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Agenda

 เบาหวาน (Diabetes Melletus)

 โรคกระดูกสนัหลงั

 ความดนัโลหติสูง

 โรคหลอดเลอืดสมอง

 โรคหวัใจ

 Cancer



เบาหวาน (Diabetes Mellitus)

 เบาหวานคอือะไร

คอืภาวะที่มีระดบัน ้ าตาลในเลอืดสูงกว่าปกต ิสาเหตเุกดิจากฮอรโ์มนอนิซูลนิในรา่งกายไม่สามารถออกฤทธิ์ได ้

ตามปกต ิซ่ึงเกดิไดท้ ัง้จากปจัจยัภายในและภายนอก เช่น ภาวะภมิูคุม้กนัต่อตา้นตวัเองหรอืการบาดเจบ็ของ

ตบัออ่นซ่ึงท าลายเซลสรา้งฮอรโ์มนอนิซูลนิ ภาวะการด้ืออนิซูลนิจากความอว้น หรอืในหญงิตัง้ครรภ ์ การใช้

ยาเสตียรอยดใ์นระยะเวลานาน การ Contact สารเคมีบางชนิดที่ออกฤทธิ์ท าลายเซลตบัออ่น

 เบาหวานมีท ัง้หมด 5 แบบ reference by Lancet Diabetes and Endocrinology

 แบ่งความแตกต่างของชนิดตามสาเหตขุองการเกดิโรค และการรกัษา เช่น สาเหตจุากภมูิคุม้กนัท าลายเซล

สรา้ง อนิซูลนิ, รา่งกายมีความด้ือต่ออนิซูลนิ, พนัธุกรรม ฯลฯ

 บางชนิดรกัษาเริ่มตน้จากการใชย้ารบัประทานกอ่น แต่บางชนิดจ าเป็นตอ้งใหอ้นิซูลนิต ัง้แต่ระยะแรก ทัง้น้ี

ข้ึนกบัสาเหต ุ





 เคลมประกนัจากอะไร

 พบแพทยต์ามนดัที ่OPD เพือ่ตดิตามควบคุมระดบัน า้ตาลในเลอืด 

 รกัษาแผลเรื้อรงั

 โรคความดนัโลหติสูง หรอื โรคหวัใจต่างๆ

 โรคหลอดเลอืดสมอง

 ตอ้กระจก

 จอประสาทตาเสือ่ม

 น า้หนกัเกนิ ปวดขอ้ ปวดเขา่ ขอ้เขา่เสือ่ม เนื่องจากภาวะน า้หนกัเกนิ

 ตดิเชื้อในกระแสเลอืด

 ไตวายเรื้อรงั

เบาหวาน (Diabetes Mellitus)



ทราบไดอ้ย่างไร ก็มาแถลงสุขภาพปกตหิมด ใครมคีวามเสีย่งบา้ง

 อายุมากกว่า 45 ปี

 น า้หนกัมากกว่า 120% of ideal BMI

 มปีระวตัคิรอบครวัเป็นเบาหวาน

 ประวตัคิวามดนัโลหติสูง ไขมนัในเลอืดสูง

 มภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์

 HbA1C > 8.5

 Smoking/Alcohol

 เป็นเบาหวานแลว้รบัประกนัสุขภาพไดม้ ัย้

 ได ้ถา้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งขา้งตน้แลว้ค านวณกลบัเป็นเบี้ยประกนัได ้

เบาหวาน (Diabetes Mellitus)



 ถา้ตอ้งการตรวจสุขภาพ ตรวจอะไรบา้ง

 Fasting Blood Sugar

 HbA1C

 Lipid Profile

 Urine Albumin

 Oral Gulcose Torrelance test กรณีทีร่ะดบัน า้ตาลในเลอืดมผีลก า้กึ่ง อยู่ระหว่าง 100 – 126 mg/dl

 รบัประทาน glucose 75 g แลว้ท าการเจาะเลอืดดูระดบัน า้ตาลทีน่าททีี ่0 และ120

เบาหวาน (Diabetes Mellitus)



