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จะป้องกัน รักษามะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างไร
มะเร็ งของลำไส้ใหญ่ ( Colorectal cancer) เป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยในคนทั้ง 2 เพศ อัตรำกำร
เกิดโรคนี้จะเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกตั้งแต่อำยุ 50 ปี ขึ้นไป มะเร็ งชนิดนี้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับกำรสู บบุหรี่ กำรบริ โภค
อำหำรที่มีคำโบไฮเดรตและโปรตีนสู ง รวมทั้งผูม้ ีประวัติครอบครัวเป็ นโรคเกี่ยวกับติ่งเนื้องอก (Polyps) คน
ที่มีประวัติกำรอักเสบเรื้ อรังของลำไส้ (Crohn’s disease) แผลเปื่ อยของลำไส้ใหญ่ (Ulcerative colitis)
รวมทั้งคนที่มีปฏิกริ ยำไวต่อสำร Gluten คนเหล่ำนี้จะมีควำมเสี่ ยงสู ง
ถ้ำวินิจฉัยโรคมะเร็ งของลำไส้ใหญ่ได้เร็ ว อัตรำกำรรักษำให้หำยจำกโรคจะสู งถึง 80-90 %
แต่ถำ้ มะเร็ งเข้ำระยะแพร่ กระจำยแล้ว อัตรำจะลดลงเหลือเพียง 5 – 10 %
ในปัจจุบนั กำรรักษำมะเร็ งลำไส้ใหญ่ที่ทำกันโดยทัว่ ไป เช่นกำรผ่ำตัด เคมีบำบัด หรื อกำร
ฉำยรังสี ไม่ใช่หนทำงเดียว เรำมีวธิ ี กำรใหม่ๆที่มีสัญญำณว่ำจะใช้ในกำรรักษำให้หำยได้ดีมำก
นอกจำกนี้ เรำจะมำดูกนั ว่ำ มีอะไรที่สำมำรถทำได้ในเชิงป้ องกัน ดังคำกล่ำวที่วำ่ “An
ounce of prevention is better than a pound of cure”
มะเร็ งลำไส้ใหญ่ : อำกำรแสดงเบื้องต้น
เรำเคยอภิปรำยในเอกสำรฉบับก่อนๆว่ำ กำรอักเสบคือสิ่ งที่พบได้เป็ นประจำในมะเร็ ง
ทัว่ ไป แต่ควำมสัมพันธ์น้ ีจะโดดเด่นมำกในมะเร็ งลำไส้ใหญ่
สำเหตุที่สนับสนุนให้เกิดกำรอักเสบเรื้ องรัง ได้แก่
 อำหำรแบบตะวันตก
 กำรอักเสบเรื้ อรัง
 แบคทีเรี ยในลำไส้ขำดควำมสมดุล (Dysbiosis)
 โรคแพ้ภูมิคุม
้ กัน ( Crohn’s disease)
 แผลเปื่ อยของลำไส้ใหญ่ (Ulcerative colitis)
 ตุ่มงอกในลำไส้จำกกรรมพันธ์ (Polyposis)
 แพ้สำร Gluten (Celiac disease)
ระยะต่ำงๆ ของมะเร็ งลำไส้ใหญ่ เริ่ มจำกกำรเกิดแผลอักเสบเรื้ อรังซึ่ งจะก้ำวหน้ำกลำยเป็ น
มะเร็ ง แล้วจึงแพร่ กระจำยไปยังอวัยวะต่ำงๆในที่สุด ส่ วนใหญ่ กำรอักเสบจะคงอยูเ่ ป็ นเวลำนำนหลำยปี
(อำจถึง 5 ปี ) ก่อนที่จะกลำยเป็ นมะเร็ ง ในช่วงเวลำดังกล่ำว ผูป้ ่ วยแทบไม่มีอำกำร หรื อมีอำกำรเพียงเล็กน้อย
อำกำรเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยคือ ระบบขับถ่ำยผิดปกติ เช่น ท้องผูก ท้องเดิน หรื อ ท้องผูก
สลับกับท้องเดิน มีเลือดออกทำงทวำรหนัก เหล่ำนี้อำจเป็ นอำกำรแสดงของมะเร็ งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่ มต้น
