มารักษามะเร็ง แบบใชสมุนไพรกันเถอะ
เปนที่รูกันวาในปหนึ่งๆ โรคมะเร็งเปนโรคที่คราชีวิตคนไทยเราไปหลายๆ คน การรักษาเปนไปไดยากลําบาก
คาใชจายก็แสนจะแพง คราวนี้เรามาทําความรูจักกับสมุนไพรที่จะชวยรักษาหรือบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง
กันดีกวา

หญาปกกิ่ง
เปนสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดอยูแถบสิบสองปนนา เดิมใชรักษาโรคทาง
ระบบหายใจ ไอเรื้อรัง หวัด และภูมิแพตางๆ ในปจจุบันไดมีการกลาวถึง
ศักยภาพในการนําหญาปกกิ่ง มาเปนสมุนไพรในการบรรเทาหรือตาน
โรคมะเร็งกันอยางกวางขวาง

สรรพคุณ
หญาปกกิ่งมีสารที่สําคัญในการยับยั้งโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งในคอ ตับ มดลูก ลําไส ผิวหนัง เม็ดเลือด
โดยเฉพาะมะเร็งเตานมและมะเร็งกระเพาะปสสาวะ เมื่อใชรวมกับการรักษามะเร็งแบบแพทยแผนปจจุบัน จะ
ชวยลดอาการขางเคียงจากการฉายรังสีรักษาในผูปวยที่ตองฉายแสง และพบวาเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดแมค
โคฟาจซึ่งทําหนาที่ทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมทํางานไดดีขึ้น ชวยสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
ทําใหรางกายสามารถตอสูกับการแพรกระจายของเซลลมะเร็งได สําหรับตําราจีน ใชรักษาอาการเจ็บคอและ
รักษามะเร็ง
หญาปกกิ่งสามารถใชทานไดทั้งตนและใบสด เพื่อความสะดวกจะใชชนิดซองชงสําเร็จรูปชงน้ํารอนก็ไดเชนกัน
ลําตนของหญาปกกิ่งมีสารกลุมไกลโคสฟงโกไลปดส เปนสารตานมะเร็งระยะตน ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ
รางกายที่จะเกิดโรค เชน โรคมะเร็งในลําคอ ตับ มดลูก ลําไส ผิวหนัง และเม็ดเลือด โรคภูมิแพ โรคความดัน
โลหิต และเบาหวาน

รูปลักษณะ
ไมลมลุก สูงประมาณ 10 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบที่โคนตนกวางประมาณ 1.5 ซม. ยาว 10 ซม. ใบสวนบน
สั้นกวาใบที่โคนตน ดอกชอ ออกที่ปลายยอด รวมกันเปนกระจุกแนน ใบประดับยอยคอนขางกลมซอนกัน สี
เขียวออน บางใส กลีบดอกสีฟาหรือมวงออน รวงงาย ผลแหงแตกได

เห็ดหลินจือ
ตามประวัติเห็ดหลินจือเปนเห็ดที่ไดรับการยอกรับมานานกวา 2000 ป นับตั้งแต
สมัยจักรพรรดิฉินซีฮองเต เปนตนมา จากตําราเกาแกที่สุดของจีนไดกลาวไววา เห็ด

