ผักพื้นบานยับยั้งสารกอมะเร็ง

น้ําพริกนั้น ถือเปนอาหารประจําชาติไทยเลยก็วาได เรามีน้ําพริกหลายชนิดแตกตางกันไปตามภูมิภาคให
เลือกกินกันไดไมเบื่อ ไมวาจะเปนน้ําพริกหนุม น้ําพริกปลารา น้ําพริกมะขาม น้ําพริกนรก ฯลฯ แตที่สําคัญ
คือตองมีผักแนม เปนผักสดๆ หรือผักตมผักนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติใหอรอยยิ่งขึ้น
สําหรับผักแนมตางๆนั้นก็เปนสิ่งที่ชวยเสริมคุณคาของอาหารใหมากขึ้น โดยนักวิจัยจากสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหความรูในเรื่อง "น้ําพริกและผักแนม...
คุณคาอาหารพื้นบาน" วาผักพื้นบานชนิดใดบางที่ชวยยับยั้งสารกอกลายพันธุ หรือสารกอมะเร็งได
สําหรับผักพื้นบานที่ชวยยับยั้งสารกอมะเร็งสูงมาก ไดยแก กระโดนบก ขา จิกน้ํา ถั่วมะ
แฮะ ผักสมปอง มะดัน มะเมา มันแกวเขียว เล็นเค็ด สมปอย
ผักพื้นบานที่ชวยยับยั้งการสารกอมะเร็งสูง ไดแก กระสัง ดอกดิน ตีนเตา แตงโมนอย
เทา เทียน แกลบ นางแลว บัวเผื่อน บวบหอม ผักตุด ผักวิมาน ผักสัง พญายอ ฟกทอง มะขาม มะเดื่อ
อุทุมพร มะรุม มะแวง สมซา สมลม โสมไทย หูปลาชอน
และผักพื้นบานที่ชวยยับยั้งสารกอมะเร็งไดปานกลาง ไดแก กลวยน้ําวา ขจร ถั่วผักยาว
แดง ถั่วลาย บุก บอนดํา ผักโขมมวง ผักหวานปา มะเดื่อปลอง มันตาง รากคิว ลิงลาว ผักสาบ หวายขม
อัญชัน
ผัก พื้นบานเหลานี้เปนที่รูจักคุนเคยของคนทองถิ่นในแตละภูมิภาคเปนอยาง ดี เพราะใช
ประกอบอาหารอยูบอยๆ แตสําหรับคนกรุงแลวก็ถือวาหาไดคอนขางยาก แตหากอยากกินผักที่ให
ประโยชนอยางนี้ ก็คุมคาที่จะลองหามากินกัน
ไดออกซิน" สารกอมะเร็งในผูบริโภค
ทุกคนคงไดทราบขาวการปนเปอนของสารไดออกซินในอาหาร วารสารโรงพยาบาลรามคําแหงฉบับนี้จึง
นําเสนอความรูเกี่ยวกับสารไดออกซิน ซึ่งเปนสารสังเคราะหที่อันตรายมากชนิดหนึ่ง เกิดจากการรวมตัวของ
สารคลอรีน ออกซิเจนและเบนซินที่มีอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม สามารถสะสมอยูในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต มี
ความรุนแรงมากขึ้น เมื่ออยูในสายโซของอาหาร และในรูปของไขมันโดยแบคทีเรียไมสามารถที่จะยอยสลาย
สารไดออกซินนี้ได
สารไดออกซินที่มีอันตรายมากที่สุด ไดแก TCDD (Tetrachlorodibenzo-p-dioxin) ในสหรัฐอเมริกาไดแยก
ประเภทสารไดออกซินที่เปนอันตรายตอมนุษย พบวามีมากถึง 75 ตัว
เนื่องจากสารไดออกซินเปนสารที่ไมถูกทําลายสามารถปนเปอนไดทั้งในดิน น้ํา บนพื้นผิวของพืช ไขมันปลา
เนื้อ ผลิตภัณฑนม แตพบมากในไขมันสัตว ไขมันปลาน้ําจืดและผลิตภัณฑนม เนื่องจากสารไดออกซินจับตัว
ไดงายกับไขมัน ดังนั้น ผูบริโภคจึงไดรับสารไดออกซินไดงายจากการรับประทานอาหารเหลานี้

สถาบันสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดคาสารไดออกซินที่รางกายมนุษยสามารถรับไดคือ ไมเกินวันละ
0.001 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
ปญหาที่พบสารไดออกซินปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารของประเทศเบลเยี่ยม เนื่องจากตรวจพบสารไดออก
ซินมีมากเกินเกณฑที่กําหนด สารไดออกซินกําหนดใหมีในอาหารสัตวไดไมเกิน 5 พิคโคกรัม/ปริมาณไขมัน 1
กรัม ในขณะที่ผลการตรวจ พบวามีสารไดออกซินในผลิตภัณฑจากไกมากถึง 2,400 พิคโคกรัม/ปริมาณ
ไขมัน 1 กรัม และในไขไกพบสารไดออกซินปนเปอนถึง 66 - 773 พิคโคกรัม สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศไทย จึงประกาศหามนําเขาผลิตภัณฑจากเบลเยี่ยม และในกลุมประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูงตอการปนเปอนจากสารไดออกซินในอาหาร ไดแก ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด และเยอรมันนี โดยใหเพิ่ม
เงื่อนไขในการนําเขาที่จะตองรับรองวา ผลิตภัณฑดังกลาวปราศจากการปนเปอนของสารไดออกซิน
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของทาน ควรระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑอาหาร
ติดตามขาวสารอยูเสมอ ทางวารสารโรงพยาบาลรามคําแหงก็จะนําเสนอขาวสารขอมูลใหมๆ ที่เปน
ประโยชนตอสุขภาพของทานทุกฉบับคะ
ฉบับนี้มารูกันถึงสารกอมะเร็งวาคืออะไร ????
ความ สัมพันธระหวางสารกอกลายพันธุและสารกอมะเร็ง ตลอดจนถึงสารสงเสริมการ เกิด มะเร็ง สารกอ
มะเร็ง คือ สารเคมีที่ทําใหเซลลปกติเปลี่ยน เปนเซลลมะเร็ง โดย มี การ เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลดีเอ็นเอ
ของโครโมโซม มีการแบงตัวของเซลลมากขึ้น ไมมีการหยุดยั้ง ขาดการควบคุมในการแบงตัว จนเซลลที่
เปลีย่ นแปลงไปนั้น เพิ่มจํานวนตัวเองอยางมากมาย ในสภาวะที่เหมาะสม กลุมเซลลมะเร็งที่มีลักษณะทาง
กายภาพและทางชีวเคมีผิดปกตินั้นอาจกลายเปน กลุมเซลลมะเร็งชนิดรายแรง ขบวนการเกิดมะเร็ง เกิดขึ้น
อยางชาๆ แบบทีละขั้นทีละตอน ตัวอยางสารกอมะเร็ง มีมากมาย พบในอาหาร ยารักษาโรค สารปราบ
ศัตรูพืชและสัตว เครื่องสําอาง เครื่องใชในบาน สํานักงาน และสิ่งแวดลอม
ในอาหาร
•

•
•

•

สารอะฟลาทอกซิน จากเชื้อรา สีเขียวหรือเหลือง เปนสารพิษ สารกอกลายพันธุ และสารกอมะเร็ง
ที่รายแรงมาก ทนตอความรอนไดสูงถึง 260 องศาเซลเซียส พบมากในผลิตผลทางเกษตร เชน ถั่ว
ลิสง(โดยเฉพาะถั่วลิสงปน) ขาวโพด พริกแหง ขาว มันสําปะหลัง น้ํามันดิบจากถั่วลิสง
สารอะโครเลอีนในผลหมาก
สารโพลีซัยคลิกไฮโดรคารบอน (PAH, Polycyclic aromatic hydrocarbon) เปนสารที่พบในควัน
เขมาไฟและควันบุหรี่ ซึ่งเกิดจากการเผาไมที่ไมสมบูรณของสารอินทรีย เชนไขมันในเนื้อสัตว ถานไม
ฉะนั้นจึงพบสาร PAH นี้ในสวนผิวหนัง และสวนที่ไหมเกรียมของอาหารปง ยาง รมควันและทอด
กรอบ
สารไพโรลัยเสท เปนสารอินทรียพวกแอมมีนที่อยูในเนื้อที่ไหมเกรียม การเผาไหม เกิดจากกรดอะมิ
โนที่เปลี่ยนโครงสรางไปจากเดิม

•

•

สีผสมอาหาร เปนสารประเภท Azodye, Xanthine และ Aromatic amine ซึ่งบางตัวมีฤทธิ์กลาย
พันธุและกอมะเร็งได กระทรวงสาธารณสุขไดหามใชผสมอาหาร เชน Amaranth, Cyclamate ,
Sarlet, Malachite green และ Buttter yellow เปนตน - ฟอรมัลดีไฮด ในปลา อาหารทะเล
เนื้อสัตว ผักผลไม เกิดจากการชุบการฉาบโดยพอคาแมคา
สารไนโตรซามีน มักพับในปลาหมึก ปลา (โดยเฉพาะปลาทะเล) ปง-ยาง เกิดจากการรวมตัวของ
สารเอมีนที่อยูในปลา กับ N2O3(เกิดจากการรวมตัวของ N2 กับ O2 ที่อุณหภูมิสูง) หรือกับเกลือ
ไนไตรท ในภาวะที่เปนกรดขึ้นในกระเพาะอาหารของมนุษย ฉะนั้นการรับประทานอาหารที่ถนอม
ดวยเกลือไนไตรท หรือเกลือไนเตรท(หรือดินประสิวสามารถถูกเปลี่ยนเปนเกลือไนไตรทไดโดยอาศัย
แบคทีเรียในปาก) เชน แหนม ไสกรอก กุนเชียง เบคอน ปลารา อาหารกระปองบางชนิดบอยๆ ก็
อาจเสี่ยงตอการไดรับสารพิษไนโตรซามีน