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ส่ วนกำรเสี ยเลือดเรื้ อรังจะนำไปสู่ อำกำรอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ติดเชื้อบ่อยๆ มีกรดไหลย้อน รวมถึงอำกำร
ของหัวใจเช่น หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ เจ็บหัวใจ
มะเร็ งของลำไส้ใหญ่ส่วนมำกจะเป็ นมะเร็ งที่เกิดจำกเซลล์ประเภทต่อม (Adenocarcinoma)
มีไม่นอ้ ยที่มะเร็ งประเภทนี้เกิดจำกติ่งงอก (Polyps) ที่ผนังลำไส้ใหญ่ โดยเฉพำะติ่งขนำดใหญ่ (Sessile
polyps) ติ่งงอกเหล่ำนี้ เกิดจำกเซลล์ประเภทต่อมขนำดเล็กมำก (ขนำดจุลทรรศน์) ที่ผนังลำไส้ใหญ่เกิดแปร
สภำพ (Mutate)
ในกำรแบ่งตัวของเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่ำที่ตำยไป โดยธรรมชำติจะมีควำมสมดุล
ระหว่ำงเซลล์เก่ำที่ตำยกับเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นทดแทน แต่ถำ้ ควำมสมดุลนี้เสี ยไป ซึ่ งมี 2 ลักษณะ คือเซลล์เก่ำ
ตำยมำกกว่ำเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นทดแทน ก็อำจจะเกิดกำรอักเสบ (ลำไส้ใหญ่เป็ นแผลอักเสบ, Crohn’s
disease) แต่ถำ้ เซลล์ใหม่เกิดมำกกว่ำเซลล์เก่ำที่ตำย ก็อำจจะเกิดมะเร็ ง
ตำมปกติ ร่ ำงกำยจะรักษำควำมสมดุลนี้ไว้เป็ นอย่ำงดี แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป หำกลำไส้ใหญ่มี
กำรอักเสบบ่อยเข้ำ ควำมสมดุลนี้ก็จะเสี ยไป จะมีกำรผลิตเซลล์ใหม่ข้ ึนมำกกว่ำเซลล์ที่ตำย เซลล์ใหม่จะ
แทรกตัวออกไปยังที่ต่ำงๆ ซึ่ งกำรทำลำยทำได้ได้ยำกมำกๆ นี่คือ ลักษณะกำรเกิดขึ้นของมะเร็ ง
ปัจจุบนั เรำทรำบว่ำเซลล์ใหม่เหล่ำนี้เกิดมำจำกเซลล์ตน้ กำเนิด (Cancer stem cells) และ
หำกมีกำรอักเสบเกิดขึ้นในบริ เวณเซลล์ตน้ กำเนิด มะเร็ งก็จะมีควำมรุ นแรงและแพร่ กระจำยได้รวดเร็ ว และ
เป็ นอันตรำยต่อชี วติ ได้มำก
กำรแพร่ กระจำย (Metastasis) จะเริ่ มจำกเซลล์มะเร็ งงอกทะลุผนังลำไส้เข้ำสู่ เส้นน้ ำเหลือง
ไปยังต่อมน้ ำเหลืองใกล้เคียง ถ้ำต่อมน้ ำเหลืองไม่สำมำรถหยุดยั้งเซลล์มะเร็ งได้ มะเร็ งก็จะลุกลำมไปสู่
อวัยวะอื่นๆในร่ ำงกำย โดยเฉพำะตับ
หลีกเลี่ยงใส้กรอกและเนื้อย่ำงสุ กๆดิบๆ (Rare steak)
ถึงแม้วำ่ จะมีหลักฐำนเป็ นจำนวนมำกที่คดั ค้ำน เรำก็ยงั พบว่ำมีแพทย์จำนวนไม่นอ้ ยที่เชื่อว่ำ
ไขมันในอำหำรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ งลำไส้ใหญ่ โดยเชื่อว่ำไขมันจะถูกย่อยสลำยกลำยเป็ นสำรที่ไป
ทำลำย DNA ของเซลล์ รวมทั้งไปสร้ำงสำรที่กระตุน้ มะเร็ ง คือกรดน้ ำดี (Bile acids)
แต่ควำมเชื่อนี้ได้ถูกล้มล้ำงไปแล้ว
