มะเร็ง คืออะไร
รางกายมนุษยประกอบไปดวยเซลลตัวเล็กๆ จํานวนมากมายมหาศาลเซลลเหลานี้มีขนาดเล็กมากจนไม
สามารถมองเห็นดวยตาเปลาได ตองใชกลองจุลทรรศนสองดูจึงจะเห็น ชนิดของเซลลก็มีมากมายหลาย
อยางดวยกัน เชน เซลลผิวหนัง เซลลเตานม เซลลรังไข เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว แตละ
เซลลจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งตายไป และมีเซลลใหมที่แข็งแรงมาทดแทนเปนวัฏจักรหมุนเวียนกัน
ไป คําวามะเร็งหรือ CANCER เปนคําใชอธิบายหรือมีความหมายถึง กลุมของโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งถาเกิดที่
อวัยวะใดก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะอวัยวะนั้นๆ เชน มะเร็งปอด มะเร็งเตานม เปนตน มะเร็งไมวาจะเปนของอวัยวะใดหรือเกิดขึ้นที่สวน
ไหนของรางกาย ก็คงเปนโรคที่เกี่ยวกับเซลลของรางกายนั่นเอง สําหรับในคนที่มีเซลลผิดปกติอยูในรางกายหรือที่เรียกวา เนื้องอกนั้น
เซลลของอวัยวะนั้นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมทําใหการทําหนาที่ของเซลลนั้นไมเหมือนเดิม แมนวาจะอยูตรงอวัยวะเดิมก็
ตามจํานวนเซลลที่สรางขึ้นใหมก็มีจํานวนมากกวาปกติมากมาย จนในที่สุดเซลลที่ผิดปกติและมีจํานวนมากมายนี้ ก็จะทําลายเซลล
ปกติของรางกายในบริเวณนั้น ตลอดจนเนื้อเยื่อโดยรอบดวย
เซลลที่ผิดปกติเหลานี้เรียกวา "เนื้องอก" หรือ "TUMOR" ซึ่งยังสามารถแบงออกไปไดเปน 2 ชนิด ใหญๆ คือ
1. เนื้องอกชนิดไมรายแรง ซึ่งไมใชมะเร็ง เซลลของเนื้องอกเหลานี้สามารถเบียดเซลลปกติของรางกายไดในบริเวณนั้นๆแตไม
สามารถจะแพรกระจายไปสูสวนอื่นๆ ของรางกายได
2. เนื้องอกชนิดรายแรงหรือมะเร็ง เซลลมะเร็งเหลานี้สามารถที่จะแพรกระจายไปยังสวนตางๆ ของ
รางกายไดโดยทางกระแสเลือดหรือระบบน้ําเหลือง ถาเราตรวจพบวาในอวัยวะสวนอื่นๆ
นอกเหนือจากอวัยวะที่เปนมะเร็งเริ่มตนแลวยังมีเซลลมะเร็งชนิดเดียวกันอยูที่นั่นดวย เราเรียกผูปวย
รายนั้นวา "มีมะเร็งอยูในขั้นที่มีการแพรกระจายแลว"
สําหรับความหมายของ 'มะเร็ง' มีการใหความหมายที่คลายคลึงกันจํานวนมาก ในที่นี้ ขอนําเสนอใน
2 ความหมาย ดังนี้ 1. มะเร็ง หมายถึง โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบงเซลลที่ไมสามารถ
ควบคุมได และเซลลเหลานี้ มีความสามารถที่จะลุกลามเขาไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งเชน เจริญเติบโตโดยตรงเขาไปในเนื้อเยื่อขางเคียง (Invasion) หรือการอพยพเคลื่อนยายเซลล
ไปยังตําแหนงที่ไกลๆ (Metastasis) การเจริญเติบโตแบบไมเปนระเบียบของเซลลนี้ อาจมีสาเหตุที่
เกิดขึ้นภายหลัง หรือเปนกรรมพันธุ โดยการกลายพันธุของ DNA ภายในเซลล มีการทําลายขอมูล
ของยีน ซึ่งเปนตัวกําหนดหนาที่ของเซลล การเคลื่อนยาย และการควบคุมความปกติของการแบงตัวของเซลล
2. โดยปกติ อวัยวะและเนื้อเยื่อของรางกาย จะประกอบดวยสวนที่มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกวา 'เซลล' เซลลที่อยูตาม
สวนตางๆ ของรางกาย อาจจะมีลักษณะและหนาที่การทํางานแตกตางกันออกไป แตสวนใหญการสรางหรือผลิตตัวเองขึ้นมาใหม จะ
เปนในแบบเดียวกัน เซลลจะเริ่มแกและตายไปในที่สุด และเซลลตัวใหม ก็จะเริ่มผลิตขึ้นมาแทนที่ โดยปกติ การแบงตัวและการ
เจริญเติบโตของเซลล จะมีการควบคุมและเปนไปตามลําดับขั้นตอน แตถากรรมวิธีนี้ไมสามารถควบคุมได ดวยเหตุผลใดก็ตาม เซลลก็
จะทําการแบงตัวตอไปตามลําดับจนพัฒนาขึ้นมาเปนกอนที่เรียกวา Tumor กอนนี้ อาจเปนกอนที่ไมอันตราย (Benign Tumor) หรือ
อาจเปนกอนเนื้อราย (Malignant Tumor) ก็ได และมะเร็ง ก็คือชื่อของกอนเนื้อรายนี้เอง การเรียกชื่อของมะเร็ง ใหเรียกชื่อจากจุดที่
เริ่มตนเปน เชน เริ่มเปนที่มะเร็งเตานม แลวแพรกระจายไปที่ตับ แตจะยังคงเรียกวา มะเร็งเตานมอยู ไมใชมะเร็งตับ

