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จะกลัวมะเร็งไป ทำาไม กัน....?
Why are we afriad cancer....?
ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์ พย.ม.(Yupawan Srisawat ,M.N.S.)1
นับตั้งแต่มีโรคเอดส์ (AIDS) เกิดขึ้น มะเร็ง (Cancer) จึงมิใช่โรคร้ายที่น่ากลัวที่สุดแล้ว หลายคนคง
เคยได้ยินมาว่าเป็น “มะเร็งน่ารังเกียจ น่ากลัวมาก มีกลิ่นเหม็น เป็นแล้วต้องตายแน่นอน” ซึ่งเป็นความคิด
เกี่ยวกับโรคมะเร็งในอดีตและเป็นภาพลักษณ์ในแง่ลบของโรคมะเร็งที่ทุกๆคนกลัวและเข้าใจกันว่ามะเร็งเป็น
โรคที่ต้องประสบกับความตายเท่านั้น ปัจจุบันในยุกต์โลกาภิวัฒน์โรคที่น่ากลัวและเลวร้ายยิ่งกว่ามะเร็งเกิดขึ้น
มากมาย “มะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้” จริงหรือไม่ เราควรมีความรู้และมาทำาความรู้จักมะเร็งกันดีกว่า
ความหมายของโรคมะเร็ง
มะเร็ง เป็นกลุ่มของโรคที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วผิดปกติ อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของร่างกาย เซลล์ที่ผิดปกตินี้จะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างรวดเร็ว และไม่ตาย การเพิ่มจำานวนอย่าง
รวดเร็วทำาให้เกิดเป็นก้อนหรือแตกเป็นแผล และยังมีความสามารถในการเบียดตัวหรือแทรกไปยังอวัยวะข้าง
เคียงที่ปกติ หรือสามารถแพร่กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แพร่กระจาย (Metastasis) ไป
ตามกระแสเลือด (Circulation) หรือทางเดินน้ำาเหลือง (Lymps node) กระจายไปตามช่องว่างของร่างกาย
(Space) พร้อมกับสามารถฝังตัวและเจริญเติบโตที่อวัยวะใดของร่างกายก็ได้และจะยังคงเจริญเติบโตและแพร่
กระจายไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้ง อวัยวะที่มีเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตก็จะไม่สามารถทำางานได้ในกรณีที่ไป
เจริญเติบโตในอวัยวะที่สำาคัญ เช่น สมอง หัวใจปอด ตับ ผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้ ตามปกติ
ร่างกายของเรามีเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับเพิ่มมากขึ้นร่างกายสามารถควบคุมได้ ก็จะไม่
สามารถทำาให้เกิดเป็นมะเร็ง(จรัส สุวรรณเวลา, 2553; พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2552)
ระยะการเจริญเติบโตของมะเร็ง
ปัจจุบันได้มีการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของโรคมะเร็งละเอียดมากขึ้นจนถึงระดับของสารพันธุกรรม
(DNA) ทำาให้ทราบว่าความผิดปกติ พื้นฐานที่เป็นต้นกำาเนิดของมะเร็งที่สำาคัญคือ การทำางานที่ผิดปกติของยีน
(Genes) หรือสารพันธุกรรม ในส่วนที่ทำาหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัว (Mitosis) การเจริญเติบโตของเซลล์
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การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และพฤติกรรมต่าง ๆ ของเซลล์มะเร็ง เช่น ความสามารถในการกระจายและฝังตัว
เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สะสม และซับซ้อน โดยมีระยะการ
เจริญเติบโต ดังนี้ (Otto, Shirley E,1997; Murphy, Gerald P. et al, 1995)
ขั้นตอนที่ 1 เรียกว่าขั้นตอนเริ่มต้น (Initiation) การที่สารพันธุกรรมได้รับสารก่อมะเร็ง หรือขบวน
การอื่น ๆ ที่ทำาลายหน้าที่ปกติของสารพันธุกรรม ขบวนการดังกล่าวนี้เกิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว
ขั้นตอนที่ 2 เรียกว่าขั้นตอนส่งเสริม (Promotion) ทำาให้สารพันธุกรรมที่มีความผิดปกติ มีความผิด
ปกติมากขึ้น และ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 3 เรียกว่าขั้นตอนเปลี่ยนแปลงเป็นโรคมะเร็ง (Conversion) ซึ่งจะมีพฤติกรรม การดำาเนิน