ในยาและเวชภัณฑ
•
•
•
•

ยาที่ใชในเคมีบําบัดรักษาโรคมะเร็ง เอดส(AZT)
ฮอรโมนเอสโตรเจน สงเสริมการเกิดมะเร็งเตานม มะเร็งเยื่อบุมดลูก
รังสีเอ็กซ แกมมา อิเลคตรอน ทําใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ยาแกปวดลดไข ที่สําคัญคือ Phenacetin ซึ่งผสมอยูในยาเม็ด APC ทําใหเกิดมะเร็งของกรวยไตใน
คนที่ใชยานี้เปนประจําและนานๆ

เครื่องสําอาง
•
•

•

อะนีลิน อินทรียซึ่งเปนสารสีดํา ใชในยายอมผม
สี D&C Orange#17 และ D&C RED#36 ในลิปสติก พบวามีฤทธิ์กอกลายพันธุตอแบคทีเรีย สารกอมะเร็งในแปง ที่พบบอยไดแก ใยหิน หรือ Asbestos ปะปนใน Talcum powder ที่ใชผลิต
แปงแข็ง ทาหนา แปงฝุน และสเปรยระงับกลิ่นตัว ซึ่งใยหินถาคนหายใจเขาไป ทําใหเปนมะเร็งปอด
ระบบทางเดินอาหาร เยื่อหุมปอด และเยื่อบุชองทองดวย ในผูที่ไดรับใยหินและสูบบุหรี่ โอกาสที่จะ
เปนมะเร็งปอดก็มากขึ้นดวย
สี Amaranth ในในแปงทาหนา

ในสิ่งแวดลอม
•
•
•
•
•

เหล็กออกไซด ในผงสีดํา ที่ใชทําหมึกพิมพ เครื่องถายเอกสาร
สารประกอบที่มี โครเมียม, นิเกิล, ตะกั่ว
สาร เบนโซ (เอ) พัยรีน ในเขมา ควัน จากการเผาขยะ จากทอไอเสีย
ไวนิลคลอไรด โมโนเมอรในโรงงานทําพลาสติกพีวีซี
ดีดีที, คลอโรฟลนอกซิล เฮอบิไซด, คลอโรฟอรม รังสีอัลตราไวโอเลท