กำรค้นคว้ำใหม่ๆได้แสดงให้เห็นว่ำไขมัน โดยเฉพำะไขมันอิ่มตัว (จำกสัตว์) รวมทั้งกรด
น้ ำดี ไม่มีหรื อมีส่วนน้อยมำกในกำรทำให้เกิดมะเร็ งของลำไส้ใหญ่
แต่สำเหตุสำคัญอยูท่ ี่เหล็กที่เป็ นส่ วนประกอบของฮีโมโกลบิน(สี แดง)ในเลือด
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จำกกำรทดลองในสัตว์ เรำพบว่ำ กำรให้บริ โภคอำหำรเนื้ อสัตว์เช่นไก่ ซึ่ งมีระดับ
ฮีโมโกลบินน้อย หรื อเนื้ อวัว ซึ่ งมีระดับฮีโมโกลบินปำนกลำง แม้จะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ของ
ลำไส้ใหญ่ ก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็ นมะเร็ ง แต่กำรให้บริ โภคใส้กรอกเลือด (Blood sausage) จะทำให้เซลล์ของ
ลำไส้ใหญ่เปลี่ยนแปลงมำก เกิดเป็ นแผลลุกลำมเป็ นจุดๆที่เรี ยกว่ำ Mucin-depleted foci (MDF)
เรำสรุ ปได้วำ่ กำรเกิดมะเร็ งมีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับกำรบริ โภคเหล็กที่เป็ น
ส่ วนประกอบของฮีโมโกลบิน (Heme iron)ในปริ มำณมำก เหล็กประเภทนี้ นอกจำกจะทำให้เกิดมะเร็ งแล้ว
ยังทำให้เซลล์มะเร็ งขยำยตัว ลุกลำม แพร่ กระจำยได้รวดเร็ ว
ดังนั้น กำรละเว้นบริ โภคเนื้ อที่ยำ่ งสุ กๆดิบๆ (Rare steak) จะช่วยป้ องกันกำรเกิดมะเร็ ง
ลำไส้ใหญ่ได้ส่วนหนึ่งด้วย
 สำหรับบริ บทของเรำในภำคเหนือและอีสำน กำรบริ โภคลำบเลือด โดยเฉพำะลำบ
ดิบ น่ำจะทำให้เกิดผลร้ำยเช่นเดียวกัน (ผูเ้ รี ยบเรี ยง)
อำหำรที่บริ โภคมีผลต่อลำไส้ใหญ่อย่ำงไร
มีหลักฐำนบำงอย่ำงที่น่ำสนใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้ คือ คนพื้นเมืองในทวีปอำฟริ กำมีอตั รำป่ วย
ด้วยมะเร็ งลำไส้ใหญ่นอ้ ยกว่ำคนเชื้อสำยอำฟริ กำที่อำศัยอยูใ่ นสหรัฐฯถึง 1/65 เท่ำและน้อยกว่ำคนผิวขำวใน
สหรัฐฯ 1/50 เท่ำ
ควำมแตกต่ำงนี้จะไม่มีในคนอำฟริ กนั ที่ยำ้ ยถิ่นเข้ำไปอยูใ่ นสหรัฐฯและเปลี่ยนไปบริ โภค
อำหำรแบบตะวันตก
ในอดีต เรำเคยเชื่ อว่ำไขมันสัตว์ในอำหำรแบบตะวันตกคือสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมแตกต่ำง
เนื่องจำกคนอำฟริ กนั ในทวีปอำฟริ กำบริ โภคอำหำรที่มีไขมันสัตว์นอ้ ย แต่ปัจจุบนั เรำเชื่อว่ำสำเหตุเกิดจำก
ธำตุเหล็กที่เป็ นส่ วนประกอบของฮีโมโกลบิน (Heme iron) ในเม็ดเลือดแดง
เมื่อสำรวจลักษณะกำรบริ โภค จะพบว่ำ คนขำวบริ โภคน้ ำตำลปริ มำณมำกกว่ำคนอำฟริ กนั
มำก เรำทรำบว่ำ ทั้งน้ ำตำลและเหล็กจำกฮีโมโกลบินจะไปเพิ่มระดับอนุมูลอิสระและผลผลิตจำกกำรย่อย
สลำยไขมัน (Lipid peroxidation) ซึ่งทั้งสองเป็ นพิษต่อผนังลำไส้ใหญ่และทำให้เกิดกำรอักเสบ
