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มะเร็งกับศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์ จนี สวีฮ่ ่ ุยหลาน
แพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านมะเร็ง
ประจาห้ องตรวจ307 (ออกตรวจทุกวันจันทร์ และวันพุธ 8.00-16.00 น.)
อัตราการเกิดโรคและอัตราการเสี ยชีวิตของโรคมะเร็ง
ในปี 2009 ประเทศจีนได้บนั ทึกโรคมะเร็ง 85,470,000 ราย ครอบคลุม 31 เมือง (57,490,000 ราย) และ เขตชนบท
(27,890,000 ราย) อัตราการเกิดโรคเฉลี่ย 285.91/100,000 คน อัตราการเสียชีวติ เฉลี่ย 180.54/100,000 คน โดยประมาณทุก
หนึ่งในห้าคนสามารถที่จะเป็ นโรคมะเร็งได้และทุกหนึ่งในแปดคนสามารถเสียชีวติ จากโรคมะเร็งได้
อัตราการเกิดโรคมะเร็ง
อัตราการเกิดโรคมะเร็ง 10 อันดับแรกคือ มะเร็ งปอด มะเร็ งระบบทางเดินอาหาร (มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ ง
ลาไส้ตรง มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน) มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งกระเพาะปั สสาวะ มะเร็ ง
ต่อมไทรอยด์นี่คือมะเร็ง 10 ชนิดแรกเมื่อเทียบกับทั้งหมดจะมีอตั ราการเกิดโรคประมาณ 76.39%
อัตราการเกิดโรคมะเร็ งสู งสุ ด คือ มะเร็ งปอด มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งตับ มะเร็ งหลอดอาหาร ผูช้ ายอัตรา
การเกิดโรคมะเร็งสูงสุด คือ มะเร็งปอด ผูห้ ญิงคือมะเร็งเต้านม และในเขตเมืองอัตราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งสู งกว่าใน
ชนบท
อัตรากรเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ง
เขตเมืองอัตราการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งสูงกว่าในชนบท อัตราการเสี ยชีวิต 10 อันดับแรกคือ มะเร็ งปอด มะเร็ ง
ระบบทางเดินอาหาร (มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลาไส้ตรง มะเร็งตับ มะเร็ งหลอดอาหาร มะเร็ งตับอ่อน) มะเร็ งเต้านม
มะเร็ งเม็ดเลือ ดขาว มะเร็ งสมอง มะเร็ งต่อมน้ าเหลือง นี่ คือมะเร็ ง 10 อันอันดับแรกเมื่ อเทียบกับทั้งหมดจะมีอ ัตราการ
เสียชีวติ ประมาณ 84.27% ไม่วา่ จะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย และในพื้นที่เขตเมืองอัตราการเสียชีวติ อันดับแรก คือ มะเร็งปอด
รายงานมะเร็งโลกปี 2014:ประเทศจีนมีอัตราการเกิดโรคและอัตราการเสี ยชีวิตต่ากว่ าประเทศที่พัฒนาแล้ ว
องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า การวิจยั ปี 2012 ผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชี วิตจากโรคมะเร็ งมี อตั ราเพิ่มขึ้นอย่างไม่
หยุดยั้งอัตราการป่ วยโรคมะเร็ งเกือ บครึ่ งพบที่แอฟริ กานอกนั้นส่ วนใหญ่พบที่ประเทศจีน อัตราการเกิดโรคมะเร็ งใน
ประเทศจีนสูงเป็ นอันดับหนึ่ง มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งปอด เป็ นมะเร็ ง 4ชนิ ดแรกที่
1

คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย (หัวเฉียวแพทย์จีน) Huachiew Thai-Chinese Medical Clinic :Huachiew TCM.

ฝ่ ายพัฒนาวิชาการและการฝึ กอบรม

มีอตั ราการเกิ ดโรคและอัตราการเสี ยชีวิตมากเป็ นอันดับ1ในประเทศจีน ประเทศจีน อัตราการสู บบุหรี่ และมลพิษทาง
อากาศสู งแต่ในความเป็ นจริ งมะเร็ งปอดมีอตั ราต่ากว่าประเทศทางยุโรป ปี 2012 จากการคานวณผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกๆ
1,000,000 คนอัตราสูงสุดอยูท่ ี่ อเมริ กาเหนือ และยุโรป
ผู้ป่วยโรคมะเร็งโลกมีอัตราเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศจีน
รายงานคาดการผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งโลกมีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยปี 2012 มี 14 ล้านคน ค่อยๆมีอตั ราเพิ่มขึ้น
จนถึงปี 2025 มี ถึง 19 ล้านคน ปี 2035 คาดว่าจะมี มากถึง 24 ล้านคน องค์การอนามัยโลกสรุ ปได้ว่าโรคมะเร็ งโจมตี
ประเทศที่พฒั นาแล้วมากที่สุดอย่างไม่ตอ้ งสงสัยเนื่ องจากการใช้ชีวิต การทานอาหรที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่พฒั นา
