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อาการที่มักพบของโรคมะเร็ง
กับสาเหตุในทางแพทย์ แผนจีนและแผนปัจจุบัน (ตอนที่2)
แพทย์ จีนวรพงศ์ ชัยสิ งหาญ（陈株生） แผนกเนื้องอกและมะเร็ง

อาการเลือดออก
เลือดออกเป็ นอาการที่สามารถพบได้บ่อยในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง หลังจากที่ตดั สาเหตุอื่นๆที่น่าจะทําให้
มีอาการเลือดออกออกไปแล้ว ยังคงมีอาการเลือดออกอยู่ จะสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าน่าจะมีสาเหตุจาก
มะเร็ ง มะเร็ งบางชนิดเมื่อพัฒนาโรคมาได้ระยะหนึ่งก็จะทําให้มีอาการเลือดออกได้ สาเหตุที่มะเร็ งทําให้มี
อาการเลือดออกมีดงั นี้
1.

เนื้อร้ายลุกลามออกไป จนไปทําลายเส้นเลือดฝอยโดยรอบ ทําให้เลือดออก

2.

เนื้อร้ายเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจนเกินไปทําให้เลือดและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ทนั ส่ งผลให้

เนื้อร้ายตายและมีเลือดออก
3.

ผลจากการฉายแสงรักษา มีผลข้างเคียงไปทําลายผนังหลอดเลือดแดง ทําให้เกิดเลือดออก

4.

หลังจากการให้เคมีบาํ บัดและฉายแสง มีผลยับยั้งการสร้างเม็ดเลือดของไขกระดูก ทําให้ปริ มาณ

เกล็ดเลือดลดตํ่าลง หรื อหลังจากการให้เคมีบาํ บัดและฉายแสงมีผลทําให้ประสิ ทธิภาพการทํางานของตับใน
การสร้างสารช่วยให้เลือดแข็งตัวลดตํ่าลง ทําให้มีอาการเลือดออก
5.

ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่มีภาวะเลือดจับตัวเป็ นลิ่ม ต้องมีการสลายสลายลิ่มเลือดด้วยการลดสารทําให้เลือด

แข็งตัวและเกล็ดเลือด ซึ่ งอาจทําให้มีอาการเลือดออก
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ในทางแพทย์แผนจีนสาเหตุและกลไกของโรคนั้นเกิดขึ้นจาก ชี่ ไฟ และเลือดคัง่ โดยอธิบายได้ดงั นี้
1.

ชี่ ในที่น้ ีคือ ชี่มา้ มพร่ อง ซึ่ งแพทย์จีนเชื่อว่าชี่สามารถระงับเลือดไว้ได้ โดยการควบคุมให้เลือดนั้น

ไหลเวียนอยูภ่ ายในเส้นเลือด ด้วยสาเหตุต่างๆที่ทาํ ให้ชี่ของม้ามพร่ องก็จะทําให้ชี่ไม่สามารถคุมเลือดให้อยู่
ในเส้นเลือดได้ เลือดจึงออกมานอกเส้นเลือด เกิดเป็ นอาการเลือดออก
2.

ไฟ สามารถทําให้เลือดเคลื่อนไหววุ่นวายได้ ทําให้เลือดวิ่งออกนอกเส้นเลือด เกิดเป็ นอาการ

เลือดออก
3.

เลือดคัง่ ทําให้เส้นเลือดเกิดการติดขัด เลือดไม่สามารถไหลผ่านเส้นเลือดตามปกติได้ ทําให้เลือดวิ่ง

ออกนอกเส้นเลือด เกิดเป็ นอาการเลือดออก
ตําแหน่งของมะเร็ งที่ไม่เหมือนกัน ก็จะมีอาการเลือดออกที่แตกต่างกัน เช่น มะเร็ งปอดจะมีอาการไอเป็ น
เลือด มะเร็ งโพรงจมูกจะมีอาการนํ้ามูกมีเลือดปน มะเร็ งกระเพาะอาหารมีอาการอาเจียนเป็ นเลือดและถ่ายดํา
มะเร็ งกระเพาะปัสสาวะมีอาการปัสสาวะเป็ นเลือด มะเร็ งมดลูกและมะเร็ งปากมดลูกมีอาการเลือดออกจาก
ช่องคลอด เป็ นต้น
อาการอาเจียน
อาการอาเจียนเป็ นอาการที่พบบ่อยในผูป้ ่ วยมะเร็ งของระบบทางเดินอาหาร นอกจากนั้นแล้วหากเป็ น
มะเร็ งในสมองจะมีอาการอาเจียนพุ่ง การใช้เคมีบาํ บัดหรื อการฉายแสงรักษาก็มีผลข้างเคียงทําให้มีอาการ
อาเจียน โดยสาเหตุหลักๆที่มะเร็ งทําให้มีอาการอาเจียนนั้นมีดงั นี้
1.