โรคกระดูกสนัหลงั (Spinal Problems)

Herniated Disk

Spinal Stenosis

Spondylolisthesis



Herniated Disc

 อาการปวดหลงัรา้วลงขา 

 เดนิไดร้ะยะทางนอ้ยลงเพราะมอีาการปวด

 สาเหตเุกิดจาก

 อบุตัเิหต ุการออกก าลงัแบบผดิๆ

 เสือ่มสภาพตามวยั กระดูกผุ มะเรง็กระดูกหรอืมะเรง็อื่นๆ ในระยะ

ลุกลาม

 น า้หนกัมาก

 Collagen Disease

 Sedentary Life Style ท าท่าทางซ า้ๆ คา้งไวน้านๆ 

เช่น กม้เลน่ Tablet PC นานๆ



Spinal Stenosis

 90% มาดว้ยอาการปวดหลงัเรื้อรงัช่วงเอว (L4 – S1)

 70% มาดว้ยอาการปวดตน้คอเรื้อรงั (C6-7)

 การไอ จาม ยดืขาตรง หรอืงอคอ อาจท าใหอ้าการปวดเป็นมากขึ้น

 บางรายถา้เป็นมากอาจจะมกีารอ่อนแรงของแขนขา มอีาการชา  กล ัน้

อจุจาระ ปสัสาวะไดน้อ้ยลง



Spondylolisthesis

 วนิิจฉยัไดอ้ย่างไร

 Xrays, CT, MRI

 Myelography, Nerve Conduction 

Test

 UW อย่างไร

 ประวตักิารหยุดงานเป็นอย่างไร มากกว่า 1 เดอืนหรอืไม่

 ส่งผลกระทบต่อ ADL หรอืไม่



ความดนัโลหติสูง (Hypertension)

 Primary Hypertension is the most common

 Secondary Hypertension is caused by some abnormality 

leading to high blood pressure such as 

 Pheochromocytoma, Renal Artery Stenosis,Nephrotic Syndrome, 

etc

 โดยมากไมม่อีาการ ยกเวน้กรณีทีม่ภีาวะความดนัโลหติสูงอย่างรุนแรง อาการทีพ่บโดยมากเช่น ปวดศีรษะรา้วไป

ทา้ยทอย คลืน่ไส ้อาเจยีน ตาพร่า หมดสตเิฉียบพลนั

 ระดบัความดนัปกต ิ= 140/90  mmHg และในผูป่้วยเบาหวาน = 130/80 mmHg



 ความดนัโลหติสูงมกัจะพบร่วมกบัภาวะใด

 โรคหวัใจ เช่นหวัใจโต, โรคหลอดเลอืดและกลา้มเน้ือหวัใจ, โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ, โรคลิ้นหวัใจตบี หรอื ร ัว่

 โรคหลอดเลอืดสมอง

 เบาหวาน

 โรคไต เช่น ไตวายเรื้อรงั, Nephrotic Syndrome, Glomerulonephritis

 จอประสาทตาเสือ่ม

 มะเรง็หรอืเน้ืองอกบางชนิด เช่น Pheochromocytoma

 อว้น หรอื ไขมนัในโลหติสู

 ดื่มสุรา สูบบหุรี่ เป็นประจ า

ความดนัโลหติสูง (Hypertension)



 รบัประกนัอย่างไร

 ตอ้งไมม่ภีาวะแทรกซอ้นใดๆ ทีพ่บร่วมกบัภาวะความดนัโลหติสูง

 พงึระวงัผูท้  าประกนัทีอ่ายุนอ้ยแต่มคีวามดนัโลหติสูง

 ระดบัความดนัทีว่ดัไดไ้มค่วรสูงเกนิ 140/90 mmHg

 ความดนัทีถ่อืวา่เป็นระดบั Low Normal คอื 90/60 mmHg หากความดนัทีม่รีะดบัต า่กวา่นี้ถอืวา่เป็น
ผูป่้วยและอยู่ในภาวะ Shock 