แล้วจึงมีผปู ้ ่ วยโรคมะเร็งเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมาก
ประเทศจีนอัตราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็งเป็ นอันดับ 1
ปี 2012 ประเทศแนวหน้าที่มีอตั ราการเกิดโรคมะเร็ งสู งสุ ด 5 อันดับแรก คือ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยีย่ ม
และนอร์เวย์ ดังนั้นประเทศจีนก็ไม่ใช่ประเทศที่มีอตั ราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งมากที่สุด สถานี วิทยุกระจายเสี ยง NPR
รายงาน จากอัตราการสูบบุหรี่ สูงของประเทศจีน แต่ในความเป็ นจริ งอัตราการเกิดโรคมะเร็ งปอดต่ากว่าประเทศในยุโรป
ถ้าเช่นนั้นประเทศจีนจะมีอตั ราการเกิดโรคมะเร็ งใดสู งสุ ด? มะเร็ งกระเพาะอาหารและมะเร็ งตับ ประเทศจีนกลับมีอตั รา
ของโรคมะเร็ งลาไส้ตรงสู งคล้ายประเทศญี่ปุ่นอันดับ 1 และ 2 ของมะเร็ งลาไส้ตรงเป็ นของประเทศนิ วซี แลนด์และ
อเมริ กา ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีอตั ราการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็ นอันดับ1
มะเร็งปอดมีคร่ าชีวิตมนุษย์ มากที่สุด
ประเทศจีนมะเร็งปอดมีมากกว่า 1/3 การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ การสัมผัสสารก่อมะเร็ ง คือปั จจัยที่ทาให้เกิด
โรคมะเร็งปอดมากขึ้นอัตราการเกิดโรคมะเร็งทั้งประเทศคือ 285.91/1,000,000 ราย
กลุ่มบุคคลอายุ 50 ปี ขึ้นไปอัตราการเกิดโรคมะเร็งมีมากกว่า 80% อายุ 60 ปี ขึ้นไปอัตราการเกิดโรคมากกว่า 1% อายุไม่ถึง
50 ปี อัตราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งค่อนข้างต่า ผูห้ ญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไปอัตราการเสี ยชีวิตค่อนข้างสู ง อัตราการเสี ยชีวิต
ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากกว่า 63% การเสียชีวติ จากโรคมะเร็ งอันดับ 1 ยังคงเป็ นมะเร็ งปอด นอกจากนั้น
คือ มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ งหลอดอาหาร และมะเร็ งลาไส้ตรง อัตราการเสี ยชีวิตสู งสุ ดของทั้งผูห้ ญิงและ
ผูช้ าย คือมะเร็งปอด ในผูช้ ายมักจะเป็ นมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็ งลาไส้ตรง ส่ วนในผูห้ ญิงมักเป็ นมะเร็ ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งลาไส้ตรง และมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเป็ นโรคที่มีอัตราการเสี ยชีวิตสู งสุ ดในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขไทยกล่าวว่า โรคมะเร็งเป็ นตัวการหลักของการเสี ยชีวิตของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทย
ด้วย ปี 2011 มีผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งในไทย 61,082 ราย เป็ นผูช้ าย 35,437 ราย ผูห้ ญิง 25,645 รายซึ่ งผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
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ลาไส้ใหญ่ และมะเร็งลาไส้ตรงมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้น ปั จจุบนั ในเมืองด้านการทานอาหาร ทานเนื้อมากกว่าทานผัก อีกทั้ง
ไม่ออกกาลังกาย ทาให้อตั ราการเกิดโรคมะเร็งลาไส้มากขึ้น
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งอยูใ่ นขั้นตอนการวิจยั ระดับลึก
สาเหตุภายนอกที่ทาให้ เกิดโรคมะเร็ง
1. สาเหตุจากเคมี
ความเป็ นมาค่อนข้างกว้าง มากมายหลายชนิ ดเราคันเคยกับเชื้ อราอัล ฟราทอกซิ น ซึ่ งพบใน ถัง่ ลิ สง ข้าวโพด
เพดานสูง ข้าว เป็ นต้น และธัญพืชอีกมากมายที่เต็มไปด้วยเชื้อรานี้ มันเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคมะเร็ งและถูกยืนยันว่า
เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคมะเร็ งตับ อาหารประเภทหมักดองซึ่ งมีสาร Nitrosamine เช่น ปลา เนื้ อ ไก่ ที่หมักดองมีสารนี้
ค่อนข้างสูง ของปิ้ งย่างและของที่เกรี ยม โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่น ปลา เนื้อ ไข่ที่ปิ้งย่าง เป็ นต้น เป็ นสาเหตุของ