สารกอมะเร็งยังสามารถแบงตามฤทธิ์ในการเกิดมะเร็งเปน 2 กลุม คือ
1. สารกอมะเร็งที่สมบูรณ หมายถึงสารกอมะเร็งที่สามารถทําใหเกิดมะเร็งดวยตัวมันเองได เชน อะฟ
ลาทอกซิน เปนตน
2. สารกอมะเร็งที่ไมสมบูรณ ซึ่งตองการ "สารสงเสริมการเกิดมะเร็ง หรือทูเมอรโปรโมเตอร" เพื่อการ
เรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ ทําใหกลุมเซลลที่เปลี่ยนสภาพไปกลายไปเปนกลุมเซลลมะเร็งไดเร็วขึ้น
ความสัมพันธระหวางสารกอกลายพันธุและสารกอมะเร็ง
สารกอกลายพันธุอาจจะเปนหรือไมอาจจะไมเปนสารกอมะเร็งก็ได สารกอมะเร็งหลายชนิดมีคุณ สมบัติเปน
สารกอกลายพันธุดวย แตสารกอมะเร็งบางชนิดก็ไมเปนสารกอกลายพันธุ การเกิดมะเร็งมักเกิดในเซลล
เนื้อเยื่อที่เปนเซลลที่เปลี่ยนแปลงมากกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการซอมแซมดีเอ็นเอ และการกลายพันธุเกิดขึ้นที่ยีน
ชุดไหน ในเซลลมะเร็งมีชุดของยีนที่กลายพันธุไป เชน ยีนมะเร็ง (Oncogene) และยีนยับยั้งมะเร็ง (Tumor
suppressor gene
มะเร็งและสารกอมะเร็ง
อะไรทําใหเกิดมะเร็ง ?
มะเร็ง มีแตกตางมากมายหลายชนิด และเกิดจากสาเหตุตางๆ กันออกไป แตสวนใหญแลวเกิดจาก
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา สารที่ทําใหเกิดมะเร็งได เรารวมๆ เรียกวา “สารกอมะเร็ง”
สารกอมะเร็งไดแกอะไรบาง ?
ไดแก สารบางชนิดทั้งที่พบไดในธรรมชาติและที่มนุษยสังเคราะหขึ้น รวมทั้งไวรัสบางชนิดและรังสีชนิดตางๆ
เราจะพบปะปนอยูทั่วไปในอากาศ น้ํา และอาหาร ทําใหมีโอกาสไดรบั เขาไปโดยการสัมผัสทางผิวหนัง การ
กิน หรือถูกฉีดเขาในรางกาย (ยารักษาโรคบางชนิด จัดเปนสารกอมะเร็งได) แตอยางไรก็ดี อยาวิตก
กังวลจนเกินไปวาสารทุกชนิดจะทําใหเกิดมะเร็งไปหมด และ การที่จะหลีกเลี่ยงสารกอมะเร็งนั้น เปนสิ่ง
สุดวิสัยที่จริงแลวมีสารเปนจํานวนนอยเทานั้นที่จัดเปนสารกอ มะเร็ง สารเคมีสวนใหญจะไมมีฤทธิ์เปนสาร
กอมะเร็ง แมจะอยูในสารพิษที่มีอันตราย
จะปองกันการเกิดมะเร็งไดหรือไม ?
ได ถาสามารถหลีกเลี่ยงสารกอมะเร็งชนิดตางๆ ที่พิสูจนแลววาทําใหเกิดมะเร็งในคน
ถาไดรับสารกอมะเร็งเขาไป นานเทาไรจึงจะเกิดมะเร็งขึ้น ?
มะเร็ง ของคนเกิดไดชา สวนใหญกินเวลาราว 5 ถึง 40 ป ภายหลังไดรับสารกอมะเร็งแลวจึงเกิดเปนมะเร็ง
ขึ้น ระยะเวลาที่นานเชนนี้ทําใหเปนการยากที่จะตรวจหาวา สารใดบางเปนสารกอมะเร็งในคน

เรามีวิธีตรวจอยางไรวา สารใดทําใหเกิดมะเร็งไดในคน ?
เปน การยากที่จะทดสอบโดยตรง สวนใหญเราใชทําในสัตวทดลอง โดยใหสารที่สงสัยวาจะเปนสารกอ
มะเร็งในสัตวและพบวาตอมาสัตวนั้นๆ เกิดเปนมะเร็งขึ้นจํานวนมาก แตกตางจากกลุมที่ไมไดรับสารนั้น
สําหรับในคนเราใชสถิติที่พบวาคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเหลานั้นมานานป จะเกิดมะเร็งขึ้นตาม
อวัยวะตางๆ แตกตางชัดเจนจากกลุมที่ไมไดรับสารนั้น อาศัยทั้ง 2 วิธีนี้รวมกันเราจึงสรุปไดวา ในขณะนี้มี
สารอยูเกือบ 30 ชนิด ที่ทําใหเกิดมะเร็งไดในคน และมีอีกกวา 200 ชนิด ที่มีหลักฐานแนนอนวาทําใหเกิด
มะเร็งในสัตว แตในคนยังไมพบหลักฐานชัดเจน
ชวยยกตัวอยาง สารกอมะเร็งในคนที่สําคัญ พรอมทั้งที่มาและชนิดของมะเร็งที่ทราบดวย
ดูจากตารางที่ 1 และ 2
ตารางที1่ ตัวอยางสารกอมะเร็งในคน ที่สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติยอมรับ
สารกอมะเร็ง
ก.ที่ไดจากอาหารหรือยา

ที่มา

อาหารที่มีราบางชนิดขึ้นที่พบ
1. สารพิษอะฟลาหรืออะฟลา มากไดแก ถั่วลิสงบด , ขาว
ทอกซิน (Aflatoxin)
หมาก, เนย, ถั่วเหลือง ,พริก
แหง หัวหอมและกระเทียมแหง
ที่มีราดําขึ้น
2.ไนโตรซามีน(
Nitrosamine)

3.ไซโคลฟอส(
Cyclophospamind)
4.เมลฟาแลน( Melphalan)
5.ไดเอลธิลสติลเบสตรอล
(Diethyl stibestrol)

