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“ยา” สำาคัญมากต่อชีวิต เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้ 
แต่ทำาไมหนังสือเล่มนี้จึงชื่อ “อย่าให้ยาฆ่าคุณ” 

เรารับยาจากโรงพยาบาลท่ีแพทย์ส่ังยาให้และซ้ือยาท่ีอนุญาตให้จำาหน่าย

ได้ตามร้านขายยา ก็แปลว่าวางใจได้แล้ว แต่เหตุใดเราจึงต้องทบทวนเร่ืองยา

เราอยากให้คุณอ่าน “อย่าให้ยาฆ่าคุณ” เล่มน้ีซ่ึงนำาเสนอ “47 เร่ืองต้องรู้ 
(ทีค่ณุอาจยังไมรู้่) เกีย่วกบัการใชย้า” ผสมผสานความรู้สขุภาพองคร์วมและโรค

มะเร็งที่เกี่ยวโยงกับเรื่องยา

นีเ่ปน็มุมมองสวนกระแสจากนายแพทยค์นโด มะโกะโตะ หมอคณุธรรม

แห่งยุคและบคุคลเกยีรตคิณุผู้บุกเบกิการรักษามะเร็งเตา้นมโดยไมต่ดัเตา้นมทิง้

ที่โด่งดังมากในญี่ปุ่น เจ้าของผลงาน “อย่าให้หมอฆ่าคุณ” ที่ติดอันดับขายดี 
ทำาไมเขาจึงบอกว่าไม่ควรเชื่อหมอเจ้าของไข้ หรือถ้อยคำาที่บอกต่อๆ กันมา

สำานกัพมิพเ์ห็นวา่ แมเ้นือ้หาในเล่มจะอ้างอิงข้อมูลดา้นสขุภาพคนญีปุ่น่

เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พร้อมสรรพด้วยผลวิจัยจากหลายประเทศมาสนับสนุน 

อย่างเป็นเหตุเป็นผลและน่าเชื่อถือ เนื้อหาจึงเป็นประโยชน์อย่างไม่ต้องสงสัย 

ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้อ่านก็ต้องนำาไปประเมินกับสถานการณ์ส่วนตัว แล้วตัดสินใจ

เลือกวิธีใช้ยา (หรือไม่ใช้) และเลือกวิธีรักษาสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองและ

คนที่คุณรักต่อไป

  

ด้วยรักและห่วงใย

สำานักพิมพ์อินสปายร์

คำ�นำ�
สำ�นักพิมพ์



เกิดปี ค.ศ. 1948 จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาลัยเคโอ  ปี ค.ศ. 1973 เป็นแพทย์ประจำาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ  ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1979-1980 

แล้วกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เคโอ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983

เชีย่วชาญดา้นรังสรัีกษามะเร็ง แนะนำาข้อมลูทางการแพทย์ทีจ่ำาเปน็เพือ่

รักษาคนไข้เฉพาะรายอย่างสม่ำาเสมอ บรรยายเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง 

ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายในประเด็นสำาคัญๆ เช่น อันตรายของการผ่าตัดใหญ่ พิษ

ของยาต้านมะเร็ง เป็นต้น 

นายแพทย์คนโด มะโกะโตะประสบความสำาเร็จในการให้ความรู้ด้าน

สุขภาพต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง 

รู้จัก
นักเขียน

คนโด มะโกะโตะ
(Kondo Makoto)
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ประเทศญี่ปุ่นมีร้�นข�ยย�
ม�กกว่�ร้�นสะดวกซื้อเสียอีก 

ผมให้บริการ “ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์”1 แก่ผู้ป่วยนอกอยู่เป็น

ประจำา วันหนึ่งผมพบผู้ป่วยวัย 70 ปีซึ่งอยู่ในช่วงที่ใช้ยา 10 กว่าชนิด 

“ใช้ยาลดความดันอยู่ 3 ชนิดนี่มากไปไหมครับ”

