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กรณีศึกษา
นักแสดงสาวชาวจีนเสียชีวิต
จากการรักษาโรคมะเร็งดวยแพทยทางเลือก
หลังจากที่ดาราสาวซูเสี่ยวถิงรูวาตนปวยดวยโรคมะเร็ง และรูสึกทนรับสภาพกับการรักษาดวยคี
โมไมได จึงหันมาเลือกรักษาดวยแพทยทางเลือกแทน ซึ่งแพทยที่รกั ษาใชทั้งวิธกี ารเจาะปลอย
เลือดตามปลายนิว้ ฝงดวยเข็มขนาดยาวทะลวงเสน ครอบแกว และหยิกผิวหนัง กัวซาเปนตน
ซึ่งเชื่อวาไมนาจะใชแพทยจีนที่ไดมาตรฐาน จนในที่สุดอาการตางๆไมดีขึ้นเธอจึงหันไปรักษา
ดวยคีโมบําบัด แตนั่นมันอาจจะสายไปเสียแลว สุดทายเนื่องจากภูมิคุมกันบกพรอง ทําใหเกิด
จากติดเชื้อในกระแสเลือด เนื้อเยื่อผิวหนังตาย ปอดติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด
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ผลชิ้นเนื้อคือ superior mediastinal tumorเนื้องอกในโพรงอก และ hematopoietic
malignancy มะเร็งจากระบบเลือด เดิมทียังไมไดระบุแนชัดวาเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองหรือ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งตอมไทมัส สุดทายตอนที่ซูเสี่ยวถิงเขารับการรักษาดวยคีโมจึง
ไดผลสรุปวาเปน T-Lymphoblastic lymphoma(TLBL) ซึ่งจัดอยูในโรค non-Hodgkin
lymphoma(NHL) พบไดบอยในเด็กวัยรุน กอนเนื้องอกเหลานี้มักจะเติบโตอยางรวดเร็ว
ประเด็นทีต่ องทําความเขาใจ :
1) T-Lymphoblastic lymphoma(TLBL)
จัดเปน NHL เปนกลุมโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่พบไดบอยกวาและมีอาการรุนแรงกวา
Hodgkin’s disease สวนใหญLBL มักจะพบวาเปนชนิด T-cell วิธีรักษาที่สําคัญที่สุดของ
NHL คือ เคมีบําบัด LBL ที่เปนเฉพาะที่ (stages I และ II) มีโอกาสรอดชีวิตสูงมาก (ประมาณ
90%) สวนถาเปน LBL ที่แพรกระจาย (stage III, IV) มีความหมายนอยมากเมื่อรักษาดวยเคมี
บําบัด พยากรณโรคจะไมดี
อาการทางคลินิกของ TLBL สวนมากจะพบวากอนที่ mediastinum(50-70%), น้ําในชองปอด,
ตอมน้ําเหลืองโต(50-80%) ในสวนบนของรางกาย, superior vena cava (SVC)
obstruction แพรกระจายในไขกระดูก มีตับมามโต บางรายไปที่ ระบบประสาทสวนกลาง
ซึ่ง TLBL พยากรณโรคไมดีนัก อาการคอนขางรุนแรง มีรายงานวาอัตราการมีชวี ิตอยูเพียง 1ป
10เดือน มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปนอยกวารอยละ 27
2) เราควรจะตองแยกแยะใหดีระหวางแพทยจีน กับแพทยพื้นบานโบราณ เนื่องจากแพทยจีน
ในสมัยปจจุบันนี้ผา นการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ผานการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สวน
แพทยพื้นบานสวนใหญมาจากประสบการณ เรียนอยางไมเปนระบบ แนวคิดในการรักษา
แตกตางจากแพทยจีน นอกจากนี้ถาเปนแพทยจีนจริงๆ สําหรับแพทยจีนในปจจุบันมีความรูทั้ง
ทางดานแผนจีนและแผนปจจุบัน ดังนั้นในการรักษาสวนใหญมักจะใชแนวทางการรักษาแบบ
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ผสมผสานกัน ซึ่งในประเทศจีนมีผลงานการวิจยั เกีย่ วกับการรักษามากมาย ซึ่งการรักษา
โรคมะเร็งดวยศาสตรแพทยแผนจีนนั้น มีจุดเดนในดานการเสริม “เจิ้งชี่”ขจัดเสียชี่ หรือ
ยกระดับภูมิตานทานหรือภูมิคุมกันของรางกาย ชวยลดผลขางเคียงจากการรักษาดวยการผาตัด