ทางไดรับ

อวัยวะที่เกิดมะเร็ง

กิน, หายใจ

ตับ

อาหาร ที่มีสารไนเตรท ไนไตรท กิน
ปนอยูมาก เชน อาหารหมักดอง
หรือใสดินประสิว, แหนม ไส
กรอก ,กุนเชียง, หมูยอ ปลา
กระปอง และเนื้อกระปอง ในผัก
ผลไมที่ใสปุยไนเตรตมากๆ
ยารักษามะเร็งหรือโรคไตบาง
กิน ,ฉีด
ชนิด
ยารักษามะเร็ง
กิน ,ฉีด
กิน
ฮอรโมนที่เติมใหหญิงในหญิง
ตั้งครรภเพื่อปองกันการแทงบุตร
(ขณะนี้เลิกใชแลว)

ตับ,ปอด,ลําไส

กระเพาะปสสาวะ
อวัยวะสรางเลือด
มดลูกและชองคลอด

ข.ไดรับจากงานอาชีพ,
โรงงานอุตสาหกรรมและ
หรือปนมาในสิ่งแวดลอม
1. สารประกอบที่มีสารหนู
( Arsenic compound)
2.แอสเบสตอส( Asbestos)
3.เบนซิดีน (Benzidine)
4.สารเคมีแนฟธิลามีน
( 2-Naphthylamine)
5.สารเคมี NN-Bis( 2chloroethyl)
-2 Naphthylamine
6.สารเคมี
Bis chloromethyl ether

โรงงานที่เกี่ยวของ,ยาฆาแมลง
และวัชพืชบางชนิด,โรงงานกลั่น
น้ํามัน
โรงงานที่ทําสารนี้,โรงทอผา,ใย
แกวกันความรอน,อูตอเรือ
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอ
ผา.โรงยอมผา
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอ
ผา.โรงยอมผา
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอ
ผา.โรงยอมผา

หายใจ,กิน
,ผิวหนัง

ผิวหนัง,ปอด,ตับ

หายใจ,กิน

ปอด,ลําไส

กิน,หายใจ
,ผิวหนัง
กิน

กระเพาะปสสาวะ

หายใจ,ผิวหนัง
,กิน

กระเพาะปสสาวะ

โรงงานสังเคราะหสารโพลิเมอร หายใจ
สารเคมีดังกลาว, สาร(พลาส
ติค ),สารเรซิน
7.สารเคมี
โรงงานสังเคราะหสารโพลิเมอร หายใจ
Chloromethyl-methyl ether สารเคมีดังกลาว, สาร(พลาส
ติค ),สารเรซิน
8.แกซมัสตาด
โรงงานอุตสาหกรรม
หายใจ
Mustard gas
9.ไวนิล คลอไรด
โรงงานสังเคราะหพลาสติค(
หายใจ,ผิวหนัง
( Vinyl chloride)
polymer)
คนงานปมน้ํามัน,ราดยางถนน, หายใจ,ผิวหนัง
10. เขมา( Soot)
น้ํามันดิน( tar)
เหมืองแรหรือถานหิน,โรงถลุงแร,
น้ํามันเครื่อง(Oil)
โรงงานกลั่นน้ํามัน,โรงทอผา,
คนงานคุมเครื่องจักรตางๆ

กระเพาะปสสาวะ

ปอด
ปอด
ปอด-หลอดเสียง
ตับ-สมอง-ปอด
ปอด-ผิวหนัง

ตารางที่ 2
ตัวอยางสารกอมะเร็งอื่นๆที่พบแนนอนวาทําใหเกิดมะเร็งในสัตว
สําหรับในคนแมยังไมมีหลักฐานชัดเจนแตก็สมควรจะหลีกเลี่ยง
สารกอมะเร็ง
ที่มา
1.สีผสมอาหาร
สีบางชนิดที่นอกเหนือจาก
( Aze dyes)
กระทรวงสาธารณสุขยอมรับ
2.สารพิษในลูกปรง
พืชดังกลาว
( cycasin)
3.ดี.ดี.ที
มีปะปนในอาหาร พืช ผัก
ผลไม
4.อาหารเผาไหมเกรียม
อาหารที่ปงเกรียม,ทอดหรือยาง
( Pyrolyate product)
จนไหมไฟ
5.บุหรี่
สารอินทรียหลายชนิดที่เกิดมี
อาการขณะเผาไหม
6.สารกัมมันตรังสี
อาชีพ,การงาน,อุบัติเหตุ
7.หมาก( พลู,ยาสูบ,ปูน)
จากสารดังกลาว
8.สียอมผมหลายชนิด
อาชีพ,การยอมผมบอยๆ

