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มะเร็งเปนโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในไทย และ

สถิติผูปวยมะเร็งทั่วโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป

มะเร็งไมใชโรคที่เกิดจากเชื้อโรค แบคทีเรีย รา หรือไวรัส ไมใชโรค

ตดิตอจากบคุคลหนึง่ไปสูอกีบุคคลหน่ึงโดยการสมัผัสหรือคลกุคลกีบัผูปวย 

แตพบวา มีการถายทอดทางกรรมพันธุ อาหาร และมลพิษในสิ่งแวดลอม

กอใหเกิดมะเร็งได มะเร็งเกิดจากเซลลของรางกายแบงตัวมากผิดปกติ 

จนไมสามารถควบคุมได และแพรกระจายไปทัว่รางกาย แยงสารอาหารจาก

เซลลปกติ โตมากจนเกิดการอักเสบ ติดเชื้อ และทําใหถึงแกชีวิตในที่สุด 

กลไกของเกิดมะเร็ง เริ่มจากการที่เซลลของรางกายไดรับปจจัย

กระตุน ทั้งจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดลอม จนทําใหเกิดความผิดปกติของ

เซลล กลายเปนเซลลที่หลุดออก การควบคุมของวิถีเซลล กลาวคือ เซลล

มะเร็งจะแบงตัวโดยมากผิดปกติและไมมีการตายตามเวลาอันควร 

ปจจัยกระตุนจากพันธุกรรม ไดแก สารพันธุกรรมหรือที่เรียกวา 

ยีน (gene) ที่อยูในสายดีเอ็นเอ (Deoxy-ribonucleic acid-DNA) ซึ่ง

เปนตัวควบคุมกระบวนการทํางานของเซลล เมื+อยีนผิดปกติ จะสงผลให

กลไกของการเกิดมะเร็ง
1

รค แบค

่

รีย รา หดจากเชื้อโ รือไวรัส ไคทีเ ี

งทวโลกมี

มใชโรคที่เกิ

ลหนึง่ไปสอี

รคทโรคทีีโรคโรคทีโชโรคที
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เซลลทํางานผิดปกติ ขอยกตัวอยางดาราฮอลลีวูด แอนเจลีนา โจลี่ ท่ีเธอ

ตัดเตานมทิ้งทั้งสองขาง เพราะตรวจพบยีนชื+อ BRCA (breast cancer 

susceptibility gene) ที่เกิดการผาเหลาหรือผิดปกติไป โดยปกติยีนนี้จะ

สรางโปรตีนมากดไมใหเซลลรางกายเกิดเปนมะเร็งที่เตานมและรังไข 

แตหากวายีนนี้ผิดปกติเกินไป จะทําใหมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง 

เพิ่มขึ้น 50-65 เปอรเซ็นต 

หากพิจารณาใหละเอียด การตัดเตานมทิ้งเปนการลดความเสี่ยง

ของการเกดิโรค เพราะการมพีนัธุกรรมท่ีผดิปกต ิจะสงผลใหมะเรง็เกดิขึน้

โดยไมอาจเลี่ยงได แตวาวิธีนี้ก็ยังไมสามารถปองกันการเกิดมะเร็งได 100 

เปอรเซน็ต เพราะเธอยงัไมไดตดัรงัไขทิง้ดวย จงึทาํใหเธอมโีอกาสทีจ่ะเกิด

มะเร็งรังไขได อยางไรก็ตาม BRCA ที่ผาเหลา ก็ไมใชสาเหตุเดียวของการ

เกิดมะเร็ง เพราะมียีนอีกหลายตัวที่กอมะเร็ง

ปจจัยเกิดจากสิ่งแวดลอม ไดแก มลภาวะ ยาฆาแมลง เหลา รังสี 

อาหารที่มีสารพิษ เปนตน และยังมีปจจัยอื+นๆ เชน ความเครียด ก็เปน

สาเหตุของมะเร็งได

เมื+อเกิดเซลลมะเร็งขึ้นแลว มันจะเริ่มแบงตัวใหไดเซลลมะเร็ง

หลายๆ เซลล (เรยีกกระบวนการทีแ่บงตัวใหไดเซลลมะเร็งหลายๆ เซลลวา 

Proliferation) เมื+อมนัเปนกอน ซอนกนัหนาแนJนขึน้ มนักจ็ะขาดอาหารและ

อากาศ กระตุนใหเกิดหลอดเลือดใหมมาเลี้ยงพวกมัน (เรียกกระบวนการ

ที่เกิดหลอดเลือดมาเลี้ยงวา Angiogenesis) พอมันไดอาหารดี มันก็จะโต

มากขึน้ แลวจะแทรกตวัเขาไปในหลอดเลอืด (เรียกกระบวนการท่ีแทรกตวั

เขาไปในหลอดเลอืดวา Invasion) เลอืดไปเลีย้งอวยัวะใด เซลลมะเรง็กจ็ะไป

ทีน่ัน่ดวย มนัจะออกจากหลอดเลอืดไปเกาะทีอ่วยัวะนัน้ (เรยีกกระบวนการ

ที่ออกจากหลอดเลือดไปเกาะที่อวัยวะวา Metastasis) แลวทําการแบงตัว

จนเปนกอนใหญ เมื+อมันแพรไปทุกๆ อวัยวะแลว ก็ยากที่จะรักษา 

ละยังมีป ยอื+นๆ เชปนตน แล ชน ความจจย

จยเกดจ

มีสารพิษ เ

องมะเร็งได็็

ารพษารพษ

ะเร็็

พษรพารารพษ

็
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การเติบโตของมะเร็ง

เซลลปกติ เซลลมะเร็ง

เซลลตั้งอยูบนฐานรองรับ

การแพรกระจายของเซลลมะเร็ง

มะเร็งปอด

เซลลมะเร็ง

เสนเลือด
ตับ

เม็ดเลือดแดง

การแพรกระจาย

ของเซลลมะเร็ง

ขั้นตอนการแพรกระจายของมะเร็ง
ยีนผิดปกติ  แบงตัวใหไดเซลลมะเร็งหลายๆ เซลล  กระตุนใหเกิด