โรคดังได้กล่าวไว้แต่ข้างต้น หากไม่ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่ม และไม่ได้รับการรักษา ขบวนการ
เกิดโรคมะเร็งจะดำาเนินต่อไปตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 4 เรียกว่าขั้นตอนแพร่กระจาย (Metastasis) หรือลุกลามของโรคมะเร็ง (Progression)
เซลล์มะเร็งจากต้นกำาเนิดกระจายไปที่เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
โดยผ่านทางทางเดินน้ำาเหลืองหรือกระแสเลือด และไปฝังตัวในอวัยวะต่างๆ พร้อมกับทำาให้การทำางานของ
อวัยวะที่สำาคัญของร่างกายล้มเหลว อันเป็นผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งถึงแก่ชีวิต ในขั้นตอนนี้มักปรากฏอาการผิด
ปกติขึ้นกับบุคคล จนเป็นเหตุนำาให้ต้องมาพบแพทย์เพื่อขอรับการรักษา ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็เข้าสู่การเป็น
มะเร็งในระยะสุดท้าย
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ มะเร็งเป็นโรคทีใ่ ช้เวลาของการก่อตัวแบบซุม่ เงียบ ยาวนานกว่าจะมีอาการเปลีย่ นแปลง
ให้เห็นก็ต่อเมื่อเป็นมากในระยะสุดท้ายเนื่องจากเซลล์มะเร็งมีต้นกำาเนิดจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่มีความผิด
ปกติอยู่ที่สารพันธุกรรม ผ่านขบวนการที่ซับซ้อน ทำาให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโต แต่มะเร็ง
ไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม เนือ่ งจากได้มกี ารศึกษาสรุปแล้วว่า พันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งได้เพียง 5 %
เท่านั้น มะเร็งเป็นความผิดปกติเฉพาะบุคคล มะเร็งจึงไม่ติดต่อถึงคนรอบข้างทุกกรณี (ธรรมปราโมทย์, 2551)
พฤติกรรมของเซลล์มะเร็งมีผลต่อการทำาลาย และถึงแก่ชีวิตในที่สุด เข้าทำานองที่ว่า “กว่าจะรู้ตัวก็เป็นมะเร็งใน
ระยะที่รุนแรงเสียแล้ว” หากทุกคนใส่ใจตนเองหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ว่ามีขั้นตอนการเกิดอย่างไร สัญญาณอันตรายที่พึงสังเกตมีอะไรบ้าง อาจทำาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรคมะเร็ง มี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็ง และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคมะเร็ง โดยเข้ารับการตรวจร่างกายทุกปี
เพื่อค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่มแรกเป็นประจำาและปฏิบัติตามข้อแนะนำาต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
มะเร็งซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันว่า สามารถรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งหายขาดได้ประมาณ
30% ทั้งนี้การรักษามะเร็งในระยะแรกๆจะได้ผลดี แต่หากไม่รู้หรือรู้ในระยะหลังๆ โอกาสการเสียชีวิตก็จะ
มีมากขึ้น ดังคำาที่ว่า “มะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบได้เร็วและเริ่มเป็นในระยะแรก” (จรัส
สุวรรณเวลา,2553)
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สัญญาณอันตราย 7 ประการ (7’s Indicators)
สัญญาณอันตราย 7 ประการ (7’s Indicators) ที่ควรสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองได้แก่
(จรัส สุวรรณเวลา, 2553 ; ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์, 2553 ; พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2552)
1. การมีเลือด หรือน้าำ เหลืองออกจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น จมูก ช่องคลอด ถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น
2. การมีกอ้ นเกิดขึน้ ผิดปกติในร่างกายก้อนนัน้ โตเร็ว เช่น บริเวณเต้านม ใต้ผวิ หนัง หรือมีตอ่ มน้าำ เหลือง