ทางไดรับ
กิน

อวัยวะที่เกิดมะเร็ง
ตับ,ตอมน้ําเหลือง

กิน

ตับ,ไต

กิน

ตับ

กิน,หายใจ

ตับ

กิน,หายใจ

ปอด

ผิวหนัง
ผิวหนัง,เยื่อบุ
ผิวหนัง

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
อวัยวะในชองปาก
ผิวหนัง

สารกอมะเร็งทําใหเกิดมะเร็งไดอยางไร ?นี่เปนเรื่องทีซับซอนและมีอยูหลายทฤษฎีที่เชื่อถือกันอยูใน
ปจจุบันโดยสรุปเขาใจวา สารกอมะเร็ง ซึ่งอาจจะเปนชนิดทีอ่ อกฤทธิ์กอมะเร็งโดยตรง (direct
carcinogen) หรือ ออกฤทธิ์โดยออม (indirect carcinogen or procacinogen) คือสารที่อยูนอกรางกาย
ไมมีฤทธิ์กอมะเร็งใดๆ แตเมื่อเขาสูรางกายแลวจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือปลุกฤทธิ์โดยขบวนการเคมีใน รางกาย
ใหมีฤทธิ์กอมะเร็งขึ้น สารทั้ง 2 พวกนี้ จะไปทําปฏิกิริยาโดยตรงกับอณูของ ดี เอ็น เอ (DNA เปนสาร
ถายทอดกรรมพันธุ อยูใน
เซลลของรางกาย) ทําใหโครงสรางและหรือการทํางานของดี เอ็น เอ เปลี่ยนแปลง มีผลใหการควบคุมและ
ถายทอดทางกรรมพันธุเสียไป ทั้งหมดนี้จะรวมกับปจจัยอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกรางกายของ
แตละบุคคล เกิดผลลัพธทําใหมีเซลลผิดปกติแบงจํานวนขึ้นมาอยางมากมายกลายเปนมะเร็งไป ในที่สุด
สารกอมะเร็ง ถาไดรับจํานวนนอยมากๆ จะยังเกิดมะเร็งไดไหม ?
ได แตพบในอัตราที่ต่ําลงไป จากการศึกษาในขณะนี้พอตอบไดวา ถาไดรับสารกอมะเร็งจํานวนมาก หรือได
เขาไปรวมๆ กันหลายชนิด จะมีอัตราการเกิดมะเร็งสูงมาก สรุปไดวา ทุกขนาดของสารกอมะเร็ง แมจะนอย
ที่สุดก็ตาม จะมีฤทธิ์กอมะเร็งไดเสมอ

จะมีทางหลีกเลี่ยงสารกอมะเร็งไดอยางไร ?
ที่ สําคัญที่สุดก็คือ ตองมีความรูกอนวา สารกอมะเร็งนั้นจะพบจากที่ใดบาง ถาดูจากตารางสารกอมะเร็ง
แลวจะพบวาทางไดรับมี 2 ทางใหญๆ คือ โดยปะปนมาในอาหารและยาบางชนิด ซึ่งถาทุกคนตระหนักวา
อาหารประเภทใดมีสารกอมะเร็งปะปนอยูมาก การหลีกเลี่ยงก็คงจะทําไดงายขึ้น เชน ควรงดอาหารที่มีผง
เชื้อราบางชนิดมาก (ตัวอยางอาหารดูในตารางที่ 1 ก.)อาหารหมักดองหรือใสสีอันตรายเจือปน, อาหารปง
เผาไหมเกรียมอยูนานๆ รวมทั้งงดบุหรี่ดวย
อีก ทางหนึ่งไดจากงานอาชีพ เชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เครื่องจักรตางๆ ในหัวขอนี้ตองการความ
รวมมือหลายๆ ฝายตั้งแตระดับรัฐบาล, ชุมชน, เจาของโรงงานนั้น จนถึงระดับบุคคลที่มีโอกาสสัมผัสกับสาร
กอมะเร็งเหลานี้ ทุกฝายตองตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการปองกันที่
ปลอดภัยแกสวนรวมและสวนบุคคลโดยเขมงวด
นอกจากหลีกเลี่ยงแลว จะมีทางกําจัดสารกอมะเร็งไดหรือไม ?
ได ถาสารเหลานั้นตรวจพบนอกรางกาย เราอาจทําลายไดโดยขบวนการเคมีหรือฟสิคสตางๆ จนหมดฤทธิ์
กอมะเร็งได แตที่สําคัญอยางยิ่งแกเรา ก็คือการลดฤทธิ์หรือทําลายสารกอมะเร็งที่รางกายบังเอิญไดรับเขา
มาแลว เพื่อปองกันไมใหเกิดมะเร็งขึ้น วิธีการดังกลาวยังไมมีใครอธิบายไดแนชัดลงไปพอพูดรวมๆ ไดวาเกิด
จาก
ก. ภูมิตานทานของรางกายตองปกติ มีภาวะโภชนาการที่ดี กินอาหารถูกสวน รวมทั้งไวตามินครบถวน
ข. สารทําลายสารกอมะเร็งและสารตอตานสารมะเร็ง
ปจจุบัน มีการศึกษาสารทั้ง 2 กลุมอยางกวางขวางในตางประเทศ แตยังไมไดขอสรุปในขณะนี้ พบวามีสาร
สกัดในพืชและผักหลายชนิดรวมทั้งไวตามินบางตัว (เชน เอ,บี, ซี, อี) สามารถทําลาย ฤทธิ์ของสารกอมะเร็ง
ได แมจะเปนการศึกษานอกรางกาย แตก็เปนความหวังวา ในอนาคตเราอาจคนพบสารที่จะชวยปองกันการ
เกิดมะเร็งได
การ ปองกันการเกิดมะเร็ง กําลังไดรับการศึกษาและวิจัยอยางกวางขวางอยูในขณะนี้ เพราะเปนการคุมคา
อยางที่สุด ถาเราสามารถปองกันคนสุขภาพดี มิใหเปนโรคมะเร็งขึ้นมาได การตรวจพบสารกอมะเร็งชนิด
ตางๆ พรอมทั้งรายละเอียดเพื่อใหเราทราบวิธีหลีกเลี่ยงไดนั้น นับเปนกาวหนึ่งของความสําเร็จในการที่จะ
ปองกันการเปนมะเร็งไดอยางแน นอนตอไป อยาไดหมดกําลังใจไปเสียกอนวา อะไรๆ ที่อยูรอบตัวเรานี้
ทําใหเกิดมะเร็งไปเสียหมดเพียงแตเราพยายามหลีกเลี่ยง หรือลดจํานวนสารกอมะเร็งที่อาจไดรับใน
แตละวันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทานก็จะมีโอกาสอยูหางจากโรคมะเร็งไดไกลแสนไกล และขออวย
พรใหทุกทานที่สนใจและปฏิบัติตามจงประสบโชคดีตลอดไป

