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สรุปบทความ 

 มะเร็งเป็นโรคที่เกดิจากการแบ่งตัวอยา่งผิดปกติของเซลล์ในร่างกายซึ่งยังไมส่ามารถบอกสาเหตุได้อย่างชัดเจน  อาการของ

โรคมะเร็งสามารถเกิดอาการจากตัวกอ้นมะเร็ง อาการเกิดจากการแพร่กระจาย หรืออาการจากสารที่ผลิตโดยมะเร็งชนิดน้ัน  การรักษาขึ้นอยู่

กับระยะของโรค หากโรคอยู่ในระยะตน้ยังมุ่งหวังการรักษาโดยหวังใหห้ายขาด แต่หากพบโรคในระยะแพร่กระจายเป้าหมายการรักษาคือการ

ประคับประคอง ในปัจจุบันการรักษาในระยะแพร่กระจายมีการรักษาอันประกอบด้วยยาเคมีบ าบดั (Chemotherapy) หรือยารักษามุ่งเป้า 

(Targeted therapy) ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนั้นๆ

บทน ำ 

ค ำว่ำ “มะเร็ง” ถึงเป็นเพียงสองพยำงค์สั้นๆ แต่เช่ือ
ว่ำมีผลทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจได้อย่ำงยำวนำน เรำจะ
ต่อสู้ได้ดีไม่ว่ำเรื่องใดของชีวิตนั้น เคยมีค ำกล่ำวของซุนวู
ที่ว่ำ “รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ดังนั้นกำรที่เรำ
จะสู้กับโรคมะเร็งได้อย่ำงสมศักดิ์ศรีก็เช่นกัน เรำควรจะมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงโรคและวิธีกำรรักษำกันก่อน  
 มะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจำกกำรแบ่งตัวอย่ำงผิดปกติ
ของเซลล์ในร่ำงกำย ท ำให้เกิดเป็นก้อนเนื้อโตขึ้นมำโดยไม่
สำมำรถยับยั้งได้ เซลล์มะเร็งมีคุณสมบัติพิเศษที่สำมำรถ
ลุกลำมไปยังเนื้อเยื่อข้ำงเคียง สำมำรถแพร่กระจำยไปยัง
ระบบน้ ำเหลือง หลอดเลือด และไปเพำะพันธุ์ยังอวัยวะ
อื่นๆของร่ำงกำย (ระยะแพร่กระจำย) นอกจำกนั้นมะเร็ง
ยังหลั่งสำรหรือฮอร์โมนบำงอย่ำง ท ำให้ร่ำงกำยผิดปกติไป
ตำมชนิดของสำรนั้นๆได้อีกด้วย 

อำกำรที่สำมำรถพบได้ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็ง ได้แก่  
1. อำกำรที่เกิดจำกกำรกดเบียดของตัวก้อน เช่น ล ำไส้

อุดตันจำกโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่, อำกำรไอ หอบเหนื่อย
จำกโรคมะเร็งปอดไปกดเบียดหลอดลม เป็นต้น  

2. อำกำรที่เกิดจำกกำรแพร่กระจำยของโรค เช่น ปวด
ศีรษะ ชัก จำกโรคมะเร็งเต้ำนมที่แพร่กระจำยไปยัง
สมอง, อำกำรปวดตำมที่ต่ำงๆ จำกโรคมะเร็งต่อม
ลูกหมำกกระจำยไปยังกระดูก เป็นต้น  

3. อำกำรที่เกิดจำกสำรหรือฮอร์โมนที่มะเร็งชนิดนั้นๆ
ผลิต เช่น ภำวะแคลเซียมในเลือดสูง จำกโรคมะเร็งใน
ช่องปำก, ภำวะโซเดียมในเลือดต่ ำ จำกโรคมะเร็งปอด 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอำกำรเหล่ำนี้มี ช่ือเรียกเฉพำะว่ำ 
“paraneoplastic syndrome” 
 

สำเหตุของโรคมะเร็ง 

 ถ้ำถำมหำสำเหตุของโรคมะเร็งนั้น ปัจจุบันยังไม่
สำมำรถบอกได้อย่ำงชัดเจน แต่เ ช่ือว่ำเกิดจำกปัจจัย
ร่วมกันหลำยๆอย่ำง ทั้งพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อำหำร 
หรือกำรได้รับปัจจัยเสี่ยง เช่น กำรได้รับรังสีอัลตร้ำไวโอ
เลตจำกแสงแดด,รังสีจำกกำรตรวจเอกซเรย์ทำงกำรแพทย์, 
ได้รับสำรเคมีก่อมะเร็ง (chemical carcinogens) และโรค
ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรียหรือปรสิตบำงชนิด (ตำรำง1) 