เป็นต้น
3. การเป็นแผลเรื้อรังไม่หาย นานเกินกว่า 2 สัปดาห์
4. มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน
5. มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น กลืนอาหารลำาบาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เป็นต้น
6. ไอเป็นเลือด มีอาการไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบโดยหาสาเหตุไม่ได้
7. เบื่ออาหาร น้ำาหนักลดลงมากๆโดยไม่มีสาเหตุ
สัญญาณอันตราย 7 ประการ นีห้ ากบุคคลใดมีอาการดังกล่าวข้างต้น ข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อ ควรรีบ
ปรึกษาแพทย์เพือ่ ทำาการตรวจค้นหาโรคมะเร็งทันที เพราะมะเร็งระยะเริม่ แรกรักษาให้หายขาดได้ดว้ ยขบวนการที่
ไม่ยงุ่ ยาก และเสียค่าใช้จา่ ยน้อย แต่ตอ้ งขอย้าำ ว่าต้องเป็นมะเร็งระยะเริม่ แรกเท่านัน้
การป้องกันมะเร็ง
การส่งเสริมให้บุคคลได้รับการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก โดยการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง ให้คำา
แนะนำาในการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย และสัญญาณอันตรายหรือสิ่งบ่งชี้ที่คิดว่าจะเป็นมะเร็ง รวม
ทั้งให้คำาแนะนำาในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ โดยการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตัวดัง
ต่อไปนี้
1. รักษาปาก ฟันให้สะอาด ฟันคม ฟันเก หรือเหงือกเป็นหนอง ต้องรีบรักษา หมั่นแปรงฟัน อย่า
กินหมากหรือทำาสิ่งใดก็ตามที่กดกับริมฝีปาก
2. ไม่ควรดื่มเหล้า หรือรับประทานลาบก้อยดิบ ๆ เพราะอาจมีพยาธิใบไม้ในตับ
3. ไม่ควรรับประทานถั่ว อาหารแห้งที่อับชื้นหรือเก็บไว้นาน เพราะอาจมีอัลฟลาทอกซิน ทำาให้เกิด
มะเร็งที่ตับได้
4. ไม่ควรดื่มน้ำาชาร้อน ๆ หรือรับประทานอาหารร้อนจัด เผ็ดจัด
5. อย่าอยู่ในที่มีเขม่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือเครื่องยนต์
6. ถ้าเป็นหวัดคัดจมูกบ่อย ๆ หรือปวดศีรษะโดยหาสาเหตุไม่ได้ ต้องรีบไปตรวจรักษา
7. ถ้ามีอาการเจ็บคอเหมือนก้างปลาติดคอ ต้องรีบไปตรวจรักษา
8. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์
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การเฝ้าระวังมะเร็ง
การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมะเร็งสามารถทำาได้ด้วยความตระหนัก ความใส่ใจของตนเองต่อตนเองและผู้
อื่น ในกรณีที่ไม่แน่ใจหรือเกิดความสงสัยขึ้น ผู้ที่สงสัยว่าจะเกิดมะเร็ง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. ตรวจร่างกายด้วยตนเองทุกเดือนและตรวจร่างกายประจำาปี ทุกระบบปีละครั้ง
2. งดสูบบุหรี่เพื่อป้องกันมะเร็งปอด และเอกซเรย์ปอดปีละครั้ง
3. ตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง
4. หลีกเลี่ยงการถูกแดดจัด ๆ นานเกินไป
5. ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนักปีละครั้ง
6. ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจมดลูกปีละครั้ง
7. ตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากปีละ 2 ครั้ง
8. ควบคุมและป้องกันอากาศและน้ำาเป็นพิษ
9. ผู้ที่ทำางานอยู่ในโรงงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์
หรือพยาบาลประจำาสถาบันนั้น เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งจากสารเคมีเหล่านั้น
ปัจจัยที่สำาคัญต่อการเกิดมะเร็ง
ปัจจัยที่ทำาให้เกิดมะเร็งมีดังต่อไปนี้ (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2552 ; จรัส สุวรรณเวลา, 2553)
1. สารเคมี สารเคมีหลายชนิดสามารถออกฤทธิ์ก่อให้เกิดมะเร็งได้โดยตรง สารเคมีเหล่านี้จึงเรียกว่า
สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Chemical carcinogenesis) ซึ่งทำาให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ สารเคมีบางชนิด
อาจพบได้ในสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้แก่ ยาสูบ (บุหรี,่ ไปป์, ซิการ์, ควัน, สิง่ แวดล้อม) ทำาให้เกิดมะเร็งปอด
(ร้อยละ 85 – 90) มะเร็ง Larynx มะเร็งหลอดอาหาร ปาก กระเพาะปัสสาวะ ตับอ่อน และไต ซึ่งสารก่อมะเร็ง
ในบุหรี่อาจ ออกฤทธิ์เสริมกับแอลกอฮอล์และสารใยแก้ว ทำาให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง ยาฆ่าแมลง
ทำาให้เกิดมะเร็งปอดและตับ
1.2 ฮอร์โมน เช่น ไดเอสทีลสติลเบสตรอล (Diethybesterol), เอสโตรเจน (Estrogent)
ทำาให้เกิดมะเร็งมดลูก ช่องคลอดเอสโตเจนทำาให้เกิดมะเร็งตับ เป็นต้น
1.3 ผลิตภัณฑ์จากพืช พวก อัลคาลอยด์(Alkaloid) ที่พบในใบชาและยา
1.4 Alkylating agent เช่น อีเทอร์ (Ether) เฮลฟาร์แลนด์ (Helphalan) ไซโคฟอสฟาไมด์
(Cyclophosphamide) ทำาให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
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1.5 Aromatic hydrocarbon เช่น เบนซีน (Benzine) , น้ำามันดิน, น้ำามันดินจากถ่านหิน
ทำาให้เกิดมะเร็งในเลือด เป็นต้น
1.6 สารประกอบ อนินทรีย์ ซึ่งเป็นผลิตผลของอุตสาหกรรม เช่น แร่ใยหิน ทำาให้เกิด
มะเร็งปอด มะเร็งอวัยวะทางเดินอาหาร เป็นต้น
1.7 Aromatic amine ได้แก่ เบนซีดิน (Benzidine) ทำาให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
พีน่าซีตีน (Phenazetine)ทำาให้เกิดมะเร็งกรวยไต
สารเคมีที่ก่อมะเร็งจะมีโครงสร้างต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือเป็นสารที่ชอบอิเล็กตรอน (Electron)
ดังนั้นสารเคมีที่ก่อมะเร็งเหล่านี้จะไปทำาปฏิกิริยากับสารในร่างกายที่มีอีเล็กตรอนอยู่มาก หรือเป็นสารที่ให้
อิเล็กตรอน เช่น สารดีเอ็นเอ(ANA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และโปรตีน (Protein) สารเคมีที่ก่อมะเร็งเหล่า
นี้อาจจะไปกระทำาโดยตรงต่อกรดนิวคลีอิค (Neucleic) และโปรตีน ทำาให้การจับคู่เบสของดีเอ็นเอผิด
พลาด นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอีกพวกหนึ่งที่ไม่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งโดยตัวมันเอง แต่สามารถที่จะทำาให้
ดีเอ็นเอกลายพันธุ์ได้ หลังจากที่ถูกกระตุ้นโดยขบวนการเผาผลาญเรียก โปรคาสิโนเจน (Procarcinogen)
เช่น เขม่า ผลิตภัณฑ์จากน้ำามันถ่านหินและบุหรี่ ครั้งแรกเมื่อถูกเผาผลาญ โปรคาสิโนเจนนี้ก็จะกลายเป็น
มะเร็งในที่สุด สารเคมีที่ก่อมะเร็งทุกตัวเป็นตัวกลายพันธุ์และต้องถูกเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีก่อนจึงจะแสดง
ศักยภาพเป็นตัวทำาให้เกิดการกลายพันธุ์ แต่สารเคมีบางตัวอาจจะมีฤทธิ์รุนแรงเมื่ออยู่ในสภาพดั้งเดิม
2. ไวรัส เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้เกิดมะเร็งในสัตว์ได้ คือ Rous Sarcoma virus
ซึ่งทำาให้เกิดมะเร็งในไก่จึงเรียก อองโค ไวรัส (Oncogene virus) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด การเกิดมะเร็งใน
คนโดยเชื้อไวรัสที่มีอองโคยีน (Oncogenes) นี้ ไปทำาให้มีการเรียงตัวใหม่ของเซลล์ที่มันเข้าไป ทำาให้ติดเชื้อ
ยีนส์มะเร็งในคน ได้แก่
2.1 Epstein Barr ทำาให้เกิด Burkitt ’s lymphoma มะเร็งช่องปากและคอ มะเร็งต่อม
น้ำาเหลือง
2.2 Herpes simplex II ทำาให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
2.3 Papilloma virus ทำาให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
2.4 Hepatitis B ทำาให้เกิดมะเร็งตับ
