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หนังสือเล่มเล็กเรื่องการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งวิถีพุทธ
เล่มนี้ ได้นำ�เสนอองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติตนในการสร้างสุขภาพและ
ป้องกัน ให้หา่ งไกลจากโรคนี้ และหากเจ็บป่วยอยูแ่ ล้วก็จะรูว้ ธิ ดี แู ลตนเอง
ให้สามารถอยูก่ บั โรคได้และมีวถิ ดี �ำ เนินชีวติ อย่างเป็นปกติสขุ โดยใช้เครือ่ ง
มือและวิธีการป้องกันโรคและรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่นำ�หลัก
ธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้ามาผสมผสานกับหลักการแพทย์และการ
สาธารณสุขด้วย โดยมีรายละเอียดคำ�แนะนำ�ในผนวก ๑ เรื่อง เทคนิค
๓ส. ๓อ. นาฬิกาชีวติ และผนวก ๒ เรือ่ งความหมายของหัวข้อธรรมทีเ่ พิม่
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งซึ่งผู้เรียบเรียงหนังสือนี้
มีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานมาแล้ว นอกจากนั้น หนังสือเล่มเล็กนี้
ยังมีผนวก ๓ เป็นสรุปความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่พบบ่อย ๕ โรค ในหญิง
และชายเพือ่ สะดวกในการศึกษาและนำ�ไปปฏิบตั ดิ แู ลตนเองด้วย ผูเ้ ขียน
เชื่อว่า หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้จะช่วยทำ�ให้การป้องกันและรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยที่โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาเรื้อรังที่เป็นกัน
มากและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่เกิดตาม
หลังปัจจัยเสี่ยงจากภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันที่สูงเป็นต้น ดังนั้นจึงควรทำ�ความเข้าใจ
และรูจ้ กั ปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องเพือ่ ให้ปลอดจากโรคนี้ หรือป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน มีความพิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ครอบครัว
และประเทศชาติ ผู้ป่วยมีมาก ไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาล บุคคลากรมี
ภาระงานมากและไม่เพียงพอ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน
หาทางป้องกันและแก้ไข โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองทุกคน
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การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
อารัมภบท
มะเร็งเป็นโรคร้ายเรือ้ รัง ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ เป็นสาเหตุ
ของการป่วยและตายในอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากคนยุคใหม่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหลายประการ โรค
มะเร็งเป็นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่เมื่ออายุ
มากขึ้นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งจะสูงขึ้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความทุกข์ทั้ง
ทางกายและทางใจ ทั้งตนเอง ครอบครัว และญาติพี่น้อง ต้องเสียเงินค่า
ตรวจและติดตามค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักในการ
ไปโรงพยาบาล ส�ำหรับตนเองและครอบครัว นอกจากนัน้ ยังมีผลกระทบ
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ต่อโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ต้องรักษานาน การครองเตียงสูง
โดยเฉพาะ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ส�ำหรับแพทย์เฉพาะทางและทีมรักษา
พยาบาลไม่เพียงพอ เป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่สูงมากขึ้นด้วย
ดังนั้นจึงควรเน้นหนักในการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ตั้งแต่ต้น
ดีกว่าตามไปรักษาภายหลัง
ในปัจจุบันนี้ การดูแลสุขภาพมักนิยมดูแลให้ครบ ๔ มิติ คือ
สุขภาพกาย จิต ปัญญาและสังคม เรียกว่า สุขภาพองค์รวม จึงจะทันยุค
ทันสมัย กล่าวคือ ต้องดูแลคนทั้งคน ไม่ใช่ดูแลส่วนที่เป็นโรคเท่านั้น
สุขภาพทางกายหมายถึง ความสบายทางกาย ไม่มีโรคทางกาย เช่นโรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคปอดบวม เป็นต้น สุขภาพทางจิต หมาย
ถึ ง ความสบายใจ ไม่ มี โรคทางจิ ต เช่ น ความเครี ย ดมาก ความ
กระวนกระวายใจ ความซึมเศร้า โรคจิตประเภทและขนาดความรุนแรง
ต่างๆ สุขภาพทางปัญญาหมายถึง การมีและใช้ปัญญาความรู้ ความ
ช�ำนาญและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล และสุขภาพทางสังคม หมายถึง การอยู่ในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมทั่วไปอย่างเป็นปกติสุข เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่ง
ทัง้ ๔ มิตขิ องสุขภาพดังกล่าวนี้ จะต้องมีความเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน รวม
ทั้งมีความสมดุลพอดีกัน
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นอกจากนั้นในการดูแลสุขภาพทั้ง ๔ มิติ ดังกล่าวข้างต้น จะ
ต้ อ งเน้ น การป้ อ งกั น ดี ก ว่ า การแก้ ด ้ ว ยบริ ก ารการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุข ๔ สาขา กล่าวคือการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
การป้องกันโรคมิให้เกิดการเจ็บป่วยเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การหลีก
เลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ ง การรักษาโรคให้ทนั ท่วงที และฟืน้ ฟูสมรรถภาพหลัง
เจ็บป่วย
ส�ำหรับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนัน้ นอกจาจะต้องปฏิบตั ิ
ให้ครอบคลุมสุขภาพ ๔ มิติด้วยบริการการแพทย์และการสาธารณสุข
๔ สาขา แล้วยังจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการอื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนด้วย ได้แก่
มาตรการทางสังคม เช่นการน�ำหลักพุทธธรรมผสมผสานกับการแพทย์
และการสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพเรียกว่า สุขภาพดี วิถีพุทธ การ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มาตรการกติกา ประชาคม มาตรการทาง
เศรษฐกิจ เช่นความพอเพียง พอประมาณ มาตรการทางการปกครอง เช่น
กฎระเบียบและมาตรการทางสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ น�ำ้ ดิน ป่าไม้
เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การป้องกันและรักษาโรคนีม้ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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หนังสือเล่มเล็กเรื่องการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธนี้
จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับทั้งองค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค
มะเร็ง หรือกรณีทปี่ ว่ ยแล้วก็สามารถอยูก่ บั โรคนีไ้ ด้ และด�ำเนินวิถชี วี ติ ได้
อย่างปกติสุขตลอดไป
๑. ลักษณะของโรคมะเร็ง
มะเร็งคือกลุม่ ของโรคทีเ่ กิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ
ที่ ดี เอ็น เอ (D.N.A) หรือสายพันธุกรรมมักส่งผลให้เซลล์มกี ารเจริญเติบโต
แบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนเซลล์มากกว่าปกติอย่างรวดเร็ว จึงอาจท�ำให้เกิดก้อน
เนื้อผิดปกติ และในที่สุดจะท�ำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น
เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ถ้าเซลล์พวกนีเ้ กิดอยู่ในอวัยวะใด จะเรียกชือ่
ว่า มะเร็ง อวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
ขณะนีม้ ะเร็งในร่างกายมนุษย์มมี ากกว่าร้อยชนิด แต่ละชนิดจะ
มีการด�ำเนินของโรคไม่เหมือนกัน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ จะมีการ
ด�ำเนินชีวิตของโรคที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยมะเร็ง
ผิวหนัง ดังนั้น จึงมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่แตกต่างกัน การรักษาจะยาก
หรือง่ายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเซลล์มะเร็ง การด�ำเนินโรคของมะเร็ง และ
ระยะเวลาที่ตรวจพบ
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๒. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
๑) เกิดจากสิ่งแวดล้อม หรือภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจุบันนี้
เชื่อกันว่ามะเร็ง ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้
		 ๑) สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น
สารพิษจาก เชือ้ ราทีม่ ชี อื่ อัลฟาทอกซิน (Alfa toxin) สารก่อมะเร็งทีเ่ กิด
จากการปิ้ง ย่าง พวกไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) สารเคมีที่ใช้ใน
ขบวนการถนอมอาหาร ชื่อไนโตรซามิน (Nitrosamine) สีผสมอาหาร
ทีม่ าจากสียอ้ มผ้า อาหารทีม่ คี วาม เสีย่ งสูงต่อการเกิดมะเร็ง ได้แก่ อาหาร
ทีม่ รี าขึน้ โดยเฉพาะราสีเขียว-สีเหลือง อาหารไขมันสูง อาหารเค็มจัด ส่วน
ไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง รมควันและอาหารที่ถนอมด้วยเกลือ
ดินประสิว
		 ๒) รังสีเอ็กซเรย์ อุลตราไวโอเลตจากแสงแดด
		 ๓) เชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา
		 ๔) การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
		 ๕) จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุรา
เป็นต้น
๒) เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย ซึ่งมีเป็นส่วนน้อย
เช่น เด็กที่มีความพิการมาแต่ก�ำเนิดมีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เป็นต้น การมีภมู คิ มุ้ กันทีบ่ กพร่องและภาวะทุโภชนาการ เช่น การขาดไว
ตามินบางชนิด เช่น ไวตามินเอ ซี เป็นต้น
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ดังนั้น จะเห็นว่า มะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น มะเร็งก็น่าจะเป็นโรคที่สามารถ ป้องกัน ได้เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อ
อื่นๆ (Hill R.P,Tannock IF,๑๙๘๗) ถ้าประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับ
สารก่อมะเร็ง และสารช่วยหรือให้เกิดมะเร็งที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้ว
พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเหล่านั้น เช่น งดสูบบุหรี่ หรือ
หลีกเลี่ยงจากบริเวณ ที่มีควันบุหรี่ เป็นต้น ส�ำหรับสาเหตุภายในร่างกาย
นัน้ การป้องกันคงไม่ได้ผลแต่ทำ� ให้ ทราบว่า ตนเองจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ อี ตั รา
เสีย่ งต่อการเป็น มะเร็งสูงหรือมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ดังนัน้ ก็ควรไปพบแพทย์
เพื่อขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความรู้เรื่องมะเร็งต่อไป กรณีที่เป็น มะเร็ง ได้
ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะมีการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดี
๓. ประเภทของมะเร็ง
ศาสตร์ด้านการแพทย์ได้จัดแบ่งประเภทของมะเร็งออกตาม
แหล่งต้นก�ำเนิด เช่น มะเร็งที่มีจุดเริ่มต้นที่ปอดในตอนแรก ต่อให้แพร่
กระจายไปยังอวัยวะอืน่ ก็ยงั ได้ชอื่ ว่าเป็นมะเร็งปอดอยูด่ ี เซลล์มะเร็งหรือ
เซลล์เนื้องอกชนิดร้ายแรงจ�ำนวนมาก จะมีกระบวนการกระจายตัวที่
เรียกว่า เมตาสาซิส (Metastasis) ซึง่ เซลล์จะหลุดออกไปจากจุดทีเ่ ริม่ เกิด
มะเร็ง แล้วเดินทางเข้าสู่ระบบน�้ำเหลืองหรือระบบไหลเวียนโลหิตไปยัง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การกระจายตัวของเซลล์มะเร็งท�ำให้เกิดเนือ้ งอก
ขึ้นมาที่จุดใหม่ ซึ่งมักจะเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเซลล์ที่จุดเดิม
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กระบวนการกระจายตัวและการสร้างมะเร็งก้อนใหม่นนั้ ท�ำให้
ผู้ป่วยมะเร็งขาดอาหาร เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะใช้พลังงานสะสมของ
ร่างกายจนหมด เมื่อเซลล์เพิ่มจ�ำนวนขึ้น มันจะแย่งชิงเอาสารอาหาร
จากอวัยวะใกล้เคียง แล้วปลดปล่อยสารพิษเข้าไปในอวัยวะนั้น จนใน
ที่สุดอวัยวะนั้นก็จะใช้การไม่ได้
มะเร็งแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ ๔ ชนิด คือ คาร์ซโิ นมา (Carcinoma), ลิ ม โฟมา (Lymphoma), ลู คิ เ มี ย (Leukemia) และ
ชาร์โคมา(Sarcoma)
๑) คาร์ซิโนมา (Carcinoma)
         ได้แก่ มะเร็งผิวหนัง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ,
มะเร็งหลอดลม, มะเร็งกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ผู้ป่วยมะเร็ง ร้อยละ
๘๐-๙๐% จะป่วยด้วยมะเร็งชนิดนี้
๒) ลิมโฟมา (Lymphoma)
         ที่รู้จักกันดีคือโรคฮ็อดกินส์ (Hodkin ‘s Disease) ซึ่งเป็น
มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติในม้ามและระบบ
น�้ำเหลือง
๓) ลูคิเมีย (Leukemia)
         มะเร็งในเม็ดเลือดขาวทีค่ ล้ายกับชนิดลิมโฟมา รวมทัง้ มะเร็งใน
ไขกระดูกและต่อมน�้ำเหลือง
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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๔) ซาร์โคมา (Sarcoma)
เป็นมะเร็งที่พบน้อยที่สุด เป็นมะเร็งที่พบในกระดูก กล้ามเนื้อ
และหลอดเลือด
มะเร็ ง สามารถหยุ ด ยั้ ง หรื อ ปิ ด กั้ น เลื อ ดไปยั ง อวั ย วะส� ำ คั ญ
มันอาจจะท�ำให้ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ท�ำให้ผู้ป่วยบางคน
เสียชีวิตจากอาการเลือดไหลไม่หยุด เนื่องจากมะเร็งยับยั้งภูมิคุ้มกัน
ผูป้ ว่ ยอาจเสียชีวติ จากการติดเชือ้ แบคทีเรียและไวรัส การรักษาตัวด้วยวิธี
บางอย่าง เช่น เคมีบำ� บัด (Chemotherapy) ด้วยการใช้ยา หรือรังสีบำ� บัด
(Radiotherapy) ด้วยการฉายรังสี จะยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันไปด้วย
กระบวนการเกิดมะเร็ง
ขั้น ๑ เซลล์มะเร็งจะเกิดการกลายพันธุ์จากเซลล์ปกติ การ
			 รักษาในชั้นนี้คือ ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก
ขั้น ๒ ก้อนเนื้อมะเร็งจะเจริญเติบโตและอาจกระจายตัวหรือ
			 ไม่กระจายตัวไปที่ต่อมน�้ำเหลือง แต่เนื้อเยื่อข้างเคียง
			 จะเริ่มมีเซลล์มะเร็งเข้าไปแทรกแซงอยู่แล้ว
ขั้น ๓ เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายตัว
			 ครอบคลุมไปยังเซลล์ข้างเคียงมากขึ้น
ขั้น ๔ ก้อนมะเร็งกระจายตัวไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย
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๔. อาการและอาการแสดงของโรค
๑) ไม่มีอาการใดเลยในช่วงแรกขณะที่ร่างกายมีเซลล์มะเร็ง
เป็นจ�ำนวนน้อย
๒) มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามสัญญาณอันตราย ๘ ประการ
ที่เป็นสัญญาณเตือน ว่าควรไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจค้นหาโรคมะเร็ง
หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้มีสัญญาณเหล่านี้ เพื่อการรักษาและแก้ไขทาง
การแพทย์ที่ถูกต้องก่อนที่จะกลายเป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะ
ลุกลาม อาการทีเ่ ป็นสัญญาณอันตรายทีพ่ งึ ระวังและสมควรไปพบแพทย์
		 (๑) มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระ และ
			 ปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีด�ำ หรือ ปัสสาวะเป็น
			 เลือด
		 (๒) กลืนอาหารล�ำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็น
			 เวลานาน
		 (๓) มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง
		 (๔) มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
		 (๕) แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย
		 (๖) มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย
		 (๗) มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย
		 (๘) หูอื้อหรือมีเลือดก�ำเดาไหล
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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๓) มีอาการป่วยของโรคทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้ำ
หนักลด ร่างกายทรุดโทรม ไม่สดชื่น และไม่ แจ่มใส
๔) มีอาการที่บ่งบอกว่า มะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม หรือเป็น
มาก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็ง ชนิดใดและมี การกระจายของโรคอยู่ที่ส่วน
ใดของร่างกายที่สำ� คัญที่สุดของอาการในกลุ่ม นี้ ได้แก่ อาการเจ็บปวด
ที่แสนทุกข์ทรมาน
๕. สิ่งที่ตรวจพบ มีหลักการดังนี้
๑)
		
