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       ในปจจุบนั ขาวสารตางๆ ที่เราไดรับมอียูมากมาย โดยเฉพาะจากอินเตอรเนท็ และ ขาวสาร

เหลานั้น เรากไ็ดรับโดยไมเห็นตัว หรือรูจักตัวผูเขียน การรับรูขาวสารจากแหลงดังกลาว จึงตอง

เพิ่มความระมดัระวังอยางมาก โดยเฉพาะขาวสารทางดานการแพทย มีการใหขอมูลดวย

วัตถุประสงคตางๆกนั ในคนที่เจ็บปวยและมีความเดือดรอน ยอมจะรอนใจที่จะรับขาวสาร เมื่อได

รับรูเร่ืองใดมา ก็มักจะเชื่อ ยิง่ถาไดขอมูลดังกลาวหลายๆ คร้ัง หรือจากหลายๆทางกย็ิ่งรูสึกเชื่อเขา

ไปอีก อยางเชน เร่ืองที่เปนหวัเรื่องบทความนี ้“การผาตดัมะเร็งทาํใหโรคแพรกระจายจริงหรือ” 

  

       คนที่ปวย และรูตัววาเปนมะเรง็ก็มีความกลวัเปนตนทนุอยูแลว เมื่อทราบวา หนึ่งในขั้นตอน

การรักษา คือ การผาตัด ดวยความไมรู จึงเกิดความกลัวเพิ่มข้ึน เมื่อมีคนมาบอกวา เปนมะเร็ง

อยาผาตัด เพราะโรคจะกระจาย  จึงทาํใหมีใจคิดที่จะเชือ่คําดังกลาวมากขึ้น ลองมาดูซิวา การ

ผาตัดมะเร็งทาํใหโรคแพรกระจายจริงหรอื?  การผาตัด มีผลกับการเติบโตของเซลลมะเร็งหรือไม 

  

       การผาตดั จัดเปนอนัตรายอยางหนึง่ที่เกิดกับรางกายของเรา ทาํใหเกิดบาดแผล แตโดยทั่วไป 

เหตุที่ตองทาํการผาตัด เพราะการกระทําดงักลาว จะใชเพื่อการรักษาโรค และ เมื่อหมอทําการ

ผาตัด แลว กจ็ะซอมแซมบาดแผลดังกลาวใหกลับใชงานไดดังเดิม หรือ ใกลเคียงเดิม ดวยความที่

การผาตัดเปนอันตรายตอรางกายทีม่นษุยทําขึ้น โดยธรรมชาติรางกายจะรับรู และ มกีาร

ตอบสนองตออันตรายนั้น ในเบื้องตน ก็มเีร่ืองของการรบัรูความเจ็บปวดที่เกิดขึน้ จากนัน้ ก็มีกลไก

การหามเลือดตามมาเพื่อใหบริเวณผาตัดนั้นหยุดการสญูเสียเลือด ซึ่งกระบวนการดังกลาวเกิดขึน้

เองตามธรรมชาติ ภายหลงัจากการผาตัด ยังมีขบวนการอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การซอม

สราง หรือ การหายของแผลผาตัด ซึ่งจะมเีซลลเยื่อบุผิว มาทาํหนาที่สมานผวิหนงัหรือผิวเยื่อบุ

ภายในรางกายใหกลับเขาที ่ เซลลเม็ดเลือดขาวมากําจัดเชื้อโรค เซลลเนื้อเยื่อเกี่ยวพนั มาสราง

เนื้อหรือ พงัผดื ฯลฯ  ขบวนการเหลานีม้ีอยางตอเนื่อง ตัง้แตนาทีแรกของการไดรับบาดแผล และ

จะมีมากสุดในชวง 7 วนัแรก แตจะยังมีตอเนื่องไปเปนเวลาแรมเดือน 

  



       ขบวนการดังกลาวนัน้ มีวัตถุประสงคในการทาํใหเนื้อเยื่อของรางกายกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ซึ่งในขบวนการเหลานี้ จะมตีัวเรงปฏิกริยา ซึง่หลัง่ออกมาจากสมอง และ สวนอื่นๆของรางกาย 