มะเร็งเกิดขึ้นไดอยางไร
ในป พ.ศ. ๒๓๖๗ นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฟรองซัวส แวงซองต ราสปายส (Francois Vincent
Raspail) ไดกลาวไววา "เซลลของรางกายมนุษย นอกจากจะเปนรากฐานของการมีชีวิตและสุขภาพแลว
เซลลยังเปนรากฐานของโรคภัยไขเจ็บและความตายดวย" นั่นคือการเกิดมะเร็งก็จะมีจุดเริ่มตนจากเซลล
เชนกัน โดยจะเกิดความพิการหรือผิดปกติที่ยีน (gene) ภายในโครโมโซม (chromosome)

ซึ่งมีองคประกอบเปนกรดนิวคลีอิก

และเปนรหัสชีวิตที่จะควบคุมลักษณะและหนาที่การทํางานของเซลลและการถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุความพิการหรือผิดปกติ
เชนนี้ ทําใหเซลลแบงตัวโดยไมยอมหยุดอยูภายใตการบังคับบัญชาของรางกาย นักวิจัยเปนจํานวนมากทั่วโลกตางก็ไดพยายามที่จะ
คนควาวิจัยวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเซลลปกติเปลี่ยนเปนเซลลมะเร็ง และก็ยังไมสามารถจะสรุปแนนนอนไดวาเกิดจากสาเหตุอะไร
แน แตอาจจะสรุปไดวา มีเหตุสงเสริมที่สําคัญ 2 อยางรวมกัน อันจะทําใหเซลลนั้นๆ ทํางานผิดปกติไป คือ