2.5 Human Immunodeficiency Virus (HIV) ทำาให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองเม็ดเลือด
ขาวและสมอง
3. รังสี รังสีต่าง ๆ สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ เช่น รังสีเหนือม่วง รังสีแกมม่า (GammaRay)และรังสีเอกซ์(X-Ray)ได้แก่อุลตร้าไวโอเลต, เรดอน, รังสีรักษา เป็นต้น สามารถทำาให้เกิดมะเร็งได้ใน
คนและสัตว์ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งผิวหนัง รังสีที่แผ่ออกมา
จำานวนมากจากอุบัติเหตุ เช่น โรงงานผลิตอาวุธ ผลิตระเบิด ซึ่งจะมีรังสีปริมาณมากแผ่ออกมาทำาอันตรายต่อ
เซลล์ ซึ่งไวต่อสารรังสีคือ เซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ กลไกการเกิดมะเร็งจากรังสีนั้น เกิดเนื่องจาก
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รังสีไปทำาให้ดเี อ็นเอในไมโครโซม (Chromosome) ชำารุด เช่น ทำาให้เกิดการจับคูก่ นั เอง ระหว่างเบสทีอ่ ยูเ่ คียงข้าง
ทำาให้พนั ธะระหว่างน้าำ ตาลและหมูฟ่ อสเฟส(Phosphate) หลุดจากกัน เป็นต้นเหตุให้ลกู โซ่ของดีเอ็นเอขาดจากกัน
4. ฮอร์โมน ฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายจากการที่ร่างกายสร้างขึ้นมากเกิน
ไป หรือได้รับฮอร์โมนจากภายนอกมากเกินไป มีมะเร็งอยู่ 4 ชนิดที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก สมอง เต้านม และเยื่อบุมดลูก เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อโดยทั่วไปที่เซลล์ต้องการฮอร์โมน
เพื่อการเจริญเติบโต อุบตั กิ ารณ์เกิดมะเร็งโดยตรงไม่มเี พราะว่าฮอร์โมนไม่ได้ออกฤทธิโ์ ดยตรงทีก่ รดนิวคลีอคิ แต่
ฮอร์โมนจะส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้เซลล์ไวต่อการก่อมะเร็ง หรือช่วยปรับเปลีย่ นการเจริญของเนือ้ งอกทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
5. อาหาร อาหารบางชนิดเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
5.1 อาหารไขมัน ทำาให้เกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งลำาไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมาก รังไข่ ตับอ่อน
ปากมดลูก
5.2 อาหารพวกไนเตรด (Nitrate) ได้มาจากการย่างรมควัน อาหารหมักดอง หรือโปรตีน
หมัก ทำาให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร
5.3 แอลกอฮอล์ (Alcohol) ทำาให้เกิดมะเร็งช่องปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหารและตับ
5.4 โรคอ้วน ทำาให้เกิดมะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน รังไข่
5.5 อาหารที่มีกากน้อย จะทำาให้เกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม
6. อันตรายที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ เช่น
6.1 แร่ใยหิน แอสเบสตอส (Asbestos) ทำาให้เกิดมะเร็งปอด และมะเร็งปอดชนิด Mesothelioma เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเส้นใย แอสเบสตอสมีความแหลมคม แต่ลักษณะทางเคมีไม่มี
ผลต่อการเกิดมะเร็งโดยตรง
6.2 โคเมทร์ (Chromates) ทำาให้เกิดมะเร็งปอด, อลูมิเนียม (Aluminium) ทำาให้เกิด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
6.3 Benzene ทำาให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดแดง (Erythroleukemia),
6.4 ไวนิล คลอลอยด์ (Vinyl chloride) ทำาให้เกิดมะเร็งตับชนิด Angiosarcoma
6.5 Aromatic-amines ทำาให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
6.6 สารหนู (Arsenic) ทำาให้เกิดมะเร็งปอด
การตรวจวินิจฉัยมะเร็ง
การที่จะสรุปผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนั้น จำาเป็นต้องมีการตรวจให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ใน