		
		
		

การสอบถามประวัติโดยละเอียด ได้แก่
- ประวัติครอบครัว		
- ประวัติสิ่งแวดล้อม
- ประวัติส่วนตัว		
- ประวัติเกี่ยวกับการเจ็บไข้

๒) การตรวจร่างกายโดยละเอียด
		 ในทางปฏิบัติ แพทย์ไม่สามารถตรวจร่างกายได้ทุกอวัยวะ
ได้ครบทุกระบบ จึงมีหลักเกณฑ์ว่า ควรจะตรวจอวัยวะต่างๆ เท่าที่
สามารถจะตรวจได้ เช่น ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วน ศีรษะและคอ
ทรวงอก และ เต้านม ท้อง อวัยวะเพศ ทวารหนัก และล�ำไส้ใหญ่สว่ นล่าง
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๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจอื่นๆ
		 (๑) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเม็ดเลือด
			 ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ การตรวจเลือดทางชีวเคมี
		 (๒) การตรวจเอกซเรย์ปอด ทางเดินอาหาร เอกซเรย์
			 เต้านม
		 (๓) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
		 (๔) การตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษอื่นๆ
๖. จุดมุ่งหมายของการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด ดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการป้องกันดีกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ
ด้วยการพึ่งตนเองตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุขผสมผสานหลัก
พุทธธรรม แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดพลาดพลั้งหรือเป็นกรรมพันธุ์ เกิด
เป็นโรคเมะเร็งขึ้นมา ก็ต้องปรับพฤติกรรมและปรับจิตใจให้ได้ ทั้งนี้ ควร
ยึดจุดมุ่งหมายของการป้องกันและรักษาโรคนี้ ดังนี้
๑) คนปกติทั่วไป หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรค
โดยการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อย่างต่อเนือ่ งตามหลัก
ปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุขและพุทธธรรม
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๒) ผูม้ ปี จั จัยเลีย่ ง ลด ละ เลิก ปัจจัยเสีย่ งเหล่านัน้ โดยการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ภาวะเสี่ยงกลายเป็น
ภาวะป่วยด้วยหลักปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข
และพุทธธรรม
๓) ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดูแลตนเองให้สามารถควบคุมไปรับการ
รักษาพยาบาลตามแพทย์ สื่อแนะน�ำ ปฏิบัติตน ปรับ
พฤติกรรมและวิถีด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ตามหลักการแพทย์
การสาธารณสุข และพุทธธรรม ให้อยู่กับโรคมะเร็งได้ และ
ด�ำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์และปกติสุขได้
๘. การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็ง
การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็ง สามารถกระท�ำได้โดย
การปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันและหลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งต่างๆ และปฏิบตั ธิ รรม
ที่เกื้อกูลกันดังต่อไปนี้
๑) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มสุราน�้ำเมา
		 (๑) ผูท้ สี่ บู บุหรีจ่ ะมีความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งของระบบ
หายใจ ได้แก่ ปอดและกล่องเสียง เป็นต้น
		 (๒) ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ�ำจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
ถ้าทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากและ
ในล�ำคอด้วย
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ธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อขจัดความเสี่ยง
		 ๑) อบายมุข ๖ หมายถึง ช่องทางของความเสือ่ ม ทางแห่ง
ความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ได้แก่ ดื่มน�้ำเมา เที่ยวกลางคืน
เทีย่ วดูการเล่น เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็นมิตร และเกียจคร้านการท�ำงาน
โทษของการดื่มสุราและเสพสารเสพติด ดื่มน�้ำเมา มีโทษ ๖ อย่าง คือ
เสียทรัพย์, ก่อการทะเลาะวิวาท, เกิดโรค, ต้องติเตียน,ไม่รู้จักอาย,ทอน
ก�ำลังปัญญาจึงควรละเว้นอบายมุข ๖รวมทัง้ การดืม่ สุรา สูบบุหรีแ่ ละสาร
เสพติดด้วย
		 ๒) ศีล คือข้อปฏิบัติส�ำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่
ในความดี เว้นจากความชั่ว ศีล ๕ ข้อ ๕ เว้นจากการดื่มเหล้าธรรมที่ควร
ท�ำให้เจริญ (ภาเวตัพพธรรม)
		 ๓) มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
			 มงคล คือ เหตุแห่งความสุขความก้าวหน้าในการด�ำเนิน
ชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติน�ำมา
จากบทมงคลสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาทีถ่ ามว่า คุณธรรม
อันใดทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวติ ” ซึง่ มี ๓๘ ประการ
และคาถาที่ ๖ ข้อ ๒๐. เว้นจากการดื่มน�ำ้ เมา (มชฺชปานา จ สญฺญโม)
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		 ๔) ส�ำรวมในอินทรีย์ ๖ อินทรีย์สังวร คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ และรูจ้ กั ธรรมารมณ์ดว้ ยใจ ไม่ให้ยนิ ดีตอ่ การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา
หรือน�้ำเมา ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจจะได้ละเว้น ลดและเลิกพฤติกรรม
นั้นได้
		 ๕) เบญจธรรม ธรรมะที่ควรเจริญให้เกิดมี โดยเฉพาะ
ข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ ให้คำ� นึงถึงสุขภาพที่ดีไม่มีโรคเป็นหลักเบื้องต้น
๒) กินอาหารเพือ่ ป้องกันโรคมะเร็งหรือไม่กนิ อาหารทีม่ คี วาม
เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
		 (๑) กินอาหารเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง เช่น
			 - กินผักตระกูลกระหล�่ำ เช่นกระหล�่ำปลี กระหล�่ำ
ดอก ผักคะน้า หัวผักกาด บรอคโคลี่ ฯลฯ เพื่อ
ป้องกันโรคมะเร็ง ล� ำไส้ใหญ่ ส� ำไส้ส่วนปลาย
กระเพาะอาหารและอวัยวะระบบทางเดินหายใจ
			 - กินอาหารทีม่ กี ากมาก เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวโพดและ
เมล็ดธัญพืชอื่นๆ เพื่อป้องกันมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
			 - กินอาหารที่มีเบต้า – แคโรทีน และไวตามินเอสูง
เช่นผัก ผลไม้ สีเขียว - เหลือง เพื่อป้องกันมะเร็ง
หลอดอาหาร กล่องเสียงและปอด
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- กินอาหารทีม่ ไี วตามินซีสงู เช่นผัก ผลไม้ ต่างๆ เพือ่
ป้องกันมะเร็ง หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
		 (๒) ละเว้นการกินอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
เช่น
			 - ไม่กินอาหารที่มีราขึ้นโดยเฉพาะราสีเขียว–เหลือง
ซึ่งจะมีสารอัลฟาทอกซิน ปนเปื้อน ซึ่งจะเป็น
สาเหตุของมะเร็งตับหรือผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อ
ไวรัสตับ อักเสบชนิดบีก็มีความเสี่ยงต่อการเป็น
มะเร็งตับ หากได้รับ ๒ อย่าง โอกาสเป็นมะเร็งตับ
ก็มากขึ้น
			 - ไม่กินอาหารดอง อาหารเค็ม อาหารที่ใส่ดินประ
สิว เกลือไนเตรท – ไนโตร์ท์ เป็นประจ�ำจะเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคท่อน�ำ้ ดีในตับ
			 - ไม่กินอาหาร ปลาที่เป็นพาหะของพยาธิใบไม้ตับ
ที่สุกๆ ดิบๆ เช่นลาบปลา ก้อยปลาฯ ป้องกันโรค
มะเร็งท่อน�ำ้ ดีหรือตับ ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ พยาธิใบไม้ ตับจะ
เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
			 - ไม่กินอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�ำ เพื่อป้องกัน
มะเร็งเต้านม ล�ำไส้ใหญ่ เยื่อบุมดลูกและต่อม
ลูกหมาก
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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- ไม่กนิ อาหารทีใ่ ห้พลังงานสูงและปริมาณมากเกิน
ไปไม่ควบคุมน�้ำหนักตัว เพื่อป้องกันโรคมะเร็ง
มดลูก ถุงน�้ำดี เต้านม และล�ำไส้ใหญ่
		 การปฏิบตั ติ นในการกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การป้องกัน
โรคมะเร็งและไม่กินอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งดังกล่าว
ข้างต้น จ�ำเป็นต้องเรียนรูท้ งั้ โรคมะเร็ง และชนิดของอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
เกื้อกูลต่อการป้องกันโรคมะเร็งแต่ละโรครวมทั้งอาหารที่มีโทษและเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็ง ชนิดต่างๆ
ธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจและเกิดปัญญาในการสร้าง
สุขภาพและป้องกันโรคมะเร็ง
๑. ปัญญา ๓ คือ
		 (๑) การฟัง จากผู้รู้ คือแพทย์พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และพระภิกษุ การสนทนากับผู้รู้ดังกล่าว และการอ่าน
เอกสารค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องอาหารกับโรคที่มะเร็งจากแหล่งข้อมูล
ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและด้านธรรม ธรรมให้เกิดปัญญา
ข้อนี้ เรียกว่า สุตมยปัญญา คือปัญญาเกิดจากการฟัง (และอ่าน)

16

การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ

		 (๒) การคิด เมือ่ ได้ฟงั แล้วได้อา่ นเรือ่ งอาหารและโรคมะเร็ง
เป็นข้อมูลมาแล้ว ก็ให้น�ำมาคิดและพิจารณาให้เข้าใจโดยถ่องแท้ถงึ เหตุผล
อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ ซึ่งท�ำให้เกิดศรัทธา
ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ได้คิดและไตร่ตรองดีแล้ว ธรรมให้เกิดปัญญาข้อนี้
เรียกว่า จิตตามยปัญญา คือปัญญาเกิดจากการคิด
		 (๓) การลงมือท�ำและปฏิบัติตน ในเรื่องกินอาหารให้เกิด
ประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็ง แต่ละชนิด และหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็ง ชนิดนัน้ ๆ โดยปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำจนเกิดเป็นนิสยั และ
พฤติกรรมสุขภาพประจ�ำตัวก็อาจท�ำให้ปลอดจากโรคมะเร็งชนิดนัน้ ๆ ได้
เกิดมีประสบการณ์สงั่ สมมากขึน้ เกิดปัญญาจากการปฏิบตั มิ ากขึน้ ถึงแม้
จะไม่ได้ผล ร้อยละ ๑๐๐ เนือ่ งจากมีปจั จัยอืน่ ๆ อีกในตัวเราทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อโรค แต่ก็ทำ� ให้เป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเราให้ดี มีอายุยืนยาวได้
ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาก็ตาม ธรรมให้เกิดปัญญาข้อนี้ เรียกว่า
ภาวนามยปัญญา คือปัญญาเกิดจากการลงมือท�ำ
๒. ปัจจัยสันนิสติ ศีล คือพิจารณาบริโภคปัจจัย ๔ รวมทัง้ อาหาร
ด้วยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ความหมาย) และประโยชน์ของอาหาร
แต่ละประเภทธรรมที่ควรเจริญให้มาก (ภาเวตัพพธรรม)
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๓. โพชฌงค์ ๗
		 ในการสร้ า งปั ญ ญาให้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว การน�ำ ปั ญ ญาไปใช้
ประโยชน์ให้สัมฤทธิผลในการป้องกันโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นัน้ จ�ำเป็นต้องใช้หลักการทางแพทย์และสาธารณสุขมาส่งเสริมสนับสนุน
หลายประการ เช่นการตรวจวิเคราะห์อาหารว่ามีเชือ้ ราหรือสารก่อมะเร็ง
หรือเชือ้ พยาธิปนเปือ้ นอยูห่ รือไม่ และมีวธิ เี ลือกอาหารทีป่ ลอดภัยอย่างไร
เป็นต้น ในทางหลักธรรมนั้น ควรศึกษาและปฏิบัติตามหมวดธรรม
โพชฌงค์ ๗ คือธรรมที่เป็นองค์ตรัสรู้ ประกอบด้วย
		 (๑) สติ ความระลึกได้ ก่อนกินอาหารนั้น ว่ามีประโยชน์
หรือโทษต่อการป้องกันโรคมะเร็งหรือไม่
		 (๒) ธัมมวิจยะ การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม ที่จะน้อมน�ำ
มาประพฤติปฏิบตั ิ ซึง่ ในทีน่ แี้ ปลความถึงการรูจ้ กั เลือกชนิดของอาหารที่
ควรกินและควรเว้นด้วย การเลือกธรรมประพฤติปฏิบัติในการกิน และ
ไม่กินอาหารตามค�ำแนะทางการแพทย์นั้น อาจรวมถึงการเลือกธรรม
หมวดปัญญา ๓ โพชฌงค์ ๗ โภชเนมัตตัญญุตา ปัจจัยปจยนิสติ ศีล เป็นต้น
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
		 (๓) วิริยะ ความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติ
		 (๔) ปิติ ความปลาบปลื้มอิ่มเอิบใจ ความพึงพอใจในการ
กินและไม่กินอาหารที่ก�ำหนดให้