เหตุสงเสริมหรือที่ขึ้นอยูกับภาวะภายในรางกาย
1. ระบบภูมิคุมกันของรางกายของแตละบุคคล ซึ่งในแตละบุคคลจะมีมากนอยแตกตางกัน โดยปกติเซลลมะเร็งสามารถจะ
สรางสารตางๆ ออกมาในรูปของโปรตีน และโพลีเปปไทด (polypeptides) หลายๆ ชนิด ซึ่งจะพบไดที่พื้นผิว หรือผนังของ
เซลลมะเร็งเรียกวา ทูเมอรแอสโซซิเอตแอนติเจน (tumour associated antigen, TAA) หรือทูเมอรสเปซิฟกทรานสแพลนเตชัน
แอนติเจน (tumour specific transplantation antigen,TSTA) ตามปกติรางกายของคนเรา สามารถจะรับรูแอนติเจนชนิดนี้ จึง
สามารถสรางภูมิคุมกันหรือแอนติบอดีที่จะมาตานแอนติเจนนี้ได จะโดยสาเหตุใดก็ตามที่รางกายไมสามารถจะคนพบ หรือไมสามารถ
สรางภูมิคุมกันตานแอนติเจนนี้ได ก็จะเกิดเซลลมะเร็งขึ้น
2. เชื้อชาติ ทุกชนชาติเปนมะเร็งไดเหมือนกัน แตมะเร็งบางชนิดจะพบมากเฉพาะบางเชื้อชาติ
เชน ชาวญี่ปุนเปนมะเร็งกระเพาะอาหารมาก สวนมะเร็งโพรงจมูกพบมากในชาวจีน เปนตน
3. เพศ มะเร็งบางชนิดจะพบมากในเพศชาย เชน มะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง มะเร็งตับ แตมะเร็งบางชนิดจะพบมากในเพศ
หญิง เชน มะเร็งของชองปาก มะเร็งผิวหนัง เปนตน และมะเร็งบางชนิดก็จะพบไดเทาๆ กันทั้งสองเพศ
4. อายุ มะเร็งบางชนิดพบมากในคนอายุนอย เชน มะเร็งของเนื้อเยื่อที่เรียกวา ซารโคมา (sarcoma) ในขณะที่มะเร็งของเยื่อบุที่

เรียกวา คารซิโนมา(carcinoma) จะพบมากในคนอายุมาก และมะเร็งบางชนิดก็จะพบเฉพาะในเด็กเทานั้น เชน มะเร็งของลูกตา
ชนิดเรติโนบลาสโตมา (retinoblastoma) มะเร็งของไตแบบวิลม (Wilm's tumour) เปนตน
5. กรรมพันธุ (genetics) มีมะเร็งหลายชนิดที่มีความสัมพันธใกลชิดกับกรรมพันธุในสายเลือดเดียวกัน เชน มะเร็งของมดลูก
มะเร็งเตานม มะเร็งลูกตาชนิดเรติโนบลาสโตมา ถามีผูหนึ่งผูใดเปนมะเร็งเหลานี้แลว พี่นองหรือลูกหลานก็จะมีโอกาสเปนมะเร็งนั้นๆ
ไดมากขึ้น
6. ความผิดปกติตางๆ เชน ในกรณีที่เปนไฝ หรือปานดํามีโอกาสจะกลายเปนมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดราย (malignant
melanoma) หรือเนื้องอกชนิดธรรมดาก็อาจจะกลายเปนมะเร็งได

เหตุสงเสริมที่อยูภายนอกรางกายสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
1. สารกายภาพตางๆ (physical agents) สวนใหญเกิดจากการระคายเรื้อรัง เชน ผูที่มีฟนเก เวลาเคี้ยวอาหารฟนจะไปครูด
กับเยื่อบุภายในชองปาก เชน บริเวณกระพุงแกม หรือลิ้น นานๆไปทําใหเกิดมะเร็งของเยื่อบุในชองปากหรือมะเร็งของลิ้นได
ฟนปลอมที่ไมกระชับ เวลาเคี้ยวอาหารจะมีการเสียดสีกับเหงือกหรือเพดานปาก อาจจะทําใหเกิดมะเร็งของเหงือกหรือ
เพดานปากได กอนนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ ทําใหเกิดมะเร็งของระบบทางเดินปสสาวะได
การดื่มสุราที่มีดีกรีของแอลกอฮอลสูงๆ โดยไมเจือจางจะทําใหมีการระคายของเยื่อบุบริเวณแองไพริฟอรม (pyriform)
ขางๆ กลองเสียง ทําใหเกิดมะเร็งบริเวณนี้ได
ผูที่นิยมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มรอนจัดจะมีการระคายบริเวณหลอดอาหาร ทําใหเกิดมะเร็งของหลอดอาหารได
สารตางๆ ที่ฉีดเขารางกายเพื่อการเสริมสวย ก็มีสวนทําใหเกิดมะเร็งไดจากการระคายเฉพาะที่
อวัยวะเพศชายที่หนังหุมปลายไมเปด จะเกิดการระคายจากขี้เปยก (smegma) ทําใหเกิดมะเร็งของอวัยวะเพศได
การกระทบกระแทก การฉีกขาดของปากมดลูก เชน ผูที่มีอาชีพโสเภณี การคลอดบุตรหลายๆ คนหรือการมีกะบังลม
หยอนในหญิงสูงอายุ ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกไดงาย
รังสีตางๆ (ionizing radiation) การไดรับรังสีในปริมาณนอยๆ แตไดรับบอยเปนระยะเวลานานๆ จะมีโอกาสทําใหเกิด
มะเร็งไดเกือบทุกอวัยวะ