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งโดยทั่วไป มีดังนี้ (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2552)
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1. การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก หรือระยะที่ยังไม่มีอาการ (Symptom) ทางคลินิก เช่น การ
ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นต้น ซึ่งจะกระทำา หรือดำาเนิน
การในบุคคลที่มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือที่เรียกว่า กลุ่มเสี่ยง (High risk group) ได้แก่ หญิงที่มีเพศสัมพันธ์
ตั้งแต่อายุน้อย หญิงที่มีมารดาเป็นมะเร็งเต้านม กลุ่มบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งลำาไส้ตั้งแต่อายุ
น้อยกว่า 40 ปี หรือครอบครัวที่มีติ่งเนื้อในลำาไส้ใหญ่ เป็นต้น
2. การตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็ง ในกลุ่มผู้ที่มีอาการและอาการแสดง (Signs and symptoms)
ที่ปรากฏตามสัญญาณ อันตราย 7 ประการ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว เช่น มีเลือดออก หรือมีสิ่งขับออกจากร่างกาย
ผิดปกติ เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็ว มีแผลเรื้อรัง
รักษาไม่หายภายใน 2 สัปดาห์ กลืนอาหารลำาบากหรือรับประทานอาหารแล้วไม่ย่อย มีการถ่ายอุจจาระหรือ
ปัสสาวะผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากนิสัยเดิม มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ เป็นต้น
การตรวจวินิจฉัย ที่สำาคัญก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ต้องมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจ
ชิ้นเนื้อ (Pathology/biopsy) หรือตรวจหาเซลล์มะเร็ง (Cytology) มีหรือพบเซลล์มะเร็ง (Cancer cells) ที่
แน่นอน ก่อนจึงจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
3. การตรวจเพือ่ จัดระยะของโรค (Staging) ในผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง การจัดระยะของโรค
ที่ถูกต้องว่าเป็นมะเร็งระยะเท่าไร (ระยะแรก, ระยะลุกลามเฉพาะที่, ระยะแพร่กระจาย) เพื่อบ่งบอกถึงความ
รุนแรง และการเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสม
4. การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาว่ามะเร็งกลับเป็นใหม่ (Recurrent) หรือไม่ อาจเกิดเป็นใหม่จากการแพร่
กระจาย (Metastasis) กรณีที่ตรวจพบว่ามีมะเร็งกลับเป็นใหม่ จะได้ดำาเนินการรักษาได้ทันเวลา เพราะว่ามี
เซลล์ มะเร็งเป็นจำานวนน้อยรักษาได้ผลดีกว่า
การรักษามะเร็ง
การรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือ การรักษาด้วยวิธีผสมผสานของศัลยกรรม, รังสีรักษา และยา (เคมี
บำาบัด, ฮอร์โมน, สารต้านฮอร์โมน, ยาที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และยาที่ป้องกันพิษ และผลข้างเคียงของการรักษา)
วิธีการรักษามะเร็ง
1. วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นมาตรฐาน (Classical approaches) ได้แก่ (จรัส สุวรรณเวลา, 2553)
1.1. ศัลยกรรม (Surgery) โดยผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก
1.2. รังสีรักษา (Radiotherapy) โดยการฉายรังสี เป็นการรักษาร่วมกับการผ่าตัดหรืออาจ
จะฉายรังสีก่อนหรือหลังการผ่าตัด
1.3. ยาเคมีบำาบัด (Chemotherapy) โดยการให้ยาสารเคมี ก่อนผ่าตัด และหรือหลังผ่าตัด
อาจร่วมกับรังสีรักษาด้วยหรือไม่ก็ได้
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2. วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่กำาลังพัฒนาขึ้นมาใหม่ (New approaches) (พวงทอง ไกรพิบูลย์,2552
และ อาคม เชียรศิลป์, มปป.)