หลอดเลือดใหม  เซลลมะเร็งแทรกตัวเขาไปในหลอดเลือด   ไหลไป

ตามเลือดไปเกาะที่อวัยวะใหม

เซลลมะเรง็แบงตวัไดเซลลมะเรง็หลายๆ เซลล เซลลมะเรง็กระตุน

ใหเกิดหลอดเลือดนําอาหารมาเลี้ยงตัวมัน จนมันโตขึ้นมากก็จะแทรกตัว

เขาไปในหลอดเลือด

เซลลมะเรง็เขาไปในหลอดเลือด ไหลเวียนไปโดยการปมของหวัใจ 

ไปเกาะทีอ่วยัวะใหม เชน ปอด หรือตบั แลวเซลลมะเรง็ออกจากเสนเลอืด

เขาไปในเนื้อปอด เนื้อตับ เพิ่มจํานวนในปอดและตับ

มาเลยอดนําอาห

ดเลืลือดออดดดอออดออด
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งานวจิยัพบวา สมนุไพรสามารถปองกนัไดตัง้แตเริม่ตน โดยปองกัน

ไมใหเกิดสารและเกิดความผิดปกติของสารพันธุกรรมได 

การรกัษาเริม่ตัง้แตการปองกนัไมใหเกดิพษิขึน้ นัน่คอื ไมกนิสารพษิ

ทีก่อมะเรง็ กนิสารตานอนุมลูอสิระ และสารกาํจดัพษิ หากเกิดเซลลมะเร็ง

แลว ตองฆามนัต้ังแตมนัจะเริม่แบงตัว โดยใชยาทีเ่ปนพิษจาํเพาะตอเซลล

มะเร็ง แตไมเปนพิษตอเซลลปกติ หากมันเปนกอนแลว ตองใชยายับยั้ง 

ไมใหเกิดหลอดเลอืดไปเลีย้ง แลวมนัก็จะขาดอาหารตาย ปองกนัการแทรก

เขาไปตามหลอดเลือดโดยใชยาที่ทําใหมันเคลื+อนที่ไมได และทําลายเยื+อ

หุมเซลลของมัน ใหไมสามารถไปเกาะกับอวัยวะ ซึ่งกลไกเหลานี้พบในยา

สมนุไพรตาํรบัคอื พชืชนดิทีห่นึง่ตานอนมุลูอสิระ พชืชนิดทีส่องตานอกัเสบ 

พืชชนิดที่สามยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหม พืชชนิดที่สี่ฆาเซลลมะเร็ง 

และพืชชนิดที่หาเสริมภูมิคุมกัน เปนตน 

พืชแตละชนิด มีฤทธิ์ยับย้ังกลไกตางๆ กัน แตกตางจากยาแผน

ปจจบุนัทีจ่ะเปนยาเด่ียวๆ ฆาเซลลอยางเดียว และยงัฆาเซลลปกตดิวย ยิง่

รกัษารางกายยิง่ออนแอ และไมไดกระตุนใหเกดิภูมคิุมกันไปตอสูกบัมะเรง็ 

แตยาสมุนไพรตํารับ ยิ่งรักษา สุขภาพยิ่งแข็งแรง สูเชื้อได ปจจุบันยังไมมี

ยารักษามะเร็ง ยาเคมีเปนทางเลือก สมุนไพรเปนยาที่ใชมาในอดีต และ

หากทําการวิจัยก็มีโอกาสเปนยารักษามะเร็งสําหรับอนาคต

ทําไมแพทยจึงไมใชยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็ง เพราะแพทย

ไมไดเรยีนสมุนไพร เรยีนแตยาฝรัง่ทีเ่ปนสารเดีย่วๆ รกัษาอาการเดยีว ปวด

ก็ระงับปวด แตไมไดปรับสมดุลของรางกาย เมื+อแพทยไมใช การวิจัยและ

พฒันายาสมุนไพรก็ไมเกดิ ผูคนกข็าดยา ตายกนัเปนจาํนวนมากหลายลาน

คน คนที่ไมอยากตายสวนหนึ่ง ก็เลือกใชสมุนไพร แตใชกันแบบไมรู ไมมี

มาตรฐาน สุดทายก็ไมหาย

ซลลอยา

มไดกระ

ยว และ

หเกดิภม

ดีย่วๆ ฆาเซ

แอ และไ

ยงัฆาเซล

มคิมกันไป

งเด

แตละช

ทีจ่ะเปนยาเดี

งกายยิง่ออน

ํ

ิ่

เปนยเปนย

ิ

เปนยเปนย

ิ่
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มะเร็งดื้อยาคีโม
2

การทําคโีม (chemotherapy) หรอืเคมบีําบดั เปนทางเลอืกหนึง่ที่ใช

รักษาโรคมะเร็ง เรียกอยางยอวา “คีโม” คือสารเคมีที่ฆาเซลลมะเร็ง รวม

ทั้งเซลลปกติ มีผลขางเคียงสูง เชน อาเจียน เจ็บปวด ผมรวง และไมได

รบัประกนัวาจะทาํใหผูปวยรอดตายจากมะเร็งได งานวจิยัจากศนูยวจิยัโรค

มะเร็งเฟร็ด ฮัชชินสัน (fred Hutchinson cancer research Center) พบวา 

การรักษาดวยคีโม กลับทําใหเปนมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยคีโมจะไปกระตุนให

เซลลไฟโบรบลาสต (fibroblast cells) หลั่งสารโปรตีน WNT1 6B ออกมา

มากขึ้น 30 เทา ซึ่งสารนี้ทําใหเซลลมะเร็งเติบโตเบงบาน รุกรานไปเซลล

ขางเคียงและดื้อตอยาคีโม 

หลายคนตัดสินใจใชสมุนไพรรักษามะเร็งในระยะสุดทายแลว คือ

ระยะที่แพทยแผนปจจุบันปฏิเสธการรักษา เมื+อมาระยะนี้ ยาสมุนไพรก็ไม

สามารถชวยได เพราะการปรบัสมดลุตองคอยๆ เปน คอยๆ ไป จะใหกระตุน

ภมูทินัททีีก่นิก็ไมได ทางทีด่คีอื ดแูลปองกนัตวัเองตัง้แตเริม่ตนดวยอาหาร 

หรือเคมี

โม” คือ

บดั เปนท

เคมีที่ฆา

therapy) 

ยอวา “คี

ทางเลอืกห

าเซลลมะ

คโีม (chemo

ง เรียกอยาง
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(cheche(
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ศาสตราจารย ดร. แฟรงก เอ็น. (Frank N.) จากสถาบันมะเร็ง

แหงชาติ ประเทศเยอรมนี ไดบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

เจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 6 ในหัวขอ “เคมี ชีววิทยาในยุคโอมิกสเพื+อสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมและการพัฒนายา” วา 

สาเหตุของมะเร็ง เมื+อแบงออกเปนเปอรเซ็นต ไดแก ประมาณ 35 

เปอรเซน็ต มาจากอาหาร, 30 เปอรเซน็ต มาจากการสบูบหุร่ี, 5 เปอรเซน็ต 

มาจากพนัธกุรรม, 3 เปอรเซน็ต มาจากการดื+มสรุา, 3 เปอรเซน็ต มาจากส่ิง

แวดลอม เชน มลภาวะทางอากาศ ควนัพิษ และไอเสยีรถยนต, 10 เปอรเซน็ต 

มาจากการติดเชื้อโรค (เชน ไวรัสตับอักเสบจะไปทําลายสารพันธุกรรมท่ี

ชวยตานมะเร็ง แตพบวา การปวยเปนโรคหวัดจะกระตุนใหรางกายสราง

ภมูคิุมกันท่ีเรยีกวา “อินเตอรฟรอน (interferon)” ซึง่ชวยทําลายเซลลมะเรง็ 

ในสหรัฐฯ จึงมีการฉีดอินเตอรฟรอนปละ 1 ครั้งเพื+อปองกันโรค คลายๆ 

กับการฉีดวัคซีน ดังนั้น หากเราติดเชื้อหวัดธรรมดาบางปละคร้ัง ก็จะ

อาหาร สาเหตุหลักของโรคมะเร็ง
3

รงก เอ็ (Frank ดร. แฟ N.) จากศาสตราจาร

ประเท

ราาจตตราจตราต าจตราจ
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กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันแกรางกาย), 4 เปอรเซ็นต มาจาก

สถานที่ทํางาน และ 2 เปอรเซ็นต มาจากจากแสงแดด และ 8 เปอรเซ็นต 

มาจากสาเหตุอื+นๆ

จะเห็นไดวา สาเหตุของมะเร็งที่สําคัญท่ีสุดคือ อาหาร ซึ่งพบวา 

เนื้อ (ที่ปรุงผิดวิธี) อาหารขัดสี อาหารไขมันสูง และของหวาน มีสวนใน

การเพิ่มความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง 

ถึงแมวามะเร็งจะเก่ียวของกับพันธุกรรม สมาชิกในครอบครัวที่

เปนมะเร็งจะมีโอกาสเปนมะเร็งสูงกวาสมาชิกในครอบครัวที่เปนไมมะเร็ง 

จากสถติโิรคมะเรง็เตานมพบวา หากยาย แม และญาตทิางฝายแมเปนมะเรง็

เตานม โอกาสที่ลูกจะเปนมะเร็งเตานมจะมีสูงกวาคนปกติ แตถึงแมวาเรา

เกดิมาในครอบครวัทีม่สีมาชกิเปนโรคมะเรง็ เราจะมีโอกาสเปนโรคมะเรง็สงู

กวาคนทั่วไป ซึ่งสาเหตุนี้เราไมสามารถแกไขได แตเราสามารถดูแลปจจัย

อื+นๆ เพื+อลดโอกาสการเปนมะเร็งได เชน การดูแลอาหาร สิ่งแวดลอม 

การออกกําลังกาย การมีจิตใจที่แจมใส และตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ 