สำหรับน้ ำตำล ยังไปกระตุน้ กำรหลัง่ อินซู ลินซึ่ งช่วยให้มีกำรขนถ่ำยไขมันเข้ำสู่ เซลล์ไขมัน
ในช่องท้อง เป็ นกระบวนกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรอักเสบได้ทว่ั ร่ ำงกำย
กำรอักเสบจะกระตุน้ ให้เกิดกำรปลดปล่อยสำรเร่ งกำรเจริ ญเติบโตที่เรี ยกว่ำ Insulin-like
growth factor-1 (IGF-1) ซึ่ งเป็ นปุ๋ ยอย่ำงดีสำหรับเซลล์มะเร็ ง

4

เมื่อย้อนกลับไปดูอำหำรของชำวอำฟริ กำ ส่ วนใหญ่จะเป็ นข้ำวโพดซึ่งประกอบด้วยแป้ง
และกำกใยเป็ นส่ วนใหญ่ กำกใยอำหำรเหล่ำนี้ เมื่อเข้ำสู่ ลำไส้ใหญ่ จะถูกย่อยสลำยโดยแบคทีเรี ยชนิดดี
(probiotics) ทำให้เกิดกรดไขมันที่มีช่วงสำยสั้นชนิดต่ำงๆ (Short-chain fatty acids) เช่น Acetate, propionic
acid, butyrate โดยเฉพำะตัวหลัง มีคุณสมบัติสำคัญในกำรรักษำสุ ขภำพของลำไส้ใหญ่ รวมทั้งสำมำรถ
ป้ องกันมะเร็ งลำไส้ใหญ่ได้อย่ำงดี
ส่ วนคนผิวสี อเมริ กนั รวมทั้งคนอเมริ กนั ผิวขำวล้วนมีระดับ Butyrate ต่ำกว่ำชำวอำฟริ กำ
มำก
Butyrate นอกจำกจะช่วยส่ งพลังงำนให้เซลล์ที่บุผนังลำไส้ใหญ่แล้ว ยังต่อต้ำนกำรเกิด
มะเร็ งด้วยกระบวนกำรต่ำงๆหลำยอย่ำง เช่น
 ป้ องกันกำรแพร่ กระจำย (Metastasis) และกำรขยำยตัวของเนื้ อมะเร็ ง (Invasion)
 ช่วยให้เซลล์แบ่งตัวอย่ำงสมบูรณ์
 ลดกำรสร้ำงเส้นเลือดฝอยใหม่ (Angiogenesis)
 ลดกำรอักเสบของลำไส้ใหญ่
 ทำให้ Gene ที่ตำ้ นมะเร็ งทำงำนดีข้ ึน
กล่ำวโดยทัว่ ไป อำหำรที่มีผกั มำกจะช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรเป็ นมะเร็ งลำไส้ใหญ่ได้
เนื่องจำกผักสี เขียวมีโคลโรฟิ ลที่สำมำรถป้ องกันพิษจำกเหล็กในฮีโมโกลบินได้ดีที่สุด (คลอโรฟิ ลมี
โครงสร้ำงที่เหมือนกับฮีโมโกลบิน แต่ต่ำงกันตรงที่ใช้แมกนิเซี ยมแทนที่เหล็ก)
อำหำรที่มี Phytic acid สู งเช่นข้ำวโอ๊ตก็มีคุณสมบัติต่อต้ำนมะเร็ งได้ดีเช่นเดียวกัน
ควำมเสี่ ยงจำกน้ ำมันที่ใช้ปรุ งอำหำรในภัตตำคำร
กรดไขมันที่มีช่วงสำยยำว (Long-chain fatty acids) เช่น น้ ำมันประเภท โอเมกำ-6 (น้ ำมัน
ข้ำวโพด หญ้ำฝรั่น ดอกทำนตะวัน ถัว่ ลิสง และถัว่ เหลือง) ล้วนมีผลเสี ยต่อสุ ขภำพในรู ปแบบต่ำงๆกัน
ขึ้นกับโครงสร้ำงทำงเคมีและเวลำที่น้ ำมันสัมผัสกับอำกำศ
เมื่อใช้น้ ำมันประเภทนี้ในอุณหภูมิสูงซ้ ำๆกันหลำยครั้ง (ภัตตำคำรหลำยแห่งใช้น้ ำมันซ้ ำ
นำนเป็ นเดือนๆ) น้ ำมันจะสลำยตัว (Oxidized) มำกขึ้น ในที่สุด อำหำรที่ปรุ งด้วยน้ ำมันเหล่ำนี้ก็จะส่ งผลร้ำย
ต่อผูบ้ ริ โภค ทำให้เกิดกำรอักเสบที่ไม่เฉพำะแต่ในลำไส้ใหญ่เท่ำนั้น แต่เป็ นทัว่ ร่ ำงกำย
น้ ำมันปลำมีฤทธิ ตำ้ นกำรอักเสบ