18

การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ

		 (๕) ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ผ่อนคลาย กาย ใจ ในการด�ำรง
ชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่เหมาะสมปราศจากความเสี่ยงต่อโรค
		 (๖) สมาธิ ค วามมี จิ ต ตั้ ง มั่ น แน่ ว แน่ ใ นอารมณ์ ใ นการ
ประพฤติปฏิบัติตนทั้งในเรื่องการกินอาหารที่ถูกต้องและการส่งเสริม
สุขภาพทางจิต อันจะท�ำให้เกิดมีภูมิต้านทางโรคได้ด้วย
		 (๗) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางเพระเห็นตามเป็นจริง
เมื่อได้ความรู้และปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วย
วิธีการต่างๆ ตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุข และพุทธธรรมแล้ว
ก็จะมีจิตใจที่มั่นคงไม่ไขว้เขวในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้
๔. โภชเนมัตัญญุตา คือรู้จักประมาณในการกินอาหารโดยกิน
อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตด�ำรงอยู่ได้มีความผาสุกตามอัตภาพ
กล่าวคือ ไม่กนิ อาหารทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดมะเร็งและกินอาหารทีช่ ว่ ยป้องกัน
มะเร็ง
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๓) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลล์
		 การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด กล่อง
เสียง ฯลฯ การเคีย้ วยาสูบจะเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก และช่องคอ
ส่วนการดื่มแอลกอฮอลล์นั้น จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับ ถ้าทั้งดื่ม
และสูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก ช่องคอ กล่องเสียง และ
หลอดอาหาร
		 ในการปฏิบัติธรรมนั้น (ปหาตัพพธรรม) ควรเน้นให้รักษา
ศีล ๕ ข้อ ๕ คืองดเว้นการดื่มสุรา และน�ำ้ เมา ละเว้นอบายมุข ช่องทาง
ของความเสื่อม ข้อ ๑ คือไม่ประมาท คือ อัปปมาทะ
๔) ไม่ตากแดดจัดเป็นประจ�ำ
		 การตากแดดเป็นประจ�ำ จะได้รับอันตรายจากแสงแดด
ทีม่ ปี ริมาณของแสงอุตราไวโอเลตจ�ำนวนมาก มีผลท�ำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง
ได้ ควรยึดหลัก มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป
๕) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจาก
พันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัสเอดส์
		 ผู ้ ที่ มี ป ั จ จั ย นี้ จ ะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง ต่ อ ม
น�้ำเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือดเป็นต้น โรคมะเร็งใน
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กลุ่มนี้อาจเกิดจากพันธุกรรมได้ ส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์อาจกลายเป็น
โรคเอดส์และเป็นมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
		 ผู้ที่มีพ่อแม่ พี่น้อง เป็นมะเร็ง หรือผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์
ควรเฝ้าระวังตนเองโดยตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำด้วยความไม่ประมาท
(อัปปาทะ) ผูท้ มี่ พี อ่ แม่ พีน่ อ้ งเป็นมะเร็ง ก็ให้ท�ำใจให้ได้ โดยใช้หลักกตัญญู
(รูค้ ณ
ุ ) กตเวทิตา (ตอบแทนบุญคุณ) ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอดส์กก็ นิ ยารักษาเชือ้
ไวรัสเอดส์ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสขยายตัวกลายเป็นโรคเอดส์และโรคมะเร็ง
ต่อไปได้ อีกประการหนึ่ง การปฏิบัติสมาธิเป็นประจ�ำ จะช่วยให้ร่างกาย
มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและป้องกันโรคมะเร็งได้
๙. การปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็ง
๑) โรคมะเร็งมีทั้งประเภทที่รักษาให้หายขาดได้และไม่ได้
		 โรคมะเร็งส่วนใหญ่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่
อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ แพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้
หรืออย่างน้อยก็ท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตการอยู่รอดที่ยาวนานเท่ากับคน
ปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของ
มะเร็งที่พบ เพราะมะเร็งระยะเริ่มแรกย่อมมีการตอบสนองต่อการรักษา
หรือมีโอกาสหายมากกว่าระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย
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		 มะเร็งต่างๆ ที่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบันที่ส�ำคัญ
มีดังนี้
			 - มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิดฮอร์ดกิน
			 - มะเร็งไตในเด็กชนิดวิมส์ทูเมอร์
			 - มะเร็งลูกอัณฑะ
			 - มะเร็งกระดูกชนิด ออสติโอเจนนิคซาร์โคม่า
			 - มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว
			 - มะเร็งผิวหนังบางชนิดเช่น Basal Cell Carcinoma
			 - มะเร็งเต้านม
			 - มะเร็งปอดชนิด Small Cell
			 - มะเร็งหลังโพรงจมูก
			 - มะเร็งชนิดเนื้อเยื่อ Germ Cell
๒) การรักษามะเร็ง
		 การรักษามะเร็ง มีหลายวิธี จัดได้เป็น ๒ แบบ คือ การรักษา
แต่ละวิธี และแบบผสมผสานหลายวิธีในผู้ป่วยคนเดียวกัน
		 (๑) การรักษาแต่ละวิธี มีดังนี้
			 - การผ่าตัด แพทย์จะตัดเอาเนื้องอกออกให้หมด
บางครั้งอาจจะต้องผ่าตัดเอาเนื้อดีรอบเนื้องอก
ออกไปด้วย เพือ่ ให้แน่ใจว่าได้ตดั เนือ้ งอกออกหมด
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จึงต้องส่งชิน้ เนือ้ รอบๆ เนือ้ งอกเพือ่ ส่องกล้องดูวา่
มีเซลล์มะเร็งหลงเหลือหรือไม่ นอกจากนั้นแพทย์
จะผ่าเอาต่อมน�ำ้ เหลืองใกล้กบั ทีเ่ นือ้ งอกอยูอ่ อกไป
ด้วย
			 - การฉายแสง คือการใช้รังสีรักษาเพื่อท�ำลายเซลล์
มะเร็ง แต่มีผลกับเซลล์ปกติน้อย อาการข้างเคียง
คืออาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
			 - เคมีบำ� บัด คือการให้สารเคมีหรือยาทีท่ ำ� ลายเซลล์
มะเร็ง มีทงั้ ยาเม็ด ยาน�ำ้ แต่สว่ นใหญ่จะเป็นยาฉีด
มะเร็งบางชนิดให้ยาเพียงชนิดเดียว แต่ส่วนใหญ่
จะใช้ยา ๒ ชนิด ขึ้นไป
			 - การใช้ฮอร์โมน มะเร็งบางชนิดจะแบ่งตัวเมื่อมี
ฮอร์โมน การให้ยาเพือ่ เปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมน
ท�ำให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต ส่วนใหญ่จะใช้
รักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก
		 (๒) การรักษาแบบผสมผสาน
			 มะเร็ ง บางชนิ ด มี ก ารตอบสนองต่ อ การรั ก ษาทาง
ศัลยกรรมและรังสีรกั ษา เช่นมะเร็งผิวหนัง มะเร็งบางชนิดมีการตอบสนอง
ต่อเคมีบำ� บัดและรังสีรกั ษา เช่นมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ส่วนมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในวัยหลังหมด
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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ระดู จะมีการตอบสนองต่อการรักษา โดยการใช้ฮอร์โมนหลังจากทีผ่ า่ ตัด
เอาก้อนมะเร็งออกแล้ว จะเห็นได้ว่าการรักษามะเร็งแต่ละชนิดหรือการ
รักษามะเร็งแต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกัน แม้แต่การผสมผสานวิธีการ
รักษาแต่ละวิธีก็ไม่เหมือนกัน
			 ส�ำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อหนุนเสริมให้ท�ำใจให้ได้
ควรปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าใจและยอมรับ (ปริญเญยยธรรม) หมวด
ไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง (อนิจจตา) ความเป็นทุกข์ (ทุกขตา) และ
ความมิใช่ตัวตน (อนัตตา) เป็นของจริงแท้แน่นอนของมนุษย์ และให้
ก�ำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายด้วยการปฏิบัติธรรมหมวด พละ ๕ คือ
ธรรมอันเป็นก�ำลัง ซึง่ ท�ำให้เกิดความเข้มแข็งมัน่ คงทัง้ กายและใจ สามารถ
ยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายได้ ประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อในวิธีการรักษา
และแพทย์พยาบาลที่ให้ค�ำแนะน�ำ วิริยะ มีความเพียรพยายามในการ
รักษาให้ตอ่ เนือ่ ง สติ ความระลึกได้ในการต้องปฏิบตั ติ น ไม่หลงลืม สมาธิ
ความตัง้ จิตให้มนั่ สงบ เพือ่ ให้รา่ งการปรับสมดุล เกิดภูมคิ มุ้ กันต่อโรคและ
ปัญญา ความฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตนเอง และอาการของ
โรค ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเป็นโทษได้
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๓) อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
		 การรักษาโรคมะเร็ง ในปัจจุบนั ก้าวหน้าไปมาก มีทงั้ ยาและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากมาย แต่ภาวะการขาดอาหารจากโรคมะเร็ง
หรือผลข้างเคียงจากการรักษา ก็ยังเป็นปัญหาส�ำคัญของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่ง
มีทงั้ การรับประทานไม่ได้ การเบือ่ อาหาร การเปลีย่ นแปลงของการรับรส
และการกลืน เมื่อร่างกายขาดอาหารอย่างรุนแรง น�้ำหนักตัวลดอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะเกิดโรคแทรกซ้อน
ได้ ปัญหาที่ทำ� ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลง
		 (๑) การเบื่ออาหาร มักพบได้เสมอในผู้ป่วยที่ได้รับการรั
กษาด้ ว ยการฉายรั ง สี แ ละเคมี บ�ำ บั ด แต่ อ าการจะ
ค่อยๆ ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาครบแล้ว
		 (๒) การรับรสเปลีย่ นไป อาจรูส้ กึ ขมในปากตลอดจนการ
รับรสต่างๆ ผิดไปจากเดิม สาเหตุจากเยือ่ บุในช่องปาก
และต่อมรับรสถูกรบกวนจากการรักษา
		 (๓) อาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน ท้องผูก มักพบ
บ่อยในช่วงแรกๆ ของการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด และ
การฉายรังสี หลังจากได้รบั การรักษาครบแล้ว อาการ
จะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน ๖ - ๘ สัปดาห์
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		 (๔) ความเจ็บปวด ปวดท้อง แน่นท้อง มีทงั้ เกิดจากโรคเอง
และผลข้างเคียงของการรักษาควรปรึกษาแพทย์เพื่อ
ให้ ย าระงั บ ความเจ็ บ ปวดและยาช่ ว ยในการย่ อ ย
อาหาร
		 (๕) ความเชื่อในเรื่องอาหารแสลง หากมีความเชื่อว่า
อาหารที่มีประโยชน์ และจ�ำเป็นต่อร่างกายบางชนิด
เป็นอาหารแสลงก็จะท�ำให้ยิ่งขาดอาหารได้
		 (๖) อาการซึมเศร้า ท้อแท้ หมดก�ำลังใจ ก็ทำ� ให้เบือ่ อาหาร
อาหารไม่ยอ่ ย รับประทานอาหารไม่ได้ ภาวะการขาด
อาหารก็จะเป็นมากขึ้น สิ่งที่ควรท�ำคือ ต้องพยายาม
ท�ำจิตใจให้ได้ ภาวะการขาดอาหารก็จะเป็น มากขึ้น
สิง่ ทีค่ วรท�ำคือ ต้องพยายามท�ำจิตใจให้เข้มแข็ง จัดหา
สิ่งที่จะท�ำให้เกิดความสุข ความสดชื่น เพื่อช่วยให้
รับประทานได้มากขึ้น
๔) การรับประทานอาหารที่พอเหมาะคือต้องได้ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
		 วันหนึ่งๆ ควรจะรับประทานอาหารมากน้อยเท่าไรนั้น
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน และในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน
อย่างเช่น ในระหว่างการรักษา ร่างกายจะต้องการอาหารมากกว่าช่วง
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ทีท่ ำ� การรักษาเสร็จแล้ว เนือ่ งจากอาหารถูกน�ำไปใช้เพือ่ เสริมสร้างส่วนที่
สึกหรอ ดังนั้นในระหว่างการรักษาควรพยายามรับประทานให้ได้มาก
และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อร่างกายจะไม่อ่อนเพลีย สามารถรับ
การรักษาต่อไปจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์ ข้อควรปฏิบัติ
ในการรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ มีดังนี้
		 (๑) ควรรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
จากเดิม ๒ – ๓ มือ้ รับประทานเพิม่ เป็น ๔ - ๖ มือ้ ต่อวัน ควรรับประทาน
อาหารแม้จะไม่หวิ และไม่ใช่มอื้ อาหาร หลังอาหารทุกมือ้ ควรรับประทาน
ผลไม้ ของหวาน หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
		 (๒) ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปวด การรับประทานอาหารในช่
วงที่ทุเลาจากอาการปวด จะช่วยให้รับ ประทานอาหารได้ดีขึ้น
		 (๓) ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสจั
ดและอาหารมัน เพราะจะช่วยให้การรับ ประทานอาหารง่ายขึ้น เช่น
ไอศกรีม เยลลี่ วุ้น ลอดช่อง เป็นต้น
		 (๔) ขณะรับประทาน ควรเคีย้ วช้าๆ ให้ละเอียด เพือ่ ช่วย
ในการย่อยอาหาร
		 (๕) ควรรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน โดยการ
บ้วนปากบ่อยๆ ด้วยน�้ำอุ่นหรือเติมเกลือเล็กน้อยก็ได้
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		 (๖) จั ด บรรยากาศให้รื่นรมย์ น่ารับประทาน มีการ
สังสรรค์ในหมู่ญาติ หรือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศออกไปรับประทาน
นอกบ้านบ้าง เป็นบางครั้ง
		 (๗) ถ้ า ได้ รั บ ยาแก้ ค ลื่ น ไส้ อ าเจี ย นจากแพทย์ ควร
รั บ ประทานก่ อ นรั บ ประทานอาหารประมาณ ๓๐ นาที และควร
รับประทานยาแม้จะไม่มีอาการคลื่นไส้ก็ตาม เพราะจะได้ผลดีกว่ารอให้
เกิดอาการจึงจะรับ ประทานยา
		 (๘) หากรู้สึกเบื่ออาหารมาก รับประทานอาหารไม่ได้
ควรปรึกษาแพทย์ หรือพยาบาล เพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ หรือให้ยาที่
ท�ำให้เจริญอาหารหรือช่วยย่อยอาหาร
การปฏิบัติธรรมเพื่อสนับสนุน (ภาเวตัพพธรรม) ให้ผู้ป่วยโรค
มะเร็งสามารถปฏิบตั ติ นให้ได้ในการกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์เหมาะสมกับ
สภาพของร่างกาย โดยไม่ท้อแท้ ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้นนั้น ควร
ปฏิบัติธรรมข้อ โภชเนมัตตญญุตา คือรู้จักประมาณในการกินอาหาร
ทั้งปริมาณและคุณภาพ และเสริมด้วยธรรมข้อ ปัจจัยสันนิสิตศีล ได้แก่
การพิจารณากินอาหารให้เป็นไปเพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ตาม
สภาวะความต้องการของผู้ป่วย และปฏิบัติธรรมข้อ มัชฌิมาปฏิปทาคือ
การเดินทางสายกลาง กินไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่กินตามที่ชอบ
มากเกินไป กินเพื่อเสริมการรักษาโรค ไม่น้อยเกินไป เป็นต้น
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๕) การดูแลจิตใจของผู้ป่วยมะเร็ง
		 การดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน นอกเหนือ
จากการวางแผนการรักษาผลกระทบตั้งแต่ก่อนการรักษา ร่างกายและ
จิตใจเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อกัน ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ การรักษาโรคใดๆ ให้ได้ผลดี จะต้องให้การดูแลทั้งร่างกายและ
จิตใจควบคูก่ นั ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคมะเร็ง ซึง่ เป็นโรคทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความรูส้ กึ นึกคิดของผูป้ ว่ ยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ การดูแลในส่วนนีจ้ งึ มี
ความส�ำคัญทีค่ วรทราบ ซึง่ จะแบ่งการดูแลตามสภาพการเกิดผลกระทบ
ทางจิต ใจของผู้ป่วยดังนี้
		 (๑) ระยะก่อนและขณะที่ได้รับทราบการวินิจฉัยโรค
ผูป้ ว่ ยมะเร็งส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นวัยทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อครอบครัว ดังนัน้
ความตึงเครียดและความกังวลต่อโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจึงค่อนข้างสูง
ความรูส้ กึ ในวันก่อนทราบผลการวินจิ ฉัยจึงมีลกั ษณะขัดแย้งกันในตัวเอง
มีความสับสน ทั้งต้องการทราบผลการวินิจฉัย แต่ก็กลัวที่จะเป็นมะเร็ง
เป็นลักษณะความขัดแย้งในอารมณ์ เมื่อแพทย์บอกการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคมะเร็ง ด้วยความรู้สึกและมีเจตคติต่อโรคมะเร็งว่า เป็นโรคที่ผู้ใดเป็น
แล้วต้องตายไม่มีทางรักษา พฤติกรรมก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ กัน ดังนี้
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-