โรคมะเร็งที่สูงขึ้น
2. สาเหตุทางกายภาพ
สาเหตุทางกายภาพคลอบคลุมถึง ความร้อ น การกระตุน้ จากเครื่ องจักรกล การบาดเจ็บ รังสี อลั ตราไวโอเลต
เลเซอร์ เป็ นต้น การทา X-ray หลายครั้งหรื อการใช้รังสี ในการตรวจทาให้อตั ราการเกิ ดโรคมะเร็ งเพิ่มขึ้นและสามารถ
กระตุน้ กระตุน้ ให้เกิดมะเร็ งบางชนิ ด เช่นมะเร็ งเม็ดเลือดขาว(ลิ วคีเมีย) ผูป้ ่ วยวัณโรคที่ทา X-ray ทรวงอกบ่อยครั้งอาจ
กระตุน้ ทาให้เกิดมะเร็งเต้านมได้
3. สาเหตุทางชีวภาพ
เช่นไวรัส มีไ วรัสมากกว่า 30ชนิ ดซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดโรคมะเร็ งหลายชนิ ด เช่น มะเร็ งคอจมู ก มะเร็ งปาก
มดลูก มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็ นต้นซึ่งในเซรั่มของผูป้ ่ วยจะพบสารต้านไวรัสอยูด่ ว้ ย
สาเหตุภายในที่ทาให้ เกิดโรคมะเร็ง
1. ผลกระทบจากระบบภูมิคุม้ กัน
ระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายคือสิ่งที่ปกป้ องคุม้ ครองร่ างกาย ระบบภูมิคุม้ กันมีส่วนสาคัญมากเกี่ยวกับการเกิดโรค
และการพัฒนาของโรคมะเร็ง จากความรู ้ดา้ นการวิจยั ร่ างกายมนุษย์มีภูมิคุม้ กันต้านมะเร็ ง ซึ่ งมีผปู ้ ่ วยจานวนไม่น้อยที่พบ
ก้อ นเนื้ อ ไม่ เปลี่ ยนไปเป็ นเนื้ อ ร้ายในระยะเวลานาน ซึ่ งทาให้เห็ นว่าร่ างกายของเรามี ภูมิ ตา้ นทานต่อ โรคมะเร็ งอย่าง
แน่นอนอย่างเช่นคัมภีร์โบราณหวงตี้เน่ยจิงกล่าวไว้วา่ จิงชี่กกั เก็บอยูภ่ ายใน เสียชี่ไม่สามารถทาอะไรได้
2. ผลกระทบจากฮอร์โมน
ผูท้ ี่กินฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็ นระยะเวลานานเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคมะเร็ งเต้านม ปั จจุบนั พบว่าฮอร์โมนมี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ เป็ นต้น
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3. ผลกระทบจากกรรมพันธุ์
มีรายงานกล่าวว่าโรคมะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยปกติเซลล์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีหน้าที่ใน
การควบคุมเซลล์ที่ผดิ ปกติหรื อควบคุมโรคมะเร็ง แต่ถา้ มันเกิดความผิดปติซ่ ึงจะทาให้ความสามารถในการควบคุมนี้ลดลง
ก็จะทาให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น
4. ผลกระทบทางด้านจิตใจ
สาเหตุทางด้านจิตใจทางการแพทย์แผนจีนรวมถึง ความชอบ ความโกรธ ความทุกข์ ความคิด ความเศร้า
ความกลัว ความตกใจเป็ นต้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อภูมิตา้ นทานโรคมะเร็ ง จากหนังสื อฟูเหยินเหลียงฟางเข้าใจว่า “การ
เกิดก้อนที่เต้านมเกิดจากตับม้ามความโกรธอุดกั้น ลมปราณโลหิ ตถูกทาลาย” อารมณ์ดี ไม่ดี มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
โรคมะเร็ง จิตใจของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก หรื อเก็บกด กลัดกลุม้ เป็ นเวลานานเป็ นต้น ผูท้ ี่
อารมณ์ดีนอ้ ยที่จะพบว่าเป็ นโรคมะเร็ง
5. ความไม่สมดุลด้านอาหาร
อาหารต้องถูกสุ ขลักษณะ ผลกระทบจากอาหารอาจทาให้เกิดโรคมะเร็ งอาหารประเภทของมัน รสจัด รสเผ็ดมี
ผลกระทบต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่า ผูท้ ี่ชอบทานโจ๊กร้อ นจัด ซุปร้อนจัด ชาร้อนจัดจะทาให้เป็ น
มะเร็งหลอดอาหาร ตัวอย่างเช่น การทานอาหารความร้อนสูง อาหารแข็งหยาบ อาหารย่อยยาก การกลืนเร็ วเป็ นต้น ทาให้
เนื้ อ เยื่อ หลอดอาหารได้รับบาดเจ็บ เกิ ดการอักเสบเรื้ อ รัง อาจทาให้เปลี่ ยนเป็ นมะเร็ งได้ พฤติกรรมความเคยชิ นที่ไ ม่
เหมาะสม การชอบกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การทานอาหารสาเร็ จรู ปเป็ นต้นทาให้มีอตั ราการ
เกิดโรคมะเร็งสูง
ความหมายของมะเร็ง
เนื้ องอก คือ ร่ างกายภายใต้การชักนาต่างๆทาให้เกิดมีเซลล์ผิดปกติ และเซลล์เหล่านี้ มีการเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว
ผิดปกติจบั ตัวเกิดเป็ นก้อนขึ้น
มะเร็ง CANCER
ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถเจริ ญลุกลามและแพร่ กระจายไปทัว่ มะเร็ งเป็ นชื่อโรคกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งสามารถเจริ ญ
ลุกลามและแพร่ กระจายไปทัว่ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อแพร่ กระจายไปที่อวัยวะใดจะส่งผลให้อวัยวะนั้นล้มเหลวไม่
สามารถทางานได้ เป็ นเหตุให้ถึงแก่ชีวติ ในที่สุด
เนื้องอก(ชนิดไม่ เป็ นอันตราย)
จะเติบโตค่อนข้างช้า ผ่าตัดออกได้ง่าย อัตราการเกิดใหม่ต่า ส่ วนมากไม่มีผลทาลายอวัยวะและการทางานของ
อวัยวะ ไม่เกิดพยาธิสภาพให้เห็น
มะเร็ง คือเนื้องอกชนิดเนื้อร้าย ที่เกิดจากความผิดปกติของ Epithelial tissue
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มะเร็งซาร์ โคมา Sacroma
มะเร็งที่เกิดจากเนื้องอกชนิดเนื้อร้าย ที่เกิดจากความผิดปกติของ Mesenchymal cell (พังผืด ไขมัน กล้ามเนื้ อเรี ยบ
กล้ามเนื้ อลาย กระดูกอ่อน กระดูก หลอดเลื อด ระบบเม็ดเลือดและต่อมน้ าเหลือง)เนื้ องอกจากตัวอ่อนเรี ยกอีกอย่างว่า
“Blastoma” เช่น renal blastom ,retinoblastoma
สารก่ อมะเร็งในเครื่องสาอาง
ปั จจัย1 เครื่ องสาอาง
เม็ดสีที่ใช้ผลิตเครื่ องสาอางส่วนใหญ่มกั เป็ นสีสงั เคราะห์ประเภทน้ ามันซึ่ งส่ งผลให้เกิดมะเร็ ง นอกจากนี้ ครี มบารุ งผิวที่มี
สเตียรอยด์เป็ นส่วนประกอบจะทาให้ขาวและเรี ยบเนียนขึ้นเพียงชัว่ คราว เมื่อหยุดใช้ริ้วรอยจะปรากฏเพิ่มมากขึ้น ผิวแห้ง
และแก่ข้ นึ อย่างชัดเจน
ปั จจัย2 ย้อมผม
ขั้นตอนการย้อมผมต้องใช้ตวั ออกซิไดซ์เช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริ มาณมาก ทาให้เส้นผมและหนังศีรษะได้รับความ
เสียหาย สารเคมีในยาย้อมผมล้วนแต่เป็ นโลหะหนัก เมื่อสัมผัสเป็ นเวลานานสารพิษสะสมในร่ างกายทาให้ระบบเลือด ตับ
ไต และระบบอื่นๆเกิดความเสี ยหาย สมาคมมะเร็ งอเมริ กาตรวจพบว่าในผูห้ ญิงที่ใช้ยาย้อมผมมีโอกาสเป็ นมะเร็ งต่อ ม
น้ าเหลืองเพิม่ ขึ้น70%
ปั จจัย3 ทรวงอก
ในครี มทาหน้าอกมีส่วนผสมของสารกลุ่ม diethylstilbestrol(DES) (diethylstilbestrol(DES)เป็ นฮอร์ โมนเพศหญิง หรื อ
Estrogen)แม้จะทาให้หน้าอกเพิม่ ขนาด มีความยืดหยุน่ และเต่งตึงอย่างรวดเร็ว แต่ผลที่ได้เป็ นเพียงผลระยะสั้นหากใช้เป็ น
ประจาจะเกิดการสะสมของเอสโตรเจนในชั้นใต้ผวิ หนังอาจส่ งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ประจาเดือน
ผิดปกติ ผิวคล้ า ผิวหนังฝ่ อ ในหญิงที่ครอบครัวมีประวัติเป็ นมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูกอาจเพิ่มความเสี่ ยงในการ
เกิดโรคได้
ปัจจัยภายใน
1.ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุม้ กัน
สภาวะที่ภูมิคุม้ กันทางานปกติ มีประสิทธิภาพในการต้านทาน เช่น สามารถกาจัดไวรัสและแบคทีเรี ย เมื่อระบบภูมิคุม้ กัน
ถูกระงับหรื อถูกทาลายส่งผลให้อตั ราการเกิดโรคสูง ก้อนเนื้อเจริ ญเติบโตเร็ว ที่สาคัญคือมะเร็งแพร่ และลุกลามได้ง่าย
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2. ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อการเกิดและพัฒนาของมะเร็ง ในผูท้ ี่รับการรักษาด้วย diethylstilbestrol
หรื อ Estrogen ในระยะเวลานาน(ในผูท้ ี่อายุมากกว่า60ปี ) พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ความผิดปกติของระบบ
ต่อมไร้ท่อ มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งอัณฑะเป็ นต้น
สัญญาณเริ่ มต้นของโรคมะเร็ง
(1) 10สัญญาณอันตรายของมะเร็ง
1. ผิวหนังหรื อใต้ผวิ หนังคลาเจอก้อนและค่อยๆใหญ่ข้ นึ
2. ระบบย่อยอาหารหารผิดปกติหรื อหลังอาหารเกิดการแน่นท้อง ท้องอืด
3. รู ้สึกไม่สบายกระดูกหน้าอกเมื่อกลืนอาหารอาจหนักถึงขั้นสาลัก
4. ไออย่างต่อเนื่อง เสมหะมีเลือดปน
5.มีเสียงในหู ประสิทธิภาพในการได้ยนิ ลดลง มีเลือดกาเดา สารคัดหลัง่ ที่ออกทางลาคอและจมูกมีเลือดปน
6. ช่ อ งไม่ มี ประจาเดื อ นหรื อ วัย หมดประจ าเดื อ นมี เ ลื อ ดออกทางช่ อ งคลอดผิด ปกติ โดนเฉพาะอย่า งยิ่ง มี