“เลิกกินดีกว่าครับ  สำาหรับคนอายุ 70 ปี ค่าความดันโลหิตสูงสุดอยู่ที่ 

180 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ความดันโลหิตจะช่วยให้ไม่เซ่ืองซึม แถมยัง 

อายุยืนขึ้นด้วย”  บทสนทนาแบบนี้ระหว่างผมกับคนไข้มีเป็นประจำาครับ

หรือไม่ก็ “เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลเป็นประจำา ได้ยาอะไรมาก็กินหมด”  

“เจอเพื่อนๆ ที่งานเล้ียงรุ่นตอนอายุ 60 ปี เพื่อน 30 คนมีเราคนเดียวที่ไม่ได้

กินยาทุกวัน เราคงผิดปกติกว่าใคร” เป็นต้น 

คนญี่ปุ่นที่มีอาการเลื่อนลอย ซึมเศร้า นอนติดเตียง ส่วนใหญ่ท่ีผมพบ

เกิดจาก “ผลร้ายจากยา” ท้ังน้ัน  หลายคนแค่รู้สึกมีอาการผิดปกติเล็กน้อย ก็คว้า
ยามากินเสียแล้ว “ปวดเม่ือไรก็ใช้ยา”  แถมยังย้ิมย่อง “เห็นไหม เห็นผลไวจริงๆ...”  

1 second opinion in medicine หรือ second medical opinion การท่ีคนไข้ขอความเห็น 
จากมุมมองที่แตกต่างของแพทย์ซ่ึงไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์อาจเห็นต่างหรือเห็นพ้อง
ต้องกันกับคนไข้ก็ได้  การขอความเห็นที่ 2 มีความสำาคัญมากข้ึนในสมัยนี้เพราะช่วยให้ 
ผู้ป่วยมีทางเลือกหลากหลายในการรักษา 
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หนังสือเล่มกะทัดรัดเล่มหนึ่ง กฎ 425 ข้อ สาระที่หมอควรรู้ (A Little  

Book of Doctors' Rules) ซ่ึงรวบรวมความรู้จากแพทย์อเมริกนัทีจ่ะทำาให้หมอ 

และคนไข้ผงะก็ยังบอกเลยว่า 

• “ถ้าเป็นไปได้ให้เลิกใช้ยาทั้งหมด ถ้าทำาไม่ได้ก็ให้เลิกเท่าที่จะทำาได้” 

• “แทบไม่มียาตัวไหนที่เลิกใช้แล้วจะทำาให้อาการของผู้ป่วยแย่ลง” 

ผมจึงมีแรงบันดาลใจที่จะรวบรวม “เรื่องต้องรู้” เพ่ือชีวิตที่ยืนยาว 

มีสุขภาพดี มีความสุข ห่างไกลจากการใช้ยา ไม่ต้องพึ่งพายา

ผมพบวา่ทกุปมีคีนถงึ 50 ลา้นคนท่ีรับการฉดีวคัซีนปอ้งกนัไข้หวดัใหญ่

โดยเปล่าประโยชน์ อีกท้ังคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คนที่มีคอเลสเตอรอล

สูง คนเป็นเบาหวานก็ต้องกินยาต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุคนี้เป็นยุคที่ยาปฏิชีวนะกว่า 70% บนโลกถูกใช้ไปเร่ือยๆ อย่าง

ไร้ประโยชน์เสียจริงๆ 

คนญี่ปุ่นชอบใช้ยา ท้ังยาภายนอกและยากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

ดอูย่างในสมัยเอโดะกม็ธีรุกจิ “บริการตูย้าประจำาบา้น” เปดิกนัทัว่ประเทศ โดย

พ่อค้าจะแวะเวียนไปที่บ้านลูกค้าตามเวลาที่กำาหนดเพื่อเติมตู้ยาของลูกค้าให้

เต็มอยู่เสมอ  ในยุคนี้ประเทศญี่ปุ่นมีร้านสะดวกซื้อมากกว่า 40,000 แห่งแล้ว 

แต่ร้านขายยามีจำานวนมากย่ิงกว่าคือราว 54,000 ร้าน (ข้อมูลจากกระทรวง

สาธารณสุขแห่งญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2011) 