เพื+อจะไดรกัษาต้ังแตระยะเร่ิมตน มะเร็งเปนโรคทีร่กัษาไดและรกัษาหายขาด

ได โดยเฉพาะเมื+อพบโรคตั้งแตระยะแรกๆ 

อาหาร

35%

สูบบุหรี่

30%

พันธุกรรม 5%

ดื+มสุรา 3%

มลภาวะ 3%

ติดเชื้อ 10%

สถานที่ทํางาน 4%

แสงแดด2% อื+นๆ 8%

สาเหตุของโรคมะเร็ง

บบุหรี

0%

สูบ

3

รรม 5%
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ชนิด
ของมะเร็ง

อาหารและปจจัย
ที่กอใหเกิดมะเร็ง

อาหารและปจจัย
ที่ชวยปองกันมะเร็ง

มะเร็งชองปาก คอ และหลอดอาหาร อาหาร

ใสสารกันบูด การสูบบุหรี่ 

แอลกอฮอล ความอวน และการ

กินอาหารรอน

ผัก และผลไม

มะเร็งปอด การสูบบุหรี่ มลภาวะ ไดรับวิตามิน

เอตํ่า และเนื้อแดง

ผัก และผลไม

มะเร็งเตานม อาหารที่ใหพลังงานสูง ไขมัน แปง 

นํ้าตาล แอลกอฮอล การไดรับ

วิตามินเอตํ่า ความอวน และเนื้อ

แดง

การออกกําลังกาย กินอาหารที่มี 

กากใย ผัก บรอกโคลี และผลไม

มะเร็งรังไข ยาคุมกําเนิด และนํ้าตาลจากนม ผักสีเขียวจัด ขิง และขา

มะเร็งปาก

มดลูก

ติดเชื้อไวรัส ไดรับสารโฟเลตตํ่า 

และการสูบบุหรี่

ผัก และผลไม

มะเร็งกระเพาะ

ปสสาวะ

อาหารใสสี การสูบบุหรี่ 

แอลกอฮอล และนํ้าดื+มที่มีสาร

คลอรีน

ผลไม

มะเร็งกระเพาะ

อาหาร

อาหารเค็ม อาหารรมควัน การ

สูบบุหรี่ แอลกอฮอล และเชื้อ

แบคทเีรีย

มะเขือเทศ ฟกขาว ผักสีมวง                  

ผลไม แคโรทีน วิตามินเอ ธัญพืช 

ขมิ้น และใยอาหาร

มะเร็งลําไส อาหารที่มีไขมันสูง เนื้อแดง อาหาร

ทอดนํ้ามันเกา อาหารปง ยาง ไหม 

รมควัน ความอวน แอลกอฮอล 

การสูบบุหรี่

บัวบกปา ผักสีเขียวจัด ผลไม

สีสม ขมิ้น สัมผัสแสงแดด

ออนๆ แคลเซียม ปลา วิตามินดี                    

กรดเอลลาจิก จากตรีผลา*

มะเรง็ตับ ติดเชื้อไวรัส แอลกอฮอล สารพิษ 

ยาฆาแมลง สารพิษจากรา และการ

ไดรับธาตุเหล็กมากเกินไป

ผักสีเหลือง และเขียว ตนออน              

บรอกโคลี และขมิ้น

มะเร็งตับออน เนื้อแดง การสูบบุหรี่ พยาธิในตับ

ออน

ผักเขียว ผลไมสีเหลือง ขมิ้น               

กรดไขมันโอเมกา-3

มะเร็งตอมลูก

หมาก

อาหารที่มีไขมันสูง เนื้อแดง นม มะเขือเทศ ฟกขาว ถั่วเหลือง และ

ซีลิเนียม

อาหารและปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดมะเร็งชนิดตางๆ และอาหารที่ชวยปองกันมะเร็ง

*ตรีผลา คือสมุนไพรไทย ประกอบไปดวย สมอไทย สมอพิเภก และมะขามปอม ชวยปรับธาตุทั้งสี่ในรางกายใหสมดุล

ุ

าดื+มที่มีสา

ู

อฮอล และน้

ูพาะ อาหา

แอลก

คลอรี

พาะ อาห

คค

แ

ค

แอแ

คล
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ในดานอาหาร พบวา การบรโิภคเนือ้สัตวทีป่รงุผดิวธิ ีไดแก ไกทอดที่

ทอดในนํ้ามันเกา หมูยางที่รมไปดวยควัน ขาหมูที่ทอดแลวตุน อาหารที่ใส

ดนิประสวิ เชน ไสกรอก แหนม อาหารทีม่เีกลอืและไขมนัสงู เชน คกุกี้ ผกั

ผลไมดอง เพิ่มการเปนมะเร็งลําไส การดื+มเครื+องดื+มแอลกอฮอล (เหลา) 

เพ่ิมการเปนมะเร็งชองปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเตานม 

รวมทั้งมะเร็งลําไส อาหารใสสี การสูบบุหรี่ การดื+มแอลกอฮอลเพ่ิมการ

เปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ

เมื+อวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 หนJวยงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ ของ

องคการอนามัยโลก ประกาศวา เนื้อสัตวแปรูป เชน ไสกรอก แฮม หรือ

เบคอน (เพราะสารไนเตรตในดินประสวิ) กอใหเกดิความเสีย่งเปนโรคมะเร็ง

ในมนุษยสูงระดับ 1 คือ กินวันละ 50 กรัม เสี่ยงตอการเกิดมะเร็งลําไส 18 

เปอรเซน็ต เทากบัผูทีส่บูบหุรี ่ดื+มสรุา การหายใจเอาแรใยหนิเขาไปแลวเกดิ

มะเร็งปอด และการกินเนื้อวัว หมู และแกะ กอใหเกิดความเสี่ยงมะเร็งสูง

ระดับ 2 ซึ่งสอดคลองกับสถาบันมะเร็งแหงชาติเยอรมนีที่ประกาศวา เนื้อ

วัวกอใหเกิดมะเร็ง

คนทั่วไปคิดวาการบริโภคอาหารเค็มจะเปนสาเหตุของโรคไต แตที่

จรงิแลว ยังเพิม่ความเสีย่งของมะเรง็กระเพาะอาหาร องคการอนามัยโลก 

แนะนาํวา ในแตละวัน รางกายไมควรไดรบัเกลือเกนิ 5 กรมั (ประมาณ 1.50-

2 ชอนชา) แตการจะนับปริมาณเกลือที่ผสมมาในอาหารเปนเรื+องที่ลําบาก 

เราจึงควรสาํรวจตวัเองวาตดิรสเค็มหรอืไม ควรลดการบรโิภคเกลือลง ไตก็

ไมตองทํางานหนักในการขับเกลือออกไปกับปสสาวะ หากยังติดในรสชาติ 

ก็ควรหลีกเลี่ยงรสเค็ม แตเพิ่มรสชาติอื+น เชน รสเปรี้ยว รสเผ็ด หรือเพิ่ม

กล่ินของเครื+องเทศอื+น เพราะการบรโิภคอาหารเคม็ยังทาํใหความดนัโลหติ

สูงอีกดวย 

ดร. ราชมี่ ซินฮา (Rashmi Sinha) จากสถาบันมะเร็งแหงชาติ

สหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute of the National Institutes 

of Health) และ ดร. โรเบริต เจ. ทเูรสกีย (Robert J. Turesky) จากกระทรวง

รงแหงช เยอรมนถาบนมะ ทประกาดคลองกับส

ะเร็ง
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สาธารณสุขสหรัฐอเมริกา (Department of Public Health, Wadsworth 

