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อาการที่มักพบของโรคมะเร็งกับสาเหตุในทางแพทย์ แผนจีนและแผนปัจจุบัน (ตอนจบ)
อาการท้ องผูก
เป็ นอาการที่อุจจาระตกค้างอยูใ่ นลําไส้เป็ นระยะเวลานานเกินไป นํ้าถูกดูดซึ มออกมากทําให้อุจจาระ
แห้งและแข็งไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้โดยง่าย โดยปกติแล้วเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปเกิน 48 ชัว่ โมง
ยังไม่มีการขับถ่ายออกมาถือว่ามีอาการท้องผูก
ท้องผูกเป็ นอาการทางระบบทางเดินอาหารที่สามารถพบได้บ่อย ผูป้ ่ วยมะเร็ งก็มกั มีอาการนี้ สาเหตุ
คือ
1. มะเร็ งลําไส้ใหญ่หรื อมะเร็ งไส้ตรง เป็ นต้น โดยในทางเดินลําไส้มีกอ้ นเนื้อร้ายมาขวางทางหรื อใน
ช่องท้องมีกอ้ นเนื้ อร้ายมากดทับลําไส้ ทําให้ทางเดินลําไส้ตีบแคบลงอุจจาระไม่สามารถเคลื่อนที่ผา่ น
ได้สะดวกดังเดิม ทําให้ตกค้างอยูใ่ นลําไส้เป็ นเวลานานเกิดเป็ นอาการท้องผูก
2. มะเร็ งในระยะกลางและท้าย ผูป้ ่ วยรับประทานอาหารได้นอ้ ยหรื อรับประทานได้แต่อาหารเหลวที่มี
เส้นใยอาหารน้อย ลําไส้ไม่ได้รับการกระตุน้ จากเส้นใยอาหาร ลําไส้จึงเคลื่อนไหวได้นอ้ ย
3. มะเร็ งในถุงนํ้าดีและตับอ่อน ร่ วมกับมีการติดเชื้อและอักเสบ สารคัดหลัง่ ที่ออกมามีผลทําให้การบีบ
ตัวของลําไส้ลดลง เกิดเป็ นอาการท้องผูก
4. ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายจะมีอาการร่ างกายอ่อนเพลีย ต้องนอนอยูบ่ นเตียงเป็ นเวลานาน ทําให้ไม่มี
แรงเบ่งอุจจาระ
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ทางแพทย์แผนจีนสาเหตุและกลไกในการเกิดนั้น เกิดจากความร้อนแห้งติดขัดอยูใ่ นลําไส้ ลําไส้แห้งธาตุอิน
และสารนํ้าไม่พอ อารมณ์ไม่ปกติทาํ ให้ชี่ติดขัด ร่ างกายอ่อนแอ ชี่และเลือดไม่เพียงพอ สําหรับสาเหตุจาก
มะเร็ งคือ
1. มะเร็ งในลําไส้ที่เกิดจากพิษร้อนหรื อเลือดคัง่ เมื่อเกิดเป็ นระยะเวลานานจะทําให้เกิดเป็ นความแห้ง
และความร้อน ร้อนแห้งทําลายสารนํ้าในลําไส้ ลําไส้แห้งและขาดสารนํ้า อุจจาระไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ดงั เดิม เกิดเป็ นอาการท้องผูก
2. ผูป้ ่ วยมะเร็ งมักจะมีอารมณ์ซึมเศร้า ทําให้ชี่เคลื่อนที่ไม่สะดวก ก้อนเนื้อที่ขวางทางก็ทาํ ให้ชี่เคลื่อนที่
ไม่สะดวก การเคลื่อนที่ในทิศลงของกระเพาะและลําไส้ผดิ ปกติ อุจจาระตกค้าง เกิดเป็ นอาการ
ท้องผูก
3. มะเร็ งจัดเป็ นโรคเรื้ อรัง เมื่อเป็ นในระยะเวลานาน จะทําให้ร่างกายอ่อนแอ ชี่และเลือดพร่ อง ชี่พร่ อง
ทําให้ลาํ ไส้ไม่มีแรงส่ งต่อกากอาหาร เลือดพร่ องทําให้ไม่มีสารนํ้ามาหล่อลื่นลําไส้ เกิดเป็ นอาการ
ท้องผูก
อาการท้ องเสี ย
อาการท้องเสี ยเป็ นอาการที่พบบ่อยในมะเร็ งของระบบทางเดินอาหาร และมะเร็ งในส่ วนอื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อกระเพาะอาหารและลําไส้
สาเหตุที่มะเร็ งทําให้มีอาการท้องเสี ยที่พบบ่อยมีดงั นี้
1. มะเร็ งลําไส้ใหญ่ ไส้ตรง หรื อรู ทวาร ไปกดทับหรื อกระตุน้ ช่องทางเดินลําไส้ทาํ ให้ลาํ ไส้ตื่นตัว ใน
ขณะเดียวกัน บริ เวณที่เป็ นมะเร็ งเกิดการติดเชื้อและอักเสบ มีเมือกและเลือดออกมา ทําให้ทอ้ งเสี ย