แล้วคุณล่ะ เคยไหมที่ซ้ือยามากินง่ายๆ เหมือนซ้ือของกินเล่นในร้าน

สะดวกซื้อ 

ไปรษณียบัตรขอคว�มช่วยเหลือเรื่องย�
กว่� 8,000 ฉบับจ�กผู้อ่�น

หนงัสอืทีผ่มเขียนเล่มกอ่นหนา้นี ้อย่าให้หมอฆา่คณุ ไดรั้บการสนบัสนนุ

จากผู้อ่านอย่างลน้หลามมุง่สู ่2 ลา้นเลม่ และไปรษณยีบตัรตอบรับกวา่ 8,000 
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ฉบับส่งมายังกองบรรณาธิการ

เมือ่อ่านดผูมพบวา่เนือ้หามแีตค่วามสบัสนและปญัหาเกีย่วกบัการใชย้า

• “ไม่เคยคิดเลยว่ายาคือพิษ”

• “ใช้ยาอยู่ 8 ชนิด แต่พยายามลดลงครึ่งหนึ่งภายใน 1 สัปดาห์”

• “พ่อผมต้องเจ็บปวดทรมานจนวาระสุดท้าย น่าจะเกิดจากยาต้าน

มะเร็ง”

• “แคป่รับคา่ความดนัโลหิตลงหนอ่ยเดยีว กเ็พิม่ยอดขายยาลดความดนั

โลหิตได้ตั้ง 60% เชียวหรือ!”

เรื่องร้องทุกข์ก็มีมากมายครับ

• “ที่รู้สึกวิงเวียนหกล้มบ่อยๆ เป็นเพราะยาหรือเปล่า”

• “อยากเลิกใช้ยา แต่หมอขู่ว่าถ้าเป็นอะไรไปจะไม่รับผิดชอบ”

• “อยากเลิกใช้ยาต้านมะเร็งแต่ไม่รู้จะเลิกอย่างไร...”

ทำาให้ผมอยากช่วยเหลือผู้อ่านเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ผมกินย�แก้ปวดแค่ 3 เม็ดในเวล� 40 ปี
ผมพบว่าคนที่เลือกกินแต่ผักปลอดสารพิษกลับพึ่งพายามาเนิ่นนาน 

คนที่หวาดกลัวสารเจือปนกลับไม่รู้ตัวว่ายาคือ “สารเจือปนล้วนๆ”  คนที่เชื่อ

ว่า “ยามีคุณต่อร่างกาย” “ยาช่วยรักษาโรค” มีอยู่มากมายครับ

ความจรงิคอื 90% ของยาไม่มีผลในการรกัษา ยาแคท่ำาใหอ้าการทเุลา

ระยะหนึ่งเท่านั้น

คนป่วยกินยาใช้ยาก็เพื่อขอแค่รู้สึกดีข้ึนบ้างเพียงเท่านี้จริงๆ หรือ  รู้

ไวเ้ถดิวา่ยาย่อมมีผลข้างเคยีง ย่ิงอายุมากข้ึน พษิของยาจะย่ิงสะสมในร่างกาย

ง่ายขึ้นและมากขึ้น
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ลองถามคนรอบข้างที่ชอบบ่นว่า “เจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้” ดูนะครับ 

รับรองว่าเขากินยารวมๆ แล้วเป็นปริมาณมหาศาลจึงส่งผลให้เจ็บปวดตาม

ร่างกายในเวลาต่อมา

จงเชื่อม่ันและฟังเสียงจากร่างกายตัวเองให้ดี หนังสือเล่มนี้ผมจะบอก

คุณถึง “47 เร่ืองต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ยา” และความรู้สุขภาพองค์รวมที่พลิก

