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Lunch Talk:  
“การจัดการโรคที่เกิดจากความเครียด” 

 

3 พฤศจิกายน 2553 12.00 น. ณ หองประชุมนาทตัณฑวิรุฬห  

เรียบเรียงโดย: กรรณิการ จันทรชดิฟา 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

(งานนโยบายและแผน) 
 

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่หองประชุมนาทตัณฑวิรุฬห ไดเกิดเวทีเสวนาเล็กๆของ

ชาวสิ่งแวดลอมขึ้น เปนครั้งแรกของคณะสิ่งแวดลอมฯ กับ Lunch Talk การพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางมื้ออาหารกลางวันของชาวสิ่งแวดลอม การสนทนาวันนี้ วาดวยเรื่อง “การ

จัดการโรคที่เกิดจากความเครียด”   ดําเนินรายการโดย 

อ.ดร. จงดี โตอิ้ม  โดยมีผูรวมสนทนาซึ่งแตละทานเปน
ที่รูจักของคณะเปนอยางดีแลว ประกอบดวย รศ.ดร.

จําลอง อรุณเลิศอารีย คุณภัทรพร วัฒนาศรีโรจน (พี่

ภัทร) คุณมยุรีย สิทธิสากล (พี่แดง) คุณไพลิน บุนนาค 

(พี่ออ) คุณราตรี ธรรมคํา (นองนิด)  
 

ความเครียดคืออะไร 
นอนหลับยาก นอนไมหลับ นอนหลับๆตื่นๆ กินอาหารมากกวาปกติ ทุกคนคงเคยมีอาการเหลานี้ 

อาการเหลานี้เปนสัญญาณของส่ิงที่เรียกวาความเครียด โดยปกติแลวอาการเครียดหรือสัญญาณตางๆของ
ความเครียดนี้ เปนภาวะที่ทุกคนตองเผชิญ เนื่องจากเปนระบบการเตือนภัยทางธรรมชาติของรางกาย

มนุษย ที่เตือนใหมนุษยรูจักระวังตนเองวากําลังมีพฤติกรรมหรือดําเนินชีวิตภายใตภาวะความเส่ียงตอโรคที่

รายแรงยิ่งขึ้น 
 

ความเครียดกอโรคไดกับทุกคน 
ผูเขารวมการสนทนาบอกเลาประสบการณการเผชิญโรคที่เกิดจากความเครียดของตนเอง  

 ทานอาจารย จําลอง เลาประสบการณการปวยเปน “โรคกลามเนื้อออนแรง” คืออาการของ
ปลายประสาทเสนที่ 7 อักเสบ อาการที่พบคือ ปาก ตา ตก ไมสามารถควบคุมการทํางานกลามเนื้อบน

ใบหนาไดตามปกติ มีลักษณะอาการคลายโรคอัมพาตครึ่งหนา โดยจะมีสัญญาณเตือน เริ่มจาก อาการปวด

หัวขางเดียว โดยถาประสาทขางขวาอักเสบ จะมีอาการปวดหัวขางซาย เปนตน โรคนี้เกิดจากภาวะ

ความเครียด รางกายพักผอนไมเพียงพอ เปนหวัดเรื้อรัง โดยทั่วไปรักษาประมาณ 1-3 เดือน จะหายเปน

ปกติ  

 พี่แดง พี่ภัทร พี่ออ เลาประสบการณการปวยจากมะเร็งเตานม และ มะเร็งตอมไทรอยด โดย 

มะเร็งเปนเซลลเนื้อรายซึ่งอยูตามสวนตางๆของรางกาย ลักษณะบงชี้การเปนมะเร็งเตานม สังเกตไดจาก
การตรวจเตานมดวยตนเองจะพบเม็ดหรือกอนแข็ง เปนกอนแข็งที่ไมเคลื่อนที่  มะเร็งเปนโรคที่ไมสามารถ