 โรคความดนัโลหติต า่ที่พดูติดปากโดยทัว่ไปนั้นจรงิๆ เป็นเรื่องเขา้ใจผิดเฉพาะบคุคล ผูท้ี่มีภาวะความดนัโลหติต า่ ถอื

ว่าเป็นภาวะวกิฤตหรอื Shock ตอ้งเขา้รบัการรกัษาใน ICU ซึ่งเป็นคนละภาวะกบัที่ผูท้ าประกนัมกัแถลง
สขุภาพ

 ผูท้  าประกนัทีอ่ว้น น า้หนกัมาก ดื่มสุรา สูบบหุรี่ ขอใหแ้ต่ละบรษิทัประกนัใชว้จิารณญาณในการรบัประกนัตามความเหมาะสมของธุรกจิเอง

ความดนัโลหติสูง (Hypertension)



โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)

 หลอดเลอืดสมองตบี (Ischemic Stroke)

 อดุตนัจากลิม่เลอืด (Embolism)

 อดุตนัจากภายในตวัหลอดเลอืดทมีกีารพอกสะสมของไขมนั (Thrombosis)

 ภาวะอดุตนัช ัว่คราว (Transient Ischemic Attack)

 หลอดเลอืดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

 จากภาวะความดนัโลหติสูงทีข่าดการควบคุม

 จากความผดิปกตขิองกายวภิาคหลอดเลอืดสมองตัง้แต่ก าเนิด หรอืเกดิภายหลงั (Aneurysm)

 จากโรคถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เช่น Von Hippel Lindau



โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



 ผูท้  าประกนัลม้ศีรษะกระแทกแยกอย่างไรวา่เป็นอบุตัเิหตหุรอืเกดิจากโรคหลอดเลอืดสมอง

 Imaging พบวา่เป็น Epidural Hematoma ร่วมกบัมภีาวะกะโหลกศีรษะแตกรา้วร่วม โดยมากเกดิจาก
อบุตัเิหตุ

 Imaging พบวา่เป็น Basal Ganglia Hemorrhage มกัเกดิจากภาวะ Hemorrhagic 

Stroke

 Imaging พบวา่ม ีSubarachnoid Hemorrhage, Subdural Hematoma เป็น
ภาวะทีก่  า้กึ่งตอบไดย้ากวา่เกดิจากอบุตัเิหตหุรอืไม่

อย่างไรก็ตามการพจิารณาสนิไหมจากเรื่องดงักลา่วขอใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละเคสเป็นรายๆไป

โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



 Risk factors

 ไขมนัในโลหติสูง

 ความดนัโลหติสูง

 เบาหวาน

 อว้น

 สูบบหุรี่

 มปีระวตัทิางพนัธุกรรมเป็นโรคไขมนัในโลหติสูง ความดนัโลหติสูง หลอดเลอืดสมองแตก ตบี โรคหวัใจ เสยีชวีติต ัง้แต่อายุนอ้ย

โรคหลอดเลอืดสมอง 

(Cerebrovascular Accident or Stroke)



โรคหวัใจ (Heart Diseases)

โรคหลอดเลอืดหวัใจ (Coronary Heart Disease)

โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (Arrhythmic Heart Disease)

โรคลิ้นหวัใจ (Valvular Heart Diseases)

โรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)



 โรคหลอดเลอืดหวัใจ(Coronary Heart Disease)

 สาเหต ุเกดิจากหลอดเลอืดหวัใจมภีาวะตบีแคบมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมกีารสะสมของไขมนัในเสน้เลอืด ท ัง้นี้อาจเกดิขึ้นจากพนัธุกรรม, ความผดิปกตทิางกายวภิาคของหลอด
เลอืด (Myocardial Bridging), Kawasaki’s Disease

 อาการ เจบ็แน่นหนา้อกคลา้ยของหนกัทบั รา้วขึ้นคอ แขน ใจส ัน่ เหงือ่แตกหนา้ซดี หนา้มดื เป็นลม เสยีชวีติกระทนัหนั

 ในบางรายอาจไมม่อีาการใดๆ เช่น ในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