ควันธูป" ชักนําสูมะเร็ง 1 ดอกรายเทาบุหรี่ 1 มวน
"ควันธูป" สัญลักษณแหงศรัทธา ที่อบอวลอยูในศาสนสถานมาชานาน มีสารเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งถึง 3
ชนิด โดยในสถานที่จุดธูป มีสารกอมะเร็งสูงกวาที่ไมจุดถึง 63 เทา ระบุความรุนแรงของธูป 1 ดอก
เทียบเทาบุหรี่ 1 มวน และหากจุดในบาน 3 ดอก โดยไมระบายอากาศ กอมลพิษเทียบเทาสี่แยก ที่มี
การจราจรพลุกพลาน พรอมเสนอโครงการ "จุดแลวรีบดับ"
โดย ผูจัดการออนไลน
30 กรกฎาคม 2551 07:09 น.

"ควันธูป" สัญลักษณแหงศรัทธา ที่อบอวลอยูในศาสนสถานมาชานาน มีสารเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็ง
ถึง 3 ชนิด โดยในสถานที่จุดธูป มีสารกอมะเร็งสูงกวาที่ไมจุดถึง 63 เทา ระบุความรุนแรงของธูป 1
ดอกเทียบเทาบุหรี่ 1 มวน และหากจุดในบาน 3 ดอก โดยไมระบายอากาศ กอมลพิษเทียบเทาสี่
แยก ที่มีการจราจรพลุกพลาน พรอมเสนอโครงการ "จุดแลวรีบดับ"

นาย แพทยมนูญ ลีเชวงวงศ หัวหนาแผนกไอซียูโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได
เปดเผยเรื่องดังกลาวระหวางการเสนอผลวิจัยเรื่อง "สารกอมะเร็ง: ภัยเงียบที่มา
กับควันธูป" ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนยสื่อสารวิทยาศาสตรไทย เมื่อวันที่ 29 ก.ค.51 ณ
อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (โยธี)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งผูจัดการวิทยาศาสตรไดเขารวมฟงการ
เสนองานวิจัยดังกลาวดวย
นาย แพทยมนูญเผยถึงวิจัยชิ้นนี้ ที่รวมกับ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดย
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงรวมวิจัยดวยวา ควันธูปมีสารกอ
มะเร็งถึง 3 ชนิดคือ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งปอดได
ทั้งนี้ งานวิจัยไดศึกษาในบริเวณที่มีการจุดธูป ในวัด 3 แหง ที่จังหวัดอยุธยา ฉะเชิงเทรา และ
สมุทรปราการ โดยเมื่อตรวจเลือดและปสสาวะ ของกลุมคนทํางานในวัด ที่ไดรับควันธูป และกลุมที่ไมไดรับ
ควันธูป พบกรดมิวโคนิค กรดโมโนไฮดรอกซี-บิวทนิล เมอรแคปทูลิค (Monohydroxyldroxyl-butenyl
mercaptulic: MHBMA) และไฮดรอกซีไพรีน ซึ่งเปนสารที่บงชี้วารางกายไดรับสารกอมะเร็งทั้ง 3 ในกลุม
คนทํางานที่ไดรับควันธูป
เมื่อ เปรียบเทียบสารเบนโซเอไพรีน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่มีศักยภาพกอมะเร็งสูงสุด ในสถานที่จุด
ธูปและไมจุดธูป พบวาในวัดทีจ่ ุดธูป มีสารดังกลาวสูงกวาสถานที่ไมจุดธูปถึง 63 เทา