การปฏิเสธความจริง
การโกรธและก้าวร้าว
การต่อรอง			
การยอมรับ
ภาวะซึมเศร้า

พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาจเรียง หรือ ไม่เรียงตามล�ำดับก็ได้
เช่น ผูป้ ว่ ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก่อนหรือหลังภาวะการยอมรับก็ได้ภาวะ
ต่างๆ เหล่านี้ ตั้งแต่การปฏิเสธความจริง การต่อรองหรือการหลบหนี
ความจริง ล้วนแล้วแต่สร้างความกังวลใจให้ผู้ป่วย ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี
ภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยก็ได้ จากรายงานพบว่า ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตดิ มื่ เหล้า
มาก ก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะนี้ และมีโอกาสฆ่าตัวตายมากขึ้น
ดังนั้นการทราบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้สึกเศร้า เสียใจ หมดหวัง กังวล และกระวนกระวาย มี
อาการร่วม ได้แก่ เบื่ออาหาร น�ำ้ หนักลด นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เฉื่อย
ชา หรือ กระวนกระวาย ขาดความสนใจในการงาน เก็บตัว ขาดสมาธิ
เลื่อนลอย และคิดถึงแต่เรื่องความตาย
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		 (๒) ระยะทีใ่ ห้การรักษา เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การรักษาโรค
มะเร็งมีวิธีการได้ต่างๆกัน ตั้งแต่การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำ� บัด และการ
ฉายรังสี ซึง่ เป็นเรือ่ งทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่คอ่ ยเข้าใจและกลัวต่อภาวะแทรกซ้อนมาก
ดั ง นั้ น ผู ้ ป ่ ว ยควรสอบถามแพทย์ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาต่ า งๆ ภาวะ
แทรกซ้อนและวิธกี ารดูแลตนเองในระหว่างการรักษา ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ย
รู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้น
		 (๓) ระยะติดตามการรักษา ระยะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะ
มีความสบายใจ และมัน่ ใจมากขึน้ เนือ่ งจากผลการรักษา มักจะขจัดอาการ
ต่างให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่น อาการปวด หอบเหนื่อย หรืออาการทาง
ระบบประสาท เช่น แขนขาอ่อนแรง ในระยะนีผ้ ปู้ ว่ ยมักจะมีความสบายใจ
มากขึ้น แต่ก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับการกลับเป็นใหม่ หรือ การกระจาย
ของโรค ดังนั้นจึงมักจะแสวงหาสิ่งอื่นๆ มาเสริมสร้างก�ำลังใจ เช่น การใช้
ยาสมุนไพร ตลอดจนยาพระ ยาหม้อ เป็นต้น
		 (๔) ระยะสุดท้าย นี้ผู้ป่วยจะท้อแท้เป็นที่สุด บางครั้ง
มีความรู้สึกอยากตาย บางครั้งรู้สึกไม่อยากตายรู้สึกยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้
จัดการอีกมาก ดังนั้นการกระท�ำใดๆ ที่สามารถกระท�ำให้ผู้ป่วย รู้สึก
พึงพอใจเป็นสิง่ ส�ำคัญ จะเป็นการปรับตัวและจิตใจ น�ำไปสูก่ ารดูแลผูป้ ว่ ย
ที่ดีขึ้นได้
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ธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจทั้งที่เป็นธรรมเพื่อ
การเข้าใจ เพื่อการละ เว้น และเพื่อความเจริญก้าวหน้า ท�ำให้ผู้ป่วย
โรคมะเร็งให้เข้มแข็งและมุ่งมั่นต่อสู้โรคร้าย ได้แก่
๑) อัปปมาทะ แปลว่า ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยูอ่ ย่าง
ไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรทีม่ สี ติเป็นเครือ่ งเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การ
ด�ำเนินชีวติ โดยมีสติเป็นเครือ่ งก�ำกับความประพฤติปฏิบตั แิ ละการกระท�ำ
ทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถล�ำไปในทางเสือ่ ม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาส
ส�ำหรับความดีงามและความอันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละ
ละเลย การท�ำการด้วยความจริงจัง รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป เช่นไป
รับการตรวจรักษาพยาบาลตามก�ำหนด ไม่ชะล่าใจว่าเป็นมะเร็งชนิดที่
หายได้ เพราะถ้าตรวจพบช้าไปก็อาจลุกลามมาก รักษาไม่หาย เป็นต้น
๒) สมาธิเบื้องต้น
		 ช่วยให้จิตใจตั้งมั่น อารมณ์มั่นคง คลายกังวล คลายเครียด
เป็นผลดีตอ่ การรักษาพยาบาลมีวธิ ปี ฏิบตั ิ คือ การนัง่ คือนัง่ ให้สบาย แล้ว
เพ่งเอาจิตจดจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นที่ปลายจมูก พร้อมบริกรรมค�ำว่า
พุทโธ โดย หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ มีความรู้สึกที่ปลายจมูก
อยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้า หายใจออก ท่องภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้
ก�ำหนดรู้อยู่ในใจ
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		 การนอน คือให้นอนตะแคงข้างขวา เอามือขวาวางรองศีรษะ
ยืดมือซ้ายไปตามตัว ไม่นอนขด นอนคว�่ำ หรือนอนหงาย แล้วก็สำ� รวม
สติตั้งมั่นด้วยการภาวนาค�ำว่า พุทโธ หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ให้
ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว เช่นเดียวกับการนั่งการปฏิบัติสมาธิช่วยให้
สุขภาพกายและจิตดีขึ้น ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น การรักษาได้ผลดีขึ้น
๓) การเดินจงกรม ตามปกติคนเราโดยทั่วไปจะเดินช้าหรือ
เร็วก็ตาม ย่อมก้าวเท้าเดินไปตามระยะหรือจังหวะ ไม่ปรากฏว่ามีใครเคย
ก�ำหนดว่าก้าวหนึง่ ๆ มีกรี่ ะยะ หรือกีจ่ งั หวะ และไม่เคยก�ำหนดซ้าย - ขวา
ในการก้าวย่าง นอกจากทางการทหาร ซึ่งมีความมุ่งหมายไปอีกทางหนึ่ง
ต่างจากความมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรม อิริยาบถเดินเป็นอาการ
เคลื่อนไหวทางกายอย่างหนึ่ง สามารถเป็นสื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นได้
เช่นกัน แนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น คือ ความตั้งใจในการเดินไปและ
กลับในจังหวะต่างๆ ตามระยะทางที่ก�ำหนดไว้ เรียกว่า เดินจงกรม เช่น
จงกรม ๑ ระยะ : ซ้ายย่างหนอ – ขวาย่างหนอหรือ เดินจงกรม โดย
ให้กำ� หนดความสั้น ความยาว ของเส้นทางที่จะเดินสุดแท้แต่เราเอง ควร
จะหาสถานที่ และเวลาทีเ่ หมาะสม ไม่อกึ ทึกครึกโครม และไม่มสี งิ่ รบกวน
จากรอบข้าง นอกจากนั้นที่ที่จะเดินไม่ควรสูงๆ ต�่ำๆ แต่ควรเรียบเสมอ
กัน เมื่อหาสถานที่และเวลาที่เหมาะสมได้แล้วก็ตั้งสติ อย่าเงยหน้าหรือ
ก้มหน้านัก ให้ส�ำรวมสายตาให้ทอดลงพอดี วางมือทัง้ สองลงข้างหน้าทับ
กันเหมือนกับยืน การเดินแต่ละก้าวก็ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับค�ำบริกรรมว่า
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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พุทโธ โดยเดินอย่างส�ำรวม ช้าๆ ไม่เร่งรีบ ก�ำหนดรู้ในใจ การเดินจงกรม
เป็นการออกก�ำลังกายและเกิดสมาธิ ความมีใจตัง้ มัน่ สงบ แน่วแน่ คลาย
เครียด ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
๔) อิทธิบาท หรือ อิทธิบาท ๔ เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา
หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความส�ำเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความส�ำเร็จ
คุณเครือ่ งส�ำเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส�ำเร็จ คุณธรรมทีน่ ำ� ไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ
		 - ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท�ำ ใฝ่ใจรัก
การรักษาโรคมะเร็งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท�ำให้ ได้ผลดียิ่งๆ
ขึ้นไป มีความพอใจ แพทย์ พยาบาล ยาและวิธีการรักษาพยาบาลโรค
ของตน
		 - วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย มีความมั่นเพียรในการ
กินยา ดูแลสุขภาพตนเอง และไปรับการรักษาตามแพทย์สั่ง
		 - จิตตะ (ความคิด) คือ ตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทีท่ ำ� และท�ำสิง่ นัน้
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ ฟุง้ ซ่านเลือ่ นลอยไป มุง่ มัน่ เอาใจ
ใส่ต่อการดูแลตนเอง กินยาและไปพบแพทย์ พยาบาลตามก�ำหนดนัด
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		 - วิมงั สา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมัน่ ใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในการ
ปฏิบัตินั้น และปรึกษาแพทย์ในการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุงการดูแลตนเองหาทางเลือกที่ดีขึ้น เป็นต้น
๕) ขันติ คือ ความอดทนต่อการรักษาพยาบาลที่ยาวนาน
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ภาคผนวก
ผนวก ๑
		
ผนวก ๒
		
ผนวก ๓
		
		
		
		
		

เทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพดี
วิถีพุทธ
ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่พบบ่อย
 มะเร็งเต้านม
 มะเร็งปากมดลูก
 มะเร็งต่อมลูกหมาก
 มะเร็งตับ
 มะเร็งปอด
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ผนวก ๑
เทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตเทคนิค
เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ
คำ�แนะนำ�
เทคนิค ๓ ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ๓ อ. คือ อาหาร
สุขภาพ ออกก�ำลังกาย อารมณ์ดี นาฬิกาชีวิต คือสุขนิสสัย : สุขวินัย
ประจ�ำวัน เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ นี้ เป็นเครื่องมือชุดหนึ่งที่น�ำมาใช้ใน
การสร้างสุขภาพ ป้องกัน และการรักษาโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเอดส์
ซึ่งสามารถน�ำมาประพฤติ ปฏิบัติเสมือนเป็นยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและ
ป้องกันโรคเหล่านี้ได้เต็มรูปแบบ ส่วนการน�ำมาประพฤติ ปฏิบัติเสมือน
เป็นยารักษาโรคเรือ้ รังเหล่านี้ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพผูป้ ว่ ย
ว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใด
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ในการน้อมน�ำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการแพทย์
และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง แบ่งได้เป็น
๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑. การสร้างสุขภาพและป้องกันโรค และระยะที่ ๒.
การรักษาพยาบาลโดยใช้เครือ่ งมือ ๒ ชุด คือ ชุดเทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกา
ชีวิต และชุดหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ปรากฏในเรื่องที่ ๒. ต่อไป ซึ่งเครื่องมือ
ทั้ง ๒ ชุดนี้ ใช้ควบคู่กันทั้ง ๒ ระยะดังกล่าว
ส�ำหรับความถีใ่ นการประพฤติ ปฏิบตั นิ นั้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อม
ด้านเวลา และอาชีพ รวมทั้งประเภทของเครื่องมือด้วย เช่นเทคนิค
๓ ส. ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ส่วนนาฬิกาชีวิต
นั้น ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน เป็นต้น
ส�ำหรับผูท้ ปี่ ว่ ยแล้ว ควรน�ำหัวข้อพุทธธรรมทีต่ รงหรือสอดคล้อง
กับหลักการแพทย์และสาธารณสุข มาปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อด้วย เช่น
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะอ้วนด้วยก็ใช้หลักธรรมข้อรู้จักประมาณในการ
บริโภค (โภชเนมัตตัญญุตา) มาปฏิบัติด้วย เป็นต้น
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วิธีปฏิบัติเทคนิค ๓ ส. ๓อ. นาฬิกาชีวิต
เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
บ�ำบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลา พึ่งตนเอง วิถีพุทธได้
ด้วยเทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิต
๑) เทคนิค ๓ ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)
หลักการ ๓ ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรม ปฏิบัติตาม
และเกิดผลขึ้นมากน้อยตามก�ำลังศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติ
การสวดมนต์ ทีค่ า่ ยส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถพี ทุ ธ
นี้ได้แนะน�ำบทสวดมนต์ ในท้ายคู่มือนี้ แต่เมื่อกลับบ้านแล้วมีเวลามาก
อาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นบทสวดพระคาถาชินบัญชร บทสวด
โพชฌังคปริตร เป็นต้น หลังจากสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะ
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เงียบสงบลง ซึง่ เป็นจุดประสงค์ของการเจริญสมาธินนั่ เอง ช่วยปลดปล่อย
ความเครียดและช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตให้เป็นปกติส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น
ด้วย
การเจริญสมาธิ ท�ำให้จิตสงบ ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น
มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�ำดี ท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า การเจริญสมาธิต่อเนื่องช่วยให้ปรับ
สมดุลของร่างกายและสารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ้มกันโรค
สามารถสร้างสุขภาพและบ�ำบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลายชนิด
การสนทนาธรรม หมายถึงการเรียนรู้ธรรมะที่เกื้อกูลต่อการ
สร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วน�ำมาปฏิบัติควบคู่กับ
การปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย โดยปรึกษาหรือ
ซักถาม แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูม้ คี วามรูด้ า้ นพุทธธรรม และหรือด้านการ
แพทย์และการสาธารณสุข ซึง่ อาจเป็นพระภิกษุหรือผูท้ รงคุณวุฒอิ นื่ ก็ได้
๒) เทคนิค ๓ อ. อาหารสุขภาพ ออกกำ�ลังกาย (ยืด เหยียด
กล้ามเนื้อ เดินจงกรม) อารมณ์ดี (คลายเครียด สมาธิ สวดมนต์)
อาหาร หมายถึงการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลัก
โภชนาการในปริมาณพอประมาณ กล่าวคือรู้จักประมาณในการบริโภค
เพื่อหล่อเลี้ยง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง
มิใช่รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ
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ออกก�ำลังกาย หมายถึง การออกก�ำลังกายรูปแบบต่างๆ เช่น
การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ เดินจงกรมและอื่นๆ เป็นเวลาครั้ง
ละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓ ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
อารมณ์ดี หมายถึง การควบคุมและปล่อยวางจิตใจ ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นโดยไม่มีเหตุผล การยึดหลักทางสายกลางตามหลักพุทธธรรม
การรูจ้ กั คลายเครียด เมือ่ มีสงิ่ กระทบให้เกิดอารมณ์ โดยใช้สติสมั ปชัญญะ
และเจริญสมาธิสม�ำ่ เสมอ
๓) เทคนิคนาฬิกาชีวิต ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ด้วย ๓ ส. ๓ อ.
ผสมผสานการเรียนรู้ การอาชีพและการสังสรรค์จนเป็นนิสัย มีวินัย
ประจำ�ตนอย่างมีดลุยภาพกับการทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญของร่างกาย
ทำ�ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีกิจวัตร
ประจำ�วันหมุนเวียนกันไปตามนาฬิกาชีวิต ดังนี้
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}

ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มน�้ำ ๒ – ๓ แก้ว
ล�ำไส้ใหญ่, ปอด
สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ออกก�ำลังกาย
อาบน�้ำ กินข้าว (มื้อหนัก)
กระเพาะอาหาร
ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�ำวัน
ม้าม
กินข้าวกลางวัน (มื้อหนัก)
หัวใจ
ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�ำวัน
ล�ำไส้เล็ก
ออกก�ำลังกาย
กระเพาะปัสสาวะ
พักผ่อน อาบน�้ำ สังสรรค์ในครอบครัว สังคม
ไต
กินอาหารเย็นเบาๆ หรืออาหารว่าง			

๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

สัมพันธ์กบั การท�ำงานของอวัยวะ

กิจวัตรประจ�ำวัน

ช่วงเวลา
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“สุขภาพดี วิถีพุทธ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้อุปกรณ์”

เยื้อหุ้มหัวใจ

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. พักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ สวดมนต์
ปฏิบัติสมาธิ ฟังหรืออ่าน หรือสนทนาธรรม
๒๒.๐๐ น.
แปรงฟัน ดื่มน�้ำ ๑ แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน
(๐๑.๐๐ - ๐๓.๐๐น.) นอนหลับสบาย
(๐๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.) นอนหลับสบาย
ถุงน�้ำดี
ตับ
ปอด

สัมพันธ์กบั การท�ำงานของอวัยวะ

กิจวัตรประจ�ำวัน

ช่วงเวลา

ทั้งนี้ ควรท�ำความเข้าใจ วงจรการท�ำงานของอวัยวะที่ส�ำคัญ
ของร่างกายในรอบ ๑ วัน ทีเ่ ป็นเหตุผลสนับสนุนการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำ
วัน ตามนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธดังกล่าวข้างต้น ตามวงจรการ
ท�ำงานของอวัยวะที่ส�ำคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ
ต่อไปนี้
เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. - ล�ำไส้ใหญ่ ถูกกระตุน้ ให้ขบั ของเสียออก
จากร่างกาย (อุจจาระ) จากการดื่มน�ำ้
๒-๓ แก้ว หลังตื่นนอน
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - กระเพาะอาหาร รับอาหารเช้า หลัง่ กรด
ไปย่อยอาหารบางส่วนและส่งอาหาร
ลงไปย่อยต่อยังล�ำไส้เล็ก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ม้าม เก็บพลังงานส�ำรอง เก็บสารอาหาร
เก็บทุกอย่างทีก่ ระเพาะอาหารย่อยเต็มที่
แล้ว ท�ำหน้าที่กรองแบคทีเรีย (เชื้อโรค)
สร้างเม็ดเลือดขาว กรองเม็ดเลือดเสีย
ผลิตน�้ำดี
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เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - หั ว ใจ ท� ำ หน้ า ที่ สู บ ฉี ด โลหิ ต ไปเลี้ ย ง
ร่างกาย ในภาวะปกติหัวใจจะสูบฉีด
โลหิตในระดับความดันปกติ ถ้าหัวใจ
สู บ ฉี ด โลหิ ต ไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า งๆ ของ
ร่างกายถี่ขึ้น แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็น
ภาวะของความดันโลหิตสูง
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ล�ำไส้เล็ก ท�ำหน้าทีย่ อ่ ยอาหาร ล�ำไส้เล็ก
ตอนบน ท�ำหน้าทีห่ ลัง่ น�ำ้ ย่อยทีเ่ ป็นด่าง
จ� ำ นวนมาก แต่ ถ ้ า ร่ า งกายไม่ ไ ด้ รั บ
อาหารเช้าอาหารทีม่ ารอย่อยในล�ำไส้เล็ก
ไม่มี ล�ำไส้เล็กก็จะย่อยตัวเองและเริ่ม
อ่อนแอลง เพราะล�ำไส้เล็กจะท�ำงาน
โดยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้จากตอนเช้า
ทั้งคาร์โบไฮเดรท ไขมัน เกลือแร่ เป็น
พลังงานทั้งหมด ล�ำไส้เล็กตอนกลาง
และตอนปลายจะหลั่ ง น�้ ำ ย่ อ ยที่ เ ป็ น
กรดท�ำให้เกิดกรด และแก๊สเพิ่มขึ้นที่
ล�ำไส้เล็ก
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เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - กระเพาะปัสสาวะ ขับของเสียทีเ่ กิดจาก
การแปรรู ป อาหารที่ ล�ำ ไส้ เ ล็ ก ในช่ ว ง
เวลาที่กระเพาะปัสสาวะจะท�ำงานมาก
ที่สุดเพื่อขับกรดและของเสียออกจาก
ร่างกาย
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้ำ
ปัสสาวะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. - เยื้อหุ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงาน
หนัก พักผ่อน และผ่อนคลาย
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. - ระบบความร้ อ นของร่ า งกาย ลดลง
เนื่องจากไม่ต้องการใช้พลังงานมากใน
การย่ อ ยอาหารหรื อ เปลี่ ย นแปลง
อิริยาบถ จึงควรรักษาความอบอุ่นของ
ร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ
เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. - ถุงน�้ำดี มีหน้าที่เก็บน�้ำดีที่ผลิตจากตับ
และส่งน�้ำดีไปย่อยไขมันในล� ำไส้ ใน
ช่วงนี้มีความผ่อนคลายจากการไม่ต้อง
ส่งน�ำ้ ย่อยไปย่อยอาหารหรือ ส่งไปน้อย
ในระหว่างการหลับนอน
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เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. - ตับ ท�ำหน้าทีส่ ะสมอาหารส�ำรอง ขับสาร
เคมีออกจากร่างกาย ผลิตน�ำ้ ดีสง่ ไปเก็บ
ที่ ถุ ง น�้ ำ ดี เ พื่ อ ย่ อ ยไขมั น ถ้ า ช่ ว งนี้ ยั ง
ไม่หลับนอนการท�ำหน้าที่ของตับอาจ
ด้อยประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดโรค ต่างๆ
หลายชนิด ส่งผลถึงตับอ่อนอาจผลิต
ฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงด้วยท�ำให้เกิด
โรคเบาหวานได้
เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. - ปอด ได้รับออกซิเจนไปฟื้นฟูเซลล์และ
ขับสารพิษออกจากเซลล์ต่างๆ จากการ
ตืน่ นอนและสูดอากาศบริสทุ ธิต์ อนเช้าๆ
ท�ำวัตรเช้า สวดมนต์
ที่มา

๑.
๒.
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ประยุกต์จากหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ประยุ ก ต์จากหลักการแพทย์ ทางเลือ ก เรื่อ งเวลาชี วิ ต ,
ล้อเกวียน พิมพ์ครั้งที่ ๔ โรงพิมพ์ บริษัทฟ้าอภัย ตุลาคม
๒๕๔๙

การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ

ผนวก ๒
ความหมายของหัวข้อพุทธธรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
ค�ำแนะน�ำ
ในการน้อมน�ำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการแพทย์
และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑. การสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
และระยะที่ ๒. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ ๒ ชุด คือ ชุดเทคนิค
๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตดังกล่าว แล้วในผนวก ๑ และชุดหัวข้อพุทธธรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไขมัน
ในเลือดสูงชุดนี้ ซึ่งเครื่องมือทั้ง ๒ ชุดนี้ ใช้ควบคู่กันทั้งระยะดังกล่าว
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การน้ อ มน� ำ หั ว ข้ อ พุ ท ธธรรมมาประพฤติ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในระยะที่ ๑. การป้องกันและรักษาโรคไขมันในเลือดสูง ใน
ที่นี้สามารถน�ำมาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นการเสริมต่อหรือแฝงอยู่ในชุด
เทคนิค ๓ส. ๓อ. นาฬิกาชีวติ ส่วนการน้อมน�ำมาประพฤติ ปฏิบตั ใิ นระยะ
ที่ ๒. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้น สามารถน�ำมาใช้ให้สอดคล้องและตรง
กับสาเหตุการป่วยและสุขภาพผู้ป่วย โดยมีหลักการ การคัดเลือกหัวข้อ
พุทธธรรมมาปฏิบัติดังนี้
๑. ท�ำความเข้าใจโรคไขมันในเลือดสูงเกี่ยวกับลักษณะ สาเหตุ
ปัจจัยเสีย่ ง การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุข
๒. ศึกษาท�ำความเข้าใจและคัดเลือก หัวข้อธรรมที่ตรงหรือ
สอดคล้องกับมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ในการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด
๓. ประพฤติ ปฏิบตั ติ ามพุทธธมแต่ละข้อตามทีไ่ ด้คดั เลือกแล้ว
ในข้อ ๒. ซึ่งมีอยู่๑๐ ข้อ ดังต่อไปนี้
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ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและรักษาภาวะโรคมะเร็ง
๑. อบายมุข
อบายมุข มีความหมายเป็น ๔ นัย คือ
		 ๑) ช่องทางของความเสื่อม
		 ๒) เหตุเครื่องฉิบหาย
		 ๓) เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
		 ๔) ทางแห่งความพินาศ
อบายมุข ๖ หมายถึง ผู้หวังความเจริญด้วยโภคสมบัติ ถึง
เว้นเหตุเครื่องฉิบหาย ๖ ประการ คือ
			 - ดื่มน�้ำเมา ๑
			 - เที่ยวกลางคืน ๑
			 - เที่ยวดูการละเล่น ๑
			 - เล่นการพนัน ๑
			 - คบคนชั่วเป็นมิตร ๑
			 - เกียจคร้านการท�ำงาน ๑
ดื่มน�้ำเมา มีโทษ ๖ คือ เสียทรัพย์, ก่อการทะเลาะวิวาท,
เกิดโรค, ต้องติเตียน, ไม่รู้จักอาย, ทอนก�ำลังปัญญา
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เที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ คือ ชื่อว่าไม่รักษาตัว, ชื่อว่าไม่รักษา
ลูกเมีย, ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ, เป็นที่ระแวงของคนทั่วไป, มักถูก
ใส่ความ, ได้รับความล�ำบากมาก
เที่ยวดูการละเล่นมีโทษไปตามวัตถุที่ไปดู ๖ คือ ร�ำที่ไหน
ไปที่นั่น, ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น, ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น, เสภาที่ไหน
ไปที่นั่น, เพลงที่ไหนไปที่นั่น, เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
เล่นการพนันมีโทษ ๖ คือ เมื่อชนะย่อมก่อเวร, เมื่อแพ้
ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป, ทรัพย์ย่อม ฉิบหาย, ไม่มีใครเชื่อถ้อยค�ำ,
เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน, ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
คบคนชั่วเป็นมิตร ส�ำคัญกว่าอบายมุขทุกข้อ เพราะคนชั่ว
แนะน�ำให้เป็นนักเลง การพนันบ้าง ท�ำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ น�ำให้เป็นนักเลง
เหล้า น�ำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม น�ำให้เป็นคนโกงซึ่งหน้า น�ำให้
เป็นคนหัวไม้ เป็นต้น ตามอ�ำนาจของคนที่ตนคบ ด้วยประการฉะนี้
เกียจคร้านการท�ำงาน จัดเป็นอบายมุข เพราะการงานเป็นบ่อ
เกิดแห่งทรัพย์สิน โดยนัยนี้ ทรัพย์สินจะเกิดมีและเพิ่มพูน ก็เพราะขยัน
ท�ำการงาน เมื่อมาเกียจคร้านทรัพย์สินใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น ทรัพย์สินเก่าที่มี
อยูก่ จ็ ะหมดสิน้ ไป เพราะต้องกินต้องใช้อยูท่ กุ วัน เมือ่ ทรัพย์สนิ ใหม่ไม่เกิด
ขึ้นทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะหมดเปลืองไป ฝ่ายเดียวนี่คือทางแห่งความ
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พินาศแห่งทรัพย์สินเพราะฉะนั้น ความเกียจคร้านการท�ำงานท่านจึงจัด
เป็นอบายมุข
๒. ศีล ๕
เบญจศีล แปลว่า ศีล ๕ ประการ ดังนี้
		 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์
		 ๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์
		 ๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิด
			 ในกาม
		 ๔) มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ
		 ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการ
			 ดื่มน�้ำเมา    
๓. มงคลชีวิต ๓๘ (คาถาที่ ๖ ข้อ ๒๐)
มงคล ๓๘ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ มี โชคดี , ธรรมอั น น� ำ มาซึ่ ง ความสุ ข
ความเจริญ เรียกเต็มว่า อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด
   