บงชี้ถึงสาเหตุที่ชัดเจนไดแตมีปจจัยเสี่ยงใหเกิดโรคดังนี้ 1) พันธุกรรม 2) พฤติกรรมเสี่ยง เชน การ

รับประทานอาหาร ทอด มัน อาหารรสจัด ของหมักดอง 3) ความเครียด พักผอนไมเพียงพอ ขาดการออก
กําลังกาย 

มะเร็งโรครายเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย การรักษาโรคมะเร็ง

มีหลายแบบ ตามความรุนแรงของโรค ถาเปนในระยะเริ่มตน เชน พี่ออ(ระยะ 0-1) ก็ใชเพียงการผาตัดเอา
เนื้อรายเฉพาะสวนออก ไมตองทําการฉายแสงหรือใหเคมีบําบัด หรือ พี่ภัทร (ระยะ 1) ซึ่งใชการผาตัด

เฉพาะเนื้อรายรวมกับการทําเคมีบําบัด หากเปนระยะที่สูงขึ้น เชนพี่แดง (ระยะ 2-3) ตองทําการผาตัดเตา

นม รวมกับการฉายแสง และการใหเคมีบําบัด เพื่อความ

ปลอดภัยของผูหญิงและผูชายทุกคน (ผูชายก็มีโอกาสเปน
มะเร็งเตานม) ตองหมั่นสังเกตตัวเอง ตรวจเตานมของตัวเอง

เปนประจํา หากพบส่ิงปกติควรรีบไปปรึกษาแพทยทันที  

 นองนิด เลาประสบการณการเปน ช็อคโกแล็ค
ซีสที่ปกมดลูกขางซาย ซึ่งนองนิดตองอดทนตออาการปวด

อยางรุนแรงและปวดมากขึ้นทุกเดือน เปนอยางตอเนื่องจน
ทายสุดตองเขารับการรักษา โดยทั่วไปชอกโกแลตซีส หมายถึง ''ถุงน้ําที่มีสารของเหลวสีคลายกับชอกโก

แลตอยูภายใน'' เรียกในภาษาทางการแพทยวา “โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ เอ็นโดเมทริโอซิส'' 

เกิดจากการมีเลือดประจําเดือนสวนนอยสวนหนึ่งไหลกลับเขาไปในชองทอง โดยผานทอรังไข ซึ่งจะนํา
เซลลของเยื่อบุโพรงมดลูกไปดวย เซลลนี้ไปฝงตัวอยูที่อวัยวะไหนก็จะทําใหเกิดโรคนี้ขึ้นในอวัยวะนั้น เมื่อ

สะสมระยะเวลาหนึ่งจะกลายเปนกอนขนาดใหญ ตองทํารักษาโดยการใหยาหรือการผาตัด อาการที่เปน

สัญญาณเตือนคือ กอนมีประจําเดือนมีอาการปวดทองมาก  มีประจําเดือนมากผิดปกติ หรือปวดทองหลังมี
เพศสัมพันธ ปจจุบันนี้เรายังไมทราบกลไกและสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคที่แทจริง 
 

รับมืออยางไรเมื่อเปนโรค 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณถึงการรับมือเม่ือพบวาตนเองเปนโรค มีแนวทางคือ  

 การไปพบแพทยอยางรวดเร็วเมื่อพบวาตนเองมีอาการผิดปกติ ทําใหการรักษาเปนไปอยาง
รวดเร็ว ไมลุกลาม เชน อาจารยจําลอง ซึ่งเลาประสบการณที่เปน “โรคกลามเนื้อออนแรง” อาจารยไมรอชา

ที่จะไปพบแพทย ซึ่งทําใหการรักษาเปนไปไดอยางรวดเร็ว เพียง 3 สัปดาหก็หายเปนปกติ  
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 การกินยาและดูแลตัวเองใหเหมาะสมตามการแนะนําของแพทย เนื่องจากหลายคนเมื่อกิน
ยาหรือรักษาตัวไปสักระยะ เมื่อรูสึกดีขึ้นก็คิดวาตัวเองเปนปกติแลว ทําใหไมกินยาตามที่แพทยสั่ง และ