หลินจือถือวาเปน เทพเจาแหงชีวิต มีพลังมหัศจรรย บํารุงรางกาย ใชเปนยาอายุวัฒนะ และยังสามารถรักษา
โรคตางๆ ได
นอกจากสรรพคุณที่เหนือชั้นกวาแลว ยังปลอดภัยไมมีพิษใดๆ ตอรางกาย กลาวกันวา เห็ดหลินจือ ทําให
กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น ชวยทําใหความดีขึ้น ทําใหประสาทสัมผัสตางๆ ชัดเจนดีขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดดี ทําใหผิวพรรณและสีหนาแจมใสอยางเห็นไดชัด ปองกันและรักษาสิว ฝา ไปจนกระทั่งการชะลอความ
แก ชาวจีนโบราณยกยองใหเห็ดหลินจือเปน เห็ดสิริมงคล เปนสัญลักษณแหงชีวิตและโชคลาภ เนื่องจากเห็ด
หลินจือมีลักษณะคลายใบพัด มีกานดั่งไมเทา ชูดอกงามสงา เหมือนลวดลายโบราณที่เรียกวา หยูอี่
ในป 1983 เห็ดหลินจือ ไดถูกบันทึกไววามีขึ้นอยูตามธรรมชาติถึง 113 สายพันธุ โดยมีอยูในประเทศจีนมาก
ที่สุดถึง 86 สายพันธุ พันธุที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ชนิด กาโนเดอรมา ปจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงใน
ประเทศไทยไดแลว
ปจจุบันเห็ดหลินจือไดมีผูนิยมบริโภคอยางกวางขวาง ในรูปแบบของยาตมโบราณและยาเม็ดชนิดแคปซูลแบบ
แผนปจจุบัน เพื่อสะดวกในการบริโภคและพกพา แตตองแนใจดวยวาสารที่สกัดจากเห็ดหลินจือเทานั้น จึงจะ
ออกฤทธิ์ไดดี ผลขางเคียงนั้นพบนอยมาก การใชติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหคอแหง อึดอัดในทอง หรือผื่น
ที่ผิวหนัง
สรรพคุณ
มีฤทธิ์ตานมะเร็ง เปนฤทธิ์สําคัญ และในปจจุบันมีความสนใจในการศึกษาวิจัย สารในเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ตาน
มะเร็ง คือ สารกลุมโพลีแซคคาไรด ซอมแซมและกระตุนระบบภูมิคุมกันตานออกซิเดชั่นและกําจัดอนุมลู อิสระ
ปองกันตับจากสารพิษ มีผลตอระดับหัวใจและหลอดเลือด ลดความดันโลหิต ยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด
ลดคอเลสเตอรอล ลดน้ําตาลในเลือด ลดความเจ็บปวด ตานไวรัส ลดความดันโลหิตสูง ลดปริมาณน้ําตาล
รักษาอาการภูมิแพตางๆ ชวยใหนอนหลับ รักษาหลอดลมอักเสบ แกหอบหืด บํารุงประสาท ยับยั้งเซลลเนื้องอก
มะเร็ง แกปวดตามขอ บํารุงเอ็น กระดูก หัวใจ มาม ตับ ปอด ไต การสูบฉีดของหัวใจ หลอดเลือด

มะเขือเทศ
มะเขือเทศ เปนพืชที่อุดมไปดวยวิตามิน ซี อี เอ บี1 บี2 วิตามินเค กรดโฟ
ลิกและธาตุสังกะสี สีแดงสดของมะเขือเทศมาจากสารชนิดหนึ่งที่เรียกกันวา
ไดโคปน สารตัวนี้นักวิจัยตางใหการยอมรับวา มีคุณสมบัติในการตานอนุมูล
อิสระ ปองกันการเสื่อมสภาพ และยับยั้งในการเปนโรคมะเร็งชนิดตางๆ ได
เปนอยางดี
โดยการวิจัยสนับสนุนวา ผูชายที่มีพฤติกรรมการรับประทานมะเขือเทศสุก ประมาณ 10 ครั้ง ตอสัปดาห จะ
ชวยลดการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากไดถึง 45% สวนผูหญิงพบวา มะเขือเทศชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งมดลูกไดเชนกัน ยังเชื่อกันวา สามารถลดการเกิดมะเร็งในชองปาก มะเร็งลําไส และชวยชะลอความ
แกไดอีกดวย ซึ่งสารไลโคปนในมะเขือเทศนี้มีประสิทธิภาพสูงกวาสารเบตาแคโรทีนถึง 2 เทาเลยทีเดียว และ