Center of the New York State) รายงานวาการบริโภคเนื้อสัตวและ 

ปลาเค็มที่ปรุงดวยอุณหภูมิสูง 165 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 5 นาที 

จะเกิดสารประกอบที่มีพิษชื+อ N-nitroso ซ่ึงกอใหเกิดการเปนมะเร็ง 

(Glade, 2008) ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงดวยความรอนสูง 

เชน ของที่ทอดเปนเวลานานๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามันที่ใชซํ้า

นายแพทย ดร. ฟลิปส ที. เจมส (Philip T. James) จากหนJวยปฏิบัติ

การเฉพาะกิจโรคอวนนานาชาติ (International Obesity Task Force) 

ประเทศองักฤษ รายงานวา การดื+มเครื+องดื+มแอลกอฮอลเพิม่การเปนมะเรง็ 

ดงันัน้ จงึไมควรดื+มเครื+องดื+มทีม่แีอลกอฮอล รวมทัง้ไวน ถงึแมวาในไวนจะ

มสีารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซ่ึงเปนสารตานอนมุลูอสิระจากเปลอืก

และเมล็ดองุน แตแอลกอฮอลเปนสารพิษตอเซลลตับและสมอง ดังนั้น 

เราสามารถเลือกกินเรสเวอราทรอลจากแหลงอื+นที่ ไมใชไวนได เชน 

ถั่วลิสง (ที่ไมมีการปนเปอนของเชื้อรา) หมอน หรือผลแครนเบอรรี่

นายแพทย ดร. วอลเตอร ซี. วิลเลตต (Walter C. Willett) จากคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard School of Public 

Health) สหรัฐฯ รายงานวา การมีนํ้าหนักตัวมากหรือโรคอวน เพิ่มความ

เสี่ยงการเปนมะเร็ง อีกงานวิจัยพบวา ผูเปนโรคอวนมีโอกาสเกิดมะเร็ง 

เตานมสูงกวาคนทั่วไปถึง 30 เปอรเซ็นต (คีย และคณะ, 2003) และมี

งานวิจัยที่สอดคลองกันวา โรคอวนมีความสัมพันธกับมะเร็ง เพราะเหตุวา 

สารพิษ เชน ยาฆาแมลงที่ติดมากับผัก จะเขาไปสะสมในชั้นไขมัน ดังนั้น 

จงึทําใหคนอวนมโีอกาสเปนมะเร็งสงูกวาคนปกต ิ(Irigaray, และคณะ, 2007) 

ขอยกตัวอยางเพื+อนของผม เปนนักวิทยาศาสตรตรวจคุณภาพ 

เนื้อไกสงออก ไดสุมเนื้อไกจากแหลงผลิตตางๆ เพื+อหาสารฆาแมลงที่ปน

เปอนมา โดยเลือกใชไขมนัไกมาวิเคราะห เพราะสารพษิจะสะสมในชัน้ไขมนั 

จึงไมตางจากคน หากอวนมาก มีไขมันมาก ก็จะสะสมสารพิษไดมาก 

เมื+อทราบดังนี้แลว จึงควรลดความอวนกันนะครับ

องเชอรา

อร ซี วิล
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(จู และคณะ, 2013) สรุปการศึกษาทางระบาดวิทยาชนิด 12 กลุม 

และ 30 กรณศีกึษาควบคมุในการศกึษาในประชากรหมูมาก (Meta-analysis) 

ถึง 2,343,000 คน พบวา การบริโภคเนื้อแดงและ/หรือเนื้อสัตวแปรรูป 

เชน แฮม เบคอน หรือไสกรอก จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร 

(ทริกเกอร, 1977) อธิบายวา ฮีม หรือสารประกอบโปรตีน และธาตุ

เหล็กในเนื้อ กอใหเกิดตัวของสารประกอบ เอ็น-ไนโตรโซ (N-nitroso) 

ซึ่งกอมะเร็ง สารนี้พบในเนื้อที่ใสเกลือ ไนเตรต และสารประกอบ 

ไนไตรตปริมาณสูง 

(สก็อก เค. ไอ., โจฮันสสัน, เอ็ม. เอ. เจ, และ เจอสตัต เอ็ม. ไอ.,  

1998) อธบิายวา ขณะปรงุเนือ้ดวยความรอนสงู จะเกดิวงของสารเฮเทอโร

ไซคลกิเอมนี (heterocyclic amine) และวงของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

(polycyclic aromatics hydrocarbons) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง

(คีย และคณะ, 1996) สํารวจประชากรถึง 14,000 คน ที่บริโภค

มังสวิรัติ โดยติดตามศึกษายาวนานถึง 17 ป พบวาผูบริโภคมังสวิรัต ิ

มีความเสี่ยงตอมะเร็งนอยกวาคนบริโภคอาหารปกติ 

(โยชิกิ และคณะ, 1996) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร

ของชาวญี่ปุนชวงเวลา 40 ป (1940-1990) พบวา “ในอดีต ชาวญี่ปุน

บริโภคธัญพืชเปนหลัก แตระยะหลังชาวญี่ปุนเปลี่ยนแปลงการบริโภค 

มาเปนบริโภคเนื้อสัตวมากขึ้น 10 เทา” 

(พารกิน และคณะ, 1997) ศึกษาความสัมพันธระหวางอาหารกับ

การเกิดโรคมะเร็งในชาวญี่ปุน พบวา “การที่ชาวญี่ปุนบริโภคเนื้อสัตวมาก

ขึ้น 7 เทา อัตราการเกิดมะเร็งลําไสเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวถึง 5 เทา” จาก