อำกำรแสดงท่ีพบบ่อย 

อำกำรแสดงบำงอย่ำงสำมำรถพบได้บ่อยในโรคมะเร็ง 
จนมีค ำแนะน ำถึงอำกำรเตือนภัยที่ส ำคัญ 7 ประกำร ซึ่ง
ประชำชนท่ัวไปควรมีควำมรู้และคอยสังเกตตนเอง ดังนี้  
1. ระบบขับถ่ำยเปลี่ยนแปร ได้แก่ ท้องผูกสลับท้องเสีย

เรื้อรัง หรือมีมูกเลือด (เตือน!โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และ
ทวำรหนัก), ปัสสำวะขัดเรื้อรัง (เตือน!โรคมะเร็งต่อม
ลูกหมำก)  
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2. แผลไม่รู้จักหำย ได้แก่ แผลเรื้อรังในช่องปำกที่นำน
เกิน 2 สัปดำห์ (เตือน!โรคมะเร็งช่องปำก), แผลเรื้อรัง
บริเวณผิวหนัง (เตือน!โรคมะเร็งผิวหนัง), แผลเรื้อรัง
ในกระเพำะอำหำร (เตือน!โรคมะเร็งกระเพำะอำหำร) 

3. ร่ำงกำยมีก้อน ตุ่ม ได้แก่ ก้อนที่รักแร้ ขำหนีบ คอ 
เรื้อรัง (เตือน!โรคมะเร็งต่อมน้ ำเหลือง), ก้อนที่เต้ำนม 
(เตือน!โรคมะเร็งเต้ำนม), ตุ่ม ก้อนบริเวณผิวหนัง 
(เตือน!โรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) 

4. กลุ้มใจเรื่องกินกลืนอำหำร ได้แก่ กลืนอำหำรไม่ลง
หรือติดขัด (เตือน !โรคมะเร็งหลอดคอหรือหลอด
อำหำร), ท้องอืด ปวดท้องเรื้อรัง (เตือน!โรคมะเร็ง
ระบบทำงเดินอำหำร), น้ ำหนักลด เบื่ออำหำรไม่ทรำบ
สำเหตุ (เตือน!โรคมะเร็งได้หลำยชนิด) 

5. ทวำรทั้งหลำยมีเลือดไหล ได้แก่ เลือดออก หรือตก
ขำวผิดปกติทำงช่องคลอด (เตือน !โรคมะเร็งปำก
มดลูก), ถ่ำยเป็นเลือด (เตือน!โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และ
ทวำรหนัก), ปัสสำวะเป็นเลือด (เตือน !โรคมะเร็ง 
กระเพำะอำหำร) 

6. ไฝ หูด ท่ีเปลี่ยนไป ได้แก่ มีไฝ หรือหูด ที่โตขึ้นรวดเร็ว 
มีเลือดออก มีสีเปลี่ยนไป (เตือน!โรคมะเร็งผิวหนัง
หรือ โรคมะเร็งไฝ) 

7. ไอและเสียงแหบจนเรื้อรัง ได้แก่ ไอ เกินกว่ำ 2 
สัปดำห์ (เตือน !โรคมะเร็งปอด), เสียงแหบเรื้อรัง 
( เ ตื อน !โ ร ค มะ เ ร็ ง หล อดคอหรื อก ล่ อ ง เ สี ย ง )

ตำรำง1: ตำรำงแสดงตัวอย่ำงชนิดของโรคติดเชื้อที่เป็นสำเหตุของโรคมะเร็ง 

ชนิดของโรคติดเชื้อ โรคมะเร็งท่ีพบ 

ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Hepatitis B, C virus) มะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) 

ไวรัสเอช ไอ วี (HIV) 
มะเร็งต่อมน้ ำเหลือง (Non-Hodgkin’s lymphoma) 
มะเร็งหลอดเลือด (Kaposi’s sarcoma) 

ไวรัสเอช พี วี (Human papilloma virus) มะเร็งปำกมดลูก (Cervical cancer) 

