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15 อาการโรคมะเร็งในผู้ชาย ที่ไม่ควรละเลย 

 

ถ้าคุณเหมือนผู้ชายทัว่ไปที่การไปตรวจสุขภาพดูเหมือนจะไม่เคยอยู่ในตารางชีวิต นั่นมันแยเ่ลยทีเดียว
เพราะคณุอาจพลาดสญัญาณเตือนของโรคมะเร็งได ้

วิธีที่ดีที่สุดในการบ าบัดโรคมะเร็งให้หายขาดกค็ือ ต้องตรวจให้พบได้ต้ังแต่ระยะแรกๆ จะเพิม่โอกาสใน
การรักษามากขึ้น ปัญหาก็คือสญัญาณเตอืนหลายๆ อยา่งนั้นดูจะไมค่่อยชัดเจนเสียเท่าไร 

ลองเช็คสัญญาณเตือน 15 ประการกันดูก่อน บางอยา่งเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งอยา่งชัดเจน มันคุม้ค่าที่
จะศึกษาจะได้ตรวจพบได้อย่างทันท่วงท ี

1. มีปัญหาเวลาปัสสาวะ 
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ผู้ชายหลายคนมีปัญหาในขณะปัสสาวะเมือ่อายมุากขึ้น อยา่งเช่น 

 ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน 
 ปัสสาวะเรีย่ราด ปัสสาวะเล็ด หรอือั้นปัสสาวะไม่คอ่ยอยู่ 
 มีปัญหาตอนเริม่ปัสสาวะ หรือปัสสาวะออ่น (ไหลช้า) 
 รู้สึกแสบเมือ่ปัสสาวะ 

อาการต่อมลูกหมากโตอาจท าให้เกิดปัญหานี้ขึน้ได้ และยังอาจกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย 
แพทย์จะท าการตรวจหาสาเหตุของอาการที่เกดิขึ้น โดยจะให้คุณเข้ารบัการทดสอบรวมไปถึงการตรวจ
เลือด (เรียกว่า PSA test) เพื่อตรวจหามะเร็งตอ่มลูกหมากน่ันเอง 

2. มีการเปลี่ยนแปลงในอัณฑะ 

ถ้าคล าเจอก้อน หรอืรูส้กึหน่วงๆ หนักๆ หรือมรีู้สึกผิดปกติบางอย่างในลูกอัณฑะ คณุยิ่งไม่ควร
ละเลย Dr. Herbert Lepor ผู้อ านวยการด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่ศูนย์การแพทย์ Langone 
มหาวิทยาลยั New York กล่าว “แตกต่างจากมะเร็งตอ่มลูกหมากที่จะเติบโตอยา่งช้าๆ แตม่ะเร็ง
อัณฑะจะลุกลามได้ในเวลาแค่ข้ามคืน” แพทยข์องคุณจะตรวจหาปัญหาและตรวจเช็คร่างกาย, 
ทดสอบเลอืด และท าอตัราซาวด์ถุงอณัฑะเพือ่หาสาเหตุต่อไป 

3. มีเลือดออกมากับปัสสาวะหรอือุจจาระ 

อาการเหล่านี้อาจะเป็นสัญญาณแรกเริ่มของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งทีไ่ต หรือมะเร็งล าไส้
ใหญ่ก็ได้ ควรเข้ารับการตรวจกับแพทย์เพราะอาการเลือดออกไมว่่าจะเป็นอวัยวะใดๆ ก็ไม่ปกติทั้งสิ้น
แม้ว่าคณุจะไม่มอีาการอื่นใดร่วมเลยก็ตาม Lepor กล่าว และตอ่ให้คณุตรวจแล้วไมพ่บโรคมะเร็ง แต่
อาการดังกล่าวนี้ก็ยังอาจเป็นเพราะโรคริดสีดวงทวาร หรอืมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งก็ควร
เข้ารับการตรวจและรักษาอยู่ด ี

4. ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อคณุพบกับการเปลีย่นแปลงผิวหนัง ทั้งในเรือ่งของขนาด, รูปร่าง, สีสันของขี้แมลงวัน ไฝ หรือจุด
ต่างๆ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วทีสุ่ด เพราะจุดใหม่ๆ เหล่านี้เป็นสญัญาณทีค่่อนข้างชัดของโรคมะเร็ง
ผิวหนัง คุณตอ้งเข้ารับการทดสอบ อาจมีการตดัช้ินเนื้อไปตรวจหาด้วย ซึ่งแพทย์จะตัดเอาเนื้อเยื่อ
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เล็กๆ ไปทดสอบมะเร็งผิวหนัง หากพบความผดิปกติเหล่านี้ไม่ควรรีรอ Dr. Marleen Meyers แพทย์
ด้านเนื้องอกวิทยาที่ศูนย์มะเร็ง NYU Perlmutter กล่าว 

5. ต่อมน้้าเหลืองมีการเปลี่ยนแปลง 

มีอาการตอ่มน้ าเหลืองโต โดยต่อมขนาดเท่าเมล็ดถั่วนี้จะพบได้บริเวณล าคอ, รักแร้ และต าแหน่งอื่นๆ 
ซึ่งการบวมโตจะเป็นสญัญาณเตือนวา่มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายคุณ โดยทั่วไปแลว้จะ
หมายถึงระบบภูมิคุ้มกนัก าลังต่อสู้กับอาการเจบ็คอ หรือเป็นไข้ แต่โรคมะเร็งก็ท าให้ต่อมน้ าเหลืองโต
ได้เช่นกัน ควรไปพบแพทย์หากอาการต่อมน้ าเหลืองโตนี้ไม่หายไปใน 2-4 สัปดาห์ Meyers กล่าว 

6. มีปัญหาการกลืน 

บางคนมีปัญหาการกลนืบ้างเป็นบางครั้ง แต่ถ้าคุณมีปัญหาจนถึงกับท าให้น้ าหนักลดหรืออาเจียนแล้ว
ล่ะก็ คณุต้องเข้ารับการตรวจกับแพทย์แล้วละ่ ซึ่งแพทย์จะท าการตรวจเช็คมะเร็งล าคอและมะเร็ง
กระเพาะอาหาร โดยจะเริ่มทดสอบที่ล าคอและเอกซเรย์ด้วยการกลืนแร่ Barium ซึ่งในระหว่างการ
ทดสอบคณุต้องดื่มของเหลวที่ช่วยให้มองเห็นล าคอคุณได้ชัดขึ้นบนแผ่นฟิล์ม X-ray 

7. แสบร้อนในทรวงอก 

หากมีอาการแสบร้อนในทรวงอก การปรับปรุงวิธีการกินอาหาร พฤติกรรมการดื่ม และลดความเครยีด
ลงอาจช่วยได้ แต่หากมนัไม่ดีขึ้นเลยก็ควรเขา้พบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค เพราะอาการแสบรอ้นในทรวง
อกที่ไมย่อมหายหรอืแยล่งไปเรื่อยๆ นั้นอาจหมายถึงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งล าคอได้ด้วย 

8. มีการเปลี่ยนแปลงในช่องปาก 

ถ้าคุณเป็นคนที่สูบบุหรีห่รือเคีย้วยาสูบ คณุก็มคีวามเสี่ยงที่สูงกว่าที่จะเป็นมะเร็งในปาก ให้ลองสังเกตุ
ฝ้าสีขาวหรือฝ้าสีแดงภายในปากหรือบนริมฝีปาก แล้วปรึกษาแพทย์หรอืทันตแพทย์เพื่อทดสอบและ
รักษาต่อไป 

9. น้้าหนักลดโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

กางเกงฟิตขึ้นหรือหลวมลงหรือเปล่า? ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกนิหรือเปลี่ยนแปลงการออกก าลัง
กาย ก็อาจหมายถึงความเครยีดหรือตอ่มไทรอยด์มีปัญหา แต่การที่น้ าหนักลดเป็น 10 ปอนด์ขึ้นไปโดย
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ไม่ตั้งใจนั้นเป็นเรื่องไมธ่รรมดาแน่ แม้การสูญเสยีน้ าหนักส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แต่ก็
เป็นหนึ่งในสัญญาณของมะเร็งตับออ่น, มะเร็งกระเพาะอาหาร หรอืมะเร็งปอดได้ ซึ่งแพทย์จะท าการ
ตรวจเลือดแล้วท าการตรวจด้วย CT Scan หรือ PET Scan เพิ่มเติมเพือ่วินิจฉัยไดอ้ยา่งชัดเจน 