2. สารเคมี (chemical agents) ในปจจุบันนี้มนุษยเราโดยเฉพาะชาวไทย นอกจากจะมีชีวิตอยู
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปนพิษแลว มนุษยเรากําลังลอยคออยูในทะเลของสารที่ทําใหเกิด
มะเร็งซึ่งเรียกรวมๆกันวา "สารกอมะเร็ง" (carcinogen) อีกดวย เมื่อเร็วๆ นี้ทางองคการ
อนามัยโลกไดรายงานถึงสารตางๆ ที่มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็งมากถึง ๔๕๐ ชนิด โดยสวน
ใหญสารตางๆ เหลานี้แฝงตัวมาในธรรมชาติในรูปของอาหารพืช หรือสารเคมีตางๆ เชน เคมีวัตถุประเภทน้ํามันดิน
(hydrocarbon) ที่ใชทํายารักษาโรค ใชในอุตสาหกรรมเคมี ควันไอเสียของเครื่องยนต เปนตน
3. การรับประทานหมาก การจุกยาฉุนบริเวณริมฝปากนอกจากจะมีการระคายเคืองเรื้อรังแลว ยังมีสารเคมีที่ทําใหเกิดมะเร็ง
ของชองปากได
การสูบบุหรี่จัด ควันบุหรี่มีสาร ๓, ๔ เบนซไพรีน (๓, ๔ benzpyrine) ทําใหเกิดมะเร็งปอดได
สียอมผาตางๆ เชน สีอะนีลีน (aniline dye) หรือสีอะโซ (azo dye) เชน สีเหลือง [(butter yellow4,dimethylamino azobenzene)] ซึ่งใชยอมสีเนยเทียม หรือนําไปผสมอาหาร ขนม หรือลูกกวาดตางๆ เพราะมีราคา
ถูก และมีสีสดสวย แทนที่จะใชสีซึ่งสกัดมาจากพืชเหมือนสมัยกอน สีตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดมะเร็งของกระเพาะปสสาวะ
มะเร็งของทางเดินน้ําดีได
สารหนู ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของยารักษาโรคเชน ยาจีนรักษาโรคผิวหนังชนิดเรื้อนกวาง แตกลับเปนสาเหตุใหเกิด
มะเร็งของผิวหนังได
สารไนโตรซามีน (nitrosamines) ซึ่งพบในอาหารจําพวกเนื้อสัตวหมักทุกชนิด เชน ปลารา แหนมหมูสม ปลา
สม หรืออาหารที่เขาดินประสิว เหลานี้ทําใหเกิดมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหารได ความรอนจะทําลาย (denature) สาร
ไนโตรซามีนได ฉะนั้นอาหารประเภทนี้ถาทําใหสุกเสียกอนก็จะปลอดภัย อาหารที่เปนเนื้อสัตวรมควัน หรือเนื้อสัตวที่ยาง
จนไหมเกรียม

ดีดีที นอกจากจะมีพิษโดยตรงตอมนุษยแลวดีดีที ยังเปลี่ยนสภาพในรางกายเปนสารไดไนโตรซามีนซึ่งมี

