แพทย์ เผย “มะเร็งในเด็ก” พบได้ น้อยกว่ าผู้ใหญ่ มาก ครึ่งหนึ่งเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

แพทย์ช้ ีมะเร็ งในเด็กพบได้1ใน 10 ของโรคมะเร็ งในผูใ้ หญ่ โดยมีมะเร็ งเม็ดเลือดขาวมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา
คือ มะเร็ งสมอง มะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง มะเร็ งต่อมหมวกไต ปั จจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญเกิดจากความผิดปกติทางพันธุ กรรม รวมทั้ง
มารดาติดเชื้อHIV หรื อบริ โภคสารก่อมะเร็ งระหว่างตั้งครรภ์
นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า โรคมะเร็ งในเด็ก เป็ น โรคมะเร็ งที่เกิดกับเด็กแรก
เกิดตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ของมารดา จนถึงเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี สามารถเกิดขึ้นได้กบั เด็กทุกช่วงอายุ ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง โดยมี อัตราเกิดโรคน้อยกว่าผูใ้ หญ่ คิดเป็ นประมาณ 1ใน 10 ของโรคมะเร็ งในผูใ้ หญ่ ปั จจุบนั ประเทศไทย
พบอุบตั ิการณ์ของเด็กป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปี โดยมะเร็ งเม็ดเลือดขาวพบได้มากกว่าร้อยละ
50 ของโรคมะเร็ งทั้งหมดในเด็ก รองลงมา ได้แก่ โรคมะเร็ งสมอง โรคมะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง โรคมะเร็ งต่อมหมวกไต
ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิดโรคมะเร็ งในเด็ก เกิดจากหลายปั จจัยร่ วมกัน โดยมีปัจจัยเสี่ ยง ที่สาํ คัญคือ ความผิดปกติทาง
พันธุ กรรม เช่น โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ งจอตา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เกิดจาก การได้รับรังสี บางชนิดปริ มาณสู ง
ขณะอยูใ่ นครรภ์ เช่นรังสี เอกซ์(รังสี ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค)
รังสี แกมม่า เป็ นต้น อาจเป็ นปั จจัยเสี่ ยง
ของการเกิดโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว การทานผักและผลไม้ที่มีสารปนเปื้ อนจากยาฆ่าแมลงเชื้อราในถัว่ ลิสง ข้าวโพด อาหาร
ตากแห้งที่มีความชื้นมาก เช่น หอม กระเทียม พริ กแห้ง
การบริ โภคอาหารที่ผา่ นกระบวน การถนอมอาหาร
ใส่ สารกันบูด สารปรุ งแต่งรส สี สันต่างๆ หรื อรมควัน ตลอดจนเกิดจาก การติดเชื้อของมารดาในขณะตั้งครรภ์ เช่น
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV) ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งต่อมนํ้าเหลืองบางชนิด
การติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี รวมทั้งการขาดสารบางชนิดของมารดาขณะที่ต้ งั ครรภ์ เช่น วิตามินบี 9
นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อาํ นวยการสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชิ นี กรมการแพทย์
กล่าวว่า
การวินิจฉัยโรคมะเร็ งในเด็กมีข้ นั ตอนและวิธีการเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ โดยการซัก ประวัติตรวจร่ างกาย ตรวจวิเคราะห์
เม็ดเลือด สําหรับวิธีท่ีได้ผลดีและแน่นอนที่สุด คือ การเจาะ ดูด หรื อการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสอบทางเซลล์วทิ ยาหรื อพยาธิ
วิทยา สําหรับอาการของโรคมะเร็ งในเด็กโดยปกติมกั จะไม่มีอาการเฉพาะ หรื อสามารถระบุอาการต่างๆ ได้ชดั เจนเหมือน
ผูใ้ หญ่ ต้องอาศัยความเอาใจใส่ และการสังเกต
ซึ่ ง อาการที่พบได้บ่อย คือ คลําพบก้อนเนื้อผิดปกติในร่ างกาย
มีอาการไข้สูง โดยจะเป็ นๆหายๆมีจุด จํ้า เป็ นห้อเลือดง่ายมีจุดเลือดตามลําตัว แขน หรื อขา อาการ
จะคล้าย
คนเป็ นไข้เลือดออกและอ่อนเพลียง่าย
ทั้งนี้ ระยะของโรคมะเร็ งในเด็กแต่ละชนิดมีรายละเอียดแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไป สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ
เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก้อนมะเร็ งยังมีขนาดเล็ก ยังจํากัดอยูเ่ ฉพาะที่ ยังไม่ลุกลามเข้าเนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะอื่นๆ
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็ งขนาดใหญ่ข้ ึน และเริ่ มลุกลามมากขึ้น ระยะที่ 3 ก้อนมะเร็ งโตมากขึ้น และลุกลามเข้า
เนื้อเยือ่ และอวัยวะใกล้เคียง ระยะที่ 4 ก้อนเนื้อมะเร็ งลุกลามรุ นแรง แพร่ กระจายเข้าต่อมนํ้าเหลือง และแพร่ กระจายเข้าสู่
กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆทัว่ ร่ างกาย
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-2โรค มะเร็ งในเด็ก ส่ วนใหญ่มีความรุ นแรงของโรคสู ง แต่มีโอกาสรักษา ให้ หายได้ ขึ้นอยูก่ บั ระยะของโรค
ชนิดของเซลล์มะเร็ ง ความสามารถในการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็ งออก การตอบสนองต่อเคมีบาํ บัด อายุ และสุ ขภาพของ
เด็ก วิธี การรักษา ได้แก่ การผ่าตัด การใช้เคมีบาํ บัด และวิธีรังสี รักษา ซึ่ ง จะใช้ ในกรณี ที่พบว่า มีความรุ นแรง ของโรคสู ง
เกิดการแพร่ กระจาย ไม่สามารถผ่าตัด และมีอาการดื้อต่อเคมีบาํ บัด สํ าหรับ วิธีป้องกันโรคมะเร็งในเด็ก คือ หลีกเลีย่ งจาก
ปัจจัยเสี่ ยงต่ างๆ หรือสารก่ อมะเร็ง จากอาหาร นํา้ ดื่ม และสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัวโดยเฉพาะแม่ ทอ่ี ยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ควร
หลีกเลีย่ งสารก่อมะเร็งชนิดต่ างๆ เช่ น อาหารสํ าเร็จรูป บุหรี่ และแอลกอฮอล์และคอยหมั่นสั งเกตเด็กหากพบความผิดปกติ
ให้ รีบไปพบแพทย์ โดยทันที
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