรือบริเวณที่อยูลึกลงไป 

มันอาจจะใชกับอาการกําเริบของโรคมะเร็ง 

 

8. อะไรคืออาการแทรกซอนของมะเร็ง 

ผลขางเคียงอาจจะเกดิขึ้นระหวางการรักษา เชน ผิวหนังแดง บวม หรือเจ็บปวด 

อยางไรก็ตาม ผลขางเคียงลดลงในปจจบุัน แผลที่เอาผิวหนังออกจะไมสามารถเย็บได  

การปลกูถายอวัยวะจึงจําเปนในการฟนฟูผิวหนัง 

 

9. จะมีวิธีการดูแลผูปวยมะเร็งผิวหนังอยางไร 

โดยทั่วไป ผูปวยเบซาลและสความัส จะวินิจฉัยโรคไดดีกวา 

ผูปวยเมลาโนมาจะมีความเส่ียงที่โรคจะกําเริบไดสูง 

ผูปวยมะเร็งผิวหนังควรจะตรวจติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันอาการกําเริบ 

ผูปวยควรที่จะสังเกตอาการผิดปกติของผิวหนังตนเองอยาง สมํ่าเสมอ 
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หลังการผาตัดจะตองทําตามคําแนะนําของแพทยอยางใกลชิด 

ไมวาจะเปนการทําความสะอาด ออกกําลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆ 

ผูปวยจะตองระมัดระวังในการทํากจิกรรมกลางแจง การผาตัดมักจะทิ้งแผลเปนไวเสมอ 

ซ่ึงไมตองกังวลเกี่ยวกับแผลเปนเหลาน้ัน การทํากจิกรรมในสังคมจะชวยลดอาการเครียดได   

จากการวิจยัพบวา อาหารที่มีสาร antioxidant เชน เบตาคาโรทีน และวิตามิน E 

จะชวยปองกันการมะเร็งและผิวหนังจากรังสียูวี  อาหารที่มีเบตาคาโรทีนเยอะไดแก แครอท 

มันฝร่ัง มะละกอ แอปริคอท เปนตน สวนอาหารที่มีวิตามิน E  เยอะไดแก นํ้ามันมะกอก 

ขาวสาล ีผักใบเขียว ถั่ว เบอรร่ี เปนตน 
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