แบคทีเรีย Helicobacter pylori มะเร็งกระเพำะอำหำร (Gastric cancer) 

พยำธิใบไม้ในเลือด (Schistosoma haematobium) มะเร็งกระเพำะปัสสำวะ (Bladder cancer) 

พยำธิใบไม้ในตับ (Liver flukes) มะเร็งท่อน้ ำดี (Cholangiocarcinoma) 

 
กำรรกัษำ 

วิธีกำรรักษำโรคมะเร็งในปัจจุบัน หลักๆแบ่งเป็น กำร
ผ่ำตัด, กำรฉำยแสง (รังสีรักษำ) และกำรให้ยำเคมีบ ำบัด/
ยำมุ่งเป้ำ ด้วยกำรรักษำเหล่ำนี้ เรำสำมำรถรักษำโดยหวัง
ให้หำยขำด (curative intent) ได้ ถ้ำตรวจพบโรคมะเร็ง
ในระยะต้นๆ ที่ยังไม่มีกำรแพร่กระจำย แต่บำงครั้ง
โรคมะเร็งบำงชนิดเองก็มำแบบไม่ทันได้ตั้งตัว คือไม่ค่อยมี
อำกำร ท ำให้ผู้ป่วยมำพบแพทย์เมื่อโรคแพร่กระจำยไปยัง
อวัยวะอื่นๆแล้ว ซึ่ งจุดนี้ เอง กำรรักษำก็จะเปลี่ยน

เป้ำหมำยจำกหวังหำยขำดมำเป็นประคับประคอง 
(palliative intent) แทน กำรรักษำแบบประคับประคอง
นั้น ถึงแม้โรคไม่หำย แต่สำมำรถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืน
ยำวขึ้น ชะลอกำรเติบโตของก้อนมะเร็ง และลดอำกำร
ทุกข์ทรมำนจำกโรคหรือภำวะแทรกซ้อนของโรคได้  

ยำเคมีบ ำบัด (systemic chemotherapy) เป็นยำที่
มีบทบำทส ำคัญในกำรรักษำโรคในระยะแพร่กระจำย หรือ
ที่เรียกกันติดปำกว่ำ “ยำเคโม” ซึ่งแค่ได้ยินแพทย์พูดว่ำ
ต้องให้ยำเคโม ทั้งผู้ป่วยและญำติ ส่วนหนึ่งก็จะปฏิเสธ
แทบจะทันที อำจเป็นเพรำะผลข้ำงเคียงของยำที่รับทรำบ
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กันมำจำก สื่อโทรทัศน์ ละคร หรือประสบกำรณ์จำกคน
รู้จัก ในปัจจุบันองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรยำและกำร
ป้องกันผลข้ำงเคียงของยำเคมีบ ำบัดพัฒนำไปมำก รวมถึง
กำรมียำเคมีรุ่นใหม่ๆเข้ำมำ ท ำให้ผลข้ำงเคียงที่น่ำกลัว
ของยำลดลงไปพอสมควร และคงไม่มีภำพผู้ป่วยท่ีแพ้ยำเค
โมมำกมำยอย่ำงในละครที่น ำเสนอกันอีกต่อไป 