ขอมลูนี ้อาจดเูหมอืนวาสาเหตุของมะเรง็คือการบรโิภคเน้ือสตัวใชไหมครบั 

แตมันยังไมใชทั้งหมด ตองคํานึงถึงปจจัยอื+นๆ เชน การปรุงเนื้อสัตวที่ผิด

วิธี การกินผักผลไมนอยลง รวมถึงกิจวัตรประจําวัน และสิ่งแวดลอมดวย 

นถึง 17
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ษายาวนาน
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อยางไรก็ตาม ผูบริโภคมังสวิรัติก็พึงระวัง เพราะวาธัญพืชน้ัน 

ขึ้นรางาย โดยเฉพาะถั่วลิสง พริกแหง หัวหอม ขาวโพด เมล็ดแมงลัก 

และมะละกอ ราจะสรางสารพิษชื+ออะฟลาทอกซิน ซึ่งกอใหเกิดมะเร็งตับ 

จากการสํารวจของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งสํารวจถั่วลิสงในรานอาหารในมหาวิทยาลัย พบวา 8 ใน 10 ของถั่ว

ลสิง มีสารอะฟลาทอกซนิ ซึง่เปนสารกอมะเรง็ยิง่ยวด และการสาํรวจของ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยพบวา พริกปนในทองตลาดกวาครึ่ง 

มีสารอะฟลาทอกซิน อันเนื+องจากนําพริกเหลือๆ เสียๆ สภาพไมด ี

ขายไมได มาทําการแปรรูป เพราะของที่บดเปนผงจึงยากจะเห็นสภาพ 

เดิมได อีกทั้งมะละกอที่ผิวถลอกก็จะขึ้นรางาย หอมแดงถาเก็บไมดีก็มีรา

ขึ้นงาย และถาพบอาหารขึ้นราก็อยาเสียดาย ควรทิ้งไปเลย 

มีคนเคยถามผมวา ขนมปงขึ้นราแคปลายชิ้น ตัดบริเวณน้ันทิ้ง

แลวกินที่ที่ไมมีราไดไหม คําตอบคือ “ไมไดครับ” แมบริเวณอื+นจะไมขึ้นรา 

แตใยราที่มองไมเห็นไดแผไปทั่วขนมปงและสรางสารพิษแลว 

จากตัวอยางเมื+อสิบกวาปกอน มีขาวลงในหนังสือพิมพวา มีชาวนา

เสียดายขาวเหนียวที่ขึ้นรา จึงนําขาวเหนียวน้ันไปนึ่ง แลวกิน ทําใหเสีย

ชีวิตทันที เพราะสารพิษจากเช้ือราน้ันทนความรอนสูง หากกินสารพิษ

เขาไปมาก จะเสียชีวิตในทันที แตหากวารับสารพิษปริมาณนอย จะสะสม

จนเปนมะเร็งในภายหลัง 

สําหรับอาหารบางประเภทที่ขึ้นราแลวบริโภคได ก็เชน บลูชีส* ที่มี

ราสีเขียวฟาแทรกในเนื้อเนย เกิดจากราสกุลเพนิซิลเลียม (penicillium) 

ราท่ีขึ้นบนเนยแข็งนี้ เปนราชนิดที่ไมสรางสารพิษครับ และยังมีเทมเป 

ซึ่งเปนถั่วแผนที่มีราของเม็กซิโก และซีอิ๊วของญี่ปุนที่หมักดวยเชื้อรา 

ซึ่งราเหลานี้ ไมใชสายพันธุที่สรางสารพิษ แตไมใชวาเราซ้ือเนยธรรมดา 

*บลูชีส (blue cheese) มักจะทํามาจากนมวัวหรือนมเเพะ มีจุดสีนํ้าเงิน หรือสีเขียวของเชื้อรา ลวดลายคลาย

หินออน ฝงอยูตามเนื้อชีส ทําใหมีกลิ่นฉุน และมักจะมีรสเค็ม บลูชีสที่มีรสออน ควรกินคูกับไวนขาว สวน 

บลูชีสรสเขมเหมาะกับไวนแดงเขมขน
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หรือถั่วมาแลวเก็บไวนานจนราขึ้น อันนี้ ไมใชราชนิดเดียวกับที่กลาวแลว

นะครับ ควรทิ้งไปครับ 

ราเปนสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกับเห็ด ตองการอากาศ ความช้ืน และ

อุณหภูมิที่พอเหมาะ หากเราจะเก็บรักษาอาหารใหไมเกิดเชื้อรา เราอาจ

นําสารดูดความชื้น และสารดูดออกซิเจนใสลงในกลองเก็บอาหารแลวแช

เย็น ก็จะเก็บอาหารไดนานขึ้น สารดูดความชื้นนี้มีลักษณะเปนเม็ดสีฟาใส

ที่เรียกวา ซิลิกาเจล เมื+อดูดความชื้นจนเต็มที่แลว ซิลิกาเจลจะเปลี่ยนเปน

สีชมพู ซิลิกาเจลสามารถนํามาใชซํ้า โดยนําไปอบใหนํ้าระเหยออก ก็จะได

สารดูดความชื้นสีฟานํามาใชไดใหม 

ปจจุบันนี้ ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป จะใช

วิธีผสมผสานในการรักษามะเร็ง โดยการบําบัดดวยธรรมชาติ ดูแลเรื+อง

อาหาร สิ่งแวดลอม และจิตใจควบคูกันไป เพื+อใหผลที่ดีในการรักษา 

ในสวนประเทศไทย นายแพทยสมหมาย ทองประเสริฐ ไดใชยาสมุนไพร

ในการรักษามะเร็งจนคนไขหายขาด และไดมอบตํารับสมุนไพรใหองคการ

เภสัชกรรมทําการวิจัย ซึ่งพบวา มีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งและจะใชควบคู