ความเชื่อเดิมๆ จะได้ไม่ต้องพึ่งยา มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืน 

ยาที่ผมกินตลอดระเวลา 40 ปีที่ผ่านมาคือยาแก้ปวดฟันแค่ 3 เม็ด

เท่านั้น 

ผมมีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันมา 20 ปี แต่อาการแบบนี้ไม่ถึงตาย 

ผมจึงไม่กินยา  ผมมารู้ตัวว่า ต้นเหตุของการนอนไม่หลับของผมคือ “ทฤษฎี

มะเร็งเทียม”

ในหนังสือ คนไข้เอ๋ย อย่าต่อสู้กับมะเร็งเลย ผมเขียนว่า 

“ตัง้แตแ่รกมะเร็งแบ่งออกเปน็ ‘มะเร็งจริง’ และ ‘มะเร็งเทยีม’  มะเร็งจริง

จะแฝงกระจายไปท่ัวร่างกาย ดังนั้นไม่ว่าจะผ่าออกหรือกินยาต้านมะเร็งก็ช่วย

ไม่ได้” 

ข้อมูลในเล่มทำาให้วงการแพทย์ท่ัวโลกสั่นสะเทือนและคัดค้านอย่าง

รุนแรง  บ่อยคร้ังที่ผมได้รับข้อมูลโต้แย้งโหมกระหน่ำาจึงตอบโต้ตามลำาพังมา

ตลอด กระตุ้นให้ฮอร์โมนความต้องการเอาชนะหลั่งออกมาจนสมองไม่ได้พัก 

หลังจากนั้นผมค้นพบ “เซลล์ตั้งต้นของมะเร็ง” ทำาให้เชื่อม่ันย่ิงข้ึนว่า

มะเร็งเทยีมมีอยู่จริง และผมรวบรวมข้อมลูของผู้ปว่ย 150 รายทีเ่ลือกไมรั่บการ

รักษามะเร็งซ่ึงยาวนานที่สุด 23 ปีไว้ในหนังสือ วิธีรักษามะเร็งแบบปล่อยทิ้ง 

พอผมสบายใจแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นมาก

ความผิดปกติที่เกิดจากความเครียด หากไม่จัดการที่ต้นตอ (สาเหตุ) 

ไม่ว่าจะกินยาไรเท่าไรก็รักษาไม่หายหรอกครับ



12 คนโด มะโกะโตะ

นอกจากนี้ การแพ้อากาศ ท้องเสียบ่อย ปวดเข่า เป็นต้น ผมเองก็มี

ปัญหาเหล่านี้เหมือนกับทุกคน แต่ผมไม่ใส่ใจเพราะ “ใครๆ ก็เป็น“ “ปล่อยไว้ก็

หาย“ “เป็นเพราะอายุมากขึ้น“
ผมดแูลตวัเองด้วยการปฏบัิตลัิกษณะนีม้านานกวา่ 40 ปแีลว้ ยังไม่เคย

ต้องหยุดงานเพราะป่วยเลยสักวัน ถึงป่วยเป็นหวัดก็หายได้ใน 2-3 วันโดย 

ไม่ต้องนอนพัก 

ที่บ้านผมเล้ียงสุนัขเอาไว้ตลอด สุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งก็ไม่ได้ไปหา

สัตวแพทย์ ไม่ได้กินยา แต่ก็มีชีวิตยืนยาวถึง 17 ปี (เท่ากับคนอายุ 80 ปี!)