คาถาที่ ๖
๒๐) มชฺชปานา จ สญฺญโม เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
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๔. อินทรียสังวร
อินทรีย์ ๖
อินทรีย์หมายถึง สภาวะที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าการในการรับรู้
ด้านนั้นๆ ได้แก่ อายตนะ ภายใน ๖ คือ จักษุ – ตา โสตะ – หู
ฆานะ – จมูก ชิวหา – ลิ้น กาย – กาย มโน – ใจ
๕. เบญจธรรม
เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ
เบญจธรรม หมายถึง ข้อที่ควรปฏิบัติ ๕ ประการซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ เจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย
เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ท�ำ เบญจธรรม ๕ ประการ คือ
		 ๑. เมตตากรุณา คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
		 ๒. สั ม มาอาชี ว ะ คื อ การประกอบสั ม มาชี พ การหา
เลี้ยงชีพในทางสุจริต
		 ๓. กามสังวร คือการส�ำรวมในกาม ความสังวรในกาม ความ
ส�ำรวมระวังรู้จักยับยั้ง ควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
		 ๔. สัจจะ คือการพูดความจริง ความสัตย์ ความซื่อตรง
		 ๕. สติสมั ปชัญญะ คือความระลึกได้และความรูต้ วั อยูเ่ สมอ
คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรท�ำ และ
ไม่ควรท�ำ ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท
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๖. ปัญญา ๓
ปัญญา ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน
ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์
เป็นต้น
ปัญญาคือ ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน
๒) จิตตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา ๓) ภาวนามยปัญญา
ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบ�ำเพ็ญ
๗. ปัจจัยสันนิสิตศีล
ศีลที่อิงอาศัยปัจจัย ๔ หรือศีลที่เนื่องด้วยปัจจัย ๔ ได้แก่
พิจารณาเสพใช้สอยปัจจัย ๔ ให้เป็นไปได้เพือ่ ประโยชน์ทแี่ ท้จริงตามความ
หมายของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตันหา
๘. โพชฌงค์ ๗
โพชฌงค์ คือ ธรรมทีเ่ ป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผูต้ รัสรู้
มี ๗ อย่าง คือ ๑. สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม)
๓. วิริยะ ๔. ปีติ ๕. ปัสสัทธิ (ความสงบระงับ) ๖. สมาธิ ๗. อุเบกขา
พระโยคาวจร คือ ผู้บำ� เพ็ญเพียร ต้องเป็นผู้ฉลาดในโพชฌงค์
คือคราวใดใจมีความง่วงเหงาท้อถอยไม่มีความเพียร ในคราวนั้นต้อง
อบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ทั้ง ๓ นี้
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ให้แก่กล้ายิ่งขึ้น และคราวใดใจมีความเพียรมากจนฟุ้งซ่าน ในคราวนั้น
ต้องอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์
ทั้ง ๓ นี้ให้แก่กล้ายิ่งขึ้น
เหตุที่ทำ�โพชฌงค์ ๗ ให้เกิดมีขึ้นมี ๒ คือ
๑) โยนิโสมนสิการ ได้แก่ การใส่ใจพิจารณาโดยอุบายอัน
แยบคาย
๒) พหุลีการ ได้แก่ ท�ำให้มาก หมายความว่า ต้องหมั่นฝึกฝน
อบรมอยู่บ่อยๆ ไม่ท้อถอย
๙. ขันติ
ความอดทน คือทนล�ำบาก ทนตรากตร�ำ ทนเจ็บใจ ความหนัก
เอาเบาสู้ เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม
๑๐. สติสัปปะชัญญะ
สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็น
คนรู้จักยั้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรท�ำ และไม่ควรท�ำ ระวังมิให้เป็น
คนมัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่ ๕ อยู่ในข้อ ๕ ของ เบญจธรรม ๕
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ผนวก ๓
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคมะเร็งที่พบบ่อย
๑. มะเร็งเต้านม
หลายทศวรรษที่ผ่านมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างพยายามที่จะ
ไขปริศนาเกี่ยวกับกลไกการเกิดของโรคมะเร็ง จากการศึกษาวิจัยท�ำให้
สามารถพบวิธีการตรวจและรักษามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มได้ ซึ่ง
มะเร็งเต้านมในระยะแรกนั้นหากวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องก็จะ
สามารถควบคุมหรือรักษาได้ และผูท้ เี่ ป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถมีชวี ติ อยู่
ได้อย่างปกตินาน ๑๐-๑๕ ปี แต่ก็น่าเสียดายที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยาใดๆ
ทีส่ ามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้ แม้วา่ เราจะทราบว่ามีปจั จัยหลายอย่าง
ที่ท�ำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ คุณผู้หญิงทั้งหลายจึงควรดูแลตัวเองให้ดี
ที่สุด
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    	 องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็ง
ที่พบมากที่สุดในผู้หญิง ในยุโรปผู้หญิง ๑๖ คน เป็นมะเร็งเต้านม ๑ คน
ส่วนในสิงคโปร์มะเร็งเต้านมเป็นหนึง่ ในสาเหตุการเสียชีวติ ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่น ขณะที่ในฟิลิปปินส์ มีรายงานว่าผู้หญิง
ประมาณ ๓๐ คน จากทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ คน เป็นมะเร็งเต้านม ส่วน
รายงานการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ชายพบได้น้อยมาก
ลักษณะของเต้านมปกติ
    	 เต้านมเป็นอวัยวะที่เต็มไปด้วยต่อมและเนื้อเยื่อไขมันมากมาย
ระหว่างชั้นของผิวหนังและผนังช่องอก ซึ่งเนื้อเยื่อไขมันนี่เองที่เป็นตัว
ก�ำหนดขนาดและรูปร่างของทรวงอก เมื่อคุณมีลูก ต่อมดังกล่าวจะผลิต
น�้ำนมส่งผ่านท่อน�ำ้ นม ไปยังหัวนม ดังนั้นช่วงที่ให้นมลูก ต่อมน�้ำนมและ
ท่อต่างๆ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
    	 เต้านมยังประกอบด้วยเส้นเลือดและน�ำ้ เหลือง โดยน�ำ้ เหลืองจะ
น�ำของเสียที่เต้านมขับออกไปยังเนื้อเยื่อขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วที่เรียกว่า
ต่อมน�้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ซึ่งต่อมน�้ำเหลืองจะท�ำหน้าที่กรองและ
ท�ำความสะอาดน�ำ้ เหลือง
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มะเร็งเต้านมเป็นอย่างไร ?
มะเร็ ง เต้ า นมเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เซลล์ ข องเต้ า นมมี ก ารแบ่ ง ตั ว โดย
ไม่สามารถควบคุมได้ มีการเบียดบังเนือ้ เยือ่ ข้างเคียงและแพร่ขยายไปทัว่
ร่างกาย โดยเซลล์มะเร็งจะเพิ่มจ�ำนวนและแบ่งตัวได้ด้วยตนเอง มันจะ
แย่งสารอาหารจากเซลล์ปกติ และเข้าไปแทนทีเ่ ซลล์ปกติของเต้านม หาก
ปล่อยไว้เซลล์ปกติเหล่านี้จะไม่สามารถเติบโตได้ แต่อย่างไรก็ตาม
กระบวนการนีต้ อ้ งใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี ซึง่ การตรวจแมมโมแก
รม (การเอกซเรย์เต้านม) บางครั้งอาจช่วยท�ำให้ตรวจพบโรคก่อนที่จะ
รู้สึกหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงได้
คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมไหม?
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดมะเร็งเต้านมต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้
เช่น








ใช้ฮอร์โมนทดแทนในการรักษาภายหลังวัยหมดประจ�ำเดือน
ใช้ยาคุมก�ำเนิดแบบรับประทาน (OCPs) เป็นระยะเวลานาน
ไม่เคยให้นมบุตร
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒-๕ แก้วต่อวัน
มีน�้ำหนักตัวมากเกินไป (โดยเฉพาะวัยหมดประจ�ำเดือน)
ขาดการออกก�ำลังกาย
รับประทานอาหารพวกไขมันมากเกินไป
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การใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือยาคุมก�ำเนิดแบบรับประทานอาจมี
ความจ�ำเป็นแม้ว่าจะมีความเสี่ยง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างยาคุมก�ำเนิด
แบบรับประทานกับมะเร็งเต้านมยังคงเป็นทีถ่ กเถียงกัน ดังนัน้ ควรปรึกษา
แพทย์ว่ามีทางเลือกอื่นๆ บ้างหรือไม่
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่
 เป็นผู้หญิง
 อายุ (ความเสี่ยงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น)
 มีประจ�ำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ ๑๒ ปี
 หมดประจ�ำเดือนหลังอายุ ๕๐ ปี
 การที่ไม่เคยมีบุตร
 มีบุตรภายหลังอายุ ๓๐ ปี
 มีแม่ พี่น้อง หรือลูกสาวเคยเป็นมะเร็งเต้านม
 เคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเต้านมมีการเปลีย
่ นแปลง
		 อยู่ในภาวะก่อนเป็นมะเร็งเต้านม
 มีความผิดปกติของยีนส์ที่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมา
		 จากพ่อแม่
 เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (รวมถึง
		 ประวัติในครอบครัวเคยมีคนเป็นด้วย)
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การตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจ�ำ และเมื่อพบความผิด
ปกติใดๆ ควรรีบไปรับการตรวจเบือ้ งต้น หรือตรวจร่างกายกับแพทย์เป็น
ระยะ ในช่วงทีเ่ หมาะสมกับวัยและประวัตคิ วามเสีย่ ง จะช่วยให้ตรวจพบ
ความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก
ควรเริ่มตรวจเต้านมเมื่อใด? สมาคมมะเร็งวิทยาในประเทศ
อเมริกาแนะน�ำว่า
 อายุระหว่าง ๒๐-๓๙ ปี ควรมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เดือนละครั้ง ในช่วง ๑ สัปดาห์ หลังจากหมดประจ�ำเดือนในแต่ละเดือน
 อายุระหว่าง ๒๐-๓๙ ปี ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านม
ทุกๆ ๓ ปี หรือทุกปีหากต้องมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
 อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมและ
ตรวจแมมโมแกรม เป็นประจ�ำทุกปี หรือตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ ส�ำหรับ
ผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ควรเริ่มตรวจแมมโม
แกรมตั้งแต่อายุ ๓๕ ปี
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างไร?
     	 ถ้าคุณมีประจ�ำเดือนมาเป็นปกติทกุ เดือน ควรตรวจเต้านมด้วย
ตนเองหลังจากหมดประจ�ำเดือนในแต่ละเดือน ภายใน ๑ สัปดาห์ แต่
ถ้าอยู่ในวัยหมดประจ�ำเดือน ให้ตรวจในวันแรกของทุกเดือน ส่วนผู้ที่
รับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิด ให้ตรวจในวันแรกที่เริ่มรับประทานยา
แผงใหม่
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     	 การตรวจเต้านมควรท�ำระหว่างอาบน�้ำในตอนเช้า เพราะก้อน
เนื้อจะถูกตรวจพบได้ง่ายหากมือและเต้านมยังเปียกอยู่ โดยใช้ฝ่ามือ ๓
นิ้ว (ไม่ใช่ปลายนิ้ว) ของนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คล�ำขึ้นลงหรือเป็น
วงกลม ให้ทั่วทั้งเต้านม รักแร้ และตรวจหัวนมว่ามีของเหลวไหลออกมา
หรือไม่
     	 จากนั้นให้ตรวจเต้านมขณะยืนหรือนั่งหน้ากระจก ตรวจทั้งใน
ขณะทีย่ กแขนขึน้ และแนบข้างล�ำตัว มองดูการเปลีย่ นแปลงในขนาดและ
รูปร่าง ดูรอยบุ๋มและความผิดปกติของหัวนม ต่อจากนั้นให้ตรวจเต้านม
ขณะที่นอนหงายกับพื้น วางหมอนใบเล็กๆ หรือผ้าเช็ดตัวหนุนไหล่ข้างที่
จะตรวจ ใช้มือขวาตรวจเต้านมข้างซ้าย และใช้มือซ้ายตรวจเต้านมข้าง
ขวา ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ นาที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์
สัญญาณ-อาการก่อนที่จะเป็นมะเร็งเต้านม?
     	 ในระยะก่อนเป็นมะเร็งเต้านมนั้นจะไม่มีสัญญาณหรืออาการ
เตือนใดๆ เลย ดังนั้นการตรวจเต้านมอย่างสม�ำ่ เสมอจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
โดยในช่วงที่เซลล์มะเร็งเติบโตจะท�ำให้มีอาการซึ่งควรรีบพบแพทย์ดังนี้
 มีก้อนเนื้อที่เต้านมหรือใต้วงแขน
 ขนาดและรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไป
 หัวนมมีของเหลวไหลออกมาหรือมีรูปร่างผิดปกติ
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มีผื่นแดงหรือตกสะเก็ดของผิวหนังหรือหัวนม
มีรอยขรุขระหรือรอยบุม๋ ของผิวหนังเต้านม (คล้ายเปลือกส้ม)

การวินิจฉัยและก�ำหนดระยะของมะเร็งเต้านม
     	 เมื่ อ มี ก ารตรวจพบก้ อ นเนื้ อ อาจมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งตรวจ
แมมโมแกรม หรืออัลตร้าซาวด์เต้านมหลายครั้ง โดยการตรวจอัลตร้า
ซาวด์เหมาะส�ำหรับการตรวจดูบริเวณพังผืดและในวัยรุน่ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ยังหนา
อยู่ อาจจ�ำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (biopsy) ด้วยกล้องจุลทรรศน์
เพื่อทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกธรรมดา
มะเร็งเต้านมจะถูกแบ่งเป็นระยะตามการแพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งไปยังอวัยวะข้างเคียงและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะพวก
ต่อมน�้ำเหลืองต่างๆ ซึ่งระยะของโรค จะช่วยให้แพทย์สามารถพิจารณา
เลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม
การรักษามะเร็งเต้านม
     	 การรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธีขึ้นกับความเหมาะสมกับ
แต่ละคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อก�ำจัดเนื้อร้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้ มะเร็งเต้านมในระยะแรกสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดและการให้
ยา ในระยะต่อมาของโรคอาจจะต้องมีการตัดเต้านมและต่อมน�้ำเหลือง
ใต้วงแขนออกทั้งหมด โดยเป็นเรื่องส�ำคัญมากที่ต้องปรึกษาแพทย์
เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดร่วมกัน รวมไปถึงข้อดีข้อเสียของการท�ำ
เต้านมเทียมด้วย
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ยาเคมีบ�ำบัด (Chemotherapy)
     	 คือการใช้ยาต้านมะเร็งเพือ่ ยับยัง้ เซลล์มะเร็งทีม่ ปี ริมาณน้อยเกิน
ไปทีจ่ ะใช้วธิ กี ารผ่าตัด โดยยาจะไปขัดขวางกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์
ปกติในร่างกายด้วย ซึ่งท�ำให้เกิดอาการข้างเคียง อย่างไรก็ตามการใช้ยา
เคมีบำ� บัดนีย้ งั คงมีประโยชน์ในการลดความเสีย่ งของการกลับเป็นซ�ำ้ ของ
โรคมะเร็ง
รังสีบ�ำบัด (Radiation therapy)
     	 คือการใช้รังสีที่มีพลังงานสูงคล้ายรังสีเอกซเรย์เพื่อฆ่าเซลล์
มะเร็ง วิธีนี้แม้ว่าไม่ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดขณะรักษา แต่ว่าท�ำให้เกิด
อาการข้างเคียงพอๆ กับการใช้ยาเคมีบ�ำบัด วิธนี เี้ หมาะส�ำหรับมะเร็งบาง
ชนิดและบางระยะของมะเร็งเต้านมเท่านั้น
     	 ในผู ้ ที่ เซลล์ ม ะเร็ ง มี ตั ว รั บ ฮอร์ โ มนเอสโตรเจน (estrogen
receptors) อาจให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ฮ อร์ โ มนบ� ำ บั ด (Hormonal
therapy) โดยยาที่ชื่อว่า tamoxifen จะยับยั้งการท�ำงานของฮอร์โมน
เอสโตรเจนได้ ส�ำหรับผูห้ ญิงในวัยหมดประจ�ำเดือนนัน้ อาจรักษาด้วยยา
ที่ใหม่กว่าและแพงกว่า เช่น aromatase inhibitors
การตรวจพบว่ามียีนมะเร็งเฮอร์ทู (HER-๒/neu) ซึ่งเป็นตัวรับ
ของยีน BRCA แสดงถึงโอกาสสูงที่เนื้อร้ายจะเกิดขึ้นได้อีกครั้ง ซึ่งยาที่
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เรียกว่า trastuzumab จะช่วยยับยั้งการท�ำงานของตัวรับดังกล่าว และ
มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้
๒. โรคมะเร็งปากมดลูก
    
โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูก เป็นมะเร็ง
ที่พบบ่อย บทความนี้เกี่ยวกับโรค ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน การวินิจฉัย
รวมทั้งการรักษา
มะเร็งคืออะไร
    
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจ�ำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัว
ตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิม่ เมือ่ มีการ
เสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดขาวเพิม่ เมือ่ มีการติดเชือ้ เป็นต้น แต่มเี ซลล์
ทีแ่ บ่งตัวโดยทีร่ า่ งกายไม่สามารถควบคุมได้ท�ำให้เกิดเป็นเนือ้ งอก ซึง่ แบ่ง
เป็น Benign และ Malignant
Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งสามารถตัดออก
และไม่กลับเป็นใหม่ และทีส่ ำ� คัญไม่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอืน่
เช่น polyps,cyst,wart


Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวท�ำลายเนื้อเยื่อและ
อวัยวะใกล้เคียง ที่ส�ำคัญสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกล
โดยไปตามกระแสเลือด และน�้ำเหลืองเรียกว่า Metastasis
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ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก
    
เซลล์บุผิวของปากมดลูกที่ผิดปกติแต่ยังไม่ถึงกับเป็นมะเร็ง
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเซลล์เหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งภายหลังเรา
เรียกว่า precancerous บางครั้งแพทย์อาจจะใช้ค�ำ squamous
intraepithelial lesion [SIL] ซึ่งพบได้ ๒ แบบ
Low-grade SIL หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรกของ
รูปร่าง ขนาด และจ�ำนวน บางครั้งอาจหายไปเองแต่ก็มีจ�ำนวนหนึ่ง
เปลี่ยนไปเป็น High-grade SIL บางครั้งเรียก mild dysplasia


High-grade SILหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุ
มดลูกที่เปลี่ยนไปจากเดิมชัดเจน ถ้าเซลล์อยู่เฉพาะปาดมดลูกเรียก
moderate or severe dysplasia


การตรวจมะเร็งปากมดลูกแรกเริ่ม
    
การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแรกเริ่มโดยมากมาจากการตรวจ
ปากมดลูกประจ�ำปี ในการตรวจภายในแพทย์ จะตรวจ มดลูก ช่องคลอด
ท่อรังไข่ รังไข่ หลังจากนั้นแพทย์จะใช้อุปกรณืถ่างช่องคลอดเพื่อท� ำ
pap smear ช่วงที่เหมาะสมในการตรวจภายในคือ ๑๐-๒๐ วันหลัง
ประจ�ำเดือนวันแรก และก่อนการตรวจ ๒ วันไม่ควรสวนล้าง ยาฆ่า
sperm หรือยาสอด ปัจจุบันการรายผลจะใช้ Low หรื High grade SIL
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มากกว่า class1-5 แต่อย่างไรก็ตามควรให้แพทย์อธิบายผลให้ฟังอย่าง
ละเอียด ผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปควรตรวจภายใน
ประจ�ำปี
อาการของมะเร็งปากมดลูก
    
มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการอะไร แต่เมื่อ
เป็นมะเร็งแล้วจะมีอาการเลือดออกหลังจากการตรวจภายในหรือหลัง
ร่วมเพศ
การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก
    
จากการท�ำ pap test ท�ำให้ทราบว่ามีเซลล์ผดิ ปกติทปี่ ากมดลูก
แพทย์จะท�ำการตรวจ Colposcopy โดยการส่องกล้องแล้วเอา iodine
ป้ายบริเวณปากมดลูก
๓. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งทีพ่ บในผูช้ าย มะเร็งต่อมลูกหมาก
พบได้ในวัยสูงอายุผู้ป่วยมักจะมีอาการปัสสาวะไม่ออก
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิจัย
ได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่
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		 - อายุ มะเร็งต่อมลูกหมากพบในผู้ป่วยอายุมากกว่า
๕๐ ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๐ ปีขึ้นไป
		 - ประวัตคิ รอบครัว พบว่าชายทีม่ พี อ่ หรือพีน่ อ้ งเป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่า
คนทั่วไป
		 - เชื้อชาติ พบไม่บ่อยในชาวเอเชียแต่พบบ่อยในอเมริกา
อาหาร พบว่าผู้ที่บริโภคมันจากสัตว์มากมีโอกาสเป็นมะเร็ง
ต่ อ มลู ก หมาก ส่ ว นผู ้ ที่ บ ริ โ ภคผั ก และผลไม้ จ ะลดโอกาสเกิ ด มะเร็ ง
ต่อมลูกหมากผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
ยังไม่พบหลักฐานว่าการท�ำหมันชายท�ำให้มะเร็งต่อมลูกหมาก
เป็นมากขึ้นขณะนี้กำ� ลังศึกษาว่า ต่อมลูกหมากโต คนอ้วน การขาดการ
ออกก�ำลังกาย การสูบบุหรี่ การเจอรังสี การติดเชื้อไวรัสบางชนิดเป็น
สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ เท่าที่มีหลักฐานยังไม่พบความ
สัมพันธ์ดังกล่าว
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากควรตรวจอะไรบ้าง
    
ส�ำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรจะปรึกษาแพทย์ว่าเมื่อไร
จึงจะตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากแม้วา่ จะไม่มอี าการ จะตรวจอะไรบ้าง
และตรวจถีแ่ ค่ไหน แพทย์จะแนะน�ำให้ตรวจดังทีจ่ ะแสดงข้างล่างแต่การ
ตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจว่ามีความผิดปกติที่ต่อมลูกหมากหรือไม่มิใช่
บ่งว่าเป็นมะเร็ง
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การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักโดยการที่แพทย์ใส่ถุงมือ
ใช้วาสลีนหล่อลื่นนิ้วมือ แล้วตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เพื่อดูว่า
มีก้อนหรือขนาดโตขึ้น
การตรวจหาสาร PSA ซึง่ เป็นสารโปรตีนทีผ่ ลิตโดยต่อมลูกหมาก
ค่าจะสูงในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ค่าปกติจะน้อยกว่า ๔ nanogram
ค่าอยู่ระหว่าง ๔-๑๐ nanogram ค่านี้อยู่ระดับปานกลางถ้าค่ามากกว่า
๑๐ ถือว่าสูงค่ายิง่ สูงโอกาสเป็นมะเร็งก็จะสูง นอกจากนีย้ งั พบว่าค่า PSA
สูงพบได้ในโรค ต่อมลูกหมากโต การอักเสบของต่อมลูกหมาก ค่ามักจะ
อยู่ระหว่าง ๔-๑๐ nanogram
หากการตรวจดังกล่าวพบว่าผิดปกติก็จะต้องตรวจเพิ่มเพื่อ
ยืนยันว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่
อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมากแรกเริ่มจะไม่มีอาการ แต่หากมีอาการจะ
เกิดอาการเหล่านี้
		 - ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน
		 - ปัสสาวะไม่พุ่ง
		 - เวลาปัสสาวะจะปวด
		 - อวัยวะเพศแข็งตัวยาก
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		 - เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวด
		 - มีเลือดในน�้ำเชื้อหรือปัสสาวะ
		 - ปวดหลังปวดข้อ
อาการต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดในผู้ป่วยที่ต่อมลูกหมากโตหรือ
ต่อมลูกหมากอักเสบ
การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
    
เมื่อผู้ป่วยที่การตรวจเบื้องต้นสงสัยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
ต่อมลูกหมากแพทย์ทั่วไปจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัย
ต่อไปโดยทั่วไปนิยมตรวจ
		 - Transrectal Ultrasonography การท�ำ Ultrasound
			 ต่อมลูกหมากทางทวารหนัก
		 - Intravenous Pyelography คือการฉีดสีเข้าหลอด
			 เลือดด�ำเพื่อให้สีขับออกทางไต ไปกระเพาะปัสสาวะ
		 - Cystoscope แพทย์จะส่องกล้องเข้าทางท่อปัสสาวะ
เมือ่ สงสัยเป็นมะเร็งแพทย์จะใช้เข็มเจาะชิน้ เนือ้ ต่อมลูกหมากไป
ตรวจทางพยาธิถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะรักษาตามขั้นตอน

70

การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง วิถีพุทธ

ระยะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
การวางแผนการรักษาจะต้องรู้ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากแพร่
กระจายหรือยังหรือยังอยู่เฉพาะที่ต่อมลูกหมาก โดยจะต้องมีการตรวจ
เพิ่มเช่นการตัดชิ้นเนื้อจากทวารหนัก การ x-ray พิเศษ ที่นิยมแบ่งเป็น
๔ ระยะได้แก่ ๑-๔ หรือ A-D
๑. Stage๑ หรือ A ระยะนี้ผู้ป่วยไม่มีอาการ ไม่สามารถตรวจ
พบมะเร็งต่อมลูกหมากทางทวาร ทราบว่าเป็นโดยการผ่าตัดต่อม
ลูกหมากโตระยะนี้มะเร็งอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก
๒. Stage๒ หรือ B สามารถตรวจได้จากการตรวจต่อมลูกหมาก
โดยการใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนื่องจากค่า PSA สูง มะเร็งยัง
อยู่ในต่อมลูกหมากไม่แพร่กระจาย
๓. Stage๓ หรือ C มะเร็งแพร่กระจายไปเนื้อเยื่ออยู่ใกล้ต่อม
ลูกหมาก
๔. Stage๔ หรือ D มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน�้ำเหลืองหรือ
อวัยวะอื่น
๕. Reccurent หมายถึงภาวะที่มะเร็งกลับเป็นใหม่หลังจาก
รักษาไปแล้ว
การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
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แพทย์จะเลือกวิธีรักษาโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
- ระยะของโรคว่าแพร่กระจายหรือยัง
- ชนิดของมะเร็ง
- ประโยชน์ที่ได้จากการรักษา
    
- ผลข้างเคียงของการรักษาและป้องกัน
- การรักษานี้มีผลต่อความรู้สึกทางเพศหรือไม่ มีผลต่อการ
ปัสสาวะหรือไม่ หลังรักษามีปัญหาถ่ายเหลวหรือไม่
- คุณภาพชีวิตหลังรักษา
วิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
๑. การเฝ้ารอดูอาการ เหมาะส�ำหรับมะเร็งทีเ่ ริม่ เป็นและผูป้ ว่ ย
สูงอายุหรือมีโรคประจ�ำตัวที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
๒. การผ่าตัด Prostatetomy เป็นวิธกี ารทีน่ ยิ มใช้ในการรักษา
มะเร็งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีวิธีการท�ำผ่าตัดได้ ๓ วิธี
		 - Radical Retropublic Prostatectomy แพทย์จะ
			 ผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องโดยตัดเอาต่อมลูกหมากและ
			 ต่อมน�้ำเหลือง
		 - Radical perineal prostatectomy แพทย์ผ่าตัด
			 ผ่านทางผิวหนังบริเวณอัณฑะและทวารหนักโดยตัด
			 ต่อมลูกหมาก ส่วนต่อมน�้ำเหลืองต้องตัดออกโดยผ่าน
			 ทางหน้าท้อง
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		 - Transurethral resection of the prostate (TURP)
			 เป็ น การตั ก ต่ อ มลู ก หมากโดยการส่ อ งกล้ อ งผ่ า น
			 อวัยวะเพศเป็นการตัดชิน้ เนือ้ เพือ่ ให้ปสั สาวะไหลคล่อง
ถ้าผลชิน้ เนือ้ ต่อมน�ำ้ เหลืองมีเชือ้ มะเร็งแสดงว่ามะเร็งนัน้ แพร่
กระจายแล้ว
๑. Radiation Therapy การให้รังสีรักษาเป็นการให้ในกรณีที่
มะเร็งนั้นก้อนขนาดเล็กหรือให้หลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมากไปแล้ว การ
ให้รงั สีรกั ษา อาจจะให้โดยการฉายแสงจากภาพนอกหรือการฝังวัตถุอาบ
รั ง สี ไว้ ใ กล้ เ นื้ อ งอก Implant Radiation หรื อ Brachytherapy
๒. Hormonal Therpy เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากต้องใช้
ฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การให้ฮอร์โมนจะใช้ในกรณีที่มะเร็งได้แพร่
กระจายแล้ว หรือเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ หลังการรักษาซึ่งมีวิธีการ
รักษาดังนี้
		 - การตัดลูกอัณฑะซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศชาย
		 - การใช้ยาเพื่อลดการสร้างฮอร์โมน testosterone
			 เช่น leuprolide, goserelin, และ buserelin
		 - ยาที่ ป ้ อ งกั น การออกฤทธิ์ ข อง androgen เช่ น
			 flutamide และ bicalutamide
		 - ยาทีป่ อ้ งกันต่อมหมวกไตไม่ให้สร้างฮอร์โมน androgen
			 เช่น ketoconazole and aminoglutethimide
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			 ๑) Chemotherapy การให้เคมีบำ� บัด เป็นการฆ่าเซลล์
มะเร็งโดยการให้สารเคมีซึ่งการรักษายังไม่ดีพอ
ใช้ในกรณีที่โรคแพร่กระจายแล้ว
			 ๒) ใช้สารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิหรือภูมิที่สร้าง
จากภายนอกเพื่อให้ภูมิต่อสู่กับเชื้อโรค
			 ๓. Cryotherapy เป็นการรักษาใหม่โดยใช้เข็มสอด
เข้าในต่อมลูกหมากแล้วฉีดสาร liquid nitrogen
เพื่ อ แช่ แข็ ง มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก ใช้ ใ นกรณี ที่
ไม่เหมาะในการผ่าตัดผลการรักษายังไม่ยนื ยันว่าได้
ผลดี
ผลข้างเคียงของการรักษา
๑. การเฝ้ารอสังเกตอาการ ผลเสียคือท�ำให้เสียโอกาสในการ
รักษามะเร็งในระยะเริ่มแรก
๒. การผ่าตัด จะท�ำให้เจ็บปวดในระยะแรก และผู้ป่วยต้อง
คาสายสวนปัสสาวะ๑๐วัน-๓ สัปดาห์ การผ่าตัดอาจ จะท� ำให้กลั้น
ปัสสาวะและอุจาระไม่ได้ และอาจจะเกิดกามตายด้าน นอกจากนีจ้ ะไม่มี
น�้ำเชื้อเมื่อถึงจุด สุดยอด
๓. การฉายรังสีจะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียการผักผ่อน
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญแต่ก็ควรออกก�ำลังเท่าที่จะท�ำได้ การฉายรังสีอาจจะ
ท�ำให้ผมร่วง และอาจจะท�ำให้เกิดกามตายด้าน
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๔. การให้ฮอร์โมนจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการเหมือนชายวัยทอง
คือมีอาการกามตายด้าน ร้อนตามตัว
๔. โรคมะเร็งตับ (Liver cancer)
    
โรคมะเร็งตับเป็นโรคทีเ่ กิดจากเซลล์ของตับกลายเป็นเซลล์มะเร็ง
มีการแบ่งตัว และแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การดื่ม
สุรา การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
มะเร็งตับคืออะไร
    
ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีน�้ำหนักโดยประมาณ
๒% ของน�้ำหนักตัว ต�ำแหน่งของตับอยู่ชายโครงขวา แบ่งเป็น ๒ กลีบ
คือกลีบขวา และซ้ายโดยมีเส้นเลือดมาเลี้ยง ๒ เส้นคือ hepatic artery
และ portal vein ตับมีหน้าที่สะสมสารอาหาร เช่น น�ำ้ ตาล โปรตีน
ไขมัน และวิตามินไว้ให้ร่างกายใช้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ท�ำลายของเสีย
ตับยังท�ำหน้าที่สร้างไข่ขาว Albumin ซึ่งท�ำท�ำหน้าที่รักษาความสมดุล
ของน�้ำในเซลล์และเนื้อเยื่อ และยังน�ำฮอร์โมนไปเนื้อเยื่อ
ชนิดของเนื้องอกตับ
    	 มีทั้งที่เป็นเนื้องอกธรรมดา และเป็นเนื้องอกร้ายท่านผู้อ่าน
คงต้องจ�ำชื่อโรคไว้เพราะการรักษาต่างกัน
๑. Hemangioma เป็นเนื้องอกที่เกิดจากหลอดเลือด ไม่มี
อาการ บางรายมีเลือดออก การรักษาใช้ผ่าตัด
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๒. Hepatic adenomas เกิดจากเซลล์ตับรวมกันเป็นก้อน
ผู้ป่วยมาด้วยแน่นท้อง หรือคล� ำได้ก้อนที่ท้อง มักพบในผู้หญิงที่รับ
ประทานยาคุมก�ำเนิดเป็นเวลานาน การรักษาใช้ผ่าตัดเอาออก
    
๓. Focal nodular hyperplasia (FNH) เกิดจากการ
รวมตัวกันของเซลล์ตบั หลายชนิด เช่น เซลล์ของเนือ้ ตับ เซลล์ของท่อน�ำ้ ดี
การรักษาผ่าตัดเอาเนื้องอกออก
ส�ำหรับเนื้องอกที่เป็นมะเร็งมีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิดคือ
    
๑. Angiosarcomas or hemangiosarcomas เกิดจาก
เซลล์หลอดเลือดในตับพบมากในผู้ป่วยที่สัมผัส vinyl chloride or
to thorium dioxide (Thorotrast) สารvinyl chloride เป็นสารเคมีที่
ใช้ในงานพลาสติก มะเร็งชนิดนี้พบน้อย แพร่กระจายเร็วส่วนมากผ่าตัด
ไม่ได้ การรักษาให้เคมีบ�ำบัด
    
๒. Cholangiocarcinoma เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของ
ท่อน�้ำดี พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ภาคอิสาน ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อมะเร็ง
ชนิดนี้ได้แก่ ผู้ที่มีพยาธิใบไม้ในตับ นิ่วในถุงน�้ำดี มะเร็งนี้พบได้ ๑๓%
ของมะเร็งตับ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ตับโต และปวดท้อง
เนือ่ งจากก้อนมีขนาดใหญ่ทำ� ให้ผา่ ตัดได้ไม่หมดมักต้องให้เคมีบำ� บัด และ
ฉายแสงมักจะมีอายุ ๖ เดือนหลังการวินิจฉัย
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    	 ๓. Hepatoblastoma เป็นมะเร็งพบในเด็ก ถ้าพบในระยะ
เริ่มต้นการผ่าตัดจะได้ผลดี
    
๔. Hepatocellular carcinoma เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด
เกิดจากเซลล์ของตับ ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะมะเร็งชนิดนี้
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับมีอะไรบ้าง
    
๑. ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี พบว่าหากเป็นเรื้อรังจะพบว่า
มีอัตราการเกิดมะเร็งตับสูง
    
๒. การได้รับสาร Aflatoxin ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผลิตจากเชื้อรา
ที่อยู่ในอาหารพวก ถั่ว แป้งสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว
    
๓. ตั บ แข็ ง จากจาก สุ ร า ตั บ อั ก เสบ เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งของ
มะเร็งตับ
    
๔. การได้รับสาร vinyl chloride
    
๕. ยาคุมก�ำเนิดดังได้กล่าวข้างต้น
    	 ๖. ยาฮอร์โมนเพศชาย ที่ใช้รักษาโรคโลหิตจาง หรือการเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ
    
๗. สารหนู หากได้รับติดต่อกันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งตับ
    
๘. สูบบุหรี่ บางรายงานกล่าวว่าการสูบบุหรีท่ ำ� ให้มะเร็งตับเพิม่
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มะเร็งตับป้องกันได้หรือไม่
มะเร็งตับสามารถป้องกันได้โดยการสาธารณสุข
    	 ๑. แนะน�ำให้ฉดี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี แก่เด็กทุกราย
รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการติดต่อของไวรัสตับอักเสบ บี
และซี
    
๒. ลดสาร aflatoxin โดยการเน้นการเก็บอาหารให้แห้งเพื่อ
ลดปริมาณ aflatoxin
    
๓. โรคตับแข็ง โดยการลดการดื่มสุรา
    
๔. พยาธิใบไม้ในตับ ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารดิบๆ
    
๕. สารเคมีตา่ ง ควรมีมาตรการป้องกันทัง้ ผูบ้ ริโภค และคนงาน
มิให้ได้รับสารเคมีเหล่านี้
เราสามารถให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับเมื่อเริ่มเป็นได้หรือไม่
    	 เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งในระยะเริ่มต้นหากวินิจฉัยได้ย่อม
ท�ำให้โอกาสในการรักษาให้หายขาดมีความเป็นไปได้สงู โรคมะเร็งตับเป็น
โรคที่ให้การวินิจฉัยระยะเริ่มแรกได้ช้าเนื่องจากไม่ค่อยมีอาการ เมื่อมี
อาการโรคก็เป็นมากแล้ว
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การเจาะเลือดหาสาร alfa-fetoprotein ซึง่ ถ้าเป็นมะเร็งค่านีก้ ็
จะสูง ได้มกี ารเจาะหาค่านี้เพือ่ ตรวจหามะเร็งแรกเริม่ ซึ่งหากน�ำมาหาใน
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีตับอักเสบเรื้อรัง ก็สามารถให้
การวินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ แต่ก็มีมะเร็งตับบางชนิดไม่สร้าง
alfa-fetoprotein
อาการของโรคมะเร็งตับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีอาการโดยมากจะเป็นมาก อาการของ
โรคมะเร็งตับมีอาการเหมือนกับมะเร็งที่ระบบอื่น อาการต่างๆ ที่พบได้
คือ
 น�้ำหนักลด
 เบื่ออาหาร
 จุกเสียดแน่นท้อง
 ปวดท้องตลอดเวลา
 ท้องบวมขึ้น หายใจล�ำบาก
 ตัวเหลือง ตาเหลือง
 คล�ำได้ก้อนที่บริเวณตับ
 อาการผู้ป่วยทรุดอย่างรวดเร็ว
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การวินิจฉัยมะเร็งตับ
แพทย์จะซักประวัติ และตรวจร่างกายแล้วส่งตรวจ
 Ultrasound ใช้คลื่นเสียงผ่านตับเพื่อหาว่ามีก้อนบริเวณ
ตับหรือไม่
 CT Scan บริเวณตับเพื่อหาก้อน
 Angiography คื อ การฉี ด สี เข้ า เส้ น เลื อ ดที่ ไ ปเลี้ ย งตั บ
แพทย์จะท�ำในบางรายเพื่อวางแผนผ่าตัด
 Laparoscopy คือส่องกล้องเข้าช่องท้องเพื่อดูว่ามะเร็ง
แพร่กระจายเข้าท้องหรือยัง เป็นการวางแผนก่อนผ่าตัด
 Biopsy คื อ การน� ำ ชิ้ น เนื้ อ ที่ ส งสั ย ส่ ง ตรวจทางพยาธิ
วิธีการน�ำชิ้นเนื้อสามท�ำได้โดย การใช้เข็มเจาะ หรือ
 การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อนั้นส่งตรวจ
 การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ alfa-fetoprotein มักเจาะใน
รายที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งตับ และเพื่อติดตาม
 การรักษาว่ามะเร็งกลับเป็นซ�้ำหรือไม่
การรักษามะเร็งตับ
การรักษาขึน้ กับชนิดของมะเร็งตับ ขึน้ กับว่าโรคเป็นมากหรือยัง
โดยทั่วไปมีการรักษาดังต่อไปนี้คือ
 การผ่าตัด จะท�ำได้ก็ต่อเมื่อมะเร็งนั้นอยู่เฉพาะที่ตับ และ
ขนาดไม่ใหญ่มาก และที่ส�ำคัญตับต้องไม่มีโรคอื่น เช่นตับแข็ง
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embolization คือการฉีดสารบางอย่างให้อุดหลอดเลือด
ที่ไปเลี้ยงมะเร็งท� ำให้มะเร็งขาดเลือดเป็นการรักษาในภาวะที่ผู้ป่วย
ไม่เหมาะในการผ่าตัด
 การให้เคมีบำ� บัด เนือ
่ งจากโรคมะเร็งตับมักจะดือ้ ต่อยาเคมี
จึงไม่ค่อยได้ผล
 การฉายรังสี ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากตับที่ดีมีผลเสียจากรังสี


๕. มะเร็งปอด (Lung Cancer)
โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของปอด เช่น เนื้อปอด
หลอดลมกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อย หาก
ตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้
มะเร็งคืออะไร
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจ�ำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัว
ตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิม่ เมือ่ มีการ
เสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าวเพิม่ เมือ่ มีการติดเชือ้ เป็นต้น แต่มเี ซลล์
ทีแ่ บ่งตัวโดยทีร่ า่ งกายไม่สามารถควบคุมได้ท�ำให้เกิดเป็นเนือ้ งอก ซึง่ แบ่ง
เป็น Benign และ Malignant Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง
สามารถตัดออกและไม่กลับเป็นใหม่ และทีส่ �ำคัญไม่สามารถแพร่กระจาย
ไปยังอวัยวะอื่น
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Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวท�ำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ใกล้เคียง ที่ส�ำคัญสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกลโดยไป
ตามกระแสเลือด และน�ำ้ เหลืองเรียกว่า Metastasis
สูบบุหรี่

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด ส่วนใหญ่พบร่วมกับการ

สูบบุหรี่ จ�ำนวนปีทสี่ บู อายุทเี่ ริม่ สูบ จ�ำนวนบุหรีท่ สี่ บู สูบแต่ละ
ครั้งลึกแค่ไหน ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะท� ำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งปอด
สูบ cigars และ pipes ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของผู้สูบบุหรี่ สัมผัสสาร
Randon เป็นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ซึ่งพบได้ตามดินและหิน ผู้ป่วยทีทำ� งาน
เหมืองจะมีโอกาสเสีย่ ง ใยหิน Asbestos ผูท้ ที่ ำ� งานเกีย่ วกับเหมืองใยหิน
มีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งปอดควันจากการเผาไหม้น�้ำมัน และถ่านหิน
โรคปอด โดยเฉพาะวัณโรคมะเร็งจะเกิดบริเวณที่เป็นแผลเป็นวัณโรค
ผู้เคยเป็นมะเร็งปอดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติ
อาการของมะเร็งปอด อาการที่พบบ่อยมีดังนี้
- ไอเป็นมากขึ้นเรื่อย 		
- เจ็บแน่นหน้าอก 		
- ไอเสมหะมีเลือดปน
- หายใจเหนื่อย เสียงแหบ		
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-

เป็นปอดบวมหรือปอดอักเสบบ่อย 		
หน้าและคอบวม
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�ำ้ หนักลด
การวินิจฉัยมะเร็งปอด

เมือ่ แพทย์สงสัยแพทย์จะซักประวัตคิ รอบครัว ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
และส่ง x-ray ปอด ส่งเสมหะตรวจหาเซลล์มะเร็ง
การวินิจฉัยที่แม่นย�ำที่สุดคือการได้ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิ
โดยพยาธิแพทย์วิธีการได้ชิ้นเนื้อมีหลายวิธีดังนี้
Brochoscopy
คือ การส่องกล้องเข้าทางปาก ลงหลอดลม
				
และเข้าปอดเพื่อตัดชิ้นเนื้อ<
Needle aspiration คือ ใช้เข็มเจาะผ่านผนังทรวงอกเข้าปอด
				
และเข้าเนือ้ ร้ายแล้วดูดเอาชิน้ เนือ้ ส่งตรวจ<
Thoracenthesis คือ ใช้เข็มเจาะน�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดส่ง
				
ตรวจหาเซลล์มะเร็ง
Thoracotomy
คือ ผ่าเข้าในทรวงอกและตัดเนือ้ ร้ายออก
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หลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งแพทย์จะท�ำการตรวจเพิม่ เพือ่ จะ
ทราบว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยังโดยการตรวจดังนี้
CAT [Computed tomography] เป็นการ x-ray computer
เพื่อดูว่ามะเร็งแพร่กระจายหรือยัง
MRI [magnetic resonance imaging] ใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจ
Scan โดยใช้สารอาบรังสีฉีดเข้ากระแสเลือดและวัดรังสีที่อวัยวะนั้น เช่น
ตับ กระดูก
Mediastinoscopy เป็นการส่องเข้าในช่องอกเพื่อดูว่ามะเร็ง
แพร่กระจายไปต่อมน�ำ้ เหลืองหรือยัง
การรักษามะเร็งปอด
การผ่าตัด แพทย์จะผ่าเอาเนือ้ ร้ายออกบางครัง้ อาจต้องตัดปอด
ออกบางกลีบ lobectomy หรือตัดทั้งปอด pneumectomy
เคมีบ�ำบัด การให้สารเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง แม้ว่าจะได้รับการ
ผ่าตัดไปแล้วอาจมีมะเร็งบางส่วนหลงเหลือจึงให้เคมีบ�ำบัดเพื่อท�ำลาย
ส่วนที่เหลือ
รังสีรกั ษา อาจให้กอ่ นผ่าตัดเพือ่ ลดขนาดของมะเร็ง แพทย์อาจ
ให้เคมีบ�ำบัดร่วมกับรังสีรักษา
Photodynamic therapy โดยการฉีดสารเคมีเข้าเส้นเลือด สาร
นั้นจะอยู่ที่เซลล์มะเร็งแล้วใช้ laserเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
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มะเร็งปอดมีกี่ชนิด เราแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ ๒ ชนิด
non-small cell lung cancer พบบ่อย โตช้ามี ๓ ชนิด
Small cell carcinoma หรือทีเ่ รียก oat cell cancer พบน้อย
แต่แพร่กระจายเร็ว
การรักษา non-small cell lung cancer
แพทย์จะเลือกการผ่าตัด และให้รงั สีร่วมกับเคมีบ�ำบัดเพือ่ หยุด
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
การรักษา small cell lung cancer
แพทย์จะเลือกให้เคมีรักษาร่วมกับการผ่าตัด และอาจให้รังสี
รักษาแม้ว่าจะตรวจไม่พบว่ามีการแพร่กระจาย
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