เลือดออกต่อเนื่อง
7.อุจาระเป็ นเลือด มีเลือดปน ปั สสาวะมีเลือดปน
8. มีบาดแผลเรื้ อรังรักษาไม่หาย
9.ไฝ หูดโตขึ้น สีเข้มขึ้นในระยะเวลาสั้น ผมร่ วง คัน มีบาดแผลเปื่ อย
10. น้ าหนักลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ
(2) ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
(3) รักษาโรคก่อนจะเป็ นมะเร็ง
(4) เพิม่ ความแข็งแรงในผูท้ ี่เสี่ยงเป็ นมะเร็ง
โดยในผูท้ ี่เสี่ยงมะเร็งลุกลามและผูท้ ี่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็ นมะเร็งต้องตรวจสุขภาพอย่างเคร่ งครัด
(5) ตรวจหามะเร็งด้วยตนเอง
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สาหรับส่วนของร่ างกายภายนอกสามารถคลา ดู ก็สามารถที่จะทดสอบตัวเองเป็ นประจา เช่นการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองสาหรับผูห้ ญิง
ระบบภูมิค้มุ กันกับโรคมะเร็ง
วิทยาภูมิค้มุ กันของมะเร็ง
ค้นคว้าเกี่ยวกับแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง การตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันต่อมะเร็ง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ทางานของระบบภูมิคุม้ กันกับการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง และการวินิจฉัยภูมิคุม้ กันของมะเร็ งกับการป้ องกันของ
ระบบภูมิคุม้ กัน
การเปลี่ยนแปลงในภูมิค้มุ กันของเซลล์ มะเร็ง
1. การแสดงออกของความผิดปกติของยีนกลายพันธุ์ การเกิดขึ้นใหม่ของแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง
2. ยีนบางส่วนจะถูกลบหรื อลดการแสดงออก แอนติเจนบางส่วนเกิดการสูญเสีย
3. เมื่อแอนติเจนอยูบ่ นผิวของเซลล์มะเร็ง ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายจะสามารถรับรู ้แอนติเจนเหล่านี้ และสร้าง
การตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กัน ในที่สุดจะส่งผลยับยั้งการเกิดมะเร็ง
4. การยับยัง้ การทางานของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายต่อเซลล์มะเร็ ง ในขณะเดียวกันเมื่อเซลล์มะเร็ งได้รับการ
โจมตีจากระบบภูมิคุม้ กันของโฮสต์ กลไกของแอนติเจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ มะเร็ งที่หลบเลี่ยงการโจมตี
ของระบบภูมิคุม้ กันของโฮสต์ได้ จะเกิดการเจริ ญเติบโตและขยายเพิม่ มากขึ้น
กลไกการทางานของCytokines และ Macrophage
1. กลไกการทางานของ Cytokines
-Cytokines มีบทบาทในการกระตุน้ Effecter cell กระตุน้ การทาลายการแสดงออกของยีนกลายพันธุ์
-กระตุน้ เซลล์เม็ดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการอักเสบ
-เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของ Monocyte
-กระตุน้ กลไกการทาลายของ Nk cell และการก่อให้เกิดภูมิคุม้ กัน
2.กลไกการทาลายและการกระตุ้นของ Macrophage
-การกระตุน้ ของMacrophage ก่อให้เกิดการก่อตัวที่เพิ่มขึ้นของ Lysosomes มีการเผาผลาญออกซิ เดชันเพิ่มขึ้น
เพิม่ ขีดความสามารถในการฆ่าเซลล์เป้ าหมาย
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-กลไกการฆ่าเซลล์เป้ าหมายของ Macrophage
(1)การทาลายโดยตรง
(2)การหลัง่ Cytokines ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเซลล์เป้ าหมาย
ภูมิค้มุ กันของมะเร็ง
แอนติเจนของเซลล์ มะเร็ง
แอนติเจนของเซลล์มะเร็ง คือ กระบวนการที่โปรตีนและเปปไทด์เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผดิ ปกติ
ความสัมพันธ์ของแอนติเจนของเซลล์มะเร็งกับมะเร็ง สามารถแบ่งแอนติเจนออกเป็ น2กลุ่มใหญ่ๆคือ
1)แอนติเจนเฉพาะต่อเซลล์มะเร็ง
เป็ นแอนติเจนที่พบบนผิวของเซลล์มะเร็งเท่านั้น ไม่พบบนผิวของเซลล์ปกติ
2)แอนติเจนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็ง
เป็ นแอนติเจนที่พบได้ในเซลล์ปกติ นอกเหนือจากที่พบได้ในเซลล์มะเร็ง และเป็ นแอนติเจนที่สามารถพบได้เป็ น
ปกติในระยะตัวอ่อนของครรภ์มารดา
แอนติเจนเฉพาะต่ อเซลล์ มะเร็ง