เช่นเดียวกับน้ ำมันประเภท โอเมกำ-6 น้ ำมันปลำซึ่ งเป็ นน้ ำมันประเภทโอเมกำ-3 ก็ยอ่ ย
สลำยง่ำยเมื่อสัมผัสอำกำศ แต่น้ ำมันประเภทนี้กลับมีคุณสมบัติที่ป้องกันกำรอักเสบ ด้วยกลไกต่ำงๆหลำย
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อย่ำง เช่นลดกำรเกิดสำรกระตุน้ กำรอักเสบที่เรี ยกว่ำ PGE 2 และเพิ่มสำรต่อต้ำนกำรอักเสบที่เรี ยกว่ำ
Resolvin และ Protectin
นอกจำกนี้ ในน้ ำมันประเภทโอเมกำ-3 ยังมีสำรป้ องกันมะเร็ งลำไส้ใหญ่ที่มีพลังที่สุดคือ
DHA ( Docosahexaenoic acid) ซึ่งควบคุมกลไกของกำรเกิดมะเร็ ง เช่น
 กำรอักเสบ
 กำรสร้ำงเส้นเลือดฝอย (Angiogenesis)
 กำรปรับระดับภูมิคุม
้ กัน
 กำรสร้ำงภูมิคุม
้ กันเฉพำะสำหรับมะเร็ ง
DHA มีคุณสมบัติควบคุมมะเร็ งใน 2 ลักษณะ คือ ลดกำรอักเสบ เป็ นกำรป้ องกันและเพิ่ม
คุณภำพของเซลล์ปกติ ในขณะเดียวกัน ก็ทำลำยมะเร็ งลำไส้ใหญ่ดว้ ยกระบวนกำรที่เรี ยกว่ำ Apoptosis
กำรใช้น้ ำมันที่มี DHA ร่ วมกับ N-Butyrate จะยิง่ เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำลำยมะเร็ งให้
สู งขึ้น ทั้งสองหำซื้ อได้ในตลำด (ในสหรัฐฯ) โดยไม่ตอ้ งใช้ใบสัง่ ยำ (ส่ วนในเมืองไทย น่ำจะศึกษำดูวำ่ มีขำย
ในรู ปแบบใด ทั้งน้ ำมันปลำและ Butyrate- ผูเ้ รี ยบเรี ยง)
ส่ วนผสมที่ดีอีกสู ตรหนึ่งคือ น้ ำมันที่มี DHA กับ Curcumin (จำกขมิ้น) สู ตรนี้มีกำรทดลอง
ในสัตว์ที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและเบำหวำน (โรคทั้งสองส่ งเสริ มกำรเกิดและแพร่ กระจำยของมะเร็ ง) พบว่ำ
สำมำรถแก้ปัญหำโรคอ้วนและเบำหวำน ทั้งยังสำมำรถหยุดยั้งกำรเติบโตของมะเร็ งได้ดว้ ย
DHA มีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์มะเร็ งดูดซึ ม Curcumin ได้ดี จึงทำให้ประสิ ทธิภำพเมื่อใช้
ร่ วมกันสู งมำก
เซลล์มะเร็ งที่เติบโตและแผ่ขยำยจะสร้ำงสำรเคมีที่กระตุน้ ให้เกิดเส้นเลือดฝอยขึ้นเพื่อเลี้ยง
ตัวเอง กระบวนกำรนี้เรี ยกว่ำ Angiogenesis เรำพบว่ำ DHA เป็ นสำรต่อต้ำนกำรเกิดเส้นเลือดฝอยที่มีพลัง
มำก จึงเหมำะสำหรับใช้หยุดยั้งกระบวนกำรสร้ำงเส้นเลือดฝอยนี้
กรดไขมันช่วงสำยสั้นคือ Butyrate มีฤทธิ ต่อต้ำนกำรเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง
ประสิ ทธิผลของ Butyrate ขึ้นอยูก่ บั น้ ำมันที่กรดไขมันนี้ เป็ นส่ วนประกอบอยู่
ส่ วนในร่ ำงกำยของเรำ จะมีกำรผลิต Butyrate ภำยในลำไส้ใหญ่ดว้ ย มีกำรศึกษำที่แสดงว่ำ
เมื่อบริ โภคน้ ำมันประเภทโอเมกำ-6 น้ ำมันจะไปรวมกับ Butyrate แล้วสร้ำงสำรที่เรี ยกว่ำ BEL-2 ซึ่งจะช่วย
ป้ องกันเซลล์มะเร็ งไม่ให้ถูกทำลำย แต่นน่ั ไม่ใช่ส่ิ งที่เรำต้องกำร สิ่ งที่เรำต้องกำรคือตรงกันข้ำม
นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เรำควรหลีกเลี่ยงน้ ำมันประเภทโอเมกำ-6
แต่ถำ้ Butyrate รวมกับ DHA จำกน้ ำมันโอเมกำ-3 เรำจะได้ส่ิ งที่ตอ้ งกำร คือเซลล์มะเร็ งจะ
ถูกกำจัด
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นอกจำกนี้ DHA ยังมีฤทธิ ตำ้ นกำรเกิดตุ่มงอก (Polyps) ในลำไส้ใหญ่ ซึ่ งมีโอกำสที่จะ
กลำยเป็ นมะเร็ งต่อไป
ควำมรู ้น้ ีสำคัญมำกสำหรับผูท้ ี่มีกรรมพันธุ์เกี่ยวกับตุ่มงอก (Polyps) รวมทั้งผูท้ ี่มีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรอักเสบในลำไส้ใหญ่ ซึ่งทั้งสองปั ญหำอำจนำไปสู่ กำรเกิดมะเร็ งในอนำคต
ทำไมผูป้ ่ วยด้วยมะเร็ งจึงผอมลง
เหตุผลคือ เซลล์มะเร็ งจะแย่งสำรอำหำรต่ำงๆที่ผปู ้ ่ วยบริ โภค ทำให้ผนู ้ ้ นั สู ญเสี ยน้ ำหนัก
รวมทั้งกล้ำมเนื้ ออย่ำงมำก ในที่สุดจะเกิดสภำวะที่เรี ยกว่ำผอมแห้ง (Cachexia) นอกจำกนี้ ยังมีตวั กำรสำคัญ
คือสำรต่ำงๆที่เกิดจำกกำรอักเสบ ( Cytokines, IL-6, IL-1 beta, TNF-alpha)
มีกำรศึกษำที่แสดงว่ำ น้ ำมันโอเมกำ-3 โดยเฉพำะ DHA ในน้ ำมันฯจะช่วยป้ องกันหรื อกู้
สภำพผอมแห้งได้ น้ ำมันมะพร้ำว (ซึ่ งประกอบด้วยน้ ำมัน MCT) ก็มีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกัน รวมทั้งมี
ควำมปลอดภัยสู ง
ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่บริ โภคน้ ำมันเหล่ำนี้จะมีกำลังวังชำ มีน้ ำหนัก มีสภำวะโภชำกำร รวมทั้งทน
ต่อกำรรักษำได้ดีข้ ึน โดยภำพรวมคือมีกำรทำนำยโรคที่ดีข้ ึน
ต่อสู ้มะเร็ งและโรคอ้วนด้วยขมิ้น
มีกำรศึกษำจำนวนมำกที่แสดงว่ำคนที่บริ โภคขมิ้น โดยเฉพำะในหมู่ชำวอินเดีย มีอตั รำกำร
ป่ วยด้วยมะเร็ งลำไส้ใหญ่นอ้ ยกว่ำคนที่บริ โภคอำหำรแบบตะวันตกอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ
ขมิ้นมีสำร Flavonoid ที่เรี ยกว่ำ Curcumin สำรนี้นอกจำกจะมีฤทธิ ต่อต้ำนกำรอักเสบอย่ำง
สำคัญแล้ว ยังมีสำมำรถป้ องกันกำรเจริ ญเติบโตของมะเร็ งหลำยชนิด รวมทั้งมะเร็ งลำไส้ใหญ่ดว้ ย
โรคอ้วน มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับมะเร็ งลำไส้ใหญ่ มีกำรศึกษำที่แสดงว่ำ Curcumin
สำมำรถลดสภำวะกำรเกิดโรคอ้วน รวมทั้งลดจำนวน ขนำด และกำรแพร่ กระจำยของมะเร็ งลำไส้ใหญ่ได้
ปั ญหำของขมิ้นคือดูดซึ มยำกเมื่ออยูใ่ นรู ปผง (เช่นแคปซู ล) และกำรผสมขมิ้นกับน้ ำมันจะ
ช่วยให้กำรดูดซึ มและกำรเข้ำถึงเซลล์มะเร็ งดีข้ ึนมำก ส่ วนน้ ำมันที่ดีที่สุดคือน้ ำมันปลำ หรื อน้ ำมัน DHA
บริ สุทธิ กำรผสมกับน้ ำมันเหล่ำนี้จะทำให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำ
สรุ ปว่ำ ควรบริ โภคขมิน้ ร่ วมกับน้ ำมันไปพร้อมอำหำร
ประโยชน์ของ Flavonoids จำกพืช
ยังมีสำรต้ำนมะเร็ งที่เป็ น Flavonoids ตัวอื่นๆอีก เช่น Quercetin ซึ่งพบในปริ มำณมำกในชำ
หัวหอม แอปเปิ ล และ Cranberries เป็ นต้น
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Flavonoid ตัวนี้มีฤทธิ ตำ้ นกำรอักเสบ รวมทั้งต้ำนกำรขยำยตัวและแพร่ กระจำยของ
เซลล์มะเร็ งหลำยชนิด และเช่นเดียวกับขมิ้น ปั ญหำอยูท่ ี่กำรดูดซึ ม แต่ยงั มีขอ้ ดีคือเรำมีสำรนี้ในรู ป
สำรละลำยในน้ ำ (Quercenase) ซึ่ งช่วยให้กำรดูดซึมง่ำยขึ้น
Luteolin ซึ่งเป็ น Flavonoid พบมำกในผัก Celery และ artichoke มีฤทธิ ตำ้ นมะเร็ งอย่ำงแรง
โดยเฉพำะมะเร็ งลำไส้ใหญ่
Flavonoid อีกตัวหนึ่ง คือ Kaempferol พบมำกในสตรอเบอรี ชำ แอปเปิ ล ถัว่ แปะก้วย
(Ginkgo biloba) ช่วยป้ องกันกำรเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งลำไส้ใหญ่ได้ ส่ วนประสิ ทธิ ภำพขึ้นกับขนำดที่
ใช้
Resveratrol เป็ น Flavonoid ที่ให้ผลดีมำกสำหรับมะเร็ งลำไส้ใหญ่ในสัตว์ทดลอง
Flavonoid Apigenine ที่มีในผักเช่น Celery, parsley หรื อใน chamomile tea สำมำรถหยุดยั้ง
มะเร็ งได้ ทั้งยังช่วยรักษำอำกำรโรคของลำไส้ใหญ่อกั เสบและเป็ นแผล
วิตำมิน D 3 ช่วยให้กำรทำนำยอนำคตของโรคดีข้ ึน
กำรที่วติ ำมิน D3 บกพร่ อง เช่นที่เกิดกับคนผิวสี ในสหรัฐฯ เป็ นเหตุให้อตั รำกำรป่ วยด้วย
มะเร็ งลำไส้ใหญ่ของคนผิวสี สูงกว่ำคนผิวขำว (ประมำณ 65 / 100,000) ควำมเข้มข้นของวิตำมินนี้ใน
พลำสมำ หำกมีนอ้ ย จะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกำรเกิดมะเร็ งลำไส้ใหญ่
ชำเขียวมีผลต่อเซลล์มะเร็ ง
กำรดื่มชำเขียวปริ มำณมำกจะช่วยลดอัตรำป่ วยด้วยมะเร็ งลำไส้ใหญ่ได้ ทั้งในกรณี ของคน
และสัตว์ทดลอง
Catechins ในชำเขียวจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลของยำต้ำนมะเร็ ง โดยเฉพำะส่ วนประกอบที่
เรี ยกว่ำ Epigallocatechin gallate (ECGC) นอกจำกนี้ Catechins ยังช่วยจับธำตุเหล็กไว้ในรู ปของ chelate ซึ่ง
เซลล์มะเร็ งไม่สำมำรถทำปฏิกริ ยำกับธำตุเหล็กในรู ปนี้ได้
ECGC สำมำรถลดหรื อป้ องกันกำรทำงำนขององค์ประกอบต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรเกิดและ
ขยำยตัวของเซลล์มะเร็ ง
กำรใช้ ECGC ร่ วมกับ Butyrate จะยิง่ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพให้สูงขึ้นอีก
เหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้ชำเขียว รวมทั้งชำขำว ขึ้นแท่นเป็ น Flavonoid หมำยเลขหนึ่งในกำร