มักจะปลอยปะละเลยไมสนใจดูแลตัวเองคิดวาหายแลว สงผลใหบางครั้งโรครายกลับมาอีก หรือรักษาไม

หายขาด หรืออาจเกิดโรคอื่นตามมา  

 อยาเปลี่ยนแพทยผูรักษาบอย เนื่องจากหลายคนมักจะคิดวาตัวเองไมนาจะเปนโรคนี้ คิดวา

แพทยวินิจฉัยผิด จึงเปลี่ยนแพทยผูรักษาบอยๆ ทุกครั้งที่เปลี่ยนแพทยผูรักษาคือการตองเริ่มนับหนึ่งใหม 
ทําใหการรักษาไมตอเนื่อง อาจทําใหโรคลุกลาม ยากตอการรักษา  

 การเตรียมพรอมทั้งกายและใจ ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ การรักษา 
ผลขางเคียง เตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับสถานการณ  
 

ความคิดเมื่อเปนโรคราย 
จากประสบการณของผูรวมสนทนา พบวาเมื่อทุกคนเจอโรครายกับตนเอง ความคิดแรก คือ “ทําไม

ตองเปนเรา” หลายคนที่ตอนนี้สุขภาพดีคงไมเคยคิดตั้งคําถามน้ีกับตัวเอง จนกวาเราจะเจอกับโรครายดวย
ตัวเอง  หากแตพี่ๆที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณก็สามารถขามพนความคิดนี้ไปไดดวยการมองในมุมบวก 

เชน “เรายังโชคดีกวาอีกหลายคนที่เปนหนักกวานี้อีก” “โชคดีที่เจอเร็ว” “โชคดีที่ไมลุกลามไปที่อื่น” จากสิ่งที่

พี่ๆพบเห็นเม่ือเขาทําการรักษาคือ มีผูคนจํานวนมากที่ตองรักษาดวยโรครายนี้ และจํานวนไมนอยที่กวาจะ
มารักษาก็อาการหนักยากจะรักษา หรือ เมื่อรักษาแลวเจอผลขางเคียงที่คอนขางรุนแรง  อาจารยจงดี ใหแง

คิดเพิ่มเติมวาไมใชทุกคนจะโชคดี บางคนอาจจะไมไดตรวจ จึงไมรูวาตัวเองเปน ซึ่งเมื่อรูก็อาจจะไม

สามารถทําอะไรไดแลวเพราะอยูในขั้นที่รุนแรงหรือขั้น
สุดทาย มุมมองหนึ่งซึ่งไดจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งน้ี

คือ หลายคนที่รางกายแข็งแรง อาจยังไมเคยคิดวา สักวัน

หนึ่ง  “อาจจะเปนเรา” ก็ไดที่ตองเผชิญกับโรครายเชนนี้ 
ดังนั้นส่ิงสําคัญคือ การเตรียมตัวใหพรอม ใหแข็งแรง 

ปองกันไวกอนที่โรครายจะมาหา แลวตองมานั่งถามตัวเอง

วา “ทําไมตองเปนเรา”  
 

การจัดการความเครียดเม่ือเผชิญโรคราย 
เมื่อโรครายอยางมะเร็งมาเยือน ตองทําการรักษา ทั้งการฉายแสง การทําเคมีบําบัด รวมถึงการผาตัด 

สิ่งเหลานี้ เปนเรื่องที่หนักและทรมาณกับรางกายมาก ทําใหเกิดความเครียดจากความเจ็บปวดทั้งรางกาย

และจิตใจ อยางเชน พี่แดง ซึ่งตองเผชิญโรครายกับชีวิตตัวเอง ถึงสองครั้ง และสองที่ คือ เปนมะเร็งเตานม 
และ มะเร็งตอมไทรอยด เจอการตรวจ การรักษาที่ยาก เชนเดียวกับพี่ภัทร พี่ออ และนองนิด ที่ตองตอสูกับ