1.สารเคมีและสารก่อมะเร็งทาให้เกิดแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง
สารเคมีหรื อสารก่อมะเร็งเป็ นปั จจัยทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนปกติ หรื อยีนมะเร็ งที่แอบแฝง
อยูไ่ ด้รับการกระตุน้ ก็ส่งผลทาให้เกิดมะเร็งขึ้นได้
2.แอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัส
เชื้อไวรัสอีบี(EB) มีความสัมพันธ์กบั มะเร็ งหลังโพรงจมูกและมะเร็ งของต่อมน้ าเหลืองเบอร์คิตต์(Burkitt) และ
เชื้อไวรัสHPV ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมะเร็งปากมดลูก
3.ยีนมะเร็งและยีนควบคุมมะเร็งชนิดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกลายเป็ นแอนติเจน
-การเข้ารหัสพันธุ กรรมโปรตีนของโปรโตอองโคยีนกับผิวภายนอกของเบ้ารับมี ความคล้ายคลึ งกันสู งทาให้
กระตุน้ การทางานของกรดอะมิโนไทโรซีน
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-มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ที่ผวิ เซลล์มะเร็งเต้านมจะมีสารตัวรับชื่อว่า Her-2/neu เมื่อมีสารไปกระตุน้ มัน จะ
ส่งผลให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเพิม่ จานวนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น
4.การแสดงออกที่ผดิ ปกติหรื อมากเกินไปของแอนติเจนของไกลโคไลพิด(Glycolipid) และไกลโคโปรตีน(Glycoprotien)
ในคนที่เป็ นมะเร็ ง เซลล์มะเร็ งบางอย่ชนิ ดอาจมี การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเมมเบรน, การแสดงออกของ
โครงสร้างมากเกินไปหรื อมีความผิดปกติของไกลโคไลพิดและไกลโคโปรตีน เช่น เนื้ องอกในสมองและมะเร็ งผิวหนัง
ganglioside GM2 และ GD2, มะเร็งรังไข่ CA- 125, CA- 129 และไกลโคโปรตีนอื่นๆ รวมไปถึงโรคมะเร็ งเต้านม MUC1 แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกที่ผดิ ปกติ
การตอบสนองของระบบภูมิค้มุ กันต่ อเนื้องอกและมะเร็ง Immunologic Surveillance
แนวคิดนี้ถูกกล่าวถึงเป็ นครั้งแรกในปี 1909 โดย Ehrlich กล่าวว่าระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายมีหน้าที่คอยจับตาดูเซลล์ต่าง
ๆ โดยจาแนกและทาลายเซลล์ที่มีส่วนแปลกปลอมหรื อมีการกลายพันธุ์ เพื่อรักษาสภาวะการทางานของร่ างกายให้เป็ น
ปกติ ถ้าหากระบบภูมิคุม้ กันทาหน้าที่นอ้ ยลง ไม่สามารถตรวจจับเซลล์แปลกปลอมหรื อเซลล์กลายพันธุ์ ก็อาจทาให้เกิด
เนื้องอกหรื อมะเร็งได้
การรักษาเนื้องอก มะเร็งด้ วยภูมิค้มุ กัน
กระตุน้ ให้ร่า งกายสร้ างสารที่ ส ามารถกระตุน้ ปรับ ปรุ ง และตอบสนองต่อ ภู มิ คุม้ กันของร่ า งกายเพื่อ ก าจัด
เซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังป้ องกันการแพร่ กระจายและการกลับมาเป็ นซ้ า และลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง
ความเหมาะสมและโอกาสในการใช้ ภูมิค้มุ กันรักษาเนื้องอก มะเร็ง
1.ลดขนาดเนื้องอก โดยการผ่าตัด ฉายแสง เคมีบาบัด ซึ่งสามารถกาจัดเซลล์มะเร็งได้มาก
2.ลดอาการแทรกซ้อนจากการรักษา
ใช้ภูมิคุม้ กันก่อเองในการรักษา (Active immune treatment) ใช้วคั ซี นหรื อ antigen peptide ในการฆ่า
เซลล์มะเร็ง โดยสกัดหรื อตัดแต่งยีนให้มีความสามารถในการต้านเซลล์มะเร็ง
ใช้ภูมิคุม้ กันรับมา (Passive immune treatment) ได้แก่ T Lymphocyte cell
การรักษามะเร็งด้ วยยีนพันธุกรรม
1.ชักนายีนให้เกิดการควบคุมยีนมะเร็ง และยีนแอนติบอดีเพือ่ ยับยั้งการแสดงออกของยีนมะเร็ง
2.กดยีนเอนไซม์และยีนดื้อยาเพือ่ เพิม่ ผลการรักษาด้วยยาต้านมะเร็ง
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3.ชักนาให้ยนี เกิดการบอกพร่ องในการส่ งสัญญาณไปยัง VEGF receptor ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยง
เนื้องอก มะเร็ง
4.ชักนา gene factor , membrane surface molecule และการแยกแยะ antigen gene เพื่อ เพิ่มการตอบสนอง
ภูมิคุม้ กัน กระตุน้ ให้ภูมิคุม้ กันตอบรับต่อการต้านมะเร็ง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างมะเร็งและระบบภูมิค้มุ กัน