หลักกำรของยำเคมีบ ำบัด คือยำจะออกฤทธิ์ฆ่ำหรือ
ยับยั้งเซลล์ที่แบ่งตัวเร็ว ซึ่งเซลล์มะเร็งมีคุณสมบัตินั้น จึง
สำมำรถรักษำได้ แต่ในทำงกลับกัน ร่ำงกำยของเรำเองก็มี
เซลล์ปกติที่แบ่งตัวเร็วด้วย ได้แก่ เส้นผม, เยื่อบุทำงเดิน
อำหำร, ไขกระดูก เป็นต้น ดังนั้นผลข้ำงเคียงที่พบจำกกำร
ให้ยำเคมีบ ำบัด ก็เป็นไปตำมผลกระทบต่อเซลล์ปกติ
เหล่ำนี้ เช่น ผมร่วง, แผลในช่องปำก, ท้องเสีย, เม็ดเลือด
แดง และเม็ดเลือดขำวต่ ำ  กำรรับประทำนอำหำรที่ครบ
ทั้ง 5 หมู่ ปรุงสุขและสะอำด จะช่วยให้เซลล์ปกติเหล่ำนี้
ฟืน้ตัวได้เร็วขึ้น และผลข้ำงเคียงจำกยำก็จะลดลง กำรงด
รับประทำนเนื้อสัตว์ ในช่วงที่ได้รับยำเคมีบ ำบัดนั้น จึง
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก และยังไม่มีหลักฐำนทำงวิชำกำรใด
สนับสนุนวิธีกำรดังกล่ำว  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำได้มีกำรก ำเนิดขึ้นของยำก
ลุ่มใหม่ได้แก่ ยำมุ่งเป้ำ (targeted therapy) ซึ่งเปลี่ยน
โฉมหน้ำกำรรักษำโรคมะเร็ ง ไปอย่ ำงสิ้ นเ ชิง จำก
เทคโนโลยีและควำมรู้ที่มีมำกขึ้น ท ำให้ค้นพบต ำแหน่ง
กำรกลำยพันธุ์ของยีนที่ท ำให้เกิดโรคมะเร็งหลำยๆชนิด 
ซึ่งน ำไปสู่กำรผลิตยำที่มุ่งไปจัดกำรต้นตอกำรกลำยพันธุ์
นั้นๆ โดยมุ่งหวังประสิทธิภำพในกำรรักษำที่มำกขึ้น และ
มีผลข้ำงเคียงที่ลดลง เนื่องจำกในเซลล์ปกติจะไมกำร

กลำยพันธุ์ที่ยำเหล่ำนี้จะไปจับ ตัวอย่ำงที่เห็นชัดเจนคือ 
กำรรักษำโรคมะเร็งกล้ำมเนื้อเรียบในกระเพำะอำหำร 
(GIST, gastrointestinal tumor) เดิมยำเคมีบ ำบัดนั้นให้
ผลกำรรักษำที่ไม่ดี และมีอัตรำกำรตำยที่สูงมำกในช่วง 1 
ปีแรกเมื่อโรคแพร่กระจำยแล้ว แต่ปัจจุบันโรคนี้สำมำรถ
รักษำได้ด้วยยำมุ่งเป้ำที่ช่ือ imatinib ซึ่งเป็นยำเม็ด มีผล
กำรตอบสนองที่ดีมำก และกำรที่ผู้ป่วยโรคนี้ในระยะ
แพร่กระจำยจะมีชีวิตยืนยำวเกิน 5 ปี กลับเป็นเรื่องที่พบ
ได้ปกติ นอกจำกนี้โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งไต และ
โรคมะเร็ ง ไฝ  ก็ เป็นตั วอย่ ำงโรคที่มี ยำมุ่ ง เป้ ำที่ ไ ด้
ผลกำรรักษำที่ดีเช่นเดียวกัน 

บทส่งท้ำย 

จำกข้ำงต้นคงเป็นบทน ำให้ผู้อ่ำนได้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในโรคมะเร็งและหลักกำรรักษำเบื้องต้นมำกขึ้น เพื่อ
เป็นทุนประจ ำตัว หรือ “รู้เขำ” แต่ถ้ำเลือกได้ คงไม่มีใคร
อยำกให้ค ำว่ำ “มะเร็ง” มำอยู่ใกล้เรำหรือคนในครอบครัว
อย่ำงแน่นอน“กำรไม่มีโรค เป็นลำภอันประเสริฐ” ยังเป็น
ค ำกล่ำวที่อมตะเสมอ ดังนั้นถ้ำเรำอยำกหนีให้ไกลจำก
โรคมะเร็ง ขอฝำกข้อปฏิบัติไว้สั้นๆ 3 ข้อ 

1. ก ำจัดปัจจัยเสี่ยงให้หมด และควรท ำทันที! 
2. หมั่นดูแลสุขภำพตนเอง ออกก ำลังกำย 

และสังเกตอำกำรเตือนภัยที่ส ำคัญ 7 
ประกำร 

3. ตรวจร่ำงกำยประจ ำปีและท ำกำรตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งตำมค ำแนะน ำปัจจุบัน  

ขอให้ผู้อ่ำนทุกท่ำน ห่ำงไกลจำกโรคมะเร็งครับ…

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

1. เอกสารประกอบการสอนเรือ่ง Cancer Therapy โดย พญ.เอื้อมแข สขุประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
2. BMC Cancer 2012, 12:90 
3. http://cancerfightclub.blogspot.com/2013/02/7-danger-signals-of-cancer.html 

 