มี 2 กรณีเท่�นั้นที่จำ�เป็นต้องใช้ย�
ผมคิดว่ามีเพียง 2 กรณีเท่านั้นที่จำาเป็นต้องใช้ยา

➀ อาการป่วยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

➁ เมื่อกินยาชนิดนั้นแล้วอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเม่ือเทียบกับก่อน

ใช้ยา

ผมขอบอกตรงนีเ้ลยวา่ ยาอ่ืนๆ ทีบ่รรเทาอาการหวดัหรือความผิดปกติ

ทั่วไป ยาที่แพทย์สั่งเนื่องจากตรวจพบว่า “ผิดปกติ” ทั้งๆ ที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกถึง

อาการนั้น หรือยาต้านมะเร็งที่สะสมในร่างกายจนเกิดมะเร็งชนิดเป็นก้อน  

ล้วนเป็นภัยต่อร่างกาย 

แมจ้ะเลิกกนิยาแล้วแตฤ่ทธิข์องยาจะยงัคงอยูใ่นรา่งกาย ไมไ่ดส้ง่ผลให้

คุณป่วยโดยทันทีหรอกครับ

เมื่อสอบถามผู้ป่วยที่ “เลิกใช้ยาที่กินมาตลอดอย่างเด็ดขาด” ผมได้แต่

คำาตอบที่ดีทั้งนั้น 

• “หายมึนศีรษะแล้ว รู้สึกดีมาก” 

• “หายชาที่ขาแล้ว” 
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• “กินอาหารอร่อยขึ้น” 

• “กระเพาะอาหารดีขึ้น” 

• “รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น...” 

ส่วนผลตอบรับอ่ืนๆ ก็เช่น ครอบครัวหนึ่งรายงานว่า “ยาที่คุณแม่อายุ 

80 ปีใช้มาตลอด ทั้งยาลดความดันโลหิต ยาลดความเข้มข้นของเลือด ยาโรค

เบาหวาน ยาลดคอเลสเตอรอล ยาโรคกระดกูพรุน ยาโรคกระเพาะ...ผมให้เลิก

ใช้ทั้งหมดเลย ยังไม่มีความผิดปกติอะไร แข็งแรงดีมากครับ!” อยู่บ่อยๆ

หลังจากรู้ถึงอันตรายจากพิษของยาต้านมะเร็ง ผมก็เร่ิมศึกษางานวิจัย

ของแพทย์ทั่วโลกเกี่ยวกับยาหลายชนิดอย่างละเอียด  คนญี่ปุ่นกินยาที่ไม่มี

ประโยชน์อย่างไม่คิดถึงผลที่จะตามมาจนทำาให้ชีวิตสั้นลงอย่างไรนั้น ผมได้

รวบรวมไว้ในหนังสือหลายๆ เล่ม เช่น ความจริงของโรคคนแก่  โรคหมอทำา 

เลิกเสียเถิดยาต้านมะเร็ง เป็นต้นครับ

ในฐานะแพทย์ จากผู้ป่วยหลายหมื่นคนที่ผมตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัเคโอและผู้ปว่ยนอกท่ีมาขอความเห็นที ่2 ทางการแพทย์ประมาณ 

3,500 ราย หลายรายทีพ่บวา่ใชย้าแลว้มผีลข้างเคยีง หรือไม่กค็นในครอบครัว

และคนใกล้ชิดได้รับผลกระทบจากยาตามไปด้วย 

“ยาคือพิษ ทุกคนไม่ควรกินยา”
ผมมักสอนนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ในชั่วโมงแรกของการ

บรรยายแบบนี้เสมอ แต่แพทย์หรือเภสัชกรจะไม่บอกผู้ป่วยถึงเร่ืองพิษของยา

เด็ดขาด

ดังนั้นจงเชื่อม่ันและฟังเสียงจากร่างกายตัวเองให้ดี  การเป็นอิสระจาก

การพึง่พายาน้ันดอีย่างไร ผมเขียนไวใ้นหนา้ถดัๆ ไปแล้ว  หากอยากมสีขุภาพ

แข็งแรงและอายุยืน คุณจำาเป็นต้องรู้เร่ืองเหล่านี้ไว้ก่อนจะสายเกินเยียวยา

นะครับ
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