คุณสมบัติเหมือนไนโตรซามีน อีกดวย

3. ฮอรโมน (hormones) มะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งเตานมจะมีความสัมพันธกับระดับฮอรโมนเพศหญิง คือ เอสโทรเจน และ
โพรเจสเทอโรน หรือมะเร็งตอมลูกหมาก จะมีความสัมพันธกับฮอรโมนเพศชายแอนโดรเจน (androgen) เปนตน ฮอรโมนเหลานี้
มักจะอยูในยารักษาโรค
4. เชื้อไวรัส มีไวรัสหลายชนิดเปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลองได ไวรัสเหลานี้เรียกวา "ไวรัสที่ทําใหเกิดเนื้องอกหรือ
มะเร็ง" (oncogenic viruses,tumour viruses) ซึ่งแบงออกเปนสองกลุมตามลักษณะของกรดนิวคลิอิก คือ ไวรัสดีเอ็นเอ และไวรัส
อารเอ็นเอเมื่อไวรัสเขาไปในเซลลแลวก็จะมีการเพิ่มจํานวน(productive infection) หรืออาจจะไมเพิ่มจํานวนก็ได แตจะสามารถทํา
ใหเซลลมีการเปลี่ยนแปลงในรูปรางไปได (transformation) จากการที่ยีน หรือดีเอ็นเอของไวรัส (viralgenome หรือ viral DNA)
ไปแทนที่ดีเอ็นเอของเซลล
ในปจจุบันนี้ ยังไมมีหลักฐานแนชัดวาไวรัสทําใหเกิดมะเร็งในคน แตก็มีประจักษพยานหลายอยางที่ทําใหคิดวา ไวรัสอาจจะ
เปนสาเหตุ หรือเกี่ยวของกับมะเร็งบางชนิดในคน เชน ไวรัสอีบีวี (epstein-barr virus)มีความสัมพันธกับมะเร็งโพรงหลังจมูกและ
มะเร็งของตอมน้ําเหลืองเบอรคิตต (burkitt's lymphoma) หรือไวรัสเฮอรปสซิมเพล็กซ ชนิดที่ ๒ (herpes simplex virustype 2)
ก็มีความสัมพันธใกลชิดกับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด มะเร็งเตานมก็มีประจักษพยานวา นาจะเกิดจากไวรัสเชนกัน
5. สารพิษ (toxin) โดยเฉพาะสารอะฟลาท็อกซิน(aflatoxin ) จากเชื้อราแอสเพอรจิลลัสฟลาวัส(aspergillus flavus) ซึ่งชอบ
ขึ้นในอาหารประเภทถั่วตางๆ โดยเฉพาะถั่วลิสง อาหารประเภทขาวตางๆ มันสําปะหลังนอกจากนี้ยังเคยมีรายงานการตรวจพบ
สารอะฟลาท็อกซินในน้ํานมวัว มะพราว และน้ํามันถั่วลิสง สารพิษนี้ทําใหเกิดมะเร็งตับไดโดยตรง
6. พยาธิบางชนิด เชน พยาธิใบไมในตับ ซึ่งพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีสวนทําใหเกิดมะเร็งตับบาง
ชนิดได
7. ภาวะขาดอาหาร โรคตับแข็งซึ่งเกิดจากการขาดอาหารโปรตีน จะกลายเปนมะเร็งตับไดงาย
สารตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง หรือสารที่ชวยสงเสริมใหเกิดมะเร็งเหลานี้ เปนเพียงสวนหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดมะเร็งได
เทานั้น และรางกายจะตองไดรับสารเหลานั้นในปริมาณคอนขางมากในระยะเวลานานๆ ดวย และประการสําคัญที่สุดคือ การที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งจะเกิดเปนมะเร็งไดนั้น ยอมจะตองขึ้นอยูกับภูมิตานทานตอโรคมะเร็งของบุคคลนั้นๆเปนสําคัญ และยังจะตองอาศัย
สภาพแวดลอมที่พอเหมาะดวย ฉะนั้น การที่รับประทานอาหารที่มีสารดังกลาวผสมอยูบางเปนบางครั้งบางคราวจึงไมนาจะตองวิตก
แตอยางใด

1. กลุม Carcinoma
(80% ของผูปวย จะอยูในประเภทนี)้ หมายถึง มะเร็งซึ่งมาจากเซลลเยื่อบุผิวของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกรางกาย ซึ่งเซลล
เยื่อบุผิวของรางกายมี 4 ชนิดใหญไดแก
- Glandular คือ กลุมของเซลลเยื่อบุผิวที่สรางสารคัดหลั่ง
- Squamous คือ กลุมของเซลลเยื่อบุผิวที่มีลักษณะแบนบางหลายเหลี่ยม
- Transitional คือ เซลลเยื่อบุผิวที่เปลี่ยนแปลงรูปรางไดตามการขยายและหดตัวของอวัยวะนั้นๆ จะพบในอวัยวะ เชน ทอ
ทางเดินปสสาวะ
- Pseudostratified คือ เซลลเยื่อบุผิวที่เรียงตัวหลายชั้นเทียม จะพบในอวัยวะ เชน ปอด
มะเร็งสามารถเกิดขึ้นไดจากเซลลเยื่อบุอวัยวะชนิดตางๆ เหลานี้ ตัวอยางเชน มะเร็งเตานม (Breast Carcinoma) สวนใหญเกิด
จากเซลลเยื่อบุของตอมสรางน้ํานม