เพื่อใหข้ันตอนตางๆ ดําเนนิการไดอยางรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ เชน การใชสารอาหารมากขึน้ 

การมีเลือดหลอเลี้ยงมากขึ้น การแบงตวัของเซลลมากขึน้ ฯลฯ จุดนี้เอง จงึเปนที่มาของประโยค 

หรือขอความที่วา “การผาตดัมะเร็งทาํใหโรคแพรกระจายจริงหรือ?”  เพราะขบวนการที่เรงใหเซลล

ตางๆ โตขึ้น ก็ยอมสามารถเรงใหเซลลมะเร็งโตขึ้นดวยเชนกนั  

 
คนสวนใหญกลวัการผาตัด และเชื่อวาการผาตัดแบบไหนจะมีผลตอการกระจายของ
เซลลมะเร็ง 
       คนสวนใหญเขาใจวาการผาตัด ไมวาจะเปนเจาะ เปนผา เปนตัด ลวนจะไดรับผล ทาํให

เซลลมะเร็งแพรกระจายทัง้ นัน้ แตในความเปนจริง การกระตุนใหเซลลโตขึ้นนัน้ มากหรือนอย

ข้ึนอยูกับความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดขึน้ กรณทีี่มีบาดแผลขนาดใหญ การกระตุนจะมมีาก แต

หากเปนการบาดเจ็บเพยีงเลก็นอย เชน เขม็แทง การกระตุนก็จะไมมากนัก และอยาลืมวา การ

กระตุนดังกลาวตองใชเวลา ไมใช บาดเจ็บปุบ เซลลโตปบ 

 และ ถาหาก ไมมีเซลลมะเรง็เหลืออยูในรางกาย หรือ เหลืออยูนอยมาก การกระตุนใหเกิดการ

กระจาย หรือ การโตขึ้นของเซลลมะเร็งกเ็ปนไปไดนอย หรือ เปนไปไดยากเชนเดียวกัน 

 
คนเปนมะเรง็ทําไมตองรบัการผาตัด 
       การผาตดัในกรณีที่ผูปวยเปนมะเรง็นั้น มีการผาตดัอยู 2 ชวง ชวงแรก คือ การผาตัดเพื่อใหได

ชิ้นเนื้อเพื่อมาพิสูจนวาเปนมะเร็งจริงหรือไม มักจะเรียกขั้นตอนนีว้า การเจาะเนื้อตรวจ การดูดเนื้อ

ตรวจ การตัดเนื้อตรวจ หรือ สะกิดเนื้อเพื่อไปตรวจดู ฯลฯ แลวแตจะเรยีก และ แลวแตปริมาณ ชิ้น

เนื้อทีน่ําออกไปมากหรือนอยเพียงใด ในชวงที่ 2 คือ การผาตัด เพื่อใหเนื้อสวนทีเ่ปนมะเร็งออกไป

จากรางกายทัง้หมด เปนสวนของการรักษา 

       ในขั้นตอนของการนาํชิน้เนื้อไปตรวจนั้น มีความจาํเปนอยางมาก เพราะการรักษาผูที่ปวยเปน

มะเร็ง กับผูที่ไมเปนมะเร็งจะแตกตางกนัอยางสิน้เชงิ การรักษามะเร็งเพื่อหวังใหผูปวยหาย จะตอง

ควบคุมไมใหมีมะเร็งเหลืออยู จะดวยการผาตัด ใหยา หรือ ฉายแสง ก็ตาม ลวนแตเปนการรักษาที่

เฉพาะเจาะจงอยางเอาจริงเอาจัง และ ทําใหผูปวยอาจมีผลขางเคียงเกิดขึ้นได ซึ่งผดิกับกรณีที่

ไมใชมะเร็ง การรักษาก็ไมตองมากเทากับการรักษาผูปวยที่เปนมะเร็ง ดังนัน้บางคนบอกวา หาก