ความเจ็บปวด สิ่งสําคัญที่พี่ๆไดผานพนประสบการณเหลานี้มาได คือ กําลังใจของตนเอง ครอบครัวและคน

รอบขาง โดยการพูดคุยทําความเขาใจกับคนใกลชิด เชน สามี ภรรยา ลูก พอ แม ก็เปนสวนสําคัญ แตสิ่ง

สําคัญที่สุดของการสูกับโรคราย คือ “สูกับตัวเอง” ทั้งการใหกําลังใจตนเอง ความอดทนกับความเจ็บปวดทั้ง

การผาตัดหรือการทําเคมีบําบัด ความเขมแข็งของตัวเองจึงสําคัญมาก สิ่งที่ทําใหพี่ๆมีกําลังใจสูกับโรคราย
ที่สําคัญมากคือ การนึกถึงคนที่อยูขางหลัง เชน ลูก หรือ ครอบครัว นอกจากนั้นผูรวมสนทนาได

แลกเปลี่ยนถึงวิธีการจัดการความเครียดเมื่อตนเองปวย เชน การพยายามทําตัวเองใหราเริงแจมใส หา

วิธีการปลดปลอยความเครียด ดวยการดูหนัง ฟงเพลง ชวงมีบอลโลกก็ดูบอล การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย เปนตน  
 

ทบทวนตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
หลังจากไดรับการรักษาแลว การเปนโรคทําใหตองมาเริ่มทบทวนตัวเอง พิจารณาถึงพฤติกรรมตางๆที่

ปฏิบัติตลอดเวลากอนพบโรคราย พบวาพฤติกรรมหลายอยางนาจะเปนปจจัยที่กอใหเกิดโรครายนี้ เชน 
การสูบบุหรี่ ดื่มเหลา การรับประทานอาหารทอด 

อาหารมัน อาหารปงยาง ของหมักดอง การไม

ออกกําลังกาย และอีกหลากหลายพฤติกรรม เมื่อ
พิจารณาตนเองแลว พรอมดวยการกระตุนของ

แพทยและการเรียนรูดวยตนเอง สิ่งหนึ่งที่ทุกคน

ทําคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมตางๆที่เปนปจจัย

เส่ียง เปลี่ยนจากการกินของมัน ของทอด มากิน

ผักและผลไมมากขึ้น ดื่มน้ําเยอะขึ้น ออกกําลัง
กายมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนาฬิกาชีวิตที่ถูกตอง พูดงายๆ คือ “ดูแลตัวเองมากขึ้น” 

คําถามหนึ่งที่ไดจากการพูดคุยครั้งนี้คือ เมื่อเราเปนโรคแลวทําไมเราจึงสามารถทําหลายสิ่งหลายอยางที่เรา

ไมเคยทํากอนหนานี้ได? ทั้งที่แตละคนก็มีเวลาเทาเดิม เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมง เทากัน เราจะจัดสรร
เวลาอยางไร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางไร เพื่อใหเรามีสุขภาพที่ดี หางไกลจากโรคราย หรือพรอมรับมือ

กับโรครายที่อาจจะมาเยือนเราไดทุกเมื่อ คําถามเหลานี้เปนคําถามที่อาจจะยังไมมีคําตอบสําหรับการรวม

สนทนาวันนี้ แตเปนคําถามที่อาจารยจงดีไดฝากไวใหทุกคนลองกลับไปคิดทบทวนตัวเอง ถึงพฤติกรรมที่
ผานมาและที่เราจะปรับเปลี่ยนในอนาคต 

 

อยาลืมท่ีจะถามตัวเองวา “ตอนเราแข็งแรง เราปลอยปะละเลย กับ

การดูแลสุขภาพของเรารึเปลา” เปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ กอนที่ตองมา

ถามตัวเองเมื่อปวยวา “ทําไมตองเปนเรา”  