2. กลุม Sarcoma

หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อออน(Soft Tissue) ของรางกาย หรือเนื้อเยื่อเสริม

(Supportive Tissue) ซึ่งไดแก ไขมัน กลามเนื้อ เสนประสาท และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงกระดูกและกระดูกออนดวย

3. กลุม Lymphoma
4. กลุม Leukemias

หมายถึง มะเร็งที่พัฒนามาจากตอมน้ําเหลือง และเนื้อเยื่อของระบบภูมิตานทาน
หมายถึง มะเร็งของระบบโลหิต เกิดจากความผิดปกติของเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่อยูในไข

กระดูก (Bone Marrow
5. กลุม Melanoma
4. หมายถึง มะเร็งที่มาจากเซลลผลิตเม็ดสี (Melanocytes) ซึ่งจะพบตามผิวหนัง ไฝ (Mole) คือการเจริญเติบโต ของเซลล
เม็ดสีประเภทไมเปนอันตราย

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยทั่วไป แบงออกเปนดังนี้
1. การตรวจคนหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก หรือระยะที่ยังไมมีอาการ (Symptom) ทางคลินิก เชน การตรวจคนหามะเร็งปากมดลูก,
มะเร็งเตานม, มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก เปนตน ซึ่งจะกระทํา หรือดําเนินการในบุคคลที่มีโอกาสเปนมะเร็งหรือที่เรียกวา กลุม
เสี่ยง (High risk group) ตัวอยาง :
- หญิงที่มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอย
- หญิงที่มีมารดาเปนมะเร็งเตานม
- กลุมบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวเปนมะเร็งลําไสตั้งแตอายุนอยกวา 40 ป หรือครอบครัวที่มีติ่งเนื้อในลําไสใหญ เปนตน
2. การตรวจเพื่อยืนยันวาเปนโรคมะเร็ง ในกลุมประชากรที่มีอาการแสดง (Sign) ของสัญญาณ อันตราย 7 ประการ คือ
- มีเลือดออก หรือมีสิ่งขับออกจากรางกายผิดปกติ เชน มีตกขาวมากเกินไป
- มีกอนหรือตุม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของรางกายและกอนนั้นโตเร็ว
- มีแผลเรื้อรังรักษาไมหายภายใน 2 สัปดาห
- กลืนอาหารลําบากหรือรับประทานอาหารแลวไมยอย
- มีการถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากนิสัยเดิม
- มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ
- เสียงแหบ หรือไอเรื้อรัง
การตรวจวินิจฉัยที่สําคัญกอนจะวินิจฉัยวาเปนโรค ไดแก ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (pathology)หรือตรวจหาเซลลมะเร็ง
(Cytology) มีหรือพบเซลลมะเร็ง (Cancer cell) หรือไม
3. การตรวจเพื่อจัดระยะของโรค (Staging) ในกลุมประชากรที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง เพื่อ การบันทึกที่ถูกตองวาเปน
มะเร็งระยะเทาไร (ระยะแรก, ระยะลุกลามเฉพาะที่, ระยะแพรกระจาย) เพื่อ การเลือกวิธีการรักษาที่ถูกตอง และเหมาะสม
4. การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาโรคมะเร็งกลับเปนใหมหรือไม (recurrent/ Metastasis) ดูแลวคลายกับ ขอ 1 กรณีที่ตรวจพบวามี
โรคมะเร็งกลับเปนใหม จะไดดําเนินการรักษาไดทันเวลา เพราะวามีเซลล มะเร็งเปนจํานวนนอยรักษาไดผลดีกวา