คีโม หรือฉายรังสีเปนตน ทําใหผปู วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจากผลงานวิจยั พบวาการรักษา
แบบผสมผสานดวยการแพทยแผนจีนและแผนปจจุบันรวมกันนั้นจะไดผลดีกวาการรักษาดวยวิธี
ใดวิธีหนึ่ง
ดังนั้น อยากจะใหผูปว ยทุกคนกอนที่จะเลือกการรักษาแบบใดก็ตาม ควรจะศึกษาขอมูลใหดี
เสียกอน และควรจะเลือกรักษากับแพทยหรือไปรักษาในโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐานจริงๆ หรือ
การซื้อยามากินเองก็เชนกันควรอยูภ ายใตความเห็นของแพทย และเปนยาที่ไดมาตรฐาน
นาเชื่อถือ
3) ตามหลักแนวคิดของทางแพทยแผนจีน โรคมะเร็งเกิดจากการที่รางกายออนแอ ทําใหปจจัย
เสียทั้งภายนอกและปจจัยจากภายในคุกคามรางกายไดงาย เมื่ออวัยวะรางกายทํางานผิดปกติ
เลือดลมไหลเวียนไมสะดวก จะทําใหรา งกายเกิดการสะสมของเสมหะ ความชื้น เลือดคั่ง และมี
พิษสะสม กอกุมจนเกิดเปนกอนมะเร็งขึน้ มา ลักษณะเชนนี้ตองใชยารักษาและปรับสมดุล
อวัยวะภายใน ขจัดสลายเสมหะและความชื้น ปรับการไหลเวียนชี่สลายเลือดคัง่ และขับพิษ
รวมกับการฟนฟูเจิ้งชี่หรือยกระดับภูมิตา นทานของรางกาย และยิ่งไปกวานั้นถือวาโรคมะเร็ง
เปนโรคที่ซับซอนรักษายาก การใชยาจีนเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ซึ่งถาหากใชการรักษา
แบบผสมผสานทั้งแผนปจจุบันและแผนจีนรวมกันจะทําใหประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้น
สําหรับในกรณีบรรเทาอาการความเจ็บปวดสําหรับผูปว ยระยะสุดทายแบบประคับประครอง
อาการอาจใชการฝงเข็ม เพื่อชวยบรรเทาอาการตางๆได สวนการครอบแกว กัวซา สวนมากใช
ในการรักษาโรคที่อยูในระดับผิว กลามเนื้อเสนเอ็น ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปนหลัก ซึ่งวิธี
เหลานี้ไมถือวาเปนการรักษามะเร็ง
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4) การเลือกแนวทางในการรักษาของผูปวยโรคมะเร็งมีความสําคัญในการอยูรอด ถาหากเลือก
เดินผิดทางอาจทําใหพลาดโอกาสที่ดีในการรักษา ดังนั้นควรซักถามขอมูลจากแพทยเจาของไข
อยางละเอียด และฟงขอมูลจากแพทยเฉพาะทางมะเร็งหลายๆดานเพือ่ เปนขอมูลในการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุด การรักษาดวยแบบแผนปจจุบันยังมีความจําเปนในบางกลุม เนื่องจากสําหรับ
บางอาการจําเปนตองเขารับการผาตัด คีโม หรือฉายแสงและยังไดผลคอนขางดี ดังนั้นอยาได
ลังเลหรือเพียงเพราะวากลัวจะเปนแผลเปนไมสวยเหมือนเดิม ผมรวง น้าํ หนักลด ออนเพลีย
คลื่นไสอาเจียน เปนตน ซึ่งผลขางเคียงตางๆเหลานี้เราสามารถใชการแพทยแผนจีนใชยาจีนเพือ่
ปรับสมดุลรางกาย แกไขอาการขางเคียงตางๆเหลานี้ใหเบาลงได ซึ่งเมื่อผลขางเคียงเบาลง
ผูปวยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรางกายสามารถทนรับตอการรักษาที่หนักหนวงตางๆตอไป
ได และเปนผลสงเสริมใหประสิทธิภาพการรักษาของแผนปจจุบันดียิ่งขึ้นอีกดวย
ิ ทางปั ญญาของคลินก
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิแ
์ ละทรัพท์สน
ิ หัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน
ใช ้เผยแพร่เพือ
่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห ้ามมิให ้คัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได ้รับอนุญาตทุกกรณี
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