เพื+อเสริมการรักษากับแพทยปจจุบันในอนาคตอันใกลนี้ 

จะเหน็ไดวา สมนุไพรมคีณุคามาก หากรูถงึประโยชนของมนั ตอจาก

นี้ไป ก็ขอนําทุกทานเขาสูความรู ในการปองกันมะเร็งดวยอาหาร เรามากิน

อาหารเปนยา ดีกวากินยาเปนอาหารนะครับ
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ปจจบุนัผูทีห่วงใยสขุภาพเขาใจวา การกินเนือ้จะทาํใหเปนมะเร็ง แต

งานวิจัย ป พ.ศ. 2553 พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมะเร็งคือ การปรุง

เนือ้อยางไมถกูวธิ ีเชน การประกอบอาหารโดยใชอณุหภมูสิงูเปนเวลานาน 

การเผายางจนเกรยีม และการทีป่งอาหารแลวนํา้มนัจากเนือ้ตกลงไปในไฟ

แลวเกิดควันลอยขึ้นมาจับอาหาร หรือการรมควันเนื้อ (Ferguson, 2010; 

Anderson, 2002) 

พวกไสกรอกรมควันที่เรียกวา “สโมกกี้” เบคอน หรือขาหมูรม 

ควันน้ี เนื+องจากควันที่ใชรมเปนสารเคมีที่ทําใหมีกลิ่นหอม อีกทั้งยืดอายุ

เนือ้ใหไมเนJางาย สารนัน้จะยบัย้ังการเตบิโตของจุลนิทรยี สารดงักลาวเมื+อ

จับกับเนื้อ จะไดสารประเภทเอมีน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งท่ีเกิดจากโปรตีน

จากเนื้อที่เปลี่ยนสภาพไป เนื+องจากการปรุงอาหารที่ผิดวิธี อาหารตัวราย

ที่สุดคือขาหมู เพราะขั้นตอนการปรุงในแตละข้ันเปนการเพิ่มใหเกิดสาร

พิษ เชน การทอดหมูใหหนังกรอบ แลวยังนําไปตม โดยใชเวลานานอีก 

ซึ่งทําใหนํ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสารพิษ

การบริโภคเนื้อเสี่ยงตอมะเร็ง
จริงหรือ

4

พเขาใจว
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สถาบันมะเร็งแหงชาติประเทศเยอรมนี ไดบรรยายถวายแดสมเด็จ

เจาฟาจุฬาภรณในครั้งที่ทรงเสด็จเยือนเมื+อเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2553 

วา “การบริโภคเนื้อวัวที่ปงยาง มีโอกาสกอใหเกิดมะเร็งมากกวาเนื้อสัตว

ชนิดอื+นๆ แตสาเหตุนั้นยังไมทราบแนJชัด”

งานวจิยัพบวา การบรโิภคเน้ือแดงทีม่ากจนเกนิไป กม็คีวามเสีย่งตอ

มะเร็งเพิ่มขึ้นได มีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการบริโภค

เนือ้แดงกบัการเกดิโรคมะเรง็เตานมในสตรชีาวสวเีดน จากประชากร 61,433 

คน พบวา ผูที่บริโภคเนื้อมาก จะมีความเสี่ยงตอมะเร็งเตานมสูงกวาผูที่

บริโภคนอย (Larsson, Bergkvist, and Wolk, 2009) 

นอกจากนัน้ ยงัมีงานวิจยัอตัราเส่ียงของการบริโภคเนือ้แดงในสตรี

ชาวอเมริกัน ก็ใหผลสอดคลองกันวา ผูที่บริโภคเนื้อแดงมาก จะมีความ

เสี่ยงตอมะเร็งปอดสูงกวาผูที่บริโภคนอย (Alavanja, และคณะ, 2002) 

ซึ่งการสืบสวนตามแผนของยุโรปในดานมะเร็งและโภชนาการ ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางอาหารกับการเกิดโรคมะเร็งจากประชากรกลุมใหญ 

ทัง้ชายและหญิงมากถงึ 519,978 คนจากทัว่ยโุรป ไดแก ประเทศเดนมารก 

ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีก อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย สเปน สวีเดน และ

อังกฤษ พบวา ผูที่กินเนื้อมากๆ จะเสี่ยงตอมะเร็งลําไสสูง (Bingham, และ

คณะ, 2003) สวนผูที่มีระดับของวิตามินซี แคโรทีน วิตามินเอ วิตามินอี

ในเลือด และผูที่บริโภคอาหารที่มีเสนใยสูง จะชวยปองกันไมใหเกิดโรค

มะเร็งกระเพาะอาหาร ผูที่มีวิตามินดีในเลือด แคลเซียม และบริโภคปลา 

มีความเสี่ยงตอมะเร็งในลําไสตํ่า ทั้งนี้ทั้งนั้น การบริโภคเนื้อก็เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการบริโภคและวิธีการประกอบอาหารดวย 

ชาวยุโรปและอเมริกันบริโภคเนื้อเปนชิ้นใหญๆ เชน สเต็ก และ

บริโภคเนื้อบอย รวมทั้งบริโภคอาหารรมควัน จึงทําใหเสี่ยงตอการเปน

มะเร็ง ในขณะที่อาหารไทยจะมีเนื้อสัตวอยูบางก็ไมมาก อีกทั้งอาหาร

ไทยก็มีผักมาก และยังมีเครื+องเทศที่เปนสมุนไพรอีก จึงไมตองกังวลมาก

จนไมกินเนื้อสัตวเลย แตควรระวังเรื+องการปรุง ไมควรรมควัน ทอดนาน 

เกิดโรคม

จากทัว่ย

ร็งจากป

ป ไดแก 

รกับการ

9,978 คน

ระชากรก

ประเทศเดโ

ามแผน

ระหวางอาห

ญงิมากถงึ 51

นี กรีก อิ

ากถงึึ

างอว

ากถงึ

อางว

มากถงึ

วางอ
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เกนิไป ใชนํา้มนัเกา ตุนจนเป�อย (ผานความรอนเปนเวลานาน) หรือหมกัเค็ม 