 บางรายมาดว้ยอาการคลา้ยกบัโรคกระเพาะอาหารคือ ปวดจกุแน่นลิ้นป่ี ซึ่งตอ้งระวงัในผูท้ี่อายุเริ่มมคีวามเสีย่งคือ 45 ปีขึ้นไป โดยตอ้งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแยกโรค หากแพทยม์คีวามไมม่ ัน่ใจ

ในการวนิิจฉยัโรค

 การตรวจวนิิจฉยั

 CBC,Bun/Cr,E’lyte, CPK,CKMB,TropT

 CXR,EKG,Exercise Stress Test, Echo/Stress Echo

 Golden Period

 3 hours after start occlusion. The proper management should be started in this golden period 
for the best treatment result.

โรคหวัใจ (Heart Diseases)

Coronary Heart Disease



โรคหวัใจ (Heart Diseases)

Coronary Heart Disease



โรคหวัใจ (Heart Diseases)

Coronary Heart Disease



โรคหวัใจ (Heart Diseases)

Coronary Heart Disease



โรคหวัใจ (Heart Diseases)

โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (Arrhythmic Heart Disease)

 Atrial Fibrillation (AF)

 เกิดจากความผดิปกตขิองตวัตน้ก าเนิดกระแสไฟฟ้าในหวัใจท าใหม้ตีวั

ก าเนิดกระแสไฟฟ้าหลายจดุนอกจาก SA Node

 เน่ืองจากการบบีตวัของหวัใจไม่เป็นจงัหวะปกต ิท าใหเ้ลอืดสูบฉีดเพือ่

ไปเลี้ยงอวยัวะไม่ไดป้รมิาณตามปกตใินกรณีทเีป็นอย่างรุนแรง

 อาการทีพ่บไดแ้ก่ ใจส ัน่ หนา้มดื เป็นลม หรอือาจจะไม่มอีาการใดๆ

แต่มชีพีจรทีไ่ม่สม า่เสมอ

 อาจพบร่วมกบัภาวะอืน่ๆ เช่น กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดไปเลี้ยง 

กลา้มเน้ือหวัใจตาย ลิ้นหวัใจตบีร ัว่ ธยัรอยดเ์ป็นพษิ

 ยาและสารเคมบีางชนิดสามารถกระตุน้ใหเ้กิดได ้เช่น ยาลดความอว้น



โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (Arrhythmic Heart Disease)

 Brugada Syndrome (ไหลตาย)
 This condition is usually inherited in an autosomal 

dominant pattern and in most cases, an affected person 
has one parent with the condition. However, 
approximately 1% of cases result from a new mutation in 
individuals with no family history of the disorder. Mutations 
of the SCN5A, GPD1-L, CACNA1c, CACNB2b, SCN1B, 
KCNE3, SCN3B, and HCN4 genes are associated with 
Brugada syndrome.

 Treatment
Options for long-term management are limited and 
insertion of an implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
is the only effective treatment in persons with a history of 
syncope or ventricular arrhythmia.



 Supraventricular Tachycardia  เกิดจากการลดัวงจรไฟฟ้าหวัใจ ท าใหเ้กิดการเตน้ของหวัใจเร็ว

มากกว่าปกตอิย่างรุนแรง โดยท ัว่ไปมากกว่า 160 คร ัง้/นาที

 ผูป่้วยมกัมาดว้ยอาการใจส ัน่ อาจมอีาการเจบ็หนา้อกร่วม ถา้มอีาการ

รุนแรงอาจมอีาการหนา้มดื เป็นลม หมดสต ิเสยีชวีติเน่ืองจากการ

ไหลเวยีนโลหติลม้เหลวเฉียบพลนั

 โรคทีพ่บร่วมกนัได ้ไดแ้ก่ โรคลิ้นหวัใจตบี ร ัว่ โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาด

เลอืดไปเลี้ยง กลา้มเน้ือหวัใจตาย ธยัรอยดเ์ป็นพษิ การใชย้าลดความ

อว้น หรอืสารเสพตดิบางประเภทเช่น Amphetamine 
หรอืสารเสพตดิทีม่โีครงสรา้งทางเคมใีกลเ้คียงกนั

โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (Arrhythmic Heart Disease)



โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (Arrhythmic Heart Disease)

 Occasional PVC ******  PVC Bi/Tri Geminy



ลิ้นหวัใจตบี (Valvular 

Stenosis)

ลิ้นหวัใจร ัว่ (Valvular 

Regurgitation)

โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคลิ้นหวัใจ (Valvular Heart Disease)



 สาเหตุ

 ความผดิปกตติ ัง้แต่ก าเนิดจากโรคถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

 โรคตดิเชื้อแบคทเีรยี Beta Hemolytic Strep Gr A หรอืการตดิเชื้อต ัง้แต่อยู่ในครรภ ์เช่น หดัเยอรมนั

 ความผดิปกตขิองหวัใจทีเ่กดิขึ้นจากความเสือ่มตามอายุ

กลา้มเน้ือหวัใจตาย กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดไปเลี้ยง

หวัใจโต กลา้มเน้ือหวัใจบาง หรอืหนาผดิปกตจิากความเสือ่มของร่างกายตามอายุ

 เบาหวาน ความดนั ไขมนัในโลหติสูง

 สูบบหุรี่ ดื่มสุรา

โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคลิ้นหวัใจ (Valvular Heart Disease)



 ความเสยีงของโรคอืน่ๆ ทีม่กัพบร่วม

 โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี กลา้มเนื้อหวัใจตาย หรอื ขาดเลอืดไปเลี้ยง

 หวัใจโต

 หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ

 เบาหวาน ความดนั ไตวายเรื้อรงั

 โรคหลอดเลอืดสมอง

โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคลิ้นหวัใจ (Valvular Heart Disease)



โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)

อาการ

โดยมากไมม่อีาการ เวน้แต่ขนาดของหลอเลอืดแดงใหญ่นัน้ มขีนาดใหญ่มากแลว้ โดยที่ผูป่้วย

มกัจะมอีาการปวดหลงั หรอืเจบ็หนา้อก  วดัความดนัทีแ่ขนท ัง้ 2 ขา้งไดไ้ม่เท่ากนั หากเกดิโรคในเสน้

เลอืดแดงใหญ่ช่วงทอ้ง และไมม่หีนา้ทอ้งหนา อาจคล  ากอ้นทีม่ลีกัษณะเตน้ตามชพีจรไดท้ีห่นา้ทอ้ง



 สาเหตุ

 Congenital ไดแ้ก่โรคถ่ายทอดทางพนัธุกรรมบางชนิดเช่น 

Marfan Syndrome

 Trauma

 Hypertension

 Hypercholesterolemia

โรคหวัใจ (Heart Diseases)
โรคหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)



Cancer

 มะเร็งทีพ่บบ่อยในเพศชาย

 Hepatoma

 Lung Cancer

 Colorectal Cancer

 Prostate Cancer

 Lymphoma

 มะเร็งทีพ่บบ่อยในเพศหญงิ

 Breast Cancer

 Cervical Cancer

 Hepatoma

 Lung Cancer

 Colorectal Cancer



Cancer

 สาเหตุ

 มีความเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงรหัสพนัธุกรรมบน DNA ซ่ึงอาจจะเกดิได้ตั้งแต่ก าเนิด หรือหลงัจากน้ัน โดย
สามารถเกดิได้จาก

 ยาหรือการใช้สารเคม ี

การติดเช้ือต่างๆ  เช่น HIV, HBV, HCV, EBV, HPV, Helicobacter Pylori, Schistosomiasis, Liver Fluke, etc.

สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดดจัด ฝุ่นถ่านหินมลภาวะ ควนัไฟ ธูป บุหร่ี



 อาการ

 มะเร็งตบั มกัจะไมม่อีาการในระยะแรก แต่ผูป่้วยมกัมปีระวตัติดิเชื้อไวรสัตบัอกัเสบ บ ีซ ึหรอืเป็นพาหะ และไดร้บัการรกัษาหรอื

ตรวจตดิตามอาการทีไ่มเ่หมาะสม

 มะเร็งปอด อาการทีพ่บไดค้อื ไอเรื้อรงัมากกวา่ 1 เดอืน อาจจะมเีลอืดปนหรอืไมก่็ได ้ผอมลง น า้หนกัลดอย่างมนียัส าคญั มปีระวตัิ
สูบบหุรี่ หรอือยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีต่อ้งสมัผสัควนั ฝุ่ นถ่านหนิ สูดดมสารเคมเีป็นระยะเวลานาน

 มะเร็งล  าไส ้อาการทีพ่บคอื มลีกัษณะการถ่ายอจุจาระทีผ่ดิไปจากเดมิ เช่น ถ่ายเป็นมกูเลอืดเรื้อรงั ทอ้งเสีย สลบัทอ้งผูก ถ่ายเป็น

กอ้นขนาดเลก็ลง ผอมลงน า้หนกัลด บางรายพบวา่มอีาการปวดทอ้งเฉียบพลนัจากล าไสอ้ดุตนั มปีระวตัคิรอบครวั

 มะเร็งต่อมลูกหมาก มกัจะพบแพทยด์ว้ยอาการ ปสัสาวะออกไมพุ่ง่ปกต ิหรอืปสัสาวะไมอ่อก มเีลอืดสดๆปน ซึง่บางรายในระยะ

แรกเริ่ม อาจไมม่อีาการใดๆก็ได ้

Cancer



Cancer

 อาการ

 มะเร็งต่อมน า้เหลอืง อาการทีพ่บไดค้อื มไีขเ้รื้อรงั หาสาเหตไุมพ่บวา่ตดิเชื้อใดชดัเจน บางรายคล ากอ้นไดท้ีค่อ รกัแร ้อาจมภีาวะตบั

หรอืมา้มโตร่วมได ้มคีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชื้อไวรสั EBV

 มะเร็งเตา้นม โดยมากในระยะแรกมกัไมม่อีาการใดๆ นอกจากคล ากอ้นไดท้ีเ่ตา้นม และมปีระวตัคิรอบครบัญาตสิายตรงเป็นโรค 

หากตรวจพบและไมไ่ดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสม กอ้นมะเร็งสามารถโตขึ้นจนทะลผุวิหนงั เป็นแผลเน่าเรื้อรงัตดิเชื้อ หรอืกระจาย

ลกุลามสู่อวยัวะอื่นๆ เช่น ปอด ได ้สามารถรกัษามะเร็งเตา้นมไดห้ายขาดในระยะ Ductal Carcinoma In 

Situ

 มะเร็งปากมดลูก ระยะแรกเริ่มไมม่อีาการ และสามารถรกัษาใหห้ายไดใ้นระยะ Carcinoma In Situ อาการทีพ่บบ่อย
คอื มเีลอืดออกกะปรดิกระปรอยทางช่องคลอด มกีลิน่เหมน็เน่าผดิปกต ิซดี มกัพบผูป่้วยมปีระวตัมิเีพศสมัพนัธห์รอืมบีตุรต ัง้แต่

อายุนอ้ย  มคีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชื้อไวรสั HPV



Skin Cancer

 โดยท ัว่ไปมะเรง็ผวิหนงัมกัมคีวามสมัพนัธก์บัการถกูแสงแดดเป็นระยะเวลานาน บ่อยๆ โดยไม่ไดป้้องกนัดว้ยการทา

ครมีกนัแดด

 มะเรง็ผวิหนงัมหีลายชนิด และทกุชนิดสามารถรกัษาใหห้ายขาดไดย้กเวน้ Malignant 

Melanoma ซึง่หากตรวจพบนัน้ยากทีจ่ะคาดเดาระยะของโรคไดแ้ละมกัจะพยากรณโ์รคไมด่ี

 อาการทีส่งัเกตและควรสงสยัคือ ไฝหรอืหูด ทีม่ขีนาดโตขึ้น ขยายหรอืกระจายอย่างรวดเรว็ มกีอ้นหรอืต่อม

น า้เหลอืงโตบรเิวณใกลเ้คยีง