10. ไข้ 

การเป็นไข้นั้นโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนา่เป็นห่วง เพราะนั่นหมายถึงร่างกายก าลังต่อสู้กับการติดเช้ือ 
แต่หากคุณเป็นไข้แล้วไม่หายเสียทโีดยหาสาเหตุมาอธิบายไมไ่ด้ ก็อาจเป็นสัญญาเตือนของโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งเลือดชนิดอื่นๆ แพทย์จะท าการตรวจประวัติทางการแพทย์ แลว้ตรวจรา่งกาย
เพื่อหาสาเหตุของอาการ 

11. เต้านมเปลี่ยนแปลง 

“ผู้ชายมักจะละเลยก้อนในเต้านม เพราะเขา้ใจว่ามันคงไกลตัว” Dr.Meyers กล่าว “แต่ 1% ของ
มะเร็งเตา้นมนั้นเกิดขึ้นในเพศชาย และบอ่ยครัง้มักจะได้รับการวินิจฉัยในภายหลัง” หากพบก้อนหรือ
ความผิดปกติใดๆ ก็อย่าละเลย ควรรีบพบแพทย์เพือ่ตรวจหาสาเหตุจะดีที่สุด 

12. ความเมื่อยล้า 

โรคมะเร็งหลายๆ ชนิดมักจะท าให้รู้สึกเมือ่ยล้าชนิดที่เรียกว่านอนเท่าไรก็ไม่เคยพอสักที ซึ่งมันจะต่าง
กับอาการเมื่อยทั่วไปทีม่ักเกิดในช่วงที่งานเยอะวุ่นวายหรือมีกิจกรรมมากมาย หากความเมือ่ยล้าท าให้
คุณมีปัญหาในชีวิตประจ าวัน ควรปรึกษาแพทย์เพือ่หาสาเหตุและรักษาต่อไป 

13. อาการไอ 

ในกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การไอแทบไมไ่ด้เกิดจากโรคมะเร็งเลย มันจะกินเวลาไม่เกิน 3-4 สัปดาห์เท่านั้น 
แต่หากมิได้เป็นเช่นนั้น ทั้งยังท าให้คณุไอจนหายใจไม่ทันหรอืไอออกมาเป็นเลือด ก็อยา่ชักช้า ให้รีบไป
พบแพทย์เลยจะดีทีสุ่ด โดยเฉพาะหากคุณเป็นคนที่สูบบุหรี่ การไอนั่นเป็นสัญญาณแรกเริ่มของ
โรคมะเร็งปอด แพทย์จะท าการตรวจเมอืกในปอดเพื่อดูการติดเช้ือ รวมไปถึง X-ray เพื่อตรวจเช็ค
ปัญหาอื่นๆ ตอ่ไปด้วย 

14. อาการปวด 
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มะเร็งมิได้เป็นสาเหตุของอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวด แต่ถ้าอาการเจบ็น้ันกินเวลามากกว่า 1 เดือน 
ก็อย่าอดทนต่อไปอีกเลย อาการปวดอยา่งต่อเนื่องอาจเป็นสญัญาณของมะเร็งได้หลายชนิด โดยเฉพาะ
หากอยู่ในช่วงที่ก าลังกระจายตัว Lepor กล่าว 

15. อาการปวดท้องและซึมเศร้า 

อาการนี้หาได้ยาก แต่ภาวะซึมเศรา้ที่มาพรอ้มกบัอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งตบัอ่อน
ได้ แล้วต้องกังวลหรือไม่? ไม่จ าเป็นต้องกังวลจนกว่ามันจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวมาก่อน นั่นแหล่ะ
คุณจึงคอ่ยไปพบแพทย ์Meyers กล่าว 

 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
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