2.1. Cell regulatory cytokines หรือ – เปลี่ยนลักษณะของเซลล์มะเร็ง (Cancer cell
phenstyper) Biological response modifier และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
2.2. Monoclomal antibodies – เป็นการทำาลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ
2.3. Gene therapy – เปลี่ยนแปลงหรือกระตุ้นให้มีการทำางานของยีนส์ต้านมะเร็ง
การพิจารณาเลือกใช้วิธีการรักษามะเร็ง
การพิจารณาเลือกใช้วิธีการรักษามะเร็งชนิดใดก่อนหลัง ขึ้นอยู่กับประเด็นเหล่านี้ (อาคม เชียรศิลป์,
มปป.)
1. ชนิดของเซลล์มะเร็ง (Type of cells)
2. ระยะของโรคมะเร็ง (Stage)
3. ความเป็นมากน้อย (Extent)
4. จุดมุ่งหมายของการรักษา (Goal) เช่น ต้องการรักษาให้หาย, รักษาแบบประคับประคองให้มีชีวิต
ยาวนานเท่าที่จะทำาได้ และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น
การตระหนักเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองเป็นเรื่องที่สำาคัญที่ทุกคนควรต้องสนใจ เพราะจะไม่มี
ใครที่จะรู้ดีไปกว่าตัวของเราเอง เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ การดูแลรักษา
สุขภาพ การออกกำาลังกาย การสังเกตความผิดปกติที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณ
อันตราย 7 ประการ ทุกคนควรมีความรู้ เข้าใจ ตระหนักในการตรวจร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและ
ยังสามารถนำาความรู้ที่มีถ่ายทอด ให้คำาแนะนำาแก่ผู้อื่นในครอบครัวและในสังคมได้ด้วย เพื่อป้องกันการ
เกิดมะเร็ง หรือหากพบความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้รีบแก้ไขตั้งแต่ต้นมิให้มะเร็งลุกลามไปมากหรือเป็นระยะ
สุดท้ายจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากการที่สามารถค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ที่ยังไม่มีการ
แพร่กระจาย จะทำาให้สามารถรักษาให้หายขาดได้ การมีความรู้เรื่องมะเร็งจะทำาให้ป้องกันตนเองหรือค้นพบ
มะเร็งได้ หรือหากพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวเป็นมะเร็งก็ต้องรีบหาแนวทางในการรักษาให้ถูกต้อง (รู้แล้ว
รีบรักษา) เพราะ “มะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด” เนื่องจาก
มะเร็ง...มีความรู้ ป้องกันได้
มะเร็ง...รู้ก่อน รักษาได้
มะเร็ง...ตรวจหาได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มแรก หรือยังไม่มีอาการ
มะเร็ง...มีสาเหตุมาจากลักษณะนิสัยและสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่
มะเร็ง...ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมเป็นสำาคัญ
มะเร็ง...เป็นโรคทีส่ ามารถรักษาให้หายขาดได้ถา้ ตรวจพบในระยะเริม่ แรกและยังไม่มกี ารแพร่กระจาย
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ดังนั้น เราจะกลัวมะเร็งไปทำาไมกัน ในเมื่อมะเร็งสามารถป้องกันได้ สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมี
คนที่รักษามะเร็งแล้วหายจำานวนมากมายเพียงแต่เราต้อง มีความรู้เรื่องมะเร็ง ใส่ใจตนเอง ใส่ใจสุขภาพตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมตั้งหลักคือมีสติ ตั้งใจรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถ
พิชิตมะเร็งได้ เห็นไหมว่า มะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วเราจะกลัวมะเร็งไปทำาไมกัน
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