ต่อต้ำนมะเร็ งลำไส้ใหญ่ กำรดื่มชำขำวแก่ๆวันละ 3 ถ้วยจะช่วยให้ได้ Catechins ในปริ มำณที่พอเพียง และ
หำกผสมน้ ำทับทิม น้ ำบลูเบอรี หรื อผลไม้อื่นๆที่มีฤทธิ ตำ้ นมะเร็ งก็จะยิง่ ทำให้มีรสชำดน่ำดื่มยิง่ ขึ้น
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ระวังสำรแต่งรสอำหำร
กรดอมิโนหลำยตัวมีฤทธิ กระตุน้ กำรเจริ ญเติบโตและกำรแพร่ กระจำยของมะเร็ ง เช่น ผงชู
รส Glutamate สำรตัวนี้ มีฤทธิ กระตุน้ มะเร็ งรวมทั้งมะเร็ งลำไส้ใหญ่ดว้ ย โดยเฉพำะที่ผนังลำไส้ใหญ่มีเซลล์
ที่เป็ นตัวรับ Glutamate ตำมธรรมชำติ
Glutamate มีอยูท่ ้ งั ในอำหำรที่ปรุ งแต่งและอำหำรจำกธรรมชำติหลำยชนิด เช่น เนื้ อสัตว์
มะเขือเทศ ถัว่ ดำ ถัว่ ฝัก เห็ด เมล็ดนัทต่ำงๆ สำหรับอำหำรปรุ งแต่งก็มีเช่น โปรตีนที่ยอ่ ยจำกพืช ผัก โปรตีน
ถัว่ เหลือง สำรแต่งกลิ่นธรรมชำติ สำรย่อยจำกนม (Caseinate) สำรสกัดจำก Yeast, Carrageenan.
เรำควรสำรวจป้ ำยสิ นค้ำเพื่อตรวจสอบหำสิ่ งเหล่ำนี้ทุกครั้งที่ซ้ื ออำหำรใหม่ๆที่ไม่คุน้ เคย
พลังของน้ ำสกัดผัก
ในปั จจุบนั วงกำรแพทย์ได้กำ้ วหน้ำไปมำกเกี่ยวกับกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจกับเรื่ องรำว
ของมะเร็ งลำไส้ใหญ่ มีรำยงำนกรณี ที่ผปู ้ ่ วยสำมำรถหำยจำกมะเร็ งลำไส้ใหญ่ดว้ ยกำรใช้เพียงสำรอำหำรที่
ถูกต้องเหมำะสมอย่ำงเดียว แม้ส่วนใหญ่ เรำยังใช้วธิ ี ผสมผสำนระหว่ำงเทคนิคทำงกำรแพทย์กบั กำรใช้
สำรอำหำรที่ถูกต้องเหมำะสมอยู่
กำรใช้น้ ำสกัดผัก นอกจำกจะสะดวกและปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้กำรรักษำทำงแพทย์
ได้ผลดี เนื่องจำกผักมีสำร Flavonoids หลำยชนิดที่ช่วยให้เซลล์มะเร็ งถูกทำลำยง่ำยขึ้น
ข้อสำคัญที่สุดในกำรต่อสู ้กบั มะเร็ งลำไส้ใหญ่ คือ
 ขจัดเหล็กจำกฮีโมโกลบิน (Heme iron) และ Glutamate ออกจำกอำหำรที่บริ โภค
ให้มำกที่สุด
 บริ โภคผักให้มำก โดยเฉพำะผักใบเขียวต่ำงๆ กำกใยของผักมีประโยชน์ที่สุดใน
กำรต่อต้ำนมะเร็ ง
 ใช้เครื่ องปั่ นทำน้ ำผัก จะช่วยกำรดูดซึ มให้ดียงิ่ ขึ้น
 บริ โภคอำหำรหรื อเครื่ องดื่มที่มี Probiotics เช่น แบคทีเรี ย Lactobacillus
rhamnosus หรื อ L.plantarum รวมอยูด่ ว้ ย Probiotics มีส่วนสำคัญมำกในกำรลด
กำรอักเสบของลำไส้ใหญ่และช่วยกระตุน้ ภูมิคุม้ กันมะเร็ ง รวมทั้งเป็ นแหล่งกำเนิ ด
ของ Butyrate ในลำไส้ใหญ่
 ระวังผักปนเปื้ อนสำรพิษ ยำกำจัดสตรู พืช (แนะนำผักโครงกำรหลวงทำสลัด
บริ โภคทุกเช้ำ – ผูเ้ รี ยบเรี ยง)
 ดื่มชำ สำร Catechins ในชำจะช่วยจับ Heme iron ไว้ไม่ให้ถูกดูดซึ ม