มะเร็ งสามารถส่ งผลกระทบถึ งการทางานของภูมิคุม้ กันในร่ างกายได้ โดยการควบคุ มและทาลายให้ทางาน
ผิดปกติ ซึ่ งทาให้เซลล์มะเร็ งสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับสิ่ งแปลกปลอมของภูมิคุม้ กันไปได้ มีนักวิทยาศาสตร์ชาว
สหรัฐผูห้ นึ่ งเคยกล่ าวว่าสิ่ งที่ดีที่สุดในการรักษาโรคมะเร็ ง ไม่ใช่ยาที่ผลิตจากสารเคมี หรื อ การฉายแสง แต่เป็ นระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
ทาอย่างไรให้ภูมิคุม้ กันถึงทางานได้เต็มที่ จากการวิจยั ทางการแพทย์ระบุไว้วา่ วิธีหนึ่ งคือผูป้ ่ วยควรทาความ
เข้าใจในโรค และวิธีการดูแลสุ ขภาพ สร้างความเชื่อมัน่ ในการต่อสู ้กบั โรค รักษาสภาพจิตใจให้ดี อีกทางหนึ่ งคือดาเนิ น
ชีวติ ตามหลักที่ถูกต้อง เช่น ออกกาลังกาย ใช้ชีวิตประจาวันให้เป็ นกิจจะลักษณะ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุม้ กันฟื้ นฟู
เป็ นปกติ ปรับปรุ งการทางานของอวัยวะในร่ างกายเพือ่ สุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววัน
โลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั มีการค้นพบที่ยงิ่ ใหญ่ทางชีวโมเลกุลและยีนโปรเจค ถ้าเช่นนั้นแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องวิจยั
เรื่ องภูมิคุม้ กันต้านมะเร็งอย่างนั้นหรื อ ??? ไม่ใช่เลย คาตอบคือ การวิจยั เรื่ องภูมิคุม้ กันนั้นสาคัญมาก เพราะถึงแม้ระบบ
ภูมิคุม้ กันจะไม่สามารถหยุดยั้งการเกิดมะเร็ งได้ แต่ว่าสามารถหยุดยั้งการพัฒนาของมะเร็ งได้ ดังนั้นถ้ากล่าวถึงเทคนิ ค
การรักษา นอกจากการผ่าตัด การฉายแสง เคมีบาบัดซึ่งเป็ นการรักษาหลักแล้ว การใช้ภูมิคุม้ กันรักษาก็จดั เป็ นวิธีสาคัญ
วิธีหนึ่งที่เปรี ยบเสมือนสะพานที่เชื่อมวิธีอื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา
ภูมิค้มุ กันในทัศนะการแพทย์ แผนจีน
กลไกการเกิดโรค
แพทย์แผนจีนมี แนวคิดว่าร่ างกายมี การเก็บสะสมสิ่ งที่สามารถต้านทานโรคได้ นั่นก็คือ เจิ้งชี่ （正气）
หรื อภูมิคุม้ กันนัน่ เอง เจิง้ ชี่จะแข็งแรงหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การใช้ชีวิตประจาวันและโรคที่เคยเป็ น กล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือ
เจิ้งชี่ของแพทย์แผนจีนนั้นคือระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายนั่นเอง ดังนั้นแพทย์แผนจีนจึงใช้วิธีบารุ งฟื้ นฟูเจิ้งชี่ดว้ ยยาจีน
เพือ่ กระตุน้ เซลล์ภูมิคุม้ กันให้เพิม่ ความสามารถในการต้านมะเร็ง
การฉายแสงด้วยรังสี นิวเคลียร์ทาให้อวัยวะ เนื้ อเยือ่ และเซลล์มะเร็ งเสี ยหาย มีผลยับยั้งทาลายเซลล์ที่ผิดไปจาก
เซลล์ปกติ เพือ่ จุดมุ่งหมายในการฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่ขณะเดียวกันก็ทาลายอวัยวะ เนื้ อเยือ่ และเซลล์ปกติที่อยูใ่ กล้เคียงด้วย
เช่นกัน ทาให้เซลล์ T-Lymphocyte ไม่เจริ ญและระบบภูมิคุม้ กันผิดปกติตามมา แพทย์จีนกล่าวว่า พิษไฟและความร้อน
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ทาร้ายลมปราณยิน รบกวนความสามารถในการย่อยและดูดซึมของม้ามและกระเพาะอาหาร ส่ งผลถึงต้นกาเนิ ดการสร้าง
เลื อดและลมปราณ ทาให้เลื อ ดและลมปราณพร่ อง ม้าม กระเพาะอาหารขาดสมดุ ล ตับและไตพร่ อง เกิดโรคต่าง ๆ
ตามมา
เคมีบาบัด คือ การใช้ฤทธิ์ cytotoxicของยาเคมีในการฆ่าเชื้อ เซลล์มะเร็ ง โดยไม่ได้มีฤทธิ์จาเพาะเจาะจงจึงมีผล
ทาลายอวัยวะและเนื้อเยือ่ หลายชนิ ด และทาให้ภูมิตา้ นทานลดต่าลง ในทางแพทย์จีนมองว่ายาเคมีบาบัดเป็ นยาที่มีฤทธิ์
ร้อน ซึ่งสามารถทาลายสารหยินและพลังชี่ ทาให้เจิ้งชี่ถูกทาลาย ม้ามและกระเพาะอาหารทางานไม่มีประสิ ทธิภาพส่ งผล
ให้ชี่หยินถูกทาลาย ชี่และเลือดพร่ อง ม้ามและไตอ่อนแอ ทาให้เซลล์มะเร็งที่เหลือ เลือดคัง่ พิษจากเคมีบาบัดรวมตัวสะสม
อุดกั้นภายในร่ างกาย ยิง่ เป็ นการทาลายเจิ้งชี่
การที่ระบบภูมิคุม้ กันและความสามารถในการต้านทานโรคเปลี่ยนแปลงไปนั้น แพทย์จีนมองว่าเป็ นการบ่งบอก