"นอก จากนี้การติดตาม ดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมยังพบวา สารพันธุกรรมใน
รางกายของคนทํางาน ที่ไมไดรับควันธูป มีการแตกหัก แตสามารถซอมแซมไดตามปกติ ขณะที่
คนทํางานซึ่งไดรับควันธูปเปนประจํานั้น พบการแตกหักของสารพันธุกรรมเพิ่มขึ้น และมีการซอมแซมลดลง
ซึ่งระยะเริ่มตนของการเปนมะเร็งคือ การแตกหักของสารพันธุกรรมและไมสามารถซอมแซมได จนสุดทาย
สารพันธุกรรมจะกลายเปนเซลลใหม และมีการแบงตัวถาวรแลวเปนเซลลมะเร็งในที่สุด" นพ.มนูญเผยขอมูล
อยาง ไรก็ดี นพ.มนูญกลาวกับผูจัดการวิทยาศาสตรวา ยังไมมีหลักฐานชี้ชัดวามีผูปวยโรคมะเร็ง
เนื่องจากควันธูป แตมีหลักฐานจากงานวิจัยวา ควันธูปมีสารชักนําใหเกิดโรคมะเร็ง และงานวิจัยยังชี้ใหเห็น
วาควันธูป 1 ดอกมีปริมาณสารกอมะเร็ง ไมตางจากบุหรี่ 1 มวนเลยทีเดียว และหากจุดธูป 3 ดอกภายใน
บานที่ไมเปดใหอากาศระบายจะเทียบเทากับมลพิษทางอากาศในสี่แยกที่มีการจราจรพลุกพลาน
"นอก จากนี้ยังพบผูปวยโรคมะเร็งซึ่งไมสูบบุหรี่และไมไดใกลชิดกับผูสูบ บุหรี่ จึงนาจะมี
สาเหตุอื่นที่กอใหเกิดมะเร็งและคาดวาคัวนธูปนาจะเปนสาเหตุ หนึ่ง แตระยะเวลาที่จะสงผลใหเปน
มะเร็งนั้นตองสั่งสมเปนสิบๆ ป เชนเดียวกับการสูบบุหรี่ที่ตองใชระยะเวลาในการสะสม" นายแพทยมนูญ
กลาว
ถึง แมจะพบวาควันธูปมีอันตราย แตคงไมงายนักที่จะเลิกวัฒนธรรมการจุดธูป โดยนายแพทยมนูญ
ระบุวา การจุดธูปมีจุดเริ่มตนจากอียิปตที่สักการะเทพเจาดวยควันกลิ่นหอมและ ปจจุบันกวาครึ่งโลกก็ยัง
ยึดถือวัฒนธรรมนี้อยู โดยเอาควันหอมเปนเครื่องสักการะ และเครื่องมือสื่อสารกับสิ่งที่สักการะ
อีก ทั้งเพื่อคํานึงผูประกอบการดวย นายแพทยมนูญจึงมีแนวคิดในการทําโครงการ "จุดแลวรีบดับ"
โดยเสนอวาผูที่จุดธูปอธิษฐานเมื่อขอพรเสร็จแลว ก็รีบดับดวยวิธีจุมน้ําหรือทราย ทั้งนี้คนที่จุดธูปจะไดมีสวน
ชวยในการรักษาสิ่งแวดลอม และลดสารพิษ ในการกอมะเร็งดวย
"ตอนนี้ยังไมไดเริ่มโครงการ แตจะเขาไปพบพระ เพราะพระไดรับผลกระทบมาก กะจะเขาไป
คุยที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกกอน" นายแพทยมนูญเผย
ทั้ง นี้ โครงการที่ริเริ่มไวจะมีคําขวัญคือ "ดับควันธูป ลดคารบอน หยอนควันพิษ ทอนฤทธิ์มะเร็ง"
และอนาคตจะขอใหผูประกอบการผลิตธูปชนิดใหม ที่มีเนื้อบริเวณปลายธูปเทานั้นเพื่อลดปริมาณควันธูป
ที่มา : ผูจัดการออนไลน