2. มะเร็ งในกระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน และถุงนํ้าดี เป็ นต้น มักเป็ นสาเหตุของอาการท้องเสี ย หรื อ
สารพิษที่ขบั ออกมาจากก้อนเนื้อมะเร็ งไปกระตุน้ ลําไส้ ทําให้ทอ้ งเสี ย
3. มะเร็ งบางชนิดหลังจากผ่าตัดแล้วจะมีผลกระทบต่อการทํางานของระบบย่อยอาหาร เช่นมะเร็ ง
กระเพาะอาหารหลังผ่าตัดหูรูดกว้างเกินไป มะเร็ งลําไส้เมื่อผ่าตัดแล้วอาหารเคลื่อนที่เร็ วเกินไป
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กระเพาะ ถุงนํ้าดี ตับอ่อนเมื่อผ่าตัดแล้วปริ มาณเอนไซม์ที่หลัง่ ออกมาน้อยเกินไป ทําให้อาหารย่อย
และดูดซึ มได้ไม่ดี เป็ นต้น ซึ่ งสามารถทําให้เกิดอาการท้องเสี ยได้ท้งั สิ้ น
4. หลังการฉายแสงและเคมีบาํ บัด ทําให้กระเพาะอาหารและลําไส้เสี ยหาย เกิดอาการอักเสบหรื อบวม
นํ้า ทําให้เกิดอาการท้องเสี ยได้
ทางแพทย์แผนจีนสาเหตุและกลไกในการเกิดนั้น เกิดจากพิษร้อนและพิษชื้นกระทบลําไส้อุดกั้นอยู่
ภายใน กระทบกับการเคลื่อนที่ของลําไส้ หรื อเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด อารมณ์แปรปรวน
ก็ได้ ซึ่ งจะทําให้การทํางานของกระเพาะอาหารและม้ามผิดปกติ ย่อยอาหารได้ไม่ดี หรื อการเป็ นโรคเรื้ อรัง
นานๆทําให้ชี่ของม้ามพร่ อง กระบวนการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารและลําไส้ได้รับผลกระทบ ไม่
สามารถย่อยอาหารได้ดงั เดิม เป็ นต้น สําหรับสาเหตุจากมะเร็ งก็คล้ายกับข้างต้นคือ
1. มะเร็ งในลําไส้มกั เกิดจากพิษร้อนและพิษชื้นอุดกั้น มะเร็ งในระบบทางเดินอาหารมักเกิดจากการกิน
อาหารไม่ถูกสุ ขลักษณะ หรื ออารมณ์ที่ผดิ ปกติเป็ นต้น ซึ่ งเหล่านี้ทาํ ให้เกิดอาการท้องเสี ยได้
2. ผูป้ ่ วยในระยะกลางและท้ายมักมีอาการชี่ของม้ามพร่ อง อาการเหล่านี้ทาํ ให้ชี่ของม้ามเดินทางไม่
สะดวก อาหารไม่สามารถถูกดูดซึ มได้ และกลายเป็ นความชื้นกระทบที่ลาํ ไส้ ทําให้ทอ้ งเสี ย
ในที่น้ ียกตัวอย่างมาเพียงบางส่ วนที่พบบ่อยเท่านั้น เราจะเห็นได้ว่าอาการที่เกิดจากมะเร็ งนั้นมี
มากมายซึ่ ง เมื่อเราสามารถเข้าใจถึงสาเหตุในการเกิดอาการเหล่านี้ได้ เราก็จะสามารถรักษาได้อย่างถูกจุด
และไม่เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ บางอาการเหมือนเป็ นอาการที่พบเห็นได้ทวั่ ไปซึ่ งเรา
สามารถดูแลเองได้ แต่ถา้ หากอาการนี้เกิดในผูป้ ่ วยมะเร็ งก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรให้แพทย์เป็ นผูว้ ินิจฉัยจะ
เป็ นผลดีที่สุด การรักษาแบบผสมผสานทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบนั จะทําให้อาการเหล่านี้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนได้
มากกว่าการพึ่งพาทางใดทางหนึ่ง สุ ดท้ายนี้ขอฝากเรื่ องการตรวจร่ างกายประจําปี ด้วยนะครับ ควรตรวจอย่าง
น้อยปี ละครั้งหลายโรครู ้เร็ วรักษาเร็วโอกาสหายขาดมีสูง ขอให้ทุกคนสุ ขภาพแข็งแรงครับ
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ผู้เขียนบทความ : พจ.วรพงศ์ ชัยสิ งหาญ（陈株生） แผนกเนื้องอกและมะเร็ ง คลินิกหัวเฉี ยวฯ
แพทย์แผนจีน
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。
Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public
knowledge only. It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.