เนื่องจากมะเร็ งในระบบทางเดินอาหารมีผลทําให้ระบบทางเดินอาหารอุดตันหรื อได้ถูกกดดัน

อาหารรวมไปถึงสิ่ งต่างๆในกระเพาะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างปกติ ตกค้างอยูภ่ ายในระบบทางเดิน
อาหาร เมื่อมีปริ มาณมากขึ้นก็จะถูกดันย้อนกลับขึ้นไป เกิดเป็ นอาการอาเจียน
2.

มะเร็ งสมองนั้นจะทําให้แรงดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้น ทําให้ศูนย์รับรู ้การอาเจียนหรื อ

เส้นประสาทเวกัสได้รับการกระตุน้ ทําให้เกิดเป็ นอาการอาเจียน โดยจะอาเจียนในลักษณะพุ่ง
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3.

ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงหรื อเคมีบาํ บัดแล้ว ระบบย่อยอาหารจะได้รับ

ผลข้างเคียงจากการรักษา ทําให้เกิดอาการอาเจียนขึ้นได้ ยาเคมีบาํ บัดบางชนิดมีผลกระตุน้ ศูนย์รับรู ้การ
อาเจียนทําให้อาเจียนอย่างรุ นแรง
ในทางแพทย์ แผนจีนสาเหตุและกลไกของอาการอาเจียนมีได้ หลายสาเหตุ อาทิเช่ น
1.

เกิดจากเสี ยชี่(ยาเคมีบาํ บัด)กระทบกระเพาะอาหารทําให้สมดุลทิศลงของกระเพาะอาหารเสี ยไป การ

ลําเลียงสารสําคัญของม้ามและกระเพาะอาหารเสี ยไป ทําให้เกิดอาการชี่ไหลย้อนขึ้นบนจนกลายเป็ นอาการ
อาเจียนในที่สุด
2.

เนื้อร้ายทําให้ชี่ของกระเพาะติดขัด อาหารคัง่ ค้าง เมื่ออาหารคัง่ ค้างเป็ นเวลานานก็จะวิ่งย้อนขึ้นมาที่

หลอดอาหาร เกิดเป็ นอาการอาเจียน
3.

เนื้อร้ายทําให้การทํางานของกระเพาะอาหารและม้ามเสี ยไป ทําให้มา้ มและกระเพาะอาหารนําพานํ้า

และอาหารไปได้ นานเข้าเกิดเป็ นเสมหะ เสมหะคัง่ ค้างในกระเพาะอาหารและไหลย้อนขึ้น เกิดเป็ นอาการ
อาเจียน
4.

เสมหะและอาหารคัง่ ค้างเป็ นเวลานาน เกิดเป็ นไฟทําลายหยินของกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร

ขาดการหล่อเลี้ยง ชี่สูญเสี ยทิศขึ้น-ลง หรื อทําลายหยางของม้ามและกระเพาะอาหาร ทําให้เกิดอาการเย็น
พร่ อง ไม่สามารถย่อยอาหารได้ เกิดเป็ นอาการอาเจียน
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ิ ทางปั ญญาของคลินก
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิแ
์ ละทรัพท์สน
ิ หัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน
ใช ้เผยแพร่เพือ
่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห ้ามมิให ้คัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได ้รับอนุญาตทุกกรณี

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.

กรุงเทพฯ : เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-223-1111 ต่อ 102

โทรสาร : 02-223-1251

เปิ ดทําการทุกวัน ( ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตัง้ แต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

โคราช : เลขที่ 2 ถนนมิตรภาพ (โค ้งวัดศาลาลอย) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-258-555

มือถือ : 085-325-1555 / 085-325-2555

เปิ ดทําการทุกวัน ( ยกเว ้นวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตัง้ แต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
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