เชน หมูตุน เนื้อเป�อย ตมจับฉาย 

อยางไรก็ตาม เนื้อสัตวเปนแหลงสําคัญของวิตามินบี 12 ซึ่งชวยใน

การสรางเมด็เลอืดแดง ดแูลระบบประสาท รางกายสามารถสะสมวิตามนินี้

ในรางกายไดนานหลายป จงึยากท่ีจะขาดวติามนินี ้เวนแตผูทีบ่รโิภคอาหาร

มงัสวริตัเิปนเวลานานๆ เพราะวิตามนินีเ้ปนวติามนิทีพ่บในเนือ้สัตวเทานัน้ 

หากไมกนิเน้ือสตัวเลย ก็จะขาดวติามิน หรือมีเมด็เลอืดแดงตํา่ สถาบนัวจิยั

มะเร็งสหรัฐฯ ไดแนะนําวา ในหน่ึงสัปดาหสามารถกินเนื้อแดงได 300- 

500 กรัม จงึขอสรปุวา ควรบริโภคอาหารในปริมาณทีส่มดุล และปรงุใหถกู

วิธี โดยการอบ ผัด หรือนึ่ง หากจะทอด ก็สามารถทําได แตควรใชนํ้ามัน

ใหม และไมทอดนาน 
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เบตา-แคโรทีน เปนสารที่มีสีเหลืองและสม พบในผักผลไม เชน 

ฟกทอง แครรอต สม มะละกอ ไขแดง มะเขือเทศ อะเซโรลาเชอรรี ่

แคนตาลูป นํ้ามันปาลมแดง และผักใบเขียว พบวา ยอดแคมีเบตา- 

แคโรทีนมากกวาแครรอตถึง 20 เทา และยังดูดซึมไดดีกวา 2 เทา 

เบตา-แคโรทีนเปนสารต้ังตนของวิตามินเอ ซึ่งมีประสิทธิภาพ

เทากับ 100 เปอรเซ็นต รางกายจะยอยเบตา-แคโรทีน 1 ตัวไดเปน

วิตามินเอ 2 ตัว แตรางกายสามารถเปล่ียนเปนวิตามินเอไดเพียง 1  

ใน 3 ของแคโรทนีที่ไดรบัเทานัน้ ซ่ึงวิตามนิเอมหีนาทีเ่กีย่วกบัการมองเหน็ 

ตานอนุมูลอิสระ และชวยปองกันมะเร็ง

เบตา-แคโรทีนชนิดสังเคราะห
5

เบตา-แคโรทีน

วิตามินเอ วิตามินเอ

เบตา-แคโรทีนจะถูกเปลี่ยนไดเปนวิตามินเอ 2 ตัว 

เรงปองกนมะระ และชวย
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ในชวงป 2523 มีการตื+นตัวในการบริโภคเบตา-แคโรทีนกันมาก 

เพราะฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและการปองกันมะเร็งที่ดี โดยพบวา เบตา- 

แคโรทีนมีสวนปองกันมะเร็งลําไส มะเร็งปอด และมะเร็งในชองปาก จึงมี

การนําเบตา-แคโรทีนชนิดสังเคราะห (ไมไดมาจากธรรมชาติ) มาจําหนJาย

เปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

จากการศึกษาสถิติผูปวยมะเร็ง พบวา ผูที่สูบบุหรี่และกินเบตา- 

แคโรทีนชนดิสังเคราะห เพื+อหวงัผลวาจะชวยลดการเปนมะเรง็ปอดจากการ

สูบบุหรี่ แตกลับกอใหเกิดอัตราการเปนมะเร็งปอดสูงขึ้น ซึ่งการกินเบตา- 

แคโรทีนเพียงอยางเดียว ทําใหเบตา-แคโรทีนถูกควันบุหรี่เหนี่ยวนําให

เกิดอนุมูลอิสระ และเพ่ิมการเกิดมะเร็ง (Glade, 2008; Paolini, และ

คณะ, 2003) ดังนั้น เราจึงควรกินอาหารที่มีเบตา-แคโรทีนตามธรรมชาติ 

จากผักและผลไม วิตามิน และสารตานอนุมูลอิสระอื+นๆ และไมสูบบุหรี ่

ก็จะลดโอกาสเปนมะเร็ง 

เบตา-แคโรทีน

แอลฟาแคโรทีน

ไลโคปน

ซีแซนทีน

สารในกลุมแคโรทีนอยด
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เบตา-แคโรทีนจัดอยูในกลุมของสารประเภทแคโรทีนอยด ซ่ึงสาร

ที่อยูในกลุมนี้ ก็เชน วิตามินเอ ไลโคปน แอลฟาแคโรทีน และซีแซนทีน 

เปนตน สารกลุมแคโรทนีอยดมฤีทธิท์ัง้ในการทาํลายเซลลมะเรง็ โดยทาํให

เซลลมะเรง็ฝอ และยบัยัง้การโตของเซลลมะเร็ง รวมทัง้ปองกนัไมใหเซลล

ทีป่กตเิปลีย่นแปลงไปเปนเซลลทีผ่ดิปกต ิเบตา-แคโรทีนจากผักและผลไม 

จะมีผลยับยั้งเฉพาะมะเร็งที่เกิดจากเยื+อเมือกเทานั้น เชน มะเร็งทางเดิน

หายใจ มะเร็งทางเดินปสสาวะ มะเร็งปอด สวนมะเร็งอื+นๆ นั้นไมไดชวย

รักษา เพียงแตชวยตานอนุมูลอิสระปองกันไมใหเกิดมะเร็ง
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