สงสัยมะเร็ง ลองหาวิธกีารอืน่ๆ รักษาดูกอนไมดีกวาหรือ อยาเพิ่งไปผาตัด หรือ เจาะชิ้นเนื้อเลย ก็

ถือวาเปนความเขาใจที่ไมถกูตอง เพราะหากรักษาดวยวธิีที่ไมถกูตอง ก็เทากับวาเปดเวลาให

มะเร็งคอยๆ โตขึ้น ขณะเดียวกัน หากโรคนั้นไมใชมะเร็ง ก็ไมจําเปนตองรับการรักษาใดๆ ดังนัน้ 



การลองรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ จงึเปนการรักษาที่สูญเปลาครับ 

       การเจาะชิ้นเนื้อ อาจทาํใหเกิดการกระตุนขบวนการตางๆของรางกายตามทีก่ลาวมาใน

ขางตนบทความ อาจกระตุนใหมะเร็งโตขึน้ได แตการตรวจชิ้นเนื้อเพือ่พิสูจนทางพยาธ ิหากพบวา

เปนมะเร็งแลว แพทยก็มกัจะใหการรักษาทีเ่ฉพาะเจาะจงเลย ทันท ีโดยการผาตัด เพือ่นํา

กอนมะเร็งออกทัง้หมด และ ติดตามดวยการรักษาอืน่ๆ เพื่อใหมีโอกาสที่มะเรง็จะกลบัมาเปนซ้ํา

นอยที่สุด การเจาะชิน้เนื้อเพือ่ตรวจ จึงเปนสิ่งจําเปน และผลดี มากกวาผลเสีย ระยะเวลาสัน้ๆ 

หลังการเจาะชิ้นเนื้อ ไมไดทําใหมะเร็ง โตขึ้น หรือ แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ดังคาํกลาวอางที่ได

ยินกนัมา 

       ยิ่งการผาตัดเพื่อรักษามะเร็งดวยแลว มักจะเปนการผาตัดเพื่อนาํเนื้อเยื่อของรางกายสวนที่

เปนมะเร็งออกทัง้หมด หรือ เกือบทั้งหมดดวยความระมดัระวังตามมาตรฐานของศัลยแพทย กรณี

นี ้โอกาสที่มะเร็งที่เหลืออยูจะกลับมาโตขึ้นใหม ก็ยิง่นอยไปอีก เพราะไมมีเซลลมะเรง็ที่เหลือไว

เปน พอพนัธุแมพันธุ ที่จะขยายตัวตอไป อีกทัง้ในปจจุบนั การรักษามะเร็งมักจะมีการรักษาเสริม

ภายหลงัการผาตัด เพื่อใหเซลลมะเร็งที่อาจเหลืออยูเพียงนอยนิด ในรางกายถูกทําลายไป ดังนัน้ 

การผาตัดเพื่อนํามะเร็งออกทั้งหมด จงึไมทําใหมะเรง็แพรกระจายออกไป หากมกีารแพรกระจาย 

มักจะเปนการแพรกระจายทีเ่กิดขึ้นตั้งแตกอนทาํการผาตดั และโตขึ้นมาในภายหลงั 

 
บทสรุป 
       การผาตดั อาจกระตุนปฏิกริยาในรางกายทีก่ระตุนการเติบโตของเซลลปกติ และ เซลลมะเร็ง

ได แตการผาตัด เปนสิ่งจําเปน ในการวินจิฉัยและการรกัษา ซึ่งการผาตัดที่ถูกตอง และทันเวลา ไม

ทําใหผลการรกัษาเปลีย่นไป การรั้งรอ ไมทําการผาตัดรักษา หรือวินิจฉัย ในเวลาที่เหมาะสมเสีย

อีก ทีเ่ปนเหตุใหมะเรง็มโีอกาสเติบโตขึ้น และ เปนอนัตราย ทําใหโอกาสรักษาหายมีนอยลงครับ 

  

 