ถึงการเกิดพยาธิสภาพที่มา้ ม ยาบารุ ง เช่น หวงฉี มีคุณสมบัติกระต้นinterleukin-2ได้เป็ นอย่างดี ทาให้เซลล์มะเร็ งเกิดการ
apoptosis สารสกัดเชิงซ้อนจากโสม ได้จากการสกัดเอาโมเลกุลน้ าตาลกลูโคสของโสมออกมา ถือเป็ นยาปรับภูมิตา้ นทาน
แบบใหม่ ซึ่ ง สามารถเพิ่ม ภูมิตา้ นทาน เพิ่ม Peripheral NK cell รวมไปถึ ง Active LAK cell เพิ่มปริ ม าณT3,T4
Lymphocytes บารุ งม้ามและไต การใช้วธิ ีการรักษาด้วยยายีนควบคู่ไปกับการทาเคมีบาบัดเป็ นการเพิ่มความสามารถของ
NK cell ของผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะหลังได้ ซึ่ งถือเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถของผลการรักษา สิ่ งที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้
สามารถบอกได้ว่า เจิ้งชี่ ในทางแพทย์จีน และความสามารถในการต้านทานโรคของร่ างกายมี ความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด
การวิจัยด้ านการรักษา
วิธีการรักษาด้วยการประคองเจิ้งชี่ในทางแพทย์จีนก็คือการบารุ ง วิธีการบารุ งมีท้งั บารุ งพลังชี่ อุ่นพลังหยาง บารุ ง
เลือด และเพิม่ สารหยิน ซึ งเป็ นวิธีการรักษาที่มีผลโดยตรงต่อร่ างกายที่มีภาวะชี่ เลือด หยิน และหยางพร่ อง ทั้งนี้ มุ่งเน้น
บารุ งม้ามและไตเป็ นสาคัญ รวมถึงการบารุ งชี่ เลื อด หยิน และหยาง ในขณะที่บารุ งนั้นควรจะดูแลม้ามและกระเพาะ
อาหารเป็ นอันดับแรก ถ้าม้ามและกระเพาะอาหารทางานดีก็สามารถผลิตชี่และเลือดได้ และยังเป็ นการป้ องกันและกาจัด
เสียชี่ได้อีกด้วย ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งระยะหลังมักมีภาวะพร่ องมาก ควรมุ่งเน้นการรักษาแบบประคองเจิ้งชี่ อาการเบื่ออาหาร
คลื่นไส้ ถ่ายเหลว ไม่มีแรงของผูป้ ่ วยมะเร็งล้วนเกิดจากม้ามพร่ องเป็ นเหตุ
ภาวะม้ามพร่ องสัมพันธ์กบั การเกิดและพัฒนาไปของโรคมะเร็ ง ในขณะที่ประคองเจิ้งชี่ตอ้ งอุ่นไตหยางไปด้วย
ไตเป็ นอวัยวะก่อนกาเนิด มีหน้าที่ผลิตชี่และสารสาคัญซึ่งเป็ นรากฐานในการดารงอยูข่ องมนุ ษย์ มะเร็ งเกิดจากการที่สาร
หยินมากเกินไปส่งผลให้หยางพร่ อง การรักษาโดยการอุ่นไตหยาง บารุ งหยางแต่กาเนิ ดช่วยปรับสมดุล ควบคุมชี่หยินขับ
กระจายเสียชี่ ดังนั้นจึงถือได้วา่ การอุ่นไตหยางเป็ นวิธีการรักษาโรคจากต้นเหตุอย่างแท้จริ ง
ในทางการแพทย์แผนจีนการรักษาโดยวิธีการประคองเจิ้งชี่เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพของภูมิคุม้ กันให้กบั ผูป้ ่ วย
และยังเพิ่มประสิ ทธิภาพในการลดพิษหรื อผลข้างเคียงจากการทาเคมีบาบัดอีกด้วย มะเร็ งเป็ นโรคเรื้ อรังที่ค่อยๆทาร้าย
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คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย (หัวเฉียวแพทย์จีน) Huachiew Thai-Chinese Medical Clinic :Huachiew TCM.

ฝ่ ายพัฒนาวิชาการและการฝึ กอบรม

ผูป้ ่ วยอย่างช้าๆ ทาให้ชี่ปอดพร่ อง ม้ามทางานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ยอ่ ยอาหารทาให้ หยินและเลือดน้อย สารสาคัญในไต
พร่ อง เพราะเหตุนี่การประคองบารุ งเจิ้งชี่ ถือว่าเป็ นวิธีการรักษาที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่
การรักษาแบบผสมผสานจึงเป็ นรู ปแบบการรักษาที่สาคัญอย่างหนึ่ งของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งระยะสุ ดท้าย การรักษา
ด้วยการประคองเจิ้งชี่ของแพทย์จีนจึงเป็ นการรักษาบรรเทามะเร็งร้ายที่ผคู ้ นให้ความสาคัญ การรักษาแบบประคับประคอง
นั้นรวมไปถึงการฟื้ นฟูเจิง้ ชี่ บารุ งม้ามไต ปรับสมดุลหยินหยางชี่และเลือด แม้ว่าจะเป็ นการรักษาบรรเทาผลที่เกิดจากเคมี
บาบัดก็ตามแต่การรักษาแบบนี้ก็เป็ นการรักษาที่ผคู ้ นให้การยอมรับและให้ความสาคัญ

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของหัวเฉียว แพทย์จีน
ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传
播科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。
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