เมื่อรับประทานสารไลโคปนอยางสม่ําเสมอจะชวยปรับสมดุลเลือดใหกับรางกาย จึงเปนที่มาของคํากลาวที่วา
รับประทานมะเขือเทศมากๆ แกมจะแดง
สรรพคุณ
ใบ – นําใบสดมาตําใหละเอียด ใชเปนยาทาหรือพอกแกผิวหนังถูกเผา
ผล – อาจนํามารับประทานสดๆ หรือนํามาประกอบอาหาร ก็จะชวยแกกระหายน้ําไดอยางดี ยังชวยทําใหเจริญ
อาหาร เปนยาระบายออนๆ ชวยใหระบบขับถายทํางานไดสะดวกขึ้น การดื่มน้ําคั้นจากผลมะเขือเทศสดๆ มีผล
ตอการตานโรคมะเร็งเปนอยางมาก เพราะในน้ํามะเขือเทศสดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งที่กระเพาะ
ปสสาวะ และชวยลดการเกิดมะเร็งที่ระบบทางเดินอาหาร
ราก – นํารากสดๆ มาตมน้ําใชกินเปนยาแกปวดฟน
เห็นแลวใชมั้ยวาสมุนไพรพื้นบานเราที่หากันไดงายๆ ก็ชวยรักษาหรือบรรเทาอาการตางๆ ของโรคมะเร็งได
หากใชควบคูกับการรักษาจะเห็นผลดีขึ้นอีกดวย ยังไมหมดเพียงเทานี้หรอก นี่เปนแคตัวอยางที่เราหามาบริโภค
กันไดงายๆ ยังมีอีกหลายชนิดที่นํามาใชไดเหมือนกัน

การปองกัน และลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
5 ประการเพื่อการปองกัน
1.รับประทานอาหารผักตระกูลกะหล่ําใหมาก เชน กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักคะนา หัวผักกาด บล็อกโคลี่ ฯลฯ.
เพื่อปองกันโรคมะเร็งลําไสใหญ ลําไสสวนปลาย กระเพาะอาหาร และอวัยวะระบบทางเดินหายใจ
2.รับประทานอาหารที่มีกากมาก เชน ผัก ผลไม ขาว ขาวโพด และเมล็ดธัญพืขอื่นๆ
เพื่อปองกันมะเร็งลําไสใหญ
3.รับประทานอาหารที่มีเบตา – แคโรทีน และวิตามินเอสูง เชน ผักสด ผลไมสีเขียว – เหลือง
เพื่อปองกันมะเร็งหลอดอาหาร, กลองเสียง และปอด
4.รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง เชน ผักสด ผลไมตางๆ
เพื่อปองกันมะเร็งหลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร
5.ควบคุมน้ําหนัก
โรคอวนมีความสัมพันธกับมะเร็งมดลูก ถุงน้ําดี เตานม และลําไสใหญ
การออกกําลังกาย และการลดการรับประทานอาหารที่ทําใหพลังงานสูง ก็จะชวยปองกันมะเร็งเหลานี้ได

7 ประการเพื่อลดความเสี่ยง
1.ไมรับประทานอาหารที่มีราขึ้น
อาหารที่มีราขึ้น โดยเฉพาะราสีเขียว-เหลือง จะมีสารพิษอัลฟาทอกซินปนเปอน ซึ่งอาจเปนสาเหตุของ
โรคมะเร็งตับ
2.ลดอาหารไขมัน
อาหารไขมันสูง จะทําใหเสี่ยงตอการเปน มะเร็งเตานม ลําไสใหญ และตอมลูกหมาก
3.ลดอาหารดองเค็ม อาหารปงยาง รมควัน และอาหารที่ถนอมดวยเกลือไนเตรต ไนไตรท
อาหารเหลานี้จะทําใหเสี่ยงตอ มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไสใหญ
4.ไมรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ
อาหารประเภทนี้ เชน กอยปลา ปลาจอม ฯลฯ จะทําใหเปนโรคพยาธิใบไมในตับ และเสี่ยงตอการเปน มะเร็ง
ของทอน้ําดีในตับ
5.หยุดหรือลดการสูบบุหรี่
สูบบุหรี่จะทําใหเสี่ยงตอการเปน มะเร็งชองปาก และคอ
6.ลดการดื่มแอลกอฮอล
ดื่มแอลกอฮอลจะเสี่ยงตอการเปน มะเร็ง
ถาทั้งดื่มทั้งสูบบุหรี่ จะเสี่ยงตอการเปน มะเร็งชองปาก ชองคอ กลองเสียง และหลอดอาหาร
7.อยาตากแดดจัด
ตากแดดจัดมากเกินไปจะเสี่ยงตอการเกิด มะเร็งผิวหนัง

